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АКТУАЛЬНА ТЕМА

Хто переможе – 
Порошенко чи „система“?

Петро Часто

Заголовок цього нашого огляду – навмис-
не провокативний. Втім‚ багато людей у нас‚ 
в Західній діяспорі‚ і в самій Україні‚ в серцях 
яких ще відлунюється революційний Майдан‚ 
вірять‚ що це різні‚ протилежні береги – „май-
данний“ Президент Петро Порошенко і стара 
деструктивна система‚ в якій сплелося все най-
гірше з совєтської‚ кравчуківсько-кучмівсько-
ющенківсько-януковичівської доби. 

Вельми симпатична людина П. Порошен-
ко‚ розумна‚ освічена‚ досвідчена‚ але це остан-
нє – досвідченість‚ може‚ й найбільше шкодить 
йому‚ бо вибудовує невидиму‚ але глуху сті-
ну між ним і мабутньою Україною – тією Укра-
їною‚ котра‚ ми абсолютно певні‚ все одно збу-
деться‚ які б колоди вороги не кидали їй під 
ноги.

Не кожен досвід вартісний. Недаремно писав 
колись Євген Плужник‚ один з наших найкра-
щих‚ знищених кривавим сталінізмом поетів:

Ах‚ досвіде‚ розраднику немилий‚
Навіть запізнений – завжди дочасний ти!

На жаль‚ на превеликий жаль‚ досвід П. 
Порошенка‚ не лише політичний‚ але й‚ вигля-
дає‚ життєвий‚ виявився – як на сьогодніш-
ній момент української національної історії – 
дочасним‚ точніше – не таким‚ якого потребує 
Україна‚ національно свідоме українство. 

Тому питання не стоїть так‚ хто кого перемо-
же: П. Порошенко – успадковану від „реґіона-
лів“ просякнуту корупційними зв’язками сис-
тему державного управління‚ чи вона – його‚ 
привабливого‚ нібито тісно пов’язаного з Май-
даном і його ідеалами‚ нібито щиро проукраїн-
ського провідника Української держави.

Залишмо майбутнім експертам та історикам 
з’ясування обставин з’яви П. Порошенка на 
сцені Майдану Незалежности і його перемоги 
у виборах 25 травня 2014 року. Забігаючи напе-
ред‚ дуже сподіваємося‚ що версія „змови олі-
гархів“‚ вислідом якої‚ мовляв‚ і стала перемо-
га П. Порошенка у тих президентських виборах 
не витримає критичної аналізи‚ і що висновком 
буде: він переміг‚ бо на той час був достойний 
цієї перемоги.

Проблема інша і‚ як бачимо тепер‚ набагато 
глибша. Страшна це річ – зформування в сис-
темі. Це так‚ як клітка для розуму. Душа нібито 
рветься на волю‚ але утверджений в стереоти-
пах‚ позбавлений крил розсудок тягне до землі‚ 
до звичного‚ підказаного вчорашнім досвідом.

Це і є трагедією П. Порошенка – належання 
до вчорашньої системи. На словах він бореться 
з нею‚ на ділі – захищає її. В тому числі й чіль-
них „реґіональних“ діячів, котрі тяжко завини-
ли перед Україною. 

„Порошенко (принаймнi нинi) не справляє 
враження людини, яка б за грошi санкцiонувала 

(Закінчення на стор. 14)

Трагічні сутички біля Верховної Ради

КИЇВ. – 31 серпня Верховна Рада приступила до 
розгляду у першому читанні законопроєкту, іні-
ційованого Президентом, щодо внесення змін до 
Конституції в частині децентралізації. Про це ого-
лосив голова Верховної Ради Володимир Ґрой-
сман з трибуни парляментуопід вигуки „Ганьба!“ 
та стукіт пластикових пляшок народних депутатів 

від Радикальної партії, які забльокували президію.
Верховна Рада попри забльоковану президію 

ухвалила зміни до Конституції щодо децентралі-
зації у першому читанні. За це рішення проголо-
сували 265 депутатів при 226 необхідних. Оста-

Під час сутичок проти правоохоронців застосували димові шашки. (Фото: Еспрессо ТВ)

Українці вийшли з протестом на Таймс-Сквер

НЮ-ЙОРК. – 30 серпня відділ Українського Конґресового Комітету Америки в Ню-Йорку (голова 
Іванка Заяць) організував на головній площі міста Таймс-Сквер акцію протесту проти засуджен-
ня  в Росії на тривалі терміни позбавлення  волі українців Олега Сенцова і Олександра Кольчен-
ка. Учасники акції вийшли з плякатами‚ які інформували присутніх про цей несправедливий суд. 
(Фото: Алекс Запорожцев)

(Закінчення на стор. 7)
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 ■ Буде Меморіял українських героїв

КИЇВ. – Президент України Петро Порошенко 
29 серпня доручив Кабінетові Міністрів впро-
довж двох місяців затвердити плян заходів зі 
створення Меморіялу українських героїв у Ки-
єві. Раніше у Києві плянували реорганізувати 
Меморіял вічної слави і з обох боків від Вічного 
вогню поховати невідомого вояка Другої світо-
вої війни та вояка антитерористичної операції. 
29 серпня біля Михайлівського Золотоверхого 
собору відкрили другу частину меморіялу „Сті-
на народної пам’яті“, присвяченого військо-
вослужбовцям і добровольцям, які загинули 
на сході України. На стіні розмістили понад 500 
фотографій загиблих воїнів, які переважно не 
повернулися з „Іловайського котла“. (УНІАН)

 ■ Транспортне сполучення зупинили

КИЇВ. – 29 серпня Росія розірвала угоду з Укра-
їною про пряме залізничне, а також поромне 
сполучення з Кримом через порти „Кавказ“ та 
„Крим“, яку підписали 2004 року у Керчі. В 2013 
році 66 відс. пасажирів приїздили до Криму 
залізницею, проте в кінці 2014 року Україна 
припинила залізничне сполучення з анексова-
ним Кримом. Зараз потрапити з Росії до Криму 
можна на літаку або поромом через Керчен-
ську протоку. Росія плянує побудувати міст че-
рез протоку до кінця 2018 року. (Бі-Бі-Сі)

 ■ Відкрили пам’ятник німецьким воякам

ХЕРСОН. – 28 серпня відкрили пам’ятний знак 
на кладовищі, де поховані 728 вояків армії Ні-
меччини, які під час Другої світової війни пере-
бували в радянському таборі для військовопо-
лонених. Знак відкритий з ініціятиви міського 
Центру німецької культури (керівник Лідія Ла-
зебня-Циммер). Чимало будинків у централь-
ній частині міста споруджено руками полоне-
них. Поховані на цьому кладовищі полонені 
загинули протягом одного місяця, обставини 
їхньої смерти невідомі. Пам’ятний знак освя-
тили римо-католицький та лютеранський свя-
щеники, які відправили спільне богослужіння. 
(Радіо „Свобода“)

 ■ Трагедію представили на сцені

КИЇВ. – До роковин Іловайської трагедії 29 
серпня у київському кінотеатрі „Кінопанорама“ 
показали виставу „Котел“. Документальні чи-
тання – це спроба реконструювати події 24-29 
серпня 2014 року, зокрема вихід українських 
бійців з оточення в Іловайську. Автор п’єси Ма-
рія Старожицька, режисер Євген Степаненко. У 
виставі є українські бійці, які виходили з Іло-
вайська через соняшникові поля, російський 
солдат, представники місцевого населення. 
Після завершення вистави батальйон „Донбас“ 
нагородив своїх бійців пам’ятними знаками 
„Іловайськ“. (Радіо „Свобода“)

 ■ Показали новий бронеавтомобіль 

КРЕМЕНЧУК, Полтавська область. – 28 серпня 
під час святкування 70-річчя Кременчуцького 
автозаводу широкій публіці був представлений 
трьохосьовий бронеавтомобіль „КрАЗ-Feona“, 
який з успіхом дебютував на Міжнародній ви-
ставці озброєння 2015 року в Абу-Дабі. Авто 
створене спільно з канадсько-еміратською 
компанією „Streit Group“. („Українська правда“)

 ■ Зліквідували конверт-центр терористів

ХАРКІВ. – 31 серпня Служба безпеки України 
з військовою прокуратурою та фіскальною 
службою припинила діяльність конвертацій-
ного центру у Харкові, через який відмивалися 
гроши терористичної організації „ЛНР“. Зло-
вмисники обслуговували майже 60 фіктивних 
підприємств‚ підконтрольних терористам. 
Гроші переводилися у готівку‚ яку кур’єри до-
ставляли на тимчасово окуповані території. 
Конверт-центр також сприяв підприємствам 
реального сектора економіки для ухилення 
від сплати податків до державного бюджету. 
За попередніми оцінками щомісячний обіг 
центру складав понад 100 млн. грн. Затрима-
ли трьох кур’єрів, вилучили понад 2 млн. грн. 
(„Українська правда“)

УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ 
НА ТЕМИ ДНЯ

Що може зупинити Путіна?
Борис Соколов

Мабуть, по-справжньому незалежною впер-
ше у своїй історії Україна стала лише після Рево-
люції Гідности. До цього вона була у станови-
щі держави нехай формально й незалежної, але 
такої, що перебуває не лише в економічній, а й 
у неабиякій політичній залежності від північно-
го сусіда. Давно відомо, що Росія стала справж-
ньою імперією тоді, коли приєднала Україну, 
так само як і те, що без України Росія — вже не 
імперія. Тому незалежність України, проголо-
шена 24 серпня 1991 року, одразу ж виклика-
ла неприкриту ненависть і радянської еліти, що 
відходила у небуття, і російської, що йшла їй на 
зміну. 

Не випадково Михайло Ґорбачов до остан-
нього намагався уламати Леоніда Кравчука під-
писати союзний договір, що дозволило б фор-
мально зберегти Радянський Союз, нехай й в 
ефемерному вигляді і під іншою назвою. Борис 
Єльцин спочатку наче цим домовленостям не 
перешкоджав, розраховуючи, що в „оновлено-
му Союзі“ Росія все одно диктуватиме політи-
ку маріонетковому союзному центрові й таким 
чином контролюватиме Україну й інші союзні 
республіки, нехай і не всі.

Звісно, країни Балтії, так само як і Молдавію, 
Грузію та Вірменію ще до серпневого путчу вва-
жали відрізаним куснем. При цьому відділен-
ня Вірменії, наприклад, нікого в Кремлі не ляка-
ло. Там розуміли, що ця країна потребує під-
тримки Росії (або Радянського Союзу) як про-
ти Азербайджану, так і проти Туреччини, і тому 
погодиться на присутність російських (радян-
ських) військ на своїй території. А отже, нео-
дмінно залишиться в орбіті Москви, незалежно 
від того, хто там правитиме — російський пре-
зидент чи союзний. З відпаданням від Союзу 
перерахованих республік у Кремлі та російсько-
му Білому домі вже змирилися. Білорусь, Азер-
байджан і центрально-азійські республіки відді-
лятися тоді не збиралися, а от за Україну, зважа-
ючи на чисельність її населення та промисловий 
потенціял, особливо у сфері військово-промис-
лового комплексу, йшла напружена боротьба.

Якби Київ залишився в оновленому СРСР, 
Росія, на яку б фактично перетворився „оновле-
ний Союз“, вважалася б‚ як і раніше‚ майже над-
державою. Тоді б вона одразу стала тим, на кого 
В. Путін хоче перетворити її сьогодні: безумов-
ним гегемоном на пострадянському просторі. Та 
ще з претензією на винятковий вплив у Східній 
Европі, яку всіма силами постаралася б не пус-
тити ні в Евросоюз, ні в НАТО. Проте коли ста-
ло зрозуміло, що Україна зібралася відділятися 
серйозно і надовго, пляни такого роду довело-
ся відкласти. І Б. Єльцин виступив ініціятором 
ліквідації Радянського Союзу, сподіваючись, що 
незабаром усі республіки („молодші брати“), що 
безрозсудно розбіглися, зазнавши горя з неза-
лежністю, повернуться під скіпетр російсько-
го „старшого брата“. А коли повернення під дер-
жавну правицю стало затягуватися, в російській 
еліті почала наростати ненависть до держав, які 
розвалили Союз. У першу чергу до країн Балтії, 
що беззастережно пішли на Захід, потім до Гру-
зії, яка за Звіяда Ґамсахурдії і Михайла Саакаш-
вілі серйозно намагалася вирватися зі смертель-
них обіймів Москви, і особливо до України, чия 
незалежність по-справжньому зробила збере-
ження хоч би як реформованого Союзу в прин-
ципі неможливим.

З перших же місяців існування незалежної 
української держави Москва прагнула якомога 
тісніше прив’язати її до Росії. Цьому служило і 
збереження російської Чорноморської фльоти в 
Криму, і усіляка підтримка проросійських полі-
тиків в Україні, і матеріяльна, і пропаґандист-
ська, і тісна інтеґрація українських олігархів у 
російську економіку (горезвісна фабрика Петра 
Порошенка „Рошен“ у російському  Липець-
ку — далеко не найяскравіший приклад). Серед 
російського населення посилено пропаґувала-
ся теза про росіян і українців як про єдиний 
народ, який вороги всіляко намагаються розді-
лити. Українців підкреслено називали на публі-
ці братами, але одночасно поволі підтримували 
стереотип жителів України як хитрих хохлів, що 
завжди собі на умі й так і норовлять обдурити 

російського брата і тільки те й роблять, що кра-
дуть російський газ. 

Російському народові продовжували щепи-
ти укорінене ще з царських часів ставлення до 
української мови, як до „зіпсованої російської“, 
якою якщо й розмовляють, то лише безграмот-
ні хлопи‚ і яка годиться хіба що для опереток та 
народних пісень. Невипадково ж Михайло Бул-
ґаков називав українську державність у „Білій 
ґвардії“ „опереткою“.

Кожне відкриття нової української школи, 
особливо в переважно російськомовних реґіо-
нах, на кшталт Криму й Донбасу, подавалося як 
глибоко недружній Москві акт і навіть як спро-
ба насильницької українізації російськомовного 
населення України. Про насильницьку ж багато-
вікову русифікацію українців у Росії велено було 
забути. А головне, російські політики і всереди-
ні своєї країни, і в Україні, і в усьому світі всі-
ляко пропаґували тезу про Україну як про дер-
жаву, яка не відбулася, яка може існувати лише 
завдяки підтримці й доброї волі Росії.

І треба визнати, російські провідники у своїй 
політиці щодо України досягли неабиякого успі-
ху, зокрема завдяки податливості й безприн-
ципності української еліти, яка, за рідкісним 
винятком, вважала за краще будувати свої сто-
сунки з Росією за формулою „гроші за льояль-
ність“. Під льояльністю ж розумілася готовність 
в обмін на фінансові вливання в різних формах 
не чинити ні у внутрішній, ні у зовнішній полі-
тиці дій, які могли б викликати роздратування 
в Москві. Відхилення від цієї схеми були, але в 
цілому вони лише підтверджували правило. 

Лише перший Президент України Л. Кравчук 
намагався на ділі будувати справді незалежну 
українську державу. І значно досяг успіху в цьо-
му. Він серйозно просунув уперед справу „укра-
їнізації“ в Україні, заклав основи національ-
них збройних сил, повернув Крим під контролю 
України і добився реального визнання україн-
ської незалежности провідними державами сві-
ту. Але вже за його наступника пишним цвітом 
розцвіла корупція й посилилася залежність від 
Росії.

Віктор Ющенко, котрий прийшов до влади 
в результаті Помаранчевої Революції, спробу-
вав продовжити курс на „українізацію“ й навіть 
серйозно спробував вступити до НАТО. Проте 
відсутність хоча б якихось політичних здібнос-
тей і жорстке протистояння з Прем’єром Юлі-
єю Тимошенко похоронили всі його добрі почи-
нання. 

А вже коли до влади в Україні прийшов 
Віктор Янукович, В. Путін увірував у те, що 
нарешті виграв і поставив Україну під повну 
російську контролю. В. Янукович був не лише 
слухняною російською маріонеткою, з кримі-
нальним минулим і сьогоденням, а й люди-
ною, абсолютно не здатною до справ державно-
го управління, він навіть не мав чіткого уявлен-
ня про те, що таке внутрішня й зовнішня полі-
тика. І в цій якості В. Янукович В. Путіна ціл-
ком задовольняв. Тому його відсторонення в 
результаті Революції Гідности російський пре-
зидент сприйняв не лише як особисту образу, а 
і як крах свого українського проєкту та мрії про 
реставрацію імперії. Цими обставинами й пояс-
нюється наджорстка путінська реакція.

Варто зауважити, що разом з Л. Кравчуком, 
Петро Порошенко покищо є, за всіх своїх оче-
видних недоліках, добрим українським пре-
зидентом. І треба також узяти до уваги, що П. 
Порошенкові, на відміну від першого україн-
ського президента, доводиться керувати в умо-
вах відкритої військової аґресії Росії. І йому, і 
українському народові ще належить винести 
багато в боротьбі за незалежність з Росією і її 
аґентами. Але одне сьогодні не викликає сумні-
ву. Незважаючи на всі територіяльні й людські 
втрати, незважаючи на складну фінансово-еко-
номічну ситуацію‚ Україна тепер відбулася як 
держава. 

Проте є всі підстави для побоювання. Неви-
падково глава російської дипломатії Сергій Лав-
ров підкреслив, що  лінія зіткнення на Донба-
сі дедалі більше нагадує фронтову. А російський 
президент, виступаючи в анексованому Криму, 

(Закінчення на стор. 15)



СВОБОДА, П’ЯТНИЦЯ, 4 ВЕРЕСНЯ  2015 РОКУNo. 36 3

 ■ Почалися морські навчання 

ОДЕСА. – У щорічних військово-морських на-
вчань „Сі Бриз“ цього року братимуть участь 11 
країн. Церемонія відкриття навчань відбулася 
1 вересня. Спільні українсько-американські 
навчання проводять на Чорному морі і сухо-
путному полігоні в Миколаївській області. Ми-
нулого року через дії Росії в Криму та конфлікт 
на українському сході навчання відбулися, але 
з великими труднощами і в стислому форматі. 
Цього року навчання знову набувають розма-
ху. З американської сторони у них бере участь 
есмінець „Дональд Кук“ і патрульний літак „Орі-
он“. Есмінець 28 серпня увійшов у Чорне море. 
(Бі-Бі-Сі)

 ■ Захопили „дім Ківалова“

ОДЕСА. – Представники громадської організа-
ції „Автомайдан“ з допомогою екскаватора 30 
серпня потрапили у незаконно збудований бу-
динок в Одесі, який нібито належить Міжнарод-
ному гуманітарному університетові. Будівлю 
активісти назвали особистим будинком народ-
ного депутата Сергія Ківалова. Побудований 
він на березі Чорного моря, чим порушує укра-
їнське законодавство, адже паркан довкола 
будинку, перекриває вільний доступ до моря. 
На місце події прибув голова обласної адміні-
страції Михайло Саакашвілі, однак в будівлю 
заходити не став. За його словами, ситуацією 
навколо будинку має займатися прокуратура. 
(Бі-Бі-Сі)

 ■ Оперний співак став лавреатом 

САНКТ-ПЕТЕРБУРҐ‚ Росія. – 27 серпня тенор з До-
нецька Тарас Присяжнюк, випускник Київської 
національної музичної академії ім. Петра Чай-
ковського, став лавреатом 10-го міжнародного 
конкурсу молодих оперних виконавців ім. Оле-
ни Образцової. Він отримає ґрант у розмірі 155 
тис. грн. та виступить у концерті Академії співа-
ків Маріїнського театру. („Українська правда“)

 ■ Україна готує проєкти для ЮНЕСКО 

КИЇВ. – Україна має намір доповнити Список 
нематеріяльної культурної спадщини ЮНЕС-
КО до кінця року. Про це заявив 26 серпня 
директор Українського центру культурних до-
сліджень Олександер Буценко. Нині до націо-
нального переліку України включено опішнян-
ську кераміку, косівську мальовану кераміку, 
кролевецькі ткані рушники, хлібну культуру і 
традиції, петриківський розпис і козацькі пісні 
Дніпропетровщини. Можуть бути включені до 
списку решетилівська вишивка білим по біло-
му, килимарство – скарби Полтавщини, крим-
ськотатарський орнамент і караїмська кухня. 
(„Укрінформ“)

 ■ Футболісти отримали суперників

МОНАКО. – За жеребкуванням 27 серпня у гру-
повому етапі Ліґи чемпіонів Европи київський 
футбольний клюб „Динамо“ гратиме з коман-
дами „Порту“ (Португалія), „Челсі“ (Англія) та 
„Маккабі“ (Ізраїль) , а донецький „Шахтар“ – з 
„ПСЖ“ (Франція) , „Реал“ (Еспанія) та „Мальме“ 
(Швеція). Команди матимуть по шість змагань, 
після яких стане відомо, хто потрапить до плей-
оф турніру. Вирішено не зводити в одну групу 
команди з Росії та України. Загалом у груповому 
етапі Ліґи чемпіонів беруть участь 32 команди. 
Луганський футбольний клюб „Зоря“ програв 
варшавській „Леґії“ з рахунком 3:2 у плей-оф 
Ліґи Европи і завершив свою участь у змаган-
нях. Суперниками дніпропетровського „Дні-
пра“ у групі Ліґи Европи стали італійський „Ла-
ціо“, французький „Сент-Етьєн“ та норвезький 
„Русенборґ“. („Укрінформ“)

 ■ Діти прийшли до шкіл

КИЇВ. – 1 вересня до шкіл України пішло 3.8 
млн. школярів. З них понад 140 тис. – першо-
клясники. Цьогорічний вересень – особливий. 
В Україні починається освітня реформа. І хоча 
Закон про освіту ще не внесений до Верховної 
Ради, в школах уже відбуваються відчутні зміни, 
які відображають еволюцію усього суспільства. 
(„Укрінформ“)

УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ 
ТОЧКА ЗОРУ

Суспільство і влада в умовах російської аґресії
Костянтин Матвієнко

Російський режим сам загнав себе у безальтер-
нативний коридор продовження війни з Україною. 
Припинити цю криваву військово-політичну аван-
тюру Москва вже не зможе, з таких причин:

1. Санкційне придушення російської економі-
ки не буде зупинено, навіть у випадку цілковито-
го виходу російських військ з окупованої частини 
Донбасу, бо санкції рівною мірою запроваджено і 
через окупацію та анексію Росією Криму.

2. Якщо російські реґулярні частини та російські 
банди підуть з Донбасу, то Росія зіштовхнеться з 
масовим бандитизмом та мародерством на своїй 
території, бо сама заохочувала їх до звірства.

3. Кремлівська пропаґанда переконала росій-
ського обивателя у справедливості та переможно-
сті цієї війни – її припинення означатиме пораз-
ку не лише Володимира Путіна, а самої „російської 
ідеї“, що рівнозначно національній катастрофі.

4. Російський самодержець над усе боїть-
ся допустити усвідомлення росіянами перемо-
ги України у цій війні, а перемогою буде сам факт 
збереження України, навіть без тимчасово оку-
пованих територій. Ніякі проміжні варіянти, як 
то: федералізація України, надання російській 
мові рівного статусу з українською, конституцій-
не закріплення позабльокового статусу України, 
російського обивательського кровожера не вла-
штують. Йому треба лише цілковите поглинення 
України Росією.

5. Злочини, скоєні Росією (саме як країною і 
народом, а не як „режимом“) за ці два роки в Укра-
їні є безпрецедентними за весь час після Другої сві-
тової. Країна, яка скоїла ці злочини, не має пра-
ва на існування. Щоб зберегти себе як народ, росі-
янам доведеться відмовитися від нинішньої фор-
ми своєї державности та від усіх мітологій, що під-
живлювали її у російській свідомості. Разом з тим 
росіяни не спроможні збудувати інакшої держав-
ної системи, ніж самодержавна. Програвши цю 
війну‚ вони втратять державу російську.

Отже – війна триватиме. Військові експерти 
сходяться на думці, що спроба прориву „крим-
ським коридором“ відбудеться близько до Дня 
незалежности. Тридцять п’ятий „гуманітарний 
конвой“ вже зайшов до Донецька та Луганська. 
Свіжі кадрові російські військові частини – теж. 
По всій лінії фронту наростає інтенсивність арти-
лерійських обстрілів, різко активізовано роботу 
диверсійно-розвідувальних груп та підривну робо-
ту в українському тилу.

Рілля
У цей час в українській політиці ще домінує тема 

місцевих виборів та змін до Конституції. Найбіль-
шими „каменями спотикання“ є питання „особли-

вого статусу окремих районів Донецької і Луган-
ської областей“ та можливість проведення місце-
вих виборів на територіях цих областей, які пере-
бувають під контролею української влади. Назва-
ні два „камені“ „маскують“ кілька підступніших 
обставин.

Вертикаль префектів, що здійснюватимуть 
виконавчу владу, є ідеальним інструментом при-
власнення земель сільськогосподарського призна-
чення – ріллі. Місцеві громади не отримають необ-
хідних ресурсів для здійснення самоврядування, 
передусім майнових і фінансових. Об’єднання гро-
мад не наближає владу до громадянина, а віддаляє 
її, суто просторово – сільради у багатьох випадках 
переїдуть далі від малих сіл, а самі сільські громади 
втратять право розпорядження своїми ресурсами.

Самотність абсолюту
Такий приземлено утилітарний підхід до кон-

ституційної реформи став можливим внаслідок 
того, що після Революції Гідности провідні укра-
їнські політики у своїй більшості діють, спирають-
ся на старі корупційні середовища, а не на тих, хто 
цю революцію здійснив. Волонтерський та добро-
вольчий рух, активні громадянські самоорганізо-
вані патріотичні спільноти залучаються до участи 
у державному управлінні лише фраґментарно, і то 
переважно з реклямною метою – щоб „перетягну-
ти“ частину суспільної поваги до них на владу. За 
тією ж схемою, коли до партійних виборчих спис-
ків включалися „зірки журналістики“, або громад-
ські телеактивісти.

Як бачимо, ці „фокуси“ не допомагають, бо 
рівень довіри до влади продовжує доволі стрімко 
знижуватися.

Інтенсивність інформаційного середовища 
робить громадян дедалі поінформованішими, а 
відтак дедалі критичнішими до влади, що намага-
ється абсолютизувати сама себе, шляхом внесен-
ня змін до Конституції. Парадоксальним чином 
російська аґресія зміцнює українське суспільство, 
яке водночас усвідомлює, що українська влада вко-
тре не відповідає його потребам.

Цю обставину добре розуміють Західні союз-
ники України, які дедалі відвертіше говорять про 
непереборність суперечностей між рівнем суспіль-
ного розвитку України і архаїчністю її державних 
інституцій. Таким чином нинішня українська вла-
да втрачає як внутрішніх, так і зовнішніх союзни-
ків, формуючи у такий спосіб Третій Майдан. І це 
на тлі наростання аґресії Росії проти України.

(Радіо „Свобода“‚ 18 серпня)

Костянтин Матвієнко – український політо-
лог‚ експерт Корпорації стратегічного консалтин-
ґу „Гардарика“‚ Київ.

Що далі?
Валерій Швець

Зараз Україна стоїть перед історичними 
викликами, що ставлять під сумнів сам факт 
її подальшого існування як політичної оди-
ниці, як цілісного біологічного організму і як 
духовної субстанції. Цих викликів три: росій-
сько-українська війна, подальша русифікація 
України і вимирання населення. Кожний з цих 
викликів окремо може бути смертельним але 
маємо їх всі три одночасно. 

При такій діягнозі альґоритм лікування має 
бути радикальним. На мою думку, дороговкази 
мають бути такими:

1. Україна є єдиною правонаступницею Дав-
ньої Руси. Біла (Західня) Русь вже давно пере-
стала бути її складовою частиною, а Чорна 
(Північна) Русь була фізично знищена Моско-
вією ще в часи правління царя Івана Грозного, 
що позбавляє сучасну Московію від наймен-
ших претензій на спадок Руси. Коротка назва 
нашої країни і надалі має бути Україна, ско-
рочена – Україна-Русь, повна – Україна-Русь-
Сарматія-Скитія-Арата. Ми повинні наголо-
шувати на неперервності існування нашого 
етносу на нашій землі протягом щонаймен-
ше останніх 7‚000 років і наступности, фактич-
ної неперервности державних утворень наших 

етнічних предків. Щодо назви нашого північ-
ного сусіда, то не варто переривати тради-
цію нашого народу і продовжити використан-
ня назви держави „Московія“, і назви народу 
„московити“ або „москалі“.

2. Військове протистояння України і Мос-
ковії має історичний характер. Воно виникло 
практично відразу після входження до скла-
ду Руси неслов’янського етнічного елементу, 
що населяв корінні землі Московії, триває досі 
і триватиме надалі. Слова „братній народ“ в 
жодному сенсі не можуть вживатись щодо мос-
калів. 

3. Україна є батьківщиною найдавнішої циві-
лізації світу – Аратти (Трипілля). Україна є тим 
Великим Арійським простором, з якого індо-
европейські (арійські) племена розійшлись по 
всьому світу. Більшість народів Центральної 
і Західної Европи є нашими нащадками, тому 
прагнення до єднання з Европою – це наше 
прагнення до повернення у свою родину після 
століть жалюгідного існування в межах воро-
жої нам азійської імперії – Московії. 

4. Нашою прадавньою мовою є санскрит, 
від якого розвинулись мови інших індоевро-
пейських народів включно з українською. Але 

(Закінчення на стор. 15)
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 ■ Пентагон розслідує звіти розвідки

ВАШІНҐТОН. — Генеральний інспектор Пента-
гону досліджує закиди, що військові керівни-
ки перекривлювали звіти розвідки про війну в 
Іраку, яку США провадять проти терористичної 
організації Іслямська Держава (ISIS), щоби вони 
були більш оптимістичними. Слідство розпоча-
лося, коли один цивільний аналітик Оборонної 
Розвідувальної Аґенції (DIA) розповів, що він 
має докази, що урядовці при Центральному Ко-
мандуванні США (військовому штабі, який має 
нагляд над американською війною проти ISIS) 
неправильно змінюють висновки розвідки, заки 
передають їх Президентові Баракові Обамі та ін-
шим високопосадовцям. Про це стало відомо 25 
серпня з анонімних джерел, котрі мають доступ 
до деталей цієї справи. Представники Генераль-
ного інспектора, DIA та Білого Дому відмовили-
ся від коментарів. („Ню-Йорк Таймс”) 

 ■ Росію покарано за неспортову поведінку

ЦЮРІХ. — Міжнародня федерація гокею (IIHF) 
24 серпня вирішила покарати Російську фе-
дерацію гокею за неспортову поведінку ро-
сійської національної команди у фінальних 
змаганнях чемпіонату світу проти Канади, які 
відбулися у травні в Празі й закінчилися пере-
могою канадської команди вислідом 6:1. Після 
змагань російські змагуни зійшли з льоду, як 
тільки одержали свої срібні медалі, не чекаю-
чи на відспівання національного гимну Канади 
та піднесення канадського прапора. Російська 
федерація погодилася заплатити кару в сумі 85 
тис. дол., але сказала, що це не була навмисна 
образа. Одначе IIHF, переглянувши відео з цієї 
події, прийшла до противного висновку, кажу-
чи, що ніколи ще такого не траплялося в історії 
світового чемпіонату з гокею. („Торонто Стар”)

 ■ Лос-Анджелес хоче гостити Олімпіяду

ЛОС-АНДЖЕЛЕС. — Олімпійський Комітет США 
1 вересня офіційно висунув кандидатуру міста 
Лос-Анджелес щоби гостити Олімпійські Літні 
Ігри 2024 року. У липні місто Бостон відтягнуло 
свою кандидатуру через брак публічної під-
тримки та питання про кошти для платників 
податку. Лос-Анджелес вже гостив Олімпіяду в 
1932 і 1984 роках. Міжнародний Олімпійський 
Комітет (МОК) встановив реченець 15 вересня 
для зголошень міст-кандидатів на Олімпійські 
Ігри 2024 року. Тепер починається довгий про-
цес компетиції. МОК вирішить аж в 2017 році, 
котре місто гоститиме Олімпіяду 2024 року. Інші 
міста-кандидати: Рим, Париж, Гамбурґ і Буда-
пешт. Останній раз США гостили Олімпійські Літ-
ні Ігри в 1996 році в Атланті. („Асосієйтед Прес”)

 ■ Шукають золота з 1945 року

ВАЛЬБЖИХЧ, Польща. — Десятки золотошука-
чів прибули в околицю Вальбжихча в південно-
західній Польщі за минулий тиждень, відколи 
два чоловіки, німець і поляк, повідомили владу 
через своїх адвокатів, що вони знайшли під зем-
лею потяг зі зброєю та цінностями з 1945 року, 
коли німці відступали при кінці війни. 31 серпня 
польська влада забльокувала доступ до лісу в 
околиці Вальбжихча, щоби запобігти аварії на 
залізничому шляху, який проходить з Вроцлава. 
Впродовж десятиліть тут кружляли чутки, що 
відступаючі німці мали три поїзди, наладовані 
золотом, які зникли в підземних тунелях в цій 
околиці. Одначе історики звертають увагу, що 
досі немає жодних конкретних доказів існуван-
ня цих „золотих” поїздів. („Асосієйтед Прес”)

 ■ Священикам дозволено прощати аборти

ВАТИКАН. — Папа Франциск дозволить всім 
священикам на свій розсуд вирішувати, чи від-
пускати жінкам гріх аборту, але лише протягом 
Ювілейного Року. Про це написано 1 вересня 
у листі Папи про відпусти з нагоди надзвичай-
ного ювілею милосердя. „Божого прощення не 
можна відмовити жодному, хто розкаявся, осо-
бливо тоді, коли із щирим серцем приступає до 
Святої Тайни Сповіді, щоб отримати примирен-
ня з Отцем”, – йдеться у листі. Папа Франциск 
оголосив про проведення позачергового Юві-
лейного Року, починаючи з 8 грудня 2015 року. 
(Релігійна Інформаційна Служба України)

АМЕРИКА І СВІТ                     

Світ привітав Україну
 ■ П А Р И Ж .  –  Ук р а ї н с ь к і  д и п л о м а -

ти спільно з представниками української 
г р о м а д и  Ф р а н ц і ї  в і д з н ач и л и  Д е н ь 
Неза лежнос ти України.  У со б орі  св . 
Володимира були відслужені Літ ургія 
та спільна молитва за Українську держа-
ву. Українців привітали Посол України 
Олег  Шамш у р т а  з ас т у пник  г олови 
Репрезентативного комітету української гро-
мади Франції Богдан Білогоцький. Офіційну 
частину завершив концерт Союзу українок 
Франції та вихованців Української школи св. 
Володимира. Представники української гро-
мади Франції та дипломати поклали квіти до 
пам’ятника Тарасові Шевченкові на бульварі 
Сен-Жермен у Парижі та заспівали гимн 
України.

 ■ БЕРЛІН. – Мешканці Берліну влаштува-
ли мистецьку акцію біля Бранденбурзьких 
в о рі т ‚  од н о ч а с н о  з ач и т а в ш и  т в о ри 
24-ох українських авторів німецькою та 
англійською мовами. Німці,  українці, 
бельгійці, ізраїльтяни та росіяни чита-
ли твори Лесі Українки, Тараса Шевченка, 
Пауля  Цела на ,  Па вла  Ти чини,  Л іни 
Костенко, Івана Франка, Юрія Андруховича, 
Сергія Жадана, Андрія Бондаря, Миколи 
Хвильового та кримськотатарських авторів. 
Особливу увагу приділили долі Олега 
Сенцова‚ вирок якому було оголошено в 
Росії. Уривок з його п’єси „Номери“ прочи-
тала Ірина Бондас. 

 ■ АНКАРА. – Українці Туреччини тепло 
привітали співвітчизників з 24-ою річницею 
в і дновлення Не з а лежно с ти Укр а їни. 
Підтримуючи ініціятиву Посольства України 
в Турецькій Республіці та Генерального кон-
сульства України в Стамбулі український 
режисер Марина Ер-Горбач та турецький 
продюсер Багадир Ер зняли відеофільм „З 
днем Народження, Україно!“ з участю дітей 
української громади. Музичне оформлення 
фільму зробив композитор Юрій Рядченко.

 ■ К И Ш И Н І В .  –  В і д з н а ч е н н я  Д н я 
Незалежности України почалося у Молдові 
з  п і д н я т тя  Де рж а в ног о  п р а по р а  на 
території Посольства України у Кишиневі. 

Про це повідомляє власний кореспондент 
Укрінформу в Молдові. „Прапор, який ми 
піднімаємо, – символ свободи та єдности 
України“, – зазначив тимчасовий повірений у 
справах України у Молдові Генадій Алтухов. 
Відбулося покладення квітів до пам’ятника 
Тарасові Шевченкові, встановленого біля 
гімназії, а у столичній бібліотеці ім. Лесі 
Українки відкрилася художня виставка. 28 
серпня у Національному історичному музеї 
Молдови відкрито велику виставку творів 
українських художників „Метаморфози про-
стору“. Урочистості відбулися на території 
невизнаного Придністров’я: їх учасники 
поклали квіти до пам’ятника Т. Шевченкові 
в Тирасполі, Меморіялу Першої Конституції 
України Пилипа Орлика і пам’ятнику Іванові 
Котляревському у Бендерах. З концертами 
виступили українські та молдавські колекти-
ви художньої самодіяльности.

 ■ К И Ї В .  –  Н а  а д р е с у  П р е з и д е н т а 
України Петра Порошенка з нагоди Дня 
Незалежности надійшли привітання керів-
ників ряду держав. Президент Італії Серджіо 
Матарела висловив сподівання на вреґулю-
вання ситуації на сході найближчим часом 
і висловив підтримку Україні на шляху до 
миру. 

Президент Словацької Республіки Андрей 
Кіска висловив сподівання, що нинішній 
День Незалежности стане нагодою для гро-
мадян України озирнутися на той нелегкий 
шлях, який необхідно було подолати держа-
ві, прагнучи побудувати вільну, демократич-
ну і процвітаючу країну. 

Президент Естонської Республіки Тоомас 
Генрі Ільвес побажав Україні сил, рішучос-
ти та цілеспрямованости в справі зміцнення 
її незалежности і територіяльної цілісности, 
які є наріжним каменем безпечної Европи. 

Привітання з національним святом також 
надіслали президенти Хорватії, Ірляндії, 
Португалії, Австрії, Індії, Сінґапуру, Алжи-
ру, Узбекистану, Казахстану, Туркменіста-
ну, Таджикістану, Мексики, Кореї, Індоне-
зії‚ королі – Швеції Карл Густав, Нідерляндів 
Вілем-Олександер, Савдівської Аравії Сал-
ман бін Абдулазіз аль Сауд.

Джон Кейсич привітав українців 
з Днем Незалежности

Борис Потапенко 

КОЛУМБУС‚ Огайо. – 
Губернатор Огайо Джон 
Кейсич привітав мешкан-
ців України з 24-ою річни-
цею Незалежности, а також 
наголосив на своїй підтримці 
наданню Україні оборонно-
го озброєння та поверненні 
Криму. Про це він зазначив у 
своїй заяві, яка опублікована 
на офіційній сторінці політи-
ка: www.JohnKasich.com.

„Сполучені Штати пови-
нні  зро бити все ,  що в 
наших силах, щоб забез-
печити Україну допомо-
гою для захисту своєї краї-
ни. Конґрес дав Президенто-
ві повноваження з більшіс-
тю голосів обох партій, але ці 
прохання про допомогу були 
відхилені. У Адміністрації 

Барака Обами пішли далі і 
заборонили продаж систем 
оборонного озброєння, які 
вкрай необхідні Україні. Ця 
позиція має змінитися, ми 
повинні допомогти Украї-
ні захистити свою незалеж-
ність. Це означає надання 
протитанкових, зенітно-роз-
відувальних систем спосте-
реження і розвідки“, – зазна-
чив Дж. Кейсич.

Американський політик, 
котрий кандидує на номі-
націю на президента США 
від Республіканької партії, 
також наголосив, що усі сто-
рони конфлікту на Донба-
сі мають притримуватися 
взятих на себе зобов’язань, 
а також відкинув будь-які 
спроби вирішити конфлікт 
без повної участи у процесі 
української влади.Губернатор Огайо Джон Кейсич.

Передплачуйте і читайте „Свободу“
• Понад 120 років на службі діяспорi
• найповніша інформація з життя українських громад в Америці
• електронний архів – www.svoboda-news.com

Відділ передплати:

973-292-9800 дод. 3042
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 ■ Командні пункти НАТО в Східній Европі

ВІЛЬНЮС, Литва. — 1 вересня НАТО активізу-
вало командні пункти у шістьох центрально- та 
східньоевропейських країнах-членах для того, 
щоб посилити безпеку альянсу на фоні занепо-
коєння через дії Росії в Україні. „Сьогодні було 
офіційно активізовано підрозділи інтеґрації 
сил НАТО у Литві, Латвії, Естонії, Польщі, Бол-
гарії та Румунії”, – сказала речниця МЗС Литви. 
Міністер закордонних справ Литви Лінас Лін-
кявічус заявив, що даний крок НАТО є „чітким 
сиґналом”, що НАТО серйозно ставиться до 
своїх зобов’язань”. 31 серпня стало відомо, що 
до Латвії з навчальною місією прибули бойо-
ві безпілотники США типу „Предатор”. Також з 
навчальною одноденною візитою до Польщі 
прибули найновіші американські бойові літаки 
типу „Ф-22 Рептор”. („Голос Америки”)

 ■ ООН підтверджує руйнування храму

ПАЛЬМІРА, Сирія. — Сателітні знимки під-
тверджують, що головний храм в історичному 
комплексі міста Пальміри на півночі Сирії було 
зруйновано, заявили в ООН. Але керівник сирій-
ського відомства з охорони історичних пам’яток 
заявив, що фундаменти споруди залишилися 
неушкодженими. „На жаль, зображення, які ми 
отримали, показують, що головну споруду храму 
зруйновано”, – заявив для Бі-Бі-Сі Айнар Бйорго, 
керівник програми сателітів при Інституті ООН 
для навчань та досліджень (UNITAR). Він додав, 
що колонада, розташована поблизу храму, та-
кож знищена. Місцевий мешканець розповів 
для Бі-Бі-Сі, що укріплення та ворота храмового 
комплексу вціліли. Раніше ISIS вже руйнувала іс-
торичні споруди на контрольованій угрупован-
ням території Іраку та Сирії, вважаючи старо-
винні храми та скульптури єретичними. (Бі-Бі-Сі)

 ■ Пом’янули загиблих пожежників

ВЕНАЧІ, Вашінґтон. — Кілька тисяч людей 
прийшло 30 серпня, щоби вшанувати пам’ять 
трьох пожежників, котрі загинули 20 серпня 
стараючись сконтролювати пожежі у північно-
центральній частині стейту Вашінґтон. Пожежі 
розпочалися ще в половині серпня і вже спа-
лили понад 170 домів та десятки інших буді-
вельних структур. Згоріло понад 305 тис. акрів 
землі, а втрати виносять понад 10 млн. дол. По-
над 1,200 пожежників борються з вогнем і 1 ве-
ресня вже мали його на 40 відс. під контролею. 
(„Асосієйтед Прес”)

 ■ Світова економіка буде слабшою

ДЖАКАРТА, Індонезія. — Зростання світової 
економіки буде слабшим, ніж очікували раніше. 
Про це заявила 1 вересня голова Міжнародного 
Валютного Фонду (МВФ) Крістін Лаґард. Вона на-
звала дві причини: повільніше економічне від-
новлення у розвинених країнах та сповільнення 
в економіках, що розвиваються. Ці заяви керів-
ник зробила під час візити до Джакарти, столиці 
Індонезії. К. Лаґард закликала уряд Індонезії та 
інші країни реґіону, що розвиваються, остеріга-
тися сповільнення у Китаї, а також жорсткіших 
умов на світових ринках капіталу та можливого 
підвищення облікової ставки у США. „Очікуємо, 
що зростання світової економіки буде помірним 
і, швидше за все, повільнішим, ніж ми очікува-
ли у липні”, – заявила голова МВФ. У липні МВФ 
прогнозував, що цього року світова економіка 
зросте на 3.3 відс. У минулому році зріст був 3.4 
відс. „Перехід до більш ринково-орієнтованої 
економіки та наслідки ризиків, що накопичува-
лися впродовж останніх років, є досить склад-
ною проблемою”, – додала вона.  (Бі-Бі-Сі)

 ■ Вбивають рекордову кількість носорогів

ПРЕТОРІЯ, Південна Африка. — Міністер довкілля 
Південної Африки Една Молева заявив репорте-
рам, що цього року вже вбито 749 носорогів в на-
слідок незаконного полювання. Виступаючи 30 
серпня в столиці країни, Преторії, міністер додав, 
що за 2014 рік в Південній Африці було нелеґаль-
но вбито рекордову кількість (1,215) носорогів. 
(„Блумберґ Нюс”)

АМЕРИКА І СВІТ                       Прапори прикрасили міські площі
На свято відновлення Незалежности України в ряді міст люди вшанували синьо-жовтий пра-

пор цікавими громадськими акціями. Про дві з них повідомили наші постійні дописувачі. 

Прапор України на головній площі Черкас. (Фото: Олександер Костирко)

ЧЕРКАСИ

Олександер Костирко

24 серпня велосипедисти утворили рекордно 
великий „рухомий” прапор України. Вони виши-
кувалися у дві колони – жовту і синю та проїхали 
головною вулицею до Соборної площі міста. 

За підрахунками керівника Національного 
реєстру рекордів Ґінеса Лани Вєтрової прапор 
склали 512 учасників. Зареєструвано рекорд най-
більшого прапора з найбільшою кількістю вело-

сипедистів. При чому зображення прапора було 
рухоме. 

Подібні заїзди проведені у Харкові й Черніго-
ві, де учасники утворювали рухоме зображен-
ня велосипеда. Прапор України велосипедисти 
вперше створили у Черкасах. Відповідний серти-
фікат Л. Вєтрова вручила міському голові Сергіє-
ві Одаричу.

Очолював колону велосипедистів Микола 
Сухонос, якому виповнилося 64 роки. Своєю 
участю у велопробігу він показав приклад міц-
ного здоров’я і козацького духу. Усі присутні на 
площі, вітаючи Україну, заспівали гимн.

Прапор єднання у Кузнецовську. (Фото: Євген Цимбалюк)

КУЗНЕЦОВСЬК‚ Рівненська область

 Євген Цимбалюк

У місті українських атомників під час 
святкування Дня Незалежности України 

працівники Рівненської aтомної електро-
станції у вишиванках розмістилися на пло-
щі так, що утворили живий вишитий україн-
ський герб. 

Потім вулицями міста 200 прапороносців 
пронесли український прапор‚ довжина яко-
го становила 105 метрів. 
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Фестиваль для великої справи
Дев’ятий щорічний Фестиваль української культури 10-12 липня 

притягнув рекордове число гостей до Центру Української Спадщини 
на Союзівці на триденне святкування чудової та унікальної україн-
ської культури піснею, танцями, народним мистецтвом й майстерніс-
тю, і, розуміється, смачними стравами. Історія та сучасні події в нашій 
батьківщині були висвітлені на супровідному фестивалі фільмів.

Варто відмітити що це перший фестиваль на Союзівці відколи ця 
посілість перейшла у власність Української Народної Фундації. УНФ 
є неприбутковою організацією, яка була створена в 1992 році як 
добродійна гілка Українського Народного Союзу. Перейшовши до 
УНФ, Союзівка отримала статус добродійної організації. Таким чином, 
всі пожертви на її вартісні програми, котрі є пристосовані на збері-
гання та розповсюдження української культурної спадщини тут у 
Сполучених Штатах Америки, є звільнені від податку. 

Це був дійсно фестиваль для великої справи; провідною темою 
цьогорічного Фестивалю української культури була „Солідарність 
з Україною“. З цією метою, УНФ перевела благодійний ґала-вечір 
у п’ятницю, 10 липня, під час фестивалю. Дохід з імпрези був при-
значений на користь Міжнароднього Альянсу Братської Допомоги 
(IAFA), специфічно для його проєкту встановити модерний протезний 
і реабілітаційний центр щоби допомогти пораненим українським 
воякам. Фонд для цього центру є присвячений пам’яті Маркіяна 
Паславського (званим „Франко“ його товаришами по зброї), амери-
канця українського походження, ґрадуанта Військової Академії Вест 
Пойнт, котрий загинув смертю героя під час запеклих боїв в іловай-
ському котлі на Донеччині 19 серпня 2014 року.

Одна з засновників IAFA, Вікторія Воронович, розповіла редак-
ції „Українського Тижневика“: „Сучасна реабілітаційна практика в 
Україні є перестаріла й незадовільна. Наші поранені українські герої 
заслуговують на відповідну довготривалу реабілітацію та опіку, щоби 
мати змогу повернутися до повного й активного життя. Цей проєкт 
допоможе здійснити це“. Для підтримки цієї великої мети, УНФ уві-
йшла в партнерство з IAFA. Нагадаємо читачам що ця організація, яка 
є базована в Києві, недавно була визнана Асоціяцією Благодійників 
України найкращою неурядовою організацією в Україні; вона отрима-
ла нагороду з рук Марини Порошенко, дружини Президента України, 
як подав  „Український Тижневик“ з 26 березня.

Прийняття й концерт відбулися під відкритим небом Союзівки з 
участю зірок української сцени – мистців котрі всією душею підтри-
мують Україну. Пропам’ятні й емоційні виступи проходили в інтимній 
атмосфері на мураві „Львів“, де представники УНФ та IAFA розповіда-
ли про похвальні цілі Фонду ім. М. Паславського.

Пізніше, відмічуючи успіх добродійного вечора, В. Воронович 
зазначила: „Відгук на цю ініціятиву перевищив наші сподівання. Це 
був чудовий вечір і гарне вшанування тих боєвиків, котрі себе жерт-
вують заради України“. Присутні гості імпрези також розмовляли 
з редакцією, вихваляючи цілу атмосферу вечора та щиросердечні 
виступи для підтримки великої справи. Багато з них склали ще додат-
кові пожертви на це благодійне діло.

Організатори звітують що зібрано приблизно 30 тис. дол. того 
вечора, але добровільні датки ще надходять. Ви також можете допо-
могти цій великій справі присилаючи чеки (виписані на „Ukrainian 
National Foundation“) з допискою „IAFA Fund“ на адресу: Ukrainian 
National Foundation, P.O. Box 280, Parsippany, NJ 07054. Поранені герої 
України потребують – і заслуговують – нашої помочі.

30 років тому не стало Василя Стуса
Василь Овсієнко 

У ніч з 3 на 4 верес-
ня 1985 року в карце-
рі каральної установи 
ВС-389/36 у селі Кучи-
но Пермської области 
Росії загинув поет і пра-
возахисник Василь Стус. 
Я в той час перебував у 
20-ій камері цієї „уста-
нови“, тому вважаю сво-
їм громадянським і люд-
ським обов’язком свід-
чити про обставини й 
причини його загибелі.

Історія цього остан-
нього заповідника режиму корот-
ка. Від 1 березня 1980 до 8 груд-
ня 1987 року через нього перейшло 
всього 56 в’язнів. Пересічно тут 
утримували одночасно до 30 осіб. 
Ця „установа“ скоро стала відомою 
в світі як „табір смерти“, бо вісім її 
в’язнів загинули – між ними Олек-
са Тихий, Юрій Литвин, Валерій 
Марченко, Василь Стус. 

У різний час і в різних камерах 
тут каралися, окрім уже згаданих, 
Олесь Бердник, Іван Кандиба, Віта-
лій Калиниченко, Михайло Горинь, 
Валерій Марченко, Іван Сокуль-
ський, Петро Рубан, Микола Гор-
баль. Тут минули й мої шість років 
життя. Поруч, на суворому режи-
мі, були Микола Руденко, Мирос-
лав Маринович, Микола Матусе-
вич. Усього 19 осіб. Тут каралися 
також українці Іван Гель, Василь 
Курило, Семен Скалич (Покут-
ник), Григорій Приходько, Мико-
ла Євґрафов‚ литовці Баліс Ґая-
ускас та Вікторас Пяткус, естон-
ці Енн Тарто і Март Ніклус, лат-
вієць Ґунар Астра, вірмени Азат 
Аршакян і Ашот Навасардян, росі-
яни Юрій Федоров, Леонід Бородін. 
Більшість з цих людей були відо-
мими правозахисниками і діяча-
ми національно-визвольних рухів, 
а звільнившись‚ вони стали політи-
ками і громадськими діячами. 

Фактично це був не табір, а тюр-
ма з наджорстоким режимом утри-
мання. Прогулянки давалося одну 
годину на добу в оббитому бляхою 
дворику, заснованому згори колю-
чим дротом. З камер було видно 
тільки вузеньку смужку неба. Ого-
рожі були під електронапругою. 
Одяг зі смугастої тканини. Поба-
чення належалося одне на рік, 
пакунок один на рік після полови-
ни терміну. Проте найтяжче було 
витримувати психологічний тиск. 

Український поет і правоза-
хисник В. Стус справді становив 
особливу небезпеку для росій-
ської імперії, яка маскувалася 
назвою СРСР. Відбувши п’ять років 
ув’язнення в Мордовії та три роки 
заслання на Колимі, вдруге В. Стус 
був заарештований 14 травня 1980 
року

Зі стандартним вироком 10 років 
таборів особливого режиму і п’ять 
років заслання „особливо небез-
печний рецидивіст“ В. Стус при-
був у Кучино в листопаді 1980 
року. Тут його пильнували осо-
бливо. Обшуки проводили два-три 
рази на місяць, але були періоди, 
що обшукати в’язня могли кіль-
ка разів на день аби познущати-
ся. В. Стуса особливо почали „пре-
сувати“ з 1983 року. На його день 
народження зробили трус‚ забрали 
рукописи. Хто міг у неволі не писа-
ти – тому було легше. Мистець же, 
казав мій співкамерник Ю. Литвин, 

схожий на жінку: якщо він має 
творчий задум, то мусить розроди-
тися твором. І як матері нестерпно 
бачити, що нищать її щойно наро-
джену дитину, так і мистцеві, коли 
нищать його твір. 

У лютому 1983 року В. Стуса 
запроторили в „одиночку“ на рік. 
Коли він вийшов звідти, то нас з 
ним звели у 18-ій камері десь на 
півтора місяця. Я перечитав його 
саморобний грубий зошит у бла-
китній обкладинці (без назви) з 
кількома десятками віршів. Тоді 
я був у тяжкому фізичному ста-
ні і не спромігся вивчити жодно-
го вірша. Та й не сподівався, що нас 
так швидко розведуть. У листах В. 
Стус назвав ту збірку „Птах душі“‚ 
в ній було близько 40 віршів. Той 
„Птах душі“ не вилетів з-за ґрат. З 
п’яти його кучинських років зали-
шилося 45 листів, шість віршів і 
текст, названий у виданнях „З 
таборового зошита“‚ який вине-
сла з тюрми Ірена Ґаяускене. Отже, 
В. Стус писав і там, де писати вже 
було злочином. Я певен, що адмі-
ністрація табору дістала завдання з 
Кремля в будь-який спосіб знищи-
ти В. Стуса. 

Як це сталося? В. Стус лише 
ненадовго виходив із карцера. Його 
утримували в карцері, з якого не 
доходили ніякі звуки. Естонець Е. 
Тарто 3 вересня почув, що В. Стус 
просить валідолу. Наглядач відпо-
вів, що немає лікаря. Тоді Е. Тарто 
сам сказав лікареві Пчельникову і 
той дав В. Стусові ліки. Отже, йому 

Хрест на місці поховання Юрія 
Литвина, Ішхана Мкртчяна, 
Василя Стуса. (Фото: Василь 
Овсієнко)

Знімок для справи ч. 47, січень 1972. 

(Закінчення на стор. 15)
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З РЕДАКЦІЙНОЇ ПОШТИ                                                                                                            

Як назвати Іллічівськ?
Необхідність замінити кому-

ністичну назву міста-порту Іллі-
чівськ, що розташований побли-
зу від Одеси, поставила мешканців 
перед вибором нової назви.  Іллі-
чівськ опинився на роздоріжжі 
між Іллічем, тобто Володимиром 
Ульяновим-Леніним‚ і пророком 
Іллею. Пам’ятник більшовицького 
ватажка залишився височіти перед 
морською гаванню. 

На позачерговій сесії міської 
ради 24 лютого 2014 року депута-
ти одноголосно проголосували за 
перенесення пам’ятника на тери-
торію порту, а центральну вулицю 
Леніна вирішили перейменувати 
на проспект Шевченка. 

Іллічівську вже на часі готувати-

ся до перейменування на Іллінськ 
на честь пророка Іллі. Але покищо 
міська рада не поспішає з перейме-
нуванням міста. Про це ще 1 лип-
ня написали у своєму зверненні до 
Верховної Ради України активісти 
міської організації „Свобода“. 

Серед нових назв, запропоно-
ваних громадськістю, є історич-
на назва Бугове, а також Скіто-
поль (на честь предків українців) 
та Святослав (на честь князя Свя-
тослава Хороброго, який у часи 
Київської Русy не раз зі своєю дру-
жиною ходив у походи цією тери-
торією).

Сергій Горицвіт, 
Одеса 

Даруйте альбом університетам
Я хотіла б додати до статті Лев-

ка Хмельковського „Презентація 
мистецького альбому принесла 
ряд пропозицій“ („Свобода“, 14 
серпня)‚ що Лідія Лихач і ії видав-
ництво „Родовід“ друкують бага-
то важливих праць. Але для аме-
риканців, мені здається, альбом 
„Ukrainian Artists in Paris: 1900-
1939“ є особливо важливим. 

Україна сьогодні у воєнному 
стані, а культура є і завжди була 
одним з фронтів у конфлікті з Росі-
єю. В Америці необхідно зміни-
ти вплив русофільних професо-

рів у деяких університетах. Люди‚ 
котрі хотіли б поширити знання 
про українську історію мистецтва‚ 
могли би подарувати один при-
мірник „Ukrainian Artists in Paris: 
1900-1939“ їхнім альма-матер‚ 
адресуючи на факультет історії 
мистецтва, або до іншого універси-
тету‚ що має такий факультет. 

Л. Лихач готова дати знижку 
таким жертводавцям. Можна замо-
вати книжку на веб-сторінці: www.
rodovid.net.

Наталка Ґавдяк‚
Колюмбія‚ Мериленд

Оселя СУМ виховує молодь
З великою приємністю вітаю 

oрганізаторів свята Спілки Укра-
їнської Молоді (СУМ) 25 липня на 
відзначення 60-річчя заснування і 
плідної праці адміністрації сумів-
ської оселі в Еленвілі‚ Ню-Йорк. 
Оселя виконує допоміжну, але 
дуже важливу функцію у вихован-
ні української молоді, формує в 
українському дусі молоде поколін-
ня.

Особливо приємно й те, що ми‚ 
сумівці‚ є однодумцями у всіх кра-
їнах нашого поселення і у всіх 
більших скупченнях українців діє-
мо однаково. 

Я був співзасновником СУМ в 
Арґентині у 1948 році, а пізніше 
головою Центрального товари-
ства „Просвіта“ в Буенос-Айресі. 
Ми придбали недалеко від Буенос-
Айресу семигектарну площу, обса-
джену евкаліптовими деревами і 
утворили оселю „Веселка“, збуду-
вали олімпійський басейн, де про-
водили виховну працю з україн-
ською молоддю. А старші відпочи-
вали в тіні евкаліптів. У виховній 
праці СУМ ми двійняки! 

Богдан Качор‚
Ню-Йорк

У вишневому садочку зозуля кувала
Гостюючи в Ню-Йорку‚ хочу написати про своє задоволення – США 

мені дуже сподобались: міста‚ крамниці‚ мости і дороги‚ культура обслу-
говування‚ природа‚ пам’ятники. Далеко від України написав пісню „У 
вишневому садочку зозуля кувала“ для моїх закордонних земляків.

У вишневому садочку зозуля кувала, 
А матуся ріднесенька сина проводжала‚
Проводжала свого сина на схід воювати, 
Свою землю-Україну з біди визволяти.
Визволяти від ворога, недавнього брата, 
Бодай в світі ніхто не знав того супостата. 
Іди, іди‚ мій сину, іди не барися, 
Через рочок, через другий додому вернися.
Пішов козак воювати та й у полі згинув, 
Лишив матір, лишив батька й молоду дівчину. 
Гинуть наші козаченьки, славу здобувають, 
Україна й українці їх не забувають.
За Вкраїну рідну неньку будем воювати, 
Дай же‚ Боже‚ нам прогнати ворога і ката.

Іван Підвисоцький‚ 
Ню-Йорк

Наукове Товариство ім. Шевченка
в Америці
запрошує на

в суботу, 12 вересня 2015 року 
о 5-ій годині по пол.

в будинку НТШ
63 Fourth Ave (між 9-ою і 10-ою вулицями)

New York, NY 10003

круглий стіл

„Україна: війна і культура“ 
Учасники:

Григорій Грабович
Президент НТШ-А

Професор Гарвардського університету 

Василь Махно
Письменник

Анна Процик
Віце-Президент і Делеґат до Світової Ради НТШ

Професор Кінґсборо Коледжу

Юрій Шевчук
Директор Філологічної Секції

викладач Колюмбійського університету

Ведучий 

Олександер Мотиль
Політолог, професор Ратґерського університету

точне затвердження конституційних 
змін вимагатиме вже 300 голосів на 
наступній сесії. 

Проти ухвалення децентраліза-
ції в першому читанні виступили 
Радикальна партія, „Самопоміч“ та 
„Батьківщина“. До бльокування три-
буни також долучились представ-
ники „Свободи“ та групи „Укроп“. 
П’ять членів фракції „Самопоміч“ 
підтримали децентралізацію.

Після голосування біля Верховної 
Ради виникла бійка, коли протесту-
вальники спробували прорватись до 
парляменту. Під час сутичок проти 
правоохоронців застосували димо-
ві шашки, а ті відповіли сльозогін-
ним газом. Серед протестувальни-
ків було найбільше представників 
партії „Свобода“ з партійними пра-
порами.

Протестувальники почали роз-
гойдувати встановлену навколо пар-
ляменту металеву огорожу‚ в бік 
правоохоронців полетіли пляш-
ки з водою та інші предмети. У від-
повідь правоохоронці застосува-
ли гумові кийки. У висліді зіткнень 
під стінами Верховної Ради травми 
і поранення різного ступеня тяж-
кості отримали 122 особи.  Міліція 
затримала приблизно 30 осіб. Серед 
затриманих – ґранотометник‚ у яко-
го вилучені ґранати, в тому числі 
ґраната максимального ураження 
Ф-1. 

Від осколкового поранення помер 
у лікарні боєць Національної ґвар-
дії Ігор Дебрін. Загиблому було 
25 років, він родом з Херсонської 
області і був призваний на строкову 
службу весною. Міністер внутріш-
ніх справ Арсен Аваков заявив, що 

ґранатометник – це „свободівець“. 
А. Аваков сказав: „Стан чотирьох 
бійців – на межі життя і смерті. Крім 
того,  було поранено двох французь-
ких журналістів, яких доставлено до 
лікарні. Також осколкове поранен-
ня отримав заступник міністра вну-
трішніх справ Василь Паскал“.

Під час сутичок поранено опера-
тора телеканалу ТСН Дмитра Боль-
шакова‚ який отримав осколкове 
поранення в ногу. У зв’язку з напру-
женою ситуацією керівництво кана-
лу вирішило посилити заходи безпе-
ки – журналісти та оператори пра-
цювали у бронежилетах. 

Під будівлею Верховної Ради ста-
ном на шосту годину вечора 31 
серпня було спокійно, залишили-
ся тільки правоохоронці. Протесту-
вальники розібрали і прибрали сце-
ну. Будівлю парляменту охороняли 
близько 300 вояків, ще близько 300 
були у Маріїнського парку.

На ранок 2 вересня на стаціонар-
ному лікуванні в медичних закла-
дах Києва перебували 35 осіб.  Зага-
лом було госпіталізовано 50 осіб‚ з 
них четверо – у важкому стані. Троє 
поранених ґвардійців померли (І. 
Дебрін, Дмитро Сластніков, Олек-
сандер Костина).

Президент України Петро Поро-
шенко записав звернення до укра-
їнців після голосування парляменту 
щодо змін до Конституції в частині 
децентралізації.

„Удар у спину – саме так можна 
назвати події, які розгорнулися сьо-
годні під Верховною Радою після 
голосування за децентралізацію. Це 
була антиукраїнська акція, за яку 
всі її організатори мають понести 
сувору відповідальність“, – сказав П. 
Порошенко.

 („День“‚ „Інтерфакс“‚ Бі-Бі-Сі)

(Закінчення зі стор. 1)

Трагічні сутички...
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Закордонні українці відзначили День Незалежности

ЛІТЕЛТОН‚ Кольорадо

Арета Колодій

Українська громада відзначи-
ла День Незалежности України 
23 серпня в Клемент-парку міс-
та. Море синьо-жовтих кульок і 
українських прапорів вабило до 
павільйонів‚ де під звуки укра-
їнських пісень десятки людей у 
вишиванках очікували офіційно-
го відкриття свята.

О р г а н і з а ц і є ю  с в я т к у в а н ь 
зайнялася Марина Дуброва, голо-
ва організації Українці Кольо-
радо. На площі були розташова-
ні столики організацій‚ де гос-
ті могли дістати інформацію та 
вписати дітей до Рідної Школи та 
Пласту.

Для дітей улаштували конкурс 
малюнків і плетення віночків. 
Молоді тa дорослі мали нагоду 
познайомитись з петриківським 
розписом, керамікою та тка-
цтвом. Цими майстернями прова-
дили американські та українськi 
мистці. Були намети‚ де можна 
було придбати українські суве-

ніри. Діяли буфети „Paul’s Taste 
of Ukraine“ і „Pierogies Factory“‚ 
який належав до польської кухні‚ 
котра погодилася прилучитися до 
святувань. „Рідна Школа“ приго-
тувала різні солодощі. 

Свято відкрив молитвою о. 
Василь Гнатківський, парох Укра-
їнської католицької церкви Пре-
ображення Господнього в Денве-
рі. Після співання національно-
го гимну і читання проклямації 
від губернатора Кольорадо Джо-
на Гикенлупера вистyпили пред-
ставники Рідної Школи Ірина 
Люб’янецька, Пласту Арета Коло-
дій, ведуча радіопрограми „Укра-
їнська хвиля Кольорадо“ Ірина 
Шаталова, та організатор свята 
М. Дуброва.

Програмa, якою провадили Іри-
на Барнет та І. Люб’янецька, пере-
пліталася співами, гуморесками 
та виступами дітей. На закінчен-
ня виступив Заслужений артист 
України Павло Доскоч з Тернопо-
ля, який зачарував своїм співом 
слухачів.

Весь дохід з продажі сувенірів 
був призначений потерпілим від 
конфлікту на сході України.

ТЕЛЬ-АВІВ

Світлана Глаз

24 серпня увечорі‚ на прийнятті, 
яке влаштувало Посольство Украї-
ни в державі Ізраїль‚ зустрілися депу-
тати Кнесету, письменники, жур-
налісти, артисти, гості з інших дер-
жав, дипломати, представники різних 
релігійних громад. 

Співали гимни України та Ізраї-
ля, говорили про підтримку Украї-
ні в такий складний період. Згадува-
ли тих, хто віддав свої життя за сво-
боду держави. 

Святково прикрашена заля, наці-
ональна символіка, барвисті костю-
ми, квіти, музика, щедре, як прийня-
то в Україні, застілля – 
все це створило атмос-
феру свята. 

Господар вечора 
Посол України Гена-
дій Надоленко у сво-
єму виступі зазначив, 
що Україна опинила-
ся в епіцентрі найваж-
ливіших геополітичних 
процесів ґльобального 
маштабу, і що останні 
півтора року увійдуть 
в українську й світо-
ву історію як підсумок 

тисячолітньої боротьби українського 
народу за право мати свій національ-
ний осередок.

„І наша вдячність – ізраїльтянам, 
всім, хто протягом останнього часу 
різними способами підтримував нас 
у важку годину“, – сказав Г. Надолен-
ко.

На вечорі виступили танцювальні 
колективи, співаки. Заслужені оплес-
ки дісталися Світлані та Михайлу 
Бендіковим, Анатолію і Олені Гей-
кам, Юлії та Алексові Мишакам, 
Олені Кареліній, Ганні Резниковій, 
Людмилі Ясинській, Алексу Ческі-
су, дуетові скрипалів та дитячому 
ансамблю „Квіти Ашдода“. 

Гості спілкувалися, співали пісні і 
танцювали самі, пригощалися тра-
диційними українськими стравами. 

„Свобода“ продовжує вміщувати вістки про відзначення Дня Неза-
лежности України в закордонних українських громадах

Показ Петриківки на українському святі в Кольорадо.

На святі зустрілися (зліва): Михайло Бендиков, 
Світлана Глаз, Світлана Бендикова та Михайло 
Глаз. (Фото: Анат-Ор Лев)

ЧИКАҐО

22-23 серпня Відділ Ілиной Україн-
ського Конґресового Комітету Аме-
рики з підтримкою української гро-
мадськости та гостей провів фести-
валь „Українські дні”, присвячений 
24-ій річниці відновлення Незалеж-
ности України. 

Погода видалась вітряною та 
сонячною. Представники кількох 
поколінь еміґрації прийшли у виши-
ваних національних вбраннях з різ-
них куточків України. Серед гостей 
були Генеральний консул Литви в 
Чикаґо д-р Джон В. Прунскіс‚ Роберт 
В. Джонсон – представник сенатора 
Марка Кірка‚ представник посадни-
ка Чикаґо Ліса Когнкі‚ скарбник міс-
та Курт Самерс‚ олдермен Браєн Гоп-
кінс‚ представники польської, литов-
ської, української й інших національ-
них громад.

Святковою програмою провадила 
член виконавчої ради відділу УККА 
д-р Марія Коркач-Ґрошко. Урочисте 
відкриття розпочалось виконанням 
державних гимнів України і США 
під акомпаніямент оркестри „Бер-

кут” (керівник Богдан Скавінський)
та молитви під проводом Єпископа 
Української католицької єпархії св. 
о. Миколая Ричарда-Стефана Семі-
нака. 

Опісля виголосили промови голо-
ва відділу УККА д-р  Олесь Стріль-
чук‚ Генеральний консул України в 
Чикаґо Лариса Герасько‚ Генераль-
ний консул Литви у Чикаґо Дж. В. 
Прунскіс та інші гості й представни-
ки влади. 

„Міс Українська діяспора“ Уляна 
Фенин розповіла про свою благодій-
ну місію до України, де вона відвіда-
ла сиротинці та сім’ї, що постраж-
дали у війні на Донбасі, привезла їм 
допомогу від діяспори. 

На фестиваль були запрошені 
музиканти та співаки з України, а 
також тутешні відомі виконавці та 
гурти. Фестиваль підтримала Україн-
ська Американська Федеральна Кре-
дитова Спілка „Самопоміч” – про-
відна українська фінансова установа 
у штатах Ілиной та Ню-Джерзі. Ціка-
ві льотерії, подарунки додали свят-
кового настрою до свята.

Кредитівка „Самопоміч”

Учасники фестивалю (зліва): олдермен Браєн Гопкінс, президент дирек-
ції кредитівки  „Самопоміч“ Михайло Р. Кос, віце-президент дирекції та 
голова Фундації „Самопоміч“ Ореста Фединяк, Владика Ричард-Стефан 
Семінак, Генеральний консул України в Чикаґо Лариса Герасько, прези-
дент-виконавчий директор кредитівки „Самопоміч“ Богдан Ватраль. 
(Фото: Володимир Тюн)

Вступ (включно з перекускою) 15 дол.; 
члени і сеньори – 10 дол.; 
студенти – 5 дол. 

THE UKRAINIAN MUSEUM
222 East 6th Street 
New York, NY 10003 
212.228.0110
www.ukrainianmuseum.org

УКРАЇНСЬКИЙ МУЗЕЙ запрошує Вас
на доповідь

СЦЕНОГРАФІЯ
і «БЕРЕЗІЛЬ»
у зв’язку з виставкою 
Інсценізація yкраїнського 
авангарду 1910–1920-х 
років (виставка  
триватиме до 4 жовтня)
яку представить
поет, письменник і 
літературний критик

БОГДАН БОЙЧУК
НЕДІЛЯ, 20 ВЕРЕСНЯ 2015
о год. 2 по пол. 
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Короновано „Міс Союзівку-2016“ 
Богданна Пужик

КЕРГОНКСОН, Ню-Йорк. — 15 
серпня Союзівка відсвяткувала тра-
дицію яка відбувається вже 59 років: 
конкурс та церемонію коронування 
„Міс Союзівки“.

Аріяна Бабченко є „Міс Союзів-
ка“ на 2016 рік. Вона є донькою Кон-
стантина й Александри Бабчен-
ків з Нейпервіл, Ілиной. А. Бабчен-
ко народилася 1995 року в Чикаґо. 
Тепер вона є студенткою на третьо-
му році в Ню-Йоркському Універ-

ситеті, де вивчає економіку. Осінню 
вона проведе один семестер за кор-
доном, студіюючи в Парижі.

„Міс Союзівка-2016“ є активною 
членкинею української скавтської 
організації Пласт і танцювально-
го ансамблю „Сизокрилі“. Вона є 
виховницею ню-йоркської стани-
ці Пласту. Свої літні місяці А. Баб-
ченко проводила як виховниця Тан-
цювального Табору ім. Роми При-
йми-Богачевської при Центрі Укра-
їнської Спадщини на Союзівці. У 
вільний час вона любить грати на 
скрипці й фортепіяні.

Першою княжною Конкурсу „Міс 
Союзівка-2016“ є Вікторія Мазур, 
донька Дмитра й Оксани Мазурів 
з Кергонксону. В. Мазур народила-
ся у Львові в 1998 році і еміґрувала 
до Америки 10 літ тому. Вона є сту-
денткою в Алстер Комюніті Коледж 
і на днях має отримати американ-
ське громадянство.

Перша княжна любить вправля-
ти українські танці та грати в теніс, 
а також займається фотографі-
єю і мистецтвом. Впродовж остан-
ніх трьох років вона працювала на 
Союзівці, де допомагала студентам з 
України акліматизуватися до амери-
канського способу життя.

Вечірню програму відкрила Рома 
Лісович, скарбник Українського 
Народного Союзу, котра привітала 
всіх присутніх.

„Міс Союзівка-2015“, Соломія 
Пилипів з Рендолфу, Ню-Джерзі,  
висловила свою вдячність за наго-
ду бути представницею Союзівки. 
Вона зазначила що часто відвіду-
вала Союзівку впродовж минулого 
року, беручи участь в різних святку-
ваннях та імпрезах в Центрі Україн-

ської Спадщини.
„Нам важливо, як грома-

да, підтримувати Союзівку 
– сказала С. Пилипів. – Це 
місце де наша громада має 
нагоду з’їжджатися зі всіх 
сторін, знайомитись та спіл-
куватись разом. Нам треба 
зберігти Союзівку для нашої 
молоді“.

Вона побажала „Міс Сою-
зівці-2016“ багато успіхів і 
закликала її активно сприя-
ти Союзівці.

Піся проголошення імен 
„Міс Союзівки“ й першої 
княжни, Михайло Козю-
па, перший віце-президент 
УНСоюзу, с упроводжав 
новокороновану панну на 
танцювальну залю для тра-
диційного першого танцю 
при звуках музики оркестри 
„Темпо“.

Суддями цьогорічного 
кокурсу були: Аня Терша-
ковець-Томко, голова Бать-
ківського Комітету Школи Украї-
нознавства ім. Лесі Українки і член 
Ради Українського Американсько-
го Культурного Центру у Випані, 
Ню-Джерзі; Маріянка Гаврилюк, 
„Міс Союзівка-1992“; та Андрій 

Вовк, член Ради Товариства Україн-
ських Інженерів Америки.

Координатором цьогорічного 
конкурсу була Стефанія Гаврилюк, 
колишня радня УНСоюзу. Май-
стром церемонії була М. Гаврилюк.

Зліва: скарбник УНС Рома Лісович, перший заступник президента УНС 
Михайло Козюпа, „Міс Союзівка-2016“ Аріяна Бабченко, перша княжна 
Вікторія Мазур і аситент управителя Союзівки Стефко Драбик. (Фото: 
Марко Лонкевич)

Зайняття:  9:00 ранку    гольф,     
   11:30 ранку  теніс подвійна гра,
   2:30 по пол.  товариська зустріч та перекуска,
   6:30 вечора  Коктейль,
   7:30 вечора  Бенкет, Вечеря та Забава,

Вступ :  $150.00  від особи включає цілоденні зайняття 
    та Бенкет, Вечерю і Забаву
  $100.00  від особи тільки за Коктейль, Бенкет, Вечерю  
    та Забаву

Вечірній стрій побажаний
RSVP: до 18 вересня 2015 року на е-пошту  virapopel@aol.com 
     або текст/телефон   732-991-1095

Кімнати можна замовити безпосередньо на Союзівці 845 626-5641 
Просимо згадати КЛК

Карпатський  Лещетарський Клюб 
КЛК

Має шану запросити Вас з родиною та друзями на 

Осінний раут – Вікенд 
з нагоди нашого

90-ліття
в суботу, 3 жовтня 2015 року

на Союзівці, Kerhonkson,NY

 

Союз Українок Америки 

має шану запросити Вас на наше 

СВЯТКУВАННЯ 90-ЛІТТЯ свого існування 

на бенкет -яке відбудeться 

в суботу, 17-го жовтня 2015 

о 5:30 годині вечора 

в Українському Народному Домі 

140 2nd Avenue, New York, NY 10003 

 

 

Просимо відповісти і вислати чек на $50 від особи 

за бенкет до 1-го жовтня на адресу: 

Olia Rudyk 

1287 Leland Dr., Yorktown Heights, NY 10598 

914-245-1366     *      paniolia@hotmail.com  

Союз Українок Америки

має шану запросити Вас на бенкет 

з нагоди свого 

90-ЛІТТЯ 

 яке відбудеться

в суботу, 17-го жовтня 2015 року
о 5:30 годині вечора

в Українському Народному Домі

140 2nd Avenue, New York, NY 10003

Просимо зголосити свою участь та вислати чек 
на $50 від особи за бенкет до 1-го жовтня на адресу:

Olia Rudyk

1287 Leland Dr., Yorktown Heights, NY 10598

914-245-1366    *      paniolia@hotmail.com

„Міс Союзівка-2015“ Соломія Пилипів. 
(Фото: Маріянка Гаврилюк)

„Міс  С оюзівк а-2016“  Аріяна 
Бабченко і Михайло Козюпа. (Фото: 
Марко Лонкевич)
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Пластуни провели табір „Козацький рід“
Олександер Костирко

С А Г У Н І В К А ‚  Ч е р к а с ь к а 
область. – Наметове містечко кра-
йового морського табору „Козаць-
кий рід“ розмістилося на березі 
Дніпра в селі Сагунівка. У табо-
рі зустрілися пластуни віком від 
12 до 18 років з різних куточків 
України та з Німеччини і Поль-
ші. Дві третини – дівчата. Табо-
ровиків навчають виживанню в 
різних життєвих ситуаціях. Вони 
самі готують їжу, облаштовують 
свій побут та вчаться жити в лісі.

„Багато уваги ми приділяє-
мо вивченню української істо-
рії, козацьких звичаїв, та пісень. 
Кожен з дітей має зрозуміти, що 
він може зробити для України. А 
оскільки в нас морський табір, то 
вчимо хлопців та дівчат морсько-
му спорту, плаванню, керуванню 
плаваючими засобами, а також 

основам рятівництва на воді. Тіль-
ки в нашому таборі діти мають 
можливість навчитися плаван-
ня на справжній козацькій чай-
ці“, — розповів капітан крайового 
морського табору Тарас Садовий, 
який приїхав з Львівщини.

16-річний переселенець з Гор-
лівки Артем Жуков розповів, що 
йому до вподоби пластуновий 
табір і він хоче у майбутньому 
обрати собі професію моряка.

Табір відвідала голова облас-
ної ради Валентина Ковален-
ко‚ яка сказала: „Саме від моло-
дих людей залежить, якою Україна 
буде завтра. Приємно, що в цьо-
му таборі багато уваги приділяють 
прищепленню любови до України“. 
Кожен з вихованців табору отри-
мав подарунок на згадку про пере-
бування у Шевченковому краї – 
патріотичну літературу та сувені-
ри.

Мандрівка донецьких пластунів
о. Олександер Воловенко

ДОНЕЦЬК. – 25 липня-2 серп-
ня відбулась мандрівка донецьких 
та авдіївських пластунів по Івано-
Франківщині та Хмельниччині. 

Осередком перебування в Іва-
но-Франківську був Пластовий 
центр, де пластуни ночували і 
звідки робили виїзди до облас-
ті, знайомилися з місцевими плас-
тунами. Вони зустрілися з гру-
пою зацікавленою Пластом луган-
ської молоді, брали участь у ватрі 
з учасниками крайового табору 
„Метаморфози“. 

У Івано-Франківську пластуни 
зі сходу побачили пам’ятник плас-
тунам, що не зломили своїх при-
сяг, відвідали музеї.

Поїздка до княжого міста Гали-
ча наповнила враженнями кня-
зівської доби. Були у музеї істо-
рії міста, митрополичих палатах 
Андрея Шептицького, старовин-
них храмах, у музеї етнографії. 

Потім два дні присвятили Маняв-
ському монастирю, де молилися з 
братією, спілкувалися з місцевими 
мешканцями, купалися у Маняв-

ському водоспаді.
Ще три дні таборували на плас-

товій оселі „Сокіл“, де відчули чар 
карпатських гір і рік, доторкнули-

ся історії Пласту і доклали праці 
до розбудови цієї пластової свя-
тині. Там же зустрілися з плас-
туном-сеньйором Юрієм Несто-
ром з Австралії і слухали історії з 
його пластового життя. Відвідали 
Музей писанок у Коломиї – яскра-
ве свідчення сакрального й мис-
тецького світу українців. 

З а в е р ш и л и  м а н д р і в к у  у 
Кам’янці-Подільському, де позна-
йомилися з старовинним замком, 
зробили виїзд до Хотинської фор-
теці та Дністровської ущелини.

За час мандрівки юнаки про-
водили й творчі роботи, щодня 
описуючи свої враження і вико-
нуючі певні й цікаві журналіст-
ські завдання. Кожного дня юна-
цтво розвивало свої комунікатив-
ні навички, спілкуючись з місце-
вими мешканцями, молилось за 
перемогу українського війська та 
зміцнення України.

Цю мандрівку можна без пере-
бі льшення на зв ати пр ощею, 
паломництвом до духовних, плас-
тових та історичних святинь 
нашого народу.

Учасники крайового табору „Козацький рід“. (Фото: Олександер 
Костирко)

Донецькі пластуни біля фортеці у Кам’янці-Подільському.

Пластуни таборували на оселі „Писаний Камінь“ в Огайо
Дарія Якубович

МІДЕЛФІЛД‚ Огайо. – 4 липня 
відбулося загальне відкриття табо-
рів на пластовій оселі „Писаний 
Камінь”‚ ная яку прибули понад 
200 пластунів і пластунок. Після 
загального відкриття кожний під-
табір – новачки, новаки, юначки і 
юнаки – провели відкриття своїх 
таборів.

Табір новачок „Таємниця Чер-
воної Калини“ мав 48 учасниць і 

12 членів проводу. Комендантка 
табору – Таїса Заперник, бунчуж-
на – Наталка Ґалеспi, писар – Мела-
нія Миронович. Протягом трьох 
тижнів новачки жили у світі казки, 
несподіванок‚ брали участь у про-
гулянках, ватрах, співах та плаван-
ні. 

Табір  нов аків  „Захищаємо 
пам’ять „Писаного Каменя“ мав 
49 учасників і 11 членів проводу. 
Комендант табору – Стефан Клек, 
бунчужний – Данило Ґалеспі, писар 

– Маркіян Прибила.
К о м е н д а н т -

кою табору юначок 
„Шлях просвітлен-
ня“ була Уляна Сто-
сула, бунчужною – 
Оксана Добровська, 
писарем – Ляриса 
Ворик. У таборі було 
35 учасниць. 

Та б і р  ю н а к і в 
„Боротьба причаро-
вує нас“ складався 
з 40 юнаків і 10 чле-
нів проводу. Співко-
мендантами табору 
були Олесь Шмор-
гун і Юрій Грици-
на, осавули – Гриць 

Ґудзяк і Михась Поверс. Юна-
ки пов’язували минуле з сучасни-
ми подіями в Україні і підтабори 
назвали „Дивізія“ і „Леґіон“.

5 липня табори вітали гостей. 
Брати, Владика Гліб Лончина та о. 
Тарас Лончина, обидва пластуни, 
приїхали відвідати пластову оселю‚ 
на котрій у молодих роках табору-
вали і також були у проводах табо-
рів. Відслуживши Богослуження, 
вони спілкувалися з таборовика-
ми та батьками‚ оглянули усі зміни‚ 
які постали на оселі від часу їхньо-
го таборування. 

4 липня таборовики поїхали 
до „Geauga Fair Grounds“, де мали 
нагоду бачити великі фаєрверки.

У другому тижні липня розпо-
чався „Табір Пташат“ – дітей від 
трьох до шести років життя, які 
таборують зі своїми батьками. 
Це був однотижневий табір. Цьо-
го року було 29 пташат і понад 30 
батьків. Табором провадили Рома-
на та Данило Кульчицькі, Орест 
Голубець був писарем, а бунчуж-
ною – Стефа Татар. Табір назвався 
„Заспіваймо про мандрівку”. 

Ку хнею успішно з а від у в а-
ла Христина Захар‚ їй допомагали 
мами таборовиків. 

Протягом трьох тижнів нова-
цтво мало три прогулянки поза 
оселею, а юнацтво – п’ять. Про-
ведено теренову гру у Клівленді, а 
також триденну прогулянку в гори‚ 
яка закінчилася плаванням дараба-
ми по білих водах.

18-19 липня оселя „Писаний 
Камінь” святкувала своє 50-ти літ-
тя. Свято розпочалося спільним 
обідом‚ а відтак відбулася святко-
ва ватра. Наступного дня відбула-
ся програма усіх таборів. З Крайо-
вої Пластової Старшини відвідали 
„Писаний Камінь” і взяли участь 
у святкуванні Зоряна Ставнича – 
голова фінансів і господарки, Туня 
Білик-Шатинська – голова Крайо-
вої таборової комісії, Катруся Сте-
цик – Крайова комендантка юна-
цтва. Під час програми З. Ставни-
ча привітала таборовиків, батьків 
та гостей зі святом, побажала успі-
хів на майбутнє.

Табір закінчився 26 липня. На 
головній площі оселі відбула-
ся збірка усіх таборів, де відчита-
но останній наказ з подякою усім, 
хто доклав рук, щоб табори були 
успішні, батькам таборовиків, що 
довірили їм своїх дітей. Молитвою 
закрито табори. Плавання по білих водах.
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Tабори ОДУМ відбулися на оселі „Україна“ в Онтаріо
Олександер Харченко

ЛОНДОН‚ Онтаріо. – Цього року 
від 28 червня до 26 липня на осе-
лі Об’єднання Демократичної Укра-
їнської Молоді (ОДУМ) „Украї-
на“ тривали літні табори виховни-
ків, бандуристів та відпочинковий 
табір. 

На кобзарський табір цього року 
приїхало понад 50 членів ОДУМ, 
багато з них – початківці. Кобзар-
ські табори ОДУМ почали відбу-
ватися 1980 року, а мистецькими 
керівниками їх були Оксана Мету-
линська, Олексій Пошиваник, Квіт-
ка Зорич-Кондрацька, Віктор Міша-
лов, Юрій Петлюра та Анатолій 
Мурга. Часто відвідував кобзарські 
табори й керівник капелі бандурис-
тів‚ композитор Григорій Китастий. 

Цього року мистецьким керів-
ником кобзарського табору був 
Андрій Бірко з капелі ім. Тара-
са Шевченка в Дітройті. Табір був 
поділений на декілька менших груп, 

що давало змогу успішно провади-
ти навчання протягом тижня. 12 
липня на закінчення табору банду-
ристів відбувся концерт‚ на який 
прибули батьки таборовиків та гос-
ті з околиць.

Офіційне багатолюдне зібран-
ня відкрив Тарас Коновал, мешка-
нець передмістя Чикаґо, який вже 
восьмий рік є комендантом таких 
таборів. Він повідомив, що цього-
річний концерт присвячено пам’яті 
Ю. Петлюри, який протягом шес-
ти років був мистецьким керівни-
ком таких таборів й 21 квітня цьо-
го року помер, проживши лише 29 
років. Т. Коновал представив мис-
тецького керівника кобзарського 
табору А. Бірка та інструкторів гри 
на бандурі Оксану Родак-Луценко, 
Миколу Мурського, Бориса Оста-
пієнка та Христю Глутковську‚ а 
також їхніх заступників Роксоляну 
Щепко, Ореста Чорномаза та Юлю 
Гукович. 

Почався концерт піснею „Чуєш‚ 

брате мій“‚ присвяченою пам’яті Ю. 
Петлюри. Далі виступили гуртки 
ім. Г. Китастого під керівництвом 
О. Родак-Луценко, ім. Лесі Укра-

їнки під керівництвом А. Бірка та 
„Смочище“. На закінчення концер-
ту таборовики під керівництвом А. 
Бірка у пам’ять Ю. Петлюри вико-
нали старовинний кант про св. 
Юрія в обробці Ігоря Махлая. 

Комендант кобзарського табо-
ру Тарас Ліщина‚ вітаючи бать-
ків та всіх присутніх на концерті з 
закінченням кобзарського табору, 
представив гостей – дириґентку О. 
Метулинську та батьків Ю. Петлю-
ри – Любу та Володимира.

В імені Центрального комітету 
ОДУМ Андрій Смик нагадав, що 
це вже третє покоління зустріча-
ється на оселі „Україна“ та повідо-
мив, що 65-ту річницю заснування 
ОДУМ буде відзначено 7 вересня в 
Дітройті.

За успішне проведення табору 
нагородженено різними подарунка-
ми комендантів, інструкторів, мис-
тецьких керівників, куховарок та 
організаторів табору.Таборовики Об’єднання Демократичної Української Молоді. 

Таборовики-бандуристи Об’єднання Демократичної Української Молоді. 

ІС Т-КІЛІНҐЛІ,  Конектикат. — Цього 
року 29 українських родин спільно табору-
вали від 9 до 16 серпня в околиці Лест Ґрін 
Велій на границі Конектикат і Ровд-Айленд. 
Разом було 75 осіб, включно з дітьми. Це вже 

був 26-ий такий табір, названий „Родинна 
Ватра“. Місце річного таборування міняєть-
ся, як також і учасники, але є ядро пласто-
вих родин, котрі таборують кожного року. 
Провідниками цьогорічного родинного табо-

ру були Рональд і Надя Літепло. На фотогра-
фіях: вгорі – всі учасники цьогорічного табо-
ру; внизу – діти; зліва – привіт, підписаний 
учасниками табору. 

Надя Літепло

Відбувся пластовий табір „Родинна Ватра 2015“ 
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Війна на сході об’єднала турботами усю Україну
Психолог поїхала на фронт

Олександeр Вiвчарик

СМІЛА‚ Черкаська область. – 19 
серпня з центрального майдану міс-
та‚ від пам’ятника „Небесній Сотні“ 
відправили на фронт вантажів-
ку „КамАЗ“ – 17-ту машину, відре-
монтовану у громадській організації 
„Смілянська самооборона” за спри-
янням учасника Майдану та колиш-
нього бійця добровольчого баталь-
йону „Дніпро-1”, голови Черкась-
кого обласного осередку „Комітет 
народної контролі” Олексія Цибка‚ 
який відшукує в місцевих автошко-
лах автомобілі. 

Авто назвали „Наташа”. У від-
новленій автомашині проводжали 
на передову лінію Наталію Шпіцер. 
Власне, це заради неї і назвали авто! 
Н. Шпіцер народилася в селі Рот-
містрівці поблизу Сміли‚ закінчила 
Київський педагогічний університет 
ім. Михайла Драгоманова за фахом 
психолога. Тепер вона як психолог 
відвідує зону бойових дій на Донеч-
чині‚ зокрема батальйон „Айдар”. 

Настоятель храму Різдва Святого 
Івана Хрестителя Української Авто-

кефальної Православної Церкви 
митрофорний протоєрей Михай-
ло Шевчук освятив „КамАЗ“ і бла-
гословив Н. Шпіцер‚ передав яблу-
ка воїнам.

Відвідали реабілітаційний центр 
Анатолій Сазанський

М И Р Г О Р О Д ,  П о л т а в с ь к а 
область. – 14 серпня група добро-
вольців відвідала Вишкільно-реа-
білітаційний центр Слобідської 
сотні добровільного батальйо-
ну „ОУН“ (сотник – позивний 
„Бек“), який базується неподалік і 
проводить підготування військо-
вих і медиків для діючої україн-
ської армії. Мета візити – нала-
годження співпраці у національ-
ному вихованні молоді, а також 
допомоги з продовольством та у 
вирішенні різних господарських 
питань.

Добровольці привезли ово-
чі, фрукти, м’ясо, живого бара-
на, якому на чесь президента Росії 
присвоїли псевдо „Володимир 
Володимирович“ і прив’язали до 
стовпа, дві енерґоефективні пічки 
– подарунок миргородських кова-
лів і ще низку потрібних у госпо-
дарстві речей. 

Від миргородської Діяспор-
ної бібліотеки ім. Галини Король 
вручили представникам Центру 
бібліотечку, адже слухачі вивча-

ють історію України та її ідеоло-
гію. Зокрема передані книги Героя 
України Левка Лук’яненка, героя 
УПА Юрія Борця, новелі про жит-
тя під більшовиками української 
письменниці з США Оксани Мос-
тович, Павла Штепи, Анатолія 
Сазанського, Любомири Гайов-
ської-Бойко з США, письменни-
ка-дивізійника з Канади Романа 
Колісника, ветерана-дивізійни-
ка з Австралії Володимира Коцу-
на, письменниць Любові Васи-
лів-Базюк з Канади і Віри Вовк з 
Бразилії, поетеси з США Ганни 
Черінь, українського письменника 
з Австралії Сергія Домазара і ще 
низку національних видань.

Центр вже прийняв кілька екс-
курсій місцевих дітей і може ста-
ти базовим місцем, де малень-
кі українці могли б доторкнути-
ся української слави і зростати 
патріотами. 

Запам’ятался зустріч з юним 
Тимофієм Литвиненком (позив-
ний „Світ“). Інструктор з бойово-
го навчання сказав, що з Тимком 
пішов би на найскладніше бойове 
завдання.

Майкл Щур пішов до війська
Євген Цимбалюк

РІВНЕ. – 33-річного Майкла Щура 
(справжнє ім’я Роман Вінтонів), 
українського тележурналіста, акто-
ра, сценариста, музиканта, ведучо-
го телевізійної програми „Утеодин з 
Майклом Щуром“ призвали до укра-
їнського війська. Його армійський 
шлях проліг до Рівного, де з початку 
серпня на тутешньому полігоні він 
проходить військове підготування. 

Після виконання свого патріотич-
ного обов’язку він готовий заново 
повернуться на телебачення і продо-
вжити свій популярний проєкт. Так 
що глядачів, відданих програмі „Уте-
один з Майклом Щуром“, телевізій-
ний ведучий закликає почекати при-
наймні рік. 

Вдома на його повернення чека-
ють дружина та донечка, народжена 
нинішнього року.

Книга оберiгала життя
Євген Цимбалюк

КУЗНЕЦОВСЬК, Рівненська 
область. – Уже втретє побував на 
війні 37-річний Леонід Рищико-
вець. Два рази він виконував 
миротворчу місію ООН у Республі-
ці Ірак, а тепер пішов воювати за 
рідну Україну, брав участь у запе-
клих боях під Савур-Моги-
лою, потрапив в полон і 
йшов у так званій „пара-
ді ганьби“, влаштованій 
„сепаратистами“ в Доне-
цьку. Через рік повернувся 
додому, разом з дружиною 
виховує двох доньок. 

Книгу „Україна – козаць-
ка держава“ знайшов на 
звалищі біля підвалу, де 
у тримували полонених. 
Коли до полонених долину-
ла чутка, що їх мають роз-
стріляти, прилаштував цю 
величезну книгу під мун-
дир, над серце. При цьо-
му думав: якщо будуть роз-
стрілювати, то, може, куля 
не проб’є серце, застрягне в 

книжці. 
 Полонених через 32 дні визво-

лили українські перемовники на 
чолі з генералом Володимиром 
Рубаном при сприянні народної 
артистки України Оксани Білозір. 
Покидаючи неволю, вояк забрав із 
собою й книгу як оберіг і пам’ять 
про пережите на війні. 

Олексій Цибко (праворуч) і його 
бойовий побратим Каміль Валетов 
проводжають на фронт Наталію 
Ш піц е р .  ( Ф о т о :  О ле к с анд e р 
Вiвчарик)

Український вояк Майкл Щур у 
Рівному. (Фото: Євген Цимбалюк)

Привезену з фронту книгу „Україна – 
козацька держава“ Леонід Рищиковець 
(праворуч) переглядає з заступником місь-
кого голови Кузнецовська Юрієм Кравцем. 
(Фото: Євген Цимбалюк)

Краєзнавець став гармашем
Тетяна Будар

БЕРЕЖАНИ, Тернопільська 
область. – Уже рік як Олег Полив-
ко – відомий філателіст, краєзна-
вець, патріот свого міста і України 
став гармашем самохідного гавбич-
ного дивізіону 79-ої Миколаївської 
аеромобільної бриґади Збройних 
Сил України. 

Молодший сержант О. Полив-
ко служить поблизу Маріюполя. 
Раніше воював на передовій лінії 
недалеко Донецького летовища. 
Живуть вояки у покинутій школі.

Відпустка у Бережанах пройшла 
для О. Поливка змістовно. Він брав 
участь у святкуванні 575-річчя 
селища Козова, упорядкував збір-
ник „Художні немарковані конвер-
ти України“ (вийшов сиґнальний 
примірник нової книжки).

Вояк Олег Поливко. (Фото: Тетяна 
Будар) 

Зустріч біля прапора. (Фото: Анатолій Сазанський)
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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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Головне Бюро
125 Corporate Blvd

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

E-mail:  memberservice@sumafcu.org

Філія в Йонкерсі
301 Palisade Ave

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

E-mail:  palisade@sumafcu.org

Філія в Спрінґ Валі
16 Twin Ave

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

E-mail:  springvalley@sumafcu.org

Філія в Стамфорді
39 Clovelly Road

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

E-mail:  stamford@sumafcu.org

Філія в Нью-Гейвен
555 George St.

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

E-mail:  newhaven@sumafcu.org

Це найкраще м ісце для 
збереж ення ваших 

ощадностей!

Інтернет: www.sumafcu.org

Завантажте наш мобільний додаток  
для зручності контролю за рахунками! 

 

 Шукайте SUMA FCU Mobile 
Депозит чеків 
Перегляд балансів та історії транзакцій 
Перекази між рахунками та оплата позичок 
Оплата рахунків та більше 

 

Телефонуйте 914-220-4900.

 

таку безкарнiсть оточення Янукови-
ча. Рiч тут в iншому. Уся стара елiта 
пов’язана мiж собою корупцiйно-
бiзнесовими зв’язками. Поро-
шенко є представником цiєї ста-
рої елiти. Я нагадаю, що вiн 2012 
року навiть працював Мiнiстром 
економiчного розвитку i торгiвлi в 
урядi Азарова. I якщо хтось з топ-
фiгур режиму Януковича сяде, то 
безумовно має що розказати на судi 
про представникiв старої елiти в 
нинiшнiй владi, зокрема i про пре-
зидента. I це найбiльша проблема 
Президента – вiн не вiдчуває свобо-
ди щодо них, аби самому не стати 
жертвою полiтичних скандалiв, якi 
вони можуть спровокувати своїми 
одкровеннями, коли вже не мати-
муть що втрачати. Саме через це 
нiхто з них не сяде, поки Порошенко 
є Президентом“‚ – це думка громад-
ського активіста й експерта‚ керів-
ника Центру протидії корупції Віта-
лія Шабуніна. 

Жалюгідне‚ наприклад‚ те‚ що 
діється в Генеральній прокурату-
рі‚ де зусиллями двох-трьох моло-
дих реформаторів могло б усе доко-
рінно змінитися‚ але саме Прези-
дент стоїть на перешкоді‚ захищаю-
чи Генерального прокурора Вікто-
ра Шишкіна і з ним – ретроґрад-
ну‚ напівзлочинну правоохоронну 
і таку ж судову систему. Не вірячи 
і не бажаючи у ній змін‚ П. Поро-
шенко допустив у Генпрокурату-
ру‚ задля підвищення свого рефор-
маторського образу‚ непідкупного і 
послідовного Давида Сакварелідзе‚ 
але коли той справді пішов проти 
системи – її ж представляє Віктор 
Шокін – П. Порошенко не почув 

вимог понад 100 депутатів Верхо-
вної Ради звільнити В. Шокіна. Тим 
часом президент за першої ж наго-
ди усунув з поста суддю Консти-
туційного Суду‚ першого Генпро-
курора незалежної України Вікто-
ра Шишкіна – того самого принци-
пового правника‚ який за В. Януко-
вича рішуче виступив проти некон-
ституційного переходу від парля-
ментсько-президентської республі-
ки до президентсько-парлямент-
ської. 

З такою ж принциповістю – 
за що й поплатився – В. Шишкін 
тепер засуджує намагання прези-
дента внести в Конституцію змі-
ну про „особливості самовряду-
вання“ в окупованих путінськими 
найманцями районах Донецької 
і Луганської областей. П. Поро-
шенко виправдовує це Мінськими 
домовленостями‚ вперто замовчу-
ючи той факт‚ що той більш ніж 
сумнівний „документ“ був зфор-
мульований не в Києві‚ а в Крем-
лі.

З цієї очевидної причини роз-
ходження між Президентом і гро-
мадянським суспільством набу-
ває все гостріших форм. Не можна 
не пошкодувати‚ що П. Порошен-
ко і такі авторитетні українці‚ як 
Дмитро Павличко‚ Юрій Щербак‚ 
Ігор Юхновський‚ Мирослав Попо-
вич‚ В’ячеслав Брюховецький‚ Бог-
дан Яременко‚ Володимир Огризко‚ 
Степан Хмара‚ Левко Лук’яненко та 
багато інших опинилися на проти-
лежних сторонах у питанні про змі-
ни в Конституції і про Донбас.

Так само залишаються непочу-
тими президентом українські інте-
лектуальні середовища‚ які радять 
йому вийти за межі „нормандсько-
го“ формату Мінських перегово-
рів і залучити до них учасників‚ 

по-перше‚ сильніших‚ як от США‚ 
а по-друге‚ – тих‚ кому національ-
ні інтереси України є ближчими‚ 
зокрема й особливо таким учасни-
ком може і повинна стати Польща.

Від Франції і Німеччини Україна 
вже не дочекається перелому подій 
на свою користь‚ як не дочекалася 
від спостережної місії Організації з 
безпеки і співробітництва в Европі. 
Найбільшим впливом Европи була 
б контроля на українсько-росій-
ському кордоні‚ і саме її відсутність 
дає можливість Росії безперервним 
потоком ввозити на Донбас‚ під 
виглядом „гуманітарних конвоїв“‚ 
зброю і військову техніку для сепа-
ратистських банд.

Під час святкування Дня Неза-
лежнос ти президент гордив-
ся новою українською армією та 
її високою боєздатністю‚ насправ-
ді ж це досягнення не так влади‚ 
як народу‚ високої народної сві-
домости‚ про котру свідчать сотні 
добровольчих батальйонів і сотні 
тисяч волонтерів. Саме їхній геро-
їзм і жертовність є головними чин-
никами у цій війні. Влада щось 
також робить‚ бо мусить‚ але могла 
б і повинна б – набагато більше. 
Просто не вкладаються у здоро-
вий глузд повідомлення преси‚ що 
Міністерство оборони і Міністер-
ство фінансів діють в часі війни 
отак неузгоджено: в армії служить 
сьогодні 280 тис. осіб‚ а держав-
ний бюджет розрахований тільки 
на 230 тис.

Влада катастрофічно втрачає 
рештки післямайданного авторите-
ту‚ імітуючи реформи‚ а не робля-
чи їх головним сенсом своєї діяль-
ности. Знов-таки‚ гарне‚ симпатич-
не явище – нова патрульна поліція. 
Гарна уніформа‚ всі навчені чемно 
вести себе‚ усміхатися до людей на 

вулиці‚ але й є за що: місячна плат-
ня патрульного – 8‚000 грн‚ а мілі-
ціонера‚ чиїм обов’язком є боро-
тися зі злочинцями – 3‚000 грн. 
То який їм сенс старатися? А тим 
часом за вісім місяців цього року в 
самому лише Києві вкрадено понад 
1,000 авт.

Покищо реформи імітуються‚ 
матеріяльний рівень життя народу 
впав навіть у порівнянні з пануван-
ням режиму „реґіоналів“. Розкра-
дання бюджетних грошей чинов-
никами усіх рівнів триває. То яких 
результатів‚ на цьому безрадісно-
му соціяльному тлі‚ можуть очі-
кувати провідні партії від жовтне-
вих виборів у місцеві органи вла-
ди? Ось соціологія кінця серпня: 82 
відс. опитаних громадян вважають‚ 
що Україна рухається у неправиль-
ному напрямі. 

А коли‚ не дай Боже‚ у вересні 
президент знайде спосіб змусити 
депутатів 300 голосами ухвалити 
зміни до Конституції‚ розходжен-
ня між владою і суспільством може 
стати фатальним.

УДАР Віталія Кличка‚ „Народ-
ний фронт“ Арсенія Яценюка сто-
ять перед ганебною поразкою. 
„Бльок Петра Порошенка“ – у не 
набагато ліпшому становищі. Тому 
вони вирішили об’єднатися в пре-
зидентській партії „Солідарність“. 
Але це ж явно безнадійна справа: з 
трьох слабих партій не вийде одні-
єї сильної.

Розчароване в таких ось безси-
лих‚ безідейних‚ безідеологічних 
„політичних силах“‚ українське сус-
пільство цими місцевими вибора-
ми може знизу‚ від народних надр‚ 
підняти на поверхню такий полі-
тичний проєкт‚ якого давно чекає 
Україна. Тільки тоді можна буде 
говорити про зміну системи.

(Закінчення зі стор. 1)

Хто переможе...
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було прикро з серцем. 
4 вересня В. Стус не відгукнувся. 

У коридор запасним ходом зайшло 
начальство. Відчиняли двері кар-
цера, про щось стиха перемовля-
лися. А потім – якась незвична 
тиша. Ще жевріла надія, що В. Сту-
са відвезли в лікарню на станцію 
Всехсвятська. Але в кінці вересня 
мене самого повезли туди. Я дові-
дався, що В. Стуса там не було. 
Може, повезли кудись далі? 5 жов-
тня викликали мене два каґебісти. 
У розмові з ними я назвав помер-
лих кучинських в’язнів: Андрій 
Турик, Михайло Курка, Олекса 
Тихий, Іван Мамчич, Юрій Литвин, 
Валерій Марченко, Акпер Керімов, 
Ішхан Мкртчян, Василь Стус… 
Чую: „Ну, Стус... Серце не витрима-

ло. З кожним може трапитися“.
Отут і моє серце впало. Він 

спростував мій сумнів. 
Цілком можливо, що смерть 

настала від серцевого нападу. Зваж-
мо, що В. Стус тримав голодівку в 
холодному карцері, маючи на собі 
лише благенький одяг. Постіль не 
видавалася. Температура вдень 
навряд чи сягала 15 градусів. Сонце 
в той карцер не заглядало. Вранці 
ми бачили лід на шибках. А В. Стус 
же не мав чим укритися. І енерґії, 
щоб зігрітися, не мав. Але в жовтні 
1985 року Е. Тарто сказав, що ніби-
то чув, як увечері 3 вересня, В. Стус 
застогнав: „Убили…“. 

Загадку загибелі В. Стуса знають 
виконавці. Деякі з них невипадко-
во скоро померли. Знають замов-
ники, і деякі з них досі живі. Але 
вони до злочину не признаються. 
Одного я певен: це був наказ Крем-
ля. 

(Закінчення зі стор. 6)

30 років тому...

остання і тепер є найближчою до 
санскриту. Зазначимо, що мовна 
приналежність до певної спіль-
ноти народів не тотожна етнічній 
належності. У світі багато таких 
невідповідностей. Однією з них є 
Московія, яка отримала до вжитку 
слов’янську мову лише як резуль-
тат культурної експансії Давньої 
Руси на землі, заселені угрофін-
ськими племенами.

5. Повернення у родинне коло 
братніх европейських народів є 
історичною місією нашого поко-
ління. Це повернення також і у сві-
тову родину цивілізованих наро-
дів. Ми маємо інтеґруватись в еко-
номічне і політичне життя сучасної 
світової цивілізації але не втратити 
при цьому своєї національної іден-
тичности. Економічна і військо-
ва інтеґрація в Европу – це лише 
один крок у правильному напрямі, 
що допоможе нам вистояти у вій-
ськовому протистоянні з Москові-
єю. Крапку у цій війні може поста-
вити лише парада українських 
військ на Червоній площі у Москві. 
Ми повинні перемогти Московію 
військово не для того, щоб надалі 
тихенько померти, а для того, щоб 
жити повноцінним національним 
життям. 

Найбільшою загрозою після вій-
ськової для нас є вимирання нації. 
З кожним роком нас стає все мен-
ше. Невдовзі і без війни ми звіль-
нимо нашу землю для нового засе-
лення іншими народами. Вими-
рання – це не проблема добробуту. 
Це – проблема світогляду. Оскіль-
ки вимирання властиве майже 
всім европейським народам, так 
само як і москалям, то нам слід 
замислитись, який саме европей-

ський досвід потрібно перейня-
ти, а де зупинитись. Очевидно, ми 
маємо здолати вимирання само-
стійно, ставши дороговказом для 
інших братніх европейських наро-
дів. 

6. Формування власного світо-
гляду неможливе без контролі над 
власним інформаційним просто-
ром. Без експансії в інформацій-
ний простір інших держав немож-
ливе бльокування їх загрозливих 
впливів у нашому інформаційно-
му просторі. Отже, без перемоги в 
інформаційній війні важко споді-
ватись на перемогу у війні з Мос-
ковією та війні з вимиранням.

7. Питання релігії слід залишити 
на розсуд громадян. Але потріб-
но переглянути юридичні і еко-
номічні підстави функціонуван-
ня на нашій землі Церкви ворожої 
нам держави – УПЦ Московського 
Патріярхату. 

8. Нам не обійтись без впли-
вових союзників на міжнарод-
ній арені. Найбільша наша подя-
ка Сполученим Штатам Амери-
ки за їх досить серйозну підтрим-
ку України в часи теперішньої най-
більшої загрози існуванню україн-
ської держави і українського наро-
ду. Але слід взяти до уваги, що, 
на мою думку, США дотепер не 
були зацікавлені у повній дезінте-
ґрації московської імперії. Тепер 
ситуація радикально міняється. 
Сьогодні саме США об’єктивно є 
ґарантом існування нашої держа-
ви, хоча млява реакція Президента 
Барака Обами на аґресію Москви 
підживлює сумніви щодо надій-
ности нашого головного стратегіч-
ного союзника у дальшій перспек-
тиві. 

9. Головною потугою Европи є 
Німеччина. Висловлю припущен-
ня, що ця країна і досі зацікавле-
на в дезінтеґрації Московії. Про 

це може свідчити мапа Китаю, 
подарована німецьким канцлером 
китайському прем’єрові під час 
його останньої візити до Німеч-
чини. На ній всі життєво важливі 
області Сибіру і весь Далекий Схід 
позначені як належні Китаєві. Але 
було б нерозважливо покладатись 
і тепер на послідовну підтримку 
Німеччиною української незалеж-
ности, хоча саме зараз вона нам 
найбільше потрібна.

Нам не слід соромитись співпра-
ці з німцями частини нашого наці-
оналістичного табору у часи Дру-
гої світової війни. Ця співпраця, 
на мою думку, відповідала націо-
нальним інтересам українців. 

10. Ми б не вижили в остан-
ній війні з Московією без мораль-
ної, а часом і матеріяльної під-
тримки з боку інших країн Захід-
ньої Европи і Північної Америки, 
зокрема Канади і Великобританії. 
Але відмова цих країн постачати 
нам зброю свідчить про існуван-
ня певної червоної риски у наших 
стосунках, яку вони не збирають-
ся переходити. Україна є найбіль-
шою за територією країною Евро-
пи. Вона має стати найчисельні-
шою за населеннямі і насильнішою 
військовою потугою. Але останнє 
неможливе без ґльобальної еконо-
мічної модернізації країни, без чіт-
кого усвідомлення наших провід-
них духовних цінностей. 

11. Культ військових – це умо-
ва нашого виживання. Країна має 
знати імена всіх своїх героїв. Ними 
мають називатись школи, вулиці, 
майдани і площі. На їх будинках 
мають висіти меморіяльні дошки. 
Вони мають бути бажаними гостя-
ми у школах і вузах. Ми вже дово-
лі втратили наших найкращих 
людей, щоби почати створювати 
меморіяли загиблим героям у цен-
трах населених пунктів, де при-
сутні лише меморіяли радянських 
часів.

12. Матеріяльна забезпеченість 
людей є підґрунтям їх особис-
тої свободи. У неї багато і інших 
зовнішніх ознак. Однією з них є 
вільне володіння особистою вог-
непальною зброєю – не всіма і не 
відразу, і під високу особисту від-
повідальність, але володіння збро-
єю. Нам не уникнути тотальної 
мілітаризації суспільства. Тепе-
рішня війна – це тільки загострен-
ня нашого тривалого протистоян-

ня з Московією. Навіть по її закін-
ченні завжди існуватиме загроза її 
поновлення. Громадяни, що мають 
вогнепальну зброю, мають бути 
охоплені різними воєнізовани-
ми структурами, керованими дер-
жавою. У світі є чимало успішних 
країн, де наведені вище принципи 
реалізовані.

13. А що далі? А далі якісна осві-
та, базована на наукових дослі-
дженнях, єдиній підставі вважа-
ти її якісною. Це інтенсивний роз-
виток точних наук, а на їх осно-
ві – інноваційної промисловости, 
яка поглинала б нашу таланови-
ту і освічену молодь, вмотивовую-
чи її до до отримання реальної, а 
не формальної освіти. Це всебіч-
ний розвиток гуманітарних наук, 
який допоможе нам позбавитись 
прищепленого сторіччями неволі 
комплексу культурної меншовар-
тости. 

Европа нам потрібна для того, 
щоб використовуючи її культуру, 
її науку, її технології, відродити 
у себе сучасну науку, що є осно-
вою сучасної культури, передо-
ві технології, що є основю добро-
буту людей, для того щоб стати 
справді великим народом серед 
інших великих народів світу. Для 
того, щоб пишатися не тільки сво-
їм власним і унікальним мину-
лим, але і своїм сьогоденням, бути 
впевненими у своєму щасливому 
майбутньому. 

Валерій Швець – академік Акаде-
мії наук вищої школи України, док-
тор фізико-математичних наук, 
професор, Одеса.

(Закінчення зі стор. 3)

Що далі?

прозоро натякнув, що в Росії пере-
буває 3 млн. українських біженців, 
переважно — осіб призовного віку. 
Не виключено, що буде здійснене 
масоване вторгнення на українську 
територію російських військ під 
виглядом „українських доброволь-
ців“. Точно так само більшовики 
1924 року намагалися вторгнутися 
до Бесарабії та країн Балтії, пускаю-
чи в першому ешелоні загони черво-
ноармійців, зформовані з вихідців з 
відповідних країн. Але тоді відсут-
ність народної підтримки призве-

ла до швидкого провалу піднятих 
радянськими аґентами повстань, і 
широкомаштабна радянська інтер-
венція зазнала краху.

Українська держава повинна вмі-
ти себе захистити. Лише гідна від-
січ російській аґресії на Донбасі 
може змусити В. Путіна відмови-
тися від плянів поглинання Украї-
ни за допомогою встановлення там 
маріонеткового режиму.

(„День“‚ 20 серпня)

Борис Соколов – російський  літе-
ратурознавець‚ літературний кри-
тик‚ історик‚ доктор історичних 
наук‚ Москва.

(Закінчення зі стор. 2)

Що може...
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ПАНОРАМА ЖИТТЯ В УКРАЇНІ                                                                                             
Видали книгу Євгена Маланюка

Світлана Орел 

КІРОВОГРАД. – В обласній нау-
ковій універсальній бібліотеці 
ім. Дмитра Чижевського 13 трав-
ня відбулася презентація нового 
видання книги Євгена Маланю-
ка „Малоросійство“, яка побачи-
ла світ у видавництві „Український 
пріорітет“, директор якого Воло-
димир Шовкошитний, відвідавши 
цьогорічне вручення премії іме-
ни видатного поета-земляка, під-
тримав ідею масового видання цієї 

праці.
Власне, сама ідея належить 

д-рові Леонідові Куценкові, який 
висловлював її ще 20 років тому, у 
перші роки української незалеж-
ности. Передмову до книги напи-
сав д-р Григорій Клочек.

На презентації йшлося про важ-
ливість думок поета і мислителя 
в процесі духовного та інтелекту-
ального оздоровлення українства, 
позбавлення стереотипів та мітів 
минулого. Цей процес зараз три-
ває в Україні.

Освятили меморіяльну дошку 
Євген Цимбалюк 

ДУБНО, Рівненська область. – На 
фасаді старого корпусу школи ч. 1 
встановлено 12 травня меморіяль-
ну дощку на честь Бориса Возниць-
кого, Героя України, лавреата Шев-
ченківської премії, заслуженого пра-
цівника культури України та Поль-
щі, незмінного впродовж 50 років 
директора Львівської ґалерії мис-
тецтв. 

Б. Возницький три роки тому, на 
87 році життя, відійшов у вічність, 

але залишився в пам’яті дубенчан, 
закарбованим у меморіяльній дошці. 
Його донька Лариса Разінкова-Воз-
ницька подякувала за збереження 
світлої пам’яті про людину, яка віда-
ла українській культурі усе життя. 

 Меморіяльну дошку освятили 
настоятель собору св. Іллі Україн-
ської Православної Церкви Київ-
ського Патріярхату о. Ігор Когут та 
настоятель храму св. Луки, що в селі 
Ульбарів Дубенського району, де 
народився Б. Возницький, о. Тарас 
Кущевий. 

Одеські катакомби – явище незвичайне
Сергій Горицвіт 

ОДЕСА. – Унікальні одесь-
кі каменоломні простяглися на 
понад 2,500 кілометрів під землею. 
Постала можливість включення 
цих катакомб до Основного спис-
ку всесвітньої спадщини ЮНЕС-
КО. 

15 червня члени оргкомітету 
Конференції з всесвітньої спадщи-
ни ЮНЕСКО спустилися в одесь-
ке підземелля. Як зазначив началь-
ник Управління з питань охоро-
ни об’єктів культурної спадщи-
ни міської ради Андрій Шелюгін, 
спуск було організовано за допо-
могою громадських інспекторів, 
які займаються дослідженням 
одеських катакомб. 

Саме в катакомбах відбуло-
ся виїзне засідання оргкоміте-
ту ІІ Міжнародної науково-прак-
тичної конференції „Збереження 
історичної забудови центру Оде-
си шляхом включення в Осно-
вний список всесвітньої спадщи-

ни ЮНЕСКО“.
Мережа підземних ходів під 

Одесою є унікальним історичним 
об’єктом і пам’ятником містобу-
дування. Більша частина катакомб 
– колишні каменоломні, з яких 
видобували будівельний камінь-
черепашник. 

30 травня в катакомбах заблу-
кали троє 15-річних підлітків. До 
їх пошуку було залучено 150 мілі-
ціонерів, кінологів з собаками, 
добровольців і спеціялістів спе-
леологічного загону „Пошук“. На 
другу добу підлітків було виявле-
но в трьох кілометрах від входу 
в катакомби. Вони пояснили, що 
зайшли в каменоломні сховатися 
від спеки. Алла Петрова, Анатолій 
Петрусь і Данило Малярчук були 
вдячні одеським рятівникам, які 
вивели їх на поверхню. 

16-19 липня на базі катакомб 
відбувся семінар Української спе-
леологічної асоціяції з топогра-
фічних зйомок горизонтальних 
підземних площин.

У підземних лябіринтах під Одесою. (Фото: Сергій Горицвіт)

Козацька гармата будить історію
Євген Цимбалюк

ПЛЯШЕВА‚ Рівненська область. 
– Гармату, подібну до тих, які стрі-
ляли під час Берестецької битви‚ 
на „Козацькі могили“ привіз само-
бутній козак Іван Забабаха, який 
був гармашем на відомій козацькій 
чайці „Пресвята Богородиця“. 

Створення козацької чайки ста-
ло своєрідною толокою, а гармати 
відливали на кераміко-скульптур-
ній фабриці відповідно до запи-
сів історика Ґійома Левасера де 
Боплана, який після своїх мандрів 
країнами Східньої Европи зробив 
детальний опис козацької чайки та 
її восьми гармат.

Дитяча бібліотека має нове ім’я
Світлана Орел

КІРОВОГРАД. – Обласна дитяча 
бібліотека ім. Гайдара віднині носи-
тиме ім’я Тараса Шевченка. Біль-
шовицький письменник Аркадій 
Гайдар, відомий також своїми зло-
чинами під час служби в ЧК, зник з 
культурологічної мапи области.

У вересні минулого року до 
обласної влади звернулися читачі 

з проханням надати бібліотеці ім’я 
Т. Шевченка. Двічі проєкт цього 
рішення на сесіях обласної ради не 
набирав достатньої кількости голо-
сів. І тільки з третього разу міні-
мальною кількістю голосів дитячу 
бібліотеку було перейменовано. 

Колектив та маленькі читачі з 
цього приводу влаштували свято, 
запросили у гості тих, хто сприяв і 
допомагав отримати нове ім’я.

Гармаш Іван Забабаха. (Фото: Євген Цимбалюк)

Найсильніший – Олександер Лашин
Євген Цимбалюк

ЛУЦЬК. – 23 серпня у місті прове-
дено чемпіонат „Найсильніша люди-
на України-2015“. Участь у ньому, 
окрім українських силачів, взяли 
спортовці з інших країн. 

Силових вправ було шість: перетя-
гування вантажівки, підняття коло-
ди вагою 145 кілограмів, так звана 
прогулянка фармера з перенесенням 

двох „валіз“ вагою 150 кілограмів‚ 
штафета з несенням на плечах коро-
мисла вагою 345 кілограмів та пере-
кидання 300-кілограмової труби, під-
несення снаряда над головою, закла-
дання на високі тумби куль вагою від 
120 до 180 кілограмів.

Найкраще з завданнями впорав-
ся 33-річний Олександер Лашин з 
Маріюполя. Йому вручена головна 
чаша турніру. 

Перенесення двох „валіз“ вагою 150 кілограмів. (Фото: Євген Цимбалюк)
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Дума прo Надію Савченко
Доктор фізико-

математичних наук, 
професор Одеського 
національного уні-
верситету ім. Іллі 
Мечникова Олексан-
дер Птащенко одно-
ч а с н о  т а л а н ов и -
тий поет. Його чет-
верта поетична збір-
ка „Наша Голгофа. 
Думи“ щойно поба-
чила світ в одеському 
видавництві „Астро-
принт“. Автор зга-
дав про давню фор-
му спілкування пое-
та, кобзаря, співака з 
народом.

Автор передмови до книги, 
а одночасно й редактор, відомий 
далеко України письменник, мовоз-
навець, просвітянин Олекса Різни-
ків зазначив, що О. Птащенко взяв-
ся за дуже серйозні речі, через думи 
відобразити трагічні долі простих 
наших людей і наших героїв у вихо-
рі боротьби проти загарбників-

чужинців та більшо-
вицької диктатури.

Тематика дум О. 
Пащенка стосуєть-
ся української істо-
рії („Дума про крим-
ський похід повстан-
ц і в - м а х н о в ц і в “, 
„Варшавський суд 
Степана Бандери“, 
„Дума про Майдан“, 
„Дума про Чорново-
ла“ та інші). 11 дум 
ввійшли у книжку і 
є надія, що нинішні 
кобзарі обов’язково 
їх заспівають вої-
нам, які захищають 

вітчизну.
О. Птащенко з Одеси 28 липня 

показав свою нову думу про Надію 
Савченко О. Різникову, а також 
Святославові Караванському, які 
допомогли йому в редаґуванні тво-
ру. Надсилаючи поезію до „Свобо-
ди“, автор написав: „Дівчина проти 
імперії зла“ – таку картину, я певен, 
напишуть мистці“. 

То не горлиця сіренька
та й діточок своїх літати навчала –
то матінка старенька
свою донечку рідненьку,
льотчицю молоденьку
на священну, та не дівочу справу –
на війну криваву 
 споряджала:
„Літай. моя донечко,
 бий бандитів московських з неба,
а я – день і ніч молитимусь за тебе“.
Та й літала Надя, високо літала,
москалів-загарбників била-побивала,
землю свою рідну
 від ворогів-окупантів захищала,
велику повагу між льотчиків-побратимів мала.
А терористи московські
 справу свою чорну добре знали:
похвалялися людожери-генерали:
в двадцяти восьми країнах
 одночасно воювали,
своїх „зелених чоловічків“
 у чужі землі засилали,
людей мирних викрадали,
 катували,
  вбивали,
а в Кремлі про це, 
 начебто, нічого й не знали...
Оці „зелені чоловічки“
 льотчицю Надію викрадають,
через кордон, до Московії переправляють,
за ґрати тюремні саджають,
злочинну лже-судову „справу“ учиняють...
А Надія всі московські знущання-катування
 мужньо перетерпала,
звинувачення безглузді рішуче відкидала,
двомісячну голoдiвлю стійко тримала,
життя своє молоденьке по краплині втрачала...
За Надію Савченко, народного депутата і дипломата,
вступилася вся Европа,
 а ще й Сполучені Штати,
та у відповідь –
 тільки тупе белькотіння й прокляття...
І побачив весь світ
 той московський вискал звіриний,
людоїдську зневагу 
 до людського права ...
Я певен, напише художник картину:
ти стоїш, молода бранка, ні в чому не винна,
а навпроти – людоїд печерний
(на шляху розвитку – не зовсім ще людина),
а в руках його – зловісна ядерна дубина...
Ти сміливо проти нелюда повстала,
не вбоялася, що сил було замало, 
і в двобою – ти перемогла:
ти серця людей завоювала! 
Українці, 
 борці за Вкраїнську Соборну Державу!
Заспіваймо ж Герою незламному,
 мужній Надії Савченко славу!

НОВИНИ ЛІТЕРАТУРИ І МИСТЕЦТВА                                                                           

Виставка мандрує Україною 

    Олександер Костирко

ОДЕС А.  –  Інс ти-
т у т світової політи-
ки відкрив 22 липня на 
Соборній площі міс-
та Міжнародну вистав-
ку політичної карика-
тури. Проєкт здійсню-
ється спільно з гро-
мадською організацією 
„Euforion“ (Братислава) 
з підтримкoю Міжна-
родного Вишеградсько-
го фонду. 

Виставка охоплює 
п ’ я т ь  н а й б і л ь ш и х 
міст України і триватиме до груд-
ня. Першими виставку побачили 
20 травня у Києві, а на відкрит-
ті побував Президент Словаччи-
ни Андрей Кіска. У Дніпропетров-
ську виставка відкрилася 3 липня 
на площі Героїв Майдану і тривала 
до 20 липня. Далі вона помандру-
вала до Одеси, Ужгорода, Харкова. 

За минулі два роки Міжнарод-
на виставка політичної карикатури 
відвідала Словаччину, Чехію, Поль-
щу, Угорщину та Грузію, 
де була презентована у 
24 містах.

В Одесі було пред-
ставлено понад 40 робіт 
відомих карикатуристів 
з Чехії (Павел Рейзена-
вер), Словаччини (Мар-
тін Шутовец), Угорщи-
ни (Чаба Варга), Поль-
щі (Анджей Млєчко), 
України (Олег Смаль), 
Грузії (Георгій Ґаме-
зардашвілі) та США 
(Дерил Кейґл).

Виставка задумана 
як демонстрація свобо-
ди самовираження та 
свободи слова, приклад 
критичного ставлення 
до політиків, які були 
обрані служити, а не 
правити. Вони несуть 
відповідальність за свої 
дії, а тому можуть бути 
об’єктом критики з 
боку громадського сус-
пільства.

„На жаль, в  Україні 
жанр політичної кари-
катури досі  не отримав 
належного йому  визна-
ння. Лише окремі укра-

їнські видання знаходять на  сво-
їх сторінках місце для  малюнків 
на політичну тематику. Їм не виста-
чає гостроти і  провокаційности, 
які позначають політичну кари-
катуру в  США  і  країнах Західної 
Европи. Між тим, можливість від-
крито критикувати посадовців  є 
однією з  головних ознак демокра-
тичної держави“, –  говорить ана-
літик Інституту світової політи-
ки  Дарина Гайдай. 

На Міжнародній виставці політичної карикатури в Одесі. (Фото: 
Олександер Костирко)

Карикатура Олега Смаля (Україна). 

Карикатури Дерила Кейґла з США. 
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PO Box 746, Chester, NY 10918

•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.

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

ЕвгЕн 
Осціславський

2-ий  Заступник президента 
Ліцензований Продавець

Страхування Життя
Ukrainian National Assn., Inc.

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

e-mail: eugenemaria@comcast.net

ЕВГЕН 
ОСЦІСЛАВСЬКИЙ

2-ий Заступник президента
Ліцензований продавець

страхування життя
Ukrainian National Assn., Inc.

LYTWYN & LYTWYN
UKRAINIAN FUNERAL DIRECTORS

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

AIR CONDITIONED ROOMS
Обслуга ЩИРА і СЕРДЕЧНА

Our services are available 
anywhere in New Jersey.

Також займаємося похоронами 
на цвинтарі в С. Бавнд Бруку 

і перенесенням тлінних останків 
з різних країн світу.

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

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

ПЕТРО ЯРЕМА
УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБНИК

Займається похоронами
в BRONX, BROOKLYN,
NEW YORK і околицях

ДАНИЛО БУЗЕТА – директор
Родина ДМИТРИК

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

NEW YORK, N. Y. 10009

(212) 674-2568

ОКСАНА СТАНЬКО
Ліцензований продавець

Страхування Життя

OKSANA STANKO
Licensed Life Insurance Agent  

Ukrainian National Assn., Inc.

32 Peachtree Rd.
Basking Ridge, NJ 07920

Tel.: 908-872-2192; email: stankouna@optimum.net

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)

ПА К УНК И В  У КРАЇНУ

ЗАМОВ ЛЯЙТЕ

INTERNATIONAL TR ADE, LTD

Tr avel

                               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.

MAIN OFFICE 

215 SECOND A VENUE, NEW YORK, N .Y. 10003 
Tel.: (212) 533-2980 • Fax: (212) 995-5204 • Toll Free: (866) 859-5848 

Mailing Address: P.O. BOX 160 COOPER STATION, NEW YORK, N.Y.10276 

The following members should contact Ukrainian National Federal 
Credit Union by October 15, 2015 to claim their account and avoid 
having their funds submitted to the State Office of Unclaimed Funds: 

Nemgirov, Erdni 
Nerdahl, Elena K.
Setlik, Jan
Shaalova, Dinara 
Sheremetyev, Maksym 
Skazko, Stepan
Solod, Natalia
Stoyan, Ulyana 
Tchourikov, Vladimir 
Tromp, Anna 
Tsydypov, Aldar
Varble, Andrew J.
Witek, Jan
Yatsyk, Ryslana
Yatsyuk, Nataliya
Zaitov, Tohir S.

BRANCH OFFICES 

35 MAIN ST., SO. BOUND BROOK, N.J. 08880 · Tel.: (732) 469-9085 · Fax: (732) 469-9165 

Mailing Address: P.O. BOX 375, SO. BOUND BROOK, N.J. 08880 

615 AMBOY AVENUE, PERTH AMBOY, N.J. 08861 · Tel.: (732) 802-0480 • Fax: (732) 802-0484 

1678 EAST 17TH ST., BROOKLYN, N.Y. 11229 · Tel.: (718) 376-5057 · Fax: (718) 376-5670 · Toll Free: (866) 857-2464 

Bryndzey, Vitaliy 
Cherednychenko, Olena
Chetlenov, Dordzhi
Dragan, Janina
Fillipov, Igor 
Hoshovsky, Helene
Hruda-Standish, Virginia 
Jaremko, Helena  
Jarosz, Alicja
Kernitskiy, Roman
Klimenko, Elena
Kondratyuk, Yuriy
Kostyrkin, Oleksiy
Kurawsky, Iwan
Macyk, Alexandra
Markovitch, Robert E.
Menteshavshvili, Lamara
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Шановні читачі! Висилаючи до „Свободи“ спомини і спів-
чуття з приводу відходу своїх близьких і друзів, не забу-
вайте підтримувати видання тижневика пожертвами на 

пресовий фонд!

Ділимося сумною вісткою, що 30 червня 2015 року, 
на 97-му році життя відійшов у вічність у Фенікс, 

Арізона наш дорогий Батько і Дід

св. п. Степан Головатий
народжений у Вислоці Великому на Лемківщині.

 У глибокому смутку залишилися:

дочка  - Катя з чоловіком Joe
дочка  - Ліда з чоловіком Jacques
внучки  - Софійка і Катруся

Вічна Йому пам’ять!

Покійний був довголітнім членом Пласту, виконуючи обов’язки  но-
вацького виховника, кошового та станичного в Елізабет, Ню-Джерзі. 
Він також був інструктором на перших пластових таборах „Лісової 
Школи“ а опісля заступником як також комендантом і довголітнім 
членом референтури „Лісової Школи“. Покійний Юрій сповняв різні 
діловодства в Племені „Сіроманці“, включно з працею племінного.

Висловлюємо щирі співчуття дружині Марiйці, дітям та внукам

Вічна Йому пам’ять!

„...тихо спи без тривог“

Побратими „Сіроманці“ пращають Його нашим грімким „АВУ-у-у“

Велике Плем’я „Сіроманці“

З великим смутком ділимося сумною 
вісткою, що 12 серпня 2015 року відійшов 
на Вічну Ватру один з оригінальних членів 

Великого Плем’я „Сіроманці“

св. п.
пл. сен. кер. 

Юрій Орест Український
народжений 1 січня 1934 року.

Ділимося сумною вісткою, що 5 серпня 2015 року в 
Burnsville, Minnesota відійшов у вічність

св. п. Святослав Федорук
Похоронні відправи відбулися в Burnsville, Minnesota, з 

похоронного заведення White Funeral Home до Church of the Risen 
Savior, а опісля на Fort Snelling National Cemetery.

В попередних роках померли його батьки Олексій і Олександра 
Федоруки, його теща Mary Mauriala і шваґер Василь Тершаковець.

Святослав народився в 1938 році в Тернополі. Перед кінцем Дру-
гої світової війни родина Федоруків виїхала з України і була переве-
дена до табору для переселенців близько Постмюнстер, Німеччина. 
У 1949 році Федоруки іміґрували до США і поселилися в Lancaster, 
Wisconsin, де жили їхні американські спонзори.

Після закінчення Loras College в Dubuque, Iowa, в 1959 році, Свя-
тослав (відомий як Stan для його американських друзів) служив в 
армії США в Кореї. Після звільнення з армії він оселився в Minnesota 
і вчив німецьку мову та історію в середніх і вищих школах. Колеги 
та учні його любили та поважали. Святослав був активний в місцевій 
політиці і був пристрасним промотором освіти. Його найбільшою ра-
дістю була таки його родина; і найкращі хвилини життя він проводив 
у її колі.

Залишилися у глибокому смутку:

дружина         - Elizabeth Fedoruk

дочки         - Amy Fedoruk 
          - Jill Fedoruk
          - Suzanne Herrick з чоловіком Greg

онуки         - Kaden і Cole Peterson

сестра         - Марійка Тершаковець

племінниці     - Аня Томко з чоловіком Браєном і дітьми   
      Катею, Лесиком і Лілією

          - Зезя Завадівська з чоловіком Михайлом 
      і дітьми Марком, Діяною і Миколою

ближча і дальша родина в США і в Україні.

Вічна Йому пам’ять!

ПАНАХИДА - в середу, 2 вересня, о год. 7:30 веч. в похоронному 
заведенні Morroco Funeral Home, 470 Colfax Ave, Clifton. NJ

ПОХОРОН в четвер, 3 вересня 2015 року, о год. 9:30 ранку в церк-
ві св. о. Мнколвя, 216 President St., Passaic, NJ., а опісля на Україн-
ському православному цвинтарі св. Андрія Первозваного в С. Бавнд 
Бруку, Н. Дж.

Горем прибиті:
доньки  - СОНЯ ЦАПАР-КАЛЬМАН
  - MAPTA КОРДУБА з чоловіком ЮРІЄМ 
внуки  - ХРИСТЯ
  - МАРКО з дружиною JANE та сином HENRY
  - АНТОНІЯ з чоловіком GEORGE та донею MADELEINE
  - АДРІЯН з дружиною KAREN та донечкою YULIANA 
та ближча i дальша родина в Україні й Америці

Вічна Їй пам’ять!

У безмежному смутку повідомляємо приятелів 
і знайомих, що в неділю, 30 серпня 2015 року, 

заосмотрена Найсаятішими Тайнами відійшла у Вічність 
наша найдорожча Мати, Бабця, Прабабця і Стриянка

св.п. 
ІРЕНА КОХАНЕВИЧ-ЦАПАР

нар. в с. Туради, коло Жидачова в Україні.

Панахида відбулась в похоронному заведені Pistey Funeral Home. 
Похорон відбувся на Українському католицькому цвинтарі св. Духа в 
Гемптонбургу, Ню-Йорк. Тіло спочило коло його дружини Марії.

На рідних землях був районовим юнацтва ОУН та був в постійно-
му контакті з різними відділами УПА, які переходили рейдом через 
Тернопільщину. Був членом Першої української дивізії та членом то-
вариського суду.

Член О.Т.К. пластової оселі „Бобрівка”, 20 років служив головою 
Пласт-прияту в Бріджпорті, де відбувся перший 25-літний ювілей 
гуртка Пласт-прияту в Америці. Член пластового куреня „Хмельни-
ченки.”

Довголітній голова відділу УККА а також довголітній голова церков-
ного комітету при церкві Покрови Пречистої Діви Марії в Бріджпорті. 
Нагороджений різними грамотами вдячности від Владик В. Лостена 
та П. Хомницького, а також Папи Павла грамотою подяки.

Був обраний делеґатом на різні конґреси та конференції. Член 
управи та голова контрольної комісії 59-го Відділу УНС Колишній 
президент - протягом 12 років - корпорації „Бобрівка” в Colebrook, 
СТ, де протягом багатьох років відбувались Пластові табори. Багато 
праці та енергії вклав у виховання молоді. Працював для своєї церк-
ви і українського народу.

Залишилися у глибокому смутку:
син  - Стефан з дружиною Лярисою та дітьми Данилом і   

    Іванкою 
дочка  - Лідія з чоловіком William та дітьми Ліамом, Ґаннером  

    і Чейсом. 
Пожертви в пам’ять Покійного можна складати на церкву в Зарваниці 

і на Пласт. 
Нехай американська земля буде йому легкою.

Вічна Йому пам’ять!

Ділимось сумною вісткою, що 27 серпня 2015 року 
упокоївся в Бозі 

св. п.

 Василь Пелещук
народжений 3 серпня 1922 року в селі Переволока, 

Бучацький район, Тернопільська область. 
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“The avant-garde artists...were on the front lines of an 
artistic revolution.”
—Rafael Pi Roman, NYC-ARTS (Thirteen/WNET), April 16, 2015 

“[A] rich cultural cross fertilization and a dynamic 
output...pulsing with movement... stunning.”
—Susan Eley, Huffington Post, April 23, 2015

“A beautiful exhibition... establishing a sense of identity 
for the art of a nation...”
—Natasha Kurchanova, Studio International, March 16, 2015

IНСЦЕНІЗАЦІЯ
УКРАЇНСЬКОГО
АВАНГАРДУ
1910-1920
РОКІВ
Твори Олександри Екстер, 
Вадима Меллера, Анатолія 
Петрицького, Бориса 
Косарева, Олександра 
Хвостенко-Хвостова та 
інших.

З колекції Музею 
театрального, музичного 
та кіномистецтва України 
в Києві.

УКРАЇНСЬКИЙ МУЗЕЙ
222 East 6th Street

New York, NY 10003
212.228.0110

www.ukrainianmuseum.org
Години музею

від середи до неділі
11:30 ран. - 5 год. по пол. 

Виставка
продовжена!
Виставка
триватиме до

4 жовтня 2015 р.

Вадим Меллер. 
Ескіз 
хореографічного 
руху «Маски» 
(на музику 
Ф. Шопена); Школа 
рухів Броніслави 
Ніжинської, Київ. 
1919


