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ПОЛІТИКИ ПРО СКАСУВАННЯ 
ПОСАДИ ДЕРЖАВНИХ СЕКРЕТАРІВ
Київ(“НХ”).—Указ Прези

дента Леоніда Кучми про скасува
ння посади державних секретарів, 
судячи з усього, став справжньою 
несподіванкою для багатьох ук
раїнських політиків.

“Система, що як калька була 
взята з моделів деяких європейсь
ких країн, в Україні не спрацю
вала”, -  вважає член бльоку “На
ша Україна” Сергій Соболєв На 
його думку, причиною провалу ве
ликого експерименту з перекрою
вання повноважень органів влади, 
стала повна невідповідність ук
раїнської структури влади євро
пейським стандартам.

Деякі політики розцінюють 
новий указ, як виправлення пре
зидентом своєї ж помилки. Адже

У 160-РІЧЧЯ СМЕРТИ ПРОБУДНИКА 
ЗАХІДНЬОЇ УКРАЇНИ

посади державних секретарів не 
передбачено жодним законом, не 
кажучи вже про Конституцію. Мі
ністер юстиції О. Лавринович, 
який раніше теж працював дер
жавним секретарем, пояснює ска
сування цієї посади тим, що її так 
і не закріплено на законодавчому 
рівні.

На думку провідника соціа
лістів О. Мороза, ця посада мала 
на меті безпосередньо з прези
дентської адміністрації через дер
жавних секретарів керувати уря
дом А. Кінаха. “Фактично статус 
державних секретарів був вищим, 
ніж статус міністрів, а статус дер
жавного секретаря Кабінету Мі
ністрів — вище статусу прем’єр- 
міністра”, — зауважив Мороз.

ПЕРЕДБАЧЕННЯ ПОСЛА США 
ПАСКУАЛЯ

Посол США в Україні Карлос Організації Торгівлі та чи Україна
продовжуватиме підтримувати 
розвиток громадянського суспіль
ства, незалежність ЗМІ. “Я можу 
передбачити, що американсько- 
українські відносини розвивати
муться навколо цих питань», —

Паскуаль передбачає, щ о.най
ближчі роки стануть для України 
часом здійснення «фундаменталь
ного вибору» щодо європейської 
та євроатлантичної інтеграції. «Ду
маю, це буде період, воли Україна 
повинна буде зробити свій фунда
ментальний вибір щодо інтеграції 
до НАТО та Европейського Сою
зу», -  сказав К. Паскуаль в інтер
в’ю агентству Інтерфакс-Україна в 
Києві. У цьому контексті він нага
дав про чинники, що визначають 
таку перспективу.

За його словами, йдеться про 
те, чи будуть Україну сприймати 
як європейську демократію, чи бу
дуть ухвалені закони, необхідні 
для отримання членства у Світовій

сказав посол.

Коментуючи реформи в Ук
раїні, К. Паскуаль відзначив «пев
ний прогрес у досягненні еконо
мічного зростання», але водночас 
нагадав, що за даними статистики, 
для залучення чужоземних інвес
тицій зроблено ще недостатньо. 
Крім того, К. Паскуаль нагадав, 
що для вступу України до СОТ 
слід прийняти «дуже велику кіль
кість законодавчих актів».

БЕЗКОШТОВНІ ВІЗИ ДО УГОРЩИНИ
Київ. -  Як повідомили ЗМІ, 

візовий режим між Україною та 
Угорщиною має бути таким са
мим, як між Україною та Поль
щею, а також між Україною та 
Словаччиною — безкоштовні візи 
дій українців і відсутність візового 
режиму з української сторони. 
Про це домовились 20 травня на 
зустрічі в Києві Президент України 
Л. Кучма та голова Державних 
Зборів Угорщини К. Сілі.

«Україна задоволена рівнем 
співробітництва Угорщина є хо
рошим економічним і політичним 
партнером України з погляду на

ших європейських та євроатлан
тичних прагнень», — сказав Куч
ма. Президент також привітав 
Угорщину зі вступом до Европей
ського Союзу, назвавши це пере
могою угорського пол іти куму, і 
повідомив про святкування Дня 
Европи в Україні.

«Україна для нас є стратегіч
ним партнером, зокрема в розвит
ку економічного співробітництва. 
Ми хотіли б продовжувати актив
ну співпрацю на євроатлантично
му та евроінтеграційному шляху»,
— сказала у свою чергу К. Сілі.

У ЧЕРНІГОВІ ПОЧАВСЯ КОНКУРС НА 
МОНУМЕНТ СОБОРНОСТИ УКРАЇНИ
Чернігів(АПУ)-На днях по

чався тут відкритий творчий кон
курс на ескізний проект монумен
та Соборности України.

Головне завдання конкурсу -
- вибір найкращого варіянту архі
тектурно-художнього вирішення 
монумента, який би органічно 
вписувався в архітектурне сере
довище і висвітлював ідею Собор
ности України. Пластика мону
мента повинна відображати м.ін. 
внесок Чернігово-Сіверщини у бо
ротьбу за Соборну Україну.

НОВИИ РЕКОРД ЕВРО
Брюссель. — Як повідомили не коштувала.

ЗМІ, курс евро здійснив черговий 
ривок і досяг найвищої точки за 
всю історію існування спільної єв
ропейської валюти Минулого 
тижня на азіатських торговельних 
ринках за один евро вперше дава
ли 1 доляр і понад 19 центів. Це -
- абсолютний рекорд. Так дорого 
нова європейська валюта з момен
ту В введення в безготівковий обіг 

"в сйні 1999 року, ще жодного разу

о. М аркіян Ш ашкевич
Дня 7 червня сповниться 126 років, як на 32-му році життя помер 

поет о. Маркіян Шашкевич, пробудник Західньої України та великий 
патріот. Він разом з Іваном Вагилевичем таЯновом Головацьким видав 
1837 року першу, живою народною мовою написану, українську книж
ку в Західній Україні -  “Русалку Дністрову” що дала початок добі на
ціонального відродження в Галичині.

У передмові до “Русалки Дністрової” М. Шашкевич написав і 
тепер дуже актуальні слова: “Судилося нам послідними бути. Бо коли 
інші слов’яни вершка ся дохаплюють і коли не вже, то небавком побра
таються з повним ясним сонцем, нам на долині, в густій мряці ги біти. 
Мали і ми наших співців, але найшли тучі й бурі, тамті заніміли, а на
родові й словесності на довго ся з дрімало”

Духова спадщина о. М. Шашкевича — це вірші, оповідання, пере
клади і переспіви. Він також збирав народні пісні, казки і легенди.

ПАРИЗЬКІ ПЕРЕГОВОРИ ПРЕМ’ЄРА 
УКРАЇНИ

Київ (Інтерфакс-Україна). 
Керівництво французької компанії 
«Ґаз де Франс» передало українсь
кій стороні свої пропозиції щодо 
участи в реалізації проекту зі ство
рення міжнародного газотранс
портного консорціюму. Про це за
явив прем’єр-міністер України В. 
Янукович на пресконференції в 
Парижі

За словами прем’єра, фран
цузька сторона передала пропози
ції в письмовому вигляді Які саме 
умови пропонує французька сто
рона у пляні своєї участи в даному 
проекті, він не сказав. За словами 
прем’єра, Італія також зацікавлена 
в участі у проекті.

Ще однією складовою пере
говорів прем’єр-міністра Януко- 
вича в Парижі була тема Ан-70.

Про це йшлося на зустрічі Януко- 
вича з міністром економіки, 
фінансів і промисловості! Франції 
Франсісом Мером. Україна запро
шує Францію взяти участь спільно 
з Німеччиною в реалізації проекту 
військово-транспортного літака 
Ан-70 Літак Ан-70 візьме участь 
в аерокосмічній виставці Ле Бурже 
у червні. Крім того, обговорюва
лася участь Франції у приватизації 
енергетичного сектора, у літако
будуванні, готельному та турис
тичному підприємництві.

Крім того, на переговорах 
Януковича в Парижі порушува
лося питання участи Франції у 
фінансуванні добудування Рівен- 
ської та Хмельницької АЕС, зо
крема, участи в цьому Евроатому.

Переможець конкурсу одер
жить премію у розмірі 1250 гри
вень. Автори робіт, що посядуть 
друге та третє місця, отримають 
900 та 650 гривень відповідно. 
Конкурс триватиме до 4 липня
2003 року.

До речі, згідно з розпоря
дженням Президента України, до
2004 року передбачено спору
дження монументів Соборности 
України у Києві, а також у містах 
Ужгород, Луганськ, Севастопіль і 
Чернігів.

НАФТОПРОВІД ОДЕСА-БРОДИ-ГДАНСЬК 
ТЕМОЮ БРЮССЕЛЬСЬКИХ НАРАД

Брюссель (АПУ). -  На днях співпраці з ЕС.
відбулася тут робоча зустріч віце- 
прем’єр-міністра України Віталія 
Гайдука з віцепрем’єр-міністром 
Польщі Мареком Полем у рамках 
проведення енергетичної конфе
ренції для просування проекту 
нафтопроводу Одеса-Броди-Ґдан- 
ськ.

Сторони обговорили актуаль
ні питання двостороннього спів
робітництва в енергетичній та 
транспортній сферах, а також ок
реслили перспективні напрямки

Віцепрем’єр-міністри Ук
раїни та Польщі зустрілися також 
з віцепрезидентом Европейської 
Комісії Лойолою де Паласіо, яка 
ще раз відзначила загальноєвро
пейське значення проекту та його 
важливість для ЕС.

В Гайдук висловив вдячність 
ЕК за спрямування 2 млн. евро 
технічної допомоги у рамках 
програми дій-2003 на підтримку 
реалізації проекту Одеса-Броди- 
Гданськ.

Стрімке зміцнення евро поки 
що не в змозі зупинити навіть за
яви високопосадових представ
ників Европейського Централь
ного Банку, які вже недвозначно 
натякають на зниження 5 червня 
відсоткових ставок у Еврозоні. 
Справа в тому, що нижчі ставки 
роблять евро менш привабливим 
об’єктом інвестицій.

ВІКТОР ЮЩЕНКО ВЕДЕ ПЕРЕД 
в ОПИТУВАННЯХ ПУБЛІЧНОЇ ДУМКИ

Київ (“Подробиці”). -  Якби 
вибори Президента України відбу
лися найближчої неділі, то най
більше голосів набрали б провід- 
никбльоку «Наша Україна» Віктор 
Ющенко (від 20 до 23%) і керівник 
комуністів Петро Симоненко (від 
10 до 13%)

Такими є дані опитування на
селення України, яке провели з 15 
по 22 травня самостійно чотири 
інститути, опитавши разом 8117
осіб.

Опитування проводилися на 
замовлення Адміністрації Прези
дента України.

ПОЛІТИЧНЕ РІШЕННЯ РНБО УКРАЇНИ 
ПРО НАДАННЯ ДОПОМОГИ ІРАКОВІ
Київ (АПУ).- РНБО України, демократичного устрою, підтри

манні у країні миру й стабільнос- 
ти. Остаточне рішення щодо на
правлення українського контин
генту бригадного рівня до Іраку 
прийматиме Верховна Рада

Є. Марчук висловив споді
вання, що парлямент розгляне це 
питання вже 5 червня. У випадку 
позитивного рішення, підготовка 
та передисльокація до Іраку ук
раїнської бригади має бути завер
шена до середини серпня. Україн
ська бригада організаційно входи
тиме до складу багатонаціональ
ної дивізії, що формується під 
керівництвом Польщі.

засідання якої відбулося 26 травня 
під головуванням Президента Л. 
Кучми, одностайно прийняла по
літичне рішення щодо направ
лення українського військового 
контингенту до Іраку для участи у 
міжнародних стабілізаційних си
лах. Про це поінформував секре
тар РНБО України Євген Марчук 

За словами Марчука, підста
вою для такого рішення стала ре
золюція Ради Безпеки ООН 1483 
від 22 травня, в якій міститься 
звернення до всіх країн-членів 
ООН взяти участь у наданні допо
моги Іракові у формуванні нового

ДОСІ НЕ УЗГОДЖЕНО ТЕКСТУ ЗАЯВИ 
ПРО ПРИМИРЕННЯ МІЖ СУСІДАМИ
Київ (“НХ”). -  Польща та Ук

раїна не змогли узгодити текстів 
спільної заяви про історичне при
мирення. Про це повідомив депу
тат Микола Жулинський після за
вершення міжпарламентських ук- 
раїнсьно-польських переговорів у 
Києві Наступне коло консультацій 
відбудеться у Варшаві 10 червня.

Минулого четверга делегації 
Верховної Ради та Сейму Польщі 
планували затвердити остаточний 
текст деклярації, ухвалення якої 
поставило б крапку в історичних 
суперечках двох країн. Дискусія 
була дуже гострою, але непродук
тивною Польська делегація, зо
крема, пропонувала кваліфікувати 
дії Української Повстанської Армії 
у 40-их роках, як “етнічні чистки”

Українська сторона заявила, що це 
може дати підстави рідним стра
чених “волинських поляків” у 
майбутньому подавати до міжна
родного трибуналу військових 
злочинів у Гаазі позови на Україну.

Як стверджує народний де
путат М. Жулинський, польська 
сторона попросила про перерву, 
щоб узгодити текст заяви зі своїми 
фракціям у Сеймі. Дипломати до
кладають зусиль, щоб порозуміти
ся до середини липня, коли Укра
їна та Польща відзначатимуть 60- 
річчя волинської трагедії. Окрім 
того, на думку незалежних огляда
чів, відсутність обопільного про
бачення заважає двом країнам 
просуватися шляхом європейської 
інтеграції.

МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
ПРО ГОЛОДОМОР в УКРАЇНІ

Львів (АПУ). -  28 травня 
почалася тут дводенна всеукраїн
ська наукова конференція, при
свячена 70-річчю Голодомору.

“Наш обов’язок відтворити 
одне за одним прізвища всіх за
гиблих у роки Голодомору, так 
само, як у музеї “Яд Вашем” в 
Єрусалимі увіковічено ім’я кожно
го, хто загинув під час Голокосту”,

— зазначив під час відкриття кон
ференції ректор Національного 
Університету “Львівська Політех
ніка” Юрій Рудавський Організу
вали конференцію “Львівська 
Політехніка” та Львівський Націо
нальний Університет ім. І. Франка 
спільно з Міжнародним Інститу
том Освіти, Культури та Зв’язків з 
Діяспорою.

У ЛЬВОВІ ВІДБУВСЯ ПЕРШИМ 
КОНКУРС “СЛАВЕТНІ ЛЬВІВ’ЯНИ”
Львів (АПУ). — У Міській Ра

ді Львова відбулося нагородження 
переможців першого міського 
конкурсу рефератів серед школя
рів міста Львова “Славетні львів’
яни”. Конкурс організував “Моло
діжний Історичний Юпоб” У ньо
му взяло участь понад 120 учас
ників із 40 шкіл, гімназій та ліцеїв 
Львова.

5 учнів відзначено почесними 
грамотами та цінними подарунка
ми за реферати про таких осіб, як 
Данило Галицький, Роман Шухе- 
вич, Ян Собєський, Михайло Гру-

шевськии.
Крім того, 30 учнів відзначе

но подяками та книгами на істо
ричну тематику. За словами голо
ви жюрі конкурсу Ярослава Кота, 
такий великий конкурс у Львові 
відбувся вперше. Віднині його 
влаштовуватимуть щороку

Реферати переможців увій
дуть до збірки, що вийде напри
кінці серпня цього року з допомо
гою благодійного фонду “Збере
ження історичної спадщини Льво
ва”

У ФІЛАДЕЛЬФІЇ СТВОРИВСЯ 
ГРОМАДСЬКИЙ КОМІТЕТ

Філадельфія (М. Борецький). - Ляриса Стеблій-Ддаш, імпрезові
— 6 травня створився тут Гро
мадський Комітет для підготовки 
відзначення 12-ої річниці Неза- 
лежносги України та 70-ліття Го
лодомору в 1932-33 роках.

Комітет очолила Президія в 
такому складі: інж. Мето дій Бо
рецький — голова для відзначення 
12-ої річниці Незалежности Ук
раїни, УлянаМазуркевич — голова 
для відзначення 70-ої річниці Го
лодомору; мф Ігор Кушнір, інж. 
Михайло Нич і інж. Борис Захар- 
чук — заступники голови; секре
тарі: англомовний Галина Козак, 
україномовні — д-р Петро Клюк -
- кореспонденційний, Павло При- 
нько -  протокольний, скарбник -

референти: Петро Гурський, адво
кат Євген Луців і Іван Праско 

До Громадського Комітету 
увійшли представники багатьох 
громадських організацій та уста
нов, що діють на терені Філядель- 
фії, напр.. УККА, УАКРада, 
УОКЦ, УБС, УНС, Провидіння, 
ЗУАДК та інші.

Відзначення 121-ої річниці 
Нєзвалежности відбудеться 23 
серпня в Українському Освітньо- 
Культурному Центрі в Дженкін- 
тавн, П а, а 70-ліття Голодомору
26 жовтня у Філядельфії

Комітет щиро запрошує всіх 
громадян українського роду до 
чисельної участи в цих імпрезах.
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Михянлнна Скорик (“УМ ’)

ЧЕРЕЗ БРОДИ БЕЗ ПОВОРОТУ

РЕЗОЛЮЦІЯ ФОРУМУ УКРАЇНЦІВ ІТАЛІЇ

Президентові України Леонідові Кучмі
Голові Верховної Ради України Володимирові Литвину
Прем’єр-міністру України Вікторові Януковичу

Ми, громадяни України, представники українських спільнот в 
Італії, скликали 10 травня 2003 року в Римі І Форум Українців Італії 
“Збережімо українську родину”

Заслухавши доповіді народного депутата України, академіка М. 
Жулинського “Українська родина і вимушена міграція: причини, по
шуки виходу з кризового стану” та координатора українців греко-като
ликів в Італії о. В. Погочняка “Українці в Італії. Хто вони і на що спо
діваються?”, обговоривши в секціях за участю народних депутатів 

і України, парляментаріїв Італійської Республіки, представників Укра- 
’ інської Греко-Католицької Церкви та інших громадських організацій 

сучасний стан української родини, проаналізувавши причини та 
і можливі виходи з ситуації, що склалася, заявляємо про наступне:
J Складна політична та економічна ситуація в Україні, відсутність 
j національної консолідуючої ідеї, високий рівень безробіття, знецінення 
і освіти, втрата соціяльного змісту людської праці, корупція у всіх сферах 
 ̂ суспільного життя, перехід економіки держави в тінь; відсутність на- 
|  лежного правового захисту громадян, посилення криміналізації су- 
j спільства, занепад моральних цінностей, руйнація національної науки 
? та культури, розкрадання народних багатств, практична відсутність 
f  плюралізму думок та свободи слова, параліч демократичних пере- 
\ творень — усе це привело до глобальної кризи українського суспільства 

в цілому та української сім’ї зокрема. У пошуках виходу з цієї ситуації 
мільйони наших співвітчизників без надії на майбутнє у власній державі 
подалися на заробітки за кордон, допомагаючи у такий спосіб вижити 
в Україні власним родинам. Понад 500 тисяч громадян України опи
нилося в Італії. Вирішуючи бодай частково нагальні економічні про
блеми, сім’ї заробітчан перебувають на межі руйнації. Довголітня ро
злука подружніх пар, залишені напризволяще неповнолітні діти, при
речені на самотню старість батьки, — ось результат неефективної полі
тики, яку проводить уже більше як десять років українська влада, та 
викликаної нею трудової еміграції. Український народ опинився на 
межі демографічної катастрофи!

Залишаючись громадянами України, усвідомлюючи наш еко
номічний внесок у розвиток держави та відповідальність перед влас
ним народом за майбутнє, вимагаємо:

— викорінення корупції; верховенства права: закон один для 
всіх; створення прозорих сприятливих умов для розвитку українського 
підприємництва; гарантованого соціяльного захисту для найменш 
захищених прошарків населення; відновлення престижу національної 
світи, науки та культури; запровадження в навчальних закладах лекцій 
християнської етики, поставивши питання духовного відродження на 
ключове місце в українському суспільстві; дотримання закону про 
свободу слова.

Для покращення стану тимчасової трудової української еміграції 
в Італії, необхідне:

-- негайне підписання міждержавної угоди стосовно укра
їнських працівників в цій країні, захисту їхніх прав, врегулювання так 
званої трудової квоти; присікання рекету та митних поборів на кордо
нах; забезпечення конституційних прав, зокрема участь у голосуванні; 
прийняття законопроекту про правовий статус українських заробітчан 
за кордоном; допомога у відкритті українських шкіл та активізації куль
турного життя; відкриття повноцінного консульського відділу в Неапо
лі; придбання нового приміщення для консульського відділу в Римі, 
щоб забезпечити ефективне обслуговування 200-300 осіб щоденно; 
дозволити Посольству України в Італії використовувати частину кош
тів, які заробляються за вчинення консульських дій для перевезення в 
Україну тіл загиблих чи померлих в Італії громадян України, а також 
для допомоги українцям, які опинилися в скрайній ситуації.

Ми переконані, що перераховані умови дозволять змінити ситу
ацію на краще, посіють у серцях людей віру в майбутнє своєї держави, 
сприятимуть поверненню заробітчан на Батьківщину.

У разі ігнорування та невиконання наших вимог, будемо робити 
послідовні кроки, апелюючи до таких міжнародних інституцій, як: Рада 
Европи та ООН, аж до вимоги відставки діїочого президента як гаранта 
Конституції України.

Для подальшого згуртування українців в Італії, вираження їхніх 
інтересів та захисту прав, Форум оголошує про створення коорди
наційної ради всеіталійської громадської організації -  Товариства 
Українців Італії.

З нами Бог! Слава Україні!

Е вропрезентацію  проекту 
“Одеса-Бродн” у Брюсселі можна 
назвати успішною. 27 травня віце- 
прем’єр України Віталій Гайдук, 
віцепрем’єр Польщі Марек Пол та 
віцепрезидент Європейської Ко
місії Лойола де Паласіо підписали 
деклярацію про підтримку нашого 
проекту транзиту нафти по україн
ському нафтопроводі “Одеса-Бро- 
ди” а також його добудови до 
польського Плоцька. Тепер Украї
на, Польща та EC домовилися 
стимулювати компанії для участи 
в проекті транзиту нафти по мар
шруті “Одеса-Броди-Плоцьк”, а 
також здійснювати технічну під
тримку проекту.

Зокрема, Европейський Союз 
виділяє два мільйони евро на за
вантаження українсько-польсь
кого нафтогону. Недавно у пресі 
з ’явилося повідомлення, що тіль
ки російська нафта може вдихнути 
“життя” у так звану альтернативну 
українську трубу і що у квітні дер
жавні компанії “Нафтогаз Украї
ни” і “Укртранснафта” таки підпи
сали з російськими “Транснаф- 
тою ” і Тюменською нафтовою 
компанією протокол про наміри 
розпочати транзит російської наф
ти. Згідно з ним, “чорне золОГо” 
потрапляло б з нафтопроводу 
“Дружба” в Одесу, звідки б її тран
спортували танкерами через тер
мінал “Південний” по ЧорноМу 
морю. При цьому наводили шале
ні економічні зиски, замовчуючи, 
що в такому випадку “проект сто
ліття” повністю провалить свою 
головну місію -- не стане альтер
нативним до російських шляхом 
перевалки каспійських багатств до 
Европи.'

Здається, презентації на цьо
му вигідному для росіян “поворо
ті” поставили офіційний “хрест” 
“Наша делегація приїхала у 
Брюссель з чіткою директивою 
Президента Л. Кучми і прем’єра В. 
Януковича про европейський на
прямок трубопроводу”, -- повідо
мив журналістів міністер палива й 
енергетики Сергій Єрмілов. Ха
рактерно, що й керівництво “Укр- 
транснафти” заявило, що не вва
жає протоколу про транзит росій
ської нафти з Бродів до Одеси пра
вомірним. Та й у будь-якому ви
падку, таке рішення потребує зго
ди уряду, яка є нелогічною в кон
тексті нинішніх європейських пе
реговорів.

До речі, у Брюсселі до пово
ротів на 180 градусів ставляться 
стримано. Як повідомила журна
лістів пані Паласіо, використання 
нафтопроводу “Одеса- Броди” для 
транзиту російської нафти в зво
ротному напрямку -- з Бродів до 
Одеси — можливе, але при цьому 
вона підкреслила, що ця можли
вість не може бути довгостроко
вою через обмежену пропускну 
здатність протоки Босфор. Водно
час первинний варіант проекту 
представники Евросоюзу назвали 
ключовим для енергетичної без
пеки Европи.

Та й міжнародний контро
лер, який вивчав економічну до
цільність нафтопроводу Одеса- 
Броди-Ґданськ, компанія Price- 
waterhouse Coopers, засвідчила, 
що саме такий маршрут є еконо
мічно привабливим, екологічно 
нешкідливим і безпечним для 
транспортування каспійської наф
ти. Як повідомляє українська

служба Бі-Бі-Сі, проект представ
ляв у Брюсселі для Еврокомісії 
колишній міністер оборони та за
кордонних справ Великої Британії 
Малькольм Рифкінд. Він пояснив, 
що попит на нафту в Европі зросте 
у наступні десять років, видобуток 
нафти з Північного моря впаде, а 
каспійська нафта збільшиться у 
видобутку.

Оскільки транспортні можли
вості Босфору екологічно обме
жені і майже не збільшаться, то 
проект Одеса-Броди-Ґданськ є 
безпрограшним, відзначив Риф
кінд, — радник PwC. Адже щороку 
через Босфор проходить 120-130 
мільйонів тонн нафти, і цю кіль
кість неможливо збільшити лише 
на 20 мільйонів тонн. Водночас, 
за оцінками експертів, видобуток 
каспійської нафти збільшиться до 
2010 року на 100-140 мільйонів.

“На нашу думку, “Одеса-Бро- 
ди” є найбільш очевидною відпо
віддю на це питання, хоча б вихо
дячи з того, що 600 кілометрів 
цього нафтопроводу вже збудовані 
і можуть використовуватися чи 
бути продовжені до Польщі і регіо
ну Каспійського моря. Існує вели
кий еніузіязм з приводу інтеїрації 
України з країнами Европейського 
Союзу, з країнами Центральної та 
Східньої Европи і проект нафто
проводу “Одеса-Броди-Плоцьк” є 
реалізацією такої інтеграції” — 
сказав пан Рифкінд.

“Україна відіграє ключову ро
лю в енергетичній безпеці євро
пейських країн. “Одеса-Броди- 
Плоцьк” — це европейський про
ект. Він має великий потенціал”,- 
- відзначив на презентації пред
ставник генерального директорату

зовнішніх зв’язків Pricewaterhouse 
Coopers Гагес Мінгареллі.

Отож Україна, Польща та EC 
створили спільну групу. Плянуєть
ся не припиняти міжсторонніх 
переговорів щодо розвитку про
екту: на днях до Києва прибуде чи
новник Европейської Комісії Фаузі 
Бенсарса, а наступного понеділка 
до Варшави на перемовини поїде 
пані Паласіо. “Такий швидкий 
розвиток подій — це демонстрація 
того, що Еврокомісія остаточно 
переконалась в ефективності 
цього проекту для Европи”, — ска
зав в інтерв’ю програмі “Діловий 
світ” на першому національному 
телеканалі голова правління ВАТ 
“Укртранснафта” Олександер То- 
дійчук одразу після завершення 
конференції.

Якщо дотримуватися сцена
рію, озвученому представниками 
PwC, то нафтогін задіюватимуть і 
розвиватимуть його потужності у 
три етапи. На першому перекачу
ватимуть нафту через Одесу до 
Бродів і далі на чеські і півден- 
нонемецькі заводи — тут можна 
говорити про посильну участь на
фтопроводу “Дружба” і транспор
тування 7 мільйонів тонн “чорно
го золота” на рік. На другому етапі 
до “труби” також підключиться 
Австрія, що дасть змогу транспор- 
тувати уже 11 мільйонів тонн 
нафти. А на третьому, для реалі
зації якого слід попрацювати три- 
п’ять років, у гру вступлять 
Плоцьк і Ґданськ, і аж тоді через 
Броди запрацюють на проектну 
потужність — “переганятимуть” 
мінімум 19 мільйонів тонн каспій
ської нафти на рік, зокрема й на 
північ Німеччини.

Микола Петрів (“Дзвін Севастополя”)

КУЧМА НИЩИТЬ УКРАЇНСЬКУ ФЛЬОТУ.
п

“Вельмишановний пане віцр-л коном України “Про державну та- прокоментував відставку Сжеля:
адмірале!

Комітет з моніторингу свобо
ди преси в Криму висловлює зане
покоєння у зв’язку з неправомір
ними,' наїїіу дум ку, вимогами до

ємницю”, не чинити на них будь- 
якого тиску і не втручатися в їхній 
виробничий процес”

Частина 2 статті 2 закону

“Для нас однозначно положи- 
тельньїм итогом визига Президен
та в Севастополь и в частности в 
Балаклаву являетея то, что ми

Максімов. Українські військові ча
стини, Севастопольський Війсь- 
ково-Морський Інститут викону
вали на параді російськомовні 
команди. Відкривав параду в Се-

України “Про друковані засоби п с№ Л 9 з^^^^¥ Т ^ ,? .л.и,Ц!е і?Рен’ вастополі р9сійський контрад-
' ГолойнокОман^вача BMC ЗС Ук- ’ Масової інформації (пресу) в Ук- иьрс будем иметь более понимаю- мірал Хаііайчев. І першу допЬеЩіь

“  '  “ з трибуни виголосив не українсь
кий воєначальник, а російський. І 
перша пісня, що відкрила у місті 
святковий банкет, була “Севасто
поль, Севастополь, город рускіх 
моряков”

Чогось подібного при Єжелю 
ніколи не було і в принципі не мо
гло бути. Тепер лявіна русифікації 
наростає Варто зазначити, що від
разу після усунення з посади Сже
ля, Кучма у супроводі лише росій
ських адміралів пішов до Святово- 
лодимирського собору на Херсо
несі, де покірно вислухав з уст ми
трополита Лазаря повчання Алєк- 
сєя П.

Послання владик Українсь
ких Церков там не зачитували.

Ще через кілька днів Кучма в 
Криму зустрівся в неформальних 
обставинах з Путіном, після чого 
прорік: “Альтернативьі углубле- 
нию отношений с нашим страте- 
гическим партнером Российсной 
Федерацией у Украиньї не может 
бьгть”

Зняття з посади Сжеля, як пи
шуть деякі аналітики, було голов
ним дарунком Кучми своєму 
російському патронові. Путін цим, 
як пише “Флаг Родини”, був дуже 
задоволений. В Ялту він викликав 
командувача ЧФ В. Масоріна і 
подякував йому за службу. А ще 
дав йому команду закладати в Се
вастополі нові будинки для гро
мадян Росії...

Окупація набирає обертів...

' раїни^ адмірала М. Сжеля про за
провадження цензури в газеті 
“Флот України” У своєму листі від 
17.03 . 2003 р. Ви вимагаєте від ад
мірала М .С ж еля вплинути ha 
газету “Флот України” таким чи
ном, щ 6б“исключить публикацйи 
материалОв, не способствующйх 
развитию дружбьі и добрососед- 
ства”

Не заперечуючи проти роз
витку дружби і добросусідства між 
фльотами України і Росії, хочемо 
нагадати, що цензура, як і втру
чання посадових осіб у діяльність 
засобів масової інформації — в Ук
раїні заборонені законодавчо.

Зокрема, стаття 2 Закону Ук
раїни “Про порядок висвітлення 
діяльности органів державної вла
ди та органів місцевого самовря
дування в Украї і засобами ма
сової інформації” від 23.09.1997 р. 
гласить: “Засоби масової інфор
мації України відповідно до зако
нодавства України мають право 
висвітлювати всі аспекти діяль
ности органів державної влади та 
органів місцевого самоврядуван
ня. Органи державної влади та ор
гани місцевого самоврядування 
зобов’язані надавати засобам ма
сової інформації повну інформа
цію про свою діяльність через від
повідні інформаційні служби ор
ганів державної влади та органів 
місцевого самоврядування, забез
печувати вільний доступ до неї, 
крім випадків, передбачених за-

раїні” від 16 11 1992 р.: “Друковані 
засоби масової інформації є віль
ними. Забороняється створення і 
фінансування державних органів, 
установ, організацій чи посад для 
цензури масової інформації”

У зв’язку з цим просимо Вас 
на виконання чинного законодав
ства України відкликати Ваш лист 
до адмірала М.Сжеля від 
17.03.2003 р. З повагою, голова 
СМГО “Комітет з моніторингу 
свободи преси в Криму” Володи
мир Притула”

Ви думаєте, що російський 
адмірал прислухався до голосу 
розуму? Аж ніяк! Все це виклика
ло незвичайну лють у Масоріна, і 
він надіслав Михайлові Єжелю 
ультимативного листа, в якому ви
словив йому свою недовіру, а на
шу газету обізвав бандерівським 
недобитком...

Я впевнений, що одночасно 
Масорін склав депешу про цей 
скандал та непокладистість Сжеля 
і вислав у Москву.

Очевидно, там і ухвалили рі
шення усунути українського го- 
ловкома з посади і спустили цю 
вказівку на Київ. Головний еедек, 
чия партія проголосила свій стра
тегічний курс “3 Москвою на віки 
вічні” взяв її до виконання. Мавр 
свою справу зробив.

Ненависники незалежної Ук
раїни задоволено потерли руки. 
Один з них, міський голова Сева
стополя Л. Жунько, зловтішно

щих собеседников. Я убежден, что 
после зтого люди в погонах не бу- 
дут любой ценой держаться за то 
имущество и за те земельньїе 
участки, которьіе может бьгть им 
совершенно давньїм давно уже и 
не нужньї. Я думаю, что одно
значно будут более зффекгивно 
использоваться как материальньїе 
так и земельньїе ресурсьі. Зто пер- 
вое. И второе, принято решение 
об однозначной демилигаризиции 
Балаклавской бухти. То бишь, зто 
будет вьіведен док, виведена под- 
водная лодка, и все сооружения, 
которие находятея сегодня на ба
лансе воєнних, они будут переда- 
ни гражданским субьектам. Ка- 
ким образом, зто уже вопрос вто- 
рой...”

Коментарі, як кажуть, зайві. 
Знищення української фльоти ви
світлено красномовно. Нема Бала- 
клави — не буде в Україні своєї 
підводної фльоти. Нема Сжеля — 
не стало кому на фльоті підгриму
вати українське слово та укра
їнський дух...

Саме так. Після усунення ад
мірала М. Сжеля з посади, від
стоювати українські інтереси в 
Севастополі на державному рівні 
праісгично нема кому. Українські 
вріо-сіо воєначальники вже поча
ли всі наради на українській фльоті 
проводити російською мовою, 
нею ж стали озвучувати свої вітан
ня до свят і ювілеїв, як це до 9 
травня зробив контрадмірал В.

ЗБУДУЮТЬ ПАМ’ЯТНИК ПІЛОТАМ 
УКРАЇНСЬКОЇ ГАЛИЦЬКОЇ АРМІЇ

ТУРКМЕНІСТАН СКАСУВАВ ПОДВІЙНЕ 
ГРОМАДЯНСТВО

Львів (АПУ). Пам’ятний 
знак на честь пілотів військово- 
повітряних формувань Українсь
кої Галицької Армії восени цього 
року постане у селищі Красному 
Буського району Львівщини. Знак 
буде встановлений на місці, де 
наприкінці 1918 року був зформо- 
ваний першим базовий летунсь- 
кий відділ УГА.

Ініціятором пам’ятного знаку 
є Львівська обласна організація 
СДПУ(О), а зокрема керівник її 
історично-технічної секції Ярос
лав Янчак Найактивнішу під
тримку цим задумам виявила кра- 
снянська громада

У Красному вже зроблено 
перші кроки. Там, де колись про
лягала злітна смуга, встановлено 
тимчасовий пам’ятний знак.

До речі, у різні часи летунст- 
во УГА, що було засноване в груд
ні 1918 року, налічувало від 20 до 
50 літаків, але з них готовими до 
вильоту було не більше 2-5. Бо
йову діяльність летунство УГА 
фактично припинило у 1920 році. 
Надхненником, а згодом і комен
дантом льотного відділу і рефе
рентом авіяції при Державному 
Секретаріяті Військових Справ, 
був син Івана Франка Петро.

Прага (Радіо Свобода). 
Скасування угоди про подвійне 
громадянство з Туркменістаном 
завершує процес розлучення між 
колишніми радянськими респуб
ліками. Багато оглядачів підкрес
лювало, що інститут подвійного 
громадянства дозволяв Росії втру
чатися у справи пострадянських 
країн і загрожував їхній незалеж
ності та стабільності.

Ціни на квартири в туркмен
ській столиці стрімко падають. 
Помешкання, яке ще місяць тому 
коштувало 9 тисяч долярів, тепер 
продається менше, ніж за три Це 
тому, що росіяни намагаються як
найшвидше продати своє житло в

Ашхабаді та забратися з країни. 
Власники двох паш портів, росій
ського та туркменського, отрима
ли два місяці, для того, щоб ви
значитись, яке громадянство вони 
хочуть залишити, а якщо вони не 
встигнуть, то автоматично стануть 
громадянами лише Туркменістану 
Як вважають оглядачі, йдеться про 
приблизно 100 тисяч осіб.

Офіційно Росія повідомила, 
що скасування подвійного грома
дянства не набере чинности без 
ухвалення відповідного закону ро
сійською Державною Думою Тур
кменський парлямент уже ухвалив 
рішення двох президентів ВІД 10
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РЕКОРДОВЕ ЗВЩОМЛЕННЯ УБСОЮЗУ 
ЗА БЕРЕЗЕНЬ 2003 Р. 

MONTHLY RECORDING RETORT 
FOR MARCH 2003

Наталка М ельник (“День”)

237 ГРИВЕНЬ -  ДО ГРУДНЯ

НОВІ ЧЛБНИ/NEW MEMBERS: 
30 Michael J. Bojczuk, Daniel 

Jacyszyn, Theresa Procyk 
35 Olga Bugera, Yuliya Bugera 
93 Anna Antonovych, Thomas 

Antonovych 
207 Oleh Kowerko 
244 James Barrett 
307 Christina Waverchuk Slezak 
323 Tanya M. Yablonsky Graechter 
SM Halyna Stepanenko

АД/Д НОВІ ЧЛЕНИ 
AD/D NEW MEMBERS 

35 Olga Bugera, Yuliya Bugera

ПОМЕРЛИ / DEATHS 
5 Anna Vito, William H Weaver 

22 John Muzyka 
30 Dimitri R. Stec, 2 

145 Steven Zakusylo

ПОМЕРЛИ НА ВИПЛАЧЕНОМУ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННІ 

DIED ON PAID UP BENEFIT 
5 Anna Kulynycz, 2 

64 Frank Smolinski 
84 Catherine Okonski 

104 Mary Ann Blood 
145 Stephan Zakusylo 
218 Waiter Rublowsky 
244 Mykola Myhowych 
249 Catherine Selepak, 2,3 
272 Gerry Petriw, 2 
SM Walter Boiko, Allan Giordano, 

Katherine Sulyma

ЗА МІСЯЦЬ БЕРЕЗЕНЬ 2003 P. 
(дорослий департамент) 

SUMMARY FOR 
MARCH 2003 

(adult department)
З кінцем 28 лютого 2003 p. 
УБСоюз мав активних 
дорослих членів-грамот 
Прийнято нових членів 
Прийнято нових членів 
AD/D 
Plan С
Прийнято з дитячого 
Департаменту 
Прийнято з переступними 
Листами
Прийнято наново 
Прийнято наново А р/р 
Прийнято з інших кляс за
безпечення

Разом 7,023

Суспендовано 
Суспендовано AD/D 
Видано переступні листи 
Переведені на виплачене 
Забезпечення 80/40 
Перейшли на виплачене 
Забезпечення з виші. 
Грамотами за життя 
Переведені на безплатне 
Продовжене забезпечення 
Відійшли з готівкою за 
Дозрілі грамоти 
Відійшли з передчасним 
Зворотом в готівці 
Відійшли до інших кляс 
Забезпечення 
Перейшли на передвчасне 
Виплачене забезпечення 
Відійшли з вигаслими 
Терміновими грамотами 
Померли
Conversion Plan А & В 

Разом
З кінцем 31 березня 2003 
р. УБСоюз мав активних 
дорослих членів-грамот

21

886
З

6991
13

MONTHLY RECORDING 
RETORT - JUVENILE DIVISION 

FOR MARCH 2003

НОВІ ЧЛБНИ/NEW MEMBERS:
30 Brenna Rose Dahr 

104 Anna Michele Simonski 
155 Stephan John Domic

ЗІСТАВЛЕННЯ 
ЗА МІСЯЦЬ БЕРЕЗЕНЬ 2003 Р 

(дитячий департамент) 
SUMMARY FOR 

MARCH 2003 
(juvenile division)

З кінцем 28 лютого 2003 p. 
УБСоюз мав активних 
Дитячих членів-грамот 
Прийнято нових членів 
Прийнято з переступними 
Листами
Прийнято наново 
Прийнято з інших кляс за
безпечення

Разом 
Суспендовано
Видано переступні листи 
Перейшли в дорослі члени 
Відійшли з готівкою за 
дозрілі грамоти 
Вигаслі термінові 
забезпечення "ОО-А"
Відійшли з передчасним 
Зворотом в готівці 
Перейшли до інших кляс 
забезпечення 
Перейшли на передвчасне 
виплачене забезпечення 
Перейшли на безплатне 
Продовжене забезпечення 
Померли

Разом
З кінцем 31 березн*2003 
р. УБСоюз мав активних 
дитячих членів-грамот

48

6,975

ЗАГАЛЬНЕ ЗІСТАВЛЕННЯ 
ДОРОСЛИХ І ДІТЕЙ, АКТИВНИХ 

І НЕАКТИВНИХ ЧЛЕНЮ- 
ЛРАМОГ

COMPOSITE SUMMLfttfroI* 
ACTIVE & NON ACTIVE 

MEMBERS FOR 
MARCH 2003 

З кінцем 31 березня 2003 p. 
УБСоюз мав активних до
рослих членів-грамот 
Дітей активних членів- 
Грамот

Разом
Дорослих членів-грамот на 
виплаченому забезпеченні 
Дітей членів-грамот на 
виплаченому забезпеченні 
Дорослих членів-грамот на 
безплатному продовжено
му забезпеченні 
Дітей членів-грамот на без
платному продовженому 
забезпеченні

Разом
З кінцем 31 березня 2003 
р. всіх разом, дорослих і 
дітей, активних і неактив
них членів-грамот УБСоюз 
мав
(Старших членів, шо пла
тять тільки фонди і за газе
ту УБСоюз мав) 58

Разом усіх членів з 
кінцем 31 березня 2003 р.
УБС мав 12,192

6,975

874
7,849

3,525

644

111

4,285

12,134

РЕКОРДОВЕ ЗВЩОМЛЕННЯ. 
ДИТЯЧОГО ВІДДІЛУ УБСОЮЗУ 

ЗА БЕРЕЗЕНЬ 2003 Р.
Христя Саляк Ша&ловська 
Головний Секретар

Василь Вишнянський (“Старий замок”)

ПОЕТИЧНОМУ РОДУ 
НЕМА ПЕРЕВОДУ

У Виноградові відбулася пре
зентація першої поетичної збірки 
внучатої племінниці Василя Ґрен- 
цжі-Донсьного -  Наталії Ґренджі 
Юна авторка навчається в одинад
цятій клясі місцевої середньої 
іоноли №1 і є активісткою демо- 
кратчної ліги молоді. Книжечка, 
цо якої входить близьмо тридцяти 
віршів, має назву “Ріка життя” 
Вона появилася завдяки підтримці 
Закарпатського центру соціяльних 
:лужб молоді.

Велике задоволення з привду 
надрукування перших віршових 
ліроб своєї внучки висловив при
сутній на парезентації рідний брат 
відомого закарпатського поета 
минулого сторіччя — 90-літній 
Іван Гренджа. Через 35 років після

смерти Василя Ґренджі-Донсько
го, нарешті хтось із родини взявся 
за поетичне перо. Молодій поетесі 
ще належить дуже багато попра
цювати над словом, аби набли
зитися до слави свого родича. 
Проте, видання збірочки віршів 
стало для неї поетичним святом, 
у якому взяли участь численні 
представники виноградівської 
інтелігенції, місцевої влади і навіть 
підприємці. А отже родинний про-» 
єкт перетворився в культурно-ми
стецьку подію для всього міста.

У свою чергу юній авторці 
бажаємо янайкращих успіхів на 
шляху її творчого зростання та 
праці для рідного слова й україн
ської культури. -  Редакція.

Якщо вірити статистиці, то 
добробут українських громадян із 
кожним звітним кварталом неу
хильно підвищується. Спираю
чись на останнє послання Прези
дента до Верховної Ради, Мініс
терство Праці і Соціяльної Полі
тики окреслило для себе такі пріо
ритетні напрями, як. підвищення 
рівня життя населення і зменшен
ня маштабів бідности, удоскона
лення соціяльно-робітничих від
носин і трудового законодавства, 
підвищення рівня зайнятости, 
формування пенсійного забезпе
чення, підтримки соціяльно неза- 
хищених верств.

Позитивні зрушення спосте
рігаються, зі слів міністра праці і 
соціяльної політики Михайла Па- 
пієва, у кожній із цих сфер. Так, 
зберігається тенденція зростання 
реальних прибутків населення, які 
цього року збільшилися на 8.4%, 
що, насамперед, пов'язано зі зро

станням зарплати на 15.7% у від
ношенні до аналогічного періоду 
минулого року. Пріоритетним зав
данням усе ж так само залиша
ється наближення мінімальних 
соціяльних стандартів до прожит
кового мінімуму.

Протягом останніх двох років 
мінімальна зарплата, як відомо, 
виросла з 74 до 185 гривень, при 
цьому, свідчить статистика, серед
ньомісячна виросла на 60.9%. 
Здійснюються кроки з підвищення 
оплати праці «бюджетникам»: во
но, за рішенням Кабінету Мініст
рів, відбувається в два етапи — з 1 
травня та з 1 червня, і загалом ста
новитиме 32.17%. Тобто, наявне 
перевиконання пляну: програма 
діяльности уряду передбачала під
вищення на рівні 25%.

З обіцяним підвищенням мі
німального рівня зарплати до 237 
гривень — дещо складніше. Нага
даємо, що рішення збільшити її 
спочатку до 185 з подальшою «на

дбавкою» схвалено в один день із 
прийняттям свіжого бюджету, 
проте з останнім документом узго
джено не було. Тому Кабінетові 
Міністрів після деяких роздумів 
довелося ухвалити «зважене і ре
алістичне рішення)): мінімальну 
зарплату в 185 грн. установити і 
виплати по ній здійснювати, а з 
237 гривнями почекати до грудня.

Підійшли, зі слів М. Папієва, 
і до питання підвищення пенсій
ного забезпечення: так, зважаючи 
на реальні можливості Пенсійного 
Фонду, Кабінет Міністрів постано
вив збільшити максимальний рі
вень трудової пенсії з 141 гривні 
до цілих 150, а для тих, хто працю
вав в особливо важких умовах — 
до двохсот.

Міністер спростував і думку 
про велику заборгованість із соці
яльних виплат. Цього року, з його 
слів, уперше в історії діяльности 
всіх українських урядів соціяльні

програми профінансовано на 
100%. Крім того, свідчить ста
тистика, зменшено попередню за
боргованість: із допомоги сім'ям 
ІЗ дітьми на 70%, на стільки ж -  
заборгованість малозабезпеченим, 
понад 50% — за паливо і газ.

Молоді українські мами мо
жуть бути спокійні: виплата допо
моги, як вже йшлося, повинна 
бути стабільною, а поступове її 
підвищення — ще одне пріоритет
не завдання. Нагадаємо, що з 1 
жовтня минулого року рівень од
норазової допомоги при наро
дженні дитини становив 320 гри
вень, аз 1 січня нинішнього -  роз
мір щомісячної допомоги з догля
ду за дитиною до досягнення нею 
трирічного віку, піднято до 80 гри
вень. З урахуванням того, що, за 
визнанням самих мам, на ці цілі 
на місяць іде ніяк не менше 100 
умовних одиниць, гроші, м'яко ка
жучи, скромні.
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ПРЕЗИДЕНТ ЛИТВИ ЗА ПОДАЛЬШЕ 
РОЗШИРЕННЯ НАТО
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Київ (“День”). -  Президент 
Литви Роландас Паксас вважає, 
що «вільнюська десятка» повинна 
прагнути до продовження подаль
шого розширення НАТО. “Місія 
«вільнюської десятки» — єдина й 
неподільна Европа — ще не за
вершена», — заявив Р. Паксас у ві
тальній промові на зустрічі голів 
парляментів десяти держав кан
дидатів у члени НАТО. «Ми під
тримуємо членство Албанії, Ма
кедонії та Хорватії в НАТО, будемо 
прагнути, щоб двері Альянсу були 
в ідкри ті^м  державам, які відпо
відають вимогам членства», — ска

зав президент.
Глави парляментів Албанії, 

Болгарії, Латвії, Литви, Македонії, 
Румунії, Словаччини, Словенії, 
Хорватії та Естонії обговорюють 
питання забезпечення європей
ської безпеки, за підсумками зу
стрічі запляновано прийняття 
спільної деклярації. У зустрічі та
кож бере участь голова парля мен
ту Грузії Ніно Бурджанадзе.

«Вільнюську десятку» зфор- 
мовано 2000 року за підсумками 
зустрічі у Вільнюсі голів МЗС 
дев’яти країн кандидатів у НАТО 
(пізніше приєдналася Хорватія).
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НА ДУМКУ ВІКТОРА ЮЩЕНКА...
Київ (“НХ”). — Керівник бльоку “Наша Україна”. Крім того,

“Нашої України” Віктор Ющенко 
вважає, що імени єдиного канди
дата на президентські вибори в 
Україні ніхто не повинен називати, 
принаймні, до жовтня. “Наша Ук
раїна” закликає всі опозиційні си
ли — соціалістів та бльок Юлії Ти
мошенко -- долучитись до прове
дення регіональних форумів. По
їздки відбуватимуться всією Ук
раїною, окремі області відвіду
ватимуть навіть двічі.

Політолог В. Малинкович ка
же, що ідея Ющенка визначати 
єдиного кандидата на регіональ
них форумах, є спробою привер
нути увагу до виборчої кампанії

запропонований спосіб обгово
рення кандидатів на президент
ську посаду з населенням, скида
ється на обговорення ініціятив 
президента щодо конституційної 
реформи.

На думку аналітика, насправ
ді все вирішуватиметься в Києві, і 
не лише на переговорах за участю 
опозиції. Успіх у визначенні єди
ного кандидата залежатиме також 
і від долі оголошеної конституцій
ної реформи.

Як досі, тільки Юлія Тимо
шенко вже заявила про наміри 
боротися за президентську посаду
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Дирекція і Рада Інституту досліджень діаспори висловлюють Вам та усім 
працівникам редакції сердечну вдячність за Ваше прихильне ставлення до нашої 
громадської організації. Завдяки цьому широкий український загал мас 
можливість отримувати інформацію про нашу діяльність, яка, попри громадський 
неприбутковий статус Інституту, с плідною й актуальною. Про це, зокрема, 
свідчать численні звернення вітчизняних та закордонних інституцій й окремих 
осіб із проханнями про надання ім видань Інституту.

Зичимо усім Вам доброго здоров'я, творчого натхнення й ‘легкого пера’, 
широкого і вдячного читацького загалу, родинного затишку й усіляких гараздів.

Маси о милу надію на тривалу плідну співпрацю, що маг на меті розбудову 
вільної заможної демократичної Української держави.

Електронна адреса Інституту: idd@userB.ukrsat.com

QL,

Ігор Винниченко, 
директор

Ч И Т А Й Т Е  І  П Е Р Е Д П Л А Ч У Й Т Е  
“Н А Р О Д Н У  В О Л Ю ” !

Г У М О Р

ОПРАВДАННЯ МАТЕРІ
У хаті матері українського 

партійця висить портрет Володи
мира Щербицького і образ Тайної 
Вечері. Знайомі попередили її, що 
відбудеться партійна перевірка, 
тож вона прибрала образ.

Одного дня несподівано з’я
вилася група паргійців.

— Бабусю, а нам казали, що у 
вас є образ Тайної Вечері, чи це 
правда?

— Та, бачите, зам’ялася го
сподиня, — ті, що повечеряли, вже 
розійшлися, а он Юда залишився.

КУДИ ВУЛИЦЯ ЙДЕ?
У Дрогобичі стрінув молодий 

студент старенького дідуся і питає:
— Дідусю, куди та вулиця іде?
— Я живу тут вже 84 роки, але 

не бачив, щоб ця вулиця кудись 
ішла, — відповів дідусь.

ТАТО СХОВАВ
Мама навчає дворічного Ан

дрійка рахувати:
— Синочку, ось три олівці. 

Рахуємо: один, два, три.
А тепер —ти полічи.
Андрійко повторює за ма

мою:
— Один, два, три.
— А тепер, -- говорить мама,

— тато заховає один олівець. По
лічи — скільки олівців залишило
ся?

~ Один, два, три, -  повторює 
синочок.

— Ну де ж ти бачив три олів
ці? Адже залишилося два!

— Третій олівець тато сховав,
— відповідає хлопець.

Організація Оборони Лемківщ ини
запрошує на

З-тю ЛЕМКІВСЬКУ “ВАТРУ” 
в США

яка відбудеться

в днях 27-29 червня, 2003 р.
на оселі Спілки Української Молоді 

в Елленвіллі, Н.Й.
iUjEMVlUJt, ZI4& JUNE 2003 В програмі:

П ’ЯТНИЦЯ. 27 ЧЕРВНЯ:
год. 9-та веч. - ЗАБАВА -  грає оркестра “ГАЛИ Ч АН И ” (в залі)

СУБОТА. 28 ЧЕРВНЯ: 
год. З-тя по пол. -Відкриття та розпалення ватри. Печення поросят, 
год. 4-та по пол. - Концерт (на дворі): ансамбль “ЧЕРЕМШИНА “ з Мошреалю, 

Канада; Тріо Бандуристок - АЛЛА, ІРИНА і ГАЛЯ; Танцювальна Група з 
Пассейку, Н.Дж., ансамбль “МЕТЕЛИЦЯ” з Торонто, Канада; Гурт 
“ГАЛИЧАНИ”; Танцювальна Група з Картерет, Н.Дж.; Тріо Бандуристок 
“НАМИСТО” з Трентону, Н.Дж.; Дует сестер Орос;
Гумористи та інші виступи і несподіванки, 

год. 9-та веч. - Дві Забави: оркестра “НА ЗД О РО В  ’Я ” (на дворі) і 
оркестра “ГА Л И Ч А Н И ” (в залі).

НЕДІЛЯ. 29 ЧЕРВНЯ: 
год. 10-та ранку - СЛУЖБА БОЖА та посвячення площі під будову кяггттитп 

в пам’ять жертв Акції “Вісла” 
год. 12-та пол. - Футбольні змагання: “КРИЛАТІ” з Йонкерсу -  ”ВАТРА " з 

Лонг Айленду, Н.Й
год. 2-га по пол. - Доповідь магістра ЄВГЕНА ЛАДНИ з Канади -  “Відродження 

Лемківщини”
Концерт, 

год. 6-та по пол. - Закриття Ватри.
Під час “Ватри” -  смачні страви та холодні і гарячі напої.

Рігссшшд; Take New York ScateThwy North to exit 16. Вcar right al aiga reeding MExlt 16 to Harriaaaa and US-4/R*. 
17м and go North for 1 mile. Bear right oa RT-17 aad go Northwest for 30 atfta  to «sit 113, t u n  right am to U&-209 to 
Wiunboro/Eiieaviiie. Tura right oa US-209 to O nU i СУМ ід EUeavilte, NY.
For room rcjervacioiu call (545)647-7230 or by email: £ЦвАХІ1ІС^СЇЛкаіХ* For Informatioa* call (973)773-3344 or
(203)762-5912 or email: (r

mailto:idd@userB.ukrsat.com
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Віталій М ацько
Кандидат філологічних наук, письменник 
Голова обласної “Просвіти” в м. Хмельницький

ПРАПОР УКРАЇНСЬКОЇ НАУКИ

Ольга Сущенко (“ВК”)

МИХАЙЛО БРАЙЧЕВСЬКИЙ
Кінострічка талановитого ре- робив концепцію розвитку сло-

БУВ НІБИ “НЕТУТЕШНІЙ”

Минуло 90 років з дня наро
дження письменника, вченого-фі- 
лолога Григорія Н)дьги. Він наро
дився 21 січня 1923 року в селі Ар- 
тюхівці Роменського району Сум
ської области. Закінчив філологіч
ний факультет столичного універ
ситету. Підчас навчання захопився 
дослідженням фолкльору та етно
графії, а відтак став автором кіль
кох монографій, а також книги 
“Українська пісня в світі”

Мені пощастило листуватися 
й особисто бути знайомим з дру
жиною письменника Анастасією 
Нудьгою-Галич (1921 -2000). Вона 
розповідала, що автор написав 
книгу на 800 сторінок, одначе, її 
довго не друкували і побачила світ 
лише після ретельної цензорської 
чистки, вилучення сторінок. Тоб
то, вийшла у світ переполовине
ною, усіченою.

Таке ретельне, обережне ста
влення вченого до наукових праць, 
насторожувало до нього режим
них цензорів. Тенденційний підхід 
влади до творів Григорія Антоно
вича Нудьги пояснюється тим, що 
він, фронтовик, улітку 1944 року, 
потрапив у німецький полон, а 
після визволення повернувся на 
Батьківщину. Одначе, творча пра
ця дослідника рідної літератури 
була перервана. Одразу ж після 
війни його репресували, а голов
ним зинувачненням висувалося 
те, що він “извращал украинский 
язьік в националисгическом духе”, 
тобто користувався правописом 
Голоскевича.

Після повернення з неволі, 
вчений оселився у Львові, де про
живала його дружина, вчителька

біології. До речі, Анастасія Олек
сандрівна Галич була наймолод
шою сестрою письменниці Марії 
Галич. Марія ж у 20-их роках була 
активною просвітянкою, єдиною 
дівчиною в літературній групі 
“Ланка" Вона також по війні жи
ла у Львові, її творчість влада всі
ляко замовчувала, бо у воєнний 
час друкувалася в журналі “Засів”, 
що його редагував Віктор Петров.

Отже, Григорій Нудьга про
довжував працювати в галузі ук
раїнського наукового літературо
знавства. Його багаторічні дослі
дження та публікації свідчать про 
обізнаність вченого з фолкльором, 
історією української мови і літе
ратури, філософією, соціологією, 
історією України тощо. Йому б 
академіка треба було присвоїти за 
такий високий патріотизм, за за
слуги перед українською культу
рою. А він працював у львівській 
філії Академії Суспільних Наук все 
життя молодшим науковим спів
робітником.

В Україні не відзначили його 
ювілею на державному рівні. За
були також про столітній ювілей 
Марії Галич (2001). У жодній га
зеті навіть згадки не подали. А 
варто б підняти архіви, перегля
нути листування, рукописи, авто
графи і видрукувати повне зібран
ня творів. Така справа тільки під 
силу академічній установі.

Григорій Нудьга (1913-1992) 
є прапором української філологіч
ної науки і заслуговує на те, щоб 
бодай майбутній 100-літній юіпей 
з дня його народження увінчався 
повним зібранням його творів.

В УВУ ПОЧАВСЯ ЛІТНІЙ СЕМЕСТР
Мюнхен (УВУ). -  Хоч викла- опіку над УВУ, а відтак побажав

ди в Українському Вільному Уні
верситеті почалися вже раніше, 
офіційне відкриття семестру від
булося у вівторок, 20-го травня. 
Цьогорічна програма відрізнялася 
дещо від попередніх тим, що го
ловною подією урочисто сти був 
концерт. Докторант УВУ Тарас 
Ященко (фортепіяно) і пані Іріс 
Юліянна Цель (кларнет) майстер
но виконали твори таких світових 
і українських клясиків, як: Лято- 
шинський, Ревуцький, Дебюссі, 
Вагнер, Моцарг та інші.

Програму вечора відкрив ко
ротким словом українською і ні
мецькою мовами ректор УВУ Ле
онід Рудницький. Після привітан
ня генерального консула України 
д-ра Валерія Степанова, його дру
жини та почесних гостей, ректор 
розповів про співпрацю УВУ з уні
верситетами в Україні, Німеччині, 
Австрії та США; про нові видання 
УВУ, спеціяльні програми для 
аспірантів з України (між ними 
вчительський семінар з методоло
гії Монтесорі) та про працю УВУ 
для посилення зацікавлення Ук
раїною в Европі.

На кінець свого слова ректор 
Л. Рудницький висловив подяку 
усім тим, хто помагає Універси
тетові, а особливо Фундації УВУ 
в Нью-Йорку і баварському міні
строві освіти і культури д-рові Г. 
Цегетмаєрові за його постійну

професорам і студентам успіш
ного семестру.

Привіт від студентів і аспі
ратів  УВУ висловила вишуканою 
німецькою мовр^о студентка гер
маністики Галина Дирбавка. 
Склавши подяку професорському 
складові УВУ за його невтомні 
старання передати своє знання мо
лодшій генерації, вона звернула 
увагу нате, що УВУ дає студентам 
“унікальну можливість вивчати на 
місці, при помочі німецьких про
фесорів, мову, літературу та автен
тичну культуру” німецького на
роду. Пані Дирбавка підкреслила, 
що набуті на УВУ знання поглиб
люють етичне та духове життя мо
лодої людини і даюь їй можливість 
не тільки піднести свої професійні 
кваліфікації, але й краще пізнати 
світ та згодом причинитися до вза
єморозуміння та мирної співпраці 
між народами.

Після офіційної частини про
грами, відбулася товариська зу
стріч, яка, як це часто буває в УВУ, 
мала міжнародний характер. У до
датку до студентів, професорів і 
представників української грома
ди Мюнхену, на імпрезу завітали 
також німці, чехи, поляки та мадя- 
ри, які цікавляться УВУ й Укра
їною, а які при чарці вина довго 
обговорювали майбутні можли
вості України в рамках Европейсь
кого Союзу.

у 1932-1933 роках. Ця конферен
ція, присвячена також 5-ій річниці 
діяльносте української греко-като- 
лицької громади Св. Миколая в 
Греції, стала початком заходів, 
присвячених трагічним сторінкам 
української історії.

Грецькі українці, підгриму
ючи світову кампанію, ініційовану 
Світовим Конгресом Українців і 
спрямовану на позбавлення аме
риканського журналіста Вальтера 
Дюранти Пулітцерівської премії 
за заздалегідь неправдиву та спо
творену інформацію щодо справ
жнього стану справ у голодуючій

риства “Українсько-грецька дум
ка” Галина Маслюк торкнулася 
соціяльно-політичної та націо
нальної трагедії України того часу 
і наслідків, які вона мала для май
бутніх поколінь. Наш святий обо
в’язок —допомогти повернути Ук
раїнському Народові його справж
ню історію, а історії — правду, ска
зала вона.

Посол України в Греції Віктор 
Кальник у виступі на конференції 
зазначив, що всі три гілки україн
ської влади сьогодні скоордино
вано працюють над реалізацією 
заходів, присвячених 70-ій річниці

жисера Леоніда Осики «Захар Бер
кут», знята 1971 року, тоді не вий
шла на екрани. Консультантом 
цього фільму був знаний історик 
Михайло Брайчевський. Він же 
знімався і в сцені бояр -  грав доб
ре, імпровізував

«Дозвольте, я буду ходити й 
співати: «А хто п’є вино, все тому 
видно...», -  запропонував режисе
рові.

А той: «Чому ви так низенько 
нахиляєтеся?»

Михайло Юліянович у від
повідь: -  «Якщо багато вина пити, 
то може й до низу довести. .»

Леонідові Осиці тоді «мис
тецтвознавці» пропонували вирі
зати з фільму кадри з Брайчев- 
ським -  і прізвище консультанта, 
і там, де він у ролі, й кінострічка 
піде в люди. Подумайте, мовляв. 
А Осика віджаріувався, довівши 
до «білого жару» того радника: «Я 
думаю. Українці все життя дума-

в’ян Східньої Европи -  утверджу
вав істину про безперервність 
життя Українського Народу на 
своїх етнічних територіях, -  звіль
нили з наукового інституту. При
чина того -  позиція вченого-гро- 
мадянина, який 1966 року написав 
памфлет “Приєднання чи возз’єд
нання?”, де історик критикував 
офіційну радянську концепцію про 
так зване возз’єднання України та 
Росії 1654 року.

Та і в роки безробіття вчений 
невтомно працював, писав у «шу
хляду». А «крамольна» праця йо
го, що вийшла в «самвидаві», від
крито видавалася тільки в неза
лежній Україні. Зокрема, у його 
“Вибраних творах”, що вийшли 
1999 року у видавничому домі 
“КМ Academia”

І ось великий, може, несподі
ваний подарунок зробив нам На
ціональний Києво-Печерський Іс
торично-Культурний Заповідник,

ють: Думи мої, думи. Дума про випустивши свій “Лаврський аль-
любов, Дума про козака Гзлоту, 
Дума про невмирущого "

Над Михайлом Брайчевським 
тоді висіла «крамола», він був без
робітний учений... Нагадаємо: ав- < 
тора славних монографій «Коли і 
як виник Київ», «Походження Ру
сі», які вже тоді стали най популяр
нішими виданнями, -  автора бага
тьох наукових праць, у яких роз-

манах , якии присвячено пам яп 
М. Брайчевського. Тут на цент
ральному місці його легендарна 
стаття, що стала знаковим твором 
українського шістдесятництва, -  
“Приєднання чи возз’єднання?”

У домашньому архіві вчено
го, крім цієї клясичної праці, збе
рігалися й скорочений рротокол 
обговорення цісї етапі в Інституті

Історії та відповідь Брайчевського 
на висловлені йому “зауваження” 
Сам учений розглядав це як сво
єрідний триптих і мріяв видати ок
ремою книжкою. І ось тепер в аль
манасі друкується лише третя ча
стина трилогії -  за обсягом вона 
перевищує саму статтю “Приєд
нання...”

Опинившись у важкій ситу
ації гонінь, історик не замовк, а 
вперто відстоював свою позицію. 
“Заключне слово” -  не просто від
повідь історика-ерудита. За цим -  
особистість великого вченого, що 
і в “радянські, застійні” залишався 
совістю української історичної на
уки.

Про непросте, подвижницьке 
життя видатного киянина Михай
ла Брайчевського в альманасі роз
повідають його дружина, вчені-іс- 
торики, друзі. Тут -  багато й ілю
страцій, що чорно-білим кадром 
пройшли через дитинство, юність, 
пору гонінь і визнання. І малюнки 
Брайчевського. І один розділ до 
сьогодні неопублікованої моно
графії Брайчевського “Слово о 
полку Ігоревім” І список неопу- 
бл і кованих праць, який написав 
уже кволою рукою в передостан
ній рік життя.

Так повелося: великих бачи
мо лише на відстані. За національ
ною програмою випуску суспіль
но необхідних видань, вчені-іс-

торики готують видання повної 
спадщини -  10 томів М. Брайчев
ського -  історика, археолога, ми
стецтвознавця, мовознавця. 1 по
ета. Хоч як поета багато хто впер
ше відкриває його для себе. Щой
но у видавництві “С м олоскип” 
вийшла збірка “Часу круговерть” 

майже всі представлені тут 
поетичні твори Брайчевського 
друкуються вперше.

Він був філософом і поетом 
української історії. Прочитаймо 
поеми “Григорій Сковорода”, “Ко
шовий Іван Сірко”, “Гориславич”, 
вінок сонетів на тему “Слова о 
полку Ігоревім”, книгу притч, по
езії -  “Дороги”, “Сучасності -  
«гімн», «Історії»...

Михайло Юліянович хоч би 
за що взявся, міг зробити “цукер
ку” Все, що виходило з-під його 
пера, було ренесансним, -  вголос 
розмірковував знаний культуролог 
Роман Корогодський під час пре
зентації поезій Брайчевського на 
зустрічі в “Колі Шевельова” у На
ціональному Музеї Літератури. -  
Він був добре “вмонтований” ду
хом, уживався в різні часи, шари. 
Ми всі відчували потенціял Брай
чевського як людини великої. Хоч 
багато хто був близьким до Ми
хайла Юліяновича, але віддаль 
завжди відчувалася, він вирізняв
ся. Був ніби “нетутешній”

ДЕНЬ EBPOtm НА ХРЕЩАТИКУ
Уперше в нашій країні святку

вали День Европи. Це свято тор
жествує на континенті з травня 
1950 року, коли мінісгер закордон
них справ Франції Роберт Шуман1 
задекларував прагнення європей
ців консолідувати сили в економі
ці, політиці та культурі. Нині до 
цього процесу, здається, приєдну
ється й Україна. Принаймні, це ' 
підтвердив у своєму виступі по 
всіх центральних телеканалах 
Президент Л.ДКучма. Один з чо
лових провідників EC Романо 
Проді теж поздоровив українців з 
першим у їхньому ЖИТТІ ЦИВІЛІЗО'- 

ваним святом.
Саме свято організовано в 

традиціях Заходу: на Хрещатику, 
організували наметове містечко, 
де кожен павільйон представляв t 
якусь європейську структуру чи , 
країну. Біля Європейської Комісії” 
молодь, яка домінувала на святі, 
певне, через свою природну ціка- - 
вість і прагнення до цивілізації, 
довго не затримувалася. Зате про
товпитися до намету “Европейсь
кий молодіжний парлямент” було 
важкувато.

Юнаки та дівчата, що в Ук
раїні представляють цю поважну 
міжнародну організацію, прово

дили працю оригінально та з пев- 
ною користю: оголосили віктори
ну на краще знання ЕМП, а пе
реможцям вручали сині кульки та 
прапорці з зірками EC. Зізнаюсь, 
я теж прагнув перемогли в інте
лектуальному змаганні, але знань 
про молодіжний парлямеїггтіа про 
справи в Европі забракло. Зате мої 
юні суперники достеменгіО знали, 
коли підписано Маастріхтську 
угоду (1992 p., до речі), а також — 
де той Маасгріхт взагалі знахо
диться. Зате ніхто не знав відповіді 
на коронне запитання господарів 
павільйону: коли Україна вступить 
в EC? .

Трохи розчарований, я по
прямував до наметів представни
ків країн EC.
L Найперше -- до Польщі, де 
роздавали буклети з краєвидами 
.Кракова та Закопаного, та голов
не, -- роз’яснювали, коли ця країна 
введе візи для українців у зв’язку 

.зі вступом Речі Посполитої до 
Евроспільноти. Наразі навіть самі 
поляки, які тут господарювали, не 
могли цього вказати. Тому я за
вернув до італійців.

Тут мало переймалися полі
тикою та европроблемами, а про
понували скуштувати знамениту

італійську піццу та й інші націо
нальні страви з ресторану “Да 
Вінчі” Протовпитися до таць з на
їдками не вдалося, тому прилаш
тувався до лотка з ароматним “Не- 
скафе”, а зачувши тирольські на
співи, побіг до австрійців. Гарні 
дівчата та хлопці в альпійських на
ціональних шатах з пір'ям в капе
люхах награвали свої знамениті й 
неповторні мелодії, відбиваючи у 
німців, що прагли залучити до се
бе перехожих роздачею панамок, 
різношерсту публіку.

Греки зосередили увагу киян 
TitГ<йкЛ*Ій бтОлиці* на-майбутній1 
0лім*гїяді-2004, що відбудеться за 
рік в Атенах. Цікавими були також 
експозиції Туреччини, Чехії, Шве
ції, Португалії, Нідерляндів, Фран
ції, Великої Британії, Фінляндії та 
Болгарії. Та найбільше мені спо
добався намет наших угорських 
сусідів.

Чому, спитаєте? Бо саме тут 
я, нарешті, виграв нагороду у 
вікторині. Господарювали в наметі 
Угорщини сймпатичні жіночки 
разом із Світланою Кабиш, що 
опікується в посольстві цієї країни 
питаннями взаємовигідного еко
номічного та туристичного об
міну. З екрана монітора відвіду

вачів вітали гостинні мешканці по
бережжя Балатону, знаменитих 
виноградарських регіонів Токаю 
та Егера, геотермальних здрав
ниць та інших прекрасних куточ
ків Угорщини...

Полишати павільйон не хо
тілося не лише мені: всі учасники 
вікторини були й її переможцями 
нагороди роздавалися, варто було 
лише заповнити дотепну анкету з 
питаннями про знамениту мадяр
ську “паленку” чи гуляш...

А на Европейському майдані 
відбулося урочисте відкриття свя
та континенту, в центрі якого, ви*^ 
являється, ми завжди мешкали.

Присутніх привітали посад
ник столиці 0 .0 .Омельченко та 
мінісгер закордонних справ А. М. 
Зленко. Затим сцену естради оку
пували артисти. Олександер По- 
номарьов, Таїсія Повалі~, “ВВ”, а 
з ними й справжні європейці — 
гурти та виконавці з Франції, Да
нії, Польщі, Литви, Болгарії, Ні
меччини, Чехії’, Фінляндії та Нідер
ляндів показали клясу і сучасний' 
рівень континентальної культури. 
Завершилося усе це феєрверком.

Отож, відсвяткували... І вже в 
Европі?

Олексій Гнатович Слабецькнй (“УМ”)

ЯК ПАЛАВ МАЛИН?

УКРАЇНЦІ ГРЕЦІЇ ВШАНОВУЮТЬ 
ПАМ’ЯТЬ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ

Атени (АПУ). -  Завдяки ук- значив, що настав час заявити на
раїнській громаді Греції, відбулася весь світ про цю величезну траге-
тут конференція “Національна дію Українського Народу, 
трагедія України”, присвячена па- У своїй доповіді “Національ-
м’яті жертв Голодомору в Україні на трагедія України” голова Това-

Останнім часом поляки зчи
нили галас про відзначення т. зв. 
різанини на Волині в 1943 році. 
Вони роблять винуватцями тих да
леких подій тільки українців і, зо
крема, -  ОУН-УПА

Я в той час я мав 11 років. 
Звичайно, не все міг тоді зрозу
міти, але хочу розповісти про те, 
що чув, бачив і пам’ятаю.

Батьки мої мешкали в с. Жор- 
нище Ківерцівського району на 
Волині. Наша хата була на краю 
села, яке межує із селами Рівен- 
сьної области. За якихось 200 м від 
нас на захід містилася садиба 
польського пана Ожешка, землі 
якого були на території с. Бакорин 
(Млинівський район Рівенської 
области). З південної сторони, за 
півкілометра від нас, — польська 
колонія “Наротувка” Належала 
вона до с. Певжа того ж Млинів- 
ського району.

У цій колонії жили поляки- 
“старожили”: Квятковський, Пет- 
рик, Гереляк, Скепижека, три го
сподарі Тарногурських, Мержин- 
ськиЙ, Янек (прізвище забув) і 
Каспшак. А в 20-их роках мину
лого століття поряд з ними посе
лилися (не знаю, на чиїй землі) ще

такі поляки: Марціняк, Фудзік, То- 
бяш, Баран, Осгап’юк і Воляк. Ка
зали, що вони отримали земельні 
наділи як добровольці “пєрвшей 
бригади” Пілсудського під час бо
ротьби за державність Польщі.

Яка доля поляків цієї колонії?

Отих колишніх добровольців 
Пілсудського “визволителі”-біль- 
шовики вивезли на Сибір узимку 
1940 р. Решта жила до 1943 р. 
Влітку почали ходити чутки про 
недружні стосунки між поляками 
й українцями. Але “наших” ко
лоністів ніхто не турбував. Однак 
вони самі у червні того року ви
їхали у районний центр тоді Во
лині -  Олику. Туди також подали
ся поляки інших колоній, які були 
неподалік нашого села,-- Хорлупи 
(“Станіславувка”), Покащів (“Ко- 
питувка”). Виїхав і пан Ожешко.

Але в Бакорині ще залишився 
поляк-“старожил” Вонсович, а на 
“Наротувці” — Квятковський. Во
ни спокійно віджнивували і ви
їхали в Олику у вересні того ж ро
ку, хоч сусіди-українці рекомен
дували їм нікуди не виїжджати. А 
восени всі вони з Олики виїхали

в Польщу. Нічого не сталося з ха
тами цих поляків. їх ніхто не па
лив, не громив, не розтягував. Так 
вони простояли до 1945 року. Ко
ли з-за Бугу прибули українці, то 
поселились у тих хатах. Ось така 
була біля нас українсько-польська 
“різанина”

Не можу не згадати і такого 
історичного епізоду. В червні 1943 
р. з млина с. Малин (Млинівський 
район, Рівенська область) однієї 
ночі озброєна група забрала зі 
складу зерно, яке там назбиралось 
від мірки за помол. Згодом гово
рили, що це вчинили червоні пар- 
тизани-медведівці, і діяли вони під 
маскою упівців.

Німці проводили розсліду
вання і, нічого не з’ясувавши, ви
рішили покарати мешканців села. 
13 липня 1943 року вранці вони 
оточили село Малин, в якому була 
велика колонія чехів. Спочатку 
німці поводилися ніби й мирно, 
вранці ще й поснідали в деяких 
хатах. А тоді облавою зігнали всіх 
людей у церкву, клуню одного го
сподаря і в колишнє приміщення 
гміни. Всі три приміщення зачи
нили і людей спалили живцем. А 
потім почали грабувати і палити

хати. Коли когось ще знаходили у 
схованках — вбивали на місці. Нім
цям допомагав у цій масакрі і ба
тальйон поляків.

Між тими чеськими колоніс
тами був відомий на всю округу 
ветеринарний лікар --Влодко 
Мендлик. Поляки з батальйону 
знали його і сказали про нього 
німцям. Німці залишили його жи
вим, але сім’ю його спалили. Коли 
карателі відходили з Малина, то з 
собою гнали велику череду награ
бованої худоби. Доглядати за ху
добою доручили Влодкові Менд- 
лику. Пішли вони в Олику. Вночі 
з Олики Мендликові вдалося втек
ти. Він повертався до свого спа
леного села. Зайшов до нашого 
сусіда Семена Боярчука і розповів 
про всі жахи. В Малині в той день 
спалено, розстріляно близько 800 
мешканців села

P.S. Слава Україні! У цьому 
році виповнюється 60 років тра
гедії с. Малин, про яку я згадую... 
До речі, “совєти” не дуже писали 
про неї. А якщо щось і друкували, 
то все “валили” на німців, а по
ляків у тій масакрі і не згадували 

Ми тоді жили від Малина на 
віддалі якихось километрів 10

тоді Україні, розпочали скорботні Голодомору 1932-1933 pp. Він по-
дні, які триватимуть до кінця 2003 відомив, що уряд України пору-
Р01̂  шив перед ООН питання про ви-

ГлаваУГКЦ Кардинал Любо- знання Голодомору 1932-33 pp. в
мир Гузар у своєму зверненні за- Україні геноцидом.

ЗБЕРЕЖІТЬ НА ДОВГІ РОКИ УКРАЇНСЬКЕ ОРГАНІЗОВАНЕ ЖИТТЯ
В АМЕРИЦІ І КАНАДІ.

ВСТУПАЙТЕ В ЧЛЕНИ УКРАЇНСЬКОГО БРАТСЬКОГО СОРЮЗУ!
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Юрій Саєнко, Київ

“ІНТЕЛЕКТ НАЦІЇ -  ШЛЯХИ ІНТЕГРАЦІЇ”
п

Коли Україна стала неза
лежною, вона потрапила на арену 
глобальної конкуренції. В гумані
тарній сфері, будь ласка, працюй
те, скільки і як можете, ніхто вам 
не заважає. А от природознавчо- 
матеріяльний поте н ці ял змушу
ють нас згорнути, аби ми стали 
лишень сировинним придатком у 
структурі глобалізованого світу. А 
історія розвинених країн -- це на
самперед нові інженерно-технічні 
прориви, винаходи і відкриття. 
Так створювалася основа розвит
ку тих країн, де в центрі уваги був 
винахідник-новатор, розробки 
якого тут же підхоплювало вироб
ництво. У нас все навпаки і в зане
паді.

Я. Яцків. -  Я хочу підтримати 
думку пана Леоніда Шульмана. 
Ще за радянських часів я мав змо
гу спостерігати величезну повагу 
до інженера в Канаді. Американ
ська інженерно-новаторська спра
ва також має великий авторитет у 
США Варто присвятити одне із 
засідань “Елітарної світлиці” 
проблемі вимирання “касти інже
нерів в Україні”

Сліпчук. — Я винахідник і 
автор багатьох патентів. В Україні 
існує дуже багато різних структур, 
які не тільки не допомагають ін
женерно-технічній творчості, але 
й суперечать їй. Треба сворити мі
ністерство науково-технічного 
прогресу і сконцентрувати в ньому 
всі проблеми новаторського роз
витку та конструкторські розробки
— експортно-спроможного рівня.

Я. Яцків. — Скільки ваших па
тентів зареєстровано за кордоном?

Сліпчук: — Доки ще немає.
Я. Яцків. -- А чи є сенс ут

римувати всі винаходи тільки в 
Україні?

Сліпчук. — Думаю, що так.
Я. Яцків. — Це дуже спірне 

питання. Відкриваючи патенти в 
Україні, і не реєструючи їх за кор
доном, ви тим самим втрачаєте 
можливість продавати патент.

А. Наумець. -- Мене дивує, 
що у нашій дискусії не звучить 
слово “мораль”. Мораль і відпові
дальність — це ключові аспекти 
нашого поступу. Інтеграція — це 
добре, але, пам’ятаймо, нас затято 
“інтегрували” вже за радянських 
часів у що завгодно і як завгодно. 
Те суспільство претендувало на 
найвищий ступінь “інтеграції” у 
всьому, тому розглядаймо інтелек
туальний потенціял на полюсній

шкалі “диференціяція — інтегра
ція” Наше суспільство неупоряд- 
коване. Щоб подолати лицемір
ство, треба упорядкуватися за кри
теріями моральности і відпові- 
дальности.

Я. Яцків. — Отже, відпові
дальність перед собою і перед Ук
раїною.

А. Шарафутдінов — Якщо 
говорити про винахідницво, то 
маємо знати, що в захід ньому світі 
справжній зиск від винаходу от
римує не винахідник, а виробник. 
Нам не вистачає контроверсії 
вести діялог, дискусії з досягнен
ням консенсусу в рішеннях. Го
ловуючий закликав не звертати 
уваги на те, хто з нас якої націо- 
нальности. Я — татарин. Я чую від 
західніх людей таке: з українцями 
ризиковано вести справу. От з єв
реями — інша справа: ті, якщо вже 
дали слово, то дотримаються. От
же, діють якісь соціокультурні осо
бливості різних етносів. Це треба 
врахувати при комунікації та спів
праці.

Я. Яцків. — Дякуємо за цікаві 
різнобічні думки!

С. Рябченко. — Я хочу торкну
тися теми ролі інтелігенції в роз
будові Української Держави. Тепер 
більша частина інтелігенції торгує 
на базарах, ніж займається при
таманною їй професійною пра
цею, чи управляє державою.

Я. Яцків. — Вибачте, наведу 
лише такі дані: тільки одна трети
на докторів і кандидатів наук зай
мається безпосередньо науково- 
дослідницькою працею.

С. Рябченко. -  Ця цифра ще 
й перебільшена, якщо зважати ще 
й на ефективну працю. Один ке
рівник наукової установи питає 
іншого: “Скільки людей твоєї ус
танови працює ефективно?” Від
повідь: — “Половина” Перший 
вигукує: “То у тебе ще добре! У 
мене -- лише чверть” Пропону
ється організувати колегію неза
лежних експертів НАНУ Додібна 
структура вже була. Називалась 
вона Національною Радою з На
уки та Технології під головуанням 
академіка Находкіна. Зроблено 
дуже багато корисного, але всі 
висліди праці цієї Ради погубили 
негідники з владних структур. 
Сьогодні без політичних реформ 
в Україні нічого путнього немо
жливо зробити. Маємо таку кон
ституцію, за якою не можна жиги. 
Це конституція війни між гілками

влади, а не співпраці. Цей доку
мент бльокує розвиток нашої дер
жави. Інтелектуальний потенціял 
України варто інтегрувати з метою 
вирішення політичних проблем. 
Варто згуртувати наукові спілки й 
асоціяції

Г. Миронюк. — Обговорення 
названих книжок виводить на цен
тральну фігуру — на автора. Авто
ра музики, книги, вистави, карти
ни, пісні тощо. Можна його назва
ти винахідником. Одним словом -
- творець. Автор має бути найпо
важнішою людиною в Україні. 
Проте, на практиці цим людям чи
няться бюрократичні перепони. В 
тому числі і Міністерством Освіти 
і Науки.

В. Троян. — Я репрезентую 
асоціяцію “Жінки в науці” Під
тримую думку академіка С. Ряб- 
ченка про актуальність політичної 
реформи. Турбує мене зниження 
морального та професійного ста
ну нашої науки. В науку пішов се
редняк. Треба при НАНУ ство

рити структуру співпраці з наши
ми науковцями, які працюють за 
кордоном. Атестаційна справа має 
бути реформована за допомогою 
наукової громадськості.

У дискусії забирало слово 
багато присутніх.

Я. Яцків. — Мені здасться, що 
ми отримали достатній зріз на
шого суспільного інтелекту. Тепер 
ми ще сировинна держава. В екс
порті маємо декілька відсотків ін
телектуальної продукції. Прошу 
до підсумкового слова наших го
стей.

Ю. Саєнко. -  Відомий вчений 
Тарас Гунчак прислав привітання 
нашому зібранню. Він ставить 
проблему поєднання громадсько
го суспільства і інтелектуального

Іван Кассала

потенціялу. Вчений, як і будь-який 
професіонал, має брати на себе і 
фахову, і громадську відповідаль
ність. Перед владою інтереси на
роду мають репрезентувати, від
стоювати і контролювати насам
перед інтелектуали. Це ще давня 
ідея Платона Думаю, що при цьо
му треба поєднувати єдиний ком
плекс — духовне, гуманітарне і 
інженерне.

О. Мороз. — Якщо ми говори
мо про інтеграцію, ми рівночасно 
маємо на увазі міждисциплінар
ний підхід. Справа українознав
ства чи українства — це справа не 
тільки одних ідеологів, поетів і 
мистців, це справа математиків, 
кібернетиків, фізиків, хеміків — це 
справа всіх наук. Це справа залу
чення всіх думок.

Президент США Б. Клінтон 
говорив, що Америка багата не 
тому, що має гроші, атому, що дає 
гроші на науку. Стан України гір
кий, -  вона виділяє на науку мізер
ні гроші До того ж важлива спра
ва контролю, — що зроблено, куди 
пішли кошти, з яким ефектом. 
Треба мати цілеспрямований на 
результат плян. Треба мислити си
туативно, а не триматись ідеології 
для всіх людей і на всі часи. За
вдання інтелігенції — давати добрі 
поради. Треба перейти'до “кон
цепції За”, а не “Проти” Концеп
ція “За” вимагає ставити глибокі і 
різноаспектні питання щодо ши
рокої співпраці.

Дякую а увагу.
О. Левченко. — Користуючись 

нагодою, поздоровляю «сіх жінок 
і чарівних киянок зі святом весни 
та зичу їм усіх гараздів.

Я. Яцків. — Щиро дякую за 
участь у нашій праці. Щиро дякую 
авторам за їхні книжки.

"ЗОЗУЛЙНІ СЛЬОЗИ"
Дівчата у лузі гуляли,
"Зозулині сльози" збирали.
Зозуля в калині кувала - 
Малят-зозулят все шукала.
- Де ви, мої діточки милі, 
Стомились літать мої крила,
Хто вас обійме, приголубить,
Ніхто вас так щиро не любить! 
Самотняя птаха страждала,
Та марно дітей закликала,
На землю сльозиночки впали - 
Квіти із них виростали.
Ті квіти дівчата збирали,
Сердешній зозулі казали:
- Не треба дітей кидати,
Щоб потім по світу шукати.

Володимир Жила

ВАЖЛИВА КНИГА, В ЯКІЙ ОЖИВАЄ 
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МЕДИЦИНИ

Ярослав Ганіткевнч, Українські лікарі-вчені першої половини 
XX століття та їхні наукові школи. Бібліографічні нариси та 
бібліографія. Наукове Товариство ім. Т. Шевченка. Всеукраїнське 
Лікарське Товариство. Львів, 2002. 540 стор., іл.

Знаменним для нашого часу є факт, що саме тепер оживає історія 
української медицини. З’являються маловідомі, але важливі медичні 
праці, написані об’єктивно. Позатим, розгляд їхніх авторів проводиться 
як розгляд вчених України, а не, як колись бувало, — Росії, Польщі, 
або й інших країн. Ось тому в незалежній Україні нашим священним 
обов’язком є розглядати їхнє походження і вносити на обговорення 
їхнє життя і творчість саме як українських учених.

Рецензована книга охоплює 40 біографічних нарисів про ук
раїнських лікарів-учених, які працювали в першій половині XX ст. та 
були викреслені московсько-більшовицьким тоталітарним режимом 
з історії медицини в УРСР. У книзі подані основні дані про життя цих 
вчених, їхню наукову та педагогічну діяльність, про формування ними 
науково-медичних шкіл і про їхню участь в українському суспільному 
житті.

Найповніше представлена у книзі діяльність лікарів-науковців у 
період української національної революції, -  в Українській Народній 
Республіці та в Українській Державі Гетьмана Павла Скоропадського, 
а також під час “Українського ренесансу” в 20-их і на початку 30-их 
років. Тут в основу лягли матеріяли колишніх спецфондів бібліотек 
України, архівні дані та діяспорна література. Зібрана бібліографія 
охоплює близько 1100 праць учених і понад 500 джерел літератури 
про них.

У добу української революції, напруженої збройної боротьби, в 
умовах голоду та бльокади, важко було створити нормальну мережу 
охорони здоров’я, тому багато проектів лишилося тільки плянами. 
Проте лікарі-українці поволі перебирали ініціятиву в справі наладнання 
охорони народного здоров’я. У 1917 p . ,  за Центральної Ради, ство
рилася Комісія Охорони Здоров’я, а в Українській Гетьманській Дер
жаві 1918 p., організувалося Міністерство Народного Здоров’я та Опі
кування, що його очолив проф. Всеволод Любинський.

Практичні заходи зосереджувалися коло підримування наявної 
лікарської мережі, боротьби з дуже поширеними пошесними хво
робами (тиф), лікування в притулках для дітей, втікачів і сиріт. Міні
стерство Народного Здоров’я видало “Вісник Народного Здоров’я”; 
при ньому працювала темінологічна комісія під проводом д-ра М. Гали- 
на. У серпні 1918 р., створено перший в Україні медичнй факультет з 
українською викладовою мовою при Українському Державному 
Університеті в Києві. Головним ініціятором створення цього факультету

був проф. Овксентій Корчак-Чепурківський. За поданням' Ради Мі
ністрів, Гетьман Скоропадський прийняв закон про утворення Ук
раїнського Державного Університету, до складу якого увійшов ство
рений ранііпе український медичний факультет. О. Корчака-Чепур- 
ківського тоді затверджено деканом факультету та професором катедри 
гігієни. О. Корчак-Чепурківський -  перший видатний український гігіє
ніст і епідеміолог, організатор і керівник катедри народного здоров’я 
ВУАН, а також автор першої української номенклятури хворіб та низки 
наукових праць з історії медицни, епідеміології, санітарної статистики 
та перший лікар-академік ВУ\Н, обраний довічно почесним головою 
медичної секції і довголітній неодмінний секретар ВУАН.

Може видатися неймовірним, що О. Корчак-Чепурківський міг 
був писати тоді про розвиток української національної вищої школи, 
реалізацію національної ідеї та про русифікаторську політику центру 
та владних структур, а також про ролю національних принципів. Такою 
була тоді короткочасна тактика комуністичного режиму, коли вчений 
занадто довірливо ставився до комуністичної пропаганди, але неза
баром поплатився за це.

У 1928 р. О. Корчак-Чепурківський в журналі “Українські Медичні 
Вісті” опублікував велику статтю п.н. “Основні етапи будування та 
розвитку вищої медичної школи у Києві за перше десятиліття ра
дянської влади в Україні” Вже через рік після публікації цієї статті, О. 
Корчак-Чепурківський зміг переконатися в тому, наскільки ілюзор
ними, умоглядними та далекими від реального життя були його спо
дівання: розвивати українську національну науку і культуру за кому
ністичного режиму. Саме тоді припинено опрацьовування української 
медичної термінології, яке започаткував і підтримував О. Корчак-Че
пурківський, а українські підручники і монографії вилучено з ужитку. 
Хоч О. Корчак-Чепурківський ще на цей раз був затверджений одним 
із представників Президії, він уже до кінця залишався лише “в.о” неод
мінного секретаря.

Можемо тільки поспівчувати трагічній долі О. Корчака-Чепур- 
ківсьного, якому довелося виступити з засудженням своїх кращих ко- 
лег-учнів, в той час, коли комуністичний режим у 1929-1930 pp. фа
ктично знищив його наукову гігієнічну школу, вихованих ним укра
їнських професорів-гігієністів — Володимира Удовенка і Володимира 
Підгаєцького, яких замінили чужомовні неукраїнські науковці. Саме 
тоді більшовицький режим розгромив засновану ним медичну секціїо 
ВУ\Н, заслав її членів і почав ліквідацію української національної ви
щої медичної школи, що її створив і плекав О. Корчак-Чепурківський. 
Позатим, вченому довелося пережити “розстріляне відрордження”, 
коли в катівнях I IIV беслщно зникали його учні, співробітники, колеги 
і приятелі — поети, письменники, актори, мистці та інші творчі сили 
Українського Народу.

В офіційних джерелах, до речі, немає матеріялів, які свідчили б 
про активні виступи О. Корчака-Чепурківського проти політики ре
пресій і геноциду. І так минуло 100, 120, 130 років з дня народження
О. Корчака-Чепурківського, але ні Академія Наук УРСР, ні “Вісті”, яким

Дій»

СЕСТРА ПАРТИЗАНА

Холодні, незламні грати...
А в небі —

відлуння пташиних пісень. 
Знала: сьогодні вмирати.
Тремтливі пальці стискали грати 
сьогодні

останній
день.

— Невже ти жити не хочеш? — 
Питала небесна блакить. 
Здригнулися плечі дівочі...
Жити? Звичайно, що хоче!
Жити, сміятись, любить!

Жити... Для цього треба 
зрадити друзів.

-Н і!
(гукнула до синього неба)
Такого життя не треба, 
нетреба мені!

Знову почулися ката 
кроки знайомі... Іде...
— Ну як? Ти не хочеш про брата 
та інших, що з ним, казати? 
Сьогодні —

останній твій день!

І знову скручені руки ...
Зломилися стріли дівочих брів.
— Не скажеш?

(Хилилась від муки).
Не скажеш? —

Ні слова, ні звука... 
Рішучістю погляд горів.

Та потім уста затремтіли, 
забувши про біль,

піднялась голова, 
струною напружилось тіло 
й мов горді орли,

до небес полетіли, 
ударивши кату в обличчя, слова:

— Казати. Про що ж вам казати? 
Хіба про ненависть мою?
Про те, що хотіла б я

поруч із братом 
Вітчизни моєї лютого ката 
стріляти сьогодні

в нерівнім бою?

^  OIQPOM
ниГфо те, що мою Україну 

люблю я понад життя?
Стріляйте!

Я краще загину, 
ніж зраджу мою Батьківщину 
і жовто-блакитний стяг

На тілі дівочім криваві рани 
і погляд

погас
голубий...

А з лісу на ворога йшли
партизани

і пісня лунала:
“Сотня поляже, 

тисяча натомість
стане до борьби!”

він віддав стільки років праці і своїх сил, жодним словом не згадали 
про одного зі своїх перших академіків.

Тепер, моли саме починають здійснювати прагнення О. Корчака- 
Чепурківського щодо формування національної медичної школи та 
вищої медичної школи в Незалежній Українській Державі, потрібно 
повні сю повернути із забуття його світле ім’я і всебічно вивчити й 
оцінити всю його наукову спадщину та збагатити відроджену ук
раїнську культуру і науку.

Також у Західньо-Українській Народній Республіці організований 
був Державний Секретаріят Охорони Здоров’я, який очолював І. Курі- 
вець. При Українській Галицькій Армії існувала медично-санітарна 
частина під керівництвом Р. Біласа та Т. Бурачинського.

До самого кінця Визвольних Змагань, при українських урядах 
існувало Міністерство Здоров’я та Опікування, на чолі якого стояли 
пізніше Д  Одрина, О. Білоус і Стемповський.

Не кращий збіг обставин, що не залежать від бажання і волі люди
ни, чекав Мар'яна Панчишина — видатного лікаря, педагога і вченого. 
Його батьки не мали змоги дати синові середню освіту; хлопцем за
опікувалися чужі люди, поляки. 1909 року він кінчає медичний фа
культет. Перспективного молодого вченого університет посилає в на
укові відрядження до Німеччини, щоб там познайомився з найкращими 
досягненнями європейської медицини. Це згодом дозволило М. Пан- 
чишину на європейському рівні вести як науково-педагогічну працю, 
так і лікувальну практику.

Під час Першої світової війни М. Панчишина мобілізують до 
австрійської армії. Там він служить лікарем, наладновує працю про
тиепідемічних шпиталів. Восени 1916 p., австрійські війська звіль
няють Львів від російської окупації. М. Панчишин повертається до 
університетської клініки, але не на довго У зв’язку з Листопадовим 
повстанням 1918 року і проголошенням ЗУНР, він виразно стає на 
боці українців, займається приватною практикою, організує допомогу 
пораненим українським воякам, опікується хворими та полоненими.

17 грудня 1920 p., М. Панчишина обирають дійсним членом НТШ 
і тоді ж він починає підготовку до створення Українського Лікарсьюго 
Товариства, стає о дим із його найактивніших членів. У 1921 р. одру
жується з Ольгою Кривокульською, своєю секретаркою У той час 
почався новий період у житті М Панчишина на ниві розбудови ук
раїнської медицини, він створює нові українські медичні заклади, ор
ганізації, видання, розгортає активну педагогічну й наукову діяльність

(Продовження буде)
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XXI ANNUAL CONFERENCE ON 
UKRAINIAN SUBJECTS

This scholarly event will be held former ambassador of Ukraine to
Slovakia and to Poland; Georgij 
Pocheptsov, head of the Office of 
Strategic Initiatives in the Office of 
the President of Ukraine; Volodymyr 
Yatsenkivs’kyi, Minister Counselor 
of the Ukrainian Embassy in 
Washington, D C., Oleh Romaniv, 
president o f the Shevchenko 
Scientific Society in Lviv; as well as 
rectors of five national and state 
universities in Ukraine.

About fifty papers will be given 
in Ukrainian and English. They will 
be included in twelve thematically 
designed sessions and two round
tables. The conference evenings will 
be devoted to presentations of new 
publications and poetry readings by 
their authors.

The conference is dedicated to 
the memory of George Y. Shevelov 
(1908-2002), life member of the 
Scholarly Council of the Ukrainian 
Research Program at the University 
of Illinois. Thus, one of the first 
sessions of the conference will be 
devoted to Shevelov’s life and work. 
The papers of this session will be # 
presented by Andriy Danylenko, John 
Fizer, Bohdan Rubchak, and Oksana 
Solovey.

On June 22 (Sunday) a group 
of the conference participants will 
meet the Ukrainian community of 
Chicago. The event will be organized 
and sponsored by the Foundation for 
the Advancement o f Ukrainian 
Studies at the University of Illinois 
under president Raisa Bratkiv. The 
meeting reception will be held at the 
Ukrainian Cultural Center, 2247 West 
Chicago Avenue, Chicago.

Stephen M. Wichar Sr.
UKRAINIAN HERITAGE ROOM 

A Historical Consummation
at the Ulini Union of the University 
of Illinois at Urbana-Champaign, 
June 16-21. The conference is being 
organized by the Ukrainian Research 
Program under chairmanship of 
Dmytro Shtohryn and will be held 
within the framework of the Summer 
Research Laboratory on Russia and 
Eastern Europe.

The main theme of this year’s 
conference is “Ukraine Yesterday, 
Today, Tomorrow” and thus its 
speakers will tackle a wide range of 
questions dealing with development 
of Ukrainian historiography, culture, 
economics, politics, and activities of 
churches in Ukraine and the diaspora.

The Program Committee of the 
conference comprises the following 
scholars: John Fizer (Rutgers 
University at New Brunswick), 
Assya Humesky (University o f 
Michigan at Ann Arbor), Taras 
Hunczak (Rutgers University at 
Newark), Miroslav Labunka (Ukrai
nian Catholic University), Jaroslav 
Rozumnyj (University of Manitoba), 
Bohdan Rubchak (University of Illin
ois at Chicago), Leonid Rudnytzky 
(Ukrainian Free University).

Over fifty-five distinguished 
scholars will speak to some hundred 
conferees from Canada, Germany, 
Poland, South Korea, Ukraine, and 
the United States. From Ukraine 
alone the organizers expect about 
thirty-five educators, scholarly 
researchers, and people of letters who 
are to attend the conference; among 
them Ivan Drach, a poet and member 
of the Verkhovna Rada of Ukraine; 
Dmytro Pavlychko, a poet and

STABILIZATION, NOT OCCUPATION -  
YANUKOVYCH

KYIV (Interfax). — Ukraine’s 
Premier Viktor Yanukovych voiced 
confidence that Ukraine’s troops 
would take part in stabilizing forces 
in Iraq. At this, Ukraine’s Premier
pointed out the peacekeeping char
acter of Ukraine’s mission. “We re
gard this issue as Ukraine’s partici
pation in a peacekeeping operation,” 
Yanukovych said at a press confer
ence in Paris when asked by a French 
journalist who called the stabilizing 
forces “occupying forces”

As the Premier put it, Ukraine

is interested in the post-war recon
struction of Iraq. “Our further actions 
will be aimed at protection of 
Ukraine’s economic interests, at es
tablishment of the Ukraine-Iraq re
lations, and at participation o f 
Ukraine’s industrial enterprises in the 
post-war reconstruction of Iraq,” he 
said.

The Ukrainian Premier pointed 
out some progress in the issue (of 
Ukrainian enterprises’ participation) 
being considered at present

U.S. TO BUILD POWER PLANTS
IN RUSSIA

WASHINGTON (AP). -  The 
Energy Department announced a 
$466 million deal to build two coal- 
burning power plants for Russia in 
return for a Russian promise to close 
three plutonium-producing reactors 
considered among the most danger
ous in the world.

Two American companies — 
Washington Group International and 
Raytheon Technical Services -  will 
oversee construction of the two fos
sil fuel plants. Most of the actual 
work is expected to be done by Rus
sian companies and workers.

Energy Secretary Spencer 
Abraham called it a major step in the 
U.S.-Russia nuclear nonproliferation 
effort, although it will be five to eight 
years before the Russian reactors will 
shut down and stop making pluto
nium.

While the Russians have agreed 
to halt plutonium production and dis
pose of 34 metric tons of weapons- 
grade plutonium that is already stock
piled, they have refused to shut down 
the three reactors until a way is found 
to replace the electricity and indus
trial heat the reactors produce for 
nearby communities.

In addition to making enough 
plutonium for three warheads each 
week, the reactors in the Russian cit
ies of Seversk and Zheleznogorsk 
also are viewed as among the most 
dangerous because of their design, 
which is similar to the Chomobyl re
actor involved in the 1986 nuclear 
disaster in Ukraine. Unlike U.S. re
actors, for example, they do not have 
concrete containment domes to hold 
in radiation in case of an accident or 
major leak.

“They’re the most dangerous 
reactors they’ve got,” said Kenneth 
Baker, the top Energy Department 
official involved in nuclear nonpro
liferation issues. And, he adds, “when

you have three reactors producing 
enough plutonium for three bombs a 
week you want to (deal with them) 
as fast as you can.”

Abraham and Russia’s nuclear 
minister, Alexander Rumyantsev, 
agreed in March to replace the reac
tors with fossil fuel plants. As part 
of the agreement, the U.S. govern
ment would arrange for the replace
ment power.

“Replacing these reactors with 
fossil fuel energy is critical to elimi
nate the production of weapons- 
grade plutonium in Russia and clos
ing these facilities,” said Abraham, 
who announced the contracts at a 
news conference with Russian Am
bassador Yuri Ushakov.

Abraham said the Russians 
would handle -  and pay for -  the 
shutdown of the reactors, while the 
U.S. companies, working with the 
Russian contracting firm of Ros- 
atomstroi, will build the new fossil 
fuel plants.

Washington Group Interna
tional -  an engineering, construction 
and management company headquar
tered in Boise, Idaho — will oversee 
work at the Seversk site, where an 
old coal-fired plant will be refur
bished and expanded by 2008.

Raytheon, headquartered in 
Vienna, Va., will oversee construc
tion of a new plant at the 
Zheleznogorsk site with a completion 
date of2011.

Abraham said that final con
tracts are expected to be completed 
with the two companies by the end 
of June. Until then, he said, he could 
not provide specifics such as how 
$466 million will be divided. The 
companies were selected from a list 
of a half dozen companies provided 
by the Defense Department, said 
Abraham.

The new icon in Michigan’s 
Ukrainian Community focuses on the 
Ukrainian H eritage Room in 
Manoogian Hall, Wayne State Uni
versity. Along with other nationali
ties, the Ukrainian Room exemplifies 
the character ofDetroit, Motor Capi
tol, USA by melding culture, beauty, 
and learning. It is in this diversity that 
classrooms preserve and honor eth
nic identities. At the close of the first 
decade of Ukrainian Independence, 
Ukrainians in Greater Detroit have 
taken their rightful place by present
ing their sophisticated artistry and 
unique history at a university level.

The Ukrainian Heritage Room 
is filled with wealth of intellectual 
intensity, both proud and profound. 
The room is a product of an innova
tive, ambitious, and industrious 
Steering Committee working to
gether with the skillful artistic man
agement of Lviv, Ukraine’s Iconog- 
rapher Volodymyr Mayorchak and 
Jarema Kozak, son of the famed Ed
ward “EKO” Kozak. In the final set
ting, the most prevailing aspect of the 
room is not to display a museum en
vironment, but to function as a uni
versity classroom. Potentially, thou
sands of students will receive instruc
tion in this room in a Ukrainian sur
rounding.

It must be underlined that the 
entire Ukrainian Heritage Room en
terprise was planned, studied, and 
implemented by the Ukrainian Uni
versity Graduates ofD etroit and 
Windsor. Under the leadership of Co- 
Chairmen Stephen M. Wichar Sr. and 
Olga Dubriwnyj-Solovey, the follow
ing members committed themselves 
to this major, three year duration, 
seventy-five thousand dollars Project 
Ukrainian Heritage Room. The 
“Room” is a fulfillment of an impor
tant goal and marks a tremendous 
achievement for the Graduates Soci
ety on their 64th Anniversary Year. 
The following volunteers were en
listed: Vera Andrushkiw, Alberta 
Cieply, Oleh Cieply, Paul Dzul, M.D:, 
Joseph Elnick, Ivan Halich, Sonia 
Hazen, Sonia Hulyk, Jaroslaw 
Konopada, Catherine Koneya, Olga 
Meyer, Tom Meyer, Bohdan Neh- 
aniv, Lydia Taraschuk-Nehaniv, 
Alexander Serafyn, Ph.D., Julia 
Stoiko and Irene Yanchak-Torrance.

On Sunday afternoon, May 4, 
2003, more than three hundred 
people converged on Wayne State 
University’s Campus to take part in 
Dedication and Reception Ceremo
nies. An overwhelming segment of 
guests packed Room 297 to capac
ity. At the designated grand opening 
hour, Stephen Wichar Sr., as Master 
of Ceremonies, officially opened the 
Ukrainian Heritage Room with wel
coming remarks. Immediate ac
knowledgments included Gerrie 
Paulson, WSU, Senior Director of 
Development, Dr. Lawrence Scaff, 
Dean, College of Liberal Arts, and 
Olga Wilchowy, Special Assistant. 
MC Wichar called on Susan Bums, 
Associate Vice President of Devel
opment, representing Dr. Irvin D.

Stephen Wichar - Co-chairman, explains Kozak’s map to visitors at a fundraiser event.

Ribbon Cutting ceremony Left to right: Susan Burns Associate V.P. of Development, WSU Dr. Donald 
Haase, Chair-German and Slavonic Studies, S. Wichar, MC, Cathy George Probate Judge - Elect, 

Macomb County (Ukrainian Ancestry) Volodymyr Mayorchak, artist, Dr. Lawrence Scaff, Dean, College

Reid, WSU President. The roster of 
speakers included Dr. Donald Haase, 
Department Chair of German and 
Slavonic Studies, Joseph Elnick, 
President of the Ukrainian Graduates 
ofDetroit and Windsor, and former 
12th Congressional District United 
States Congressman, Majority and 
Minority Whip, Democrat, David E. 
Bonior, currently employed by WSU 
as Professor o f Labor Studies. 
Wichar also called on additional 
speakers to provide commentaries. 
They included Ukrainian Probate 
Judge - elect Cathy George, Presi
dent of the Hamtramck City Council 
Kathy Christie, and Svetlana 
Rogovyc, WSU, Slavic D epart
ment.

The Ribbon Cutting Ceremony 
was directed by Dierdre Corbett- 
Tumer, WSU Activities Department. 
Susan Bums officially snipped the 
Blue and Yellow ribbon surrounded 
by all participating speakers. Bou-

of Liberal Arts.
quets of roses were presented to Olga 
Solovey, Stephen Wichar, and 
Volodymyr Mayorchak for their lead
ership roles in Project UHR. MC 
Wichar concluded the Dedication 
Ceremonies by inviting all guests to 
the Reception Italian Room, General 
Lectures Building for an extravagant 
and sumptuous hors d’oeuvres and 
champagne.

The Reception was striking in 
several ways. Jeff Block, WSU, Di
rector of Operations and Professional 
Catering, organized a setting that was 
abounding in elegance. Adding an
other dimension, Nancy K. Wichar of 
Kvitka Creations, presented floral 
accents in pedestal arrangements. A 
String Quartet from the Livonia Sym
phony Orchestra under the direction 
of Maestro Volodymyr Shesiuk, pro
vided a background of musical inter
ludes. The last, but exciting part of 
the Reception, was a Sing-A-Long 
organized by the versatile master of

the keyboard Olga Solovey.
The culmination of the Ukrai

nian Heritage Room at Wayne State 
University achieved a room that em
braces the culture and beauty of a 
noble Ukrainian heritage and will 
become a lasting legacy to past, 
present, and future generations. The 
remarkable fundraising successes re
flected the worthiness of this project 
among Detroit Ukrainians. The com
munity should be congratulated for 
this effort. Our artists must be ap
plauded for their determination in 
providing a high profile artistry.

Without exception, Ukrainians 
in Metropolitan Detroit will be en
thusiastic and proud of the Ukrainian 
Heritage Room. The panoramic en
trance and dramatic interior is bold 
and brilliant. Ukrainians can now in
vite dignitaries, plan seminars, de
velop intellectual pursuits, and truly 
showcase their ethnicity with pride. 
A job well done.

POLISH-LED PEACEKEEPERS TO GO
TO IRAQ

WARSAW (Reuters). — Poland 
said on that a multinational peace
keeping force of up to 7,500 troops 
under its command would be sent to 
Iraq in July.

The United States has asked 
Poland to run Iraq's central-southern 
zone — between Baghdad and the 
port of Basra — as a reward for its 
staunch backing for the U. S.-led war 
to topple Saddam Hussein .

“We will be able to carry out this 
operation in good style,” General 
Czeslaw Piatas, Poland’s top military 
commander, told a news conference, 
brushing aside views by some 
Western diplomats that Poland was 
incapable of handling the mission.

Poland has asked NATO for 
assistance -  in operational planning, 
intelligence and communications -  
although some diplomats have said 
Polish requests needed to be better 
defined for the military alliance to act. 
“The deployment will take place in

IN JULY
July...and it will be fully operational 
in August,” Defense Minister Jerzy 
Szmajdzinski told public radio. He 
told the news conference President 
Bush would be briefed on pre
parations on a visit to Poland.

Szmajdzinski said Poland would 
deploy more than 2,000 troops as 
part of the force and a similar number 
could be recruited from Ukraine.

He declined to identify other 
participants of the Polish-led force, 
although he said he could not 
contradict media reports that 
Denmark would take part in the 
operation. Some Muslim countries 
may also join, although no details 
were given.

Piatas said that the NATO role 
in the Polish-led military zone would 
be technical, dismissing speculation 
by some NATO diplomats that 
Warsaw would ask the military pact 
to help it recruit troops.

UKRAINIAN EMBASSY IN ALGERIA  
NOT AFFECTED BY EARTHQUAKE

The Ukrainian embassy building geria and their families. The embassy
building and communication facilities 
were not damaged,” Lubkivskyi said.

As Ukrainian News earlier re
ported, there was no telephone con
tact with the Ukrainian Embassy in 
Algeria because of the earthquake. 
The earthquake, which measured 6.7 
on the Richter scale,, hit Algeria on 
Wednesday evening. The epicenter of 
the earthquake was 70 kilometers 
from the capital, Algiers.

in Algeria, the embassy’s employees, 
and members of their families were 
not affected by the earthquake that 
hit the country on Wednesday, May 
21 .

Markian Lubkivskyi, the head of 
the Ukrainian Foreign Affairs 
Ministry’s press service, disclosed 
this to Ukrainian News. “There were 
no deaths or injuries among employ
ees of the Ukrainian embassy in Al-

UKRAINIAN NATIONALS TIE 2-2, 
MAINTAIN 1st PLACE LEAD OVER UGH

PHILADELPHIA. — Ukrainian content to protect their lead, as

СТАВАЙТЕ ЧЛЕНАМИ УБС! — JOIN THE U.F.A.! 
ЗАПИСУЙТЕ СВОЇХ ДГГЕЙІ ВНУКІВ! 

ENROLL YOUR CHILDREN AND GRANDCHILDREN!

Nationals scored two first half goals, 
and hung on in the second half to 
maintain their 5 point lead over sec
ond place UGH in a league match at 
the Ukrainian American Sport Cen
ter in Horsham, PA. Tryzub, 8-2-1, 
so far in league play opened the scor
ing in the 5th minute when Dino 
Thomazos headed home a cross from 
the right wing by Nick Price They 
took a 2-0 lead in the 15th minute 
when a 30 yard shot by Thomazos 
was deflected by Matthew Stevens 
into the net.

In the second half, the Nats were

UGH controlled possesion for the 
rest o f the game. UGH was re
warded, when they converted a pen
alty kick called for a hand ball in the 
area. In the 87th minute, UGH tied 
the game from 14 yards out after a 
scramble in front o f the goal.

Ukrainian Nationals need one 
more win in their remaining three 
matches to clinch their 2nd straight 
Inter County Soccer League title 
Tryzub’s next two games are away 
at Montco Azzurri and UGH, before 
closing the season at home against 
Black Sheep




