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Львів (УНІАР). - Тут 10-
го серпня виконуючий обо-
в'язкн голови міської адмі-
ністрації Олексій Лосєв зая-
шів пгхукттш ннкам прссн, идо 
підприємства міста за пів-
рогу не додали продукції на 
185 біл, карбованців. За-
галом 67 відсотків підлрн-
смств працюють з ЗО-відсот 
ковнм спадом внробннцт-
ва.4 на окремих гіідприсм-
ствах спад виробництва до-
сяг 50-70 відсотків. 

Міська адміністрація ви-
ділила будівельникам 555 
міл, крб. безпроцентовоі 
позики для завершення бу-
дівннцтва кооперативного 
житла. Цю суму належить 
повернути в касу місцевої 
влади до кінця поточного 
року. Щоправда, будівель-
никн не втрачають надії, що 
і Уряд виділить їм якусь 
суму кредитів. 

Економічні проблеми бу-
ли темою обговорення 10-
го серпня і на пресовій кон-

ференції в Івано-Франківсь-
кому. Голова Міської Ради 
і виконкому Ярослав Тай-
ліх повідомив, що за півро-
ку спад виробництва в місті 
становить 6,5 відсотків, але 
по області значно більше. 
Дефіцит міського бюджету 
становить 19 біл. карбован-
ців. Багато будівництв прн-
пннсно. За цей рік місто не 
закупило ні одного автобу-
са чи автомобіля для пере-
всзень громадян чи товарів. 
Щоправда збільшилось чнс 
ло споруджених двоповер-
хових котеджів у міській 
зоні, але посадник міста не 
міг пояснити кореспондсн-
там, чому на приватні ко-
теджі с будічельні матсрія-
лн. а багато об'єктів дср-
жавного будівництва сто-
ять нсзакінчені через брак 
матеріалів. Я. Тайліх відпо-
вів, що ці питання треба 
ставити не йому, а праців-
ннкам міліції та прокурату-
ри. 

Президент Л. Кравчук отримав 
нові пропозиції 

Київ (УЖАР). - У вів-
торок. ІО-го серпня. Прсзи-
дент Уграіни Леонід Кра-
вчук отримав лист від Наці-
ональної Ради Соціяльного 
Партнерства. 

У листі висловлені про-
позиції щодо структурної 
перебудови економіки Ук-
раїни. На думку авторів 
листа, екномічна криза за-
гострюсться через відсут-
ність fljcaoro пляну. Вони 
вважаќвѓ-шѓ -стрўігѓўрве 
формування потрібне ще й 
тому, що українська еконо-
міка і досі зорієнтована на 
єдиний народно господар-
ськнй комплекс вже неісну-
ючого СССР. Автори листа 

розраховують, що підго-
товленнй фахівцями доку-
мснт із висновками буде 
обговорений на сесії Вср-
ховної Ради України. 

Голова Верховної Ради 
України Іван Плющ, повер-
нувшнсь з відпустки, пові-
домив, що чергова сесія 
українського парляменту 
розпочнеться 25-го серпня. 
На ній депутати розглянуть 
питання про референдум, 
воєнну доктрину, питання 
розподілу Чорноморської 
фльотн, соціяльного захис-
ту, а також комплексну про-
граму дій для стабілізації 
фінансової системи. 

Музей стає і5ездомним 
Кнїв(УНІАР). — Згідно з 

рішенням адміністрації По-
дільського району Києва 
приміщення виставочної 
залі Музсю-Заповідника 
„Стародавній Київ", яке є 
пам'яткою архітектури, пс-
рсдаио комерційному цент-
рові „Кібігран". 

Директор заповідника На 
талія Мамонтова підтвер-

дила, що такс рішення По-
дільсьхої адміністрації с і 
що комерційний центр зо-
бов'язався виконати рестав-
раційні праці. Однак рес-
таврацію ніхто й не розпо-
очинав. Другою причиною 
передачі виставочної залі 
комерційній установі` ди-
рсктор музею вважає те, що 
музей не дає прибутків до 
столичної скарбниці. 

ЗСА міняють НАСТАНОВУ ДО 
КРАЇН колишнього СССР 

Вашінгтон. — Газета „Ва 
шінгтон Тайме" з неділі, 8-
го серпня, помістила стат-
тю свого кореспондента 
Мартіна Сіффа. в якій він 
пише про посилені диопо-
матнчні заходи ЗСА, щоб 
зберегти кордони колишніх 
республік СССР і в той спо-
сіб зупинити тиск Росії на 
них. Одначе відразу на по-
чатху статті автор зазначуѓ, 
що серед експертів є поділе-
ні думки чи така політика 
викажеться на часі чи буде 
катастрофічною. 

Нова політична стратегія 
ЗСА включає дипломатичні 
заходи, що підтримують 
Україну та три країни При-
балтикн. як також заохоту 
Організації Об'єднаних На-
цій своєю дипломатією та 
миротворчими заходами 
поцікавитися післясовстсь-
кими конфліктами дальше 
на схід. Старші чиновники 
Білого Дому і Державного 
департаменту підкреслю-
ють, що нова політика не є 
‚.протнслцннською". П мс-
тою є зупинити видимі 
спроби російських військ 
внести нестабільність в нові 
країни Одним із засобів цісі 
політики буде намагання 
ЗСА увести мироносні війсь 
ќа ООН до цих республік і 
боронити їх. якщо зайде 
потреба, від російського 
тиску. 

Ця нова політика має на 
мсті включити ЗСА у більш 
активну ролю посередника 
між Росією та її сусідами, 
зокрема Україною та краі-
нами Прибалтики —'Лит-

вою. Латвією та Естонією. 
Аналітики Росії та країн ко-
лишнього СССР ўДержавно 
му департаменті, та по амерн 
ганських амбасадах у ново-
відновлсних державах годі-
ляють думку, що Росія роз-
падеться. а напруження між 
нею та її сусідами стає без-
контрольним. М. Сіффтвср 
дить, що „існує багато пере-
ляку" серед дорадників ; 

секретаря Державного де-` 
партамснту Воррена Ќрис-
тофсра з уваги на події в-
Таджнкістані. Крім того, 
старші офіційні чинники на 
чолі зі Стробом Талботтом 
уважають, що конфлікти 
між Росією та іншими рео-
публіками можуть набрати 
катастрофічних форм з та-
кнми ж аислідамн для росіЯ 
сько-американських взае-
мовідносин, реформ в Росії 
та контролі ядерної зброї 

Офіційні чинники Уряду 
президента Бнлла Клінтона 
є дуже стурбовані такими 
перспективами, тому ува-
жають їх головною загро-
зою для державної безпе-
ки. Такі знавці справ Росії 
та країн колишнього СССР, 
як Дімітрі Сімес з Фундації 
Карнегі для міжнародного 
миру, є тим, який оправдує 
потягнений Росії, а зокрема 
коли йдеться про нерушн-
мість кордонів, бо уважає, 
що забагато росіян опння-
сться поза межами „свосГ 
країни. Натомість Миррі 
Фсшбах з Джорджташісь-
кого університету уважає ті 
нові заходи ЗСА дуже пози-
ті.вннмн. 

Ембарго проти Югославії нанесло 
великих шкод Україні 

Музична школа готується 
до ювілею 

Львів (У НІ АР). — Уні-
кальннй музичний заклад 
Львова — Спеціяльна Му-
знчиа Школа їм. Соломії 
Крушельницької готується 
до свого 50-річчя. За цей час 
школа підготувала і випус-
тила понад 1,000 учнів, сс-

ред яких є музиканти зі 
світовою славою: Юрій Ба-
шмет, Марія Чайковська. 
Олег Ќриса, Лідія Шутхо та 
багато інших, в тому числі 
мистецтвознавці та компо-
знтори. 

Ізмаїл (ЎШАР) - Т у т 8-
го серпня перший заступник 
начальника Українського 
дунайського пароплавства 
Олександер Кравченко зая-
вив кореспондентам, що 
шкоди від ембарго ООН 
проти Югославії зроста-
ють. Тільки за минулий 
тиждень Дунайське пароп-
лавство втратило 181 міл. 
дол. 

У зв'язку з цим зменшен-
но суми фінансування бу-
дівннцтва танкерів на Кі-
лійському судноремонти о-

му заводі. Із необхідних 
Україні 40 танкерів цього 
року буде збудовано лише 
Ю. Керівники Українсько-
го дунайського пароплавст-
ва продовжують вимагати 
від ООН скорочення тсрмі-
нів видачі суднам дозволу 
на прохід по Дунаю, оскіль-
ки затримка є головною 
причиною шкод. Судна зат-
римують від 2-ох до 3-ох 
місяців і ці затримки не с 
виправданими ні з точки 
зору організації, ні з точки 
зору економіки, вважає О 
Кравченко. 

В Україні 
Київ. — Заступник голо-

ви Народного Руху України 
і виконуючий обов'язки го-
лови Центральної виборчої 
комісії Олександер Лаврн-
нович в інтерв'ю для „Голо-
су Америки" заявив, що 
за планований на 26-го верес 
ня референдум не відбудсть 
ся. оскільки й досі не зфор-

На Союзівці виступлять балет з Огайо 
та актриса з України 

Союзівка (Г. Колесса). 
— Свіжим подихом різно-
манітности буде забарвле-
на програма концерту на 
оселі у суботу, 14-госерпня. 
Мабуть, вперше тут буде 
представлений жанр сучас-
ного балету. Виступи артио-
тів ансамблю „Червоний 
мак" при Театрі сучасного 
балету середнього заходу в 
Огайо переплітатимуться 
виступами київської актрн-
сн Галі Ковганнч та її донь-
ки Оксанќи, які виконувати-
муть пісні під супровід гітв-
ри. Концерт проходитиме у 
„Веселці", початок о ѓод 
8:30 вечора. 

Театр сучасного балету . 
середнього заходу в Огайо 
був створений в 1991 році 
мистецьким керівником Ві-
рою Маґдаляною Ільчн-
шнн і являє собою групу 
танцюристів, які знаходять 
свої особисті неповторні 

(Закінчення нш crop. в-Уй) 
Ч 

Актриса Галя Ковѓаний з донькою Оксанќою 

мульованї запитання рсфе-
рендуму і не виділені гроші 
на його проведення. 

Львів. — Тут 8-го серпня 
розпочалося святкування 
80-річчя створення украін-
ської скавтської організації 
Пласт. На свято приїхали 
діти з Польщі, Словаччини. 
Німеччини, Австралії. Ар-
гснтини та ЗСА. На моги-
лах колишніх пластунів від-
правляються Панахиди У 
програмі урочистостей від-
відинн гімназії, пам'ятника 
Т. Шевченкові та інших виз-
начних місць. 

Харків. — До міста з впн-
тою прибув прем'ср-мініс-
тер України Леонід Кучма 
Основана мета поїздки 
ознайомлення зснтуацісю в 
регіоні, ходом жнив і розв'я 
зання СОЦІАЛЬНИХ проб-
лем. Голова уряду зустрівся 
з керівниками міста й об-
ласти та відвідав низку під-
приємств. 

Волочиська. — У ньому 
місті на Хмельниччині віл-
булися збори ініціятивної 
групи Конгресу Украіись-
ких Націоналістів. Промов-
цями були голова КУН 
Хмельницької областн Ва-
силь Киризюк, голова сек-
ретаріяту обласного КУН 
Дарка Гусях та член цент-
рального проводу Генадій 
Серянко. За ІНІЦІЯТНЕОЮ Д-
Ѓусяк на зборах зібрано 
31.200 карбованців і переда-
но їх представникам крайо-
вого осередку Спілки Угра-
їнської Молоді. 

Палестин ці не годяться 
між собою 

Туніс. — Як уже інфор-
мовано, трос членів палес-
тинськоі делегації на ва-
шінгтонськнх мирних псрс-
говорах — професор Гаиан 
Ашраві, Фейсаль Гусейні і 
Саід Ерскат через незгоди з 
керівництвом Палестинсь-
хої визвольної організації 
мали поважний намір зрс-
зигнувати зі своїх стано-
виш. Тепер вони приїхали 
до Тунісу, щоб зустрітися з 
членами ПВО і обговорити 
взаємні прстенсіі. 

Незгоди серед палестин-
ського провідннцтва внннк-
лн після того, як лідер ПВО 
Ясір Арафат передав дср-
жавному секретареві З'сд-
наннх Стейтіа Воррснові 
Крнстофсрові список палсс-
тинсьхнх поступок щодо 
питання автономії контро-
льоваинх територій. Назва-
ні вище провідні члени па-
лестннської делегації на 
вашінгтонських персгово-
рах були обурені тим фак-
том. що Я. Арафат пого-
дився залишити Східній 
Єрусалим поза зоною па-
лестинського самоуправлін 
ня. На думку професора Г. 
Ашраві, Я. Арафат пору-
шив попередні домовленій 
палестин ці в не обговорю-
ватн американські пропо-
зиції щодо компромісу, а 
тим більше не приймати їх. 
Тим часом В. Кристофср 
..дістав У руки документ, 
котрий не мас підтримки ні 
з боку більшости палестин-
ського керівництва, ні з 
боку більшости населення 
контрольованих терито-
рій". 

Однак ці твердження від-
ккнув пресовий секретар 
Державного департаменту 
Майкл МскКсрі. Він зая-
внв, що державний сскре-
тар В. Крістофср не одср-
жував ніяких документів від 
керівництва ПВО, оскільки 
З'єднані Стсйти не підтрн-
мують прямих контактів з 
цією організацією. 

Керівник палестннців на 
вашінгтонських псрсгово-
рах Гайдар Абдсль-Шафі 
висловився в тому сенсі, що 
незгоди серед членів делс-
гації приведуть до того, що 
ізраїльтяни зважаться всту-
пити у безпосередні псре-
говори з Палестинською 
визвольною організацією. 

Прем'ср-міністер Ізраіля 
їцак Рабін назвав тспсріш-
ній конфлікт „внутрішніми 
проблемами палестннців" і 
підкреслив, що його країна 
дбає лише про те, щоб з 
боку палестннців у персго-
ворах брали участь тільки 
мешканці контрольованих 
територій. Більш поступлн-
ве становище зайняв мініс-
тср закордонних справ Ші-
мон Перес, який сказав, що 
хоч і не прийшов ще час 
говорити про прямі контак-
тн з ПВО, вій особисто та-
коі можливості! не відки-
дас. 

З останніх повідомлень 
виходить, що ті трос палсс-
тинських ..дисидентів" заб-
ралн назад свої заяви про 
резиґнацію і продовжують 
переговори з Я. Арафатом 
про дальшу працю уіделега-
ції. 

Б. КЛІНТОН ЗАПРОПОНУВАВ П Л А Н 
БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ 

У СВІТІ 
НА ПРЕСОВІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ, присвяченій затвсрд-
жению на посаді голови уряду, новий прем'ср-міністер 
Японії Морігуро Госокава заявив, що мас намір надати 
нового імпульсу і надхнути нові сили в економічне 
лідерство країни. „Новий підхід", як назвав напрямки 
внутрішньої і зовнішньоі політики Японії М. Госокава, по-
новому розглядає японсько-амсрнканські відносини. 
Новий уряд мас намір дуже обережно міняти відносини з 
такою наддержавою, як З'єднані Стсйти. За словами 
нового прем'єр-міністра, відносини з Вашінгтоном 
залишаються пріоритетом зовнішньої політики Токіо 
„Ми докладемо всіх сил. - підкреслив Госокава, — щоб ці 
стосунки стали більш гармонійними для обох партнерів". 

МАРШАЛ ЄВГЕНІЙ Шапошніков зрезнгнував з посту 
голови Ради безпеки при президенті Росії. Агентство 
Інтерфакс повідомило, що Є. Шапошніков, який раніше 
очолював Об'єднані збройні сили СНД. звернувся до 
президента Боріса Єльцина з просьбою дозволити йому 
зрезиґнувати зі свого становища. Реакція президента 
покищо невідома. 51-річний Шапошніков був призначений 
головою Ради безпеки в червні минулого року. У зв'ятку з 
переходом на нову працю він передав контролю за 
стратегічними нуклеарними ракетами збройних сил СНД 
міністрові оборони Росії Павлові Ґрачову. Верховна рада 
Росії, в якій переважають політичні противники Єльцина, 
досі не затвердили Шапошнікова на посаді голови Ради 
безпеки, висловлюючи цим своє критичне ставлення до 
його попередньої діяльности на пості головнокоман-
дуючого Об'єднаними збройними силами СНД 

у ВІВТОРОК, ІО-ГО СЕРПНЯ, зо-річний громадянин 
Китаю Ші Ебо, погрожуючи обілляти пасажирів літака 
сірчаною кислотою, змусив залогу Боінга-767 летіти з 
Пекіну не в Джакарту, а на Тайван. На міжнародному 
летовнщі у Тайпсї Ші Ебо віддав себе в руки поліції і 
сказав, що втік від переслідувань китайського комуністич-
ного режиму. Коли його запитали, чи він здає собі справу з 
того, яка сувора кара його чекає, втікач заявив: ..Краще 
вмерти у вільному суспільстві на Тайвані, ніж залишатися 
живим у комуністичному КитаЃ 

ЧЕТВЕРО ФРАНЦУЗЬКИХ туристів, взятих як заклад-
ники бойовиками Курдської робітничої партії в кінці 
липня, були звільнені у вівторок, ІО-го серпня. Вони 
провели у полоні коло двох тижнів. „Ми категорично 
протестуємо проти захоплення чужинецьких туристів для 
досягнення полѓѓичних цілей, — заявив один з колишніх 
закладників, 66-річний Фернан Арон, прибувши на 
лстовнще Анкари, столиці Туреччини. — Ми також 
вимагаємо негайного звільнення двох інших закладників, 
що залишилися в руках курдів — громадянки Австралії і 
англійки". Шість чужинецьких туристів були захоплені 25-
го липня в одному зі сіл на південному сході Туреччини. 

ЕВРОПЕЙСЬКА СПІЛЬНОТА призначила фінансовим 
дорадником українського Уряду в питаннях приватизації 
один з трьох найбільших банків Німеччини — Комерцій-
ний банк. Під час здійснення 16-місячного проекту йому 
допомагатимуть такі відомі фінансові установи, як Прайс 
Вотергавс, Бейи енд компанії, Скваср. Сандерс анд Демпі і 
Банко сентраль еспаньо-амсрікано. У проект входить 
визначення конкурентноздатности промислових підпри-
ємств, які продаватимуть на аакціоках, і вибір найбільш 
перспективних об'єктів для приватизації. 

Вашінгтон. — Виступаю-
чи в саду Білого Дому, прс-
зидент Билл Клінтон роз-
повів про свій плян бороть-
бн зі злочинністю, голов-
иими елементами якого 
стануть обмеження в тор-
гівлі огнепальною зброєю і 
збільшення кількости полі-
ціянтів. За словами Прези-
дента, його програма кош-
гуватнмс 3.4 біл. дол. про-
довж п'ятьох років і дозво-
лить збільшити сили право-
порялху на 50,000 осіб. Він 
сказав, що підпише два вн-
конавчі накази змстоюзбн-
ти хвилю тяжких злочинів. 
Перший наказ стосується 
перегляду ліцензій, вида-
них крамницям продажу 
іброї і постачальникам вог-
нспальноі зброї, а другий 
припиняє імпорт у ЗСА ав-
гоматнчної зброї. 

Б. Клінтон знову підтвср-
див. що надає безумовну 
підтримку законопроскто-
ві, автором якого виступає 
колишній пресовий сскре-
тар президента Роналда 
Рсґена, який був тяжко по-
ранеиий при замаху на Р. 
Рсгсна у 1981 році. Билл 

Бренді запропонував запро-. 
вадити п'ятиденний ‚.внпро 
буваліший термін" при ку-
півлі зброї, тобто видавати 
її покупцеві за п'ять днів 
після сплати грошей, я за 
цей час перевірити покуп-
ця. 

..Надто багато зброї, при 
значеної для ведення бойо-
внх дій. — сказав Клінтон. 
— потрапляє на вулиці на-
шнх міст". Він додав, що 
проблема злочинів, зв'яза-
них зі застосуванням вог-
нспальної зброї, настільки 
злободенна, що не може 
бути відкладена і повинна 
бути вирішена незалежно 
від прийняття відповідного 
закону у Конгресі. 

У програмі Клінтона — 
запровадження смертної 
кари за вбивство працівнн-
ків правоохоронних орга-
нів і за діяльність наі̀ іма-
них вбивць. Смертна кара 
на федеральному рівні була 
скасована Верховним Су-
дом З'єднаних Стейтів АМе-
рикн у 1972 році. З того часу 
ця найвища міра покарання 
існує в окремих стсйтах 
країни. 

А 

В АМЕРИЦІ л я 
ПОВЕРТАЮЧИСЬ ДО ОДНОГО із спірних питань, що 
його раніше відсунено на дальші пляни. бо воно загрожува 
ло бюджетним переговорам. Уряд президента Бнлла. 
Клінтона повідомив, що мас в пляні подвоїти оплати за 
випаси худоби на державних землях власникам схотарсь-
кнх фарм. Цс буде першим кроком до зміни політики 
Уряду стосовно державних земель на заході країни. 
Прихильники охорони довкілля раді таким змінам, бо 
уважають, що цс зменшить випаси худоби на державних 
земл̀ я̀ х, що-на їх д$ЇГѓУ ^^^^a^^^^ify^ifS^t 
природи, лісів і потоків. Західні республіканські конгрсс-
мени засуджують це потягнсння і називають цс „зрадою 
заходу", а конгресмени-демократн, які репрезентують 
західні стсйти твердять, що це потягнсння Уряду сзначно 
меншим, як було оригінально запропоновано, тільки 
завдяки їхнім заходам. 

і 
ДЕПАРТАМЕНТ ПРАЦІ звітує, що після дворічного 
постійного покращання, продуктивність американських 
робітників від січня до червня значно підупала. Такий зніт 
спричинюється до журби про можливості звільнень з праці 
та відновлення інфляції. Економісти твердять, що В 
кінцевих підсумках` платні працівників і заробітки фірм 
таки будуть залежними від продуктнаиости робітників. 

ОДНЕ З НАЙБІЛЬШИХ американських автомобільних 
виробництв Джснсрал Моторе відкликає з оббігў 80 
відсотків авт типу Сатурн, щоб справити електричну 
проблему, яка прннаименше у 34 моторах вищезгаданих 
авт була причиною вогню. Хоча досі ця проблема не була 
причиною будь-яких трагічних випадків, то все ж таки 
Джснсрал Моторе вирішив відкликати з ужитку та 
безплатно направити понад 380,000 авт типу Сатурн, що 
вийшли з їхнього виробництва від 1991 року. 

МИНУЛОГО МІСЯЦЯ Вашінгтоном потрясла вістка 
про смерть Вінсснта Фостсра мол., адвоката-дорадншса 
Білого Дому та близького довголітнього приятелі 
президента Бнлла Клінтона і його дружини Гілларі 
Родгам-Клінтон. Коли поліційні власті пиггвердили, що 
смерть була внслідом самогубства, посипались питання 
чому, що було прнчнноюб такого драстичного кроку і Т А 
Тепер, коли віднайдено його листа-записку у його течці, 
поравну на дрібні кусочки, яку реставровано і прочитано, 
то виявляється, що В. Фостер не зумів дати собі ради зі 
становищем, на якому опинився у Вашінгтоні. Зокрема не 
міг вій погодитись з тим що „тут знищення людини 
уважасться спортом". 

У ВІВТОРОК, 10-ГО СЕРПНЯ, Джсймса Ф. Коллінса, 
заступника шефа місії в Американській амбасаді у Москві, 
призначено координатором спроб у розв'язці конфліктів у 
колишніх республіках СССР від Уряду президента Бнлла 
Клінтона. Дж Коллінс, за фахом професійний дипломаті 
старший урядовець Закордонної служби ЗСА, уважасться 
другим по старшині американським дипломатом у 
Москві. Днями вій повертається до Вашінгтонў за 
вказівками для свого нового призначення. Ч-'.-Ї: 

УРЯДОВІ ЧИННИКИ твердять, що з уваги на брак 
стабільносги у деяких країнах саѓгу, Пентагон рекомендує, 
щоб ЗСА утримували фльоту із 12 лѓгахоносоців. Раніше 
Пентагон хотів існуючу фльоту з 14 літаконосціл змсншн-
ти до Ю. Цю нову пропозицію на засіданні головного 
керівництва у Білому Домі подав секретар Департаменту 
оборони Лес Еспин. Рішення Пентагону запропонувати 
фльоту b 12 літаконосців випливає з попередніх тверджень 
керівництва морської фльоти. що ЗСА мусять підтрнмува-
тн свою постійну присутність поблизу запальних пунктів 
країн „третього світу". -І'' 

' і 
ОФІЦІЙНІ ЧИННИКИ заявляють, що ЗСА застановля-
ються над тим, чн не ужити б їм да-ергі^.о-десаитяих 
загонів для того, щоб знайти у Могадішу ген. Мохаммсда 
Фараѓ Айдіда, сомалійського ватажка, якого ЗСА підозрі-
вають у вбивстві чотирьох американських вояків. Чи до. 
цього дійде, покищо не відомо, але виглядає, що ЗСА не 
зможуть відтягнути своїх військ з Сомалі!, попе не 
обезснлять ген. Айдіда, який є одним Ь ватажків-грабів-
ннкіа. що довели країну до критичного стану. 

. 
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Причина труднощів Президента 
За всю історію З'єднаних Стейтів Америки 

не було ще такого, щоб президент цієї самої 
політично? партії, яка втішається більшістю в 
обох Палатах Конгресу — мав такі страшні 
труднощі, що їх має теперішній Президент. У Се-
наті Демократична партія має 58 представників 
— Республіканська тільки — 42. У Палаті Репре-
зентантів відношення сип ще краще у користь 
демократів: демократів —261, республіканців — 
173. Здавалось би, що — логічно — співпраця 
Білого Дому з Капітолем повинна йти гладко, 
складно, з мінімальними труднощами при узгід-
нюванні всіх розбіжностей. Коли ж у минулий 
четвер, 5-го серпня 1993 року зголошений 
Президентом бюджет перейшов у нижчій Палаті 
Конгресу більшістю 268 голосами проти 266 — 
двома голосами, а в п'ятницю, 6-го серпня у 
Сенаті цей бюджет ‚‚перескочив" 51 голосом 
проти 50. Тут терези перехилив якраз цим одним 
голосом Ал Гол, заступник Президента і пред-
сіДник Сенату. 

;̀ Американський попітичний світ свідомий 
цієї незвичайної, навіть парадоксальної ситуації. 
У Пресі й на телевізійних каналах відбуваються 
дискусії, панелі. Надзвичайно влучну заввагу 
зробив коментатор телевізійної станції Ей-Бі-Сі 
Пітер Дженінґс: президент Клінтон, мовляв, „у 
своєму лібералізмі не має політичної бази в 
Конгресі". Це насправді друга причина трудно-
щів Клінтона, бо найпершою причиною стВв 
його підхід до оздоровпення економічних від-
носин — податками. 

Під час минупорічної передвиборчої кампа-
нії Билл Клінтон раз-у-раз заповідав, що він 
створить „нову Америку", твердив, що настав 
‚‚час для зміни",що треба зірвати з 12-тирічною 
епохою консерватизму, — копи ж закидали йому 
лібералізм — він заперечував і називав себе 
‚‚поміркованим". Ставши Президентом — негай-
но задемонстрував свій півий піберапізм такими 
актами, як допущення гомосексуалістів до 
служби в усіх родах збройних сил, та скасуван-
ня усіх обмежень для ведення жіночих абортів, 
включно з малолітніми дівчатами, без відома 
батьків, навіть у військових шпиталях. Свій 
лібералізм виявив у призначуванні кандидатів 
на різні становища державного апарату. Вперше 
в історії Америки доручив своїй дружині Гіпарі 
місію підготовити проект державної реформи 
опіки над здоров'ям і призначив їй окремий 
кабінет у Біпому Домі. Про це не пишеться і не 
говориться, але немає сумніву, що конґресме-
нам і сенаторам воно не сподобалося. Не всім 
сподобалася нова методика праці й виступів 
Президента: заклики до народу, ба, навіть до 
туристів, які відвідують Білий Дім, щоб вони 
підтримували його політику, виголошування 
патріотичних промов, роз'їзди по Америці з 
пропаґандивними промовами. 

Демократична партія завжди називала себе 
„партією народу" і завжди мала більше зареєст-
рованих членів, аніж партія Респубпіканська. 
Але Демократичну партію не можна утотожню-
вати з лібералізмом. — більшість її членів 
зараховує себе до „середньої, головної, течіЃ'. 
Помилка; Билла Клінтона у тому, що він не 
признає факту — розбіжности своєї ідеопогії з 
ідеологічною настановою більшости американ-
ської спільноти та більшости членства Демокра-
тичної партії. А що Билп Клінтон за своєю 
вдачею людина дуже вперта, то настала та 
диковинна атмосфера не то кризи, не то затяж-
ного напруження у взаєминах між Білим Домом і 
КВпітолем. У практиці треба всі справи латати 
компромісами, що не приходиться легко: вияви-
лося це у процесі схвалювання бюджету з 
остаточним, вгорі наведеним, жалюгідним вис-
лїдом. 
^Американська Конституція гарантує кожно-
часному президентові чотирічну каденцію. 
Президента можна судити („імпічмент) тільки за 
зтшмання складеної ним присяги на Конститу-
цію. Президент Билл Клінтон не ламає своєї 
присяги. Вій високоосвічена, інтелігентна лю-
дина, але його ліберальний світогляд і його 
вірність методами урядування у маленькому 
Сргейті Аркенсо створюють великі непередбаче-
ні труднощі — йому, Конгресові і всьому світові, 
бо ЗСА — лідер вільного світу. 

Може й справді ми від 
Росії вже занадто цофасмо-
ся назад? Так би мовити, 
перебуваємо в полоні звнч-
них наставлснь, котрі на 
сьогоднішній день вже втра 
тили сенс? І тому треба 
прагнути звільнити рамена 
від тягарів негативного дос-
иіду, відупсрсджснь.аджсж 
ненависна імперія впала, 
почалося нове життя, а воно 
від усіх у рівній мірі ви-
магас довір'я, щнростн, го-
товости до співпраці і вза-
гмодопомоги. Ці міркуван-
ня звучать дуже логічно, чи 
ж не правда? 

Тим часом годі позбутися 
якоїсь нспсвностн. Ану ж 
якщо російська загроза для 
українців полягає не лише в 
комунізмі'' Щоб холодний 
піт на чолі виступив, до-
снть і гадати царів-нскому-
ніспн Пеѓра 1, Катерину 
11, Миколу... В Росіїзміню-
валнся тіл вќи імена, одежа, 
форми борі;., але не сут-
НІСТь. ѓому від царського 
шовінізму нічим не відріз-
нянся марксівсько-лснінсь-
кий иггсрнапіоналѓзм. „Стар 
ший брат" хоч би яку унівср 
сальну концепцію співжит-
тя обрав, рано чи пізно на-

-новнить іі не нашим, не 
прибалтійським, навіть не 
азіатським., а тільки своїм 
власним .містом. Якраз до 
речі журнал .‚Сучасність" 

Петро Чисто 

КРОК У НЕВІДОМЕ 
Ѓа ну його, того де Ќусті-вмістнв прецікаві враження 

французького аристократа 
Астольфа де Ќўстіна від 
подорожі до Росії 1839 ро-
ку. Цей більш як 150-річної 
давностн документ варто 
прочитати сьогодні оптн-
містам, котрі не мають най-
мсншнх сумнівів у підпнса-
ному прем'єром Л. Кучмою 
договорі про створення ро-
сійсько-українсько-білору-
ського економічного сою` 
зу. „Росія, — пише де Кус-
тін. — країна нсзагнузда-
них пристрастей і рабсь-
ких характерів, бунтівнн-
ків і автоматів, змовників і 
бездушних механізмів. Тут 
немає проміжних ступенів 
між тираном і рабом,-між 
безумцем і твариною. Золо-
та середина тут незнана... 
Всі росіяни подібні поміж 
собою в одному: усі вони 
легковажні, живуть тільки 
теперішнім і забувають сьо-
годні тс, про що думали 
вчора... Ні добре, ні зле не 
мас для них рсальностн... 
Несумлінність і нспоряд-
ність знаходить сумний від-
бнток у всьому, особливо у 
комерційних справах... Не 
менш непевні й обіцянки В 
устах росіянина..." 

на! Росіяни вже не ті! Але чи 
візьметься хоч один пси-
холог доводити, що від 
І9К5 до 1993 року менталь-
ність російської нації доко-
рінно змінилася? 

Ці невеселі думки мож-
на було б відкинути якдест-
руктивний скептицизм, як-
би підписаний Л. Кучмою 
договір не викликав нсд-
возначного опору з бокута-
ких оптимістів і політнч-
ннх центристів, як Мнхай-
ло Горинь і Володимир Яво 
ршський, голови рсспублі-
к .міської і демократичної 
партій. Демократ з дсмо-
кратів Олександср Ємсць, 
мікістср в питаннях націо-
нальностсй і член головно-
го проводу Партії Дсмок-
ратнчного Відродження Ук-
раінн, коментуючи договір, 
нагадав історію: на всіх без 
ннйнніку договорах внгра-
вала Росія, а програвала 
Україна, і навіть найкращі 
угоди оберталися для ук-
раїнців тяжкою нссправед-
яиаістю і новим гнітом. А 
депутат Верховної Ради Ла-
риса Скориќ, відома своєю 
експресивною вдачею, від-
всрто назвала політику пре-

м'ср-міністра Л. Кучми ан-
тиукраїнською. 

Певна річ, наша ўкраїн-
ська супсрльояльність спо-
нукас трактувати крок Л. 
Кучми як вимушену спробу 
вирватися з економічної 
безвиході, але хто відва-
жнться зігнорувати, що 
крізь економічний дого-
вір проступає певна полі-
тнчна тенденція? іншими 
словами, йдеться не про 
подію, не про явище, а про 
процес і він полягатимс у 
все глибшому затягненні 
України в орбіту російських 
впливів. Наприклад, псрсд-
бачаючн в економічному 
союзі використання націо-
нальннх валют, договір мас 
однією зі своїх ддлскосяж-
ннх цілей запровадження 
спільної валюти. Самозро-
зуміло, що цс не буде грнв-
ня. І взагалі — що дасть 
Україні інтеграція з Росією 
і Білоруссю, чиї економіки, 
на думку авторитетних ана-
літиків, перебувають ще в 
критичнішому становищі, 
ніж українська? Чи не той цс 
трагікомічний випадок, ко-
ли з трьох хворих споді-
ваються зліпити одного здо 
рового? Попсршс, цс немож 
лнво. Подругс, хто мав би 
бути тим одним здоровим? 

(Закінчення на crop. 6) 

Великий фарс довкола 
.. ну дкарпа ѓсьќого русине -
тва" продовжується. Влас-
тиво, воно фарсом розпоча-
лося. Виникло взимку 1990 
року як культурне Товарнеѓ 
во Підкарпатських Русн-
нів з мстою ніби розвивати 
регіональну культуру, бу-
цімто, занедбану совєтсь-
ким режимом. Ного дотич-
ні органи швидко зарссс-
трували і дали відповідну 
підтримку, включно з тим, 
що відставили „спсцработ-
ніков". тожс „русннов" 
для розгортання діяльнос-
ти нового сспаратнстсько-
го товариства. Спочатку 
воно представляло свої ні-
би невинні цілі як куль ту р-
ницька льояльна організа-
ція. Але скоро вийшло ши-` 
лоз мішка. Стали відомими 
пов'язання товариства із 
КҐН та ЙОГО фінансова й 
політична залежність від 
міжнародних махсрів. Ду-
же швидко ставали явними 
цілі товариства, згодом „об 
щсства". З'явилася концсп-
ція відрубної нащональнос-
ти, просувалася програма 
окремої держави в рамках 
СССР. згодом хоч би авто-
номної ..Підкарпатської Ру 
си" в рамках України. Ок-
рсмі закордонні чинники 
мріяли про відорвання Зл-
карпаття і прнєлнання його 
то до Чехо-Словаччнни, ѓо 
до Угорщини, а потім вже 
хоч би до Словаччини. Дсх-
то з більш „учених" ідсоло-
гів русинства почав ширити 
ідею самостійного Закар-
паття на території Закар-
патської областн, бо про 
„велике Закарпаття" (скла-
денс із українських земель 
Словаччини, Лемківщини в 

Василь Марќусь 

ЩЕ ОДИН БЛЕФ 
Польщі чи і югославських 
русинів) говорити було важ 
ко. Зрештою, цс було б ішло 
в розріз з інтересами дея-
кнх чузсмннх кіл, що таке 
політичне русннство підтри 
му вали. 

Змінявся і склад лідерів 
цього „Общсства"; одні роз 
чарувалися, іншим було за-
мало влади і впливів, тре-
тім не ;іали обіцяних „посо-
бій". Дехто здезертирував з 
поля „русинської політи-
кн". Перебирали керівниц-
тво радикали і ...шарляти-
нн. Тоді зродилася ідея „са-
мостуйної пудкарпатської 
рнпублнки". почали внси-
латися неграмотні звсрнен-
ия до ООН, постала якась 
окрема партія із своїми при-
мітивннмн виданнями, що 
їх мало хто читав, нав'яза-
но зв'язки із прсдставни-
камн ..русинських" меншос 
тсй в Польщі. Югославії та 
на Словаччині у формі „сві-
гового конгресу русНнів". 

Політика русинських лі-
дсрів не мас ясної і спіль-
ної програми для цілого 
етносу, який тяготіс до іс-
торнчного Закарпаття чи 
ще й Лемківщини. Бо живе 
цей етнос у різних дсржа-
вах. що мають різні, часто 
протилежні інтереси і так чи 
інакше приречені історією 
ділити долю в рамках тих 
держав, де вони сьогодні 
живуть. Але їх і їхніх спон-
зорів із сумежних до Ук-
раінн держав сднас одна 
ціль — антнукраїнство. Вам 
їм хочеться вирвати сьо-

годнішнс Закарпаття від 
України, а там пічиеться 
дальша боротьба і шмату-
вання на куски відорвано-
го тіла. 

Відбувся останній або 
передостанній акт русни-
ської трагікомедії. В поло-
внні травня ц. р. проведено 
в Братиславі пресову кон-
фсренцію, на якій залрезен-
товано „тимчасовий про-
візориий уряд", що його 
дехто називає помпезно „ті 
ньовнм" урядом Підкарпат 
ської Русі, як окремого су 
б'еќта Співдружності! Нс-
залежинх Держав. Цс мало 
б виглядати як перший крок 
до проголошення „незалеж 
ности". 

Творення „уряду" відбу-
лося на осі Мукачсво-Бра-
тислава-Будапсшт. Прсдс-
тавлсно ось такі персональ-
ності в складі уряді': T. Он-
дик (житель Пряшсва) — 
зовнішні справи, Думнич з 
Мукачсва — культурні та 
економічні справи, Горжа-
ній — представник в Буда-
псшті і Василь Магорнта 
(житель Братислави)-прсд 
етапніїќ на'Словаччнні. Дс-
що відомим є Магорнта як 
син закарпатця-генерала в 
чехо-словацькій армії, ко-
лишній керівник чеського 
комсомолу, а в критичних 
днях „бархатної револю-
ції" — генсск Компартії 
ЧСР. Мати чешка або сло-
вачка, ніякої участи в житті 
української меншості! не 
брав, здасться, не розмов-
ляс українською чи якоюсь 

„русинською" мовою. Ма-
горнта, як і сталініст Ва-
силь Бідак, знайшов при-
становище в Братиславі, бо 
тут менше до нього добн-
раються демократичні сили 
Чехії чи Словаччини. Так 
само дещо знаємо про ко-
лишнього русофіла й укра-
їнофоба Думннча, який собі 
звив гніздо на Закарпатті, 
опираючися на кількох сс-
паратнстів у Мукачсві. Ціл-
ком невідомі „русинські" 
діячі — Онднк та Горжа-
ній. Тіньовий „кабінет ще 
далеко не повний. Немає 
там головного інспіратора 
Івана Туряниці, голови „Об 
щсства подкарпатських ру-
синов". нема поперсдньо-
го голови Сочки, лідера 
„пудкарпатської рипубли-
ханської партії" Заяця, 
‚‚юриста" Гомдяша і ще 
декого. Дехто каже, що Ту-
ряниця готує собі щонай-
меншс пост прем'єра або й 
президента, але йому ще не 
не вигідно виступати, боси-
дить в кріслі віцсректора 
університету в Ужгороді. 
Невідомо тільки, який пост 
готусться для Магочі — ѓу-
бсрнатора, що приїде на 
білому коні з Торонто до 
Ужгороду або хоча б пред-
ставиика ‚‚рнпублиХи" в 
ООН... 

На цей „державний фарс" 
зареагувалн на Закарпат-
ті однозначно. Національ-
но-дсмократичні сили зіѓ-
норували та з презирством 
відкинули нову витівку. За-
аигажована більшість об-
ласної Ради у справі віпь-
ної економічної зони та са-
моуправної території від-

(Закінчення на crop. 5) 

життя 1 ЗНАННЯ 
Редиѓўс Лея Яцксвігч 

Модерні переємники 
прометеївських сил 

Доналд Е. Марлов, декан 
Високої Технічної Школи та 
Архітектури при католиць-
кому університеті у Вашін-
ггоні та колишній прези- -
дснт Асоціяції амсрикан-
ських інжснсрів-мехаиіків, 
назвав інженерів в одній із 
своїх промов модерними 
сторожами прометеївських 
сил. 

Це порівняння, на мою 
думку, дуже влучне та на 
часі, коли взяти до уваги 
важливість технічного знан 
ня у нашій добі, потужність 
сил природи, що ними ко-
рнстусться людина та нс-
безпеку зв'язану з їх належ-
ним користуванням. Ду-
маю, що не важко також 
знати безпосереднє пов'я-
зання між примітивною 
енергією вогню й більш 
складними видами енергії, 
які сьогодні внзволюсмо з 
пстрохсмічннх покладів 
землі та атомного ядра. 

2,500 років тому Есхіл 
написав драматичну три-
логію, засновану на старо-
вннній легенді про Проме-
тся, з якої, на жаль, збсрег-
лася одна частина: „Спута-
ний Прометей". Алсмсрехт 
ливість цієї легенди, та її 
драматичний, зміст стали 
джерелом натхнення пое-
тів такої міри, як Мілтон, 
Байрон. Шеллі, Ґете та Шсв 
чснко. 

Прометей був одним із 
тнх.передолімпійськнх ти-
танів, визволених з хаосу, 
що установили закони для 
семи плянет та семи днів 
життя. Але тільки два най-
меиня з них збереглися в 
-пам'яті людей. Атлас, що 
двигав на своїх плечах Вссс-
віт і Прометей, сповнений 
терпіння та симпатії для 
людей. Щоб облегшити їм 
життя, він украй із соняш-
ної колісииці вогонь і по-
дарував його людині, дав-
ши її в той спосіб змогу 
витоплювати та гартува-
ти метали, огрівати печі та 
присвячувати вільний час 
мистецтву, купецтву та ре-
меслові. 

Тому, що вогонь зробив 
людину богоподібною, Зе-
вес покарав Прометея, при-
в'язавшн його ланцюгом до 
кавказької скелі, поруч ор-
ла, що клював його тіло. 
Але Прометей не поступив-
ся та упокорився і волів 
терпіти сторіччями прнни-
жсння та неволю, ніж ві-
дібрати людині вогонь. Ос-
таточно, Зевес звільнив Про 
мется бо відсупіість його 
порад та передбачень гро-
зила захитанням стабіль-

ности олімпійського Пай-
теоиу. 

Але чар прометеївського 
міту не затратив ані своєї 
сили, ані своєї актуальнос-
ти впродовж усієї людсь-
кої історії й діє ще навіть 
досьогодиі. Бо основна дн-
лема цієї легенди ще й досі 
стоїть перед нами руба. А 
саме, чи можна довірити 
людині беззастережно хон-
тролю над величезними си-
лами природи (чи Проме-
тей мас бути спутаний?), чи 
саме запряження тих сил до 
колісниці людських потреб 
може запевнити нам пере-
життя і спасення від заѓла-
да (Прометей може бути 
нсспутаний). За цією дру-
гою розв'язкою промовляє 
це, що тільки існування си-
льно розвиненої техноло-
гії дає запоруку довговіч-
ного існування людства. 

Досвід з такими країна-
ми, як Німеччина та Япо-
нія, виявив, що основним 
фактором їх відродження з 
воєнних румовнщта стриж-
нсм їх цьогочасного добро-
буту стали і технологічне 
знання та їх вннахідливість. 

У нашій добі пересмни-
ком прометеївських сил прн 
роди та енергій стали інже-
нер та науковець, у руки 
яких поклала доля контро-
лю над силами природн.та 
основою людської свобо-
ди. Можливо, що першим 
інженером була людина, 
яка винайшла вогонь. Одне 
проте певне, а саме, що всі 
роди людських цивілізацій 
позначені тавром науково-
го знання та тсхнологіч-
ного вміння. 

Лопата археолога знахо-
дить постійно нові сліди та-
кого вміння та знання. На 
потвердження цього мож-
на подати нещодавно опуб-
ліковану^ книжку архсоло-
га Біббі „Погляд на Діль-
мун", в якій він описўе ста-
родавню цивілізацію, що іс-
иувала на узбережжі Черво-
ного моря (на території 
сучасної Арабіі), що, до 
речі, становила посередню 
ланку між культурами Пів-
нічної Африки та Індії. її 
будівничі не будували висо-
чскні піраміди та зіѓгўрати 
(ступенаці), ях їхні коле-
ґи в Єгипті та Месопотамії, 
але зате вони залишили 
за собою сліди глибокого 
технічного знання, у виді 
вміло розпланованих ме-
рсж водних каналів та сис-
тем штучного наводнення у 
самому серці піщаної пус-
телі. 

„ВЕСЕЛКУ" - В КОЖНУ УКРАЇНСЬКУ Р О Д И -
НУІЗДАЙСНІМО ЦЕ ГАСЛО СВОЄЮ ВЧАСНОЮ 
ПЕРЕДПЛАТОЮ НА ДИТЯЧИЙ УКРАЇНСЬКИЙ 
ЖУРНАЛ, ЯКИЙ ВИХОДИТЬ В АМЕРИЦІ І 
ЯКИЙ НАСТУПНОГО РОКУ ВІДЗНАЧАТИМЕ 

40-РІЧЧЯ СВОГО ІСНУВАННЯ! 

S 

Д-р Володимир Шелест 

АЛЮЗІЯ 
„НАДКУШЕНОГО ЯБЛУКА" 

(Роздуми над поезією Наталі Давидовської) 
І 

Зі всіх.попередніх генерацій українських поетів 
нашого віку, генерація, яка прийшла в поезію після 
„шестидесятників", відзначається своєю особливою 
біографією: — своїм невиразним світоглядом і таким же 
невиразним творчим профілем. Ті збірні риси такої її 
характеристики, як відомо, випливали із самих життєвих 
умов, бо саме тоді, коли її представники починали пробу 
своїх поетичних сил, в суспільстві відбувався процес 
розкладу банкрутуючої ідеології, яка своїми спрощення-
ми стандартами „звужувала"людину. обмежуючи обрії її 
світогляду. Наслідком такого стану витворювався нсґа-
тнвний намул казенщини, який вів до пасивного „культу 
нсдумання". Ось слова, які характеризують tic покоління: 

Ми — таке покоління. 
Ми павза в русі століття... 

У житті дійсно постала тривожна павза, а після неї 
зразу ж, несподівано скорими темпами, почала розпадатн-
ся грандіозна імперія і наступав новий, багатий подіями, 
вол'еносний період. І власне тому, що на очах поетів цього 
раптового персломового періоду відбувався такий важлн-
внй і такий багатий різнорідними явищами історичний 
процес переоцінки цінностей та корінних суспільних 
перемін —творчість їхня мала б, здасться, відображувати 
щось справді велике й вагоме. Але, як свідчать сучасні 
поетичні твори, тієї вагомості! в них не багато. 

„Сьогодні в поезії пора смути" — з сумом стверджує 
В. Базнлевськнй в „Літературній ЎкраїнЃ — „тому так 
багато віршів і так мало поезії". Павло Мовчан мотивўе 
такий стан тим, що, мовляв, „широкі неводи" попсрсдіш-

ків" вже виловили з поетичного потоку все найваговнті-
ше" і для молодшого покоління залишилися самі лише 
будні. Здасться, що тут справа не в „неводах" попередни-
ків, а в далеко глибших причинах. Скоріше всього тут діє 
закон аперцспції: — тягар попередніх життєвих умов, про 
які йшла мова вище, притупив фантазію, пригальмував 
творчі стимули. Крім того, як пише В. Базнлевськнй,' 
„фантазувати у мінливому метушливому світі стало 
незмірно важче". 

Покоління, яке наступило після „шестидесятників", 
поза деякими винятками, помітно віддалюються від 
творчих традицій попередників. Те віддалення начебто й 
мас своє логічне оправдання, бо кожне покоління прагне 
витиснути свій власний слід у поезії. Отож, деякі сучасні 
пости шукають нових тем та свіжих висловів для поглиб-
лення змісту в тих темах. Знову ж, інші намагаються 
підійти до кола старих тем з іншої сторони та уважніше 
вглянути в те коло проникливим поглядом „третього ока". 

Ўводячи в поезію свої й чужі „сполохані думки", „свої 
й чужі скорботні ритуали", дехто із сучасних поетів таким 
чином намагається дов'язати свій власний біль до 
„великого світового болю". Дехто заглиблюється у своє 
особисте розуміння філософії з надією знайти в ній 
відповідь на ті питання, з якими пов'язуються причини 
трагічних колізій людських долей. А деякі взагалі 
відходять від проблем сучасности — ховаються від них у 
своєму особистому світі абстрактних уявлень — втікають 
у власну неврозу. 

Поети 60-их років, за висловом Є. Сверспока, були 
„зухвальцями", які. „в шуканнях правди і чесної потиціГ, 
своєю творчістю „дражнили дракона". Вони надавали 
своїй поезії сміливого ритму й позитивного цілеспряму-
вання. Знову ж, основна частина наступного покоління 
виявляється зовсім іншою, якоюсь інертною, бсзініціятив-
иою. Правда, це аж ніяк не значить, що серед цього 
покоління нема відважних, принципових одиниць. Вони 
напевно є. Справа тільки а тому, що в роках „перебудови" 
не було різких конфліктів, які б вимагали героїчної 
самопосвяти — не було „драконів". Тому-то для представ-

ннків цього покоління невластиві екзальтовані ідеї 
тираноборства. Багато з них натомість воліють сидѓѓи зі 
своїми „тяжкими" думами, біля „згасаючого каміна", „обі 
п'явшн руками коліна". 

Такий стан нашої сучасної поезії, згідно з теорією В. 
Патеркулюса, виявляє очевидні ознаки процесу, який веде 
до неминучого занепаду, прн тому занепаду, що обумов-
люеться закономірною нсобхідаістю. („The fatal necessity 
of decay"). Така закономірна необхідність заміни віджнлнх 
чи кволих ідей і форм новими, чи сильнішими — спрнчи-
нювала, ях відомо, еволюційні коловороти: зародження, 
розквіту та занепаду всіх відомих історичний „ізмів". 

На такому загальному тлі нашої дійсности розгляне-
мо бодай основніші аспекти творчосгти сучасної львівської 
поетеси Наталі Давидовської Зокрема зупинимося на її 
філософії фемінізму та на її трактуваннях релігійних 
елементів з надило, що такий підхід допоможе, бодай 
приблизно, визначити координати її світоглядового 
спрямування. А після того перейдемо до її художньо-
естетичної манери в представленні першого лкздсько-
го гріха. Така вихідна позиція критичного підходу 
зумовлюється насамперед тим, що Давидовська поставн-
ла собі мету осмислити „новий тематичний пласт" та 
підкреслити в тому пласті найбільш суттєві „морально-
етичні проблеми", наголошуючи в них „суто жіночу 
модель світовідчуття і світотворення". 

Читаючи поезії Давидовської, зауважується, що 
поетеса мас талант. Деякі її вірші переплетені цДкавнмн 
висловами та виявляють глибокий зміст. В інших — 
зібрані ліричні розважання жінки, якій уже „за тридцять" і 
яка хотіла б зупинити час, щоб переглянути пережиті роки 
і, розставивши там де треба плюси і мінуси, перейти в 
другу полосу свого життя. А в деяких віршах зустрічають-
ся вислови, що звучить якось так, ніби поетеса силоміць 
загнала їх у римовані рядки своїми, надто сміливими і не 
ду_се-то розважними, метафоричними узагальненнями. 

Звкінчоння буде. 
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Природа, її охорона — 

одна з особливо важливих 
проблем сучасного світу. 
Для нас до болю пекуче 
питання — цс ліси, горн, 
ріки, озера України! Які 
вони, ях зберегти їх, як від-
родити тс, що знищено?! 
Тож втішила вістка, що ' 
пластовий провід включнв-
ся в акцію охорони приро-
ди і постановив посадити 
тисовий гай в Карпатах у 
пам'ять начального пласту-
на Юрія Старосольського. 
Природа, середовище у 
житті пластунів займас 
чільне місце, тож посаджон-
ня гаю особливо близьке 
пластунам. 

Садженій дерев, гаїв у 
пам'ять особистостей чи 
присвячених подіям пошн-
рснс в цілому світі. Христя 
Соневнцька, яка с коорди-
натором в Американській 
Лісовійѓ Акції Ґлобал Ре-
Ліф, піддала Пластовій 
Станиці у Вашінгтоні дум-
ку про садження дерев па-
м'яті Юрія Старосольсько-
го. Слід згадати, що Ґлс-
бал РсЛіф та Національний 
Екологічний Центр Україіш 
ще в кінці і 991 року стали 
партнерами. Тоді ж постав 
проект „Зелений Привіт Ук-
раїні" („Ґрін Галло Овср 
Юкрсйн"), метою якого була 
допомога в реабілітації дов-
кілля України. 

Вашінгтонська Станиця 
передала цей задум пласто-
вому проводові, який внрі-
шив прийняти його і заря-
днв збірку фондів на посад-
ження гаю. 

Національний Екологіч-
ний Центр України, з осід-
ком у Кисві. який мас 15 
відділів по всій Україні, 
включив цей проект у свої 
плини, очевидно у співпраці 
з Пластом. 

Виконавчий директор 
Еко Центру Ярослав Мов-
чан звертався листовно до 
родини зі запитами, чи під-
трнмусмо цей проект, а теж 
у справі узгіднення тексту 
напису на про пам'ятній таб-
лиці при гаю тощо. Відпові-
ді родина завжди погоджу-
пала з проводом Пласту. 

Першим нашим бажанням 
було те, щоб гай був насад-
жсний в Ѓорганах. 

ІО-го травня п, р. відбула-
ся особлива зустріч у прнмі-
щснні української амбасади 
у Вашінгтоні. Прибули 
представники Ґлобал Рс-
Ліф, пластуни і члени 
Пластпрняту, а з родини 
Старосольськнх — дружи-
на сл. п. Юрія — Оксана. 
Члени Пластпрняту прид-
бали кущ калини, який плас-
туни посадили перед буднії-
ком амбасади в пам'ять 
Юрія Старосольського. На 
доручення голови ГПБула-
вн пл. сен. Терени Бень вру-
чнла 2,008 дол., які зложили 
пластуни для Еко Центру 
України заступникові дн-
ректора Ґлобал РеЛіф Наііл 
Сімпсонові. Оксана Старо-
сольська, дякуючи прнсут-
нім, подарувала амбасаді 
малюнок роботи Юрія Ста-
росольського та книжку 
про його батька Володими-
ра Старосольського, спів-
автором якої був Юрій. 

Згодом родина одержала 
листа віл дир. Ярослава 
Мовчака, уривки з якого 
подаємо: „З радістю пові-
домлясмо Вас, що проект 
насадження меморіального 
гаю пам'яті Начального 
Пластуна Юрія Старосоль-
ського біля підніжжя горн 
Синяк, що в Ѓорганах, нс-
подалів с. Кремінці (Тата-
рів) на Івано-Франківщиш, 
Національний Екологічний 
Центр України втілювати-
мс у травні 1993 р". 

Лист закінчується так: 
„Сподіваємось, що нбвдов-
зі зашумлять молоденькі 
деревця гаю Юрія Старо-
сольського в Ѓорганах — 
місці мандрів його юності. 
Тож... 'Заслухались кедрн 
горганської ночі', і прнедна-
лнсь до гомону вікових 
модрин і смерек зелених 
Карпат України. Так буде!" 

Хто мав щастя мандрува-
ти колись Карпатами, знає, 
що Ѓоргани — це найбільш 
дика, мальовнича частина 
Карпат. Тому притягала 
туристів, а зокрема пласту-
нів. Легендарний .опришок 

ТИСОВИЙ ГАЙ — ПАМ'ЯТІ НАЧАЛЬНОГО ПЛАСТУНА 

Добровольці ЕКО-Центру, пластуни та студенти 
садять тиси на поляні в Ѓорганах. 

У днях 28-го І 29-го серпня 1993 р. у Сан ДІеґо 
відбуватиметься 

ТРАДИЦІЙНИЙ 

УКРАЇНСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
із широкою програмою та співучастю 

т-кцюзял.ного ансамблю з Едмонтону „ В О Г О Н Ь " 
НЕДІЛЬНИЙ БЕНКЕТ — 25 дол. від особи 

Інформації: Михайло Костка (619) 232-2437.або 
Михайло Помілк (819) 487-9276 

Адреса: Michael Pomiak 
12969 Guflcomnyo Court. San Diego, CA 92128 

Центральна Управа ОДВУ 
повідомляє своїх членів й українську громаду, що 

в днях 4-5- ѓо наросня 1993 р. 
вудбудеться 

на оселі їм. О. Ольжича, ЛІгайтон, По. 

РІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
у якій членство ОДВУ повинно взяти 

обов'язкову участь. 
В програму Конференції ОДВУ входить звітування й обгово-
рення пильних справ ОДВУ І зокрема оселі їм. О. Ольжича. 

Чільною точкою програми Конференції буде 

виступ дост. гостя з України 
МИРОСЛАВА ВЕРБОВОГО 
редактора „Українського Слозо" а Кисві. 

Темою доповіді журналіста і політолога M. Вербового, за-
прошеного на Конференцію Центральною Управою ОДВУ. 
буде: Сучасний економічний І політичний стам а Україні та 
рішучі кроки для виходу і глибокої крќім з боку урядових 
чмнммхіа та науковців — фахівців націонал-нс-доиокра-

тнчкоі настанови. 

ІДУ ОДВУ щиро запрошує українську громаду на 
СВЯТКОВИЙ ОБ ІД 

в неділю, 5-го вересня о ѓод 1-ій по пол. 
З словом виступить ДОСТ. ГІСТЬ, 

Довбуш саме тут мав свої 
криївки. 

На запрошення Еко Цент 
ру України відгукнулася 
дружина сл. п. Юрія.— Ок-
сана і я — його осетра. 

Вирушили ми до Львова 
(не без пригод), куди прнбу-
ли 23-го травня. Там уже 
було подано телефоном з 
Кисва плян нашої дальшої 
мандрівки. 

Перший етап — поїздом 
до Червінець. Наш спаль-
ний вагон ч. 6. Число важ-
лнве, бо коли ми вранці 
відчинили двері вагону вже 
в Чернівцях, перед нами 
стояли три гарні і милі 
киянки — референтќи Еко 
Центру України: Лариса 
Літошенко, Олена Поласва 
і Світлана Гордашук. Вони 
стали нашими „опікунка-
ми". До них згодом прнсд-
налися ще й місцеві та поза-
місцеві одержимі екологі-
сю, а згодом і пластуни. 

Нам вияснили, що про-
граму цілої акції садження 
тисів зладив і нею керував 
д-рЮрій Масікевнч, профе-
cop Чернівецького універ-
ситсту ім. Юрія Федьковн-
ча. Йому завдячуємо нсзвн-
чайно цікаві зустрічі в Чер-
нівцях, а теж можливість 
оглянути цю столицю Буко-
винн, якою буковинці мо-
жуть гордитися. Жалію, що 
не списала імен усіх тих, які 
нам товаришилн, а теж 
учасників цієї „експедиції". 

Після приїзду до Черні-
вець був короткий відпочн-
нок у готелі, а тоді почала-
ся наша мандрівка по Чер-
нівцях. 

Спершу університет ім. 
Юрія Федьковнча. Прий-
мас нас ректор д-р Степан 
Костншин. Гостина, вимі-
на думок, розповіді про 
актуальні проблеми. Деякі 
нелегкі, зв'язані з відбудо-
вою зруйнованого. Ректор 
цікавиться Пластом, який 
тут не дуже знаний. Згодом 
я передала статті про Пласт 
з Енциклопедії (автор — 
Ю. СтаросольськнЯ). 

Ректор товаришить нам 
при огляданні університету. 
Приміщення не тільки гар-
иі, але й прекрасно віднов-
лені, обладнані, задбані. 
Захоплює архітектура, в 
тому числі старовинний 
храм-цсрква, якою корнс-
тусться теологічний фа-
культсг. 

Університет існує ВІД 
1875 р. Проектував його 
відомий чеський архітектор 
Йозеф Главќа. Тепер тут 12 
факультетів, на яких навча-
сться понад 10 тисяч студсн-
тів. Університет підтримує 
зв'язки з науковими оссрсд-
ками країн усього світу. 
Здійснюється обмін студен-
тамн, викладачами. Для 
студентів створені добрі 
побутові умовний, включно 
з музичними, спортивними, 
мистецькими осередками. 

Ректор супроводить нас, 
а далі передає під опіку 
професійній провідниці, 
або, як тут ісажуть, „гідові", 
яка веде нас, референтів Еко 
Центру України та сѓуден-
тів, які співдіють у програ-

Садять перші тиси (справа): Оксана Старосольська. Н. Н.. Лариса Літошенко. Уляна 
Старосольська. Олена Поласва, Оксана — студентка. Світлана Гордащук та 

' , ` добровольці. 

Прощальна зустріч на туристичній базі. 

Відвідання Чернівецького університету ім. Юрія Федьковича. Зліва: проф. Юрт 
Масікевич, Лариса Літошенко, ректор д-р Степан Костншин, Оксана Старосо.%ьсь-

ќа, гід Н. Н,, Уляна Старосольська. Олена Поласва, Світлана Гордащук 

Ще один... 
(Закінчення зістор. 2) 

мсжувалася від „екзнльно-
го уряду" і також засуди-
ля цей акт як антидсржав-
ннй, бачучи в цьому небез-
пску для своїх автономіст-
ськнх амбіцій. Газета „Но-
внни Закарпаття", яка ста-
вилася дуже поблажливо до 
„русинства", побачила, ку-
ди цс веде, і назвала бра-
тиславський уряд „просто 
політичним блефом". Тут-
там про цс писала словаць-
ка й угорська преса як про 
курйоз. Навіть поважний 
мюнхенський щоденних 
„Зюддойче Цайтунг" сснса-
ційно повідомив: „В Кар-
патській Україні скстреміс-
ти хочуть самостійности 
або присднання до Словач-
чини" (22-23 травня 1993). 

Який наш коментар? 

До того, що вже сказано, 
і з чим ми годимося у став-
ленні обласної Ради в Уж-
городі, додамо таке: 

1. З цього антндсржаа-
іного акту окремих осібня-
ків, що с ще формально 
громадянами України, тре-

. -

ба витягнути логічні і рішу 
чі висновіо:. їхні заяви і ні 
на міжнародному відтинку 
рівняються державній зраді 
і так повинні бути нотрак 
товаиі. Думнич і Турянн-
ця повинні бути покликані 
до судової відповідально-. 
ти. Ми також запнѓўемо 
поки ще буде проф. Гуря 
ниця віцсрсктором універ-
ситету? Відповідь повни 
но дати міністерство Ос-
віти України, сенат і jipo-
фссорські збори Ужгород-
ського університету, а січ 
дснство повинно допомог-
ти їм знайти правильну віл-
повідь! 

2. Нсзарссстровані і ш-
ресстровані організації, що 
займаються антндержан-
ною підривною діяльністю, 
мають бути припинені і і` 
діячі покликані до судової 
відповідальности. Цс сто-
сусться так Общсства под-
карпатських русинів, як і 
„Пудхарпатської рипубли-
ханської партіЃ. Так peaiyt 
кожна цивілізована держа-
ва. Нагадаймо констнтуцій-
ну практику Німецької Фс-
деральної Республіки. 

3. Належить більш кри-
тично приглянутися до дЬ 

л 

яльности і міжнародних пов`я 
зань організацій національ-
ннх меншостей на Закарпат-
ті, які давали і дають під-
трнмку закарпатським сс-
паратистам. Цікаво також 
знати, як далеко йшла спів-
праця з членами і прихнль-
ииками .‚тіньового уряду" ^ 
боку релігійно-церковних 
об`сднань, незважаючи на 
тс, чн цс греко-католики або 
православні 

4. У'країнська днплома-
тія мусить також постави-
ти ясно питання перед уря-
ламн сусідніх держав, як 
довго вони збираються то-
лсрувати (а дехто і спрня-
ти) антиукраїнську діяль-
ність на своій території. В 
даному моменті - це на-
самперсд стосується С`ло-
ваччини, яку викорнстову-
ють ці елементи як свій 
плацдарм і трамплін для 
антиукраїнської пропаган-
ди. Чи масмо ми з парада-
ми приймати президента 
Міхала Ковача а Києві, як 
одночасно деякі політичні, 
а навіть біляурядові кола 
Словаччини заграють із цн-
ми типами та їх у росин ми 
амбіціями? 

5. І, врешті, важливо, щоб 

Уряд України їмося на віл-
вагу і виконав слсментарш 
вимоги кожної держави, яка 
себе шанує, пі „видворив" її 
своє і території неприязних 
чужинців, заборонив їм 
в`ізл на Україну, відмовив 
візи різним полѓѓичним ко-
мівояжерам, що асдуіь гнл-
ривну діяльність. Якщо рік 
тому Прсзиденг Кравчук 
поѓ рожував ‚.видворенням" 
тим людям із діяспори. ЯКІ 
критикували його тіяль-
ність уряду іі тим ширили 
недовіру до них, і о гим 
більше треба )абороннти 
в'ізл гим чужинцям, які ДІ-
ють проти основних інтсрс-
сів України. 

Ми не попадаємо в па-
ніку й не переборщуємо 
значення цього по-суті ќу-
медного епізоду, таки справ 
ж-іьоі`о фарсу. Але і не слід 
бути поблажливим та годи-
тнся з думкою, що кожен 
мас право на свою дурій-
ку. Є моменти, коли слід 
занятн чітке становище і 
сказати тверде годі! Таким 
моментом для Закарпаття є 
саме теперішній епізод з 
стильним „урядом" у Бра-
тн славі. 

мі охорони природного се-
рсдовнща, а завтра будуть 
садити тиси в Ѓорганах. 

Другий етап — „Мерія", 
як називають тут будинок, 
де урядує мер міста і його 
співробітники. Там прнйма-
ють нас заступники мера 
Ярослав Карпушко — з пи-
тань екології, та Володн-
мнр Старик — з питань 
освіти (вій теж зв'язаний з 
видавничою сѓѓілкою „Час"), 
їх цікавить діяспора, освѓг-
ня система Америки, укра-
їнські навчальні і наукові 
інституції. 

„Гід" веде, а в більшості 
везе нас мальовничими ву-
лнцямн і площами столиці 
Буковини, збагачуючи наші 
спостереження своїми пояс-
нсниями. 

Закінчуємо нашу мандрів 
ќу у гостинному домі на 
окраїні міста. Тут живуть 
Люба і Василь Сорохани із 
синочком Іванком. Дім іх-
ній нещодавно збудований, 
серед садів — образ побуту 
буковинської сім'ї її почут-
тя `̀  краси, доброго смаку 
та любовн до рідного мис-
тсцтва. І тут сердечна гос-
тинність, дарунки — як па-
м'ятка нашого псрсбуван-
ня 

Вранці виходимо, щоб 
зустріти, як умовлено, ав-
тобус з Чсрнівець. який везе 
групу учасників заплянова-
ного садження тисів. їдемо 
з ними. Деякі вже знайомі з 
вчорашньої зустрічі, але с й 
інші, студенти, екологи. 
Проводить усім проф. 
Юрій Масікевич. Прнізди-
мо на туристичну базу, звід-
ки група вирушить вгору. 

Погана погода, дощ. Нас 
попереджують, що дове-
дсться залишитися на ніч у 
готелі ..Беркут" на псрева-
лі. Підхід на узбіччя Синя-
ка й Хом'яка, де мають 
садити тиси, сам собою не-
легкнй, а при цій погоді 
особливо трудний. Проект 
під'їзду ‚.джіпом", про який 
згадували пластуни у Льво-
ві. не до здійснення. Знахо-
дять провідника, який, мо-
жс, завтра вранці допоможе 
мені вийти на поляну. Вн-
рішують посадити сьогодні 
на пагорбі перших п'ять 
тисів. Дощ ніби вщух, коли 
ми спинаємося по стрімко-
му узбіччі. Посаджено п'ять 
тисів. 

Показують нам таблицю 
— пам'ятний знак, який бу-
ле встановлено побіч гаю: 

„Тисовий гай в пам'ять на-
чального' пластуна Юрія 
Старосольського (1907— 
І99П. 

У 90-річчя українського 
Пласту. 

ЗО травня 1993. 

Українська Скаутська 
Організація Пласт, 
Національний Екоцетр 
України у співпраці із 
Global Rcleaf. 

Пам'ятка історії і 
природи Охороняється 
законом". 

Знову дощ. По мокрій нас 
крізь землі група відходить 
вгору, на узбіччя Синяка і 
Хом'яка. Вони з різних сто-
рін України: з Кисва, Бўќо— 
вини. Львівщини. Праців-
инки Екологічного Центру 
України, пластуни, науков-
ці, студенти. Там розкла-
дуть намети на промоклій 
землі і будуть сьогодні до 
ночі і завтра від сходу сон-
ця садити тиси в пам'ять 
ЛЮДИНИ, яку знають тільки 
з розповідей. 

Залишаємось братова 
Оксана і я під опікою 
водія автобусу, який відво-
знть нас до „Беркута" і мас 
завдання опікуватися нами. 
Він — цікава людина, про-
фссійний альпініст. Розка-

зус про свої переживання, 
пригоди у мандрах по ске-
лястих горах Европн і Азії. 

Околиця, вид із „Берку-
та", не зважаючи на дощо-
ву погоду, чарівний. Так 
хотілося б наближкти якось 
цей чарівний світ Гуцуль-
щнни до могилки мого брЬ-
та в Бавн Бруку. Гуцулка г-
одна із господарів готелю, 
дарує два невеличкі дерев-
ця: яличку і смерічку. Хоті-
лося б перевезти їх через 
океан на американську зем-
лю, де спить вічним сно`м 
Юрій. На жаль, згодом трс-
ба було залишити їх у Л ьво-
ві. бо не вільно привозити 
деревець до Америки. Не 
покидає мене надія, що ко-
лнсь привезу якийсь кущик 
чи рослину з України. 

Засипляю з надією, що, 
може, все таки буду могла 
вийти на цю поляну. Ніч не 
ворожить нічого доброго, 
але я вдягаюся вранці як на 
дорогу в горн. Автобус при-
возить нас на туристичну 
базу, звідки дорога веде 
вгору. Нас зустрічає дирек-
тор Еко Центру Ярослав 
Мовчан й інші екологи (теж 
з Німеччини) і пояснюють, 
що дійти туди мені таки не 
припнеться. Розказують, 
шо вчора до ночі і сьогодні 
від сходу сонця закінчено 
перший етап проекту — цр-
саджсио 96 тисів, а разом з 
тими, які посаджено вчора, 
- цс 101. 

Сходить з горн уся група. 
Жваві, веселі. Так і видно — 
„ніщо їм лихо ні пригоди". 
Зустрічаємось, як приятелі. 
Поки попрощаємося — ѓу-
`гірка, знімки. 

Розказую їм, яким він 
був, мій брат, начальний 
пластун Юрій Старосольсь-
кнй. Як любив природў, як 
багато мандрував, не тіпь-
кн по Карпатах, але по різ-
инх країнах світу. Навіть 
відбув подорож навколо 
світу. Свою любов ВИЯВЛЯВ 
у малюнках, а в записках 
писав, що „малювати при-
роду, значить переживати 
її". 

Особливо любив Карпа-
ти, де таборував з пласту-
нами-друзямн, а теж з ви-
ховаі{К-мн-пластунами. Цей 
гай — найкращий иам'ят-
ннк для нього. 

Промовляють теж учас-
ннки садження гаю. Крім 
слів прощання з тими, хто 
став нашими друзями, залу-
нав теж спів. Один з учасни-
ків заспівав пісню на слова 
Юрія: „Сірілн у сўмерку 
півночі шатра". 

Не соромно мені прнзна-
тися, що я не могла стрима-
ти сліз. Це були сльози не 
тільки зі зворушення, у тих 
сльозах була і радість, що 
такими вони є ці наші зем-
лякн, які з такою щирістю і 
завзяттям, не зважаючи на 
труднощі, невигоду й непо-
году виконали своє завдан-
ня. Була там і вдячність за 
їхню сердечність, якою об-
дарувалн нас у спільній 
мандрівці Вони хоч фізнч-
но без нас, але з нашими 
думками і серцем садили 
тисовий гай. Яким щасли-
внм був би Юрій, коли б був 
з нами. Але він теж був тут, 
хоч не фізично. 

Прощаємось. Понаспри-
їхав пл. сен. Олег Крнськів, 
який повіз нас через Івано-
Франківськ і Стрий до Льво 
аа. По дорозі ми відвідали 
пластунів, які таборували 
біля Стрия і радувались 
ватрою та співом пласто-
внх пісень, в тому' числі і 
`Юркових. 

Закінчився перший етап 
садження тисів. Пляиують 
другий на осінь, а далі — 
наступного року, на св. 
Юрія. 

Уляна Старосольська 

З сумом І жалем повідои-яемо, 
що 17-го липня 1393 рому, нсс.-одіз-но 

ЇЛХІНЧНВ своє життя 

сл. п. 
МИРОН ЛЕВИЦЬКИЙ 

ВИЗНАЧНИЙ ГРОМАДЯНИН, МИСТЕЦЬ-МАЛЯР 
І ПИСЬМЕННИК ТА НАШ ДОВГОЛІТНІЙ ЧЛЕН. 

Об'єднання Українських 
Письменників „Слово" . 



ПОТУЖНИЙ ТАЙФУН число 7 Робін вже два дні лютус 
на великому південному японському острові Кіюшу. Його 
Жертвами стали сім осіб, понад 20 дістали тілесні 
ушкодження. ІЗ-мільйоиовс населення Кіюшу залишнло-
ся без наземного, морського і повітряного транспорту, 
понад 215,000 жител втратили електроенергію. 

Пакунки до України і рі'іііомаііітностями: 
КОРАБЛЕМ. ЛТАКОМ. СУГЄ-ЕКСПРЕСОМ, 

Харчові пахўнќи на будь-який омах. Листи до України 
аЙЙС OKSANA Inil Trade. Inc. (908) 925 - 0717 

На Союзівці... 
(Закінчення зі стор. 1) 

способи мистецького вира-
зу і розкривають перед ѓля-
дачами великий творчий 
потснція.і танцю. 

При театрі існус школа, 
яка виховус кваліфікованих 
танцюристів і дає можлн-
вість вибору щоденних кляс 
техніки сучасного танцю, 
кляснчного балету, хореог-
рафії та інших. 

Віра Ільчншин займасть-
ся танцем з четвертого року 
життя. Вона навчалася в 
Бруклннській консерваторії, 
де отримала магістерку. 
була членом Бруклинсько-
го танцювального театру, 
де працювала з солістами 
та викладачами студії Мар-
тн Грсгсм. із учасниками 
студій Софії Масолової. 
Джуна Лсвайса, Балстової 
студії Гаркнссс та японсь-
коі Саіко Ічінохе. В. Ільчн-
шнн добре ознайомлена з 
українськими танцями і 
вносить іх елементи до сво-
сї хореографії — адже вона 
студіювала мистецтво тан-
цю на курсах у славної Ва-
лснтннн Псрсяславець. у 
Івана Тараса та Роми Прнй-
ми-Богачсвської. Віра Ма-
гдалнна брала участь в кон-
цсртових турах Українсь-
кого балетного ансамблю 
„Каштан", виступала в ан-

ЗКІіЗЄ№ІіЯІЕ^^ 

Ангамб.іь ..Червоний мак" з Огаііо 

самблі ..Сизокрилі". 
Галя Ковганнч — кіно-

актрнса Київської Кіносту-
діі ім. Олександра Довжсн-
ка, диктор Українського 
телебачення, знімалася у 
багатьох фільмах; за ролю 
Лізн у фільмі ..Такс життя" 
здобула нагороду та спсці-
яльнс відзначення. Випуск-
ниця Інституту Тсатраль-
ного Мистецтва в Києві, 
вона також співачка, тан-
цюрнстка, г рас на фортспія-

Крок.. 
(Закінчення зі стор 2) 
Договори Україні, як і 

кожній державі, потрібні, в 
тому числі й і Росією, але ж 
не задля повернення старо-
го Інакше матиме рацію 
Збіґпсв Бжсіінскі, псрс.т-
бачаючи, що Україна, пос-
гупнвшись, в черговий раз 
дозволивши себе поглнну-
ти. врсшп-рсшт ще буде й 
винною перед Росїсю, бо 
іагвльмус її шлях до дс-
мократичкого псрсроджсн-
нн. ...гримас її п бсзвиг-
аялшй ролі ѓюрми паро-
дів 

Не цнвно також, шо КО-
внй договір в У'країні при-
вітали саме антнукраінсь-
кі політичні сили кому-
ністи і соніялістн, Що-що, а 
иеіі факт коментарів нсиог-
ребус. 

Псі .‚проти" і „за" зійшли-
ся тепер на президентові Л. 
Кравчукові. Одна сторона 
іаклнкас його скасувати 
підпис Л. Кучми, протилсж-
НО негайно відкрити „зс-
лену вулицю" новому об'єд-
паішю з Москвою. Прсзн-
дснтському становищу годі 
позаздритн. 

-U.: -^їѓ ї і - , ! . 

В.М. І.іьчишин 

по та гітарі Недавно Г. Ков-
ганнч одержала посаду спс-
ціяльного кореспондента, в 
ЗСА для київської „Ўкраїн-
ськоі Газети" 

Донька Г. Ковганнч, 14-
річна Оксанќа, брала участь 
у міжнародному фестивалі 
в містечку Суржон у Фрак-
ції. знялася' в музичному 

ВИПРАВЛЕННЯ помилки 
В Свободі ч. 137 .Ід 21-го серпня 1993 р. в списку 

жертводавців у пам'ять бл. п. ЄВДОКіТ КУШНІРЧУК було 
помилково написаио Степан І Аннл Фодоромко 

--місті. СТЕПАН І АННА ФЕДЕНКО. 
Поре прошу с_ю. 

кінофільмі ‚‚По-подньому". 
Мала київська бандуристка 
брала лекції гри на цьому 
інструменті у відомої Галн-
ни Менќўш в студії при 
Київській консерваторії. 
Останнім часом Г. Ковга-
нич з чоловіком та Оксан-
кою проживають в Брукли-
ні, Н. Й. 

Після концерту відбудете, 
ся забава, гратиме орксст-
ра „Водограй". У суботу І 
неділю, 14-15-го серпня, в 
Головному будинку прохо-
дитимуть виставки творів 
трьох авторів — Д. Гану-
шевської, М. Стахів та Є. 
Воробкевнч. 

ЗАПОВІТ ГРОМАДЯНИНА 

Володимир Романовсь-
кий походив з учнтсльсь-
кої родини зі Зеленої Бў-
ковнни. Закінчив гімназію в 
Чернівцях, право студіював 
в Букарсшті, де й застала 
його Друга світова війна. 
Патріотичний юнак кинув-
ся у вир політичних подій з 
мрісю про здобуття нсза-
лсжності своїй батьківщн-
ні. З „похідними групами" 
обійшов свою вимріяну Ук-
раїну, а по війні опнннв-
ся в таборі переміщених 
осіб в місті Рсгснсбурґ в Н і-
мсччині. Там працював в 
міжнародній допомоговій 
організації siро. Там одру-
жився з НаталісюГніднй і`з 
хвилею переселення ДП 
прибув до Америки. 

В Америці Володимир і 
Наталія Романовські про-
жнвали в Балтиморі від 
1950 року. Від тоді аж по 
останні дні свого життя В. 
Романовський був приклад-
ним членом української гро 
мади в Балтиморі. Будѓучи 
людиною товариською, 
брав активну участь в житті 
громади, любив людей і 
всім старався стати в прн-
годі. Він був правдивим 
патріотом. Мав він також 
практичний змисл і знав, 
що економіка с важливим 
чинником життя громади і 
народу. Він організував в 
Балтиморі при Товаристві 
„Самопоміч" Українську 
Кредитову Кооперативу, 
був її першим довголітнім 
директором і до останніх 
днів свого життя був душею 
Крсдитівкн. Був також зас-
новником малої відлочнн-
кової оселі „Зимна вода" в 
мальовничій частині північ-
ного Мериленду. Любив 
життя в природі, спорт і 
тому був популярний ілюб-
лений молоддю. Тому що 
був людиною дуже актив-
ною, все оптимістичного 
наставлений, не зчувся, як 
підкралась тяжка недуга, 
що підкошувала його жнт-
тя. 

Яка велика шкода, що 
життя В. Романовського 
закінчилось майже напере-
додні нсзалсжностн нашої 
України. 

Перед своєю смертю (I-
го вересня 1986 року) він 
зробив' заповіт: половину 

гМІСТ-КАРПАТИ 
пачки ' 
і в уќраѓну 

MitlT -ИАД-АТТ 

І-800-26У-7І89 

ПАТРІОТА 

свого майна записав дружи-
ні Наталії і своїй сестрі 
Марії в Чернівцях. Другу 
частину дарував чотирьом 
українським установам. Ви-
конавцем заповіту призна-
чив Ганну Самутнн. 

Першою померла в 1988 
році сестра Володимира 
Марія, а в червні 1990 р. 
дружина Наталія. В наслі-
док такого непередбачено-
ѓо ускладнення виконання 
заповіту продовжилось. 

Рішенням суду „The Огр-
hans, Court for Baltimore 
Sity" від дня 20-го травня 
1993 року майно Володимн-
ра і Наталії Ромаиовських 
було розділено в такий спо-
сіб: чотири українські уста-
новн — Український Віль-
ннй Університет. Наукове 
Товариство ім. Шевченка. 
Фонд Катслр У країно )наіі-
ства в Гарварді і Органі-
зація Державного Відрод-
ження України одержали 
кожна по 25,000 дол. Решта 
мастку згідно законом Мс-
рилснду була признана ссс-
трі Наталії Романовської. 
накиваній в заповіті. 

Ганна Самўѓий 

-еуя- SSSfiuL-
--гд`і.даті.ііиг'н-іїі 

26 First Avenue 
New York, NY. 10009 

Tel.: (212) 473-3550 
ВСІ шкільні книжки ПРОСИМО 
ЗАМОВЛЯТИ В АРЦІ. На складі 
жняжхм ВСІХ іидаінні(ті. Одержм-
т . на слідуючий день після т-п#фо-

НІЧИОГО НИО .ЛІККЯ, 
' І - Ч Ш І - І - І І І іі-імиі 

РОЗШУКИ 
РОЗШУКУЄТЬСЯ 

НІНА КОШАК-ПАНАСЮК 
з Микуличима. Івано-Франкіо-

ськоі обл. Розшукує 
Дмитро Мочормюк 

Украіна, 290057 
Львів - 57 

вуп Коновальця 99. ко. 2 
Топ : 35-66-92 

' ПРАЦЯ -
ПОШУКУЄМО до 

ДОМАШНЬОЇ ПРАЦІ 
(варити І т. д.) для 82-рі`.ного 
чоловік-.. Від 8-оі рано до 12-ої 
полудня; 7 днів; без прожиоаи-
ия. Прошу тел до дочки ЮлІ 

(718) 852-7663 

Щ ДО ВИГНАИМУ # 
ДВОКІМНАТНЕ ПОМЕШКАННЯ 

в Києві, Термін оимайму за 
домовлоииістю 

Київ- 166 
шуп. Волќом 22, к%. 140 

Над- Шсачук 
Т#а 0117-044-51^-32-78 

BTJSINE.S.S 
OPPORTUNITIES О 

BED В HREAKFASTІМН 
HUKTBR, H.Y. 

18 txxlroom). (ully furmsMod. com-
П)(ГСШ kilchcn - оррсзьгід 

Drokor — aUBAN 
( 5 1 0 ) 2 0 3 . 4 7 2 3 

. 


