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СВІТ
Трамп попередив про “офіційний кінець”
Ірану
Глава Білого дому застеріг, що погрози Ірану в
бік США можуть мати фатальні наслідки для
цієї країни.

Літак глави МЗС Німеччини зламався
втретє за три місяці
Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас
прилетів з візитом до Болгарії із запізненням у літаку, який його перевозить, виявилася
несправність.

Канада не змінить свого ставлення до
абортів - Трюдо
Канада занепокоєна ухваленням у деяких
країнах законів, що обмежують право жінок на
дострокове переривання вагітності.

Підйомний кран в Ізраїлі вбив чотирьох
будівельників
Чотири будівельники загинули внаслідок
падіння баштового крана на будмайданчику
міста Явне в центральній частині Ізраїлю.

У Бразилії в барі розстріляли 11 осіб
У результаті стрілянини в одному з барів
бразильського міста Белен убито 11 осіб.

У Німеччині перекинувся автобус: більше
60 потерпілих
Пасажирський автобус, який прямував із
Берліна до Мюнхена, потрапив в аварію
поблизу Лейпцига. Одна особа загинула, понад
60 дістали травми.

УКРАЇНА І СВІТ
До полонених моряків у “Лефортово” не
пускають адвокатів
До українських моряків, яких утримують у
московському СІЗО “Лефортово”, не
допускають захисників.

Посол США в ЄС співпрацюватиме з новим
Президентом України
Посол Гордон Сондленд буде співпрацювати з
новообраним Президентом України
Володимиром Зеленським - як раніше з Петром
Порошенком - задля посилення взаємодії між
США, Євросоюзом та Україною.

Радбез ООН збереться сьогодні з приводу
“мовного закону”
Сьогодні ввечері відбудеться ініційоване
делегацією РФ засідання Ради Безпеки ООН,
присвячене українському “мовному закону”.

Український фестиваль у Нью-Йорку
привітав понад 10 тисяч гостей
17-19 травня у Нью-Йорку відбувся 43-й
український фестиваль, участь у якому взяли
щонайменше 10 тисяч відвідувачів та понад
500 виконавців.

Мінську групу залишає Марчук
Представник України у Тристоронній
контактній групі з мирного врегулювання
ситуації на Донбасі Євген Марчук заявив, що
припинив свою участь у Мінських
переговорах.

ТОЧКА ЗОРУ
Віртуальна НЕреальність. Про що
попереджав шпигун Роберт Стіл
Інформаційна війна мутувала з війни смислів у
війну заперечень дійсності

У Вашингтоні обговорили, як зберегти
українську освіту в США
Як зробити так, щоб українська мова, культура
й традиції збереглися для наступних поколінь
української громади Америки?

"Коли прийшли ці підлі радянські..."
Депортація кримських татар очима очевидця

СУСПІЛЬСТВО
20 травня: народний календар і астровісник
Для надважливих справ день не дуже вдалий, а
от для незначних – саме враз

Компанія Ілона Маска подала до суду на
уряд США
Американський виробник космічних носіїв,
компанія SpaceX, заснована Ілоном Маском,
подала позов проти федерального уряду США.

Переможець Євробачення прилетів у
Нідерланди
Дункан Лоуренс, який переміг на пісенному
конкурсі Євробачення-2019, прилетів до
Амстердама. В аеропорту Схіпхол його
зустрічала бабуся, а також фани та журналісти

Нідерланди вирішують, яке місто
прийматиме Євробачення-2020
Завдяки перемозі Дункана Лоуренса на
Євробаченні-2019 наступний пісенний конкурс
уперше за 44 роки відбудеться в Нідерландах.

20 травня. Пам’ятні дати
Сьогодні, за ініціативою ООН, відзначається
Всесвітній день бджіл.
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