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Англія обіцяє Україні кредити 
Київ (УНІАР). ~ "Ук

раїна могла б отримати 
200 млн. фунтів стер
лінгів від Великобрита
нії, за умови сприятли
вого інвестиційного клі
мату", — заявила керів
ник економічного відді
лу англійської амбасади 
в Україні Аботт-Ватт 18-
го березня на пресовій 
конференції представни
ків місії лондонської тор-
говельно-промйслової па
лати. Вона зазначила, що 
така сума випливає з 
конкретних проектів у 
сфері нафтогазової га
лузі, охорони здоров'я, 
обладнання для шахт, за
пропонованих представ
никами українських під
приємств, але які потре
бують фінансових вкла
дів. 

Керівник місії Пітер 
Лукет відзначив, що ві-
зита делегації лондонсь
кої торговельно-промис
лової палати в Україну 
була досить ефективною 
і викликала велике заці
кавлення з боку україн
ського підприємництва. 
Це четверта візита місії , 
яка включила ще п'ять 
нових фірм, зацікавлених 
у розвитку українсько-
британських відносин. 

В ході візити ці фірми 
підписали ряд контрактів 
з 35-ма українськими 
партнерами в галузі бу
дівництва, виробництва 

автомобілів і частин до 
них, постачання електро
побутових приладів та 
обладнання ц,ля складів, 
а також навчання англій
ської мови. 

На думку голови місії, 
покищо заскоро говорити 
про ефективність укладе
них угод, оскільки потріб
но побачити як ці угоди 
будуть здійснюватись і чи 
матимуть вони дійсне 
продовження. 

Як повідомив Пітер 
Лукет, Лондонська торго
вельно-промислова пала
та є однією з найпотуж-
нініих в Англії та має най
більшу програму розвит
ку співробітництва з ін
шими країнами. Для ан
глійських інвесторів тор
говельна палата прово
дить семінарі для озна
йомлення з інвестиційним 
кліматом в Україні і пер
спективами розвитку ок
ремих галузей українсь
кої економіки. 

На сьогодні товарообіг 
між двома країнами ста
новить 330 млн.дол., з 
яких на 270 млн. поста
чається з Великобританії 
в Україну, і лише на 60 
млн. — з України у Вели
кобританію. З цього при
воду Аботт-Ватт відзна
чила, що дефіцит змен
шується, і за останній рік 
з боку Англії товарообіг 
збільшився на 16 відс, а з 
боку України на ЗО відс. 

Кримчани мріють про СОЮЗ З Росією 
С и м ф е р о п і л ь 

(УНІАР).- У Верховній 
Раді Криму 16-го березня 
відбулася пресова конфе
ренція, яку її організатори 
назвали: "Договір про 
дружбу, співробітництво і 
партнерство між Російсь
кою Федерацією і Украї
ною. Чи отримає Білове-
зькйй зговір своє продов
ження?" 

Провели пресову кон
ференцію депутат Вер
ховної Ради України, го
лова партії "Російсько-ук
раїнський союз" Іван Си-
моненко та кримські де
путати В. Трошин, Н. Гру
дина і С. Пішина. 

За словами L Симо-
ненка, мета конференції 
— висловити ставлення 
"Російсько-українського 
союзу" та ряду депутатів 

кримського парляменту 
до українсько-російського 
договору, який є продов
женням "Біловезької змо
ви" і здатний зліквідувати 
залишки дружби і спів
робітництва між двома 
братніми народами. В разі 
ратифікації договору Дер
жавною думою РФ, пе
ред Україною відкриється 
шлях в НАТО, остаточно 
загине Чорноморська 
фльота, а Крим опинить
ся перед загрозою насиль
ницької українізації. 

І. Симоненко запевнив 
кримчан, що розмежуван
ня між Україною і Росій
ською Федерацією не ві
дображає волі більшости 
громадян цих держав, а є 
одним з елементів змови 
російської і української 
еліт проти своїх народів. 

Про соціяльне забезпечення в 
Україні дбає держава 

Київ (УНІАР). — У Мі
ністерстві Праці та Соці-
яльної По.пітики України 
відбулася пресова конфе
ренція, на якій заступник 
міністра Анатолій Соро-
кін повідомив, що прий
нятий 14-го січня 1998 ро
ку Верховною Радою Ук
раїни документ під наз
вою "Основи законодав
ства про загальне обо
в'язкове державне соці
яльне страхування" пе
редбачає запровадження 
п'ятьох окремих програм 
і законопроєктів обов'яз
кового державного забез
печення: пенсійного, ме
дичного, на випадок тим
часової втрати працез-
датности, на випадок без
робіття, а також при не
щасному випадку на ви
робництві. 

За повідомленням за
ступника міністра, розпо
чалася трасформація 
Пенсійного Фонду, Фон
ду Соціяльного Забезпе
чення, Державного Фон
ду Зайнятости та Фонду 
Охорони Праці у нові ор
ганізаційні структури. На 
їх базі створюватимуться 
самостійні структури, які 
здійснюватимуть соці-
яльний захист окремих 

категорій населення. 
До Назірної ради увій

дуть представники від за
безпечених громадян. Во
ни наглядатимуть за ді
яльністю фондів і кон
тролюватимуть викорис
тання грошей. А. Сорокін 
зазначив, що у минулому 
році до Фонду Соціяль
ного Забезпечення не на
дійшло 202,147,000 млн. 
гри. від українських під
приємств, як це передбача
лося. Тому багато грома
дян не отримали належної 
соціяльної допомоги. 

Програму удоскона
лення системи соціяль
ного забезпечення перед
бачається розпочати в ме
жах затверджених асиг
нувань. Відповідні мініс
терства готують такі за-
конопроєкти: про обов'яз
кове державне пенсійне 
забезпечення; про обов'
язкове державне забезпе
чення на випадок безро
біття; про забезпечення 
на випадок хвороби, або 
нещастя, пов'язаних з 
працею; про обов'язкове 
державне забезпечення у 
зв'язку з втратою пра-
цездатности та витратами, 
зумовленими народжен
ням та похованням. 

В Придністров 7 зменшать 
присутність миротворчих військ 

Одеса. — Лідери Украї
ни, Росії, Молдови і так 
званої Придністровської 
республіки домовилися 
зменшити чисельність 
миротворчих сил в остан
ній, повідомила 22-го бе
резня УНІАР. 

„Підписані під час ро
бочої зустрічі президентів 
України, Молдови, голови 
уряду Росії та керівника 
Придністров'я докумен
ти, особливо договір про 
заходи довір'я і розвиток 
контактів між Республі
кою Молдова і Придні
стров'ям, мають важливе 
значення не лише для ре
гіонів, а й для всього Ев-
ропейського континенту," 
— сказав на спільному 
засіданні учасників зуст
річі Президент України 
Леонід Кучма. 

Разом з уже колишнім 
прем'єром Росії Віктором 
Черномирдіним, Л. Кучма 
вважається гарантом 
мирного врегулювання 
конфлікту між Молдо
вою і Придністров'ям, 
яке проголосило неза
лежність від Кишинева. 

Сторони домовились 
впродовж двох місяців 

скоротити склад миро
творчих сил Молдови і 
Придністров'я до 500 во
яків зі штабною бойовою 
технікою і озброєнням. 
Сьогодні, за повідомлен
ням українського телеба
чення, в реґіоні базується 
понад 2,000 осіб у складі 
миротворчих сил. 

Учасники зустрічі зо
бов'язались сприяти як
найшвидшому вивезенню 
з Придністров'я надлиш
кового російського майна. 
Україна висловила гото
вість забезпечити його пе
ревезення через свою те
риторію. Буде зменшено і 
кількість контрольно-
пропускних пунктів та 
прикордонних постів. їх 
мають замінити мобільні 
патрулі, а це значно упро-
стить пересування і лю
дей, і товарів. Отримано 
пропозицію про введення 
в Придністров'я українсь
ких спостерігачів. 

Підписані в Одесі до-
кументи вирішують про
блему лише частинно. 
Найважливіше питання, 
про майбутній статус При-
дністров'я, залишилось 
відкритим. 

Досліджують перспективи 
економічної безпеки України 

Київ (УНІАР). — у На
ціональному Інституті 
Стратегічних Досліджень 
(НІСД) відбулася конфе
ренція на тему: "Еконо
мічна безпека України: 
проблеми та переспекти-
ви". 

Участь взяли пред
ставники Ради національ
ної безпеки і оборони Ук
раїни (РНБОУ), Кабінету 
Міністрів, Служби Безпе
ки, Українського Союзу 
Підприємців і Промислов
ців (УСПП), Інститутів 
економічного прогнозу
вання, світової економіки 
та міжнародних відносин. 

Темами обговорення 
були: сучасне розуміння 
поняття "економічна без
пека"; головна загроза 
для економічної безпеки 
України та для українсь
ких підприємств. 

За словами завідуючо
го відділом соціяльно-
економічної стратегії та 
економічної безпеки 
НІСД Ярослава Жаліла, 
головною проблемою в 
Україні є суперечливість 
між економічною безпе
кою на макро і мікро рів
нях. Соціологічне опиту
вання підприємців свід
чить, що сьогодні в Укра
їні співробітництво з ко
румпованими чиновника
ми та кримінальними 
структурами стабільні
ше, ніж у тих, хто нама
гається бути законослух
няним. 

Я. Жаліло вважає, що 

головним напрямом за
безпечення безпеки має 
бути безпека підпри
ємств, а потім індивіда та 
держави вцілому. Голов
ною небезпекою для під
приємств є неможливість 
формування стратегії 
праці та неузгодження 
між макрополітикою і 
потребами підприємств. 

Завідуючий відділу 
державної та регіональної 
стратегії економічних пе
ретворень Ради націона
льної безпеки і оборони 
України (РНБОУ) Сергій 
Воронцов зазначив, що у 
минулому році негативні 
наслідки в економіці пе
реважали над позитивни
ми. Причинами є фінан
сова скрута і відсутність 
попиту на продукцію. Ус
пішним кроком влади що
до поліпшення стану в 
економіці може бути кон
солідація та взаєморозу
міння між законодавчою 
та виконавчою владами. 
Сьогодні ж виконавча 
влада скеровує свої зусил
ля на боротьбу з наслід
ками, а не причинами еко
номічної кризи. У зв'язку 
з цим вона працює в "по
жежному режимі" та в 
умовах невизначености. 

Віцепрезидент УСПП 
Олександр ІПніпко вва
жає, що політика держа
ви сьогодні недооцінює 
економічну безпеку на 
підприємствах. На його 

(Закінчення на стор. 4) 

Прем'єр обіцяє довготермінові 
кредити на закуп мешкань 

Київ, ~ Прем'єр-мініс-
тер Валерій Пустовой
тенко пообіцяв, що на
ступного року в Україні 
видаватимуть довготер
мінові кредити на купів
лю помешкань всім, хто 
цього потребуватиме, по
відомила 22-го березня 
УНІАР. 

Заяву цю він зробив під 
час підписання докумен
тів щодо надання кредитів 
на будівництво мешкань 
першим 10 молодим роди
нам. За його словами, 
цього року кредити вида
ватиметься лише особам, 
яким менше 29 років. 

Українське телебачення 
зазначило, що крім віку, є 

ще низка умов. Родина, 
що потребує мешкання, 
повинна довести свою 
спроможність сплачувати 
позику і представити га
рантію повернення взятих 
у кредит фондів, урядовці 
кажуть, що цим вони хо
чуть сприяти підвищенню 
народжуваности в Украї
ні. 

В. Пустовойтенко ска
зав також, що „Уряд пля-
нує повністю розраху
ватися з працівниками ос
віти, культури, охорони 
здоров'я та пенсіонерами 
за перший квартал цього 
року", тобто повернути їм 
заборговані платні і пен
сії. 

Країни нафтопромислу співпрацюють 
Ню Йорк. — У неділю, 

22-го березня, у несподі
ваному вияві співпраці, 
Савдійська Арабоя, Вене-
суеля та Мехіко повідо
мили про їхнє спільне рі
шення — зменшення ви
добутку нафти, щоб та
ким способом стримати 
гострий спад цін нафтової 
ропи. Крім того, вони під
креслили, що інші країни 
нафтопромислової ін
дустрії приобіцяли зроби
ти такі самі обмеження. 

Ці заходи спільного 
зменшення продукції 
нафти, напевно спричиня
ться до підвищення цін 
бензини, котрі у багатьох 
частинах ЗСА впали ниж
че доляра. Аналітики 
нафтопромислової ін
дустрії уважають це спі
льне рішення дуже важ
ливим, бо будучи найбі
льшим у світі експорте
ром нафти Савдійська 
Арабія разом з Венесуе-
п^ю, рдною з найбільших 
експортерів нафти, є ти
ми, котрі вирішили змен
шити продукцію нафти, 
але також спільними си
лами переконують інші 
країни зробити це саме. 
Досі кожна з цих країн ті

льки вичікувала, котра з 
них буде першою, що 
зменшить продукцію наф
ти. 

Аналітики уважають, 
що провідна роля Мехіко 
у цьому задумі є дуже 
важливим фактом, який 
вказує, що цей спільний 
крок буде успішним і під
несе ціни нафти на світо
вому ринку. 

Ціни нафти в останніх 
місяцях дуже обнизились 
з 23 дол. за барилку в 
жовтні до 12,80 дол. на 
нюйоркській біржі в п'ят
ницю, 20-го березня. Ре
акцію цього рішення 
можна вже побачити на 
азійській біржі, де ціна за 
барилку підскочила вже 
ранком у понеділок, 23-го 
березня, до 16.50 дол. 

Директор для справ 
нафти при Кембриджсь
кій дослідній спілці енер
гетики Анн-Луїз Гіттл, 
зазначила, що коли цей 
спільний крок Савдійської 
Арабії, Венесуелі та Ме
хіко буде успішним, то це 
збільшить ціни на З до 4 
дол. на барилці, що озна
чатиме приблизно збіль
шення цін за ґальон бен
зини на 10 центів. 

Африка ентузіясттчно 
вітає Клінтона 

Аккра, Ґана. — Тут у 
понеділок, 23-го березня, 
президент Билл Клінтон 
виступаючи перед сотня
ми тисяч зібраних ганців 
офіційно відкрив свою 12-
денну подорож до країн 
африканського континен
ту. У цьому першому вис
тупі в Аккрі президент Б. 
Клінтон приобіцяв живі
ше зацікавлення Афри
кою зі сторони американ
ського Уряду та комерцій
ної громади, а також бі
льшу допомогу її краї
нам. Одночасно він закли
кав країни Африки та їх
ніх керівників до сильні
ших зобов'язань демокра
тизації та вільного ринку. 

Крім того. Президент 
ЗСА з огірченням під
креслив і те, що стерео
типність викривила пог
ляд американців і тим са
мим послабила їхнє розу
міння Африки. З притис
ком Б, Клінтон сказав, 
що прийшла пора для 
американців на своїх кар
тах позначити країни но
вої Африки. Він також 
зазначив, що відвідини 
країн Африки американ
ським президентом по

винні були відбутися вже 
давно, бо саме такі особис
ті відвідини створюють 
атмосферу та можливість 
кращого взаємного розу
міння і співпраці. 

Промову американсь
кого Президента ганці 
прийняли з великим енту-
зіязмом, який в одному 
моменті перейшов межі 
пристойности та викликав 
публічне обурення у пре
зидента Клінтона. Трапи
лось це, коли він пішов 
між зібраних, щоб осо
бисто потиснути руки ба
гатьох з них. Народ енту-
зіястично рушив вперед і 
був би подоптав передніх 
глядачів, що й було при
чиною президентського 
обурення. Однак все обій
шлося без трагічних нас
лідків. 

Президент Б. Клінтон 
на закінчення свого вис
тупу підкреслив, що „ де
мократія вимагає людсь
ких прав для всіх і всюди 
— для чоловіків і жінок, 
для дітей і старших, для 
людей інакших культур і 
племен. Справжня і доб
ра громада шанує всю 
свою родину". 

МАШИНОБУДШНІ ПІДПРИЄМСТВА 
ПОТРЕБУЮТЬ ПІДТРИМКИ 

КИЇВ. -— Питанням ситуації в агро
промисловому секторі присвятили 
свою увагу заступники міністра аг
ропромислового комплексу Сергій 
Рижук та Василь Шпак, начальник 
Головного управління землероб
ства Василь Сорока та голова прав
ління державного об'єднання "Ук-
рагрохем" Анатолій Педос. На пре
совій конференції розглянено пи
тання забезпечення сільсько-гос
подарських товаровиробників тех
нікою, насінням, мінеральними ре
човинами та частинами до сільсь
ко-господарських машин. Також 
учасники пресконференції розгля
нули стан використання винайму 
при створенні машино-технологіч-
них станцій. Заступник міністра аг
ропромислового комплексу В. 
Шпак зазначив, що держава повин
на підтримати українські машино
будівні підприємства вже сьогодні, 
бо "завтра в нас не буде держав
ного машинобудування". Як заявив 
Василь Шпак, посівний сезон уже 
розпочався, а господарства не ма
ють насіння і частин для ремонту 
старої техніки. 

ДЕРЖАВНІ ЧИНОВНИКИ 
ПОДАРУНКІВ НЕ БЕРУТЬ 

РІВНЕ. — Рівенський столяр Ми
кола Христич звернувся до канц
лера Німеччини Гельмута Коля з 
проханням прийняти від нього на 
знак пошани власноручно виготов
лене інкрустоване дерев'янне 
крісло, прикрашене фігуркою ор
ла. Г. Коль, подякувавши майст
рові, ввічливо відмовився від по
дарунка, мотивуючи це тим, що 
німецьким чиновникам не дозво
ляється приниймати подібні цінні 
подарунки. 

ВИЙШОВ ЖУРНАЛ "МАЛИЙ І 
СЕРЕДНІЙ БИЗНЕС' 

КИЇВ. — 'Толовне завдання журна
лу — це вирішення проблеми фор
мування середньої кляси в Украї
ні",— зазначив народний депутат 
України, голова Української Спілки 
Малого та Середнього підприєм
ництва, професор Василь Костиць-
кий на презентації журналу "Малий 
і середній бизнес". Він зазначив, що 
цей журнал дає можливість підви
щити рівень зв'язку між малими та 
середніми підприємствами, ознайо
митись з українською та закордон
ною практикою правного регулю
вання сфери "малої і середньої еко
номіки", а також з інформацією 
про новини законодавства. Журнал 
"Малий і середній бизнес", за сло
вами головного редактора Зінаїди 
Виговської, виходитиме раз на два 
місяці й розповсюджуватиметься 
насамперед у державній сфері, а та
кож серед підприємців та вроздріб. 
Окремо В. Костицький повідомив, 
що 19-го березня цього року деле
гація представників згаданої спілки 
має від'їхати до Варшави з метою 
зустрічі з підприємцями та політи
ками Польщі. 

ВИГОТОВЛЕННЯ ЛІКІВ 

КИЇВ. — Розпочала працю вистав
ка "Ліки-98". В її організації взяли 
участь: Комісія Верховної Ради Ук
раїни з питань охорони здоров'я, 
материнства і дитинства. Міністер
ство Охорони Здоров'я України, 
Асоціяція Стоматологів України, 
Управління охорони здоров'я Київ
ської міської та обласної адмініст
рації. Головна мета виставки — 
представити українського виробни
ка, та провести зустрічі зі спожива
чами та лікарями. Про це повідо
мив на пресовій конференції, яка 

Відбулася \ Пгхгкят відкриття ім\с 
тавкр, ісі^гупйик голови Держав
ного колії ї̂ /'і ', MCIutП'іюї промисло-
вости Консгяіітиі-і Курящук. За його 
с^ювамй, на стендах виставки пред
ставлено 58 виробників медичних 
препаратів, з яких 90 відсотків скла
дають українські виробники. К. Ку-
рищук повідомив також, що україн
ські заводи випускають понад 90 най
менувань медичних препаратів. На 
внутрікшьому ринку України за 1997 
рік товарний обсяг медичних пре
паратів збільшився на 50 млн, гри. 
"Це єдина галузь в торгівлі, яка не 
плаче, а пшласться", — зазначив він. 

Л. КУЧМА ПРИЙНЯВ 
АМБАСАДОРАІЗРАЇЛЯ 

КИЇВ, "— Президент України Леонід 
Кучма прийняв амбасадора Ізраїля 
в Україні Цві Маґеля. Зустріч від
булася на прохання амбасадора у 
зв'язку з закінченням його дипло
матичної місії. Л. Кучма і Цві Ма
гель обговорили питання українсь
ко-ізраїльських відносин, обміня
лися думками щодо регіональних і 
світових проблем. Л. Кучма відзна
чив високий динамізм у розвитку 
взаємин двох держав, який базу
ється на широкій договірно-правній 
базі. Президент України висловив 
сподівання, що намічені програми 
будуть успішно здійснені. Голова 
держави зауважив, що за останні 
роки товарообіг між Україною та 
Ізраїлем зріс у 10 разів, однак до
сягнутий рівень ще не відповідає 
можливостям обох сторін. Зок
рема, Україна зацікавлена в ізра
їльських інвестиціях. Зі свого боку 
Цві Магель підкреслив, що його 
країна надає особливого значення 
відносинам з Україною як з держа
вою демократичного спрямування 
із значним економічним та геопо-
літичним потенція лом. 

у СВІТІ 
у НЕДІЛЮ, 22-го БЕРЕЗНЯ, в Німеччині опозицій
на партія Соціял-демократів у місцевих виборах північ
ного стейту Шлєзвік-П)льштайн, перемогла Християн
ських демократів, партію канцлера Гельмута Коля. 
Останнім часом Г. Коль, який за шість місяців канди-
дуватиме на п'яту каденцію німецького канцлєра, втра
тив свою популярність. Виглядає, що причиною цього є 
високе безробіття в країні, котре зросло до 13 відсот
ків. Прелімінарні підрахунки вказують, що Соціял- де
мократи здобули 42.4 відсотка голосів, а Християнські 
демократи 39.1 відсотка, що є відносно низьким від
сотком для партії Г. Коля у такому консервативному 
стейті як Шлєзвік-Гольштайн. Недавно опити виявили, 
що в Німеччині сильно поширюється правий екстре
мізм, включно з неонацизмом. Немає сумніву, що ці 
праві екстремістичні групи вербують членів власне з 
правих політичних угрупувань, таких як Християнські 
демократи. 

В АМЕРИЦІ 
У НЕДІЛЮ, 22- ГО БЕРЕЗНЯ, президент Билл Клін
тон виїхав на 12-денні відвідини країн Африки, котрі є 
перші з ряду кількох заплянованих закордонних поїз
док до чотирьох частин світу, що разом триватимуть 
понад чотири тижні в промежі чотирьох місяців. У за
гальному кажуть, що це не поганий плян праці для 
Президента, котрий знаходиться під слідством неза
лежного прокуратора, обстрілом різних адвокатів і ці
лою зґраєю конгресменів, які час до часу погрожують 
оскарженням. Циніки, критики та республіканці, ко-
ристаючись нагодою, підкреслюють, що ці закордонні 
прогульки Президента є засобом спроби втихомирення 
майже щоденних коментарів засобів масової інформа
ції на тему його скандалів непристойної поведінки з мо
лодими жінками. Подібно про це висловився також і 
Лин Нофцігер, колишній стратег президента Роналда 
Реґена, кажучи, що виїзд на деякий час з країни під час 
будь-яких клопотів, ґрунтовно міняє суть справи. 
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Два різні референдуми 
Як там в Екклезіяста? „Є час розкидати камін

ня, і є час збирати його..."? Цю універсальну ак
с іому конкретно- історичне життя досить суттєво 
уточнює: кожен народ має свій час, свою міс ію, і 
коли комусь настає пора розкидати, то хтось ін
ший дозріває до збирання каменів. 

Такі думки виникають при зіставленні двох су
часних і ц ілком діяметральних тенденцій: відцен
трової — у французькомовній канадській провін
ції Квебек, де з кожним роком все більшої сили 
набирає сепаратизм, загрожуючи єдності високо-
розвиненої, багатої матеріяльно і культурно дер
жави; а в зовс ім протилежному напрямі , доцен
тровому, рухається Пуерто Ріко, де вже 40 в іде. 
населення висловлюється за повне приєднання 
до З'єднаних Стейтів Америки. 

Якраз тепер Верховний суд Канади розглядає 
подане ф е д е р а л ь н и м урядом питання: чи має 
Квебек конституційне право на в ідокремлення? 
Квебекський сепаратизм налічує вже десятки літ. 
Колись ця провінція називалася Новою Франц і 
єю, відтак у 1763 році , у висліді семирічної війни 
м іж двома колоніяльними країнами, відійшла до 
Англії. Минуло 200 років, однак французи все шіе 
не змирилися, що належать до федерації , яка в 
цілому є англомовною. 

Щ о саме їм не подобається? Чого їм не виста
чає? Навіть дуже вдумливі спостерігачі не годні 
назвати підставової причини. Можливо навіть, шіо 
йдеться про якісь другорядні чи десятирядні речі, 
що мають не практичне, а лише символічне зна
чення, як от номінальне главенство британської 
корони в Каийді або присутність у самому Квебе
ку намісника- губернатора, який , у п о р і в н я н т а 
прем'єр-міністром провінції , не має ніякої влади. 

Щодо такого важливого чинника етнічної само-
ідентифікації , як мова — для 83 відс. з 7 мільйо-
нов квебекців р ідною є французька, — то фран
цузька, поряд з англійською, не лише є держав
ною мовою всієї канадської федерації , але прак
тично неподільно панує в офіц ійному житті Кве
беку. З рештою населення, тобто з 17 відсотками 
а н г л о м о в н и х г р о м а д я н п р о в і н ц і ї , к в е б е к с ь к і 
французи навіть не думають рахуватися. 

На цей раз федеральний уряд Канади вирішив 
діяти наступально, не чекаючи нового референ
думу у Квебеку. Заплянований теперішнім квебек-
ським прем'єром-сепаратистом Люс ієном Буша-
ром референдум буде вже третім з черги. Пер
ший відбувся у 1980 році — тоді за відокремлення 
проголосувало 40 відс. громадян провінції. У 1995 
році , під час другого, — 49.4 відс. — за, 50.6 відс. 
— проти. Отже, до відірвання Квебеку від Канади 
залишився маленький крок. Щоправда, в цьому 
випадку треба буде не вітати загонистих францу
зів з перемогою, а жаліти їх. Провінцію чекає еко
номічна Апокаліпса: 60 відс. її громадян, згідно з 
опитуванням, відмовляться платити податки і пе
рекладуть свої капітали — щонайменше 36 блн. 
дол. — у банки поза Квебеком. Уряд провінції не 
матиме грошей для пенсій і платень. 

А тим часом і Пуерто Ріко готується до рефе
рендуму. За його проведення 209 голосами проти 
208 висловилася Палата Репрезентантів ЗСА. При 
цьому під час голосування не буде зачіпатися пи
тання щодо переходу острівної території, у випад
ку одержання статусу стейту, на англійську мову. 
Проблему, правда, ще обговорюватиме Сенат, 
однак що б він не вирішив, думки самих пуерторі-
канців покищо розходяться у різні боки. 

4-го березня минуло 100 років від дня припи
нення еспанського колоніяльного панування і пе
реходу острова під юрисдикц ію ЗСА. У 1952 році 
Пуерто Ріко дістало статус „вільно приєднаної до 
ЗСА території", з офіц ійною назвою „Коммонвелт 
Пуерто Ріко". Це досить вигідний статус: пуерторі-
канц і є громадянами ЗСА, користуються вс іма 
програмами соціяльних допомог, але при цьому 
федеральних податків не платять. Пуерто Ріко є 
членом багатьох м іжнародних орган ізац ій , і на 
світові спортові чемпіонати виставляє власну не
залежну дружину. Чим такий статус їх не задово-
ляє? Може, тим, що острів не має депутатів у Кон
гресі з правом голосу. Подруге, пуерторікаці не 
мають права брати участи у виборах президента 
ЗСА. Невелика біда. Навіть якщо острів посприяє 
демократам надалі утримувати Білий Д і м , то гніт 
федеральних податків їм до смаку не припаде. 

А як справа з мовою? Тепер обидві, еспанська і 
англ ійська, є в Пуерто Ріко державними, однак 
англ ійською вм іють розмовляти т ільки 24 відс, 
населення. За матеріяльним рівнем острів, само
зрозуміло, стоїть нижче, н іж Каліфорнія чи Фльо-
рида, але за моральною атмосферою, за харак
тером взаємин м і ж людьми — може й вище. Там 
справді братами чуються всі раси й етноси. Зали
шається щиро побажати, щоб цієї моральної яко-
сти острів не втратив й тод і , коли стане 51-им 
американдьким стейтоіц 

Сучасна Росія є кля-
сичним прикладом, як 
могутня держава може — 
через свої фальшиві фун
даментальні заложення, 
через нереальні цілі, че
рез поневолювання наро
дів і нівечення людей — 
розлетітися сама від себе. 
Але за дуже короткий 
час, використовуючи по
милки своїх колишніх со
юзників, вона швидко ви
ходить на шлях реставра
ції своєї потуги та готу
ється до реваншу. І якщо 
ЗСА не змінять негайно 
своєї політики, то потім 
може бути запізно. 

Росія не зрікається 
імперських амбіцій 

Кількасотрічний істо
ричний досвід, потвер
джений дійсністю остан
ніх років, показує, що за
войовницькі апетити та 
прагнення і конкретні 
пляни Росії сьогодні такі 
самі, як були колись. Від
разу після розпаду СССР 
Росія знаходилася не ли
ше в хаосі, але в стані 
повного розгублення. В 
такому стані ЗСА могли 
спрямувати відновлення 
російської потуги на ци
вілізований шлях і довес
ти її до рівня нормальної 
національної держави. 
Але Вашінгтон вибрав ін
шу дорогу. У великій мірі 
причинилася до того чи
сленна верства американ
ських інтелектуалів, в 
першу чергу політичних 
науковців, які завзято 
пропагували, на базі ілю
зорних оцінок, потребу 
допомогти Росії стати на 
ноги і таким способом до
битися вдячности з боку 
Росії. Американці добили
ся, щоб Росія вийшла з 
розгублення й значно по
силилася, але не добили
ся, щоб вона захотіла 
співпрацювати зі Заходом. 
З російським оздоровлен
ням і посиленням прихо
дила щораз виразніше кон
куренція Росії з ЗСА, 
антиамериканське проти
стояння і швидко зроста
юче російське намагання 
реставрувати з совєтських 
руїн імперіяльну потугу. 
Внутрішнім засобом для 
цього мала бути СНД, а 
назовні — крок за кроком 
будована антиамерикан-
ська система міжнарод
них зв'язків і альянсів. 

Вашінґтон мирно при
глядався цьому, не реагу
вав проти цього, а навпа
ки — американські найви
щі державні чинники під
тримували російські за
ходи і навіть публічно за
суджували бажання ко
лишніх совєтських рес
публік будувати свої на
ціональні держави. Най
яскравішим прикладом 
цього американського на-
ставлення був „київський 
чікен спіч" президента 
Джорджа Буша, який са
ме в столиці України аг
ресивно заперечував до-

Ярослав Гайвас 

ВІД КАПІТУЛЯЦІЇ до РЕВАНШУ 
цільність і потребу відбу
дови держави українсько
го народу і з'ясовував 
уявлені ним негативні на
слідки цього. Це, очевид
но, не могло не зміцню
вати російських імпер
ських інстинктів. 

Рівночасно Москва 
дискримінувала здорові 
ідеї та людей, які шукали 
нових розв'язок росій
ської національної політи
ки і починали бачити їх у 
національно-демократич
ній майбутності Росії. Сил 
тих було мало і вони, за
мість рости і розвиватися, 
никли. Водночас зростав 
наступ Москви на націо
нально-демократичні ру
хи інших народів. На мо
сковському ґрунті вини
кли і поширювалися різні 
фікції про віднову росій
ської імперії в межах 
СНД. Творено нові полі
тичні концепції у цьому 
напрямі, навіть нове слов-
ництво, як от „ближчі" і 
„дальші" сусіди, що на ді
лі було розкладанням на 
етапи російського реван
шу в міру зросту росій
ських сил. 

Найближчими сусіда
ми у зв'язку з цими намі
рами були Україна, Литва, 
Латвія, Естонія, а Казак-
стан, Узбекістан, Кирґіз-
стан, Таджикістан та Турк-
меністан вже певною мі
рою включено наново в 
російську великодержав
ну схему. На щастя, ті на
роди замість зближатися і 
вростати в російську дій
сність все ж потрохи від
штовхуються від неї. в 
цьому їм сприяють ново
відкриті джерела природ
них багатств, в першу 
чергу нафтової ропи, ко
льорових металів, на які 
зростають потреби в світі 
Розвинуті держави допо
магали їх у цьому, й у ви
сліді тих подвійних зусиль 
поставала нова дійсність, 
в якій роля Росії менша
ла. 

Одначе не зреклася 
вона своїх ілюзій і пробує 
поширювати свої впливи 
на Близький Схід. її пля
ни та заходи на Середньо
му Сході — Афганістані 
та Пакістані — зависли у 
повітрі, але й Захід не 
зміцнив там своїх позицій. 
Зате американські помил
ки в Іраку та Ірані ство
рюють Росії сприятливі 
умови для її просування 
вперед. Допомагають їй у 
цьому деякі держави За-
хідньої Европи, які шука
ють собі в цьому районі 
„місця під сонцем", а в 
першу чергу прагнуть за
безпечити власну участь в 
добуванні нафти, найпо
тужнішого нині і завтра 
енергетичного засобу у 
світі. Уряди тих держав 
мають обов'язок борони
ти свої інтереси в першу 
чергу. На жаль, це створ

ює нові й поширює старі 
простори для російського 
втручання. 

Без зміни американ
ської політики в цих об-
ширах важко сподіватися 
невтралізації в них росій
ських впливів. Тут і наро
дилися розходження най
більших американських 
компаній і державної по
літики. Наприклад, Ва
шінґтон пробує виключи
ти Іран і Росію з участи в 
побудові нафтових трубо-
ліній через ті країни. А 
американські фірми, з ог
ляду на величезні кошти 
таких новобудов, шука
ють найдешевших і най-
вигідніших для себе роз
в'язок. Нафтова компанія 
„Шеврон" при співучасті 
інших американських гі
гантів здобула багато-
більйонові контракти в 
обширі Тенґіз, Казакстан, 
на східньому березі Кас
пійського моря, і найкра
ща та найдешевша трубо-
лінія проходить через ро
сійські терени Комсо
мольське і Новоросійськ, 
а це означає російську 
контролю над тією тру
бо лінією, чого американ
ська державна влада не 
хотіла б. Знову іншим 
американським компа
ніям найвигідніше було б 
мати найпростіше сполу
чення з світовими ринка
ми через Іран, а цього не 
хоче допустити Вашінґтон 
— з огляду на Ізраїль. 

Американська політика 
мусить змінитися 

До цієї комплікації 
долучився один з най
кращих американських 
союзників протягом дов
гих десятиліть і кількох 
воєн/— Туреччина, яка 
також хоче труболшії че
рез Іран і далі через ту
рецьку територію. Знаю
чи свою вагу в американ
ській політиці, Туреччина 
вже почала будувати на 
деяких відтинках таку 
труболінію, а інші при
готовляє разом з Іраном. 
А це ломить американські 
закони про санкції і бльо-
каду Ірану. Міжнародний 
договір Франції, союзни
ка ЗСА, разом з Росією і 
Таїляндом, з Іраном ще 
болючіше ломить цей са
мий американський закон. 
Довкруги цього закону 
виріс міжнародний кон
флікт в таборі союзників 
ЗСА. Закон цей накидає 
тим союзникам американ
ський порядок і загрожує 
їм санкціями. Проти цьо
го виступили майже всі 
американські союзники. 
Це поставило Адмініс
трацію Президента Клін
тона перед дилемою: на
кинути, згідно з тим зако
ном, санкції на союзників 
і ввійти у конфлікт з ни
ми, або не накинути і са
мому зломити закон, під

писаний Президентом 
Клінтоном? 

Ці труднощі амери
канської світової політи
ки, а поруч них ще й інші, 
не менші, створили вигід
ну для Москви ситуацію 
насамперед у відношенні 
до незалежних національ
них держав, колишніх со
вєтських республік. Мос
ква формально визнала 
самостійність тих держав, 
а тепер намагається всіми 
силами назад загнати їх у 
російську кошару. 

Загроза для 
незалежної України 

Останнім часом Мо
сква натискає всіми мо
жливими засобами на Ук
раїну, щоб вона ввійшла у 
склад СНД як повноправ
ний, а не асоціований член, а 
одночасно робить виломи 
у самостійницькій політи
ці України. Під камуфля
жем нібито поступок для 
України. Поступки ці не
повні і неясні, але як засіб 
російської пропаганди ро
блять своє діло, особливо 
тепер, перед виборами до 
парляменту. Господарське 
становище України все по
гіршується: продуктив
ність українського вироб
ництва у цьому році впала 
майже на 10 відсотків, 
хоч заповідано, що період 
такого спаду уже закін
чився і почався зріст, ви
казує непевність гривня, 
що породило чутки про 
пляни українського Уряду 
перевести деввальвацію 
гривні, тривають авантю
ри в Криму, все відвер
тішими стають підривні 
акції московської менши
ни в Україні, стає все біль
ше російських військ в 
Україні під різними пре-
текстами і без повідом
лення урядових чинників 
України. 

Подібне починає Мо
сква робити в балтійських 
країнах. Цим разом почи
нається з Латвії. Згідно з 
традиційною політикою 
Москви надавати Литві 
більше волі з огляду на 
близькість Польщі та інші 
причини, та покищо щади
ти Естонію, яка веде тра
диційну політику оборони 
своїх національно-дер
жавних інтересів, Москва 
розпочала аґресивні ма
неври проти Латвії. Поча
лося з демонстрацій ро
сійськомовних мешканців 
в Ризі. Демонстранти, зде
більшого пенсіонери та їх
ні помічники з ближчих і 
дальших міст, поставили 
спротив поліції, яка на
магалася розв'язати неле-
ґальну антидержавну де
монстрацію. Прийшося 
силою усувати їх. На місці 
були готові російські ре
портери, і в Москву пішли 
протести „невинних стар
ших громадян і хворих". 
Та на тому не кінець. Мо
сква створила з того між
народну політичну проб
лему. Крім того, щоб до-

(Закінчення на crop. 3) 

Василь Євтушенко 

Мандрівка 
по Україні автомобілем 

II 
На другий день проїжджаємо біля Холодної Гори, 

де знаходиться всім добре відома тюрма, в якій у 1938-
39 роках карався також і батько моєї дружини, св. п. 
Никифор Пащенко, перед засланням його на Сибір. Та 
гора і на сьогоднішній день виглядає холодною. Уряд 
України зробив би велике діло, якби такі місця, як от 
тюрма на Холодній Горі або великий будинок НКВД в 
Харкові, з його кривавими підвалами, перетворив у му
зеї, щоб люди могли побачити, що там діялося в часі 
панування „найдемократичнішої країни в світі". 

Після дводенного перебування в Харкові — час ви
рушати на захід. 25 кілометрів від Харкова розташо
ване містечко Люботин, там проживає родина моєї дру
жини. Заїжджаємо — родина справді велика, гарна, 
близько ЗО осіб. Застелили столи в садку, ніхто не пі
шов до праці. На тих столах не бракувало нічого, було 
доволі напоїв та наїдків. Характерно, що така велика 
родина — старші, середні віком, молодь і діти — роз
мовляє українською мовою, хоч це майже на кордоні з 
Росією. Отже, треба вірити, що таких родин тут є біль
ше, і що маленьке світельце в кінці довгого і темного 
тунелю вже можна бачити. 

Всі вони були такі гарні, щирі і, здається, що ко
жному хотілося приступити до нас ближче, доторкну
тися і переконатися, що це не сон. Починають співати 
чудову пісню, якої я ніде і ніколи не чув. Признаются, 
що мене та пісня схвилювала до сліз і тепер не можу 
собі простити, що не записав її слів. Очевидно, що вона, 
як і більшість наших народних пісень, віддзеркалює су
мне життя нашого народу. 

Ось так можна було б там гостювати дуже довго, 
але нас чекає далека дорога. Ми маємо свій розклад, 
якого мусимо дотримуватися, якщо хочемо осягнути 
свою ціль. Ніхто не хотів і чути, що ми збираємося 
від'їжджати, але ми таки попрощалися і поїхали, після 
п'ятьох годин гостювання, в сторону Києва. 

Минаємо міста, містечка і села, прекрасні краєви
ди, не хочеться вірити, що це справді подорож по рідній 
Україні, здається, що то якийсь чудовий сон і що ось-
ось пробуджуся і все зникне. 

Надвечір приїжджаємо до Києва, втомлені, але 
щасливі, адже ми відвідали своїх рідних в східній час
тині України. Перепочили через ніч і на ранок вибира
ємося в дорогу, щоб відвідати рідних і знайомих в за
хідній частині України. Приготовляємо харчі і воду на 
дорогу, адже в Україні, на жаль, немає ресторанів при 
дорозі. їдемо в напрямі Львова, через Житомирську 
область, через Волинь, захоплюємося морем квітучих 
маків та волошків на полях. Лелека намостив своє ве
лике гніздо на телефонічному стовпі, зупиняємося — 
робимо фотознімки. 

Зауважуємо, що чим далі на захід, тим багатші се
ла і містечка. В околиці міста Рівне бачимо дуже бага
то нових і дуже дорогих будинків, можна сказати, що 
то просто віллі. Хто їх будує і як їх будуть оцінювати 
для оподаткування? На це питання відповіді не знахо
димо. 

Приїхали до Львова, зупиняємося в Ґренд готелі. 
Він прекрасний, недавно відновлений як всередині, так 
і ззовні. Знаходиться в центрі міста, напроти нього — 
пам'ятник Т. Шевченкові. На ранок, це ж бо неділя і 
якраз припадає свято св. Трійці — в Україні це держав
не офіційне свято і святкують його три дні — ідемо до 
церкви, а опісля приходять до нас наші добрі знайомі і 
беруть нас, щоб показати важливіші місця. Відвідуємо 
подвір'я церкви св. Юра, яка, на жаль, була з?ісрита, і 

Юрій Саєнко, 
Київ 

Трагедія і магія простору і образу 
24-го лютого 1997 ро

ку закінчилася друга тура 
конкурсу проєктів пам'ят
ника незалежности Украї
ни, виставка котрих про
ходила в Українському 
Домі в Києві. 

Архизнаменно, як ска
зав би один відомий вождь 
світового пролетаріяту, 
що саме у „його власному 
домі", колишній філії му
зею в. Леніна, зійшлася 
доля „його місця", де стояв 
„його пам'ятник" на пло
щі „його революції". 

Місцем виставки став 
ідеологічний центр вож
дя. Монумент незалеж
ности має замінити його 
образ на зідеологізованій 
площі. Звідси перше запи
тання, на які мав відпо
вісти конкурс. Чи вивіт
рився за п'ять років неза
лежности з цих місць ко
муністичний дух? Чи 
спроможна архітектурна 
та скульптурна сила мис
тецтва подолати той дух, 
якщо він залишився? А чи 
вивітрився за ці роки з 
них самих дух совєтсько-
го монументального мис
тецтва? 

А питання не реторич-
ні. Вся українська земля 
засіяна ідеологічними ідо
лами, а в останні десяти
ліття всуціль сплюндро
вана комуністичними мо
нументами у кладовищно-
крематоріяльно-мемо-
ріяльному стилі. І цей зні
вечений простір, як і наші 
душі, чекає на реаніма
цію. 

Бо перш ніж постави
ти ті монументи, простір 
навколо них омертвляло
ся. Знищувалося все живе 
і захоронювалося під ка
мінними або бетоновими 
брилами. Таким же тор
турам було піддано і тепе
рішню Площу Незалеж
ности. 

Не такі вже й старі 
старожили Києва добре 
пам'ятають цей чарівний 
куточок столиці над річи
щем Хрещатика, залитий 
лагідною декоративною 
рослинністю, що буяла 
впродовж довгої теплої 
пори року та принаджу
вала киянина інтимною 
несподіваною затишністю 
в самому центрі міста. 

В сімдесятих роках на 
площу прийшли больше-
вики, стерли з „ліца зємлі" 
ввесь цей „міщанський 
мотлох" і омертвили, як і 
все, за що бралися, у су
цільну закам'янілу пусте
лю. А щоб стало ще страш
ніше і мертовніше, в од
ному місці, на пагорбі, по
ставили зловісну групу 
людей з рушницями, ре
вольверами та гранатами, 
а в протилежноіму кутку 
— наче б то фонтанну, а 
насправді символ кладо
вища — величезну чашу, 
завалену величезними ка
мінними гробами, які ра-
діяльно нагромаджували
ся від центру і насувають
ся на вас, з якого б боку 
ви не підійшли до цієї 
братської могили. А по
тужні струмені води з 
гуркотом падають на них, 
як перші грудки землі у 
свіжу могилу, і миють їх, 
як покійників перед ос
танньою дорогою. Цей 
кладовищно-меморіяль-
ний стиль не був випад

ковим. Площа і пам'ят
ник з'явилися в некро-
фільну епоху розвинутого 
соціялізму як приклад 
довершености тоталітар
ного стилю. 

Саме в ці часи з'явля
ються такі совєтські не-
крофільські шедеври, як 
філія музею в. Леніна з 
чіткими рисами кремато
рії на місці знівеченої і 
омертвілої Володимир-
ської гірки. Палац одру
жень (у народі — Бермуд-
ський трикутник), який 
також більш схожий на 
крематорію, аніж на свят
ково-піднесене місце „со
юзу двох сердець". І він 
також оточений мертвою 
кам'яною пустелею. Для 
пам'ятника Дружби (в на
роді — Ярмо) спромогли
ся ще на одну наругу над 
одним із найчарівніших 
куточків Києва. І знову ж 
таки спустошили його і 
запакували в камінь, щоб 
не ворухнулася в нашій 
душі жодна струна інтим-
ности, людяности і краси. 
Ну, а про ярмо вже й ні
чого казати. Воно промо
висте в своїй зловісній 
безглуздості, бездарності 
і нелюдяності. 

Не будемо говорити 
про „бабу"... 

Такі комплекси були 
спрямовані на повне зни
щення індивідума. Навіть 
заповнені масами зігнаних 
на демонстрації і віча лю
дей, вони залишалися пу
стотними. Бо не було там 
місця для особистости. 
Особистість людини по
глиналася мертвим про
стором, коли людина при
ходила на площу поодин
ці. Особистість розмива
лася натовпом, коли про
стір заповнювали масами 
людей. 

Як відомо, скульпту
ра має зорганізувати про
стір і місце. „Оживити" її 
можна двома способа
ми: або вдало вписати в 
існуючий простір, або пе-
релаштувати простір під 
скульптуру. 

На мій погляд, дві ту
ри конкурсу показали, що 
авторам не під силу ні 
перший, ні другий шлях. 
Зусилля наших архітектів 
та скульпторів закінчили
ся повним провалом. 

Чи є результат? Так. І 
надто важливий. 

Всі проєкти наочно і 
переконливо показали, 
що в той вигляд Площі 
Незалежности, який нам 
залишили большевики, 
можна поставити тільки 
большевицький мемо-
ріяльно-кладовищний па
м'ятник мертовно-зловіс-
ного типу. 

Отже, шановні мону
менталісти, вам нічого ін
шого не залишається, як 
спочатку повністю пере
будувати і оживити про
стір. А на це покищо не 
вистачає ні волі, ні духу, 
ні майстерности. 

Думаю, не варто по
спішати з Пам'ятником 
Незалежности. Хай визріє 
ідея, виросте воля, вста
новиться і збагатиться 
держава, в мистецтво 
прийдуть молоді і свіжі 
сили. Вони то й спромо
жуться на щось нове і по-
справжньому людяне. 

нам кажуть, що хто не був хоч на подвірі'ї собору св. 
Юра, той не був у Львові. Отож ніхто не може сказати, 
що ми не бачили Львова. Відвідали деякі музеї і церк
ви. Ідучи вулицями міста, можна було іноді почути, що 
люди між собою розмовляють російською мовою. Без 
сумніву, що не так часто, як, наприклад у Харкові чи 
навіть у Києві, а все таки російська і тут ледве не панує. 

Після двох днів перебування у Львові їдемо до Тер
нополя, а відтак на південь до містечка Хоростків, де 
проживає двоюрідний брат моєї дружини із своєю ро
диною. Зустрічають нас щиро і щедро. Залишаємось на 
ніч, щоб відпочити, але розмови тягнуться до пізньої 
ночі і про відпочинок ніхто не згадує. 

Ранком, після довшого сніданку, вирушаємо в до
рогу. Оригінальний плян передбачав подорож у Карпа
ти, до міста Косів, але ми були такі втомлені, що ре-
зиґнуємо з поїздки в Карпати і повертаємося назад до 
Києва. Після цілоденної подорожі, вернулися до Києва 
пізно вночі. Довідуємося, що телефонувала дружина 
Валерія (нашого водія) з міста Суми, та із сльозами по
відомила про раптову смерть на удар серця батька Ва
лерія. Очевидно, ця трагедія всіх нас схвилювала, і Ва
лерій поспішно від'їхав, а ми залишилися в Києві. 

(Закінчення буде) 



СВОБОДА, СЕРЕДА, 25-го БЕРЕЗНЯ 1998р. 

УКРАЇНСЬКИЙ ЛІТЕРАТУРНО-МИСТЕЦЬКИЙ КЛЮБ 
ГАЛЕРІЯ „МАЯНА" 

запрошують на 

ЧЕТВЕРТУ ВИСТАВКУ 
КОЛЬОРОВОЇ ФОТОГРАФІЇ 

МИСТЕЦЬ: 

ТЕОДОР ТЕРЕН-ЮСЬКІВ 
від 5 — 19-го квітня 1998 р. 

ВІДКРИТТЯ: 

неділя, 5-го квітня, о год. 1 -ій по полудні 
Виставку відкриє мистець 

ЛЮБОМИР КУЗЬМА 
Галерія відчинена: 

п'ятниці від 6 — 8-ої год. вечора, 
суботи і неділі від 1— 6-ої год. по пол. 

136 Друга Аве., Ню Йорк. 

ШЩ MEEST-AMERICA INC | 
Х & ! Й ^ 8 1 7 Р*пму(уот1ш Av«.. UrKton. N J . ОТОЗв, W.: (908) 9 2 & « 6 2 8 . ««x: <90в) 926-7898 д 

КОМПАНІЯ MEEST — AMERICA 
в Лінден, Ню Джерзі 

запрошує на 

ВЕСНЯНІ ЗАБАВИ 
що відбудуться 

в суботу 25-го кв ітня 1998 р. 
поч. о год. 8-ій веч. 

в залі Українського Освітньо-Культурного Центру 
700 Cedar Road, Jenkintown, PA 19016 

9-го травня 1998 p. 
поч. о год. 8-ій веч. 

в залі Української Централі 
240 Hope Avenue, Passaic, NJ 07055 

В ПРОГРАМІ: 
ЦІКАВ/ НЕСПОДІВАНКИ, ЛЬОТЕРІЯ 
За квитками звертайтесь до головного бюра 

тел.: 1(800)288-9949 f 
або до наших представників ^ 

Пам^яті о« д-ра протопресвітера С. Гаюка 
Великий жаль і сму

ток огортає родину, при
ятелів, знайомих і цілу 
українську громаду, коли 
відходять від нас у віч
ність дорогі нам люди, які 
ціле своє життя присв'я-
тили Богові, громаді, ук
раїнському народові та 
родині. Такою людиною 
був св. п. о. д-р протопре
світер Семен Гаюк. 

Отець протопресвітер 
С. Гаюк помер 4-го квітня 
1997 року. Щирий патріот 
свого українського наро
ду, відданий священик Ук
раїнської Православної 
Церкви, чудовий пропо
відник, приємний голо-
сом-баритоном під час 
Служб Божих, гарний на 
вигляд, він щиро і з лю
бов'ю трудився у христо
вому Винограднику, 

Св. п. о. Семен Гаюк 
народився 1909 року в 
Луцьку на Волині у сім'ї 
о. прот. Якима і Марії Га
юк з дому Максимовська. 
В 1929 році закінчив Пра
вославну Духовну Семіна
рію в Крем'янці на Воли
ні, а богословський фа
культет у Варшавському 
університеті з відмінною 
оцінкою в 1933 році. В 
1937 році одержав ступінь 
магістра богословія. Во
сени 1933 року одружився 
з Александрою Жигле-
вич. 

На Богоявлення Го
споднє, 19-го січня 1934 
року о. Семен був висвя
чений на священика з рук 
Владики Симона та з бла
гословення Митрополита 
Діонісія у Свято Богояв-
ленському манастирі 
міста Крем'янця. 

Увесь час о. С. Гаюк 
був дупіпастирем на Во
лині, де був настоятелем 
та повітовим благочин-
ним-деканом всієї Заслав-
щини. 

КОНВЕНЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО СОЮЗУ у ТОРОНТО 

повідомляє, що 

ХОР „ВЕСНІВКА " 
(лавреат міжнародного хорового конкурсу у Валії — Європа) 

влаштовує 

В Е С Н Я Н И Й К О Н Ц Е Р Т 
на пошану СТОЧОТИ РИЛ ЇХНЬОЇ діяльности 

УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО СОЮЗУ 
та з приводу 

34-ої КОНВЕНЦІЇ 
ЩО вперше за час існування цієї найстаршої української установи 

відбудеться в Торонто, Канада 

У ПРОГРАМІ КОНЦЕРТУ: 
з хором „Весн івка" , а також індивідуально в супроводі інструментального ансамблю 

вис тупить 

видатна канадська солістка ОЛЕКСАНДРА КОХАН із Вінніпегу 

Концерт відбудеться 

у неділю, 17-го травня, о год. 7-ій веч. 
у St. Patrick Churci i , 141 Мс Call Street, Toronto (біля Art Gallery) 

Диригент „Веснівки" - КВІТКА ЗОРИЧ'КОНДРЛЦЬКЛ 

iS^. 

Величавий КОНВЕНЦІЙНИЙ Бенкет 

УКРАЇНСЬКОГО 
НАРОДНОГО СОЮЗУ 

відбудеться 

Квітка У с у б о т у 16-ГО Т р а В Н Я О г о д и н і 7ЛЩ в е ч . Олександра Кохай 
Зорич-кондрацька ^ "Toronto Hilton" готелі 

з н агоди 

34-ої Конвенції УНС 
запрошуємо на бенкет і на концерт 

шановних делегатів і гостей Конвенції 
та цілу українську громаду Торонто та околиці 

Св. п. о. Семен Гаюк 
Дім о. Семена в Засла-

ві був пристановищем і 
місцем перепочинку бага
тьом молодим україн
ським націоналістам, які 
їхали на східні землі Ук
раїни. За це і за активну 
діяльність відновити ЖГЩ, 
до якої німецька влада 
ставилася вороже, його 
довший час тримали під 
домашнім арештом. В За-
славі організував комітет 
для допомоги полоненим, 
які були в німецькому та
борі полонених на перед
місті. Йому вдалося влаш
тувати декілька звільнень 
з полону, при тому одно
му православному свяще
никові, який чудом вряту
вався від НКВД, а як чер-
воноармієць гинув у ні
мецькому полоні. 

Коли наблизився 
фронт, він не послухав 
просьби своїх старих 
батьків, щоб залишити їм 
дітей, та разом з родиною 
і проф. Іваном Котовичем 
останнім потягом виїхав 
до Львова. 

Зі Львова церковна 
влада призначила о. Се
мена вікарним священи
ком до міста Горлиць на 
Лемківіцині, щоб обслу
говувати там православну 
громаду. Та фронт набли
жався і з кожним днем 
було тяжче дістати місця 
в потягах, які вивозили 
втікачів на захід. О. Се
мен разом з родиною Ов-
сієнко вирішили на возі 
їхати в колоні з іншими 
втікачами. Приїхавши в 
Чехо-Словаччину, родина 
о. Семена разом з роди
ною о. Сергія Лібацького 
мусіла нелегально перей
ти чесько-мадярський кор
дон, бо сов'єтські парти
зани вже діяли в тих око
лицях, з Мадярщини ні
мецька влада перевезла 
всіх втікачів до Братісла-
ви, де прилучили їх до 
транспорту, який їхав у 
Німеччину. Привезли їх 
до міста Бад Кіссінґену. 
Наступила нова загроза, а 
саме репатріяція. Та до
помогли їм добрі люди — 
д-р Йосип Тимочко і його 
дружина Галина, які за
брали родину до себе на 
переховання в час дії ре-
патріяційних комісій. 

Коли організувалися 
табори УНРРА, о. С. Гаюк 
переїхав з родиною до 
Швайнфурту, а відтак до 
Ашаффенбурґу, де був 
настоятелем таборових 
церков та викладачем ре
лігії і всесвітньої історії в 
гімназіях. Переїхавши в 
1949 році до табору „Ор
лик" в Берхтееґадені, о. 
Семен включився до цер
ковного причту і до вчи
тельського складу гімна
зії як викладач релігії та 
всесвітньої історії в стар
ших клясах. Разом з проф. 
Миколою Мачуговським 
провадив курс для негра
мотних, щоб уможливи

ти їм еміграцію за океан. 
Родина о. Гаюка емігру

вала до Америки в 1950 
році і поселилася в Сира-
кюзах. Спочатку о. Семен 
тяжко працював на фаб
риці металу, щоб зароби
ти на прожиття. Коли 
приїхало трохи більше 
православних родин, з 
благословення Митропо
лита Іоана Теодоровича 
зорганізував у 1951 році 
православну парафію св. 
Апостола Луки, яка тепер 
існує в Ворренс, Н. Й. 
Звідти Консисторія пере
несла його до Ютики в 
парафію свв. Апостолів 
Петра і Павла. В цей час, 
крім обов'язків настояте
ля, о. Семен писав статті 
на релігійно-виховні теми 
для „Голосу Америки", 
які передавалися в Украї
ну. Восени 1955 року о. 
Семен став сотрудником в 
парафії св. Володимира в 
Ню Йорку, на 14 вулиці. 
Пізніше був настоятелем 
у церкві Всіх Святих, яка 
була зорганізована при 
його допомозі. Згодом 
був настоятелем в церкві 
Вознесення в Нюарку, у 
Свято Троїцькій церкві в 
Баффало і в Свято Ми
хайлівській парафії на Лонґ 
Айленд. 

Блаженніший Митро
полит Мстислав доручив 
йому позицію ректора Се-
минарії св. Софії в Бавнд 
Брук, а також викладати 
історію вселенської цер
кви і гомілетику. Протя
гом п'яти років був ре
дактором „Українського 
Православного Слова" та 
редактором-упорядником 
церковного Календаря-
Альманаха. За всю цю 
працю був нагороджений 
правом носити два хрести. 

Покійний св. п. о. д-р С, 
Гаюк був не тільки душ-
пастирем, але і науковцем, 
дійсним членом УВАН: В-
1968 році був промований 
на доктора філософії в 
Українському Вільному 
Університеті. Його док
торська праця — уЗапис-
ки Митрополита Иосифа 
Сімашка, як джерело до 
його біографії та історії 
унії на західніх україн
сько-білоруських землях 
в 1839 році". В його літе
ратурній спадщині є бага
то цікавого матеріялу для 
молодих істориків і для 
Української Православної 
Церкви. Його праці дру
кувалися в церковній і 
світській пресі, а особли
во в „Українському Пра
вославному Слові", „Сво
боді", „Народній Волі", 
канадському „Віснику" і в 
інших періодиках. Видані 
друком праці його пе
ра: „Унійна діяльність Ме-
летія Смотрицького", „Свя
титель Феодосій Углиць-
кий, Архиєпископ Черні
гівський на тлі своєї до
би", „На Божій Ниві" — 
проповіді на свята та „Ка-
техизис для школи і сім'ї. 
Спогади о. д-ра С. Гаюка 
„Від церковного престолу 
до Берези за дроти" — бу
ли нагороджені на літера
турному конкурсі в Ні
меччині, а в 1952 році во
ни друкувалися в „Свобо
ді". Св. п. о. С. Гаюк був ща
сливий, що дочекався 
розвалу комуністичної ім
перії і проголошення са-
мостійности України. Пе
ред смертю попросив по
ложити йому в руки в до
мовину „Кобзар", дар ку
зена о. Миколи Гаюка. 
„Це наш дороговказ, наше 
Євангеліє, згідно з якою 
наш народ повинен жити" 

ЛЬВІВСЬКИЙ ТЕАТР ім. ЛЕСЯ КУРБАСА 
запрошує вас на 

СВЯТКУВАННЯ Ю-ЛІТТЯ ТЕАТРУ 
28-го березня 1998 р.о год. 8-ій веч. 

В Українському Інституті Америки 
2 Іст 79 вул., Ню Йорк 

В ПРОГРАМІ 

М О А И Т В А Д О З І Р 
ПОЕЗІЇ БОГДАНА АНТОНИЧА 

та несподіванки 
Перекуски • Вступ зо дол., студенти 20 дол. 

Резервувати місця можна 
в МАРТИ БОРОВИК C90S) 964-7886 

або в ХРИЗАНТИ ГЕНТИШ (973) 763 -9124 

-— так сказав кілька днів 
перед смертю. Під час по
хоронних відправ син Гліб 
положив у гріб батька 
грудку землі з могили Та
раса Шевченка, а донька 
Кіра — землю з гробу йо
го батьків, яку сама при
везла з батьківщини. 

Покійний св. п. о. д-р 
протопресвітер С. Гаюк 
залишив у смутку хвору 
дружину Александру, 
троє дітей — Кіру Іваси-
ків з чоловіком Зеноном, 
Мирославу Дмитріюк з 
чоловіком Володимиром, 
Гліба з дружиною Тере-
зою, семеро внуків і п'я
теро правнуків. 

Цією дорогою родина 
покійного на чолі з неду
жою добродійкою Алек
сандрою складають низь
кий поклін і подяку всім 
людям доброї волі, які 
своєю доброзичливістю 
старалися облегшити їм 
тяжкий біль, за надіслані 
співчуття і квіти, і всім 
щедрим людям, що зло
жили пожертви на „Фонд 
Дітям Чорнобиля" і на по
треби Православної Семи-
нарії в пам'ять покійного. 

Особлива подяка Вла
диці Архиєпископові Ан-
тонію, який очолив похо
ронні відправи і за над
звичайно змістовне про
щальне слово та співчут
тя під час дводенного чи
ну священика 8—9-го кві
тня в церкві та на цвин
тарі св. Андрія в Бавнд 
Бруку. 

Безмежно вдячні всім 
отцям, які відправили по
кійного в останню земну 
дорогу і попрощали свої
ми теплими словами на 
поминках. 

Сердечна подяка о. 
протопресвітеру Василю 
Дяківу за диригування хо
ром молодих семинарис-
тів та семинаристам, які 
співали під час похорону і 
несли домовину на вічний 
спочинок, особливо Ми
колі Немерж:ицькому і йо
го товаришам. 

Дякуємо сестрицтву 
Св. Покрови в Бавнд Бру
ку за приготовлення по
минальної трапези після 
похорону. 

Велика подяка всім 
хористам і п. Анатолієві 
Остапчукові, диригентові 
хору парафії св. Тройці в 
Баффало за спів на Пана
хидах і всім людям до
брої волі, що прийшли по
прощатися з покійним та 
молилися за спокій його 
душі. 

Від дітей покійного в 
смутку висловлені такі 
слова: „Хай ця коротка 
посмертна згадка буде 
Тобі, наш дорогий тату, 
як вічний нев'янучий ві
нок на Твою свіжу моги
лу. Твого заповіту люби
ти наш народ і нашу Цер
кву ми не забудемо ніко
ли. Молимося, щоб Все
могутній прийняв Твою 
душу в Свої небесні оселі, 
там, де всі праведні спочи
вають. Вічна Тобі пам'ять. 

ВІД капітуляції,.. 
(Закінчення зі стор. 2) 

дати „серйозности" тому 
„міжнародному випадко
ві", Євґєній Прімаков, мі-
ністер закордонних справ 
Росії, заатакував латвій
ський уряд, а москов
ський уряд загальмував 
політичні розмови між 
Ригою і Москвою, щоб 
Москва могла ширше роз
горнути акцію проти Лат
вії і таким способом ство
рити кращий грунт для 
вимагання поступок з бо
ку Риги. Загально споді
ються, що на цьому не бу
де кінець російським про-
тиакціям у відношенні до 
трьох балтійських держав, і 
проти України також. 

Але є ще й інша мож
ливість. Державна влада 
в Росії нестабільна. Пер
сональні зміни наступа
ють часто і зовсім неспо
дівано, Єльцин щораз час
тіше западає в недугу, що 
її характер заслонений 
традиційною російською 
таємницею. Отже, можна 
сподіватися різного. Але 
всі кандидати на провідні 
місця в Росії вимагають 
реваншу й реставрації ім
перії. Несподівані зміни 
приведуть до ще гіршого. 

ЗА ОСТАННІХ П'ЯТЬ РОКІВ число економічних 
злочинів у Китаї щорічно зростало на 11 відсотків. Про 
це повідомив у своєму виступі на сесії китайської ради 
народних представників голова верховного суду Жень 
Цзеньсінь. „Злочини у сфері економіки і корупція га
льмують рух країни на шляху економічної реформи", 
—підкреслив він. За час від 1993 до 1997 року народні 
суди розглянули 387,000 справ, пов'язаних з корупцією 
та економічними порушеннями, 182,000 засуджено. 

З сердечним співчуттям родині 
Марусі та Михайла Сеньковиху пам'ять їхнього 

найдорожчого СИНА 

6л. п. 
д-ра 

РОМАНА СЕНЬКОВА 
У СОРОКОВИЙ ДЕНЬ й о г о ВІДХОДУ у ВІЧНІСТЬ 

27-го березня 1998р. 
будуть відправлені заупокійні 

СЛУЖБИ БОЖІ 
в церквах: 

СВ. Івана Хрестителя у Гантері, Н.Й.; 
та СВ. Івана Хрестителя у Ірвінґтоні, Н. Дж. 

Ділимося сумною вісткою, що відійшла у вічність на 91-му 
році ЖИТТЯ наша найдорожча МАМА, БАБЦЯ і ПРАБАБЦЯ 

6л. п. 
ІВАННА МЕДВІДЬ 

У глибокому смутку; 
дочки - ОРИСЮ СТЕФАНІВ 

~ МАРТУ ГЕРЕТ з мужем МИХАЙЛОМ 
внуків - МАРКА СТЕФАНІВА, з дружиною 

ПЕТРУСЕЮ 
~ ГАЛИНУ АГНЮ з мужем РОБЕРТОМ 
~ ЮЛЮ МЕК ЛАКЛЕН з мужем МАРКОМ 
- МАТЕЯ КОНРАДА 

правнуків - КЕЙЛІ, АЛЕКСАНДРА, ПАТРИКА, КІҐЕН 
та ближчу і дальшу родину в ЗСА й Україні. 

Вічна їй пам'ять! 

t 
Ділимося сумною вісткою, що 23-го березня 1998 р. 

ВІДІЙШОВ у вічність на 87-му році життя 
улюблений ІМУЖ, ТАТО і ДІДО 

6л. п. 
АНДРІЙ ЯВОРІВ 

ПАРАСТАС в середу 25-го березня 1998 р. о год. 7:30 веч. 
в похоронному заведенні Петра Яреми 129 Е. 7th St. New 
York, N.Y. 

ПОХОРОН в четвер 26-го березня о год. 9:30 ранку з цер
кви св. Юра в Ню Йорку, а після на цвинтар св. Духа в 
ГемптонбургУ, Н.Й. 

Залишив у смутку: 
дружину — ПАРАНЮ 
дочки - СОНЮ ГАЙБЕР 

- Н А Д Ю 
- ЛЮБУ ГОЛ з мужем ПЕТРОМ 
- ВІРУ КРИЧАК з мужем РОМАНОМ 

внуків - АНДРЕЯ, 
- СТЕФАНА 
- РОМАНУ 
- ХРИСТЮ 
- ПЕТРУСЯ 

Ділимося сумною вісткою, що 22-го березня 1998 р. 
ВІДІЙШОВ у вічність на 90-му році життя 

бл. п. 
ЗЕНОН МИХАЛЕВСЬКИЙ 

ПАНАХИДА — 24-го березня 1998 р. о год. 7:30 веч. в по
хоронному заведенні Duchynskl-Cherko, 111 Yonkers Avenue, 
Yonkers, N.Y. 

ПОХОРОН в середу 25-го березня о год. 10:00 ранку із 
церкви св. Михаїла в Йонкерсі, Н.Й., а опісля на цвинтар св. 
Андрія в С. Бавнд Бруку, Н. Дж. 

У глибокому смутку: 
тіточні с е с т р и - ЛЮБА АРТИМИШИН з синами 

- ЯРОСЛАВОМ СТАВНИЧИМ з 
родиною 

- ВОЛОДИМИРОМ АРТИМИШИНОМ 
з родиною 

- ЛЮБОМИРОМ МУДРИМ з родиною 
~ СТЕФАНІЯ ЗВОНОК з дітьми 
- РОМАНОЮ ЧАЙКІВСЬКОЮ з 

родиною 
- БОГДАННОЮ ЗВОНОК 
- МИХАЙЛОМ ЗВОНКОМ з родиною 
- ОКСАНА МИХАЛЬЧУК з родиною 

в Україні 
- ХРИСТИНА БАК-БОЙЧУК з родиною 
- РОМАН МИХАЛЕВСЬКИЙ 
- ЕМІЛІЯ МИХАЛЕВСЬКА 
- СТЕФАНІЯ БШІЧАН в Україні 

братанки 

братова 
кузинка 

Просимо ласкаво про молитви за спокій його душі. 

Замість квітів родина просить складати пожертвк 
на Український Музей в Ню Йорку. 

шшшшшшшшштшшшишшшшшшшт 



СВОБОДА, СЕРЕДА, 25-го БЕРЕЗНЯ 1998р. 

У поклоні жіінкам-учасницям боротьби УПА 
Цьогорічне Свято Жін-

ки-Героїні у Філядельфії 
було присвячене пам'яті 
учасниць дій УПА у його 
50-ліття. До Комітету 
підготови свята увійшли 
члеіікй жіночих організа
цій: Союз Українок Аме
рики, Об'єднання Жінок 
ОЧСУ, Об'єднання Пра
вославних Сестрицтв в 
ЗСА та Український Золо
тий Хрест, який дбав цим 
разом про програму і ад
міністрування свята. 1-го 
березня заля ґалерії 
УОКЦентру заповнилася 
учасниками свята. Багато 
знайомих лиць тих^ що 
вірно, а нераз і з посвя
тою відвідують націона
льні імпрези. Ці свята єд
нають нас у одну нероз
ривну родину, бо всі ми 
живемо Україною —- її 
минулим і сучасним, та
ким часто неспівзвучним 
із ще недавно, здавалося 
б, пережитими проявами 
героїзму, коли тепер на
трапляємо на духове оту
піння та зматеріялізоване 
світосприймання. За деко
рацію послужила націона
льна емблема ~~- золотий 
тризуб, а під ним графіч
не виконання надпису: 
„ЗО-ліття Української 
Повстанчої Армії", На тлі 
цього похилений березо
вий хрест на могилі нез
наній повстанці серед по
льових квітів і пшенич
ного колосся,. 

Відкрила свято словом 
привітання Ольга Нич, го
лова 20-го В і̂дділу УЗХ 
ім, Оксани Ґенґало, по
просивши присутніх хви
линною тихою молитвою 
вшанувати пам'ять усіх 
жінок5 які поклали своє 
життя на вівтар Батьків
щини, Наче моттом ім
прези стала зворушлива 
поезія Лариси Мурович 
„Безіменні героїні", яку 

Управи УЗХ Володимира 
Кавка. Іскру запалено. 

Слідувала доповідь 
Брониславм Скорупської, 
давньої членки УЗХ з 
Трентону, вдови по пов
станському командирові у 
лісах Волині, Максові 
Скорупському, який був 
пострахом для ворога, а 
залишився лйцарем-ле-
ґендою в пам'яті народу. 
Бронмслава все своє еміг

рантське життя стежила 
за розірваною нераз нит
кою пам'яті життя і дій 
українських жінок в ря
дах УПА, Прелегентка 
пригадала присутнім, хто 
був основником перших 
з'єднань Поліської Січі, 
згодом Української Пов
станської Армії в 1941 ро
ці, коли совєтські загони 
Ковпака пробиралися лі
сами, щоб завдати болю
чого удару мирним чес
ним селянам — трудівни
кам прекрасної Поліської 
землі. Цим оборонцем 
був отаман Тарас Бульба-
Боровець, який мав вій
ськові знання і глибокий 
патріотизм, а озброєний 
цими властивостями міг 
іти проти ворога. Пов
станський рух розвивався. 
Були з'єднання ОУН під 
проводом А. Мельника і 
під проводом С. Бандери. 
Провід УПА перейшов 
згодом у руки Романа 
Шухевича — ген. Тараса 
Чупринки, який проводив 
боротьбою проти больше-
вицької влади до своєї 
смерти у бою в 1952 році. 
Боротьба в підпіллі три
вала до 1954 року. Боро
лись поряд з чоловіками і 
не уступали у своїм зав
зятті, витривалости й 
жінки. Виявила це пре-
леґентка, накреслюючи 
профіль цих невгнутих, 
до повного самовідре
чення завзятих жінок —-
галичанок і волинянок. 
Вони воювали з ворогом 
не словами, а ділами. З 
відомих нам постатей по
чули учасники свята про 
життєвий, героїчний 
шлях Катерини Зариць-
кої, що могла прожити 
цілком інше життя, буду
чи донькою відомого ма
тематика проф. Зариць-
кого у Львові. Гарна со
бою панночка могла не 
йти на безстрашну боро
тьбу з ворогом, виставля" 
ючи життя своє, мужа, 
сина свого на певну небез
пеку. Прожила життя 
своє Катря за своїм пля-
ном. 

Виринула, немов жива, 
у спогаді д-р Христина 
Кононенко, яка робила 
неймовірні зусилля для 
допомоги повстанцям, та 
зраджена була і розстрі
ляна гестапо у Рівному. 

Не МЄНШ'Є наснаженим 
прагненням боротьби за 
волю було життя Тоні Го-
рошко з Волині. У тяж
ких грудах нікого не вида
ла, пішла на каторгу. Піс
ля 25 років вернулась 
знеможена, але не зала
мана; доживає віку на рід
ній землі Крем'янеччини. 
Інші жінки, як полум'яні 
смолоскипи, проходять у 
розповіді Брониславй. Се
ред них непоборна ніким, 
навіть смертю самою — 
Гапка, рідна сестра Макса 
Скорупського. Цілу ґале-
рію жінок-героїнь поста
вила, як живих, Бронис-
лава перед нами, а всто
ятись глибокому звору
шенню несила було. 

Напругу хвилини пе
рервало чарівне лірично-
вокальне інтермеццо. Це 
виступ Лесі Грабової, соп
рано, солістки Львівської 
Опери. Була це чарівна 
поява. Акомпаньямент 
був у руках концертового 
піяніста Володимира Вин
ницького. Виконано твір 
С. Людкевича „Тайна" на 
слова О. Олеся, пісню 
„Павутиння" та „Мальви" 
Володимира Івасюка, з 
глибокою символікою, а 
на кінець „Соловейко" 
(муз. М. Кропивнипького) 
з витонченими кольора-
турними переливами, 
свідченням високої май-
стерности співачки. Му
зичною вершиною імпре
зи було виконання піяніс-
та-віртуоза В. Винниць
кого — Скерцо Сі Мінор 
Фредеріка ІНопена. Пія-
ніст пригадав, що компо
зитор присвятив цей твір 
групі патріотів, розстрі
ляних за політичний бунт. 
Слухачі висловили свою 
вдячність за духову насо
лоду. Кінцевою точкою 
свята була рецитація Во
лодимири Кавки вибра
ного нею твору на це свя
то, а саме поеми „Гавка" 
поета Марка Боєслава. У 
ліро-епічному тексті роз
гортається психічна дра
ма: командир висилає 
майже на певну смерть 
кохану, бо цього вимагає 
справа... Гавка гине, не 
давшись ворогові живою, 
а документ, що розкон-
спірував би всю справу, 
спалює пострілом в ос
танню мить життя свого. 
На забуту могилу у полі 
несуть незнаній героїні 
квіти маленькі дівчатка у 
віночках на своїх голів
ках. Декляматорка ви
кресала своєю глибокою 
інтерпретацією багатство 
внутрішнього змісту пое
ми, що зробило глибоке 

УКРАЇНСЬКИЙ 
НАРОДНИЙ с о ю з 

пропонує вам 

,,СИНЮ СТРІЧКУ* 
Нові відсотки 

ТІЛЬКИ НА 
ПЕНСІЙНІ КОНТА IRA 

6.50% на один рік 
на ВСІ депозити 

понад 5,000 дол. 
Використайте цей час І злучіть 
тепер усі свої пенсійні конта. 

Телефонуйте ще сьогодн і 
до У Н С на число: 

(800) 253-9862 
щоб в ідкрити ваше IRA конто 

ще перед 14 квітня 1998 року 

враження на слухачів. 
На закінчення Ольга 

Нйч подякувала присут
нім за численну участь у 
святі, виконавцям за ви
сокий рівень виконання 
мистецької програми, а 
прелеґентці за багату 
змістом доповідь. Завер-
шено свято національним 
ГЙМНОМ. 

Н, Пазуняк 

Досліджують*.* 
(Закінчення зі стор. 1) 

думку, товаровиробника 
треба захищати від про-
фесійних спілок, їх не
правильної політики. Не
обхідно створрїти ідеоло
гію, яка повернула б під
приємства до природного 
економічного життя. 

о . Еініпко повідомив 
також, що на недавній зу
стрічі представників 
УСИП з Леонідом Куч
мою, підприємці та про
мисловці запропонували 
Президентові взяти на се
бе уповноваження та від
повідальність за виріпіен-
ня питань податкової по
літики, інвестицій, прива
тизації великих підпри
ємств. "У нас повинно бу
ти тверде керівництво, 
тверде плянування"— 
підкреслив Шніпко. 

президент Федерації 
працівників недержавних 
служб безпеки Григорій 
Онищенко повідомив, що 
в Україні вже є кілька 
фірм, які забезпечують 
фізичну, матеріальну та 
економічну охорону під
приємств. А саме, прово
дять розслідування щодо 
конкурентів, охороняють 
комерційну іформацію. 
Наприклад, "АвтоЗАЗ" 
замовляв в одній із фірм 
ііедер:̂ ^аііної служби без
пеки підготувати інфор
мацію щодо корпорації 
"Даевоо" і "Дженерал 
Моторе". Виконуючи це 
завдання, фахівці вияви
ли, як "Дженерал Мо
торе" "з'їдає" менші фір
ми. Тому, на думку Г, 
Онйщенка, в Україні не
обхідно збільшувати чис
ло таких фірм. Вони не 
тільки гарантуватимуть 
економічну безпеку під
приємств, а й забезпечать 
працею звільнених у ре
зерву військовослужбов
ців, міліціянтів, праців
ників Служби Безпеки 
України. Крім того, ці не
державні служби безпеки 
тісно співпрацюють з дер
жавними, зазначив Они
щенко. 

НАЙНОВІШІ ОПИТИ ВКАЗУЮТЬ, що більшість 
осіб, які покидають ряди тих, що користають з урядо
вої допомоги, не можуть найти праці. Згадані опити 
вказують, що у місті Ню Йорк від липня 1996 року до 
березня 1997 року, тільки 29 відсотків осіб, які втра
тили державну допомогу знайшли повночасову або 
частинну працю. Ці опити дають зброю в руки крити
ків, які твердять, що нові закони про допомогу потре
буючим не є достатніми, щоб уможливити тим, які го
тові працювати, найти законний заробіток. Одначе тут 
причина не тільки у неспроможності знайти працю, але 
також у непослідовності стейтових властей дотриму
ватись нових законів. Урядова статистика вказує, що 
впродовж трьох місяців, 38 відсотків з тих, які через 
нові закони втратили урядову допомогу, не зголоси
лись на означений час до своїх дорадників щоб знайти 
працю, а велика кількість з них просто відмовилась 
працювати. 

Про творчість Л. Палій і про її найновішу книгу 

zj^ 
DNIPROC 
У наших крамницях можна придбати квитки в Україну 
та з України. А також, до вибору 99 взірців хусток!!! 

CLIFTON, NJ PHILADELPHIA NEWARK, NJ 
565 Clifton Ave 1801 Cottman Ave 698 Saoford Ave 
Tei: 973916-1543 TeL 215«728.604б TeL 973.373-S783 

П О В І Д О М Л Е Н Н Я 
для членів 473~ro Відділу 

З днем 1-го квітня 1998 року обов'язки секретаря 473-го 
Відділу перебирає новий секретар 

СЕРГІЙ ДЖУЛА 
Просимо членів звертатися у всіх справах членства та за
безпечення в УНСоюзі і вплачувати вкладки на адресу: 

Уг Serguei Djoula 
4740 Lacombe, 
yontrea!,Que,,H3W1R3 
(514) 733-3686 

Що має спільного То
ронто в Канаді з Києвом, 
Черніговом, (в якому збе
реглося найбільше церков 
на число населення в ці
лій Україні), Львовом, 
Тернополем, Дрогобичем 
в Україні? Спільне, розу
міється, не географічно й 
не політично, а літерату
рою і духовістю. Ці міста 
мають „спільну" Ліду Па
лій — поетесу й письмен
ницю. Вона живе з ма
тір'ю (в 1997 році матері 
сповнилося 100 років) в 
Торонто, але в кожний 
можливий час їде в Ук
раїну, де виступає з чи
танням своїх творів й зай
мається іншими літера
турними проектами. Та 
про це згодом. 

А що простягається 
поміж Канадою і Украї-
ною? Очевидно, простір, 
А для Ліди Палій — це 
простір „без вітчизни''. І 
тому вона назвала свою 
найновіші книгу вибраних 
прозаїчних творів — „Без 
вітчизни". Презентація 
книги відбулася 1997 року 
в Україні у вищеназваних 
містах (у Львові — три 
рази), а в Торонто — 6-го 
лютого 1998 року. 

Канадська презента
ція була ще й тим зна
менною, що на ній висту
пив літератор з Києва Ми
хайло Слабошпицький, 

лічна назва книги „Без 
вітчизни". Поетка раніше 
вже писала: 

Уночі крізь відкрите вікно 
вливається гул міста, 
такий схожий на той, 
що залишила дитиною 
при вулиці Глибокій,,, 

„Схожий, але не той са
мий... 

М. Спабошпищ>кий вка
зав на той факт, що поет 
не може повністю розпро
стерти своїх творчих 
крил, проживаючи постій
но поза своєю батьків
щиною, хоч яка приман-
лива нова країна не була 
б. Поет не вростає в свій 
народ й не виростає з ним, 
хочби в мовному аспекті. 
Мова жива, й вона з ді-
яспори в Україні звучить 
якби „дерев'яною". Це не 
критика творчости, а 
факт задовгого й завели
кого тотатльного розме
жування простором і ча
сом. Це сприймається всі
ма, хто вертається тепер в 
Україну, а поетеса Л. Па
лій може ще різкіше цю 
„проблему" переживає. 

Л. Палій відзначена в 
1995 році нагородою ім. 
Павла Тичини. Завдяки, 
мабуть, універсальності її 
вірші перекладені на інші 
мови: англійську, порту
гальську, хорватську, ро-

Після імпрези (зліва): Я. Завадська, М, Слабошпицький і 
И. Палій. 

який розповів про Ліду 
Палій та її творчість. 

Поезія Л. Палій ха
рактеризується предмет
ністю, матеріяльністю, 
„мораліте" й універсаль
ністю, сказав М Слабо
шпицький. Поезії й опові
дання чи репортажі з її 
подорожей до багатьох 
„екзотичних" місць^ як 
Китай, Японійг, Мехіко, 
Південна Америка, північ
на Африка, Европа, слу
хачі сприймають так, як
би вони були самі подоро
жуючими, бо авторка має 
дар нав'язати безпосеред
ній контакт з ними, час
тково своєю особою, а 
частково змістом творів, 
а її проза в дійсності є по
езією в прозі, 

Л. Палій вабить подо
рожування, щоб безпосе
редньо відчути старовин
ну культуру народу чи 
любуватися особливою 
красою природи. Вона ко
жного року Вибиралася в 
подорож, часом сама, ча
сом в малих туристичних 
групах, але не головним 
втертим туристичним 
маршрутом, а шукала 
особливостей даної краї
ни. Тепер вона старається 
відвідували „екзотичні" 
місця в Україні. 

Цього вечора, коли 
Ярина Завадська, актриса 
з львівського Театру ім. 
Заньковецької, читала 
вірші Л. Палій, сама ак
триса переживала так, що 
не могла втриматися від 
сліз, а багатьом слухачам 
(їх було біля сотні) напов
нялися слізмй очі. 

Авторка сама прочи
тала оповідання-сЕОМин 
про свого дідуня й свою 
бабуню з неменпжм ефек
том, коли вона відвідала 
їхнє село Терпелівку на 
Збаражчйні. Колись, як 
мала дитина, перебуваю
чи на вакаціях, згадувала 
їхню ласкавіть і доброту, 
а сьогодні усе це зникло, 
разом з бабунею і діду
нем. Вона не почувалася, 
як колись, у цьому родин
ному місці. І Канада не 
заступила їй рідної бать
ківщини. Тому й симво-

сійську, казакську. Мо
жливо й інші мови, бо ча
сом вона припадково дові
дується про надруковані 
переклади від чужих осіб. 

Нова збірка „Без віт
чизни" містить 23 вибра

них творів, поділених „те
матично" на „безвітчиз-
няну" „Україну", „безвіт-
чизняну" „Канаду", а по
між ними розділ „Шукан
ня світу" — „між-безвіт-
чизняні" інші країни (з її 
подорожей). Вступне сло
во написав Іван Драч: 
„Феномен справжньої 
літератури", Богдан Руб-
чак закінчує книгу дов
шою аналітичною стат
тею: „Різні дороги Ліди 
Палій". 

Крім літературної 
творчости, Л. Палій зай
мається і громадською ді
яльністю, тісно пов'яза
ною з літературою. Вона 
була головою Об'єднання 
Українських Письменни
ків „Слово"; вона є чле
ном Спілки письменників 
Канади, вона стала чле
ном організації Пен, яка 
виступала й виступає в 
обороні переслідуваних 
письменників в тоталі
тарних державах; за її за
ходами, при фінансовій 
допомозі Юрія Ємця з 
Торонто, на престижево-
му міжнародному австор-
ському фестивалі в То
ронто виступали, вже з 
1990 року з України: Іван 
Драч, Ігор Калинець, Ва
силь Голоборотько, Ми
кола Воробйов, Оксана 
Забужко. 

у 1994 році, за її ста
ранням, до Бібліотеки ім. 
В. Вернадського в Києві 
привезено Спілкою пись
менників Канади колек
цію літературних творів 
англійською і французь
кою мовами, які подару
вали канадські видавниц
тва (к. 600 книжок); тоді 
теж Україну відвідало сім 
канадських письменників. 
Зворушливою несподіван
кою для авторки були ка
надські письменниці з тієї 
групи — Кеті Рекай і Со
ня Данн. Довідавшись від 
когось про цей вечір, вони 
прибули привітати Л. Па
лій. 

Авторський вечір влаш
тував Відділ Конгресу Ук
раїнців Канади й ним про
водила Марійка Шкамба-
ра, голова Відділу. Від 
Наукового Товариства ім. 
Шевченка привітав автор
ку д-р Василь Верига. 

Роман Колісник 

ПОДІЇ 
ВИСТАВКА СУЧАСНОГО 

МИСТЕЦТВА 
Ню Йорк. — Україн

ський Інститут Америки, 
2 схід 79-та вул., влаш
товує виставку сучасного 
мистецтва п. з. „Нові 
простори". Участь беруть 
Аня Фаріон, Неля Фед-
чун, Роман Граб та Мар
ко Шуган. Відкриття вис
тавки відбулося у субо
ту, 21-го березня. Вис
тавку можна відвідати 
23-27-го березня за до-
мовленням, телефоную
чи на число (212) 288-
8660, 28-29-го березня 
— від 1-ої год. після по
лудня до 5-ої вечора. 

ДОПОВІДЬ 
Д-РАЛ. ВИНАРА 

Ню Йорк. — Наукове 
Товариство ім. Шевченка 
в Америці влаштовує до
повідь доктора історич
них наук Любомира Ви-
нара на тему „Значення 
М. Грушевського в укра
їнській світовій історії". 
Водночас відбудеться 
презентація книги „Лис
тування Михайла Гру
шевського". Доповідь та 
презентація відбудуться 
у суботу, 28-го березня, 
о год. 5-ій вечора в 
НТЩ, 63 Четверта аве. в 
Ню Йорку. 

ВЕЛИКОДНІЙ 
ЯРМАРОК 

Пассейк, Н. Дж. — 18-
ий Відділ Союзу Украї
нок Америки в Пассей-
ку-Берґені, Н. Дж., 
влаштовує великодній 
ярмарок, який відбуде
ться у неділю, 5-го квіт

ня, в залі церкви св. Ми-
колая, ПО Президент 
вул. в Пассейку, Н. Дж., 
від год. 10-ої ранку до 2-
ої після полудня. 

МІЖНАРОДНА 
КОНФЕРЕНЦІЯ 

НА ТЕМУ УКРАЇНСЬКОЇ 
ЕКОНОМІКИ 

Ню Гейвен, Конн. — 
Єйлський Центр міжна
родних та регіональних 
студій влаштовує дво
денну конференцію з ме
тою вивчення взаємодії 
між економікою і дер
жавою в сучасній Украї
ні. Конференція відбуде
ться у п'ятницю і суботу, 
24-25-го квітня, від год. 
8:30 ранку до 5-ої вечора 
у вищезгаданому Єйлсь-
кому центрі, в Luce Hall 
Auditorium, 34 Гиллгавз 
аве. в Ню Гейвені. Додат
кову інформацію можна 
одержати, телефонуючи 
на число (203) 432-3107, 
факс (203) 432-5963, е-
mail: rees@yale.edu. 

ВІДЗНАЧЕННЯ 
ЮВІЛЕЇВ УІА 

Ню Йорк. —• Українсь
кий Інститут Америки 
влаштовує відзначення 
50-річчя існування УІА 
та 100-річчя свого істо
ричного будинку. Свя
точний бенкет відбудеть
ся у неділю, 31-го травня, 
від 12:30 до 5-ої год. після 
полудня в Плаза готелі, 2 
Сентрал Парк савт в Ню 
Йорку. У програмі виступ
лять П. Плішка, Т. Гринь-
ків, Є. Стецьків, Н. і М. 
Хома та Микола Сук. Те
лефон для інформацій 
(212)288-8660. 

ХТО ДОПОМОЖЕ 
НАТАЛІ? 

Із Товариства Допомо
ги Сиротам в Україні ми 
дістали сумну світлину 
дівчатка з України, що 
втратило знищене вапном 
одне око. 6-і півлітня На
таля приїхала на лікуван
ня, що можливе лише в 
ЗСА, і перебуває тут вже 
п'ять місяців. Лікування 
поступає вперед, але не
передбачено буде ще про
довжуватися два місяці. 

Я. Проняк. 

Товариство Допомоги 
Сиротам в Україні покри
ло кошти подорожі та пе
ребування тут Наталі 
Петроняк під опікою д-ра 
Василя Селезінки, але не 
сподівалося такого фінан
сового обтяження з при
воду продовження ліку
вання. Тому тепер Управа 
звертається з гарячим 
проханням до добросерд
них українців допомогти 
фінансово до завершення 
лікування малої Наталі. 

Датки можна складати до 
„Самопомочі" в Ню Йор
ку, 108 Second Ave., 
New York, N. Y. 12446, на 
окреме конто під числом 
20464000» 

D E P A R T M E N T steel 

26 First Avenue 
New York, NY 10009 
Tel.: (212) 473-3550 . 

ВСІ ШКІЛЬНІ книжки ПРОСИМО 
ЗАМОВЛЯТИ в АРЦІ. На складі * 

книжки ВСІХ видавництв. 
Отримаєте на наступний день після 

ПРАЦЯ 

Праця для жінок із за-
мешканняі^, або дохо
дити. Різні праіді для 
мужчин. 

Тел.:(718)389-6747 

Потрібний мужчина до 
праці в Елленвіл 
(коло Сумівки). 

Тел.: (203) 357-0770 
або (залишити вістку на 

звукозаписувачі) 

Потребуємо негайно жінку 
до опіки 2-ох дітей, а також 
до навчання української мо
ви. Мешкання з нами біля мо-1 
ря. Телефонувати на число: 

1(508)274-2808 

еК FUNERAL DIRECTORS ^ 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКРАЇНСЬКИЙ 

ПОГРЕБНИК 
Займається похоронами 
в BRONX, BROOKLYN, 

NEW YORK і ОКОЛИЦЯХ 

ЛУІС НАЙҐРО - директор 
Родина Д М И Т Р И К 

Peter Jarema 
129 EAST 7th STREET 
NEW YORK, N.Y.10009 

(212) 674-2568 

LYTWYN&LYTWYN 

AIR CONDITIONED 
Обслуга ЩИРА і ЧЕСНА. 
Our Services Are Available 
Anywhere in New Jersey. 

Також займаємося похоронами 
на цвинтарі в Бавнд Бруку і 

перенесенням Тлінних Останків 
з різних країн світу. 

UNION FUNERAL HOME 
1600 Stuyvesant Avenue 
(corner Stanley Terr.) 

UNION, N. J. 07083 
(908) 964-4222 
(201) 375-5555 




