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У
країнська громада в південно-західній Флориді долучилася до ук-
раїнців у всьому світі, щоб відзначити 85-ту річницю Голодомо-
ру-Геноциду 1932-33 рр. і засвітила «Свічку Пам’яті» 4 жовтня на

площі української церкви Входу в Храм Пресвятої Богородиці в Норт
Порті. Від 1 вересня до 24 листопада «Свічку Пам’яті» засвічують ук-
раїнські громади всього світу у пам’ять загиблих жертв, аби світ нарешті
довідався про штучний голод, спричинений Сталіним і його режимом.

Роман Чайковський, голова Фльоридського відділу Американського
Комітету Визнання Українського Голодомору Геноцидом привітав при-
сутніх і засвітив першу свічку пам’яті. Після цього всі присутні засві-
тили свої свічки, а члени громадських організацій прочитали імена 85
дітей віком від 2 місяців до 14 років, які померли з голоду в Луганській
області. Молитву за померлих відправили о. Василь Петрів, о. Іван Фа-
тенко та о. Олег Сацюк. На закінчення всі відспівали «Боже Послухай
Благання» та гимн України.

Дальші відзначення 85-ої річниці Голодомору-Геноциду відбудуть-
ся 1 листопада в Міській Раді Норт Порту, де буде відчитана проклямація,
що 24 листопада 2018 року буде Днем Пам’яті Українського Голодомо-
ру-Геноциду в Норт Порті.

А 17 листопада відбудеться Пропам’ятний Концерт у Венис (Флорида)
за участю світової слави українських виконавців Соломії Івахів, Воло-
димира Винницького, Наталії Хоми, Зої Рожко, Олега Чмира та Жіно-
чого Ансамблю Бандуристок північної Америки.

Щира подяка організаторам імпрези Романові Чайковському, Нелі Лех-
ман, Дарії Томашовській, Богданові Боднарукові, Христі Чайковській,
Лесі Попель, Каті Стецюк, Ліді Дигдало та членам Громадського Комі-
тету за успішне проведення сумної річниці.

проф. Віра БОДНАРУК, 
Комітет Голодомору у південно-західній Флориді

6 жовтня 2018 року

«СВІЧКА ПАМ’ЯТІ» В НОРТ ПОРТІ, ФЛОРИДА 

Світлина зліва: о. Олег Сацюк, о. Василь Петрів, о. Іван Фатенко;
Світлина справа: Роман Чайковський, Дарія Томашоска, Богдан Боднарук, Леся Попель, 

Нестор Олесницький, Віра Боднарук, Галя Ліснича, Олег Савків, Неля Лехман (засвічує свічку)
Світлини Христини ЧАЙКОВСЬКОЇ

Сенат США визнав Голодомор геноцидом українського народу

Сенат США одностайним рішенням ухвалив двопартійну резолюцію, в якій Голодомор 1932-1933 рр. визнаєть-
ся геноцидом українського народу.

Про це повідомляє 4 жовтня прес-служба посольства України у США.
«Так, зокрема, до постановляючої частини документа включено визнання Сенатом висновків Урядової Комісії США

щодо Голоду в Україні (від 22 квітня 1988 р.) про те, що «Сталін та його оточення вчинили у 1932-1933 рр. геноцид
проти українців», – йдеться в повідомленні.

Резолюція також засуджує систематичні порушення прав людини, у тому числі права на самовизначення та сво-
боду слова, вчинені радянським урядом проти українського народу. Висловлюються найглибші співчуття жертвам,
тим, хто пережив Голодомор, та їхнім родинам, а також міститься заклик до розповсюдження інформації з метою під-
вищення обізнаності у світі про штучну природу цієї трагедії.


