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Величний концерт – вінець святкування 
200-ліття Великого Кобзаря

Ню-йорк. – Для українців Тарас Шевченко 
(1814-1861) - національний Поет-пророк‚ іко-
на української культури. 200-ліття з дня його 
народження являло собою надзвичайну наго-
ду для української діяспори відкрити наново 

свої духовні корені й відновити зв’язок з укра-
їнством – з усімa, за словами поета, „живими і 
мертвими, і ненарожденими земляками“. 

(Закінчення на стор. 9)

 Під час концерту в „Merkin Concert Hall“ у Ню-Йорку, 7 грудня. (Фото: Кен Говард)

Ангел Господній сказав: „Не бійтеся!“
Пастирське послання Постійної Конференції українських православних єпископів поза меж-

ами України преподобним отцям, монашеству та усім вірним Української Православної Церк-
ви поза межами України та нашим братам і сестрам по вірі в Україні.

Улюблені брати і сестри: Христос рождаєть-
ся!

„Не бійтеся ...“ – це слова ангела до пастухів, 
коли він звістив їм, що для нас народився Спа-
ситель. „Не бійся“ – також цим словом приві-
тав ангел  Захарію, звіщаючи йому про наро-
дження Івана Хрестителя. З таким же приві-
танням ангел звістив Богородиці про наро-
дження Ісуса Христа. Господь наш Ісус Хрис-
тос у Своїх словах також часто говорить людям 
не боятися: „Страх є марним; все‚ що потрібно‚ 
– довіра“.

В цю священну різдвяну пору у нас є бага-
то причин боятися. Жахливі події світу змусі-
ли незліченну кількість людей втікати з своїх 
домівок, залишаючи їх спустошеними. Трагедія 
на нашій прабатьківщині Україні, яку немож-
ливо описати і від якої важко оговтатися, силь-
но вразила нас у боротьбі зі злом.

Саме в цьому контексті ми, єпископи Церк-
ви‚ звертаємося до вас в цей священний різд-
вяний час. У дусі Христовому ми тримаємося 
разом з страждаючим світом навколо нас. І це 

добре, що ми разом. Добрим є те, що ми чує-
мо слова надії в хвилини страху. Самозрозумі-
лим є те, що ми боїмося, сумніваємося, а часом 
навіть запитуємо себе, де є Бог у такий важкий 
час.

У цей урочистий день славного різдва Госпо-
да нашого і Спаса Ісуса Христа ми шлемо наші 
теплі та сердечні вітання всім дітям, молоді, 
дорослим та людям похилого віку нашої Святої 
Української Православної Церкви по всьому 
світі. Ми молитовно хочемо, щоб ви знали, що 
любов і молитви ваших духовних отців пере-
бувають з вами в час цих різдвяних свят, коли 
ви разом з своїми друзями та родинами збира-
єтеся на спільну молитву.

різдво Христове – це свято світла. В 
Навечір’я різдва слава Господня огорнула пас-
тухів світлим небесним сяйвом, і вони напо-
внилися великим страхом, коли ангел Господ-
ній звістив їм благу вістку про народження 
Спасителя. Бог-дитя, що народився у Вифлеє-

(Закінчення на стор. 27)

ЕС готовий  
до конфронтації 

з Росією
БрюСЕЛЬ. – 18 грудня‚ під час чергової 

зустрічі провідників Европейського союзу‚ 
знову прозвучала осторога на адресу росії у 
зв’язку з її невпинною аґресією на сході Украї-
ни. Провід ЕС  попередив Москву, що готовий 
до тривалої конфронтації з економічно осла-
бленою росією, якщо Президент Володимир 
Путін не відступить від України. 

Зокрема колишній Прем’єр-міністер Поль-
щі‚ а тепер Голова Европейської ради Дональд 
Туск‚ який очолював цю брюсельську зустріч‚ 
сказав: „Ми повинні не тільки реаґува-
ти і оборонятися. Як европейці, ми пови-
нні відновити нашу впевненість у собі і усві-
домити наші власні сили“. На його переко-
нання‚ в умовах‚ коли антипутінські санк-
ції Заходу починають виявляти свою ефек-
тивність і коли росія зазнає фінансової скру-
ти через значне зменшення цін на нафту‚ для 
об’єднаної Европи життєво важливо не діли-
тися на „яструбів“ і „голубів“‚ а виступати 
єдиним европейським фронтом.

„Ми не знайдемо довготривалої перспекти-
ви для України без адекватної, послідовної та 
єдиної европейської стратегії щодо росії. Сьо-
годні ми, можливо, не надто оптимістичні. 
Але ми повинні бути реалістами, а не опти-

(Закінчення на стор. 2)

Деталь з різдвяної картки Ярослава Адамовича, 
виданої Українським Народним Союзом у 1999 
році.
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 ■ Президенти готові допомагати
КИЇВ. – „Білорусь готова завжди допомагати 
Україні, як робила і раніше“‚ – заявив Президент 
Білорусі Олександер Лукашенко 22 грудня на 
зустрічі в Києві з Президентом України Петром 
Порошенком. О. Лукашенко підтримує будь-
який формат переговорів у Мінську – публічний 
і непублічний. Президент Казахстану Нурсултан 
Назарбаєв 22 грудня на зустрічі з журналістами 
республіканських телеканалів заявив, що гото-
вий надати допомогу у вреґулюванні ситуації 
на сході України. „Завдання полягає в тому, щоб 
зупинити цю війну, зміцнити незалежність самої 
України, визнати цілісність території України“, – 
підкреслив він. („Укрінформ“)

 ■ В Одесі затримали диверсанта
ОДЕСА. – 21 грудня співробітники контррозвід-
ки Служби безпеки України затримали дивер-
санта, який у складі диверсійної групи плянував 
вчинення терористичних актів, силове захо-
плення адміністративних будівель на території 
Одещини. Уродженець Чернігівської области 
постійно проживав у Іллічівську. У нього вилу-
чено два ручні кулемети MG-42, два автомати 
АКМС, ґвинтівки, обріз мисливської рушниці, 
п’ять пристроїв безшумної стрільби, сиґналь-
ний пістолет та 5‚000 набоїв до цієї зброї, а також 
шість бронежилетів та сім одиниць холодної 
зброї. 10 грудня в Одесі диверсанти підірвали 
бюро організації „Волонтерська сотня“. (Бі-Бі-Сі)

 ■ Татари покидають Крим
КИЇВ. – „З анексованого Росією Криму виїхало 
понад 9‚000 кримських татар“‚ – повідомив жур-
налістів на конференції в Києві уповноважений 
Президента у справах кримськотатарського на-
роду Мустафа Джемілєв. 22 грудня в Києві від-
булася конференція „Український шлях у забез-
печенні прав кримськотатарського народу як 
корінного народу України“. („Українська правда“)

 ■ Українці перемагають у спорті
КИЇВ. – Перші три змагання за Чашу світу з біят-
лону провідниця жіночої збірної команди Украї-
ни Валя Семеренко завершила на другій позиції 
в загальному заліку. 21 грудня вона стала п’ятою 
в перегонах з масовим стартом, якою закінчила-
ся жіноча програма змагань на третьому етапі 
в Словенії. Провідні українські футбольні клю-
би успішно завершили першу частину виступів 
на міжнародній арені і дізналися про своїх на-
ступних опонентів. Дніпропетровський „Дні-
про“ отримав у суперники Ліґи Европи грецьку 
команду „Олімпіякос“. Перший поєдинок від-
будеться в Україні 19 лютого, на виїзді команда 
змагатиметься 26 лютого. Команда „Динамо“ 
(Київ) змагатиметься з французьким „Генгамом“. 
Донецький „Шахтар“ у Лізі чемпіонів гратиме з 
мюнхенською „Баварією“. Зустрічі відбудуться 
17 лютого в Україні і 11 березня в Німеччині. 
(Радіо „Свобода“)

 ■ Експерти радять Україні
КИЇВ. – 19 грудня Американська торговельна 
палата в Україні презентувала комплексний 
позиційний документ  „Реформи нафтогазово-
го сектору“‚ розроблений зусиллями членів 
Комітету з питань енерґетики палати. Серед 
основних пріоритетів реформування галузі: не-
допущення подальшої монополізації газового 
ринку України‚ прийняття нового закону про 
ринок газу‚ прийняття нових правил розробки 
нафтових та газових родовин‚ стабілізація умов 
оподаткування видобутку вуглеводнів в Украї-
ні. Ці та інші заходи, на думку представників га-
лузі, можуть бути здійснені вже на початку 2015 
року. (Вадим Шкляр)

 ■ Київ й далі забезпечує Донбас
КИЇВ. – Україна й далі забезпечує Донбас газом 
та електроенерґією, що обходиться у 200 млн. 
дол. на місяць. Про це в інтерв’ю німецькому 
журналу „Der Spiegel“ заявив 21 грудня Прем’єр-
міністер України Арсеній Яценюк. Він заперечив, 
що Київ нібито відмовився від Донбасу, припи-
нивши виплату пенсій та платень бюджетникам 
у реґіоні. („Німецька хвиля“)

УКРАЇНА зА ТИЖДЕНЬ В Кіровограді знову вийшли на Майдан
Світлана Орел

кІроВоГрАД. – Активісти Майдану 24 листо-
пада знову вийшли на барикади. Точніше, бари-
кад немає, є великий намет, бочки з палаючими 
дровами та купи шин, як стратегічний запас. Цей 
протест перед будівлею обласної прокуратури має 
завершитися відставкою трьох прокурорів – Євге-
на Васильєва, Леоніда Панченка та Євгена Здорен-
ка. Протестувальники апелюють до оголошеної 
люстрації та справедливости, а прокуратура – до 
законности та стабільности.

У майданівців позаду – значна поразка. керів-
ник кіровоградської „Самооборони“ Микола 
Джоган влітку обіцяв не допустити до роботи 
новопризначеного голову обласної адміністрації 
Сергія кузьменка, колишнього реґіонала, який 
голосував за закони 16 січня. Але тодішні акції 
нічого не дали. На початку вересня прокурором 
міста було призначено Є. Васильєва, племінни-
ка сумнозвісного донецького прокурора Генадія 
Васильєва. Активісти сприйняли це як черговий 
ляпас від влади. Є. Васильєв перед призначен-
ням у кіровоград працював прокурором в Доне-
цьку і‚ на думку активістів, сприяв сепаратистам. 
А тримається на посадах Є. Васильєв, на думку 
активістів, завдяки дядьковим статкам, які у 2008 
році журнал „Фокус“ оцінював у 575 млн. дол., 
а видання „кореспондент“ – понад 1 млрд. дол. 
Звідки беруться такі гроші у прокурорів‚ відомо 
багатьом…

Активісти запропонували Є. Васильєву напи-
сати заяву про відставку, самолюструватися. Той 
відмовився. Наступна візита була до виконуючого 
обов’язки прокурора области Л. Панченка з вимо-
гою звільнити Є. Васильєва. У висліді – мовчан-
ня і відписки. Активісти знову завітали до Л. Пан-
ченка‚ який зателефонував до керівника обласно-
го управління Міністерства надзвичайних ситуа-
цій Віктора Федорчака з вимогою вжити силу до 
активістів. 

 Після цього під обласною прокуратурою 
з’явився намет, бочки та шини і нові вимоги: від-
ставка Л. Панченка і Є. Здоренка – заступника 
прокурора области. На прес-конференції Л. Пан-
ченко заявив, що протестувальники – спеціяльно 
проплачені люди. Але основні організатори про-
тесту – М. Джоган, Андрій Лаврусь, олег копил, 
Володимир Фундовний, олексій Цокалов відомі як 
громадські діячі та небайдужі люди. 

організатори протесту оголосили про скликан-
ня під прокуратурою народного віча. До протес-
туючих Л. Панченко вийшов у супроводі наря-
ду міліції і повідомив про перевірку діяльности 
Є. Васильєва, яка, за його словами, триває. Про-
куратуру того дня охороняв „Беркут“ під орудою 
його колишнього керівника Михала Печури. Гру-
па протестуючих вирушила до києва і потрапи-
ла на авдієнцію до Генерального прокурора Віта-
лія Яреми. Виявилось, що Л. Панченко навіть не 
звертався до В. Яреми з приводу призначення Є. 
Васильєва.

Активісти „Просвіти“ провели акцію
Сергій Зінченко

крИВИй рІГ. – Поблизу того місця, де понад 
200 років тому після злиття Інгульця з Саксаган-
ню народився кривий ріг, тепер лежать руїни. 
Саме там, де ще на початку минулого століття 
стояв новий будинок капітан-лейтенанта Федора 
Мершавцева, в якому під керівництвом його зятя 
Андроніка кислова діяла криворізька „Просвіта“. 
Від того будинку збігав тоді униз‚ до самого Інгуль-
ця, громадський вишневий сад, що заклав його 
господар і де щороку всі бажаючі ласували вишня-
ми різних сортів. Ні саду тепер немає, ні будин-
ку, а лежать руїни між спорудами криворізького 
музичного училища і музичної школи. 

А на другому березі Саксагані – розквіт дерев у 
парку ім. газети „Правда“‚ частина з яких протя-
гом останніх років зарясніла табличками з прізви-
щами чиновників місцевого рівня. Таким чином 
вони намагаються зберегти пам’ять про себе і 
замаскувати табличками такі діяння, про які укра-
їнцям не хотілося б нагадувати. 

25 жовтня зібралися місцеві активісти „Про-
світи“, які хочуть відродити з руїн будинок Ф. 
Мерщавцева, розгорнути плідну діяльність дру-
гого в Україні екомузею на базі українсько-
польського партнерства з відродження річки 
Саксагань. Минулого року екомузей отримав 
назву „оберіг“, а його аніматор Петро Лисенко, 
заступник голови криворізького міського пра-
возахисного товариства, разом з іншими волон-
терами розпочав активну діяльність, залучивши 
до справи місцевих жителів.

Того дня активісти встановили на місці, де 
стояв будинок Ф. Мершавцева, інформаційний 
плякат про забутого місцевою владою мецена-

та, а керівник місцевої громадської організації 
„Ліґа культури“ художник В’ячеслав Страннік 
сказав, що навесні висадять тут вишневі дерева, 
аби той громадський сад відродити. олександер 
Мельник, провідний працівник історико-кра-
єзнавчого музею, запропонував перейменува-
ти парк ім. газети „Правда“ на парк ім. Федора 
Мершавцева. 

Активісти В’ячеслав Страннік і підприємець 
Артур Кузнєцов встановлюють інформаційний 
плякат. (Фото: Сергій Зінченко) 

містами“‚ – підкреслив Д. Туск.
керівники 28 країн Европейського союзу вине-

сли на порядок денний питання про те, яку полі-
тику застосовувати щодо росії після року кри-
зи і взаємних санкцій. Деякі члени ЕС‚ боячись 
нової холодної війни‚ вважають‚ що потрібно в 
центр уваги поставити не підтримку для Украї-
ни‚ а способи ослаблення напруги у взаєминах з 
Москвою. Це може бути в інтересах бізнесу, який 
зазнає збитків. Також деякі країни побоюються, 
що фінансова криза може вийти за межі росії. 

однак‚ при всіх відмінностях у позиціях щодо 
росії, провідники ЕС дали зрозуміти, що мають 
твердий намір діяти спільно, як і протягом усьо-

го року, пропонуючи В. Путінові на вибір – взаєм-
но вигідну торгівлю чи застосування подальших 
санкцій.

Також в ЕС вирішили не припиняти фінансово 
підтримувати Україну і допомагати києву з прове-
денням реформ.

За підсумками зустрічі керівники европейських 
держав заявили, що санкції щодо росії не будуть 
ослаблені, незважаючи на фінансові труднощі 
Москви.

крім того, в ЕС нагадали, що в найближчі дні 
набудуть чинности нові обмежувальні заходи. 
Зокрема туристичним операторам Евросоюзу 
буде заборонено працювати в анексованому росі-
єю криму, а европейським компаніям буде забо-
ронено вкладати гроші в будь-які проєкти на пів-
острові.

(„Українська правда“‚ 19 грудня)

(Закінчення зі стор. 1)

ЕС готовий...
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 ■ США ввели санкції проти Криму
ВАШІНҐТОН. – 20 грудня Президент США Барак 
Обама підписав указ про санкції щодо анексо-
ваного Росією Криму‚ які доповнюють введені 
раніше обмеження Евросоюзу для економіки 
півострова. Документ має назву „Бльокування 
власности окремих осіб та заборону окремих 
операцій стосовно українського реґіону Криму“ 
і забороняє ввезення до Криму та вивезення з 
нього товарів і технологій‚ здійснення обслу-
говування і інвестицій у цей реґіон. Президент 
США дозволив застосовувати санкції щодо пев-
них осіб чи компаній, які діють у Криму. Амери-
канським підприємцям заборонено провадити 
будь-яку діяльність на півострові. 18 грудня Ев-
росоюз запровадив нові санкції, якими оголо-
сив поза законом з 20 грудня будь-які інвестиції 
в Крим та Севастополь, зокрема й у сфері туриз-
му. („Голос Америки“)

 ■ На Донбас прибув десятий конвой 
ДОНЕЦЬК. – 21 грудня на Донбас прибув 10-ий 
конвой вантажівок з Росії, який Росія називає 
гуманітарним і стверджує, що у вантажівках 
– харчі, медикаменти, будівельні матеріяли і 
новорічні подарунки. 90 авт прибули до Доне-
цька і стільки ж до Луганська. Речник антитеро-
ристичної операції Андрій Лисенко заявив, що 
українські митники та прикордонники, а також 
співробітники Міжнародного комітету Червоно-
го Хреста не брали участи в оформленні цього 
конвою. Усі „гуманітарні конвої“, які Росія приси-
лає в Україну без її дозволу, є тільки підтримкою 
озброєних людей. Російські вантажівки, повер-
таючись, вивозили з українських підприємств 
на Донбасі устаткування і вугілля, а також тіла 
убитих в Україні російських солдатів. Нещодав-
но Президент Петро Порошенко під час зустрічі 
з заступником Генерального секретаря ООН з 
політичних питань Джефрі Фельтманом розпо-
вів, що перевірка одного з вантажів російського 
конвою виявила: тільки в останній машині були 
продукти, а більша частина конвою перевозила 
паливо для танків та матеріяли для створення 
бльокпостів. (Бі-Бі-Сі)

 ■ Терористи знищили елеватор
ДЕБАЛЬЦЕВЕ‚ Донецька область. – 22 грудня мі-
ліція почала розслідування обставин знищен-
ня терористами елеватора і понад 2‚000 тонн 
зерна під час обстрілу міста терористами 23 
листопада у висліді прямого влучання набоїв. 
(„Укрінформ“)

 ■ США дадуть гроші на зброю
КИЇВ. – США нададуть кредити для того, щоб 
українська влада змогла сама придбати зброю 
потрібного зразка. Про це в інтерв’ю телекана-
лу „1+1“ розповів 22 грудня конґресмен Адам 
Кінзінґер, який лобіював прийняття в Конґресі 
США закону про підтримку України. „Ми не на-
даємо зброю, адже стандарти вашої і американ-
ської армії дуже різні. Наприклад, для того, щоб 
користуватися гелікоптерами на професійному 
рівні, потрібно вчитися півтора року. У вашої 
армії немає стільки часу“, – сказав А. Кінзінґер. 
Техніку можна буде придбати в країнах Східньої 
Европи. („Укрінформ“)

 ■ Росія утворила комендатуру
АМВРОСІЇВКА‚ Донецька область. – Росія роз-
горнула в місті комендатуру російських військ, 
що має в своєму складі групу „швидкого реаґу-
вання“. Про це 22 грудня повідомив керівник 
групи „Інформаційний спротив“ Дмитро Тимчук. 
Комендатура російських військ має в своєму 
складі до 40 військовослужбовців‚ підрозділ 
евакуації техніки і оперативного ремонту. Ство-
ренням комендатури російське командування 
забезпечує маршрути руху автових колон з Ро-
сії через Амвросіївку і Тельманове на південь‚ 
у район Новоазовська. Помічено новий спо-
сіб перегруповування сил противника з метою 
приховування висунення на передові позиції. 
Спочатку на позиції прибуває особовий склад 
переважно цивільним транспортом, потім неве-
ликими групами прибувають танки і артилерія. 
(„Укрінформ“)

УКРАЇНА зА ТИЖДЕНЬ 
АКТУАЛЬНА ТЕМА

Час на реформи – вкрай обмежений
Петро Часто

Така ось дивна закономірність: на обкрадання 
України олігархами і не олігархами, міністрами і не 
міністрами, президентами і не президентами часу 
вистачало, а на її врятування – і мова йде не лише 
про економіку, а про долю самої державної неза-
лежности – експерти не дають більше, ніж 100 днів. 

Ще одне українське диво: весь критицизм сус-
пільної думки спрямований на сьогоднішній Уряд 
Прем’єра Арсенія Яценюка – він і тільки він відпо-
відатиме за ефективність програми реформ, схва-
леної, з великим скрипом, у парляменті 11 груд-
ня. Це при тому, що більше половини міністрів 
делеґовані в уряд не від його „Народного фрон-
ту“, а від „Бльоку Петра Порошенка“ та ще від 
двох інших фракцій. Втім, позиція „облоги“ може 
виявитися своєрідним стимулом для прем’єра, й 
у випадку успіху лаври також належатимуть тіль-
ки йому чи передусім йому. Але в разі неуспіху 
ніхто не буде вертатися, в ім’я справедливости, в 
попередні прем’єрства і президентства, ніхто не 
буде вивчати і визначати міру провин чиновниць-
кої орди, котра протягом 23 років вела Україну до 
прірви. І всі скажуть: не можеш, то й не треба було 
братися.

Відтак залишиться відповісти на запитання: чи 
знав він, за що брався? Нібито не міг не знати, бо 
є людиною „зсередини“. Наймолодший з усіх 15 
прем’єрів України, нині 40-річний А. Яценюк вже 
встиг набути цінного досвіду у чільних урядо-
вих кріслах – як перший заступник Голови Наці-
онального банку, Міністер економіки, Міністер 
закордонних справ, Голова Верховної ради. осві-
чений, агло- і франкомовний, інтелектуально пере-
конливий, він зумів вберегти себе від безпосеред-
ньої залежности від олігархії і корупційних схем 
– зумів, але тільки до цього особливого моменту 
української історії. Сьогоднішня Україна, порево-
люційна і водночас передреволюційна, остаточно 
випробує сутність цієї людини: хто вона – політик, 
котрий вміє не втонути, чи державний діяч, здат-
ний пожертвувати своїм становищем заради спа-
сіння країни.

На жаль, у перший прем’єрський відрізок – від 
Майдану донині – А. Яценюк не виявився рішу-
чим ворогом старої системи. його „напівпозитив“ 
у сприйнятті суспільства тримається на виразно 
ним акцентованій підтримці добровольчих баталь-
йонів і незапобіганні перед путінською Москвою. 
„Напівнеґатив“ – керування урядом, котрий нічо-
го довкола себе не змінював, зокрема у правосудді, 
в обмеженні корупції і впливу олігархії.

Загальну скрутну ситуацію зобов’язна негайно 

переламати проукраїнсько-проевропейська коалі-
ція в парляменті і новий складу уряду, але пробле-
ма полагає в тому, що цю наскрізь прогнилу анти-
народну систему неможливо реформувати. Бо це 
те саме, що з болота тягнути себе за волосся. Сис-
тему належить знищити, в багатьох моментах – 
революційним методом, тобто від’єднанням полі-
тики від економіки й очищенням держави не тіль-
ки від корупційних схем, але й від конкретних зло-
діїв, на яких ці схеми досі тримаються. 

Чи вистачить на це політичної волі в А. Яценю-
ка і П. Порошенка? І скільки вони без цієї волі про-
тримаються у своїх кріслах? рівно стільки, скіль-
ки вдасться випрошувати гроші від Міжнародно-
го валютного фонду – замість того, щоб взяти за 
горло олігархів і повернути з офшорів награбова-
ні в Україні мільярди. Замість того, аби запрова-
дити податок на розкіш – на приватні літаки, яхти, 
палаци. Замість того, щоб перекрити шляхи, якими 
гроші оминають опдаткування і державну скарб-
ницю. Експерти підрахували, що лише від хитро-
щів працедавців, котрі платять своїм працівникам 
готівкою „в конвертах“, бюджет втрачає щонай-
менше 200 млрд. грн. щороку. До 10 млрд. грн. не 
доходить у державний бюджет від нелеґальних 
ігорних домів.

Але головною причиною того, що Україна опи-
нилася на краєчку фінансово-економічної прірви, 
залишається тенденція держави витрачати більше, 
ніж заробляє. отже – жити в борг. Золотовалют-
ні запаси доходять до самого дна – з 38 млрд. дол. у 
2011 році до 7 млрд. дол. нині. Дефіцит одного тіль-
ки „Нафтогазу“ становить 100 млрд. грн. Понов-
на гіперінфляція гривні, загальний спад економіки, 
зростання безробітття, падіння доходів – для тако-
го виклику в українському уряді мали б працювати 
не три міністри-чужинці, а принаймні з десять, які 
б керувалися тільки людським сумлінням і логікою 
радикальних реформ.

Насторожує, що презентована 11 грудня А. Яце-
нюком програма дій уряду занадто „філологічна“: 
дуже правильні слова і фрази, але мало реформа-
торської конкретики. І кепсько вчинив прем’єр, 
закінчивши це презентування закликом до всіх 
українців „тугіше затягнути ремінці“. Бо про затя-
гування ремінців знаменито подбав режим Януко-
вича. 

Прем’єр мав запевнити, що вже є ясний шлях до 
порятунку – шлях знищення усіх перешкод в роз-
виткові малого і середнього бізнесу, шлях повер-
нення довіри закордонних інвесторів до нової 
якости Української держави, шлях досягнення 
ефективного впливу громадянського суспільства 
на цю державу.

УККА розпочало новий проєкт 
Вікторія Губська

кИЇВ. – київське бюро Українсько-
го конґресового комітету Америки 
(УккА) розпочало 10-місячний про-
єкт громадської освіти „Єднаємо кра-
їну‚ ламаючи стереотипи“‚ для якого 
надало ґрант Посольство США в Укра-
їні. Мета проєкту полягає у створенні 
довіри до інтерактивного зв’язку між 
громадянами різних реґіонів України 
і встановленні міжреґіонального спіл-
кування на місцевому та реґіонально-
му рівнях серед українців та заохочен-
ні їх до створення сталих партнерів в 
реґіонах з метою подолання стерео-
типів, що складались роками чи підживлювались 
деякими політиками для роз’єднання українців. 

Уже є певний досвід співпраці з обласними 
телерадіокомпаніями у 10 містах України, а саме 
в одесі, Дніпропетровську, Запоріжжі, Харкові, 
Чернігові, Полтаві, кіровограді, Львові, Ужгороді, 
Миколаєві. Для участи у проєкті запрошені гро-
мадські активісти, відомі та авторитетні особи в 
областях, журналісти, блоґери.

Журналіст-ведучий олександер Піддубний 
модерує розмову, приймає дзвінки в студію, кому-
нікує з авдиторією та поширює цю інформацію 
через соціяльні мережі. Етер проводиться з міс-
цевим співведучим-журналістом чи активістом, 
який добре знає сучасний стан свого рідного краю.

Ці програми – інтерактивні. До участі в теле-
фонному режимі запрошуються всі слухачі в різ-
них областях України, які не мають інтернету, а 
слухають радіо. Перша програма проєкту вийшла 
17 листопада в етері Чернігівського обласного 
радіо і охопила близько 300 тис. слухачів. раді-
ослухачів цікавили запитання: чому влада май-
же нічого не робила протягом 20 останніх років, 
щоб зламати стереотипи взаємин між заходом і 
сходом? Як тепер зламати стереотипи людей на 
Луганщині і Донеччині, аби вони стали патріота-
ми України та захистили рідну землю? 

Вікторія Губська – директор Київського бюра 
УККА.

Учасники проєкту в Чернігові (зліва): Олег Шолох – заступ-
ник директора обласного радіомовлення‚ журналісти 
Олена Кіяшко з Чернігіва та Олександер Піддубний з Києва‚ 
Василь Чепурний з Товариства „Просвіта“‚ Володимир 
Бойко з Центру підвищення кваліфікації‚ Юрій Хромушин 
– Заслужений журналіст України,  переселенець з Луганська.
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 ■ Америка не програє Росії
ВАШІНҐТОН. – 21 грудня Президент США Барак 
Обама‚ відповідаючи на запитання кореспон-
дента „CNN“‚ відхилив критику на власну адре-
су‚ нібито він політично програв Президентові 
Росії Володимирові Путінові у зв’язку з кризою 
в Україні. Б. Обама ствердив, що політика В. Пу-
тіна і жорсткі економічні санкції з боку Заходу 
спричинили для Росії великі економічні про-
блеми. „Зараз він – на чолі країни в часи краху 
його валюти, глибокої фінансової кризи і вели-
чезного економічного спаду. Тому загальна си-
туація аж ніяк не виглядає‚ наче хтось „обграв“ 
мене чи Сполучені Штати Америки“, − підкрес-
лив Президент США. (Радіо „Свобода“)

 ■ Кубинці вдячні Обамі
ГАВАНА. – 20 грудня Голова Державної ради і 
Ради міністрів Республіки Куба Рауль Кастро 
привітав рішення Президента США Барака 
Обами про звільнення всіх учасників „кубин-
ської п’ятірки“ шпигунів, які були засуджені 
до тривалих термінів ув’язнення і перебували 
в американських в’язницях. Двоє з „п’ятірки“ 
повернулися на батьківщину кілька місяців 
тому. Це рішення Б. Обами прибрало пере-
шкоди для розвитку взаємин між Гаваною і 
Вашінґтоном. „Кубинський народ вдячний 
Президентві США Баракові Обамі за це спра-
ведливе рішення. Перешкода для взаємин 
між нашими країнами подолана“‚ – заявив Р. 
Кастро, виступаючи на заключному засідан-
ні останньої у цьому році сесії Національної 
асамблеї народної влади – однопалатного 
парляменту країни. 17 грудня Президент США 
Б. Обама оголосив, що Вашінґтон змінює свою 
політику щодо Куби. Йдеться про нормаліза-
цію взаємин, у тому числі дипломатичних. 
(Українські національні новини)

 ■ Куба все ще проти капіталізму
ГАВАНА. – Потепління у взаєминах між США та 
Кубою не означає, що острів знову повернеться 
до капіталістичної системи, – заявила 20 грудня 
Маріела Кастро‚ дочка нинішнього керівника 
країни Рауля Кастро. „Якщо у США з цими зміна-
ми сподіваються на те, що Куба повернеться до 
капіталізму, до того, щоб обслуговувати геге-
монічні інтереси найвпливовіших економічних 
груп в США, то ці люди, мабуть, перебувають у 
полоні фантазій“‚ – так М. Кастро прокоменту-
вала інформації про початок потепління між 
обома країнами. „Все ж сподіваюся‚ що це нам 
дозволить отримати більше інструментів, щоб 
розвивати соціяльні проєкти‚ зокрема зміцню-
вати систему охорони здоров’я, освіту, спорт, 
художні і наукові проєкти – все те, де у нас 
було стільки складнощів через бльокаду з боку 
США“‚ – сказала М. Кастро. („Кореспондент“)

 ■ Румунія солідарна з Україною
БУКАРЕШТ. – 21 грудня в  Румунії вступив 
на  пост новий Президент країни Клавс Йога-
ніс. Заторкуючи у своїй інавґураційній промові 
міжнародні проблеми‚ він ствердив‚ що діючі 
нині санкції проти Росії треба зберігати до тих 
пір, поки зберігатиметься загроза для сувере-
нітету України. Президент Румунії також приві-
тав рішення Европейського парляменту збіль-
шити безмитний імпорт плодів з  Молдови. К. 
Йоганіс зазначив, що громадяни европейських 
країн виявили солідарність з Молдовою в умо-
вах, коли проти цієї країни Росія запровадила 
торговельні обмеження. За словами К. Йогані-
са, спільна зовнішня політика країн-членів ЕС – 
це  одна з  основ союзу, і  застосування еконо-
мічних інструментів у цій політиці – реальність 
міжнародних стосунків. („Дзеркало тижня“)

 ■ Греція порушила санкції ЕС
АТЕНИ. – 21 грудня Греція підписала з Росією 
контракт на постачання запасних частин до 
систем протиповітряної оборони „Тор-М1“ і 
„Оса-АКМ“‚ цим порушивши запроваджені Ев-
ропейським союзом санкції проти Росії. На по-
чатку квітня цього року міністри закордонних 
справ країн НАТО заявили, що  припиняють 
військове співробітництво між НАТО і  Росією. 
(Бі-Бі-Сі)

АМЕРИКА І СВІТ                     
Про сКвУ-сКУ

Сила світового українства – 
в його організованості

Соломія Салдан

Перші спроби створити світову організацію 
українців припадають ще на 1920-1930-ті роки. В 
1933-1938 роках у Празі діяла Ініціятивна комі-
сія у справі скликання Всеукраїнського Наці-
онального конґресу. У листопаді 1947 року в 
Ню-йорку виникло політичне представництво 
українців Північної і Південної Америки – Пан-
Американська Українська конференція (ПАУк). 
Серед її засновників були представники Україн-
ського конґресового комітету Америки (УккА), 
конґресу Українців канади (кУк), Товариства 
Прихильників Української культури в Бразилії 
та комітет Українських Представників Арґенти-
ни, Параґваю й Уруґваю. Пізніше до них приєдна-
лися представники українських організацій Чилі 
та Венесуелі. Головою ПАУк було обрано о. д-ра 
Василя кушніра. На першій нараді  прийнято 
постанову про необхідність докласти усіх зусиль 
для повного об’єднання і консолідації усіх укра-
їнських сил поза межами України для однієї вели-
кої мети. 

23-25 жовтня 1948 року відбулася спеціяль-
на нарада Пан-Американської Української кон-
ференції у справі скликання Світового конґре-
су Українців‚ на якій було створено дві комісії – 
програмову й організаційну. Перша з них діяла на 
території канади, під проводом о. д-ра В. кушні-
ра, президента кУк, а друга – на терені США, під 
керівництвом президента Українського конґресо-
вого комітету в США, спочатку Дмитра Галичи-
на, а після його смерти – йосифа Лисогора. Утво-
реня конґресу забрало довгих  вісім років.

12-19 листопада 1967 року у Ню-йорку відбув-
ся Перший Світовий конґрес Вільних Україн-
ців (СкВУ), у якому взяло участь 1,003 делеґати. 
Членами СкВУ стали УккА (США), кУк (кана-
да), координаційний осередок Українських Гро-
мадських Центральних Установ (Европа), Союз 
Українських організацій Австралії, Українське 
Центральне Представництво Арґентини і коор-
динаційний комітет Українських організацій 
Бразилії. У роботі СкВУ взяли активну участь 
представники Українських Церков (православної, 
католицької, протестантських). У зв’язку з вели-
ким внеском українців канади у створення СкВУ 
представникам канади випало почесне завдання 
першими очолювати Секретаріят СкВУ. Делеґати 
з 20 країн світу довірили керівництво президен-
тові кУк о. д-рові В. кушнірові.

У 1993 році, після відновлення державної неа-
лежности України, СкВУ змінив свою назву на 
Світовий конґрес Українців (СкУ), членами яко-
го є понад 120 організацій з 33 країн світу. СкУ 
– це міжнародна координаційна надбудова укра-
їнських громад у діяспорі, що представляє інтер-
еси понад 20 млн. українців поз Україною. Най-
вищим законодавчим органом СкУ є з’їзд (кон-
ґрес), який проходить раз на п’ять років. Від року 
заснування відбулося 10 конґресів, сім з них – у 

Ню-йорку, та Торонто, і три в Україні. основни-
ми органами СкУ є рада директорів та Екзеку-
тивний комітет. 

 У 2003 році СкУ був визнаний як неурядова 
організація з спеціяльним консультативним ста-
тусом Економічною та соціяльною радою органі-
зації об’єднаних Націй.

Головними завданням СкУ є збереження наці-
ональної ідентичности українців, активне спри-
яння розвиткові української культури, захисто-
ві прав та інтересів українців як у діяспорі, так і 
в Україні, координування міжнародних зв’язків 
своїх складових організацій, які підтримують і 
розвивають українську національну ідентичність, 
духовність, мову, культуру та надбання українців 
у всьому світі. конґрес сприяє розвиткові громад-
ського життя українців у країнах, де вони меш-
кають, а також зміцнює позитивне ставлення до 
українців і Української держави та захищає пра-
ва українців‚ незалежно від місця їхнього про-
живання‚ згідно з Загальною Деклярацією Прав 
Людини.

12 рад і комісій СкУ активно займаються спра-
вами, що відіграють визначальну ролю у житті 
українських громад. Вони розглядають питання, 
що стосуються людських і громадянських прав, 
організації об’єднаних Націй, проінформова-
ности світового співтовариства про Голодомор, 
проблем освіти, суспільної опіки, розвитку нових 
українських громад, науки, культури, боротьби 
з торгівлею людьми, засобів масової інформації, 
спорту та кооперативного руху.

СкУ дуже відповідально ставиться до вирі-
шення різних проблем, особливо пов’язаних із 
захистом національних інтересів та прав україн-
ців. Прикладом такої праці є міжнародне визна-
ння Голодомору 1932-1933 років актом геноциду 
(що на сьогодні офіційно визнали 16 країн). СкУ 
займається багатьма проєктами у різних сферах 
життєдіяльности українців всього світу. 

У 2008 році  головою СкУ (11-им з черги) став 
Євген Чолій, який керує конґресом дотепер. Є. 
Чолій є членом Палати адвокатів квебеку та стар-
шим партнером однієї з найбільших адвокат-
ських фірм квебеку „Лавері де Білі“. Як профе-
сійний юрист виступає перед Верховним судом 
канади та перед судами квебеку різних рівнів. 
Від 2006 року є президентом Української народ-
ної каси „Дежарден“ у Монреалі та членом ради 
директорів Української кооперативної ради кана-
ди. Вже кілька років поспіль Є. Чолія представляє 
довідник „Найкращі юристи в канаді”. Він також 
входить до ради директорів конґресу Українців 
канади та Фундації інституту ім. Митрополи-
та Андрея Шептицького. Він отримав ряд наго-
род, у тому числі й Діямантову ювілейну медалю 
і Золоту ювілейну медалю королеви Єлизавети 
ІІ, орден України „За заслуги” ІІІ ступеня та Шев-
ченківську медалю конґресу Українців канади. 

Делеґати СКУ зустрічаються з Прем’єр-міністром України Арсенієм Яценюком. 

(Закінчення на стор. 5)
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 ■ „Маленька Гавана“ протестує
МАЯМІ. – 21 грудня у парку „Маленька Гавана“ 
відбулася акція протесту кубинських активіс-
тів проти відновлення дипломатичних вза-
ємин між Кубою і США. У ній взяли участь як 
керівники кубинської опозиції‚ так і американ-
ські політики кубинського походження. Сотні 
мітинґувальників під прапорами обох країн 
скандували „Обама – зрадник!“. На мітинґу ви-
ступила Берта Солер, представник кубинсько-
го жіночого руху „Ladies in White“ („Жінки в 
білому“), який об’єднує матерів і дружин дис-
идентів, заарештованих на острові на початку 
2000-их років. „Кубі потрібна свобода, і ця сво-
бода залежить від самих кубинців“, – нагада-
ла Б. Солер. Згідно з вислідами соціологічних 
опитувань‚ респонденти віком понад 65 років 
висловилися категорично проти відновлення 
дипломатичних взаємин між США та Кубою‚ а 
люди віком до 65 років підтримують курс Пре-
зидента Барака Обами. (Бі-Бі-Сі)

 ■ США і Канада розширюють санкції
ВАШІНҐТОН. – 20 грудня США і Канада опри-
люднили доповнений перелік фізичних осіб, на 
яких поширюються санкції через аґресію Росії 
на території України. У списку, оприлюдненому 
в США, – зокрема є російський мільярдер Кос-
тянтин Малофеєв, якого пов’язують з  фінансу-
ванням сепаратистів на Донбасі, а також очіль-
ники бойовиків на  сході України (Ігор Безлер, 
Олександер Захарченко, Павло Губарєв, Ігор 
Плотницький та  інші), прокурор Криму Наталя 
Поклонська та члени байкерського клюбу „Нічні 
вовки”. У канадському санаційному списку – ке-
рівники проросійських сепаратистів на Донба-
сі, а також низка членів Державної думи – віце-
речник Ігор Лебедєв, депутати Микола Левічев, 
Іван Мельников, Володимир Васильєв. Цим 
особам заборонено в’їзд до США і Канади, вони 
також підпадають під економічні обмежувальні 
заходи. (Українські національні новини)

 ■ Путін чекає Кім Чен Ина в Москві
МОСКВА. – Президент Росії Володимир Путін 
запросив провідника комуністичної Північної 
Кореї Кім Чен Ина відвідати Москву з візитою. 
За повідомленням речника Кремля Дмитра Пєс-
кова, формально північнокорейський вождь 
був запрошений на  святкування 70-ої річниці 
перемоги у  Другій світовій війні. Ця поїздка 
31-річного К. Ч. Ина стане першою міжнарод-
ною візитою від 2011 року‚ коли він прийшов 
до влади. Запрошення відбулося у час, коли 
Росія посилює зв’язки з партнерами совєт-
ських часів. Москва намагається посилити свій 
вплив в Азії і експортувати газ через Північну 
Корею. Натомість Пхеньян хоче заручитися 
підтримкою Москви у питаннях критики щодо 
порушення прав людини та ядерної програми 
у Північній Кореї. У листопаді К. Ч. Ин послав 
до Москви спеціяльних дипломатичних пред-
ставників. Два тижні тижні тому у російському 
місті Хабаровську встановлено пам’ятну плиту 
на честь Кін Чен Іра, колишнього керівника Пів-
нічної Кореї, батька К. Ч. Ина, який відвідував 
Росію за кілька місяців до своєї смерти у 2011 
році. (Радіо „Свобода“)

 ■ Різдвяна ялинка – „образа“
ПХЕНЬЯН. – Оголошенням війни назвав 21 груд-
ня представник командування західньої ділян-
ки фронту Народної армії Північної Кореї намір 
Південної Кореї поставити різдвяну ялинку на 
пагорбі Егибон поблизу міжкорейського кор-
дону. Як підкреслюється в його заяві, „влада 
Корейської Народно-Демократичної Респу-
бліки не збирається пасивно спостерігати за 
провокаційними діями південнокорейського 
режиму в районі військової демаркаційної лінії 
в демілітаризованій зоні“. Щорічна церемонія 
запалювання вогнів на ялинці проводилася до 
2004 року, коли обидві Кореї домовилися при-
пинити пропаґандистські акції по обидві сторо-
ни кордону. Однак‚ після інциденту з затонулим 
у 2010 році корветом південнокорейських Вій-
ськово-морських сил „Чхонан“‚ ця церемонія 
відновилася. („Дзеркало тижня“)

АМЕРИКА І СВІТ                       
Чому Україна переглядає взаємини з НАТО

Олександер Моцик, 
Посол України в США

Цього ж місяця, тобто грудня, але 20 років тому 
Україна, росія, Велика Британія та Сполучені Шта-
ти підписали угоду, що стала визначним кроком 
у справі ґльобального нерозповсюдження ядер-
них озброєнь. В рамках угоди, відомої як „Буда-
пештський меморандум“, Україна добровільно від-
мовилася від третього за обсягом у світі ядерно-
го арсеналу, який дістався їй у спадок після розпа-
ду СрСр.

Але минуло два десятиліття – і угода, що колись 
вважалася передвісником „прориву“, поступово, 
крок за кроком, нівелюється однією з країн-підпи-
сантів.

Зокрема Угода передбачала добровільну від-
мову Україною від понад 1,000 одиниць страте-
гічної та 2,500 одиниць тактичної ядерної зброї, а 
також згоду на деконструкцію 176 шахтно-пуско-
вих комплексів, що використовувалися для пус-
ку міжконтинентальних балістичних ракет. Зі сво-
го боку, росія, Велика Британія та США запропо-
нували Україні ґарантії безпеки, що підкреслю-
вали непорушність існуючих кордонів України та 
її суверенітет, містили заклик утримуватися від 
силових дій, що могли б загрожувати територіяль-
ній цілісності країни, та заборону чинити на нашу 
державу економічний тиск.

На жаль, росія проіґнорувала усі ці положен-
ня. російська аґресія проти України, спочатку в 
криму, а згодом і у східніх областях України, ста-
ла безпрецедентним викликом міжнародному 
мирові. І справді, події, що розгортаються про-
тягом цього року, не є звичайною внутрішньою 
або навіть реґіональною кризою, будучи нато-
мість порушенням міжнародного права та зводя-
чи нанівець існуючу міжнародну систему стриму-
вань і противаг.

Протягом багатьох років „Будапештський 
меморандум“ був прикладом практичної імпле-
ментації міжнародного режиму нерозповсюджен-
ня ядерної зброї. однак, через нещодавні пору-
шення цієї угоди з’явився ризик зведення нані-
вець системи, яка захищає держави від загроз 
їхній національній безпеці за допомогою диплома-
тичних засобів. В результаті велика кількість дер-
жав, ймовірно, почне вважати володіння збро-
єю масового знищення єдиним ефективним засо-
бом запевнення власної безпеки проти зовніш-
ніх викликів, провокуючи, відповідно, нову гон-
ку озброєнь та суттєво підвищуючи, у кінцевому 

рахунку, ризик ядерної катастрофи.
однак, все це не означає, що Україна не цінує 

зусиль в рамках „Будапештського меморанду-
му“; інші держави запропонували рішучу під-
тримку незалежности нашої країни. останнім 
часом Україна безперечно дістає багато практич-
ної допомоги в її зусиллях у протистоянні росій-
ській аґресії, а Сполучені Штати та Велика Брита-
нія залишилися надійними та ефективними парт-
нерами України на міжнародній арені.

Водночас, попри цю допомогу, стає дедалі більш 
зрозумілим, що ефективність „Будапештсько-
го меморандуму“ у забезпеченні нашої безпеки 
зазнала втрат. Саме усвідомлення цього остан-
нім часом спонукує Україну до зусиль з просуван-
ня тіснішої інтеґрації з НАТо, що підтримується 
як народом України, так і набирає політичної під-
тримки.

Як минулого місяця зазначив Президент Укра-
їни Петро Порошенко, „…незаперечним є той 
факт, що проголошена в 2010 році позабльоко-
вість України не змогла і не могла ґарантувати без-
пеку і територіяльну цілісність нашої країни… 
Така позиція призвела до великих втрат, тому ми 
й вирішили повернутися до курсу на інтеґрацію 
до евроатлантичного безпекового простору…“.

Звичайно, залишається ще багато роботи, якщо 
ми прагнемо досягти відповідности стандартам 
Альянсу, тому Уряд України підготував шестиріч-
ний спеціяльний плян з метою виконання умов 
набуття членства. Але, врешті-решт, видається 
логічним, що визначення статусу взаємин України 
з НАТо належить українському народові, і будь-
яке рішення з цього приводу буде прийнято лише 
після консультування з ним у формі референдуму.

Загалом, нещодавні події в Україні підкресли-
ли необхідність переосмислення існуючої архітек-
тури ґльобальної безпеки. І тоді як російська аґре-
сія, без сумніву, є каталізатором, будь-які зміни не 
мають розглядатися як такі, що просто спрямова-
ні проти лише однієї країни, але як такі, що є час-
тиною дуже необхідних змін в цілому.

У нашому світі, що швидко змінюється, нагаль-
ною потребою є надання державам нових засо-
бів для захисту своєї території і наявність найе-
фективніших механізмів для збереження міжна-
родного миру. Це – розмова, в якій Україна тепер 
більше, ніж будь-коли раніше, бажає взяти участь.

Неофіційний переклад з англійської мови стат-
ті, яка появилася 12 грудня у розділі „Точка зору“ 
телеканалу „CNN“.

У важкому сьогоденні СкУ відіграє важливу 
ролю у підтримці України в її боротьбі з росій-
ською аґресією та московською дезінформацією. 
Упродовж довгого часу СкУ сприяє розвитку в 
незалежній Україні інститутів демократії, зокре-
ма надсилаючи спостерігачів на президентські 
і парляментські вибори. крім того, СкУ  спря-
мовує закордонних українців‚ щоб економіч-
но підтримувати Україну. Як повідомив Є. Чолій 
під час 10-го з’їзду Світового конґресу Україн-
ців у Львові 2013 року, саме українська діяспо-
ра є найбільшим інвестором економіки України 
і, за розрахунками експертів Нацбанку України, 
щорічний потік грошей трудових міґрантів сягає 
23 млрд. дол. 

об’єднана навколо СкУ українська діяспора 
з 47 країн світу нерозривна з українським наро-
дом, та, як і в минулому, простягає йому свою 
руку постійної підтримки і допомоги.

 Від 2010 року СкУ докладав великих зусиль 
для прискорення підписання Угоди про асоці-
яцію між ЕС і Україною. Сьогодні СкУ пере-
конує світ діяти в такий спосіб, щоб захистити 
суверенітет, незалежність і територіяльну ціліс-
ність України та не допустити виникнення ново-
го замороженого конфлікту в Европі. 

СкУ також встановив тісні контакти з нови-
ми владними структурами України і викорис-
товує свої широкі зв’язки в Україні з представ-
никами інституцій громадянського суспільства, 
щоб отримати свіжу інформацію про їхні остан-
ні напрацювання.  28 серпня 2014 року СкУ та 

кабінет міністрів України підписали Меморан-
дум про співпрацю. „Переконаний, що підтрим-
ка Світового конґресу Українців дасть нам мож-
ливість вистояти. А разом і виграти“‚ – проко-
ментував цю важливу подію Прем’єр-міністер 
України Арсеній Яценюк.

Нині СкУ самостійно та у співробітництві з 
іншими організаціями веде в Україні велику пра-
цю гуманітарного характеру, яка включає надан-
ня медичного обладнання, проведення лекцій 
та семінарів з надання першої допомоги та ліку-
вання постраждалих, приїзд та працю в Україні 
висококваліфікованих медиків та навчання укра-
їнських медиків на Заході. У зв’язку з цим СкУ 
започаткував проект „Захист патріотів”, який 
забезпечує українських воїнів в зоні антитеро-
ристичної операції покращеними індивідуаль-
ними аптечками першої допомоги та навчає їх 
надавати першу медичну допомогу.

А для тіснішого зв’язку з владними струк-
турами та народом України у виконанні цих та 
інших нинішніх завдань СкУ відкрив у києві 
своє представництво. Нещодавно у Вашінґтоні 
Є. Чолій та президент „Atlantic Council” Фреде-
рік кемп підписали Меморандум про угоду. Згід-
но з цим документом СкУ розпочав співпрацю з 
„Atlantic Council” у втіленні проєкту „Ініціятива 
України в Европі”, який спрямований на те, щоб 
міжнародне співтовариство рішуче підтримало 
незалежність, суверенітет і територіяльну ціліс-
ність України. 

Все це дозволяє підкреслити всю важливість 
ролі СкУ у політичному, соціяльному, економіч-
ному та інших аспектах життя української діяс-
пори, Української держави, а також для збере-
ження миру і спокою у світі. 

(Закінчення зі стор. 4)

Сила світового...

НА ТЕМИ ДНЯ 
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Пам’ятаймо
про 

Україну!

Переступаємо історичний поріг
В наші часи, щедрі на події і  великі зміни, кожен рік – історичний,  

і хоч межа між ними –  вельми  умовна, спричинена формальністю 
календаря, а все ж кожного разу ми ставимося до приходу Нового 
року, як  до відчинених дверей, в які має ввійти щось бажане, людя-
не, світле. І воно обов’язково приходить, бо є в цьому закономір-
ність, подібна до засіву поля: впало з руки в ріллю добре зерно, то й 
нива весною зазеленіє, а восени наллються золотом колоски.

2014-ий був роком такого обнадійливого засіву на всеукраїнсько-
му національному полі. Він дістав назву Революції гідности, але за 
своїм внутрішнім змістом вийшов далеко за межі одного значення 
– як голос України до самої себе – голос незрадженого історичного 
призначення, і водночас як голос  до всього людського світу, якому 
на сьогоднішній день так бракує стимулів до духовного очищення, до 
визволення від сліпого матеріялізму та егоїзму.

Велику ціну вже заплатив і далі платить наш рідний народ за гід-
ність і свободу. Тут вчувається якась замежна, містична таємниця: 
гідність і свобода – це ж ніби ті вартості, котрі є силою і окрасою 
кожного народу, тому в них мали б бути зацікавленими кожна нація і 
держава,  все  людство, а тим часом українські гідність і свободу вже 
понад три сторіччя намагається втопити в крові або взяти під ноги 
варварська Москва. І вже давно нас не було б на Божому світі, якби 
пролита за гідність і свободу українська кров не мала сакрального 
значення: вона є тим покликом, на який встають нові й нові поко-
ління патріотів-борців, нові й нові „Небесні сотні“. На небесах вже 
зібралося велике українське військо, і воно, певна річ, бере активну 
участь у цій земній боротьбі між Добром і Злом.

Тому все, що пережила Україна в 2014 році – Майдан у столиці 
і в інших містах, сотні і тисячі смертей від куль „беркутівців“ і від 
російських бандитів на сході країни, і невимовно журливу мелодію 
лемківської пісні „Пливе кача по Тисині“, що так багато разів линула 
над Україною і вже назавжди набула характеру всеукраїнського 
реквіюму, –  все це не просто трагедія, але трагедія оптимістична, в 
якій єднаються, за словом нашого Поета-пророка, мертві і живі, і ще 
ненароджені.

Тому вірмо: засіяне добре зерно з Божою поміччю проросте, і 2015 
рік вже буде для України іншим. Однак, треба залишатися  пильними 
і  готовими до дальших випробувань, бо на тому самому полі вороги 
нашого народу затято сіяли кукіль і отруйні бур’яни, що теж дадуть 
відповідний врожай. З огляду на це, Революція гідности повинна три-
вати – аж до фундаментальних і незворотніх змін в житті суспільства, 
до цілковитого знищення успадкованої від лихого совєтського мину-
лого системи, в якій людина чулася безправним рабом антинародної 
і антиукраїнської в своїй суті держави. 

Довго-довго, крізь віки, іде Україна до торжества своєї гідности і 
свободи. Цей день настає. Всіма силами наближуймо його!

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

„Куркуль Т. Г. Шевченко“
Ольга Карпенко
 
Ця історія відтворювалася у моїй 

свідомості поступово, фраґмента-
ми – як дитяча складанка з пазлів. 
Перші „пазли“ сягають ще 60-их 
років минулого століття... 

Ще малою пам’ятаю радість 
бабусі Палажки, коли вона чекала 
на приїзд своєї молодшої сестрич-
ки Галі з Донецька. раз-по-раз діс-
тавала з шухляди надіслані Галею 
світлини. Мені, звісно, найбільше 
запам’яталося одне фото: дві схи-
лені одна до одної дитячі голівки 
– кругловиді, з великими очима, в 
однакових картатих платтячках. 

Дивувало все. І що ці двоє дівча-
ток, трохи старші від мене, виявля-
ється, – мої тітки, а бабусині пле-
мінниці. І що десь далеко, у неві-
домому Донецьку, живе моя дво-
юрідна бабуся Галя – така моло-
да, гарна, кучерява. А ниньки вони 
всі мають приїхати до нас, на Чер-
кащину, і тоді сестри – Палажка і 
Галина, найстарша і наймолодша, 
останні з роду Шевченків – зустрі-
нуться. Більше ніж через 30 років... 

– То є в тебе машина, індус?! 
Упосліднє спрашую, – дебелий 
парубок стояв навпроти Тихона, 
тримаючи в руках металевий прут.

– Є, іроде, є! Та не про тебе.
– То оддавай, кулацьке отродіє, 

бо хуже буде! Ліквідіруєм як клас!
– А може, ти мені її давав?! Не 

дам суспільнити, не дам у колгосп! 
Бо то буде гуртове–чортове... Пере-
ведете все к трясці!

Тихон Шевченко – „Григорович“, 
як його з повагою звали односель-
ці, – таки мав „машину“ ... швей-
ну. Від матері дісталася. Від нень-
ки змалку і шити навчився. Наче 
й не дуже чоловіче діло, а люди 
шанували, бо ж не спідниці шив, а 
речі „сурйозні“ – празникові шта-
ни, костюми, кацавейки, „круглі 
кохти“, лапсардаки, свити, часом і 
кожухи. А тепер оце мода пішла на 
галіфе та френчі, особливо в „пар-
тєйних“, „полномочених“.

А ще Григорович мав кони-
ка, корівчину з телицею, пацятко 
в сажку, курочок, і аж дві арендо-
вані (!) десятини землі та чимало 
голодних ротів – 11 діток послав 
Бог. Щоправда, найстарша, Палаж-
ка, вже заміжня. Поїхали молодя-
та шукати кращої долі на шахту, 
у Сталіно, по „сталінському при-
зову“. А найменшенькій Галі лише 
кілька рочків.

роботи Шевченко не цурав-
ся ніякої – і на полі, і столярува-
ти вмів, а взимку, коли трохи віль-
ніше ставало, вантажив свого „зін-
ґера“ на сани та й їхав до когось 
з заможніших, часом і до сусідніх 
сіл, обшивати цілі родини. оце й 
зараз заскочив на короткий час з 
підробітків – перевідатись, підки-
нути зароблених харчів. А машин-
ка швейна у добрих людей залиши-
лася, бо ж треба вертатися, одро-
бляти за головку цукру та сало, що 
привіз сім'ї. 

А тут ці архаровці... Не наші, 
сільські, – аж з району, „повно-
важені“. Тільки один – цибатий, 
у галіфе, з металевим „щупом“ 
в руках і ядучою самокруткою в 
зубах – місцевий. Мовби й не знає, 
що „машина“, внесена якимось 
писарчуком до списків майна „кур-
куля“, – не молотарка чи сіялка, а 
старенький „зінґер“! 

Не встигли поласувати дітки 
цукром. Вигребли все і з хати, і з 

комори, і з повітки. Поштрика-
ли долівку, дошукуючись збіжжя. 
Тепер домагаються „машини“... 

казав же мудрий сват Сте-
пан карпенко: „Записуйся, Григо-
ровичу, в той клятий колгосп. он 
і я записався – коня, пару воли-
ків, корівчину одвів зі сльозами на 
очах. Щоднини клумаки сіна ношу, 
підгодовую, бо вже б ратиці повід-
кидали з їхнім кормом... То хоч не 
чіпають мене, виродки, а так би 
податками задавили“. Не записався 
Тихін, хоч статків було менше, як у 
свата. Став, так би мовити, „інду-
сом“. А тепер затявся на тій машині 
– гоноровий і незалежний характер 
Шевченка односельці знали...

комнезамівські сани стояли 
у дворі вже добряче навантаже-
ні хатнім скарбом, а меткі паруб-
ки все тягли і тягли все, що не так 
лежало. Перелякані діти тулили-
ся до матері, заходилася плачем 
маленька Галя, а цибатий все насі-
дав на Тихона:

– Добром кажу – оддай машину, 
бо одправимо, мать твою так, туди, 
де чортам роги правлять! Бач, що 
класовий враг виробляє, – стула, 
кроваті у нього, „індуса“, вікна он 
які! Зажирі-і-ів!

– А-а-а, то в мене вікна цілі, а не 
віхтем заткнуті, як у тебе, ледацю-
ги! – Григорович знетямлено схо-
пив стілець і торохнув по вікнах 
– склянки бризнули врізнобіч. – 
от теперички ми однакові. одна-а-
кові! І я віхтем шибку заткну, „вра-
гом“ не буду!... 

Били його прутами металевими 
довго і люто – за „сопротівлєніє 
властям“. До тями так і не прий-
шов. Не бачив, як товарняк віз жін-
ку з дітьми на північ. Не доїхали 
– по дорозі повмирали з холоду й 
хвороби.

Дивом уціліла тільки наймен-
шенька Галя. Потрапила до притул-
ку, вижила, вивчилася, одружила-
ся. Довго шукала рідню, але сліди 
губилися. Сестра Палажка повер-
нулися з шахтарського краю в рід-
ні краї вже під час війни – та не до 
Чорнобаївщини, а Золотоніщини.

… І ось зустріч сестер, найстар-
шої і наймолодшої. Були сльо-
зи радости і смутку, розмови до 
півночі… Саме звідтоді й почало 
у моїй свідомості уривками, натя-
ками, шматками складатися щось 
таке, що й зараз важко до кінця 
збагнути. родину Шевченків реабі-
літували якось аж надто швидко, 
та не було вже кого „виправдовува-
ти“ – хібащо горбик могили Тихо-
на Григоровича, забитого в рідному 
селі, та найменшу донечку, що опи-
нилася в притулку. 

А реабілітували „куркуля Шев-
ченка“, як говорили люди, не так 
просто. Нібито хтось з начальства, 
чи то обласного, чи то республі-
канського, передивляючись спис-
ки розкуркулених і депортованих, 
зауважив прізвище „Шевченко“. 
Чи то щось людське ворухнулося 
під френчем, чи то з’явилося під 
форменою кокардою кашкета усві-
домлення, що якось не дуже випа-
дає „революціонерові-демократо-
ві, „товаришеві Т. Г. Шевченкові“ 
перебувати у списку „куркулів“. 
Скільки у цій напівправді-напів-
леґенді про „реабілітацію куркуля 
Шевченка“, що живе у нашій роди-
ні досьогодні, істини, зараз важко 
сказати напевне. Можливо, колись 

(Закінчення на стор. 20)
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Путін подібний до Сталіна
У 1930-ті роки співали: „Про 

батька народного‚ про Сталіна 
рідного лети‚ наша пісне‚ лети!“. 
Тепер у деяких африканських кра-
їнах готові співати цю пісню під 
звуки бубнів‚ замінивши звер-
танння на „Путіна рідного“‚ незва-
жаючи на зневажливу відсутність 
Президента росії Володимира 
Путіна на похороні Нельсона Ман-
дели.

Піснеспіви Путінові‚ як колись 
Сталінові‚ не тільки в Африці‚ а 

й у Европі наводять на думку про 
подібність явищ сталінізму і путі-
нізму. Явища ці неґативні – дик-
таторство‚ фашизм‚ зловживання 
щодо народних меншин‚ недотри-
мання загальноприйнятих норм 
міжнародного життя.

В. Путін багато разів порушив 
норми співжиття‚ і хвалити його 
немає за що. 

Д-р Василь Рождественський‚
Вудгевен‚ Мишиґен

Не можна іґнорувати Майдан
конституції демократичних дер-

жав мають містити в собі якoмога 
більше статтей, які давали б право 
громадянському суспільству сте-
жити за дотриманням демократич-
них засад у державі.

У США за дотриманням демо-
кратичних засад повсякчас сте-
жать демократично обрані пред-
ставники державної влади: існу-
ють відповідні комітети в конґре-
сі та Сенаті, яким не дає спочива-
ти на лаврах низка добровільних 
об’єднань громадянського суспіль-
ства. Їх у США не внесено до кон-
ституції, бо рівень демократичнос-
ти суспільства такий високий, що 
це непотрібно.

коли взяти Україну, що 300 
років до незалежности перебува-
ла під диктаторськими режима-
ми, то рівень демократичности сус-
пільства ще низький. Тому ніщо 
інше, а конституція має закріпи-
ти громадянську ініціятиву контр-
олі за практикою щоденної демо-

кратії. Цю ініціятиву треба вне-
сти до конституції ще й тому, щоб 
накреслити цій ініціятиві пев-
ні рамці, спрямувати контролю у 
демократичне річище, несумісне з 
анархією.

Майдан – це безпрецедентне 
явище не лише в Україні, а й у сві-
ті. Саме Майдан був стрижнем, 
який звалив кримінальну диктату-
ру. Затим що кримінальна стихія, 
породжена „совєтами“, спеціяль-
но закорінювалась ними в Украї-
ні, то антикримінальна спрямова-
ність Майдану є особливо важли-
вою в українських постсовєтських 
обставинах.

Майдан – це не анархічне яви-
ще. Це антикримінальне сер-
це України. Іґнорування Майда-
ну з боку урядових структур може 
мати непередбачувані наслідки для 
України. 

 
Святослав Караванський‚

 Дентон‚ Мериленд

Огляд листів: 
про Україну у римі і прозою

У редакційній пошті чимало 
листів читачів‚ сповнених суму 
і надій‚ пов’язаних з Україною. 
Є думки‚ висловлені у римова-
ній формі. Стефан Палилик 
з Елдреду‚ Ню-йорк‚ пропо-
нує вмістити у газеті „малень-
ку сумну сторінку“ і переклас-
ти її англійською мовою для 
молодших читачів. Він пише: 
„Змія сумління не має. Змія 
крови шукає‚ українських дітей 
мучить‚ вбиває. Бідна Україна 
з жалю плаче‚ порятунку про-
сить‚ благає“. 

Л ю б о в  В а с и л і в - Б а з ю к  з 
канади надіслала два римова-
них листи. У першому „81 рік“ 
вона пише: „Гинуть наші лица-
рі‚ життя не жаліють‚ відганя-
ють ворога‚ що в Україні жив і 
Москву хвалив. Батьки‚ мате-
рі наших героїв і всі люди зі 
сну пробудились‚ зрозуміли‚ 
що Батьківщину мусять самі 
боронити‚ бо чужі своєї кро-
ви не проллють“. Другий її вірш 
присвячений пам’яті науков-
ця Володимира Бойчука‚ який 
помер у Львові і був похова-
ний 6 грудня. Л. Василів Базюк 
зокрема пише: „Заплакала холм-
ська земля за своїм мудрим 
сином‚ що у своєму серці ніколи 
на забував її‚ любів і тугу носив 
у серці днями й ночами“. 

Модернізації вищої школи в 

Україні присвятив статтю Олег 
Будзінський з Школи журналіс-
тики Українського католицько-
го Університету (УкУ). „Попри 
задекляровану Президентом 
України стратегію докорінно-
го реформування і модерніза-
ції усіх сфер суспільного і еко-
номічного життя країни, даль-
ше прийняття стратегій справа 
реформ не пішла. Звісно, анек-
сія криму і війна на Донбасі 
не стимулюють уряд проводи-
ти термінові зміни, але все ж – 
є винятки. Єдиною реформою, 
яка вже відбулася – це реорга-
нізація вищої освіти“‚ – вва-
жає автор. У статті він аналі-
зує рівень академічної освіти‚ 
її якість та зміни у законі про 
вищу освіту‚ які торкаюється 
УкУ. 

Два листи з подяками наді-
слав Анатолій Сазанський  з 
Миргороду на Полтавщині. У 
першому він дякує Галині Гру-
шецькій з Чикаґо за пакунки 
для дітей біженців з охопленого 
війною Донбасу‚ в другому теж 
дякує за дитячий одяг‚ учнів-
ське приладдя та солодощі‚ які 
надіслала з США Олександра 
Дяченко-Кочман‚ дочка учас-
ника визвольної боротьби Івана 
Дяченка з Полтави. Уже 25 років 
вона допомагає бідним родинам 
Полтавщини. 

Як я став українцем
З юности, закінчивши російську 

школу, я звик до того, що не можу 
правильно вимовити деякі москов-
ські слова чи звуки. Так би я і зали-
шився на тому примітивному рів-
ні‚ але ми з Володимиром Барсуків-
ським були заарештовані 1 жовтня 
1959 року одеським кҐБ за листівку, 
поширену 7-8 листопада у кірово-
граді (це я зробив) і в одесі (Володи-
мир). Я вже рік відслужив у Севас-
тополі, був моряком-радіометрис-
том військово-морської фльоти. 
Три місяці слідства нас утримували 
у різних камерах. розпач, безнадія, 
кінець світу. За слова „Геть фашист-
ську диктатуру партії!“ я чекав роз-
стрілу, або 10-15 років тюрми. 

Через два тижні газета „Прав-
да“ (нам до камери давали цю газе-
ту) опублікувала мініятюрну заміт-
ку про те, що у Мюнхені 15 жов-
тня помер Степан Бандера (тоді ще 
світ не знав, що його убили москов-
ські державні терористи). Слідчий 
мене теж повідомив про це якось 
по-особливому. Я розумію тепер, 
що це було випробування мене на 
українськість. Я навмисне спитав 
його: „А хто це такий?“ І витримав 
випробування з успіхом. Бо ж і лис-
ти додому писав російською мовою. 
Та й вірші писав не своєю мовою…

Слідчі до цього питання не повер-
талися. А я досі переконаний, що 
душа С. Бандери черкнула крилом 
по моїй душі і у мені раптом блис-
кавкою в голові просвітало: „Так я 
ж українець! Як я міг цього не усві-
домлювати? Який же я Алєксєй, як 
я – олекса!“. отут почало діяти і 
моє ім’я – бо ж був олекса Довбуш, 
знаменитий борець за свободу, був 
богатир олекса Попович. 

Вистачило кількох годин – я пере-
родився, став українцем! Я бігав 
по камері – все життя пропало! Я 
не знаю свою літературу! Я погано 
знаю свою мову, не так, як мій сусіда 
і друг Микола Вінграновський. коли 
ми ходили до літературної студії, 
він усі вірші свої писав українською 
мовою. У нього не було коливань, 

він і мені закидав іноді: „Пиши сво-
єю, українською“.

отже, усі три місяці слідства я 
звикався з цією новою, просвітлю-
ючою для мене думкою, кляв себе 
за таку відсталість, давав собі слово 
поступити на український факуль-
тет університету, якщо мене не засу-
дять до 10-15 років. Я почав бра-
ти з бібліотеки кҐБ книги україн-
ською мовою, читати Лесю Україн-
ку, Івана Франка, Тараса Шевченка. 
Я вже почав відчувати крила за пле-
чима, з’явилася якась упевненість, 
тверда земля під ногами, моя, рідна 
земля. Виявилось, що у мене є рід-
ний народ, а не якийсь абстрактний 
„совєтський“. Я зрозумів, що нале-
жу не до гидких качечок, як нам тов-
кмачили окупанти, а до лебедів. І 
тепер мусів жити по новому, твори-
ти інше життя. І в останньому слові 
на трибуналі поклявся у цьому, ска-
зав про це образно, віршем.

Суддя Горбачов сприйняв мої сло-
ва не в тому сенсі, що я мав на увазі, 
і присудив нам, користуючись хру-
щовською відлигою, по 18 місяців 
суворих таборів, хоч прокурор про-
сив по чотири роки (і навіть пода-
вав протест до Верховного суду). Ця 
клятва стала мені дороговказом. У 
таборі полонені воїни УПА тільки 
закріпили, поглибили те, що я сам 
у собі знайшов. Самоусвідомлення 
своєї суті, зрозуміння, що народ мій 
у рабстві, і я мушу щось робити для 
його звільнення, бо ж я його син по 
генах, по крові! 

коли я вернувся додому, М. Він-
грановський був приємно здивова-
ний і втішений, що я перейшов на 
свою мову. Я йому розповідав не раз 
про своє прозріння, пробудження у 
камері. І М. Вінграновський геніяль-
но сказав про це, як я не зміг би:

Я не слуга, я син його на чатах,
Я син зорі його, що з Кобзаря росте!

Олекса Різників‚
поет‚ двічі репресований в СрСр‚

одеса

Це найбільш повний аналіз подій
Я почала краще отримува-

ти „Свободу“ після звертання до 
редакції 26 липня‚ але усе ж числа 
44 і 48 не дійшли. Число 49 я одер-
жала 11 грудня. особливо прикро‚ 
що в числі 48 була третя частина 
статті Володимира Ланового „Війна 
як плата за свободу“. Це не тіль-

ки найбільш повний і точний ана-
ліз подій в Україні‚ а й праця люди-
ни‚ яку я знаю особисто. А з його 
дружиною Валентиною я вчилася в 
медичній школі. 

Людмила Наш‚
ранчо Палос Вердес‚ каліфорнія

Не на часі робити такі заяви
коли вийшла заява Верховно-

го Архиєпископа Української Гре-
ко-католицької Церкви Святослава 
Шевчука про те, що УГкЦ  визнає 
Українську Православну Церкву 
Московського патріярхату єдиною 
православною канонічною церк-
вою в Україні, більшість католиків і 
православних думали, що то хтось 
видумав, щоб підірвати авторитет 
Архиєпиископа Святослава.   На 
жаль, то є гірка дійсність.

Цікаво‚ що дотепер була над-
звичайно слабка реакція в нашій 
пресі про цей жест предстоятеля 
УГкЦ.  Виглядає‚ що першим відгу-
ком з цього приводу став 5 грудня 
лист до „Свободи“ Михайла Гере-

ця‚ який влучно його написав. 
М. Герець пише‚ що в теперішній 

час не на часі робити такі заяви.   
Але Архиєпископ Святослав сам 
повинен про це знати, а якщо ні, то 
треба йому нагадати, що такі зая-
ви не були, не є і ніколи не будуть 
на часі.   Бо Московський патріяр-
хат під прикриттям церкви і кано-
нічности є нічим іншим як полі-
тичним органом Москви‚ яка спо-
конвіку нищила і далі нищить наш 
народ і нашу Батьківщину,  намага-
ються розвалити і захопити Укра-
їну.

Вікторія і Маріянна Вакуловські‚
Філядельфія
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Святкували 100-ліття церкви Непорочного Зачаття Діви Марії
 Ніна Василькевич

ДІТройТ. – 7 грудня парафіяни 
церков Непорочного Зачаття Діви 
Марії, св. йосафата та інших укра-
їнських церков Дітройту святку-
вали 100-ліття церкви Непорочно-
го Зачаття. Історії храму присвятив 
проповідь ігумен-парох цієї церк-
ви о. Даниїл Чайковський. Протя-
гом століття парафіяни дбали про 
свою церкву, розбудовували її, при-
крашали. ось і в цьому році багато 
зроблено для оновлення храму.

Парох звернувся до парафіян з 
проханням про фінансову підтрим-
ку, щоб успішно завершити сучасні 
проєкти оновлення. Ці думки були 
передані парафіянам і на святковій 
Службі Божій, поміщені до програ-
ми бенкету, який відбувся в Укра-
їнському культурному центрі. 

На бенкет зійшлося кількасот 
представників української грома-
ди, а також були Владики ричард-
Стефан Семенюк та Гліб Лончина.

Відкрив офіційну частину бенке-
ту та привітав гостей о. Д. Чайков-
ський. Голова парафіяльної ради 
Петро ониськів запросив до слова 
учнів Матея Джекса, юлію Матри-
файло та Івана Зарицького. Піс-
ля їхнього привітання виступили 
з святковою програмою учні шкіл 
парафії. 

Вчителька Люба красій написала 
до цього свята поезію „Найсвятіше 
місце – Божий Храм“, яку декля-
мували учні Марко Лісний, Вале-
рія кумлик, Марія Носовська, юлі-
ан романчук, Діана куций, Світла-
на Галеано, Вікторія Фіняк, Софія 
Грошко, Данило Борисюк, Марія 
Томків, Христина Пискливець та 
Максим Будій.

Ліричний танець „калинове 
вітання“, підготовлений вчитель-
кою ольгою Новачинською‚ вико-
нали катерина Барбуляк, Софія 
Синичич, Леся Зарицька, олена 
Головата, ольга Бобало, Ліза кан-

дюк та Христина куций. Під кінець 
танцю вони піднесли до столу 
почесним гостям традиційну хлі-
бину на вишитому рушнику.

Учениці Діяна Білоус та катерина 
Приказка деклямували вірш „Тебе 
я люблю, Україно!“, а хор учнів під 
керівництвом Володимира Щесюка 
та при музичному супроводі Ірини 
Свитки виконав ряд пісень. Вірші 
деклямували учні катя Морозов-
ська, Лука Захарій‚ Христина Ско-
чинець‚ Антон Лісний‚ Марта Нісе-
вич, Ніна ольжевська, Елизавета 
Морачевська‚ Марта Свіргун, кате-
рина Фурда‚ Натан Прийма, Ліля 
Поп та Віктор Дяченко.

„різдвяне віншування“ прове-
ли учні к. Барбуляк, С. Синичич, 
ральф Несторович, Л. Зарицька, 
о. Головата, о. Бобало і Л. кан-
дюк. Виступи декляматорів підго-
тували вчителька І. Свитка та Діа-
нна карпінська – заступник дирек-
тора школи.

Молитву перед обідом провів 
Владика ричард-Стефан Семенюк. 
Успішним був виступ церковного 
хору ім. Івана котляревського під 
проводом Василя Перця з соліста-
ми Яремою Цісаруком, Наталею 
Дереворіз та Анатолієм рибаком. 

Виступила з привітанням Ліда 
Гулавська, яка розповіла про 

гуманітарну ініціятиву „Захист 
патріотів“, започатковану Світо-
вим конґресом Українців (СкУ). 
Вона вручила грамоти-подяки о. 
Д. Чайковському та парафіянам 
церкви за щедрий внесок на про-
ведення бойової медичної підго-
товки та забезпечення індивіду-
яльними аптечками першої допо-
моги українських вояків різних 
формувань, які захищають неза-
лежність України. Грамоти підпи-
сала директор гуманітарних ініці-
ятив СкУ д-р Уляна Супрун‚ яка 
ось уже рік перебуває в Україні і 
допомагає там, де є в ній найбіль-
ша потреба.

Святкування 100-ліття церкви Непорочного Зачаття Діви Марії. 

Дипломати вітали мецената
Левко Хмельковський

кЛІФТоН‚ Ню-Джерзі. – 13 груд-
ня Постійний представник Украї-
ни при ооН, Посол юрій Сергеєв 
з дружиною д-ром Наталею Іваши-
ною-Сергєвою і представник Мініс-
терства оборони генерал-майор 
Андрій Таран з дружиною Вікторією 
та своїм заступником, третім секре-

тарем Представництва Ігорем Дзе-
рою відвідали кліфтон, щоб привіта-
ти з 90-літтям відомого громадсько-
го діяча і мецената Івана Буртика.

Посол ю. Сергеєв вручив вітання і 
подарунки, а генерал А. Таран разом 
з вітаннями передав пам’ятний знак 
Головнокомандувача Збройних сил 
України генерала-полковника Вікто-
ра Муженка. ректор-президент 

Стемфордської католицької семіна-
рії св. Василія о. роман Малярчук 
передав вітання від Єпископа Стем-
фордської єпархії Павла Хомницько-
го, Єпископа-емерита Василя Лосте-
на, від семінарії і від Апостольсько-
го делеґата Української Греко-като-
лицької Церкви у казахстані о. Васи-
ля Говери.

ювіляра вітали Екзекутивний 
секретар Українського конґресово-
го комітету Америки Марія Дупляк, 
голова Фундації Українського Віль-
ного Університету Аскольд Лозин-
ський, надіслали вітання з казах-
стану – голова Асоціяції україн-
ців казахстану Михайло Парипса, 
головний редактор газети „Україн-
ські новини“ Тарас Чернега, ольга 
Бурда і парафіяни церкви рівноа-
постольної княгині ольги у Сантпа-
єві, з України – генерал-лейтенант 
Леонід Голопатюк, письменник-істо-
рик Євген Голибард, д-р олексан-
дер Панченко з Полтавщини, Ірина 
ключковська – директор Міжнарод-
ного інституту освіти, культури та 
зв’язків з діяспорою Національного 
університету „Львівська політехні-
ка“, численні представники громади. 

Промовці відзначили високу гро-
мадську активність І. Буртика, його 
численні добрі справи в служінні 
Україні. 

Більшовики вивезли усю роди-
ну І. Буртика в казахстан, на бага-

то років позбавили волі його брата 
Петра. коли не стало СрСр, І. Бур-
тик зосередив свою увагу на долі 
українців у казахстані, відвідував їх 
і організовував постійну допомогу. 
Завдяки його зусиллям в казахстані 
постали українські церкви, створено 
музей страждань каторжан в табо-
рах довкола караґанди. Він також 
привернув увагу закордонної грома-
ди до східньої діяспори. Про це пере-
конливо розповів на святі А. Лозин-
ський, який, за його словами, раніше 
не замислювався над тим, що укра-
їнці живуть поза рідним краєм не 
лише на Заході, а й у колишньому 
СрСр. І. Буртик повіз його до казах-
стану, після чого А. Лозинський як 
президент Світового конґресу Укра-
їнців відвідав 39 держав, де мав 
зустрічі з українськими громадами, 
сприяв їхньому єднанню. 

Приклад І. Буртика наслідують 
інші закордонні українці. На свя-
ті розповіли, що лікар-офтальмо-
лог Северин Палидович побував у 
Львові, де в лікарні ім. Митрополи-
та Андрея Шептицького виконав 
42 складних операції з відновлення 
зору хворих, подарував привезене з 
собою обладнання на 100 тис. дол.

І. Буртика вітали також його 
дочки Люба та Ірена, син роман, 
внучки кіяра, Дарія, Ніна та юлія. 
Грали музики роман радзіх і Володи-
мир Габура (гурт „Черемош“).

На святі (зліва): головий управитель готелю „Гадсон Велі Рісорт“ Орест 
Федаш‚ Посол Юрій Сергеєв‚ Наталя Івашина-Сергеєва‚ Іван Буртик‚ 
Адя Федаш‚ Президент Українського Народного Союзу Стефан Качарай. 
(Фото: Левко Хмельковський)
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7 грудня в „Merkin Concert Hall“ 
з аншлаґом та під бурхливі оплес-
ки багатьох сотень слухачів від-
булася, можливо, найзнаменні-
ша подія з числа яскравих заходів 
ювілейного проєкту Наукового 
Товариства ім. Шевченка в Амери-
ці на відзначення в США 200-ліття 
Т. Шевченка.

концерт „Україна, Шевченко, 
Музика“ – це музична подія, на 
яку давно чекала не тільки укра-
їнська громада Ню-йорку та око-
лиць, але й багато цінителів 
вокального мистецтва міста. Адже 
на сцені надхненно ділилися сво-
їм мистецтвом українські артис-
ти світової слави: „приголомшли-
ве“, за висловом критиків, сопра-
но оксана Дика, віртуози гри на 
скрипці – Соломія Івахів та на 
форпепіяні – Анґелія Ґаделія. 

о рг а н і з а т о р а м и  кон ц е р т у 
виступили НТШ-А, Український 
Інститут Америки, за підтрим-
ки Української Вільної Академії 
Наук (УВАН). У ювілейному про-
єкті НТШ-А було запляновано різ-
номанітні заходи – наукові кон-
ференції, презентації наукових 
видань, виступи членів Товариства 
на різноманітних форумах, на яких 
йшлося про Шевченкове значення 
і його місце у сучасному світі. 

Пригадаємо, що 9 листопа-
да 2013 року Наукове Товариство 
ім. Шевченка в Америці та Укра-
їнський Інститут Америки прове-

ли в Ню-йорку урочистий вечір – 
презентацію нових публікацій та 
музичної програми з нагоди свят-
кування 200-літнього ювілею Тара-
са Шевченка – першого в історії 
факсимільного видання Шевчен-
кової поеми „Гайдамаки“ з 1841 
року разом з двома супровідни-
ми монографіями, і першого тому 
двотомного видання „Шевченко в 
критиці“, що охоплює усю друко-
вану прижиттєву критику, разом з 
вичерпним коментарем і науковим 
апаратом. 

8 березня 2014 року проведе-
но 34-ту Шевченкознавчу конфе-
ренцію. Продовженням цих науко-
вих подій стала Міжнародна Шев-
ченкознавча конференція, котра 
відбулася 28 і 29 березня (допо-
відачі олександер Боронь, Григо-
рій Грабович, Тамара Гундорова, 
роман коропецький, Анна Про-
цик, Михайло Назаренко, Віта-
лій Чернецький). Був Т. Шевченко 
пошанований виставкою в Україн-
ському Музеї і як маляр (куратор 
Г. Грабович), а ювілейним концер-
том у Ню-йорку віддано належ-
не також музичним уподобанням 
великого поета.

Самобу тній мистець, люди-
на широких духовних запитів, Т. 
Шевченко є одним з наймузикаль-
ніших поетів світу. Напоєна піс-
нею рідного народу, звернена до 
людських сердець, його поезія 
надихає до творчости представ-
ників різних музичних шкіл. Він і 
сам мав гарний голос і любив спі-
вати, над усе любив також слуха-
ти скрипку та віолончелю. Зі спо-

гадів сучасників та щоденнико-
вих записів знаємо, що він був 
добре обізнаний з музикою евро-
пейських композиторів. Захоплю-
вався операми Джоаккіно россіні, 
серед яких особливо виділяв опе-
ру „Вільгельм Телль“. Адже голо-
вний герой опери піднімав значен-
ня національного так високо над 
особистим, що жертвував власним 
сином заради добра народу. 

Добре знав Т. Шевченко і твор-
чість Вольфґанґа-Амадея Моцарта, 
Людвіга ван Бетговена, Фредеріка 
Шопена, Франца Шуберта, Ферен-
ца Ліста, любив творчість Вінченцо 
Белліні та Михайла Глинки. компо-
зитор Модест Мусорґський, з яким 
особисто був знайомий Т. Шевчен-
ко, назвав Т. Шевченка серед тих 
людей, постійні розмови з якими 
надали серйозного спрямування 
його власній творчості, сприяли 
створенню музичних композицій з 
народного життя. 

На основі Шевченкових уподо-
бань у музиці і була складена про-
грама недільного концерту в Мер-
кін-голі, у першому відділенні, 
серед іншого, виконувалися тво-
ри В. Белліні, Дж. россіні, Л. Бет-
говена, тоді як у другому відділен-
ні домінували твори, в яких пое-
тичні рядки Т. Шевченка покладе-
но на музику сучасних композито-
рів – Андрія Штогаренка, Валенти-
на Сильвестрова, Мирослава Ско-
рика, кирила Стеценка, виконува-
лися також окремі арії з опер М. 
Мусоргського і Сергія рахманіно-
ва.

особливе місце в концерті 

займала світова прем’єра олексан-
дра Щетинського „An Episode in 
the Life of the Poet“, у віртуозному 
виконанні С. Івахів (скрипка) та А. 
Ґаделії (фортепіян).

о. Дика – випускниця київської 
консерваторії ім. Миколи Лисен-
ка, солістка Національного театру 
опери і балету в києві (2003-2007) 
виступала й виступає на найпре-
стижніших оперних сценах світу – 
Ла Скала, опера-Бастилія, Метро-
політен-опера та інших. Поряд з 
численними оперними партіями, о. 
Дика реґулярно бере участь у сим-
фонічних та камерних концертах. 

За словами о. Дикої, діставши 
запрошення композитора Вірка 
Балея, директора Музично-мис-
тецтвознавчої секції НТШ-А, до 
участи в ювілейному шевченків-
ському концерті, вона спершу 
завагалася, чи упорається з такою 
відповідальною місією. І знову зга-
дала про Соломію крушельницьку, 
з якою її часом порівнюють світові 
музикальні критики. Згадала тому, 
що в творчості С. крушельницької 
особливе місце посідали концерти, 
присвячені пам’яті Т. Шевченка.

ретельно готуючись до концер-
ту, шукала більше інформації про 
Шевченка й музику, особливо кля-
сичну, і багато що о. Дика відкри-
ла для себе. Це стало ще одним 
з важливих чинників, завдяки 
яким концерт в Меркін-голі прой-
шов з величезним успіхом і надов-
го запам’ятається всім, хто був на 
ньому присутній. 

Пресова група НТШ-А

(Закінчення зі стор. 1)

Величний концерт...

Відзначили 25-ліття виходу УГКЦ з підпілля 
Василь Романчук

ПАрМА‚ огайо. – 25-ліття вихо-
ду з підпілля Української Греко-
католицької Церкви відзначили 7 
грудня в Українській греко-като-
лицькій церкві Покрова Пресвятої 
Богородиці, до якої вперше завітав 
новопризначений Єпископ Парм-
ської Єпархії св. йосафата Владика 
Богдан Данило.

Гостя зустріли українським 
короваєм‚ квітами та привіта-
ми парох о.-крилошанин Михай-
ло Дроздовський і діти у вишива-
них строях. Під склепінням храму 
лунало „Многая літа!“.

Архиєрейську Літургію в спів-
служінні Владики роберта Мос-
каля, пароха о. М. Дроздовського 
та оо. Марка-Ярослава Семегена і 
Михайла кулика очолив Владика 
Б. Данило. Звеличив її спів парафі-
яльного хору під орудою олі Чепак.

У проповіді Єпископ Б. Данило 
заохочував мирян брати приклад 
з жертовности тисяч мучеників 

Церкви. На кінець урочисто зву-
чало багатоголосе „Боже, Великий, 

Єдиний“ та „Ще не вмерли України 
ні слава, ні воля“.

Парох о.  М. Дроздовський 
запросив усіх до парафіяльної залі 
на перегляд виставки „До світла 
Воскресіння через терни катакомб“, 
організованої Товариством „Свя-
та Софія“ до 25-ліття виходу УГкЦ 
з підпілля. Презентацію виставки 
благословив Владика Богдан. Про 
тернистий шлях Церкви говорив 
у своїй доповіді ректор собору св. 
Софії у римі, президент Товариства 
„Свята Софія“ о. М.-Я. Семеген.

Екскурсію провела куратор Цен-
тру студій спадщини Патріярха 
йосифа Сліпого у Філядельфії д-р 
Ірина Іванкович. Виставка базова-
на на матеріялах Інституту історії 
Церкви Українського католицького 
Університету у Львові, документах 
державних архівів, споминах оче-
видців та активних учасників під-
пілля, які було зібрано впродовж 
1992-2009 pоків. Присутні перегля-
нули документальний фільм про 
Патріярха йосифа Сліпого „Шлях 
у безсмертя“ і мали змогу придбати 
супутню до виставки книжку.

Провели збори ветерани
Віра Боднарук

НорТ-ПорТ‚ Фльорида. – 13 листопада пост ч. 40 
організації „Українські американські ветерани“ (УАВ) 
обрав нового командира‚ яким став полковник роман 
рондяк‚ та членів управи. Головним промовцем був 
посадник міста Джим Блюхен. Участь у зібранні узя-
ли полковники війська України Сергій калениченко та 
Сергій Назола.

Впровадження новообраних провели колишній 
командир посту Євген Томашоський та командир УАВ 
Ігор Гронь. Було зібрано фонди на будову пам’ятника 
ветеранам у Савт-Банд-Бруку‚ Ню-Джерзі.

Нагороду командира за 2014 рік вручено подружжю 
Вірі та Богданові Боднарукам за безкорисливу працю 
для української громади.

Під час Архиєрейської Літургії в Пармі. (Фото: Василь Романчук)

Учасники зборів посту ч. 40 організації „Українські американські ветерани“. (Фото: Віктор Лісничий) 
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Війна на сході єднає українців
Збирали гроші на теплий одяг 

Євген Цимбалюк

ХАркІВ.  – 14 грудня активісти 
осередку Молодіжного Націоналіс-
тичного конґресу (МНк) та волон-
терської мережі „Вільні люди“ про-
вели в літньому одязі акцію „Зігрій 
солдата АТо“. 

Під час заходу хлопці та дівчата 
ходили центром міста та збирали 
гроші на теплий одяг українським 
військовим. Активістам за 20 хви-
лин акції вдалося назбирати 640 гн. 

Акція вже відбулася у кількох 
містах України, після чого вдало-
ся закупити кількасот теплих речей 

для солдатів, які перебувають на 
передовій лінії війни. 

Волонтери мережі „Вільні люди“ 
відвезли військовим до міста Щас-
тя‚ Луганська область, автомо-
біль-всюдихід‚ який завантажи-
ли теплими зимовими куртками, 
спальниками, їжею, а також дво-
ма бензопилами, які згодом відвез-
ли прикордонникам до села Трьох-
ізбенка. Тепер вони готують для 
92-ої бриґади ще й авто швидкої 
допомоги, яке придбали в Німеч-
чині. 

Прес-служба Харківського МНК 

Зустрілися друзі України
Меґі Дзідзіцька

ГАрТФорД‚ конектикат. – 13 
грудня в буднику Томаса Ненор-
таса‚ спорудженому в 1898 році 
у вікторіянському стилі‚ відбу-
лась благодійна різдвяна зустріч 
з метою збору фондів на допомо-
гу українському війську у східній 
Україні.

Головними спонзорами вечо-
ра була Українська федеральна 
кредитова спілка „Самопоміч“ у 
Ню-Інґланді‚ Український народ-
ний дім у Гартфорді‚ забезпечене-
ва компанія „New York Life-Ohio 
National“‚ гурт „краяни“. Частуван-
ня гостей готували „Belvedere Cafe 
and Restaurant“‚ „Puerto Vallarta“, 
„Delicacy“, „Tangiers International 
Market“ і „Vito’s Pizza“.

Проведено тихий авкціон‚ у яко-
му брали участь Софія і остап 
Думанські‚ Поліна Боднер-Шапіро‚ 
Т. Ненортас та інші. Торт для вечо-

ра виготовила Ірина Безбах.
Головними промовцями були 

олесь кузьма – провідник Україн-
ської католицької освітньої фунда-
ції та посадник міста Педро Сеґа-
ра. Дари Україні зробили численні 
добродії‚ які пожертвували 4‚747 дол. 

Маратон приніс понад 15 тис. дол.
Люба Микитюк

кЛІВЛЕНД. – 7 грудня в Україн-
ській католицькій церкві св. Покро-
ви відбувся благодійний маратон 
„Допоможи армії – врятуй Украї-
ну“‚ що його організувала асоціяція 
„клівленд Майдан“. Маратон розпо-
чався молитвою о. Михайла Дроз-
довського. 

У місті лікують Володимира Мов-
чана‚ олександра Нечипорука‚ які 
були поранені на Майдані‚ і учасни-
ка війни з росією Сергія Бабського. 
Саме у цей день було оголошено про 
нагородження С. Бабського орде-
ном Богдана Хмельницького. Воя-
кам було‚ оголошено подяку від гро-
мади.

Дитячий хор церкви Покрови під 
керівництвом олі Чепак виконав 
патріотичні пісні. Танцювали на сце-

ні діти‚ яких вчив Славик Полуднєв. 
Хор Української баптистської церк-
ви під орудою олі Більської виконав 
дві пісні‚ співали також Ігор Гнида‚ 
Зоряна Дмитрів і Марійка Якобчук. 

Хлопчики з Спілки Української 
Молоді і пластуни під керівництвом 
Марка Боднарука і Марка Якубо-
вича представили різні сценки про 
Майдан. Вірші читали Петро Ващик‚ 
орися Бурановська‚ Володимир 
Штокало‚ на скрипці грала Марійка 
крячко. а на фортепіяні – юля Гон-
тарук.

Виставку квітів підготувала оль-
га Терещук. На екрані було показа-
но фільм про будні вояків на сході 
України. 

Благодійний маратон приніс 
понад 15 тис. дол. на підтримку 
українських вояків у протистоянні 
російському аґресорові. 

Підтримали батальйон 
територіяльної оборони

Ліза Шоний

Ню-йорк. – Голова Ню-йорк-
ського відділу Українського кон-
ґресового комітету Америки Іванка 
Заяць, починаючи з липня, невтомно 
працює для підтримки 25-го баталь-
йону територіяльної оборони „київ-
ська русь”, що складається з 450 осіб, 
які стали на захист своєї держави. 
Вони гостро потребують продуктів, 
одягу і відповідного спорядження.

І. Заяць довідалася про цей під-
розділ, коли познайомилася з Іваном 
родиченком з Ню-йорку, який був 
активним учасником подій на Май-
дані Незалежности, а згодом енерґій-
но займався пошуком допомоги для 
25-го батальйону.

Протягом літа І. Заяць та її донь-
ка романка створили на інтернеті 
фонд, який уможливлює простий 
процес прийняття пожертв. Маю-
чи ці пожертви, І. Заяць закупила 
медикаменти, одяг та продукти хар-
чування для добровольців. Вона 
також забезпечила І. родиченка фон-
дами для придбання засобів першої 
медичної допомоги та інших необ-
хідних речей, які фізично не можна 
пересилати поштою. 

І. Заяць та І. родиченко перебува-
ють в постійному інформативному 
контакті, без огляду на те, що живуть 
в тисячах кілометрів одне від одного. 

Зусилля І. Заяць підтримала також 
громада. Діти у виховно-відпочин-
ковому таборі Спілки Української 
Молоді створили малюнки для над-
хнення солдатських сердець. разом 
з Іриною Савіано учні Академії св. 
юра в Ню-йорку допомагали паку-
вати продукти харчування. 

І. Заяць та її донька разом з волон-

терами присвятили свій час для збо-
ру та підготовки до пересилки цих 
найнеобхідніших для захисників 
України речей. І. Заяць послала 14 
пакунків з продуктами, медикамен-
тами, спальними мішками, рукави-
цями, малюнками, релігійними фото-
графіями, виготовленими вручну 
вервицями. 

І. родиченко часто ставить фото-
графії на сторінку Фейсбуку „Допо-
можи 25-му батальйону територіяль-
ної оборони „київська русь”, де від 
вояків з’являється багато подяк за 
отриману допомогу. 

І. Заяць каже: „Мої батьки, вчите-
лі Школи українознавства та вихова-
телі СУМ вчили мене завжди люби-
ти, шанувати та поважати Україну. 
Якщо ми цього не робитимемо, то 
хто інший буде?”.

З наближенням зими вояки потре-
бують теплого одягу – курток, термо-
білизни, штанів, шкарпеток, череви-
ків та термосів для гарячого чаю. Від-
діл УккА продовжує збір пожертв, 
необхідних для поповнення поста-
чань. 

Щоб допомогти 25-му батальйо-
нові, можна зробити пожертву через 
інтернет: https://www.crowdrise.com/
Helpthe25thBattalion-Kyiv/fundraiser/
romankazajac, або виписати чек чи 
грошовий переказ на „NYC Branch-
25th Battalion Kyiv”, і вислати його 
на адресу: UCCA-NYC Branch, 203 
Second Avе., 3rd Floor, New York, NY 
10003.

Можна також зробити прямий 
вклад на рахунок відділу УккА в 
Українській Федеральній кредито-
вій кооперативі Ню-йорку.

(Переклад: Н.Т.)

Лялька поїде 
на авкціон

Олександер Костирко

ЧЕркАСИ. – Ляльку-мотанку 
зроблену з матеріялів, переданих 
з місць антитерористичної опе-
рації, продадуть на студентсько-
му благодійному авкціоні надій 
„рухаюсь-живу!“ 24 грудня, що 
відбудеться у Харківському інсти-
туті Університету банківської 
справи. Її автор – відома україн-
ська майстриня Лариса Теліженко.

Мета благодійного авкціону – 
залучення фондів для придбання 
динамічних пристроїв для реабі-
літації поранених на Донбасі вій-
ськових в Українському науково-
дослідному інституті протезуван-
ня та відновлення працездатности. 

Лариса Теліженко з лялькою для авк-
ціону. (Фото: Олександер Костирко)

Іванка Заяць та волонтери пакують допомогу добровольцям.

Промовляє Педро Сеґара.

Учасники акції „Зігрій солдата АТО“ у Харкові.
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Екзекутивний комітет Українського Народного Союзу,
редакції тижневиків „Свобода“ 

і � e Ukrainian Weekly та адміністрація „Союзівки“
 складають найкращі побажання первоієрархам українських церков,

українським організаціям, членам УНСоюзу, управам відділів та
окружних комітетів, передплатникам і читачам видань УНСоюзу

 та українській громаді в діяспорі й Україні з нагоди

Свят Різдва Христового
та Нового Року!

Радісних Свят
Різдва Христового і

Щасливого Нового Року
родині, приятелям, знайомим,
Головному Урядові УНСоюзу,

працівникам та всім секретарям Відділів

щиро бажають

СТЕФАН і СВЯТОСЛАВА
КАЧАРАЇ з родиною

    Веселих та щасливих свят
 Різдва Христового та Нового Року 

    родині, приятелям і знайомим
бажають

    Андрій Ґавданович з родиною

        вітають родину, приятелів і знайомих

      ЗЕНОН, ДОЗЯ і ВІКА КРІСЛАТІ
та засилають

наищиріші святочні побажання всій родині 
на рідній Батьківщині та всім ближчим і дальшим друзям.

ХРИСТОС РОЖДАЄТЬСЯ!             СЛАВІТЕ ЙОГО!

Клівленд, Огайо                                                                     Cleveland, Ohio

З Різдвом Христовим 
і Новим Роком 

пересилаю сердечні поздоровлення усім 
моїм друзям, приятелям та знайомим, 
усьому дорогому українському народові 

в Україні та у всьому світі.

Бажаю кріпкого здоров’я, щастя, сили та 
Божого благословення у праці на добро 

і процвітання рідної України.

МИРОСЛАВА  МИРОШНИЧЕНКО

  ВЕСЕЛИХ СВЯТ РІЗДВА ХРИСТОВОГО,
  ЩAСЛИВОГО НОВОГО РОКУ
  та БОЖИХ ЛАСК

роДИНІ, ПрИЯТЕЛЯМ і ЗНАйоМИМ
бажають

ЛЮБА і ЯРОСЛАВ ФЕДУНИ з родиною

Веселих Свят Різдва Христового
та Щасливого Нового Року

рідним, приятелям і знайомим
бажають

Люба і Юрій Вальчуки

Світлого Празника 
Різдва Христового

та Щасливого Нового Року 
друзям і знайомим

бажає 
Мая Лев

May the miracle of Christmas
fi ll your hearts

with joy, laughter and wisdom.

Merry Christmas!

Julian Pishko and family
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Христос Рождається!

УКРАЇНСЬКА 
ШКІЛЬНА РАДА

в і т а є

з Різдвом Христовим і Новим 2015 роком

Ієрархів та Духовенство Українських Церков, наші шкільні,
молодечі і громадські організації та весь український 

народ на рідних землях і на поселеннях.

СТАНИЧНА СТАРШИНА
ПЛАСТОВОЇ СТАНИЦІ

В НЮ-ЙОРКУ

бажає

УКРАЇНСЬКІЙ ГРОМАДІ, ПЛАСТОВІЙ ФУНДАЦІЇ,
СВОЇМ ЖЕРТВОДАВЦЯМ ТА УСІМ ПЛАСТУНАМ І 

ПРИЯТЕЛЯМ ПЛАСТУ

ВЕСЕЛИХ СВЯТ
ТА

ЩАСЛИВОГО НОВОГО РОКУ

З РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ і НОВИМ РОКОМ
щиро вітаємо

всіх наших членів і прихильників

та бажаємо

Веселих Свят і
Щасливого Нового Року

дякуємо всім за кожночасну підтримку.

  ПРЕЗИДІЯ
  УКРАЇНСЬКОЇ АМЕРИКАНСЬКОЇ
  КООРДИНАЦІЙНОЇ РАДИ

Фундація Українського Вільного Університету 
вітає своїх членів, жертводавців, фундаторів і 

меценатів, та всю українську громаду 

з Рідзвом Христовим та Новим Роком!

Протягом 40 років Фундація УВУ працює на підтримку Українського Вільного Універ-
ситету в Мюнхені. Сьогодні на УВУ на різних факультетах студіюють майже 200 
кандидатів на докторські та маґістерські дипломи, зокрема з України, багато — з 
Криму і Донбасу. УВУ став для них віконцем для західної освіти і мислення. А одним із 
випусників УВУ є сьогоднішній Міністер освіти України д-р Сергій Квіт.

Крім цього, Фундація УВУ служить українській громаді США, влаштову-
ючи спільно з Шкільною Радою УККА щорічні педагогічні курси для вчи-
телів наших суботніх шкіл, унапрямлюючи кандидатів на вищі студії 
у США, допомагаючи при влаштуванні різних таборів і семінарів для 
підростаючого покоління. 
Діяльність Фундації залежить від жертвенности добрих людей, зокрема 
в США, які розуміють важливість освіти у вихованні нових поколінь на-
шого національного суспільства — як на рідних землях, так і в діаспорі. 
Дякуємо за Вашу щедрість, жервенність і небайдужість до української 
справи!

Ukrainian Free University Foundation, Inc.
136 Second Avenue, New York, NY 10003

Український народ у вільній Україні, Ієрархію і Духовенство
Українських Церков, Проводи українських організацій в Україні 

та в діяспорі, Українську світову Кооперативну Раду та 
Централю Українських Кооператив Америки, всіх своїх 

членів, їхні родини та все українське громадянство

З ріЗДвоМ ХрИсТовИМ і НовИМ роКоМ

ХрИсТос роЖДАЄТЬсЯ!

Cleveland Selfrelianc FCU
6108 State Road, Parma, Ohio 44134           (440) 884-9111
3010 Charleston Ave., Loraion, Ohio 44055          (440) 277-1901
5553 Whipple Ave., # F, N. Canton, Ohio 44720           (330) 305-0989

C S F C U

ФЕДЕрАЛЬНА КрЕДИТовА 
КооПЕрАТИвА „сАМоПоМіЧ“

у Клівленді, огайо 
з радістю вітає

За Крайову Управу СУМ,
Юрій Микитин - голова

KРАЙОВА УПРАВА 
СПІЛКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ В АМЕРИЦІ

бажає
Ієрархам Українських Церков, 

Президентові України Петрові Порошенкові, 
Світовій Управі СУМ, всім Управам Осередків 
та Булавам Відділів Юнацтва СУМ, членам 

і прихильникам та Українському 
Народові в Україні і в діяспорі

мирних і радісних свят

РІЗДВА ХРИСТОВОГО та ЩАСЛИВОГО НОВОГО РОКУ

ХрИсТос роЖДАЄТЬсЯ!              сЛАвіМ ЙоГо!
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Головна Управа „самопоміч“
об’єднання Українців в Америці

вітає

відділи і все членство
з наступаючими Святами

і бажає
Веселих Свят

різдва Xристового
та

щасливого і повного успіхів
Нового року

ХрИсТос роЖДАЄТЬсЯ!

 За дирекцію ОУА,
Олег Лопатинський, голова

Наукове Toвариство ім. Шевченка 
в Америці

б а ж а є

всім членам нашої громади

Радісних Свят 
Різдва Христового,
доброго і успішного
Нового 2015 року

ХРИСТОС РОДИВСЯ!

Запрошуємо Вас
на наші конференції й доповіді

Xристос Родився! Славіте Його!

Щирі Побажання

 Радісних Різдвяних Свят

та Щасливого Нового Року

Bсім Членам з Родинами та Прихильникам

надсилає Дирекція

Українського Інституту Америки
2 East 79th Street, New York, NY 10075

212-288-8660 ∙ mail@ukrainianinstitute.org
www.ukrainianinstitute.org

 

Xристос Родився! Славіте Його! 

Щирі Побажання, Радісних Різдвяних Свят 

Та Щасливого Нового Року 

Bсім Членам з Родинами та Прихильникам 

надсилає Дирекція 

Українського Інституту Америки 
2 East 79th Street, New York, NY 10075 

212‐288‐8660 ∙ mail@ukrainianinstitute.org 

 

 

УКРАЇНСЬКЕ ЛІКАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО
ПIВНІЧНОЇ АМЕРИКИ

бажає

ВСІМ СВоЇМ ЧЛЕНАМ І ПрИХИЛЬНИкАМ

Веселих Свят Різдва Христового
та

щастя і доброго здоров’я
в Новому 2015 році.

UMANA
2247 West Chicago Ave., Chicago, IL 60622

773-278-6262 • www.umana.org



СВОБОдА, П’ЯТНИЦЯ, 26 гРудНЯ 2014 РОКу/2 СіЧНЯ 2015 РОКу No. 52-114

  
Веселих Свят Різдва Христового

та
 Щасливого Нового Року

родині, приятелям і знайомим
б а ж а ю т ь

АННА і СТЕФАН МАКУХИ

НОВИНИ НАУКИ                                                                                                                                        

Про Сонце – завжди цікаво
Дагмара Турчин-Дувірак

ТороНТо. – Доповіді з при-
родничих наук відбуваються таки 
не часто в Науковому Товаристві 
ім. Шевченка в канаді. Тим біль-
шою рідкістю є астрономічна допо-
відь. Саме тому 24 жовтня на чер-
гове засідання НТШ, де виступив 
інженер олександер Дольницький 
з розповіддю про сучасний стан 
досліджень нашої Сонячної сис-
теми, зібралось 24 жовтня багато 
зацікавлених слухачів. 

о. Дольницький не є профе-
сійним астрономом. Він закінчив 
Університет Мак Ґілл як інженер-
механік і працював конструктором 
авіодвигунів, дизайнером компре-
сорних систем для атомних елек-
стростанцій в канаді і Швайцарії, а 
пізніше – інженером комп’ютерних 

систем. Нещодавно він долучив-
ся до дирекції НТШ, зайнявшись 
модернізацією веб-сторінки Това-

риства. Астрономія – це його 
нове зацікавлення: від 2010 року 
о. Дольницький є активним чле-
ном королівського астрономічно-
го товариства канади та всіляко 
сприяє популяризації астрономії в 

суспільстві.
Своїми знаннями в ділян-

ці астрономічних досліджень він і 
поділився з численною громадою 
у новому приміщенні канадсько-
Української мистецької фундації. 

Як і коли виникла наша Соняч-
на система? Як вважають сьогодні 
науковці, сталося це 4.6 млрд. років 
тому внаслідок вибуху близької 
зірки (Супернова), що спричинив 
до скупчення хмари газу і пилу (в 
основному водню і гелію). З часом 
ці скупчення наросли до Сон-
ця і плянет. Перші 600 млн. років 
Сонячної системи відбувалися над-
звичайно бурхливо, супроводжую-
чись лявиною метеоритів і комет. 

Лише після того наступив від-
носний спокій і на землі виникли 
перші форми життя – бактерії. роз-
винені ж форми життя з’явилися 
значно пізніше – приблизно 500 

Аерокосмічні перспективи України
Вадим Шкляр

кИЇВ. – 25 вересня в україн-
ській столиці відбувся Міжнарод-
ний аерокосмічний форум „кос-
мічна галузь України: істотне зна-
чення для економічної модерніза-
ції“, організований Державним кос-
мічним аґентством України та Аме-
риканською торговельною пала-
тою в Україні, за підтримки Дні-
пропетровської обласної ради та 
юридичної фірми „Саєнко-Харен-
ко“. Метою форуму стало обгово-
рення можливостей розвитку авія-
ційної та космічної галузей Украї-
ни та створення сприятливих умов 
для посилення позицій вітчизняних 
компаній на ґльобальних ринках 
аерокосмічної промисловости. 

особливу увагу було приділе-
но питанням збільшення прямих 
чужоземних інвестицій в авіяцій-
но-космічну галузь, зокрема для 
створення та розвитку вітчизняної 
„Аерокосмічної долини“.

Відкриваючи форум,  голо-
ва Державного космічного аґент-
ства України юрій Алєксєєв зазна-
чив, що багаторічне співробітни-

цтво України та США у сфері дослі-
дження та використання космосу в 
мирних цілях є плідним і реалізо-
ване низкою таких цікавих косміч-
них проєктів як „Морський старт“, 
„Наземний старт“, „Антарес“, місія 
„STS-87“.

На сьогоднішній день Держав-
не космічне аґентство України має 
партнерські стосунки з такими 
відомими американськими компа-
ніями, як „орбітал Саєнс корпо-
рейшн“, „Боїнґ“, „Ганівел“ та інши-
ми. „Сподіваюся, що сьогодніш-
ній форум стане наступним етапом 
цієї співпраці і дозволить знайти 
нові перспективні напрямки праці 
у космічній сфері, а також надасть 
поштовх для нових взаємовигідних 
проєктів“, – зазначив ю. Алексєєв.

Президент Американської тор-
говельної палати в Україні Бер-
нард кейсі звернув увагу учасників 
форуму на перспективність розви-
тку високотехнологічної промис-
ловости та наголосив на необхід-
ності створення „Аерокосмічної 
долини“ в Україні: „Ми впевнені, 

Сонце впливає на життя плянети
Світлана Орел

кІроВоГрАД. – Залмен Філєр – 
не віщун, не астролог, не ворожій, 
усі його передбачення ґрунтують-
ся на чітких наукових розрахун-
ках, адже він – математик, профе-
сор катедри прикладної математи-
ки, статистики та економіки кіро-
воградського державного педаго-
гічного університету, один з учнів 
академіка юрія Митропольського. 
Він займається прикладною теорі-
єю коливань і диференціяльними 
рівняннями, є фахівцем з динамі-
ки вібраційних машин у взаємодії з 
електродвигунами та технологічни-
ми навантаженнями. І поряд з цим 
досліджує плями на Сонці.

У кінці 1970-их років до рук З. 
Філєра потрапила книга олек-
сандра Чижевського „Земне від-
луння сонячних бур“. о. Чижев-
ський (1897-1964) був є одним з 
основоположників космічної біо-
логії і медицини, аероіонології і її 

практичного застосування, твор-
цем математичної теорії електроди-
наміки крови, талановитим вина-
хідником, автором 500 наукових 
праць, дійсним і почесним членом 
30 академій, університетів і нау-
кових товариств різних країн сві-
ту. На міжнародному конґресі біо-
фізиків в Ню-йорку в 1939 році о. 
Чижевського назвали „Леонардо да 
Вінчі XX ст.“. 

о. Чижевський у своїй кни-
зі подав графіки сонячної актив-
ности і помітив вражаючу залеж-
ність: піки графіків практично 
завжди припадають на часи сус-
пільних потрясінь — війн, револю-
цій, кардинальних змін. Дивлячись 
на ці графіки, можна було зробити 
висновок: історія людства ділиться 
на мир і війну. Вони наповнювали 
біблійний вислів про те, що є час 
розкидати каміння і час його зби-
рати, набагато конкретнішим, нау-

Інженер Олександер Дольницький. (Фото: Христя Колос). (Закінчення на стор. 20)

(Закінчення на стор. 20)

(Закінчення на стор. 20)

Фундація 
iм. Роми Прийми-Богачевської

бажає всім своїм студентам, батькам, 
прихильникам і добродіям

Веселих Свят Різдва Христового
і Щасливого Нового Року
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Україна очима канадської дослідниці
Дагмара Турчин-Дувірак

ТороНТо. – 19 вересня в Плас-
товій домівці ім. Гуцуляків, що на 
вулиці квінзвей розпочався новий 
осінній сезон Наукового Товари-
ства ім. Шевченка. І тема доповіді, й 
особа доповідача викликали велике 
зацікавлення в українській громаді.

Професор Університету Вестерн 
Марта Дичок є відомим дослідником 
новітньої історії, політики, мас-медія 
в східньоевропейських посткому-
ністичних країнах, зокрема в Украї-
ні, автором книг „Україна: зміна без 
руху і рух без змін” (2000), „Медія, 
демократія і свобода. Посткомуніс-
тичний простір” (2009), та розділів в 
численних групових дослідженнях. 

Як фахівець з питань сучас-
ної України, вона часто виступає 
на канадському радіо та телебачен-
ні, коментуючи драматичні події в 
Україні останніх місяців. Цього літа 
проф. М. Дичок перебувала в Укра-
їні, збираючи матеріял для нового 
дослідження. Своїми безпосеред-

німи враженнями від побаченого, 
почутого і пережитого в країні, що 
перебуває в стані фактичної, хоча й 

неоголошеної, війни, вона і поділи-
лася з численною авдиторією.

розповідь – бо це була саме емо-

ційна розповідь, а не формальна ана-
літична доповідь – була зосередже-
на не на подіях, які, зрештою, добре 
відомі всім, хто стежить за ними в 
інтернеті, а на людях, з якими проф. 
М. Дичок пощастило особисто спіл-
куватися і які репрезентують сучас-
не українське суспільство. різні 
cуспільні групи М. Дичок об’єднала 
в наступні п’ять категорій: журналіс-
тика, наука та архіви, війна, музика і 
мистецтво, пересічні громадяни.

Журналістику представив Зураб 
Аласанія, за визначенням М. Дичок, 
найкращий журналіст Харкова. Під 
час Майдану він вів репортажі з 
Харкова для Громадського телеба-
чення, а з березня очолив Перший 
Національний телевізійний канал. 
Тепер він невтомно реорганізує цю 
величезну структуру, де значна час-
тина журналістів просто не вміє 
по-справжньому працювати.

Інша постать – донецький журна-
ліст Сергій Гармаш, редактор часо-
пису „остров”. У квітні сепаратис-
ти почали полювання на нього та 
його сім’ю, тож С. Гармаш був зму-

Ведучий вечора Тарас Кознарський і проф. Марта Дичок під час виступу. 
(Фото: Христя Колос). 

Масові голодомори на тлі комунізмів
ТороНТо. – 26-27 вересня нау-

ковці з канади, Франції, Італії, Гонґ-
конґу, Англії, України та Сполуче-
них Штатів Америки взяли участь у 
конференції „комунізм і голод“, під-
готовленій та проведеній співробіт-
никами Науково-освітнього центру 
вивчення Голодомору при канад-
ському iнститутi українських студій 
(кІУС) Альбертського університету.

Мета конференції полягала у 
дослідженні та порівняльній аналі-
зі політично спричиненого масово-
го голоду в Україні, казахстані, китаї 
та СрСр. 

Перший день роботи конферен-
ції пройшов у Школі ґльoбальних 
справ ім. Мунка при Торонтсько-
му університеті й розпочався засі-
данням секції „Порівняльна аналіза 
голоду в радянському Союзі, казах-
стані, Україні та китаї“. В робо-
ті секції взяли участь Нікола Верт 
(Інститут сучасної історії, Париж), 
Люсьєн Б’янко (Вища школа соці-
яльних наук, Париж) та Андрея Ґра-
ціозі (Італійська національна аґенція 
з акредитації університетів і дослід-

ницьких програм, Неаполь). Дис-
кутантом виступила ольга Андрі-
євська з Трентського університету 
(Пiтербoрo). 

У роботі другої секції „особли-
вості голоду в СрСр, казахста-
ні та китаї“ взяли участь Нікол-
ло П’янчіола (Лінґ’янський універ-

ситет, Гонґ-конґ), Сара камерон 
(Мерiлендський університет, США), 
Жоу Шун (Есекський університет, 
Великoбританiя) та ралф Такстон 
(Унiверситет iм. Брандайса, США). 
Дискутантом на цій сесії виступила 
кімберлі Менінґ (Університет „кон-
кордія“, Мoнреаль). Ввечорі того ж 

дня у залі Школи ґльoбальних справ 
ім. Мунка перед представницькою 
авдиторією відбулася відкрита лек-
ція відомого фахівця-синолога Л. 
Б’янко „Порівняльна аналіза став-
лення радянських та китайських 
комуністів до селянства“.

Другий день роботи конферен-
ції, яка перемістилася до приміщен-

Нова монографія про Ню-Йоркську групу
Ню-йорк. – 11 жовтня в Нау-

ковому Товаристві ім. Шевченка 
д-р Марія ревакович презентува-
ла нове видання про Ню-йоркську 

групу (НйГ) поетів „Literature, 
Exile, Alterity: The New York Group 
of Ukrainian Poets“ (Boston, 2014), 
котре побачило світ у видавництві 
„Academic Scholar Press“ і на яке 
НТШ-А призначило з Фонду д-ра 
ольги Моцюк видавничий ґрант. 

На початку д-р М. ревакович 
подякувала усім, хто допоміг їй під 
час праці над монографією, ска-
завши, що її зацікавлення творчіс-
тю поетів НйГ досить тягле і три-
ває уже 30 років. Д-р М. ревако-
вич розповіла про різні етапи свого 
осмислення феномену НйГ. 

Вона наголосила саме на термі-
ні „феномен НйГ“, уважаючи, що 
у післявоєнній українській літера-
турі, в еміґрації ця група україн-
ських поетів, задеклярувавши свою 
причетність до модернізму, ство-
рила прецедент існування укра-
їнської літератури в чужорідному 
середовищі. Такі випадки в україн-

ській літературі непоодинокі, ска-
жімо, є приклад Празької школи, 
але відміна полягає у тому, що май-
же усі учасники НйГ формувалися 
як літератори в умовах еміґрації, не 
маючи за собою досвіду літератур-
ного життя на батьківщині.

Представлена публіці книжка 
– перше англомовне видання про 
НйГ, котре з’явилося в США про 
українську поезію, в якій об’ємно і 
з науковою прискіпливістю, базо-
ваною на широкому тлі опрацьо-
ваних архівних матеріялів, подано 
поетичний портрет епохи. 

книжка складається з 10 розді-
лів, в яких д-р М. ревакович дослі-
джує поетичні дискурси, пов’язані 
із НйГ, і ширше – з світовим яви-
щем модернізму. Важливо відзна-
чити, що у книжці зосереджено 
увагу на проблемі існування мит-

(Закінчення на стор. 24)

(Закінчення на стор. 24)

Учасники конференції „Комунізм і голод“: доповідачі, дискутанти, стипендіяти та організатори події.

Д-р Марія Ревакович під час презен-
тації. (Фото: Василь Лопух)

О б к л а д и н к а  к н и ж к и  п р о 
Ню-Йоркську групу.(Закінчення на стор. 24)
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Студенти презентували фільм „Ми“
ЛЬВІВ. – 1 грудня в Українському 

католицькому Університеті (УкУ) 
відбулася презентація фільму „Ми“, 
який розповідає про голос молоді 
на Майдані. Це перший проміжний 
етап проєкту „Великого бажайте“, 
який здійснюють студенти та викла-
дачі УкУ. 

Сам фільм – це розповідь молодої 
людини, яка‚ вийшовши на Майдан‚ 
відчула свою українськість. Поді-
лилися своїми думками про фільм 

Патріярх Української Греко-католиц-
кої Церкви Святослав, Сергій квіт, 
Мустафа Найєм, Ірена карпа, Віта-
лій Портніков, Владика Борис, ольга 
Герасим’юк, олександра Бакланова, 
Єгор Соболєв, о. Михайло Димид, 
Мирослав Маринович та інші.

Учасники проєкту працюють над 
продовженням фільму, щоб показа-
ти дальші долі молоді після Майдану. 
Наступний крок – презентація філь-
му у києві. 

Провели антикорупційний форум
ЛЬВІВ. – 28-29 листопада понад 

200 гостей Українського католиць-
кого Університету (УкУ) з усієї 
України на Всеукраїнському анти-
корупційному форумі у рамках 
проєкту „Школа відповідального 
громадянина“ розробляли моделі 
поведінки щодо боротьби з коруп-
цією у медицині, освіті, міліції, на 
митниці, в адміністративних уста-
новах.

Перед експертним журі вони 
розробили дев’ять проєктів, які 
організатори представлять у шести 
містах України протягом наступ-
ного року. Проєкт здійснюється 
за підтримки Посольства США в 
Україні та фонду „карітас-Німеч-
чина“.

Антикорупційний форум від-
крили ректор УкУ о. Богдан Прах 
та посадник Львова Андрій Садо-
вий.

Перший заступник міністра осві-
ти і науки України Інна Совсун 
заявила, що у боротьбі з коруп-
цією без системних змін нічо-

го не вийде. Треба викорінювати 
не лише наслідки, а й передумови 
корупції.

консультант Европейської еко-
номічної комісії ооН Лариса Бура-
кова на форумі розповіла про гру-
зинські реформи і застосування 
досвіду Грузії в Україні.

Проректор УкУ Мирослав 
Маринович,  продовжуючи тему 
грузинських реформ, додав: „Укра-
їні потрібна критична маса людей, 
які захочуть не просто потрапити 
у Верховну раду, а жити відповідно 
до інших цінностей“.

Промовляли Євген Глібовицький 
– засновник компанії „pro.mova“‚ 
Андрій Паляниця – конс уль-
тант для урядів та міжнародних 
організацій з питань реґулятор-
ної політики і державного управ-
ління‚ Віталій Шабунін – коорди-
натор Центру протидії корупції‚ 
ольга Тимченко – представниця 
„Transparency International Украї-
на“‚ Ярослав рущишин – підприє-
мець і громадський діяч. 

Вчитимуться у Норвегії
Вероніка Саврук

ЛЬВІВ. – Львівська бізнес-шко-
ла   Українського католицько-
го Університету (УкУ) у партнер-
стві з  Норвезьким університетом 
технології та науки та компанією 
„Innoco“ за підтримки Міністер-
ства закордонних справ Норвегії 
розпочала 18 листопада новий про-
єкт з іноваційної освіти.

Прем’єр-міністер Норвегії  Ерна 
Сольберґ в ході її офіційної візити 
у києві підписала угоду щодо про-
єкту. Проєкт складається з двох 
частин. одна скерована на роз-
робку нового   курсу для учасни-
ків маґістерських програм Львів-
ської бізнес-школи та програми 
іноваційного підходу до державно-
го управління „Good Governance“, 
за якою студенти з України стажу-
ватимуться у компаніях норвезь-
ких партнерів, а державні службов-
ці здобуватимуть досвід   держав-
ного управління у різних муніци-
пальних структурах Норвегії.

Друга частина проєкту перед-

бачає створення і впровадження 
нового курсу з командної робо-
ти та іновацій у Львівській бізнес-
школі  та УкУ. Норвезький універ-
ситет технології та науки в Трон-
гаймі запровадив такий курс 10 
років тому і сьогодні поширює 
його у інших скандинавських уні-
верситетах, а тепер – в Україні. 

У Києві зібрали понад 2 млн. грн. для УКУ 
Марія Чубата

кИЇВ. – Учасники VII благодійно-
го вечора на підтримку Українського 
католицького Університету (УкУ), 
що відбувся 6 грудня, пожертвува-
ли понад 2 млн. грн. на розвиток уні-
верситету. Це загальна сума від про-
дажу квитків, благодійного авкціону, 
окремих датків від жертводавців та 
спонзорів, а також заснованих сти-
пендій.

Благодійний вечір відвідали понад 
300 друзів УкУ – політиків, міністрів, 
громадських діячів, дипломатів, під-
приємців. „Благодійний вечір зібрав 
небайдужих людей, які розуміють 
важливість якісної вищої освіти для 
розвитку українського суспільства“, 
– наголосила на відкритті заходу 
проректор УкУ Наталя климовська.

Патріярх Української Греко-като-
лицької Церкви Святослав‚ верхо-
вний канцлер УкУ‚ зазначив, що 
УкУ є дієвим інструментом для 
впровадження змін в державі та 
закликав усіх, хто хоче змінювати 
Україну, підтримувати університет. 

На  тихий авкціон університет 
виставив понад 80 картин та тво-
рів мистецтва багатьох українських 
мистців.

Відбулась льотерія, лоти для якої 
надали посольства канади, Німеч-
чини, Бельгії, Австрії, Італії, Лит-

ви, Лівану, Грузії, Польщі, провідний 
український дизайнер Лілія Пустовіт, 
видавництво „А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-
ГА“, медіа-партнер заходу – журнал 
„National Geographic Україна“.

Під час Благодійного вечора жерт-
водавці заснували 21 студентську 
стипендію. роман Андрейко, гене-
ральний директор телерадіокомпанії 
„Люкс“, від імені своїх медіа-активів 
заснував три стипендії. 

Від продажу лотів, які надали 
кримськотатарські мистці‚ та внеску 
співачки Джамали, університет ство-
рить окрему стипендію для підтрим-
ки талановитої молоді з кримськота-
тарського народу.

організували вечір коло прияте-
лів університету та почесний комітет, 
до якого увійшли Патріярх Святос-
лав, кардинал Любомир Гузар, дру-
жина Президента України Марина 
Порошенко, народний депутат Лілія 
Гриневич, провідник кримськотатар-
ського народу Мустафа Джемілєв, 
Посол республіки Польща в Укра-
їні Генрик Літвін, колишній Мініс-
тер культури України Євген Нищук, 
„Міс Україна-2013“ Анна Заячків-
ська.

Музичну частину вечора супро-
воджували Джамала, Брія Блесінґ, 
Христина Соловій, Ігор Грохоцький 
та Львівська юнацька камерна орке-
стра.

На вечорі (зліва): Посол  Австрійської Республіки в Україні  Вольф-Дітріх 
Гайм,  меценат  Богдан Гаврилишин, ректор Українського Католицького 
Університету о. Богдан Прах, Міністер фінансів Наталія Яресько, про-
ректор УКУ Наталія Климовська,  глава представництва Евросоюзу в 
Україні Ян Томбінський, президент УКУ, Апостольський  екзарх Борис 
Ґудзяк. (Фото: прес-служба УКУ)

Під час презентації фільму „Ми“ в Українському Католицькому Університеті.

Декан Львівської бізнес-школи 
Софія Опацька (зліва) та Катінка 
Колсакер з компанії „Innoco“ підпи-
сують угоду про співпрацю. 

Віце-канцлер Австрії прочитав лекцію
ЛЬВІВ. – Віце-канцлер Австрії 

у 1991-1995 роках Ергард Бусек у 
Львівській бізнес-школі Україн-
ського католицького Університету 
прочитав 12 вересня лекцію „Май-
бутнє Европи та Україна в ній“.    
Під час зустрічі з підприємцями та 
громадськими активістами політик 
зосередив увагу на тому, що члени-
країни Евросоюзу дуже мало зна-
ють один про одного і їм слід вчити 
історію сусідів. 

Він також наголосив на тому, що 
завжди треба готуватися до гіршо-
го‚ й Україні зокрема. На його дум-
ку, українцям слід більше і актив-
ніше розповідати усьому світові 
про те, що відбувається в країні.

Е. Бусек – колишній міністер 
освіти‚ міністер науки та дослі-
джень, віце-канцлер Австрії, рек-
тор Зальцбурзького технічно-
го коледжу, почесний президент 

Европейського форуму Альпбаха, 
голова Інституту Дунайського реґі-
ону та Центральної Европи. 

Ергард Бусек у Львівській бізнес-
школі. 
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Michigan
Ukrainian Selfreliance Michigan
Federal Credit Union
26791 Ryan Road
Warren, MI 48091
T: 877. POLTAVA
Branch offi  ces:
Hamtramck, MI
Dearborn Heights, MI
www.usmfcu.org
Michigan
Ukrainian Future Credit Union
26495 Ryan Road
Warren, MI 48091
T: 586.757.1980
Branch offi  ces:
Hamtramck, MI
West Bloomfi eld, MI
Dearborn Heights, MI
www.ukrfutcu.org

New Jersey
Self Reliance (NJ)
Federal Credit Union
851 Allwood Road
Clift on, NJ 07012
T: 888.BANK.UKE
Branch offi  ce:
Botany Village; Clift on, NJ
www.bankuke.com

Ohio
Osnova Ukrainian
Federal Credit Union
5602 State Road
Parma, OH 44134
T: 440.842.5888
www.osnovafcu.com

Pennsylvania – New Jersey
Ukrainian Selfreliance
Federal Credit Union
1729 Cottman Avenue
Philadelphia, PA 19111
T: 888.POLTAVA
Branch offi  ces:
Jenkintown, PA
Philadelphia, PA; Trenton, NJ
www.ukrfcu.com

Pennsylvania
Ukrainian Selfreliance
of Western Pennsylvania
Federal Credit Unon
95 South Seventh Street
Pittsburgh, PA 15203
T: 412.481.1865
www.samopomich.com

Connecticut-Massachusetts
Ukrainian Selfreliance New England
Federal Credit Union
21 Silas Deane Highway
Wethersfi eld, CT 06109
T: 800.405.4714
Branch offi  ces:
Westfi eld, MA; New Britain, CT
www.usnefcu.com

Illinois – New Jersey
Selfreliance Ukrainian American
Federal Credit Union
2332 West Chicago Ave.
Chicago, IL 60622
T: 888.222.UKR1
Branch offi  ces:
Newark, NJ; Jersey City, NJ;
Whippany, NJ; 
Palatine, IL; Bloomingdale, IL;
Chicago, IL
www.selfreliance.com

Maryland
Selfreliance Baltimore
Federal Credit Union
2345 Eastern Avenue
Baltimore, MD 21224
T: 410.327.9841
selfrelbaltfcu@aol.com

New York
Self Reliance (NY)
Federal Credit Union
108 Second Avenue
New York, NY 10003
T: 888.SELFREL
Branch offi  ces:
Kerhonkson, NY; Uniondale, NY;
Astoria, NY; Lindenhurst, NY
www.selfrelianceny.org
New York – Connecticut
SUMA (Yonkers)
Federal Credit Union
125 Corporate Blvd.
Yonkers, NY 10701
T: 888.644.SUMA
Branch offi  ces:
Spring Valley, NY; Stamford, CT;
New Haven, CT; Yonkers, NY
www.sumafcu.org

New York – California
Massachusetts – Oregon – 
Washington
Ukrainian Federal Credit Union
824 Ridge Road East
Rochester, NY 14621
T: 877.968.7828
Branch offi  ces:
Buff alo, NY; Syracuse, NY; 
Watervliet, NY; Webster, NY; 
Westwood, MA; Portland, OR; 
Citrus Heights, CA; Vancouver, WA
www.rufcu.org

New York – New Jersey
Ukrainian National
Federal Credit Union
215 Second Avenue
New York, NY 10003
T: 866.859.5848
Branch offi  ces:
South Bound Brook, NJ
Brooklyn, NY; Perth Amboy, NJ
www.ukrnatfcu.org

Ohio
Cleveland Selfreliance
Federal Credit Union
6108 State Road
Parma, OH 44134
T: 440.884.9111
www.clevelandselfreliance.com 

ЦЕНТРАЛЯ УКРАЇНСЬКИХ КООПЕРАТИВ АМЕРИКИ (ЦУКА)
UKRAINIAN NATIONAL CREDIT UNION ASSOCIATION

2315 W. Chicago Ave.,  Chicago, Illinois 60622  •  Tel. 773 489-0050  •  www.uncua.com

Христос рождається!    славімо Його!
радісних свят різдва Христового, багато сил, здоров’я та щастя 

в Новому 2015 році бажаємо членам, директорам, управителям 
та працівникам українських кредитових кооператив.
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Main office - new York
   215 Second Avenue, New York, N.Y. 10003  •  Tel. (212) 553-2980  •  Fax. (212) 995-5204

BrooklYn - 1678 East 17th St., Brooklyn, N.Y. 11229  •  Tel. (718) 376-5057  •  Fax. (718) 376-5670

PerTH aMBoY - 615 Amboy Ave., Perth Amboy, N.J. 08861 • Tel. (732) 802-0480 • Fax. (732) 802-0484
SouTH Bound Brook - 35 Main St., So. Bound Brook, N.J. 08880 • Tel. (732) 469-9085 • Fax. (732) 469-9165

BrancH officeS:

ПЛАСТ 
Українська Скавтська Організація в США

З радісним празником 
різдва Христового

Крайова Пластова Старшина в Америці
вітає

Начального Пластуна, проводи Головної Пластової Ради і
Головної Пластової Булави, Крайову Пластову Старшину в

 Україні та в усіх країнах, де діє Пласт.
Рівнож вітаємо усіх пластунів, розкинених по світі,

та весь український народ на рідних землях і в діяспорі.

Нехай зоря, що над Вертепом сяє
Ваші серця любов’ю зігріває!

Добра і миру Вам!
і світу всьому!

ХРИСТОС  РОДИВСЯ!
СЛАВІМО  ЙОГО!

КРАЙОВА ПЛАСТОВА СТАРШИНА США

Українська Федеральна Кредитова 
Кооператива „Самопоміч“ 

у Новій Анґлії 
шле найкращі побажання 

у ці великі свята. 
Дирекція та працівники бажають Вам 

радісного, мирного Різдва 
та щасливого Нового Року!

21 SILAS DEANE HIGHWAY, WETHERSFIELD, CT 06109-1238 PHONES 860-296-4714 • 800-405-4714  FAX 860-296-3499

WESTFIELD BRANCH •103 NORTH ELM STREET, WESTFIELD, MA 01085 • PHONE 413-568-4948  FAX 413-568-4747
NEW BRITAIN BRANCH • 270 BROAD STREET, NEW BRITAIN, CT 06053 • PHONE 860-801-6095  FAX 860-801-6120

VISIT OUR WEB SITE AT: WWW.USNEFCU.COM
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 Федеральна Кредитова Кооператива
        СУМА в Йонкерсі, Н. Й.
       разом зі своїми філіями

вітає

Всіх своїх шановних членів, приятелів та українську громаду
в йонкерсі, Н. й., Спрінґ Валі, Н. й., Стемфорді, кон.,

Ню-Гейвені, кон. та околицях

З Радісним Святом

РІЗДВА ХРИСТОВОГО і
з НОВИМ РОКОМ

Бажаємо усім доброго здоров’я, миру і спокою,
успіхів у житті та праці на добро українського народу.

ХРИСТОС РОДИВСЯ!    СЛАВІМ ЙОГО!

Члени Дирекції, комісії та працівники Федеральної
кредитової кооперативи СУМА.

SUMA (YONKERS) FEDERAL CREDIT UNION
125 CORPORATE BLVD.

YONKERS, NY 10701
914-220-4900

ВЕСЕЛИХ СВЯТ
та

ЩАСЛИВоГо НоВоГо рокУ
бажають

ДАНИЛО БУЗЕТА – директор
та Родина ДМИТРИК

P E T E R  JA R E M A
Funeral Home

129 EAST 7th STREET – NEW YORK, NY
(Between 1st & Ave. “A“)

212 674-2568
МоДЕрНI й оХоЛоДЖУВАНІ кАПЛИЦІ

         ХРИСТОС РОЖДАЄТЬСЯ!

Веселих Свят та Щасливого Нового Року
б а ж а є

УКРАЇНСЬКОМУ ГРОМАДЯНСТВУ

ЛИТВИН І ЛИТВИН
УКРАЇНСЬКЕ ПОХОРОННЕ ЗАВЕДЕННЯ

UNION FUNERAL HOME

1600 Stuyvesant Ave. (corner Stanley Terr.), Union, NJ 07083
(908) 964-4222

       Щиросердечні побажання

   РАДІСНИХ СВЯТ 
    РІЗДВА ХРИСТОВОГО

   та 
ЩАСЛИВОГО НОВОГО РОКУ

для української громади

 з а с и л а є

DNIPRO LLC.
Tel.: (908) 241-2190 • (888) 336-4776
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млн. років тому.
Чи є у всесвіті сонячні системи, 

подібні до нашої, і чи існує десь 
життя поза нашою Землею? На ці 
питання вчені все ще не мають від-
повіді. За їхніми спостереження-
ми, структура нашої Сонячної сис-
теми виглядає досить винятковою. 
Наявність води і рідин на Марсі 
та на деяких супутниках юпітера і 
Сатурна, а також органічних моле-
кул на кометах і астероїдах про-
буджує оптимізм та спонукає до 
подальших досліджень ознак життя 
в межах нашої системи. 

Щодо розвідок інших зірок, то 
цей процес лише починається, а 
отже, не дозволяє покищо йти поза 
межі чисто теоретичних гіпотез.

Досить детально о. Дольниць-

кий розглянув головні інструменти 
дослідження Всесвіту – телескопи 
та зонди. космічний зонд – це без-
пілотний апарат, пущений у кос-
мос для збирання наукової інфор-
мації. За останні 56 років було 
вислано тисячі космічних зон-
дів. Наприклад, 63 зонди відвіда-
ли Марс, 100 зондів відправлено на 
Місяць – це, до речі, єдине небесне 
тіло, яке відвідали люди.

Американський зонд „New 
Horizons“ відіслано з метою вивча-
ти Плутон, зонд „Juno“, також аме-
риканський, – досліджувати юпі-
тер. Европейський зонд „Rosetta“ 
приземлився на кометі 67р Чурю-
мова-Герасименко, названій на 
честь двох українських астрономів, 
що її відкрили. Також п’ять зондів 
пустили поза нашу Сонячну сис-
тему. один з них, „Voyager 1“, пере-
буває на віддалі 130 астрономічних 
одиниць від Землі. Щоб досягнути 

нас, його сиґнал йде 17 годин.
Щодо телескопів, то великі надії 

покладаються на космічний теле-
скоп „Джеймс Вебс“, який пляну-
ють пустити в 2018 році для дослі-
дження екзоплянет довкола близь-
ких зірок. Він допоможе вченим 
відповісти на питання: чи багато 
подібних до Землі пянет у так зва-
ній „населеній зоні” зірок? Чи є там 
океани, кисень в атмосфері, а мож-
ливо, і життя?

Наприкінці о. Дольницький 
порушив важливе питання: наві-
що нам вивчати Всесвіт? Чи це є, 
справді, лише природна ціка-
вість людства до відвічних таєм-
ниць зоряного неба, чи, може, за 
цим криється практична необхід-
ність? На думку доповідача, голо-
вним рушієм є, власне, друге. Люд-
ство постійно перебуває під загро-
зою. За період існування багатоклі-
тинних організмів на нашій землі– 

приблизно 500 млн. років – було 
принаймі шість масових вимирань. 
рано чи пізно Земля може ста-
ти непридатною для життя, і тоді 
виникне необхідність колонізації 
космічного простору. Можливо, 
перша колонія постане на Марсі, 
де колись була атмосфера, а може, 
й життя. Недаремно Національна 
адміністрація аеродинаміки і кос-
мосу плянує до 2030 року першу 
місію людини на Марс.

Доповідь о.  Дольницького 
була чудово ілюстрована видови-
ми матеріялами, що допомагали 
сприймати не зовсім звичну „кос-
мічну” інформацію. Велике зацікав-
лення викликали й уламки „небес-
них гостей” – метеоритів, які о. 
Дольницький показав наприкін-
ці своєї доповіді. Вечір завершив-
ся жвавою дискусією щодо майбут-
ніх зоряних мандрівок та колоніза-
ції всесвіту.

що чужоземні інвестиції в авіакос-
мічну промисловість України зрос-
татимуть. реалізація структур-
ного підходу для розвитку даної 
галузі дозволить створити тисячі 
високооплачуваних робочих місць 
для українців і зможе ґенерува-

ти мільярди долярів доходів для 
економіки України. У цьому кон-
тексті надзвичайно перспектив-
ним є створення „Аерокосмічної 
долини“ від києва до Харкова та 
Дніпропетровська, що беззапере-
чно посилить потенціял України у 
виробництві новітньої високотех-
нологічної продукції“.

Євген Удод, голова Дніпропе-
тровської обласної ради, звернув 

увагу учасників форуму на потен-
ціял Дніпропетровського реґіону, 
що ще з середини ХХ ст. є вироб-
ником та постачальником кос-
мічних технологій: „область має   
в цьому пляні потужний науко-
вий потенціял та відповідну інфра-
структуру. Провівши аналізу світо-
вих практик реалізації потенціялу 
космічної індустрії, ми побачили, 
що саме схема „технології-розваги-

освіта“ працює найкраще. Для реа-
лізації потенціялу космічної інду-
стрії ми маємо чіткий плян дій, а 
саме створення науково-дослідно-
го центру „NASA Challenger“.

Під час форуму також виступи-
ли керівники відомих підприємств 
та організацій космічної галузі 
України. 

Київ

ково обґрунтованим змістом.
У книзі о. Чижевського було 

сказано: у час піків сонячної 
активности спостерігаються масо-
ві психози. Вчений дослідив вплив 
космічних факторів на поведін-
ку організованих людських мас і 
перебіг історичного процесу на 
основі архівних даних з V ст. до 
наших днів і у 1918 році захис-
тив докторську дисертацію з цієї 
теми. Але у 1928 році Сталін осо-
бисто заборонив публікації про 
такі дослідження.

У 1939 році перший всесвітній 
конґрес з космічної біології вису-
нув о. Чижевського на Нобелів-
ську премію (на той час у Фран-
ції вже вийшла його основна кни-
га „Земне відлуння сонячних бур“, 
але вчений відмовився від такої 
чести, знаючи про наслідки такого 
відзначення в умовах СрСр.

Усе ж наприкінці 1941 року 
видатного вченого арештували і 
засудили до восьми років виправ-
них таборів і стількох же років 
ураження в правах. В таборах Ура-
лу і казахстану він знаходив мож-
ливість займатися науковою робо-
тою, і коли після звільнення отри-
мав право жити тільки в кара-
ґанді, то мав уже готову працю 
„Динаміка крові“. опублікувати її 
зміг лише у 1958 році.

Тоді ж побачила світ ще одна 

його книга „Аероіонофікація“. 
Вчений довів: Сонце впливає на 
людину через маґнетні поля та 
іони повітря, а маґнетні поля не 
можуть не позначатися на стані 
крові, адже вона містить залізо.

Сім років тому, коли відзна-
чалось 120-річчя о. Чижевсько-
го, в кіровограді видали його пра-
цю „Фізичні фактори історично-
го процесу“ українською мовою з 
коментарями. 

Послідовник о.Чижевського 
З. Філєр збагнув закономірність 
циклічности сонячної активности: 
один період становить 22 роки – 
час, за який з’являється нове поко-
ління, розділений одинадцятиріч-
ним піком, під час кожного з яких 
змінюється маґнітна полярність 
плям, до того ж спостерігається й 
льокальна циклічність. Він вирі-
шив якомога ширше пропаґувати 
ці знання. Але у пресу його не пус-
кали до вересня 1989 року, коли 
вдалося досить ґрунтовано висту-
пити на науково-практичній кон-
ференції в Тернополі. Це був пер-
ший і важливий крок. Після того 
з’явилося багато публікацій у всеу-
країнській і місцевій пресі.

Активністю Сонця вчений пояс-
нював трагічні події в Тбілісі, Чор-
нобилі. Міністерство надзвичай-
них ситуацій почало звертатися 
за прогнозами. колишній голова 
обласної ради Микола Сухомлин 
допомогав у виданні брошур.

 Сонце провіщало події в Украї-
ні. У 2010 році, коли тривали пре-

зидентські вибори, З. Філєр звер-
тався з відкритим листом до 
тодішніх кандидатів у президенти 
юлії Тимошенко та Віктора Януко-
вича. А потім, уже після інавґура-
ції, і до новообраного президента.

У  л и с т і  б у л о  с к а з а н о : 
„П’ятиріччя майбутнього прези-
дентства припадає на роки макси-
муму сонячної активности, коли 
маси піддаються пропаґанді та аґі-
тації до активної участи в бороть-
бі за свої кровні інтереси. У цей час 
не діють інстинкти індивідуально-
го самозбереження. Цей етап буде 
схожий на 1988-1993 роки, коли 
розпався СрСр, змінилася кар-
та світу. Тому ви будете керувати 
країною в умовах, які загрожують 
самому існуванню української дер-
жави. Наступна п’ятирічка пови-
нна стати часом конструктивної 
роботи. Треба багато зробити для 
повернення віри у простих людей 
до влади, до її бажання відновлен-
ня справедливости“. 

Як бачимо, усе вийшло навпаки. 
Президент наполегливо розкрадав 
державу, не прислухався до сус-
пільних запитів, не реаґував адек-
ватно навіть тоді, коли люди поча-
ли виходити на протести. 

Сонце діє на всіх. Але спрацьо-
вує принцип, зформульований у 
мудрому прислів’ї: де тонко, там 
і рветься. Там, де збалянсована 
влада, стабільна економіка, силь-
не громадянське суспільство, яке 
примушує чути себе, вплив соняч-
ної активности відчутний наба-

гато локальніше. А там, де нако-
пичилось безліч проблем, де вла-
да не чує людей, активність Сон-
ця може зіграти ролю легесенького 
камінця, який зрушує лавину снігу. 
А її ж можна заздалегідь спустити. 
У казці про діда й ріпку хто витяг 
ріпку? Мишка. отак і тут.

Що нас чекає? Графік пока-
зує, що у листопаді 2015 року має 
початися стабілізація, яка трива-
тиме до кінця року, а поступовий 
спад і заспокоєння – до 2020 року.

У че н ь  нау ков ц я  оле кс а н -
дер Дреєв розробив програму, 
яка дозволяє отримувати досить 
точні прогнози. Вона базується 
на щоденних показниках соняч-
ної активности (реґулярні дані є з 
1818 року) Міжнародної брюсель-
ської обсерваторії. Стали мож-
ливими прогнози рівня врожай-
ности, які публікує журнал облас-
ної дорадчої служби „Аґровісник“. 
Цунамі, землетруси, повені, суховії 
теж пов’язані з сонячною актив-
ністю. Що таке сонячний вітер, 
який спричиняється скупченням 
плям на Сонці? Це – ядра протонів 
і маґнетне поле. коли розриваєть-
ся маґнетне коло (петля з плям), 
вивільняється енерґія, порів-
нянна з вибухом мільярдів вод-
невих бомб. Її потоки потрапля-
ють у маґнітосферу, доходять до 
атмосфери, гідросфери, літосфе-
ри. отож там, де найбільша ймо-
вірність, людей можна попереджа-
ти. Але для цього потрібна органі-
зація відповідних служб.

(Закінчення зі стор. 14)

Аерокосмічні перспективи...

(Закінчення зі стор. 14)

Сонце впливає...

(Закінчення зі стор. 14)

Про Сонце...

•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. останнє слово буде за документа-
ми архівів. Проте історія така була, 
і „куркуль Т. Г. Шевченко“ був таки 
реабілітований. Посмертно.

Драматичні події, описані в цьо-
му документальому нарисі, стосу-
ються нашої родини, родини мого 
прадіда по батькові Тихона Григо-
ровича Шевченка, безневинно убі-
єнного на початку страшних 1930-

их. Проте щось подібне стрічаєть-
ся у нашій історії аж надто часто, 
та пробивається воно до нашої сві-
домости непросто – раніше бояли-
ся говорити про страхіття мину-
лого, а далі свідки злочинів проти 
українського селянства відійшли у 
вічність.

І ще – прадід мій не був родичем 
Великого кобзаря по крові, та, пев-
но, був ріднею його по духові, як 
кожен правдивий українець.

Київ

(Закінчення зі стор. 6)

„Куркуль Т. Г. Шевченко“
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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 
 

www.selfrelianceny.org 

With a SRNYFCU checking account and   
online banking paying bills is as   

easy as 1, 2, 3! 
        

   1.   No checks to write 
   2.   No envelopes to lick 
   3.   No stamps to stick 

 

Just a click! 
 

E-statements too! 
 

 

KERHONKSON : 
 

6329 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 
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DONATIONS OVER $1,000,000 

Estate of Borys Halahan - 1,253,700 

DONATIONS $50,000 - $75,000 

Estate of Dr. Nestor Kohut - 65,558 
Larissa Muzyczka - 70,000 
Self Reliance (NY) Federal Credit  Union - 50,000 

DONATIONS $10,000 - $49,000 

Orest & Lidia Bilous - 20,000 
Eugene Klymko - 11,413 
Daria Kurylko - 10,300 
Prof. Jaroslaw & Alla Leshko - 23,750 
Stephan Poperecznyj - 10,000 
Estate of Wasyl Sosiak - 10,264 
The Heritage Foundation of First 
     Security Federal Saving  - 10,000 

DONATIONS $5,000 - $9,999 

Anonymous (CS) - 5,000 
Katria Czerwoniak - 6,100 
Zoriana Haftkowycz & Mykola Darmochwal - 9,890 
Christopher & Adrianna Henkels - 5,000 
Myron & Olha Hnateyko - 5,726 
Robert W. Johnson IV Charitable Trust - 5,000 
Christine Zarska Shoh - 5,000 
Brian & Andrea Tomko - 5,000 
Profs. Oleh & Renata Holod Tretiak - 6,760 
Ukrainian National Women’s League 
         of America - 7,755 

DONATIONS $1,000 - $4,999 

Dr. Roman & Anna Alyskewycz - 2,000 
Andrew & Anna M. Andriuk - 1,000 
Mark & Dr. Ariadna Bach - 3,110 
Evhen Bachynskyj - 1,000 
Andrew Baczynsky - 1,000 
Daria C. Bajko - 2,450 
Oksana M. Bajko - 2,240 
Christine Bonacorsa - 1,900 
Walter & Katheryna Bula - 1,500 
Vera Trojan & Mark Carthy - 3,500 
Dr. Bohdan & Roxana Charkewycz - 1,000 
Dr. Areta Podhorodecki & Zenon Chernyk - 1,100 
Orest & Romana Chernyk - 1,000 
Barbara Chupa - 1,000 
Irena E. Mostovych & Dr.Yuri A.
         Deychakiwsky - 1,250 
Ulana Diachuk - 1,100 
Anne Kaczmarczyk Evans - 1,000 
Luba Firchuk - 1,050 
Orest & Lydia Glut - 2,000 
Lydia Hajduczok - 2,100 
Mykola Haliv - 1,450 
Andrei R. Harasymiak - 4,000 
Ihor & Roma Hayda - 3,000 
Yara Ripetsky Von Helbig - 3,000 
Bohdan & Irene Hlushewsky - 1,000 
Timish & Anna Hnateyko - 1,800 
Drs. Dmytro & Jarosewycz Memorial 
          Charitable Foundation - 1,500 
Bruce I. Johnson - 1,500 
Stefan & Swiatoslawa Kaczaraj - 2,000 
Ltc (R) Orest Kaczmarskyj - 3,200 
Boris & Olga Karash - 1,000 
Daniel Kashimer - 1,830 
Daria Pishko & Michael J. Komichak - 2,500 
Dr. Roman & Laura Koropey - 1,000 
Ada Kulyk - 2,000 
Iryna Kurowyckyj - 2,245 
Ksenia Kuzmycz - 2,480 
Tamara Lashchyk - 2,500 
Drs. Alex & Hanna Latyshevsky - 1,000 
Ihor George & Olha Lewicky - 1,000 
Martha K. Lewicky - 1,100 
Olha Yarema Wynar & Warren Liebesman - 2,000 
Adriana Luchechko - 1,000 
Ivan Luchechko - 1,000 
Dr. Ihor & Alexandra Magun - 1,000 
Motria L. Kuzycz & Andrew Maleckyj - 3,500 
Myron & Marijka Martiuk - 1,000 
Leonard & Helena Mazur - 1,995 
Meest-America - 1,161 
Vera Mencinska - 3,000 
Stephen & Roksolana Misilo - 1,200 
Dr. Mary Motyl - 3,000 
Zenia Mucha - 2,500 
George & Anisa Mycak - 2,100 
Alexander Neprel - 1,000 
Lubodar & Zenia Olesnycky - 1,184 
Nestor & Ivanka Olesnycky - 1,184 
Roman Ostapiak - 1,000 
Walter Ostapiak - 1,085 
Stanley & Dorothy Pauley - 1,000 
Marta M. Pereyma - 1,100 
Prof. Wolodymyr Petryshyn - 1,050 
Oksana Prus - 1,000 
Dr. Ihor & Susanna Rak - 2,000 
Dr. Wolodymyr & Anna Rak - 4,100 
Jaroslawa Rubel - 1,000 
Oleh & Christina Samilenko - 1,000 
Dr. Ihor & Alexandra Sawczuk - 2,250 
Maria Menendez & George Sawicki - 1,100 
Self Reliance Ukrainian American Federal 
          Credit Union - 1,000 
Bohdan & Chrystia Senyk - 1,000 
George & Maria Shtohryn - 2,000 
Roma Shuhan - 1,100 
Peter & Ilona Shyprykevich - 1,200 
Iwanna Skarupa - 1,000 
Christine Balko & Adrian Slywotzky - 1,000 
Stefan & Wolodymyra Slywotzky - 2,000 
Dr. Yaroslav & Olga Stawnychy - 1,000 

Lidia Stebelsky - 1,800 
Wolodymyr Sulzynsky - 1,250 
Maria Tomorug - 1,700 
Dr. Yurij & Oksana Trytjak - 1,025 
Bohdanna Tytla - 2,500 
UNWLA Branch 56 - 1,000 
UNWLA Branch 86 - 1,000 
UNWLA Branch 113 - 1,000 
UNWLA Regional Council New Jersey - 1,000 
Profs. Roman & Zirka Voronka - 1,100 
Gary & Irene Wolfe - 4,000 
Wolodymyr & Katherine Wolowodiuk - 1,200 
Myron & Maryann Zajac - 2,050 
Olga Zarycky - 2,000 
Dr. Marta Lopatynsky & Ihor Zwarycz - 1,500 

DONATION $500 - $1,000 

AirStream Air Conditioning Corp. - 500 
Anonymous (M.S.) - 700 
Anonymous (OCD) - 500 
Yaroslaw Bihun - 600 
Dr. Mary Holowinsky & William Chen - 500 
Drs. Adrian & Larissa Dolinsky - 750 
George & Nadia Fedoriw - 570 
Ray Gamache - 600 
Ihor Gill - 500 
Olha Gnoj - 500 
Orest & Chrystyna Hanas - 500 
Maria Tershakovec & Roman Hawrylak - 610 
Roman & Aurelia Hrab - 500 
Dr. Taras & Olha Hunczak - 500 
Xenia A. Jowyk - 500 
Andrew & Christine Kozak - 500 
Dr. Markian J. Kuzycz - 500 
Adrian Kuzycz - 500 
Dr. Volodar & Zoreslawa Kuzyk - 500 
Dr. Alex & Zorianna Latyshevsky - 650 
Alexander & Maria Daria Leskiw - 500 
Ludmilla Lozowy - 500 
Union Funeral Home Lytwyn & Lytwyn - 500 
Orysia Mishko - 650 
Julian P. Ochrymowych - 900 
Andrew & Tanya Savysky - 500 
Bohdan & Annette Sawycky - 550 
Self Reliance (NJ) Federal Credit Union - 500 
National Board Self Reliance Ass’n. of 
          American Ukrainians Inc. - 500 
Anna Semkiw - 500 
Stefania Semuschak - 700 
Wolodymyr & Bohdanna Slyz - 850 
Mark & Virginia Sorobay - 600 
Roman & Chrystyna Sorobay - 500 
John & Ulana Sos - 600 
Oksana Steranka - 500 
SUMA (Yonkers) Federal Credit Union - 500 
Ihor Sydoriak - 500 
Dr. Stephan & Tamara Tymkiw - 500 
Dr. Motria Ukrainskyj - 500 
UNWLA Branch 12 - 550 
UNWLA Branch 62 - 500 
UNWLA Branch 83 - 500 
UNWLA Branch 108 - 500 
UNWLA  Branch 119 - 625 
Dr. Ihor & Marta Voyevidka - 500 
Wednesday Ladies at The Ukrainian Museum - 500 
Rosemarie Krill Wozniak - 500 
Mykola & Oksana Yaremko - 500 

DONATIONS $100 - $499 

Dr. Sophia M. Andriaschuk - 100 
Maria Andrusjak - 135 
Lidia Prokop & Wolodymyr Artymyshyn - 375 
Association of Self Reliance Ukrainian 
          American Federal Credit Union - 100 
Association of Seniors - Ukrainian National Ass'n. - 100 
Andrew & Larysa Atzl - 100 
Anna Bajlak - 100 
Maria Bakalec - 160 
Bohdan & Helene Balaban - 100 
Stefania Balahutrak - 100 
Georgean Balay - 100 
Bohdan & Christine Balko - 100 
George & Christine Balynsky - 195 
Melania Banach - 300 
William & Elisabeth Barna - 100 
Marta Mulyk Baxer - 160 
Nestor & Marta Bazarko - 200 
Bohdan & Christine Bejger - 100 
John & Daria Bekersky - 150 
Theresa L. Ben - 250 
Elmer & Olga S. Bertsch - 150 
Maria Besoushko - 100 
BIDuEnergy, Inc. - 250 
Nadia Bihun - 100 
Jaroslaw Bilaniuk - 200 
Myron & Slavomyra Bilas - 100 
Jonathan Bloom - 100 
Bohodar & Oksana Bodnar - 100 
Bohdan & Oksana Bohoslawec - 200 
Maria Borkowsky - 135 
Petro Borysiuk - 100 
Anna Boychuk - 115 
Sviatoslav Bozhenko - 100 
Carl & Carol Briseno - 200 
Zwenyslawa Brykowytch - 150 
Dr. Radovan & Natalka Bubanj - 100 
Christine Laptuta & Stefan Bukojemsky - 150 
Irene Burtyk - 200 
Dr. Ihor Cehelsky - 150 
George A. & Justine Chapelsky - 100 
Andrew & Tania Charchalis - 200 
Ihor George & Alla Cherney - 200 
Hanja Cherniak - 100 
Myron & Luba Hirniak-Cholhan - 230 
Peter Z. Choma - 100 
Lubomira Choma - 100 

Rostyslaw & Dr. Marta B Chomiak - 170 
Jurij & Irene Chuchra - 100 
Leonid & Valentina Chudowsky - 235 
Andrew & Natalia Chuma - 200 
Marc & Renee Marie Chuma - 100 
Walter A. Clebowicz - 100 
Co-Workers of Katherine Ntep of American  
        Embassy in Accra Ghana - 104 
Claudia Culpepper - 100 
Christine Brykowytch & Kevin Cuttler - 250 
Donna A. Czechowycz - 100 
Dr. Osyp Danko - 200 
Roman Danyliw - 100 
Andrew Walter & Andrea Danyluk - 200 
Marta L. Danyluk - 125 
Vera Sus & Alejandro Danylyszyn - 150 
Romana Danysh - 100 
Roy J. Davidson - 100 
Russ & Adriana Dekajlo - 100 
Ihor & Luba Dekajlo - 100 
Wolodymyr O. & Tatiana L. Demchuk - 100 
Gerald & Sophia Dery - 100 
Dr. Zenon Derzko - 100 
Nadia Deychakiwsky - 425 
Oksana Pronych & Nicholas Deychakiwsky - 150 
Dr. Tatiana & Marta Doberczak - 200 
William M. Dubetz - 100 
Orest J. Dutka - 135 
Lydia Marta Dydyk - 325 
Romana Dyhdalo - 100 
Dr. Daria Dykyj (Dicky) - 100 
Arian & Ina Dzerovych - 250 
Dr. Paul J. & Iryna Dzul - 150 
Fagan & Sherwood Families - 100 
Dr. Dmytro Farion - 185 
Eugene & Theodosia Fedak - 275 
Dr. George & Dr. Kelly Fedoriw - 300 
Dr. Ihor & Martha Fedoriw - 150 
June Gowryluk- Feldman - 100 
Chrystyna Ferencevych - 275 
Friends of Yaroslawa Luchechko St. Nicholas Church - 160 
The Honorable Bohdan & Myra Futey - 150 
Andrew & Christine Fylypovych - 250 
Joseph & Sabine Gardner - 200 
Ihor & Natalia Gawdiak - 150 
Anna Gbur - 350 
Bohdanna Geleta - 260 
Roman & Helen Geletkanycz - 100 
Anita P. Gerasimchik - 100 
Bohdan & Orysia Germak - 100 
Peter & Oksana Kobziar Glass - 100 
Valentyna Gluch - 100 
Oksana A. Gudzowaty - 100 
Ivan & Nadija Haftkowycz - 100 
Maria Helbig - 250 
Irena Herlinsky - 100 
Larissa Herman - 100 
Titus & Sophia Hewryk - 170 
Anastazia Hirniak - 175 
Alexander & Christine Savyckyj Hladky - 100 
Irene Hladkyj - 200 
Dr. Boris Hlynsky - 350 
Rozalia Holowka - 100 
Alexandra Holuka - 250 
Tamara Kukrycka Homer - 150 
Olga Horodecky - 235 
Roman & Alexandra Horodysky - 125 
Christine M. Hoshowsky - 100 
Robert & Taisa House - 100 
Jurij & Myroslawa Hrab - 450 
Oksana Baltarowich & George C. Hud - 250 
Dr. Roman & Carmen Hurko - 120 
Areta Pawlynsky & Yaron Inbar - 200 
Irenaeus & Oksana Isajiw - 200 
Zenon & Chrystyna Ivanonko - 200 
Olha Iwaskiw - 100 
Yaroslaw & Alexandra Jablonskyj - 100 
Jean Baptiste Jacquet - 400 
Marta Salyk Jacuszko - 417 
Ihor & Irene Jadlickyj - 425 
Vasudevan & Natalia Jagannathan - 300 
Stan & Halyna Jakubowycz - 100 
Roman & Janet Jamrosyk - 250 
Mykola Jarko - 100 
Dr. Jurij Jaskiw - 100 
Dr. Lubomir & Maria Jawny - 100 
Nadia (Netti) Jensen - 200 
Alexandra Juzeniw - 150 
Sofia M. Kaczor - 125 
Dr.Ivan & Nona Kark - 200 
Lydia Kernitsky - 200 
Alex & Irene Khowaylo - 100 
Teodozia Kichorowsky - 100 
Jaroslaw & Dr. Maria Kiciuk - 100 
Ihor & Maria Kihiczak - 100 
George Kihiczak, MD - 100 
Ihor & Oksana Kinal - 250 
Natalia Klapischak - 175 
Isia Klufas - 250 
Zorianna Klufas - 125 
Nina S. Klymowska - 100 
Olga Kobryn - 160 
Bohdan & Ulana Kobzar - 150 
Yuri & Irene Kobziar - 200 
Sviatoslav & Dr. Arkadia Kocybala - 200 
Irene Koczerzuk - 250 
Teodozyj & Irena Kolasa - 250 
Donald & Leda Kopach - 100 
Dr. Natalia Koropeckyj - 185 
Halina Korsun - 100 
Andrey & Vera Kosovych - 100 
Roman Kostiuk - 200 
Aleksandra Tkacz & Wolodymyr Kosyk - 100 
George & Iryna Kowal - 400 
Oleh & Alexandra Kowerko - 100 
Yaroslaw Kozak - 200 
Nicholas & Marta Kozlov - 200 
Bohdan & Lidia Kramarchuk - 100 

Helen Kravetz - 150 
Natalia Krawczuk - 100 
Dr. George P. Kryzaniwsky - 100 
Wolodymyr & Christine Kudryk - 100 
Ivan Kulak (Soloveiko) - 100 
Bohdanna Kulba - 100 
Bohdan & Christine Kulchyckyj - 220 
Mary Ann Kulish - 100 
Bohdan & Bohdannna Kurczak - 250 
Zenon & Wieslawa Kurowycky - 100 
Theodore & Myroslawa Kusio - 135 
Tonia Kuzmenko - 250 
Drs. Truvor & Chrystyna P Kuzmowych - 310 
Valentina Kuzmycz - 135 
Dr. George & Tania Kuzycz - 200 
Vera Kuzyk - 100 
Bohdan & Oksana Kuzyszyn - 200 
Amelia H. Lambert - 100 
Janis Landry-Lane - 100 
Maria Lawro - 250 
Wolodymyr & Sonia Lechicky - 100 
Vasyl Lenczuk - 100 
Luba Lapychak & Mychajlo Lesko - 100 
Zinaida Lewycky - 400 
Yuri Lewycky - 298 
Valentina Limoczenko - 100 
Igor & Dr. Daria Nowakiwsky Lissy - 200 
Dr. Ronald & Nadia Liteplo - 100 
Virginia C. Loch - 100 
Cathy Ann Longinotti - 150 
Oleh & Oksana Lopatynsky - 200 
Theodore & Olga Aleksiewicz Lownie - 200 
Anna R. Lewicky & Oleh Luba - 100 
Dr. Paul A. Luciw - 100 
Maria Lucyk & Family - 100 
Joseph P. Luczka - 100 
Anna R. Lukachik - 100 
Bohdan Lukaschewsky - 100 
Lew & Lubomyra Lukomsky - 250 
Inna Bazylewsky Lysloff - 100 
Dr. Ihor & Iryna Mahlay - 100 
Anna Maksymowych - 110 
Hal & Adriana Malone - 250 
Jaroslawa Maluk - 100 
Myra Mandzuk - 110 
Tania Mandzy Richards Family - 100 
Mark & Teresa Manko - 100 
Robert & Luba Marino - 100 
Mary Sue Markey - 100 
Mr. & Ms. Bohdan O. Markiw - 100 
Luba Wyznyckyj & Kirby Martensen - 150 
Larysa Martyniuk - 100 
George Masiuk - 250 
Nadija Masyk - 250 
Roman & Julianna Maziak - 200 
Suzette Braquet & Chris McCloskey - 100 
Robert & Dorothy McCormack - 100 
Vincent & Roxana Senyk McKernan - 250 
Richard & Adriana Skamay Meeks - 100 
Axel & Daria Mehrle - 326 
Alexander Mehrle - 100 
Nicholas & Olga Melnik - 100 
Luba N. Melnyk - 275 
Arcadia Melnyk - 250 
Dr. Roman & Kathleen Melnyk - 100 
Erika Meriwether - 100 
Zina Michajliczenko - 165 
Micros Retail Systems Inc. - 100 
Nickolas I. & Germaine Milanytch - 425 
Rostyslav & Helena Milanytch - 420 
Bohdan S. Mishko - 150 
Oleh & Roxolana Mitringa - 100 
Michael & Olha Moczula - 100 
Oksana Mostowycz - 100 
Alexander J. Motyl, PhD - 200 
Denise Mui - 101 
Elaine Mui - 101 
Maureen Mulvihill, PhD - 100 
Jaroslaw & Jaroslava Mulyk - 200 
Dr. Borys & Miriasia Mychalczak - 100 
Myroslawa Myroshnychenko - 150 
Stephen & Sharon Nachesty - 100 
Dr. Roman & Marta Nawrocky - 200 
Gerald V. Nestor - 493 
Dominic Nicolosi - 100 
Irene Nowak - 100 
Marko & Irene Nowosiwsky - 100 
Irene (Orysia) Nowosiwsky - 100 
Dr. Stephen G. Nychay - 250 
Jaroslav & Halyna Oberyszyn - 400 
John & Halya Odulak - 100 
Dr. Stephen Olynyk - 150 
Dr. Paul & Constance Omelsky - 100 
Boris & Kathryn Onufreiczuk - 175 
Tom & Dianna O’Rourke - 100 
Drs. Charles & Eugenia Osgood - 100 
Maria Jarema Ostapa - 125 
Christine Ostapiak - 220 
Natalie A. Ostapiak - 100 
Marta Ostapiuk - 100 
Elizabeth H. Outlaw - 200 
Jaroslawa Panchuk - 100 
Tamara Pankewycz - 200 
Bohdan & Kwitoslawa Paschyn - 100 
Natalie Pawlenko - 100 
Stefan & Larissa Sygida Peleschuk - 300 
Helen A. Petryshyn - 300 
Chrystyna Pevny - 150 
Mary Pinaha - 125 
Plast Inc. Branch 17 - 200 
Roman & Nadia Podolak - 100 
Zenon Podubynskyj - 250 
Bohdan & Maria Polanskyj - 200 
Orest & Mary Poliszczuk - 200 
Peter & Anna Poliszczuk - 100 
Dr. George & Natalie Popel - 100 
Alexandra Popel - 100 
Anatol & Irene Kopaczynsky Popovich - 300 
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Olga Powzaniuk - 100 
Anna Procyk - 420 
Wolodymyr Procyk - 100 
Ernynij & Anna Prokopovych - 150 
Michael Pylypczuk - 100 
Mark N. Rakowsky - 100 
Irene Reid - 100 
Harris & Oksana Renfroe - 100 
John & Helen Reshetar - 250 
Dr. Andrew & Ruta Ripecky - 250 
Alex & Dr. Irene Rogutsky - 100 
Victor Rud - 100 
Andrew J. Rudyk - 100 
Irene Russnak - 150 
Nestor Rychtyckyj - 100 
Semko Ryszytiwskyj - 200 
Wolodymyr & Anna Safian - 408 
Daria Samotulka - 100 
Nadia Sawczuk - 250 
Peter J. Sawick - 100 
Christine Sawicki - 100 
Gertraud Sawula - 100 
Dr. & Mrs. Boris Sawula - 100 
Mark Sawula & Family - 100 
Maria Sawycky - 250 
Peter Senica - 100 
Frank G. Serafin - 135 
Wolodymyr & Marilyn Sharko - 200 
Walter Sharko - 100 
Yaroslav & Larisa Shcheglov - 150 
Christyna B. Sheldon - 100 
Christine Shepelavey - 100 
Dr. Alexandra Shkolnik - 100 
Myroslaw & Nadia Shmigel - 200 
Peter & Marta Shtompil - 100 
Maria Shust - 350 
Nestor & Anisa Shust - 170 
Wolodymyra Shypailo - 100 
Roman Shypailo - 100 
Martha D. Shyprykevich - 300 
Zdanna Krawciw- Skalsky - 150 
George & Susan Skarvinko - 100 
Maria Skaskiw - 100 
Elehie Skoczylas - 100 
Natalie Sluzar - 150 
George & Maria Slywka - 100 
George & Emma Slyz - 120 
Eugene Ihor Smereka - 100 
Helen Smindak - 145 
Dr. George Soltys - 100 
Milton Somkaylo - 100 
Natalia Sonevytsky - 135 
Luba T. Spikula - 100 
George & Oksana Stanko - 100 
Adrian & Christine Stasiuk - 100 
Christina A. Stasiuk, D.O. - 100 
Yaroslaw & Marta Stawnychy - 100 
Alexandra Stebelsky - 150 
Dr. Stephan Stecura - 300 
Adrian & Nicole Steranka - 200 
Wilmer Curtis & Marie Stith - 350 
Myroslawa Stojko - 200 
Dr. Alexander R. Strilbyckyj - 110 
Jurij & Dr. Natalka Strutynsky - 100 
Dr. Jaroslaw & Oksanna Sydorak - 200 
Tamara Sydoriak - 130 
Natalia Sygida - 255 
Alicia Szendiuch - 100 
Stefan & Stefania Szkafarowsky - 100 
Christine H. Szkwarko - 200 
Orest Szul - 150 
George & Maria Oksana Tarasiuk - 175 
Orest & Daria Temnycky - 150 
John & Maria O. Terela - 150 
Dr. Ihor & Olenka Terleckyj - 100 
Andrew & Christina Tershakovec - 246 
Dr. Ostap & Vera Tershakovec - 150 
Tamara Tershakovec - 100 
Bohdan & Vera Todoriv - 100 
Robert & Martha Torielli - 100 
Nadia Trojan - 300 
Olga Trytyak - 145 
John Tynes - 100 
Dr. Jurij Tysowsky - 200 
Ukrainian Self Reliance New England FCU- 150 
Ukrainian Selfreliance Federal Credit 
        Union - PA - 300 
George & Maria Ukrainskyj - 275 
UNWLA Branch 65 - 100 
UNWLA Branch 73 - 100 
UNWLA Branch 129 - 100 
UNWLA Regional Council Detroit - 100 
Dr. Bohdan & Bohdanna Vitvitsky - 250 
Constantine & Tanya Voyevidka - 100 
Orest & Christine Walchuk - 200 
George & Maria Walchuk - 200 
Frances P. Walsh - 100 
Wolodymyr & Wolodymyra Wasiczko - 165 
Anna Wenglowskyj - 150 
Irene Werbyckyj - 250 
Dr. Orest Wesely - 100 
Christine Wilson - 100 
Jeanette O. Woloszyn - 160 
Irena Worobec - 200 
Joseph Woytowych, MBA - 100 
Dr. Michael & Roxolana Yarymovych - 200 
Irenaeus & Olena Yurchuk - 100 
Anna Zabrocky - 135 
Anastazia Zabrodsky - 100 
Modest & Natalia Zacharczenko - 400 
Dr. Larysa (Laura) Zaika - 110 
Dr. Jaroslaw & Nadia Zalipsky - 200 
Teodosij & Olga Zazula - 250 
Mary S. Zilg - 100 
Maria Zmurkewycz - 100 
Natalia Zmyj - 200 
Dr. Myroslava Znayenko - 100 
Hanna Zyruk - 150 

DONATION $50 - $99 

AMS Middle School Sunshine Club - 50 
Maria Oksana Bachynsky - 50 
Michael D. Ball - 50 
Walter & Alma Batih - 75 
Paul & Margaret Batkiw - 50 
Wanda Baxer - 50 
George & Dawn Bazarko - 75 
Alicia M. Kurlak Behn - 75 
Joseph MD Bender - 50 
Anna Bilozir - 50 
Michael Bochno - 85 
Taras G. & Maria M. Borkowsky - 50 

Orest & Lubomyra Boyko - 50 
Olena Boyko - 50 
Dionizia Brochinsky - 60 
Eileen Brown - 50 
Alexander & Zenovia Brozyna - 50 
Bohdan & Olena Buchynsky - 75 
Peter & Natalia Buniak - 50 
Myron Buryk - 60 
Irena Capar - 50 
Theodore & Theresa Caryk - 60 
Ralph & Olha della-Cava - 50 
Orest & Lubomyra Chapelsky - 75 
Mark & Nadia Choma - 80 
Heather Coulson - 50 
Lydia Crosier - 50 
Myron Cvikula - 50 
I. James & Christine Czechowicz - 50 
Walter & Eileen Czepizak - 90 
John & Olya Czerkas - 50 
Marion Orysia Dackiw - 50 
Alex & Nina Danchuk - 55 
Andrew & Chrystia Danyluk - 50 
Viktor K. & Betsy Decyk - 50 
Bohdan & Myroslawa Demchyshyn - 60 
Andrij & Lida Demjanczuk - 75 
Ihor & Christina Diakunchak - 50 
Drs. Leo & Areta Dobrjanskyj - 70 
Natalia Duma - 50 
Michael Dydyk - 50 
Daniel & Barbara Biskup Dzamba Jr. - 50 
H. John & Eugenia Esser - 50 
Bohdan & Romana Fedasiuk - 50 
Michael & Mary Fedeckyj - 50 
Taras S. & Xenia Ferencevych - 50 
John & Zirka Filipczak - 50 
Maria Fizer - 65 
Lidia M. Futey - 50 
Dr. Marie Logusz Glasgow - 50 
Larry & Roxsolana Gordon & Family - 50 
Andrew & Romana Hadzewycz - 50 
Alexandra Hamersky - 80 
George & Daria Hanushevsky - 50 
Andrew & Holly Hanushevsky - 50 
Zoya Hayuk - 50 
Mychajlo & Alla Heretz - 50 
Victor & Kim Herlinsky - 50 
Dr. George & Oksana Hodowanec - 50 
Marta Hordinsky - 50 
Irene Hordinsky - 50 
Serhij & Karen Hoshowsky - 50 
Peter & Nadia Howansky - 55 
Walter & Irene Howard - 50 
Christina M. Hromockyj - 50 
Orest & Hania Hrycyk - 50 
Andrij & Sonia Hrynewych - 50 
Ihor Hulawyj, Ph.D - 60 
Petro Hursky - 50 
Tekla Husiak - 60 
Stephanie Iwaskiw - 50 
Pamela J. Jamieson - 50 
Myron & Daria Jarosewich - 65 
Zenowij & Oksana Jarymowycz - 50 
Dr. Victor John Jaworsky - 50 
Bohdan & Maria Kachmar - 50 
Bill & Stephanie Kalogredis - 50 
Dr. Volodymyr & Olenka Karpinich - 50 
Robert J. Kent - 50 
Andriy Khomenko - 85 
Anna Kibalo - 50 
Alexander M. Kizyma - 85 
Luba Klachko - 75 
George & Oksana Klapischak - 50 
Galina Klimko - 50 
Anna Klokiw - 75 
Vera Skop & Bohdan Knianicky - 70 
Atanas T. & Kateryna O. Kobryn - 60 
Olga Kobziar - 50 
Drs. Jarema & Chrystia Kochan - 75 
Melania Kokorudz - 50 
Olenka Makrushka Kolodij - 75 
Orest & Oksana Komarnyckyj - 50 
Wolodymyr Kornaha - 75 
Nina Koropey - 50 
Zirka Stebelsky Kos - 50 
Theodor & Alexandra Kostiuk - 50 
Halyna Kotsiumbas - 50 
Dr. Omelian & Erika Kotsopey - 50 
Lydia Kozak - 75 
Taras & Oksana Kozbur - 50 
Myron & Irena Krasij - 50 
Stefania Krasiwsky - 50 
Eugene & Irene Kuchta - 50 
Philip & Nancy Kukura - 50 
Myroslaw & Zenovia Kulynych - 50 
Larysa Kurylas - 50 
Bohdan Kuzyk - 60 
Karpo & Nadia Kyfor - 50 
Gordon & Romana Labrosse - 50 
Stefania Landwijt - 50 
Andrii Lavrinenko - 91 
Drs. Neil & Lubomyra Zuk Levy - 50 
Iva Lisikewycz - 50 
Oksana Lobachevsky - 50 
William Lobur - 70 
Sofia Lonyszyn - 70 
Mykola & Maria Lylak - 50 
Christina Lysynecky - 50 
John & Donna MacPhee - 50 
Anna Makuch - 50 
Maria G Malaniak - 50 
Christina Trojan Masnyk - 50 
Zenon & Ulana Mazurkevich - 50 
Nina Rizkalla & Michael McCloskey - 75 
Rebecca McCubbin - 75 
Richard & Patricia Bodnar McGarrigle - 50 
W. Scott & Diane Bazarko McKay - 50 
Motria Milanytch - 80 
Dr. Bohdan & Christine Hanas Minczak - 75 
Sophie Moore - 50 
Alexandria Morawsky - 50 
Eugene & Olga Moroz - 50 
Stefania Nazarkewycz - 50 
Luba Nowak - 50 
Pauline Noznick - 50 
Lew & Margareta Nycz - 50 
Tatiana Oberyszyn - 50 
Mark M. & Tamara Olexy - 50 
Patricia Olney - 50 
Alex H. & Kathy Omecinsky - 50 
Luba Ostapiak - 50 
Irena Ostapiuk - 50 
Marta Paclawskyj - 50 
Olena Papiz - 70 

Lidia Pasamanick - 50 
Adriana Paska - 50 
Borys & Neonila Pawluk - 50 
Sophia Koropeckyj & Bohdan Pazuniak - 50 
Dmytro & Larissa Pencak - 90 
Maria Flynn & Vera Pestyk - 50 
Julie Petruch - 50 
Irene Petrylak - 50 
Peter & Oksana Piaseckyj - 50 
Rev. Charles Pinyan - 50 
Anna Pleskun - 50 
Irena Plys - 50 
Dr. George Podlusky - 50 
Alexander & Valentina Poletz - 50 
Jeannette Ponzio - 50 
Myroslaw & Catherine Popovech - 75 
Bohdan & Natlya Porytko - 60 
Luba Procyk - 90 
Romana Pylyp - 50 
Slawa Pylyshenko - 50 
Dr. Joanna M. Ratych - 50 
Oksanna Reynolds - 50 
Nicholas Rogowsky - 50 
James & Rebecca Romanchuk - 50 
George Rub - 50 
Marian Rubchak - 50 
Mary Z. Rudakewych - 50 
Olga Rudensky - 80 
Olga Rudensky - 50 
Jayne H. Ryzewski - 50 
George & Christine Saldana - 50 
John & Natalie Santarsiero - 50 
Tom & Daria Sapienza - 50 
George & Patricia Sawchak - 50 
Tetiana Schuter - 70 
Orest Schwed - 50 
Walter & Daria Semegen - 50 
Vira N. Sendzik - 50 
Gen. Col. Paul & Anastasia Shandruk - 50 
Luba Shevchenko - 65 
Roman & Halyna Shramenko - 50 
Stephan & Helen Shubiak - 60 
Lydia Shvydky - 50 
Alexander Shypailo - 50 
Nadine Sielecki - 50 
John K. Skrypak - 60 
Maria Slobodian - 60 
Alexander & Olena Smyk - 50 
Levhen Sokurenko - 57 
Kathryn Anna Sova - 50 
Marian & Martha Stasiuk - 75 
Mykola & Anna Stasiw - 55 
George & Zorianna Stawnychy - 50 
Klaudia Stefaniuk - 50 
Charles & Frances Stek - 50 
Robin Stevens - 50 
David & Julie Story - 50 
Anna Sulyma - 50 
Bohdan J. Sypniak - 50 
Eugene & Stephanie Syrotiuk - 50 
Peter Szczerba - 60 
Michael & Susan Tomlin - 50 
Roman & Dr. Oksana Tresniowsky - 50 
Martha Turczyn - 75 
Dr. Stefania Tysowsky - 50 
Natalia Tytla - 50 
Andrij & Sofia Lashchyk Tytla - 50 
Ukrainian Congress Committee-Phoenix - 50 
Ukrainian Federal Credit Union-Rochester - 50 
UNWLA Branch 67 - 50 
Lydia Mykytyn & Nestor Voronka - 50 
Victoria & Marianna Wakulowska - 50 
Kenneth & Myrosia Wanio - 50 
Oksana Wengerchuk - 50 
Dr. Daria Wojtyna - 50 
Oksana I. Wolchuk - 75 
Eng. Roman Wolchuk - 50 
Lydia Woloshyn - 65 
Irene Wolowczuk - 50 
Jaroslaw Wolowodiuk - 75 
Rose Worobel - 85 
Tatiana Yasinsky - 50 
Catherine Yaworsky - 60 
Orest & Jaroslava Zahajkewycz - 50 
Marc M. Zaharchuk - 50 
Barbara Zavitsky - 50 
Ihor & Daria Zielyk - 50 
Lubomyr Zobniw - 85 
Andre P. & Anna Zownir - 50 
Zirka S. Clark Zubar - 50 
Borys & Lubow Zura - 50 
Oleh & Vera Zwadiuk - 50 

DONATIONS $25 - $49 

Irene As I Am - 25 
Vasiliy Barabash - 45 
John & Geraldine Barston - 25 
Lisa Basarab - 30 
Rodd W. Bender - 25 
Gail Bezkorowajny - 35 
Renata Bihun - 25 
Arnold & Natalia Birko - 40 
Oleh & Natalia Bobak - 25 
Lily Bochonko - 25 
Mary Bodyk - 30 
Myron Boyko - 35 
Orest & Luba Boyko - 25 
Chrystyna Dziuba Brown - 30 
Michael & Patricia Moore Brown - 25 
Lidia Buk - 25 
Isidor & Alicia Bundziak - 25 
Helen Bystrycky - 40 
Dr. Lee & Lesia Poniatyszyn Cady - 35 
Anatoliy & Larysa Chernat - 25 
James & Marta Clute - 25 
Robert & Debra Cohen - 25 
Natalie Cybriwsky - 25 
Tatjana Artymyshyn Danyliw - 25 
Katherine A. Denega - 30 
Luba Denysenko - 40 
Wolodymyr & Tamara Denysenko - 25 
John & Pauline Dragan Jr. - 35 
Mychajlo Dziman - 45 
Nadia Falko - 25 
George & Daria Fedoriw - 25 
James & Motrja Fedorko - 45 
Anna Fedyk - 30 
John & Christine Lewandowska Fiore - 25 
George Fizer - 25 
Michael & Celeste Fraser - 40 
Karen Boeckmann Freedman - 30 
Peter Goletz - 25 

Steve & Mary Goshko - 25 
Donna Gould - 25 
Kenneth A. Graham - 40 
Anna Hapiuk - 40 
Mary Ann Harmatiuk - 30 
Borys & Halina Hayda - 25 
Olga Hayduk - 25 
Stefania Hluszczyk - 25 
Christine Holubec - 35 
Tamara Irene Hordynsky - 35 
Luba Lasch Huraleczko - 35 
Wasyl & Olha Ilczyszyn - 40 
John & Maria Iskiw - 35 
Adrian & Lillian Iwanczuk - 25 
Emilia Iwaniw - 35 
Stefan Jarema - 25 
Zina Smith & Stefan Jedynak - 25 
Elizabeth Iwaniw Jones - 30 
Roman & Marta Juzeniw - 25 
Alex & Joanne Kachmar - 25 
Boris & Anastasia Kaluszyk II - 40 
Lubomyra Kaminsky - 25 
Olga Maryschuk- Kandel - 25 
Christine Karpevych - 35 
Elizabeth Kavak - 30 
Andrew & Marsin Kavak - 25 
Barbara Osadchuk Kennedy - 30 
John & Wendy Keryk - 25 
Luba S. Keske - 25 
Daniel & Daria King - 25 
Carol L. Kinsey - 25 
Mykola & Stephanie Kis - 25 
Dr. Wolodymyr & Vera Klisch - 25 
Dr. N. Terebus Kmeta - 25 
Zenon & Maria Kocylowsky - 25 
Olga Kofluk - 25 
Walentyna Kohut - 25 
Wasyl & Lydia Kolodchin - 25 
Olga Kolynycz - 25 
Dr. Wolodymyr & Halyna Korol - 40 
Daria Kostiw - 35 
Halena Kotys - 25 
Roman & Myroslawa Krawciw - 30 
Genevieve Kufta - 25 
John Kunstadter, Jr. - 25 
Melania M. Kuzma - 25 
Olga Laba - 25 
Jaroslaw Lebid - 25 
Nataliya Lemishka - 40 
Natalia Leoczko - 30 
Vera Levytska - 35 
Irene Woloszyn Lipchus - 35 
Viktor & Anna Litkewycz - 25 
Eugene & Maria Litosch - 25 
Jerry Losowy - 35 
Leonard & Larissa Lucenko - 25 
William Lucy - 30 
Wolodymyr & Maria Lykhach - 40 
Lorna MacLeod - 25 
Roman & Beverly A. Macuk - 30 
John Edward & Lilliam Makar - 25 
Vasyl & Svitlana Makhno - 25 
Oksana Matla - 25 
Ivan & Vera Mikhaylishin - 25 
Lubomyra E. Mokey - 25 
Frank B. & Vera M. Molls - 25 
Olha Lesko & Clive Morgan - 25 
Alexander & Irene Mychaluk - 25 
Maryann Mysyshyn - 25 
Nadia Nahirny - 35 
Orest & Maria Nebesh - 25 
Helen O. Nicholas & Family - 40 
Eugene & Helen Obaranec - 35 
Vera Obuszczak - 25 
Boshena Olshaniwsky - 25 
Gregory Onufriw - 45 
Nadia Oransky - 35 
Olga Orchuk - 25 
Rev. Vasyl & Oksana Pasakas - 25 
Franko & Anya S. Piazza - 40 
Roman & Olena Pidhoreckyj - 25 
Robert M. Pipchick - 25 
Mary E. Pressey - 40 
Larissa Prychodko - 25 
Irene Ptasznik - 25 
George & Alexandra Rakowsky - 25 
Irene Renstrom - 30 
Natalie Zaharkiw Riccio - 30 
Anna Rosputko - 25 
Dr. Leonid & Irene Rudnytsky - 25 
Stefan Rywak - 25 
Dr. & Mrs. Wasyl W. Salak - 25 
Vsevolod Salenko - 45 
Olga Santos - 25 
Ania Savage - 25 
John & Nadja Sawchuk - 35 
Slava Sawka - 25 
Ilia & Maria Shevchuk - 25 
Dr. Dmytro Sich - 25 
Anna Sierant - 35 
Lubomyra Siletsky - 35 
Michael S. Skomsky - 30 
Sophie Skop - 35 
Michael Skweir, Jr. - 40 
Olga Solovey - 25 
Maria Solowij - 25 
Chrystia Wolynec Sonevytsky - 25 
Myron & Nancy Stachiw - 25 
Helene Stachniw - 40 
Irena Starozytnyk - 25 
Julia Stoiko - 25 
Sarah Strong - 40 
Patricia M. Swadosh - 25 
Emilia Swiatkiwsky - 30 
Zeon & Anita Szahaj - 30 
Jaroslaw & Katherine Sztendera - 25 
Michael & Maria Telep - 25 
Lisa Trefois - 40 
Bohdan Tytla - 25 
Eugenia C. Vesa - 25 
Osyp Wasylkiw - 40 
Maria Proskurenko & Stephen Welhasch - 40 
Myron & Oxana Witiuk - 25 
Sophia M. Caryk & Daniel Wolff - 30 
Rev. Decon Fred Wolock - 25 
Jaroslaw Woloszczuk - 30 
Maria Wysowskyj - 35 
Borys & Zwenslawa Zacharchuk - 25 
Lidia Zacharkiw - 30 
Nina Zahnijnyj - 40 
Donald & Catherine Zalucky DDS - 25 
Olga Zelenky - 25 
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шений виїхати до києва, де під псев-
дом продовжує працювати. особли-
ву увагу проф. М. Дичок приділила 
кризовому прес-центрові, що за іні-
ціятивою групи журналістів почав 
діяти на третьому поверсі київського 
готелю „Україна”. Cаме там реґуляр-
но відбуваються прес-конференції та 
перекладаються матеріяли різними 
мовами світу; cаме там західні жур-
налісти можуть отримати найсвіжі-
ші новини про події в Україні.

Звернувшись до сфери науки та 
архівної справи, проф. М. Дичок роз-
повіла про позитивні зміни в діяль-
ності архівів СБУ. раніше на запит 
про ті чи інші документи доводилося 
чекати місяцями, часто безрезультат-
но. Тепер же, з призначенням нового 
директора Ігоря кулика, дослідникам 
надаються потрібні архіви протягом 

лічених днів. 
Д-р М. Дичок повідомила також 

про ініціятиву студентів києво-
Могилянської академії, що започат-
кували веб-сторінку „Cтоп фейк”, на 
якій спростовують нахабно брехли-
ву інформацію російських медіа. М. 
Дичок свого часу викладала в „Моги-
лянці“, і її особливо вразила участь у 
революційних подіях її колишнього 
асистента, який залишив навчання 
в Польщі і пішов на Майдан, а його 
сотня особисто охороняла мистець-
кі скарби, знайдені в Межигірському 
палаці Віктора Януковича.

Щодо безпосередніх учасників 
воєнних дій на сході України, проф. 
М. Дичок довелося бути присутній 
на прийнятті присяги добровольця-
ми батальйону „Донбас” 23 червня в 
Новопетрівці поблизу києва. один з 
них, молоденький хлопець з одесь-
кої области, потім потрапив в Іло-
вайський котел. На щастя, він вий-
шов звідти живим.

Вдалося М. Дичок взяти інтерв’ю 
і в речника ради національної безпе-
ки і оборони Андрія Лисенка, який 
щодня, двічі на день, звітує про воєн-
ні події на сході України у вже згада-
ному кризовому прес-центрі. Як вия-
вилось, полковник родом з Донеччи-
ни, а вищу журналістську освіту здо-
був у Львівському військовому учи-
лищі, де, до речі, вивчив і українську 
мову. За час своєї кар’єри побував у 
багатьох гарячих точках світу. Чи не 
від того досвіду гідна подиву витрим-
ка та на диво врівноважений тон, з 
якими полковник А. Лисенко повідо-
мляє навіть про найкривавіші сутич-
ки та найважчі втрати?

Незважаючи на війну, в Україні 
вирує мистецьке життя. Справж-
ньою оазою музики, фантазії і світла 
був фестиваль олега Скрипки „кра-
їна мрій”, що зібрав тисячі людей у 
Феофанії поблизу києва. У „Мис-
тецькому Арсеналі” постійно відбу-
ваються художні акції, а нещодав-

но там відкрилася виставка „Мисте-
цтво під час війни”. 

Наприкінці проф. М. Дичок роз-
повіла зворушливі історії про двох 
звичайних українських дівчат. одна 
з них, молоденька київська перукар-
ка, у вихідні йде до військового шпи-
талю доглядати поранених, а заро-
блені за тиждень „чайові“ віддає на 
їхні потреби. Інша, студентка з кар-
патського села, є активісткою міс-
цевого „Правого сектора” і разом з 
товаришами збирає гроші для анти-
терористичної операції.

Доповідь проф. М. Дичок надзви-
чайно схвилювала всіх присутніх 
та викликала багато запитань. На 
завершення свого виступу проф. М. 
Дичок повідомила, що ця доповідь 
є, властиво, своєрідними коментаря-
ми до фотовиставки, яка діятиме в 
Інституті св. Володимира. 

Дагмара Турчин-Дувірак – пресо-
вий референт НТШ. 

(Закінчення зі стор. 15)

Україна очима...

ня Інституту св. Володимира, роз-
почався сесією у форматі „запитань-
відповідей“, сплянованою саме для 
студентів та молодих науковців.

Завдяки фінансовій підтримки 
з боку Науково-освітнього центру 
вивчення Голодомору взяти участь у 
конференції змогли 10 дoслiдникiв, 
двоє з яких представляли українську 
науку. 

У другій половині дня відбувся 
круглий стіл з участю всіх допові-
дачів. На завершення конференції з 
відкритою лекцією „Сталін і голод  
як знаряддя нищення нації“ висту-
пив А. Ґраціозі. Всі заходи конфе-
ренції, включно з відкритими лек-
ціями, було записано і невдовзі буде 
викладено у мережі на сайтах Школи 
гльoбальних справ ім. Мунка (http://
munkschool.utoronto.ca/events) та 
Науково-освітнього центру вивчен-
ня Голодомору (www.holodomor.ca).

конференція успішно досягла 
своєї головної мети, а саме: стала 
форумом для наукового обговорен-
ня між провідними фахівцями поді-
бностей та відмінностей масового 
голоду у вищезгаданих країнах, який 
привернув увагу широкої і різнома-
нітної авдиторії. 

Серед важливих проблем вивчен-
ня голоду, до обговорення яких вда-
лися дискутанти, дві заслугову-
ють на особливу увагу. Перша сто-
сується ідеології та переконання, 
що держава є спроможною швид-
ко та докорінно змінити суспільство. 
Друга проблема стосується питань 
врядування та структур врядуван-
ня, зокрема розширеної спромож-
ности таких комуністичних держав, 
як СрСр та китай, втілювати влас-

ну політику без жодних обмежень 
завдяки можливості карати за спро-
тив та приховувати власні дії від сус-
пільства. 

На конференції також обговорю-
валася низка інших наукових про-
блем. Зокрема учасники неодноразо-
во зауважували, що Сталін та вище 
керівництво СрСр були налаштова-
ні вороже щодо селянства, й особли-
во селянства в Україні. Адже саме 
тут відбулися маштабнi селянськi 
антибільшовицькі повстання у 1919 
році, а позиція селянства була воче-
видь пов’язана з „національним 
питанням“.

отже, коли втілення програми 
колективізації призвело до гострої 
кризи, сталінський режим запро-
вадив низку заходів, спрямованих 
на придушення опору українсько-
го селянства. Знищення голодом 
– Голодомором – було саме таким 
знаряддям придушення спротиву. 
Навмисність Голодомору була тим 
більше очевидна через одночасне 
згортання політики „українізаціїї“.

керівництво комуністично-
го китаю, більшість представників 
якого самі були вихідцями з селян-
ської верстви, прихильніше стави-
лося до селянства. Попри це, влада 
китаю також розпочала жорсткий 
наступ на сільське населення краї-
ни, який призвів до катастрофічних 
наслідків для країни, хоча, на відмі-
ну від Голодомору в Україні, в китаї 
не ставили за мету цілеспрямоване 
знищення цілої верстви населення.

Вплив цих подій на комуністич-
них провідників країни також був 
відмінним. В той час, як йoсифoвi 
Сталінові вдалося приборкати 
селянство і укріпити особисту вла-
ду, Мао Цзедун був змушений вда-
тися до відступу, і лише через кіль-
ка років відновив свій колишній 

статус. 
Великий голод у казахстані у 

1931-1933 роках призвів до заги-
белі приблизно третини населен-
ня республіки (від 1.15 млн. до 1.5 
млн. казахів), разом з яким загинуло 
чимало переселенців з европейської 
частини СрСр, насамперед, росіян 
та українців. Причиною голоду була 
вимога уряду забезпечити постачан-
ня надто великої кількости худоби 
для харчування населення Москви, 
Ленінґраду та інших міст росії, що 
було зроблено без врахування ваги 
тварин та загального поголів’я худо-
би у республіці. 

Наслідком цієї політики стало 
винищення 90 вiдс. худоби в казах-
стані лише за декілька років. кам-
панія з вивезення худоби, хоча й не 
була безпосередньо спрямована на 
кочових казахів, супроводжувалася 
програмою „загальної осілости“, яка, 
в свою чергу, могла використовува-
тися як виправдання надмірної рек-
візиції. 

Ще одним предметом обговорен-
ня стало питання про різні способи 
вшанування жертв голоду. В Украї-
ні пам’ять про загиблих під час Голо-
домору вшановують на особисто-
му та громадському рівнях, хоч не 
всі українські уряди однаково під-
тримували ініціятиви з вшануван-
ня пам’яті жертв Голодомору. В росії 
питання голоду в СрСр не стано-
вить предмету громадського обго-
ворення. Ситуація в казахстані є 
дещо відмінною: певний час тему 
великого голоду в казахстані дово-
лі активно досліджували, але потім 
полишили, немовби питання було 
розв’язане. Пізніше до теми повер-
нулися, але знову припинили нею 
займатися, з огляду на можливі 
наслідки її „політизації“. 

В китаї тему голоду почали обго-

ворювати публічно вже після смер-
ти Мао, але це обговорення не спри-
чинило широкої громадської заці-
кавлености. Натомість, обговорен-
ня цієї теми у суспільстві було обме-
женим.

Під час дискусій було зауваже-
но, що в рамках конференції було б 
доцільно розглянути також постій-
ний голод у Північній кореї та голод 
в Етіопії у 1980-их роках. Під час 
обговорень науковці звернулися до 
поняття „імперіялізму“ й доречнос-
ти його застосування щодо ситуації 
в СрСр, зокрема в контексті відно-
син „центру“ і „периферії“ в стосун-
ку до України та казахстану.

З боку директора новоутворено-
го Українського центру досліджень 
Голодомору при Національному 
університетi „києво-Могилянська 
академія“ Людмили Гриневич про-
лунала пропозиція про порівняль-
ні дослідження голоду в контексті 
імперій.

До організації конференції, крім 
Науково-освітнього центру вивчен-
ня Голодомору, долучилися Про-
грама досліджень України ім. Петра 
Яцика при Центрі европейських, 
російських та евроазійських дослі-
джень Школи ґльoбальних справ ім. 
Мунка та Азійський iнститут Школи 
ґльoбальних справ ім. Мунка, Інсти-
тут iм. св. Володимира та Україн-
сько-канадський дослідчо-докумен-
таційний центр. Науково-освітній 
центр вивчення Голодомору, засно-
ваний завдяки щедрій підтрим-
ці родинного фонду кoстянтина i 
Люїзи Темертеїв, організовує та під-
тримує дослідження Голодомору та 
освітні заходи, що сприяють вивчен-
ню Голодомору й ознайомленню 
школярів з його історією.

КІУС

(Закінчення зі стор. 15)

Масові голодомори...

ця в умовах вигнання. Мабуть, це 
вигнання кожен з чільних учасни-
ків групи – Богдан рубчак, Богдан 
Бойчук, юрій Тарнавський, Патри-
ція килина, Емма Андієвська, 
Женя Васильківська, Віра Вовк – 
розумів по своєму і у свій спосіб 
реалізував у своїй творчості. 

Так само, коли йдеться про модер-
нізм, який деклярували майже усі 
члени-засновники групи у сво-
їх статтях, інтерв’ю чи листуванні 
поміж собою, то, на думку авторки 
книжки, НйГ варто уважати пізніми 
модерністами (навіть, у порівнянні 

із літературними напрямками 1920-
1930 років в українській літературі, 
не кажучи про світовий модернізм). 

Під час презентації д-р М. рева-
кович торкнулася теми впливів на 
НйГ, окресливши її в той спосіб, 
що французький екзистенціялізм 
й еспаномовна література (Хіме-
нес, Лорка, Неруда) чи не найбіль-
ше долучилися до формування пое-
тичних стратегій, принаймні ю. Тар-
навського, Б. Бойчука і Б. рубчака. 
Якщо говорити про предмет поетич-
них новацій у нашій поезії, то, без 
сумніву, що поетичні постмодерні 
маски, якими користувалися поети 
НйГ, очевидні як і в діялогах зі свої-
ми попередниками, так і в очевидній 
переоцінці поетики та її особливос-

тей, які до НйГ або не практикува-
лися, або не були досить розроблені.

Чому НйГ поетів під пильним 
поглядом літературознавців постає 
щораз у нових шатах? Чому до твор-
чости членів групи щораз частіше 
звертаються вчені, коли мова ведеть-
ся про етапи розвитку модернізму 
в українській літературі та особли-
вості еміґраційної літератури? Воче-
видь, тому, що не з’ясовано усі дета-
лі цих естетичних процесів, тому, 
що література еміґрації (діяспори) у 
сучасному світі набуває нових вимі-
рів, завдяки африканським та індій-
ським авторам, які пишуть англій-
ською чи французькою мовами. 
Проблема ідентифікації та культур-
ної належности еміґраційної літера-

тури постає центральною пробле-
мою у часи ґльобалізації та культур-
них процесів, які вона інспірує. 

Під цим кутом зору д-р Гали-
на Гринь й помітила у книжці саме 
ці тенденції, сказавши, що „книж-
ка Марії ревакович – перша моно-
графія, в якій ретельно аналізуєть-
ся Ню-йоркська група з точки зору 
теорії вигнання, інакшости та відчу-
ження, з різних естетичних і куль-
турних площин“.

Після представлення книжки від-
булася дискусія, яка викликала жва-
ве обговорення і контроверсійні 
думки, що свідчить про непроми-
нальне значення НйГ.

Пресова група НТШ-А

(Закінчення зі стор. 15)

Нова монографія...
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Сердечно вітаємо нашу кооперативну родину 
з наступаючими Різдвяними Святами та Новим Роком!

Зичимо Вам міцного здоров’я, щастя, радоті і любові. 
Нехай мир, злагода та спокій запанують у кожній 
українській домівці, родині, на рідній Батьківщині!
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Матері завжди з нами
Аскольд Лозинський

Моя мама, Марія-Надія Лозин-
ська, відійшла у вічність 16 листо-
пада, на 100-му році життя. Віді-
йшла спокійно, у сні. Нібито тре-
ба помиритися з природним ходом 
часу і відходом у вічність люди-
ни старшого покоління, та ще й у 
такому поважному віці. Так велить 
розумова настанова... Все ж неми-
нуче присутні емоційно різні пере-
живання, можливо – трохи егоїс-
тичні... 

Чим була для мене моя мати? 
Вона була найдорожчою цінніс-
тю мого життя, і тому невимовно 
тяжко без її товариства, її усмішки, 
її ніжного доброго слова, її пора-
ди... 

З певного погяду, вона була зви-
чайною людиною, з різними пози-
тивними рисами, але також з силь-
ними почу ттями, пристрастя-
ми. Як людина і українська жін-
ка вона була для мене взірцевою 
християнкою – в моєму особис-
тому розумінні взірцевости, без 
святенництва, без лицемірства, 
бо як сильно любила свою Церк-
ву і свій народ, та само ненавиді-
ла ворогів рідної Церкви і рідно-
го народу. Націоналістка з переко-
нання, немов з гимну націоналіс-
тів вона вродилася „великої годи-
ни, з пожеж війни і полум’я вог-
нів, плекав їй біль по втраті Украї-
ни, кормив їй гніт та гнів на воро-
гів“. І тому вона безмежно люби-
ла, але так само безмірно противи-
лася злу. 

Любила своїх дітей, внуків, 
правнуків, свою ширшу сім’ю, свій 
народ і ціле своє життя бороло-

ся з тими силами і ворогами, які 
намагалися чинити лихо об’єктам 
її любови. 

Вона народилася у відносних 
матеріяльних родинних достат-
ках, але у часі війни, на землі, ряс-
но зрошеній фронтовою кров’ю. 
крім дбайливо веденого госпо-
дарства, батьки відзначалися гро-
мадською зрілістю та діяльністю. 
Мама моя була спочатку доброю 
ученицею, відтак відомою декля-
маторкою, успішною студенткою 
учительської семінарії, енерґійною 
революціонеркою, компетентною 
друкаркою, блискучою актрисою, 
милозвучною хористкою та вже в 
1936 році – фільмовою зіркою на 
всю Галичину. 

Прийшла Друга світова війна, 
прийшли більшовики, потім німці, 
потім – вдруге більшовики, мама 
працювала секретаркою в Допо-
моговому комітеті, опісля поча-
лися скитання чужиною, життє-
ві ролі дружини, матері, бідної імі-
ґрантки без засобів до існування, 
спершу на американському заслан-
ні, другий раз у ролі мами, відтак 
кельнерки, пресової референтки, 
касирки, генерального секретаря, 
голови, хористки, бабці і прабаб-
ці. З кожній ролі вона вив’язалася 
бездоганно.

Громадська і революційна діяль-
ність почалися змалку – з виступів 
під час різних культурних націо-
нальних заходів у рідних копичин-
цях Тернопільської области, анти-
польських протестів проти „паци-
фікації” українського населення в 
учительській семінарії у Львові, з 
погрозами вилучення її з семіна-
рії без диплому, відтак повернен-

ня до дому батьків, неможливість 
працювати учителькою, діяльність 
в Союзі Українок, що її мама очо-
лювала, в хорі, на сцені, у першому 
українському художньому фільмі у 
Галичині „Для добра і краси“. Вона 
переживала і намагалась зберегти 
родину від розкуркулення та висе-
лення більшовиками, остаточно 
виїхала з своє мамою, коли другий 
раз прийшли більшовики, поневі-
рялась в таборах для переселенців, 
одружилася та врешті оселилася в 
Мюнхені як дружина українського 
політв’язня з німецького концта-
бору в Авшвіці. 

В Мюнхені народилася пер-
ша дитина, опісля – подорож за 
океан, переслідування на Еліс-
Айленді в США за націоналістич-
ну належність мужа, народжен-
ня другої дитини, а відтак праця 
в Союзі Українок Америки, довгі 
роки в об’єднанні Жінок оборони 
Чотирьох Свобід України, 41 рік на 
пості кореспондентського секре-
таря Головної управи та 21 рік на 
пості голови Відділу у Ню-йорку, 
участь у церковному хорі, Марій-
ській дружині та в інших громад-
ських установах. Не було політич-
ної зовнішньої акції чи демонстра-
ції, у котрій не тільки вона бра-
ла б активну участь, але долучала 
до цього і своїх дітей – як ще один 
спосіб виховання. 

Моє життя з мамою було завжди 
виповнене любов’ю, яку відчува-
лося на кожному її кроці. Мені і 
моїй сестрі ніколи нічого не бра-
кувало, хоча батьки були бідні. Але 
нас привчали до родинних і осо-
бистих обов’язків. Мій батько був 

юристом, тільки не в США, куди 
його доля закинула. Тут він спо-
чатку працював на тяжкій фізич-
ній роботі, а згодом відкрив влас-
ну крамницю. Мама постійно пра-
цювала також і поза хатою, щоб 
св. Миколай міг і нам принести 
дарунки. І водночас вона була гос-
подинею в домі, мамою і вчитель-
кою. Вчителькою всього – релігій-
ного, українського, театрально-
го, суспільно-громадського. Якось 
вистачало її часу й енерґії на все. 
А може, і ні... робила все те ціною 
власних вигод і відпочинку, але її 
діти цього не знали і не відчували. 

Дякую тобі, мамо, за все – за 
твою материнську щиру любов, 
за твій труд, за недоспані ночі, за 
хвилювання, за клопоти. 

В День Матері у травні цього 
року ми з мамою спільно обіда-
ли. Думав собі: який я щасливий, 
що, маючи 62 роки, можу обіда-
ти в цей день з моєю мамою. Та 
ще й з якою! Для кожної людини 
його мати – найкраща. Не кривдя-
чи інших матерів, скажу тільки, що 
не було і не буде кращої матері, як 
моя. За її доброту і ласки не тіль-
ки для свої родини, але для нашо-
го українського суспільства, для 
нашої Церкви, Господь, певне, вла-
штує її відповідно у своєму цар-
стві. І мамі буде добре. Тільки як 
нам жити без неї? Вона залишить-
ся не тільки у нашій пам’яті, зали-
шиться і далі працюватиме вона 
через нас, її дітей, внуків, правну-
ків, взагалі всіх, котрі мали нагоду 
відчути її теплу любов та опіку. 

Ню-Йорк

Життя – на чатах пам’яті
Юрій Леськів

Життєва дорога Івана Сте-
бельського‚ якому 1 грудня 2014 
року виповнилося б 100 літ‚ 
подібна до історичного шля-
ху його Батьківщини. Народив-
ся він 1914 року в Старій Солі, 
неподалік Старого Самбора‚ на 
Львівщині. Навчався у Дрого-
бицькій українській гімназії ім. 
Івана Франка. Потім була вища 
торговельна школа у Львові‚ 
Мюнхенський університет, де 
він здобув ступінь маґістра еко-
номіки. Знав кілька европей-
ських мов. 

Належав до оУН від 1937 
року‚ був членом спортивних това-
риств „ропник“ і „Сокіл“‚ зі зброєю 
в руках боровся за карпатську Укра-
їну. Весною 1942 року йому вдалося 
сприяти звільненню з тюрми в Пере-
мишлі повстанця Степана Стебель-
ського (псевдо „Хрін“). 

За океан еміґрував у 1951 році. У 
США при Гарвардському університе-
ті відкрив Фонд допомоги обдарова-
ній українській молоді. У Денвері, де 
оселився, побудував парк-меморіял 
„Бабин Яр“. За океаном познайомив-
ся з генералом-дисидентом Петром 
Григоренком, іншими видатними 
особами.

Ставши пенсіонером, сім разів від-
відував рідну землю, а приїхавши у 
восьме, залишився назавжди. Ста-
лося це восени 2000 року. І взявся 
за властиві йому справи. Зокрема, 
одним з позолочених хрестів увін-
чав купол храму в Самборі. Подібне 
зробив і в Старій Солі. У Борисла-
ві спричинився до відкриття гімна-
зії. опікувався своїми стипендіята-
ми. За це його відзначив Президент 
України, йому було надано статус 
Почесного громадянина низки міст 

Львівщини, він був лавреатом педа-
гогічної премії ім. Стефана Дубрав-
ського, Почесним членом Пласту 
України.

За книгу „Шляхи молодости й 
боротьби“ (київ‚ „Смолоскип“, 
1999) І. Стебельського було удосто-
єно Бойківської літературної пре-
мії ім. Мирона Утруска. У 2002 році в 
Дрогобицькому видавництві „коло“ 
побачила світ книга омеляна Лесь-
ківа „Повернення“‚ яка доповни-
ла його життєпис, викладений ним 
самим у вище названих спогадах. 
київська поетеса Надія Бай присвя-
тила меценатові вірш, який сприйма-
ється наче його поетичний монолог:

Дітей за вік я не нажив,
Та в мене є свята родина:
Дніпра нескорений мотив,
Моя вишнева, вільна Україна.

Помер І. Стебельський у Самбо-
рі. його поховали у Старій Солі. Над 
могилою встановили гідний його 
пам’яті обеліск. 

Самбір, Львівська область

Св. п. Іван Стебельський
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PO Box 746, Chester, NY 10918

Ділимося сумною вісткою
що в неділю, 23 листопада 2014 року, в Ню-Йорку

померла на 94-му році життя

св. п.

ДАРІЯ КОСТІВ
з дому ЩУР

 
народилася 12 березня 1921 року в селі Котів на Бережанщині.

Покійна була одна зі засновних членок 64-го відділу С.У. А. в Ню-Йорку.

У смутку залишаються: 

донька  – Марійка Костів і Марк Тавс, в Ню-Йорку 
син   – Андрій Костів, в Ню-Йорку
сини Покійної сестри Стефанії Дзюбак – Стефан і Володимир 

     Дзюбак з родинами, в Україні 
родина  – Щур, в Йонкерсі, Ню-Йорк 
ближча і дальша родина в Україні

Похоронні відправи відбулися у вівторок, 2 грудня 2014 року, 
в Ню-Йорку. 

Покійна похована на Українському цвинтарі св. Андрія 
в Савт Банд-Бруку, Ню-Джерзі.

В пам’ять Покійної можна скласти пожертви на: 
• Український Музей в Ню-Йорку 
   Ukrainian Museum, 222 East 6th Street, New York, New York 10003
• Церкву св. Івана Хрестителя в Гантері, Ню-Йорк
   St. John the Baptist Ukrainіan Catholic Church, P.O.Box 284, 

        Hunter, New York 12242

Ділимося сумною вісткою, що з волі Всевишнього 
8 грудня 2014 року відійшла у вічність 

наша найдорожча мама, сестра, тета і бабуся

св. п.

д-р Олександра Школьник
з дому Олійник

народжена 1 травня 1923 року в Тернополі.

Похоронні відправи відбулися в церкві св. Духа в Акроні, Огайо, а 
відтак на цвинтарі свв. Петра і Павла в Пармі, Огайо.

У глибокому смутку залишилися:
дочка       – Марта Тарко з чоловіком Ігорем
внуки      – Константин і Олександер Тарки
син       – Андрій з дружиною Синді
сестра       – Оксана Микитюк
племінниця – Христина Микитюк з чоловіком Михайлом 

          Говардом, синами Святославом і Олександром 
          та їхніми родинами

племінник    – Стефан Юрій Микитюк
брат       – Юрій Олійник з дружиною Олею
та ближча і дальша родина в Україні.

Вічна Їй пам’ять!
В пам’ять покійної можна складати пожертви на Ukrainian Catholic 

Education Foundation, 2247 West Chicago Avenue, Chicago IL 60622.

мі, є Словом Божим, що воплоти-
лося, істинним світлом, яке про-
свічує всіх, хто народжується на 
цей світ.

різдво Христове – це свято 
миру. Так проголошували ангели 
з неба, коли  звіщали про наро-
дження Сина Божого та співали 
першу різдвяну колядку: „Сла-
ва во вишніх Богу, і мир людям 
на землі“. кожного різдва слова 
„Спочиває в тихім сні”, що означає 
„спочиває в мирі”, чути в наших 
церквах, в наших будинках та на 
вулицях Вифлеєму.

різдво – це свято любови. Це тай-
на, для якої нам потрібні широко 
відкриті очі та оновлене серце, щоб 
величати Любов Божу. його Любов 
змушує нас любити своїх братів і 
сестер, а особливо тих, хто страж-
дає від наслідків стихійних лих, еко-
номічної кризи, самотности, болю 
та немочі. Пам’ятаймо, що коли у 
нас не буде любови, ми не відчує-
мо, яким є правдиве різдво, тому що 
Христос, з любови до нас, народився 
і віддав себе заради спасіння світу.

У ці дні року Господь нагадує 
нам, що тільки ті, хто любить і має 
серце як у малої дитини, розумі-
ють таємницю різдва. Ті, хто не 
вміє любити та відокремлює себе 
від інших своїм егоїзмом,  різдва 
ніколи правдиво не святкувати-
муть ні в своєму серці, ні в житті.

Дитя – народилося для нас! 
Життя! Світло! радість! Мир! Це 
чесноти, які ми повинні цінува-
ти в час цієї святкової пори року. 
Дивлячись на це Немовля, яке 
лежить у дерев’яних яслах, ми 
бачимо страждання, які в майбут-
ньому чекають на Нього на Хрес-
ному Древі, та жорстоке вбивство 
невинних дітей нашого часу сучас-
ними царями Іродами, щоб дого-
дити своєму самолюбству.

Наше життя складається з добра 
і зла, радости і смутку, надії і від-
чаю, щастя і болю. Дивлячись з 
благоговінням на це Дитя-Хрис-
та, задумаймося над смертю усіх 
тих дітей, які ніколи не отрима-
ли можливости жити! Це Дитя 
змушує нас припасти на коліна з 
поклонінням, молитвою, похва-
лою та подякою; убиті діти нашо-
го часу змушують нас сумнівати-

ся над цінностями модерного сві-
ту, де вибір однієї людини може 
забрати життя іншої людини!

різдвяні свята є порою радости 
та подяки за усі благословення у 
нашому житті. Це також час, щоб 
бути доброзичливим до тих, хто 
не є настільки благословенним, як 
ми‚ – щоб життя кожного зокре-
ма та усіх разом могло розвивати-
ся і підтримуватися – і ми разом 
могли б звернутися до Сотвори-
теля Життя з щирою подякою. 
Нехай ваші молитви та добрі діла 
для тих, хто потребує‚ в це різдво 
приведуть вас до ближчого розу-
міння з Христом!

Всечесні отці та дорогі брати і 
сестри у Христі, ми шлемо Вам 
щирі вітання з нагоди різдва 
Христового, і ми молимося, щоб 
світло першого різдва світило на 
вас і ваших ближніх. Ми моли-
мося, щоб Христос обдарував Вас 
глибокою вірою та довготрива-
лою радістю цінування безмежної 
любови Божої до вас та ваших рід-
них.

радісного та благословенного 
вам різдва Христового та Нового 
2015 року Божого!

З молитвами та Архиєрейськи-
ми благословеннями:

+Юрій, Митрополит
Української Православної Церкви 
канади

+Антоній, Митрополит
Української Православної Церк-
ви США, Місцеблюститель Україн-
ської Православної Церкви в Діяс-
порі

+Іоан, Архиєпископ
Української Православної Церкви 
в Діяспорі

+Єремія, Архиєпископ
Української Православної Єпархії 
Бразилії та Південної Америки

+Іларіон, Єпископ
Української Православної Церкви 
канади

+Андрій, Єпископ
Української Православної Церкви 
канади

+Даниїл, Єпископ
Української Православної Церк-
ви США

(Продовження зі стор. 1)

Ангел Господній...

Редакція не відповідає 

 за зміст і мову посмертних оголошень і споминів.
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ПЕТРО ЯРЕМА
УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБНИК

Займається похоронами
в BRONX, BROOKLYN,
NEW YORK і околицях

ДАНИЛО БУЗЕТА – директор
Родина ДМИТРИК

Peter Jarema Funeral Home, Inc.
129 EAST 7th STREET

NEW YORK, N. Y. 10009

(212) 674-2568

ХРИСТИНА БРОДИН
Ліцензований Продавець

Страхування Життя
CHRISTINE BRODYN

Licensed Life Insurance Agent  
Ukrainian National Assn., Inc.

187 Henshaw Ave.
 Springfi eld, NJ 07081

Tel.: 973-376-1347

СТЕФАН ВЕЛЬГАШ
Ліцензований Продавець

Страхування Життя
STEPHAN J. WELHASCH

Licensed Life Insurance Agent  
Ukrainian National Assn., Inc.

548 Snyder Ave., Berkeley Heights, NJ 07922
Tel.: 908-508-1728 • Fax: (973) 292-0900

e-mail: swelhasch@gmail.com

LYTWYN & LYTWYN
UKRAINIAN FUNERAL DIRECTORS

  eodore M. Lytwyn, Manager
NJ Lic. No. 3212

AIR CONDITIONED ROOMS
Обслуга ЩИРА і СЕРДЕЧНА

Our services are available 
anywhere in New Jersey.

Також займаємося похоронами 
на цвинтарі в С. Бавнд Бруку 

і перенесенням тлінних останків 
з різних країн світу.

UNION FUNERAL HOME
1600 Stuyvesant Ave (corner of Stanley Terr.)

UNION, NJ 07083
908-964-4222 • 973-375-5555
www.unionfuneralhome.com

2200 Route 10 West, Suite 109
Parsippany, NJ 07054

(973) 538-3888 • Fax: (973)538-3899

e-mail: roxolanaltd@roxolana.com
web: www.roxolana.com

МОРЕМ • АВІА
Вага від 10 до 150 фунтів *

• Пересилайте пакунки до нас через UPS.
• Додаткова знижка для організацій.
• Користуючись нашими ARS наліпками.
• Для замовлення наліпок, для підбору 

пакунків телефонуйте: (973) 538-3888.
• Пакунки до Росії, Латвії, Литви, Естонії,  

Білорусі, Молдови, Казахстану, Грузії, 
• Вірменії, Польщі, Чехії і Словаччини.
• Готові продуктові пакунки з каталога.
• Медикаменти на замовлення до України.

• У нас можна замовити авіаквитки на будь-які 
авіакомпанії до більшости европейських країн.

• Візові послуги до України (без запрошення).
• Зустрічаємо і відвозимо на летовище.
• Пашпортні послуги. Обмінюємо старі

пашпорти на нові українські.

ПЕРЕСИЛАЄМО ГРОШІ В УКРАЇНУ:
 $100 - $7 $500 - $12 $900 - $20
 $200 - $10 $600 - $15 $1000 - $20
 $300 - $12 $700 - $17 $1500 - $37.50 
 $400 - $12 $800 - $17 $2000 - $50
   Маємо ліцензію на пересилку долярів.
   Також пересилаємо в інші країни.

* Додаткова оплата за доставу.
Існують певні обмеження. 

1-888-PAKUNOK  (725-8665)

ПАК УНКИ В УКРАЇНУ

ЗАМОВ ЛЯЙТЕ

INTERNATIONAL TR ADE, LTD

Travel

                               Money                                                          Service

Харчовий пакунок „Родинний“ з каталога
вміст пакункa: 

борошно - 20 ф., гречка - 10 ф.,
олія - 1 ґальон, тушонка - 3 ф., салямі - 3 

ф., родзинки - 3 ф., дріжджі - 1 ф.,
кава мелена - 2 ф., шоколяд - 2 плитки.

Ціна $99 за 51 ф.

Інтенсивні Курси Англійської Мови
Всі рівні володіння мовою • Англійська мова для підприємництва

Вдосконалення вміння писати і читати • Підготування до іспиту TOEFL
Повний вибір курсів Apple iMac Photoshop та Office for Mac

“English through the Arts” - Центр Діяльности 

Spanish-American Institute

служить міжнародним студентам на Times Square від 1955 р.

215 West 43 Street, Times Square, NY 10036

Тел.: 212-840-7111  •  Факс: 212-719-5922

Info@sai2000.org • www.sai2000.org

SKYPE: StudentClub  •  www.FaceBook.com/StudentClub

This school is authorized under Federal Law to enroll non-immigrant alien students.

Registered by the Department of Education of the State of New York.

70A Intensyvni kursy anh.

Праця
Пошукуємо українку по догляду 
за старшою жінкою з проживан-

ням в околиці Baltimore, MD.
Тел. 443-285-9454


