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Бюлетень УККА
грудень 2019… 79 років – це тільки початок

У Соборі Святого Патрика пройшла панахида в пам'яті жертв Голодомору
В суботу, 16 листопада, американці українського походження зібралися в самому центрі м. Нью-Йорку, щоб
згадати мільйонів невинних жертв сталінського ґеноциду — Голодомор 1932-1933 років. Архиєпископ Антоній,
Митрополит Української Православної Церкви у США, привітав зібраних у соборі Святого Патрика. Під спів українського хору «Думка» з Нью-Йорку, студенти з академії Святого Юра почали свою процесію через центральної
нави собору, а за ними, пані Надя Северин що пережила Голодомор, у супроводі свого онука, Білла Вітинг. Далі,
почесна ґвардія Українсько Американських Ветеранів (УАВ) входили, на чолі командиром штату Нью-Джерсі
Майком Грицак, разом з прапороностями Петром Польним і Миколою Скіркою, командирами 27-го і 301-го постів
УАВ. Студенти з школи «Самопоміч» україністики у Ню Йорку, Українська школа україністики «Нова Хвиля» з
Брукліну, і «Школа Українознавства» в Ню Йорку при Осередку СУМ завершили процесію, та за прикладом пані
Северин вони індивідуально зложили вязку пшениці до підніжжя палаючої вічної свічки Голодомору.

З ліва: президент УККА Андрій Футей; Українська Православна і Католицька Ієрархія; Сенатор Чарльз Шумер

Митрополит Антоній, разом з Митрополитом Архиєпископом Борисом Ґудзяком з Української Католицької
Церкви, Архиєпископом Данилом з Української Православної Церкви США, єпископом Павлом Хомницьким та
єпископом-емеритом Василем Лостен з Української Католицької Церкви, провели разом панахиду, під час якої
співав український хор «Думка» з Нью-Йорку, під керівництвом Василя Гречинського.
Після панахиди виступив Андрій Футей, президент Українського Конґресового Комітету Америки (УККА),
що являється співорганізатором цього щорічного вшанування на протязі 35 років. Знову ж таки, на це ознаменування приїхали люди з штатів Нью-Джерсі, Коннектикут, та Нью-Йорк, в тому числі автобуси з Брукліну, а також
тисячі глядачів які могли дивитися на безпосередню трансляцію на сторінці УККА у ФБ.
Сенатор Чарльз Шумер (D-NY) продовжив свій майже безперервний рекорд відвідуваності на цьому
щорічному заході, навіть після його правонаступництва до статусу найвищого обраного члена демократичної
партії в країні. У своїх зауваженнях, сенатор привітав зусилля Конгресу CША, щоб визнати на початку цього року
Геноцид Вірменів, а також стійкість української нації, «яка пережила авторитарних головорізів у минулому, і буде
продовжувати робити це в майбутньому.» Додаткові зауваження були зроблені послом Володимиром Єльченком,
постійним представником України в ООН, а також депутатки міської ради м. Нью-Йорку, Карліною Рівера, яка
представляє українську громаду «Східного села». Також були присутні Олексій Голубов, Генеральний консул
України в Нью-Йорку, та Сергій Кислиця, заступник Міністра Закордонних Справ України.
Перед закінченням, Митрополит-Архиєпископ Борис Ґудзяк подякував всім, хто брав участь у цьому заході, як українською, так і англійською мовами. Від імені всіх зібраних він висловив щиру вдячність
Архиєпископу-Кардиналу Тімоті Долан, який люб'язно дозволяє українській громаді вшанувати жертв
Голодомору у Соборі Святого Патрика. Відтак духовним гимном України "Боже, великий, єдиний" закрито вшанування.

Заява УККА: Про Нелояльність
Через всю історію нашої країни, найбільш помітні
приклади нелояльності в Сполучених Штатах
прийшли в розпал великих світових конфліктів. У
роки, що призвели до другої світової війни, антиіммігрантські голоси в засобах масової інформації
освітлювали европейську боротьбу проти
геноцидного тоталітаризму не більше як
"єврейську причину", стверджуючи, що євреї в
США прагнули залучити Америку в іноземній
війні супроти правдивих інтересів країни. Так
само, українці в Америці були відхилені як брехуни, які прагнули створити конфлікт з
Радянським Союзом, в той час коли Сполучені
Штати почали нормалізації дипломатичних
відносин з СРСР в той же час коли Джозеф Сталін
насильно морив голодом українців, де загинуло
близько 7-10 мільйонів, що сьогодні признано, як
Український Голодомор-Ґеноцид. ,
Увечері 28 жовтня, полковник Олександр
Віндман, офіцер Американської Армії Іноземних
розміщень, поранений і нагороджений орденами
за його службу в Іраку, виступив перед пресою з
його Вступною Заявою до Конгресу. Він як член
Ради
Національної
Безпеки
адміністрації
президента Трампа з 2018 року, з "почуття
обов'язку", в. о. Віндмана двічі висказав свої
побоювання щодо неналежних вимог до України
цією адміністрацією, стратегічного союзника
Сполучених Штатів.
Цей хоробрий громадський слуга прийшов до
Конгресу США, керуючись своєю совістю, як керувався все своє життя. Цей акт індивідуальної
мужності нагадує нам, що істина і справедливість
залишаються ідеалами, за якими американці як і
раніше прагнуть жити
Так як і в минулому антиіміграційні голоси, одразу ж поставили під питання особу полковника
Віндмана в засобах масової інформації. Це неприпустимо в країні, що складається з іммігрантів, і
це повинно бути сильно відхилено
Головним серед звинувачень у в засобах масової
інформації було те, що полковник Віндман спілкувався українською мовою з українськими дипломатами та ще й у поєднанні з його народженням в
Українській РСР, цього іммігранта, який чесно
служить США звинувачують у нелояльності.
Український Конґресовий Комітет Америки
(УККА), найбільша представницька організація
американців українського походження, однозначно засуджує цю наклепницьку кампанію
проти американського воєнного героя.

УККА вітає двох нових
українських послів
18 грудня Президент України Володимир
Зеленський оголосив, що Посол України до
ООН Володимир Єльченко був призначений
Надзвичайним і Уповноваженим Послом у
Сполучених Штатах Америки. Президент
Зеленський також оголосив про призначення
Сергія
Кислиці,
заступника
міністра
закордонних справ України, як нового
постійного
представника
України
до
Організації Об'єднаних Націй.
Крайова Екзекутива Українського Конгресового Комітету Америки (УККА) привітала нові
призначення президента Зеленського вітальними листами, які були вислані до посла
Єльченка і посла Кислиці.

Загальні Збори Відділу УККА
в Сиракюз, Н.Й.
Після довгої перерви, 17-го листопада
2019 р. відбулися відновлюючі збори Відділу УККА в Сиракюз, Н.Й., які вибрали
нову управу Відділу в складі: голова – Ліда
Буняк, заст. голови – Гриць Лісничий, скарбник – Орест Грицик, секретар – Софія
Хмара. Вільні члени управи: Микола Дупляк, Андрій Гевко, Анна Путінцева, Роман
Волицький. Контрольна комісія: Андрій
Гладун, Василь Грабовий, Орест Хмара.

Підчас зборів відділу, Михайло Савків, екзекутивний віце-президент УККА, вручив
уступаючому голові грамоту подяки за
його довголітню працю на пості голови
відділу. Новообраній голові Ліді Буняк і
управі Відділу бажаємо успіхів!
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Holodomor requiem Service Held at St. Patrick’s Cathedral
Ukrainian Americans gathered in New York City on Saturday, November 16, to remember the victims of Stalin’s Famine
Genocide – the Holodomor of 1932-1933. Gathering at the landmark St. Patrick’s Cathedral in the heart of Manhattan, attendees
were greeted by His Eminence, Archbishop Anthony, Metropolitan of the Ukrainian Orthodox Church of the USA, prior to the
start of the ceremony. As the Ukrainian Chorus “Dumka” of New York began singing, students from St. George Academy
slowly processed up the nave of the cathedral followed by Holodomor survivor Nadia Severyn, who was escorted by her grandson, Bill Wieting. A Ukrainian American Veteran (UAV) color guard was led by New Jersey State Commander Michael
Hrycak, along with flagbearers Peter Polnyj and Nicholas Skirka, Commanders of Posts 27 and 301 respectively. Students from
the “Samopomich” School of Ukrainian Studies in New York City, the Ukrainian School of Ukrainian Studies “Nova Khvylka”
in Brooklyn, and the “Shkola Ukrainoznavstva” at the New York City oseredok of the Ukrainian American Youth Association
(CYM) concluded the procession by following the lead of Ms. Severyn and individually laying a sheaf of wheat at the base of
the sanctuary.

L to R: UCCA President Andriy Futey; Ukrainian Orthodox & Catholic Hierarchy; Senator Charles Schumer
Metropolitan Antony was joined by the Most Reverend Metropolitan-Archbishop Borys Gudziak of the Ukrainian Catholic
Church, His Eminence Archbishop Daniel of the Ukrainian Orthodox Church of the USA, His Excellency Bishop Paul Chomnycky and the Most Reverend Bishop Emeritus Basil Losten of the Ukrainian Catholic Church in leading the traditional Ukrainian Memorial Service – the Panakhyda – at the start of the commemoration, with responses provided by the “Dumka” chorus,
under the direction of Vasyl Hrechynsky.
Following the requiem service, attendees were addressed by Andriy Futey, president of the Ukrainian Congress Committee of
America (UCCA), which has co-organized this annual commemoration for 35 years. Once again, the event attracted attendees
from across the tri-state metropolitan area, including buses of churchgoers from New Jersey and Brooklyn, as well as of thousands of viewers who watched the livestream on UCCA’s Facebook page.
Senator Charles Schumer (D-NY) continued his nearly unbroken record of attendance at this annual event, even following his
succession to the status of the highest elected member of the Democratic Party in the country. In his remarks, the Senator hailed
the efforts in Congress to recognize the Armenian Genocide earlier this year, as well as the resilience of the Ukrainian nation,
“that has outlasted authoritarian thugs in the past, and will continue to do so in the future.” Additional remarks were made by
Ambassador Volodymyr Yelchenko, the Permanent Representative of Ukraine to the UN, as well as New York City Councilwoman Carlina Rivera, who represents the East Village Ukrainian community. Also in attendance were Oleksii Holubov, Consul General of Ukraine in New York, and Serhiy Kyslytsya, Deputy Minister of Foreign Affairs of Ukraine, who were seated
alongside the speakers but did not deliver remarks personally.
Prior to the recessional, Metropolitan-Archbishop Borys Gudziak thanked all who participated in the day’s events in both the
Ukrainian and English languages. On behalf all of the assembled speakers, he expressed the community’s sincere gratitude to
Archbishop Timothy Cardinal Dolan, for graciously allowing the Ukrainian community to commemorate the Holodomor at St.
Patrick’s Cathedral, after which the congregation rose for the singing of the spiritual anthem of Ukraine, “Oh God, Almighty
and Only.”

UCCA Statement: On Disloyalty
Throughout our nation’s history, the most prominent examples of the disloyalty charge in the United
States have come in the midst of major world conflicts. In the years leading up to World War II, antiimmigrant voices in the media would paint Europe’s
fight against genocidal totalitarianism as little more
than a “Jewish cause,” alleging that Jews in this
country sought to involve America in foreign wars
against the nation’s true interest. Similarly, when
Joseph Stalin began to forcibly starve Ukrainians in
the genocide of 7-10 million Ukrainians - remembered today as the Holodomor - Ukrainian Americans were dismissed as liars who sought to create a
conflict with the Soviet Union, right at the moment
the United States began normalizing diplomatic relations with the USSR.
On the evening of October 28, 2019, Lieutenant
Colonel Alexander Vindman, a U.S. Army foreign
area officer wounded and decorated for his service
in Iraq, released to the press his opening statement
to Congress. A member of President Trump’s National Security Council since 2018, out of a “sense
of duty” Lt. Col. Vindman had twice registered his
concerns about this administration’s improper demands of Ukraine, a strategic ally of the United
States.
This brave public servant came forward to the people’s house, the U.S. Congress, guided by his conscience, as it had all of his life. This act of individual
courage reminds us that truth and justice remain ideals that Americans still yearn to live by.
And yet, the character of Lt. Col. Vindman was immediately called into question by anti-immigrant
voices in the media. This is unacceptable in a country made up of immigrants, and should be strongly
rejected.
Chief among the media’s charges was that Lt. Col.
Vindman was known to have spoken in the Ukrainian language with Ukrainian diplomats. Combined
with his birth in the Ukrainian S.S.R., this immigrant, who serves the United States dutifully, is being accused of disloyalty.
The Ukrainian Congress Committee of America
(UCCA), the largest representative organization of
Americans of Ukrainian descent, unequivocally
condemns this smear campaign against an American war hero.

UCCA Welcomes Two New
Ukrainian Ambassadors
On December 18, President Volodymyr Zelenskyy
of Ukraine announced that Ambassador Volodymyr
Yelchenko, the Permanent Representative of
Ukraine to the United Nations, had been appointed
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to
the United States of America. President Zelenskyy
also announced the appointment of Serhiy Kyslytsia,
Deputy Minister of Foreign Affairs of Ukraine, as
the new Permanent Representative of Ukraine to the
United Nations.
The Executive Board of the Ukrainian Congress
Committee of America (UCCA) welcomed the new
appointments by President Zelenskyy with a personal greeting sent to both Ambassador Yelchenko
and Ambassador Kyslytsia.

UCCA Syracuse Branch
Elects New Board
After a long hiatus, on November 17, 2019,
UCCA’s Syracuse, NY, Branch held a meeting
and elected new leadership: Lida Buniak, President; Hryts Lisnychy, Vice President; Orest
Hrycyk, Treasurer; and Sophia Cloud, Secretary. Additional Board members include Mykola Duplak, Andriy Gevko, Anna Putintseva,
and Roman Volitsky, as well as Auditing Committee members Andrey Gladun, Vasily
Hrabovyi, Orest Khmara.

During the meeting, UCCA’s Vice-President,
Michael Sawkiw, presented the outgoing President Orest Hrycyk with a award (hramota),
thanking him for his many years of service, and
wished newly elected Branch President Lydia
Buniak and the entire Board the best of luck in
their work for UCCA.

