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УРЯДОВА ДЕЛЕГАЦІЯ УКРАЇНИ БЕРЕ 
УЧАСТЬ У ЩОРІЧНИХ ЗБОРАХ МВФ 

І СВІТОВОГО БАНКУ
Вашінгтон (Укрінформ). 

— До складу делегації вхо
дять: голова правління Націо
нального Банку Віктор 
Ющенко, голова Національ
ного Агентства з Реконст
рукції та Розвитку Роман 
Шпек, голова Фонду Держав
ного Майна Юрій Єхануров, 
заступник міністра зовнішніх 
економічних зв’язків і тор
гівлі Андрій Гончарук, спеці- 
яльний представник України 
при Европейському Союзі 
Ігор Мітюков та інші.

Протягом перших двох 
днів перебування у Вашінг- 
тоні, члени української деле
гації зустрічалися з керівни
ками міжнародних фінансових 
організацій та керівниками де
легацій Европейського Союзу, 
США, Франції, Польщі, Чехії, 
Ірляндії.

На зустрічах з прези
дентом Світового Банку 
Джеймсом Вульфінсоном 
йшлося про стан реалізації

пакету проектів, спрямованих 
на підтримку структурних пе
ретворень у таких галузях ук
раїнської економіки, як енер
гетика, сільське господарство, 
фінансовий та банківський 
сектори.

Перед керівними особами 
Европейської Комісії укра
їнська сторона порушила пи
тання щодо необхідносте ак
тивнішої підтримки дій уряду 
нашої держави з боку Ев
ропейського Союзу.

Робота урядової делегації 
України триває. Українські 
урядовці беруть активну 
участь у засіданнях комітетів 
та в семінарах, які відбува
ються в рамках щорічних збо
рів МВФ та Світового Банку, 
проводять зустрічі з представ
никами ділових та фінансових 
кіл США та інших провідних 
країн світу.

У зустрічах та перего
ворах бере участь посол Укра
їни в США Юрій Щербак.

О П Т И М ІС Т И Ч Н А  П Р О Г Н О З А
Київ. — Доповідаючи на 

сесії Верховної Ради 20-го ве
ресня, голова правління На
ціонального Банку України 
Віктор Ющенко заявив, що 
курс гривні у 1997 році не ли
ше буде стабільним, але й зро
статиме її вартість. За попе
редніми висновками, вважає 
Ющенко, один доляр коштува
тиме 1.50 — 1.56 гривні.

В. Ющенко зазначив, що

ТРИВАЮТЬ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ 
ПЕРЕГОВОРИ

Київ (Укрінформ). — Ми
нулий тиждень був позначе
ний активізацією українсько- 
російських відносин і бажан
ням знайти механізми взаємо
прийнятного вирішення наяв
них проблем.

Під час обговорення цих 
справ у МЗС України, началь
ник управління інформації 
Юрій Сергеєв підкреслив, що 
робоча поїздка голови Укра
їнської Держави Леоніда Куч
ми до Москви наприкінці ми
нулого тижня відбулася у кон-

МУДРА ПОРАДА 
КАНАДСЬКОГО ПОСЛА.

Київ (Укрінформ). — 
Державне регулювання, рин
кові реформи в галузі еклект- 
роенергетики. Законодавче 
забезпечення транзиту нафти, 
газу і нафтопродуктів трубо
провідним транспортом. На 
таку тему 27 вересня у Києві 
відбувся українсько-канадсь- 
кий семінар. Його організува
ли комісія з питань паливно- 
енергетичного комплексу, 
транспорту і зв’язку Верховної 
Ради України та канадсько-ук
раїнський проект законодав
чої співпраці.

Посол Канади в Україні 
Крістофер Вестдал сказав, що

НОВІ УКАЗИ ТА НАЗНАЧЕННЯ 
ПРЕЗИДЕНТА Л. КУЧМИ

Київ. — Як повідомляє 
пресова служба Президента 
України, 27 вересня Леонід 
Кучма видав низку указів з 
важливих питань внутрішньо
го життя держави.

Голова держави затвер
див новий персональний склад 
комісії з питань аграрної та 
земельної реформи при Пре
зидентові України. Її головою 
призначено віцепрем’єр-мі- 
ністра Михайла Зубця.

Своїм указом Леонід Куч
ма створив Організаційний 
Комітет з підготовки та учас
ти спортсменів України у 
XVIII зимових, XXVII літніх 
Олімпійських та XI Паралім- 
пійських Іграх. Головою Комі
тету призначено міністра Ка
бінету Міністрів України Ва
лерія Пустовойтенка.

З метою активізації ту
ристичної діяльности, поліп

шення її фінансування, збере
ження та використання об’єк
тів історично-культурної та 
природної спадщини у справі 
духовного збагачення народу, 
Президент видав указ про 
Фонд “Намисто Славутича”.

Леонід Кучма своїм ука
зом ліквідував фонд розвитку 
культур національних меншин 
України. Документ передба
чає вдосконалення державно
го механізму управління у 
сфері етнонаціонального роз
витку України та міжнаціо
нальних відносин.

Голова держави також  
підписав указ, яким встанов
лено, що у частині майнових 
прав і обов’язків з питань фі
зичної культури і спорту, дер
жавний комітет з фізичної 
культури і спорту є правонас
тупником Міністерства Моло
ді і Спорту.

Н О В Е  Н А З Н А Ч Е Н Н Я  ГЕ Н . К . М О Р О З О В А

третій квартал цього року був 
о п т и м а л ь н и м  д л я  п р о в е д е н н я  
грошової реформи. Своєчас
ність її підтвердили резуль
тати, досягнуті на фінансово
му ринку за час її проведення. 
За станом на 16-го вересня, з 
обігу готівкової валюти вилу
чено понад 230 трильйонів 
карбованців, а сьогодні відсут
ня тенденція відпливу цих гро
шей у тіньову економіку.

Київ. — Як повідомляє 
газета “Всеукраинские Ведо
мости” з 2-го жовтня, першого 
міністра оборони незалежної 
України генерал-полковника 
Костянтина Морозова призна
чено радником-посланником, 
головним координатором спів
робітництва України з НАТО,

Радою НАТО і Західньоевро- 
пейським Союзом у військо
вих справах.

Костянтин Морозов був 
до цього призначення в резер
ві В е р х о в н о г о  Г о л о в н о к о м а н 
дуючого і займався громадсь
кою діяльністю.

В ІК Т О Р А  М У С ІЯ К У  О Б РА Н О  
З А С Т У П Н И К О М  ГО Л О В И  В Е Р Х О В Н О Ї РА ДИ

тексті існуючих на ниніш
ньому етапі неврегульованих 
питань українсько-російських 
відносин, які потребували до
даткового обговорення на ви
сокому рівні.

Повідомлено також, що 
до Москви відбула українська 
делегація експертів, яка пра
цюватиме у п’яти робочих гру
пах, що функціонують у рам
ках змішаної українсько-ро- 
сійської комісії співробітницт-

(Закінчення на стор. 2-ій)

Київ (Укрінформ). — 
Третя спроба обрати заступ
ника Голови Верховної Ради 
України виявилася вдалою. За 
харків’янина Віктора Мусіяку 
таємно голосувало 277 депута
тів, 55 проти.

П’ятдесятирічний юрист, 
професор харківської Укра
їнської Державної Юридичної

МІЖНАРОДНИЙ СЕМІНАР ДЛЯ КЕРІВНИКІВ 
ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКИХ СИЛ

Київ (Укрінформ). — 29 
вересня у Великобританії за
вершився п’ятиденний семінар 
для вищого морського коман
дування, в якому взяли участь 
керівники фльот Албанії, 
Болгарії, Латвії, Литви, Руму
нії, України, Швеції й Естонії, 
— повідомляє пресова служба 
Міністерства Оборони Укра
їни. Українські Військово- 
Морські Сили на ньому пред-

він дуже радий бути учасни
ком такого важливого семіна
ру, який є першою частиною 
одного з найзначніших проек
тів співробітництва з Укра
їною. — Якби мені довелося 
вибирати найкращий час у 
всій вашій довгій історії, щоб 
бути українцем, — продовжу
вав посол, то я б обрав сього
дення, коли, незважаючи на 
серйозні проблеми, які тис
нуть на вас, ви повинні здійс
нити мрію ваших предків. 
Здійснити для того, щоб укра
їнці нарешті побудували свою 
державу на своїй землі. А для 

(Закінчення на стор. 4-ій)

ПРОБЛЕМИ ЧАЕС 
ОБГОВОРЮВАТИМУТЬ У ПАРИЖ І
Київ (Укрінформ). — Як 

повідомило Міністерство За
кордонних Справ України, 10- 
11 жовтня у Парижі має від
бутися чергова зустріч делега
ції України і держав “великої 
сімки”. На ній розглядатимуть 
хід виконання домовлености 
щодо закриття ЧАЕС у відпо
відності з положенням “Мемо
рандуму про взамєрозуміння” 
від 20 листопада минулого ро
ку. Цей документ, як відомо, 
визначає політичні наміри сто
рін, — саме: України, держав 
“великої сімки” та Европейсь
кої Комісії — співпрацювати

разом з метою мобілізації фі
нансових і технічних ресурсів 
світового співтовариства для 
виведення з експлуатації 
ЧАЕС, а також зменшення та 
ліквідації наслідків чорно
бильської катастрофи.

Як очікується, в Парижі 
сторони обговорюватимуть 
обсяги і термін надання Укра
їні фінансової допомоги для 
реалізації заходів, безпосеред
ньо пов’язаних із закриттям 
енергобльоків ЧАЕС та про
грамою перетворення об’єкта 
“Укриття” на екологічно без
печну систему.

УРЯД УКРАЇНИ ВШАНУВАВ 
М. ГРУШЕВСЬКОГО

Київ (Укрінформ). — Од
ного з фундаторів української 
державности, найвиданішого 
історика та Президента Укра
їнської Народної Республіки 
— Михайла Грушевського, 27 
вересня вшановано на урочис
тому ювілейному зібранні, 
присвяченому 130-річчю від 
дня його народження.

З доповіддю на засіданні 
виступив віцепрем’єр-міністер 
України Іван Курас. Він зазна
чив, що Михайло Грушевсь
кий перший у XX ст. очолив 
прорив Українського Народу 
до державної самостійности, 
заклав підвалини національ
ного відродження, залишив ве
лику духову спадщину, був 
блискучим, неперевершеним 
автором нового життя.

Доповідач висловив пере
конання, що вшанування твор-

чости та діяльности великого 
українця стане не лише вдяч
ною даниною поваги, а й допо
може повніше використати ін
телектуальний потенціял вче
ного, досвід державотворця 
для ствердження дійсно нової 
України, про яку мріяв Ми
хайло Грушевський.

Про діяльність вченого, 
політичного і громадського ді
яча, його провідні ідеї та світо
гляд розповіли у своїх висту
пах відомі науковці.

На зібранні, яке заверши
лося урочистою мистецькою 
програмою, були присутні 
Президент України Леонід 
Кучма, голова Верховної Ради 
О. Мороз, прем’єр-міністер 
України П. Табачник, члени 
уряду, народні депутати, пред
ставники громадськосте.

ВІДБУДЕТЬСЯ ХУП КОНГРЕС УККА
Нью-Йорк. — В днях 18- 

19 жовтня в готелі Ромада в 
Іст Гановер, Н.Дж., відбудеть
ся XVII Конгрес Українського 
Конгресового Комітету Аме
рики. Головним промовцем на 
конгресовому бенкеті 19-го 
жовтня буде достойний мініс
тер закордонних справ Укра
їни Геннадій Удовенко, якого 
намічено відзначити тут Шев
ченківською Грамотою Волі.

Висловлюючи учасникам 
Конгресу побажання успішних 
нарад для добра української 
громади в Америці та вільної 
Української Держави, нагаду
ємо також про сподівання на
шої спільноти на з ’єднання 
УККА і УАКРади та створен
ня одної сильної громадської 
централі в Америці, що було б 
в інтересі і нашої діяспори, і 
всього Українського Народу.

Академії, який за символічним 
збігом обставин відсвяткував 
свій піввіковий ювілей у день 
прийняття Конституції Ук
раїни, у Верховній Раді пра
цює в комісії з питань право
вої політики і судово-правової 
реформи. Віктор Мусіяка є 
автором 120 наукових праць з 
проблем цивільного права.

ставляв заступник командува
ча країни контрадмірал Олек
сій Риженко.

На семінарі розглянуто 
питання захисту від морського 
тероризму, морських мін, 
проблеми охорони рибальст
ва. Відбувся практичний показ 
застосування подібних заходів, 
а також знайомство з органі
зацією служби на кораблях 
Великобританії.

“КАЛЕЙДОСКОП” -  НОВА КНИЖ КА 
ГАННИ ЧЕРІН Ь

авторки та статті і рецензії ін
ших авторів про її творчість. 
Книжка вийшла в редакції 
журналу “Всесвіт” у Києві з 
датою 1995 року.

У книжці 366 сторінок 
друку. Читач знайде в ній та
кож довгий список публікацій 
авторки та ще довший список 
музичних творів на її слова.

Книжка буде цікава для 
всіх, хто хоче скласти для себе 
правдиву картину розвитку ук
раїнської еміграційної літера
тури повоєнної доби.Ганна Черінь

Скрентон, Па. — Перед 
нами гарно видана нова книж
ка відомої письменниці Ганни 
Черінь п.н. “Калейдоскоп”, до 
якох увійшли статті і рецензії

Книжку можна придбати 
за 15 дол. від Авторки. Її ад
реса: Halyna Pankiw, 652 Nor
wood St., Port Charlotte, FL 
33952.

HE СТАЛО ВБИВЦІ 
ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ

Нью-Йорк. — Як інфор
мує щоденник “Нью-Йорк 
Тайме” з 28 вересня, у Москві 
“падох” ген. Павєл А. Судо- 
платов, проживши 89 років.

Судоплатов — шпигун 
СРСР, який плянував і холод
нокровно виконував політичні 
вбивства і твердив, що був ін
женером викрадення від США 
секретів атомової зброї.

Разом зі своїм сином Ана
толієм і подружжям Шектер, 
написав і видав у 1994 р. книж
ку своїх спогадів п.н. “Special 
Tasks: The Memoirs of an Un
wanted Witness — a Soviet

Spymaster”.
Убивця народився 1907 p. 

у Мелітополі в Україні. У 
Червоній Армії воював від 12 
років життя проти білогвар
дійців і військ УНР. Скоро по
чав авансувати по шпигунсь
кій драбині КҐБ.

У 1938 р. Сталін доручив 
Судоплатову вбити у Роттер
дамі голову Проводу ОУН 
полк. Євгена Коновальця. 
Вбивця виконав це завдання з 
допомогою бомби. У 1940 р. 
агенти Судоплатова вбили у 
Мехіко противника Сталіна Л. 
Троцького.
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400 РОКІВ БЕРЕСТЕЙСЬКОЇ УНІЇ
Цьогорічний ювілей 400-ліття Берестейської унії, який 

припадає на день 9-го жовтня, а який став незаперечним фак
том роз’єднання в нашому народі, повинен стати доброю наго
дою поговорити про цю подію відверто, щоб дати їй об’єктивну 
оцінку, а призадумавшись над минулим, подумати про його на
слідки під цю пору та про спільне добро Української Церкви та 
Українського Народу у майбутньому. На це в людей здоровий 
розум, щоб думали про спільне добро, про спосіб гоєння старих 
ран і творення добра, про те, що нас єднає, а не розділяє. Це ж
бо Христос закликав нас до єдности, словами: “Будьте одні, так 
як я з Отцем один”.

Відомо ж бо, що християнство починалося в Україні тоді, 
коли був один християнський світ і одна Церква. Щойно в 1054 
році Христова Церква поділилася на Східню і Західню. Наша 
середньовічна держава — Київська Русь, на той час була могут
ня і неподільна. На жаль, коли впала Русь-Україна під ударами 
азіятів у 1240 році, то й Церква Київська поділила незавидну до
лю народу. Подібно як на державу в руїнах, нд неї, також 
почали зазіхати наші християнські сусіди... h -

Берестейська унія 1596 року, — це спроба частини ієрархів 
Української Православної Церкви вийти з кризи та зберегти в 
рамках Київської митрополії адміністративну, обрядову, дис
циплінарну і взагалі церковно-культурну автономію.

Не легке це було завдання після створення Московського 
Патріярхату в 1589 році та в обличчі гноблення нашого народу 
Польщею і тиску польської польонізації в усіх аспектах життя. 
На єпископських з’їздах 1590-94 pp. оформлено плян прис
тупити до зв’язку з Римом. Крім церковно-релігійної користи, 
ініціятори вбачали в унії порятунок вищих верств населення від 
польського латинства й зрівняння Української Церкви та її ду
ховенства з латинським духовним станом у польсько-литовській 
державі. З міркувань корисности для своєї політичної і цер
ковної акції, цю справу підтримували й провідні польські кола.

Ще 22 червня 1595 р. дев’ять українських ієрархів підпи
сало листа до Папи Климента VIII, заявляючи про готовість 
вести переговори про церковне з’єднання й уповажили єпис
копів К. Терлецького та І. Потія діяти в Римі. Після довгих пе
реговорів, 23 грудня 1595 р. Владики Потій і Терлецький перед 
Римською Курією склали ісповідання віри. Папською буллою 
“Magus Dominus” було проголошене з’єднання. В січні-лютому 
1596 р. встановлено церковні права і привілеї. Рим гарантував їх 
буллою “Decret Romanum Pontificem” і вжив відповідних захо
дів перед польським урядом щодо здійснення цивільних пунктів 
цього порозуміння (сенаторство для єпископів, пільги для духо
венства й церков, церковні добра тощо).

Після повернення Потія і Терлецького з Риму, 16-20 жовт
ня 1596 року був скликаний собор у Бересті. Собор розбився на 
дві групи — за і проти з’єднання з Римом, отже відбулися два 
окремі собори. Головою опозиції був Костянтин Острозький, 
який схилив на свій бік єпископів львівського і перемиського — 
Г. Балабана та 3. Копистенського з велкою частиною духовен
ства і шляхти. За з’єднання з Римом став митрополит і п’ять 
єпископів з ігуменами, архимандритами та частиною духо
венства і шляхти. Обидві групи одна одну засудила, викляли й 
ухвалили відповідні рішення.

Берестейська унія і опозиція проти неї розщепили Укра
їнську Церкву та народ і викликали довготривалу завзяту внут
рішню боротьбу. Унія пізніше поширилася на епархії ужгород
ську (1646 p.), перемиську (1692 р.) львівську (1700 р.) та луцьку 
(1702 р.).

Об’єднана з Римом Греко-Католицька Церква в Галицькій 
і Карпатській Україні, збережена в межах Австро-У горської ім
перії (1772-1918), була знищена в 1945-1950 роках радянською 
владою. Вона відновилась з розпадом СРСР, а після здобуття 
Україною незалежности відновилась і Українська Автокефаль
на Православна Церква.

Треба надіятись, що незалежна Українська Держава спри
ятиме об’єднанню всіх поділених Українських Церков в одну 
Христову Церкву, бо це також в інтересах народу і держави. В 
єдності наша сила і розум. У напрямі єдности повинні працю
вати владики всіх Українських Церков.

Гучні конвенції владних 
політичних партій відбулись, 
плятформи прийнято і поча
лась завзята виборча кампанія 
для переконання виборців, 
котрий з двох кандидатів на 
президента США має кращі 
кваліфікації, щоб покращати 
майбутнє громадян. У 1993-94 
роках, стала очевидною біль
ша різниця між ліберально- 
демократичною і консерва- 
тино-республіканською пар
тіями в сферах економіки, по
даткових реформ, збалянсу- 
вання бюджету, поборювання 
злочинносте, реформ велферу 
й еміграції, здоровельної опі
ки, абортів, закордонної полі
тики, захисту довкілля тощо. 
Одначе, після знаменної рес
публіканської перемоги в пар- 
ляментарних виборах 1994 p., 
в результаті яких республікан
ці осягнули більшість в обох 
палатах Конгресу, “гладкі” де
мократи Адміністрації Б. 
Клінтона змінили ідеологіч
ний напрям до центру й на пра
во висловом “я також”, циту
ючи суперника Б. Клінтона та 
Р. Дола. В наслідку прийшло 
до певного зближення про
грам та плятформ двох влад
них партій. Крім того, Прези
дент підписав ініціовані респуб. 
ліканцями реформи велферу, 
частинного покращання здо
ровельної опіки, скорочення 
бюджетових витрат та відмови 
соціяльно-еко-номічних пільг 
партнерам тої самої статі.

У сфері економіки демо
кратична плятформа захищає 
наявний стан; безробіття змен
шилось, річний дефіцит спа
дає, державні структури малі
ють, Америка робить поступ. 
Республіканці сперечаються, 
що заробітки громадян про
порційно зменшились, бо де-

Михайло Шпонтак

ЩО МОЖУТЬ ПРИНЕСТИ ВИБОРИ 
ШОСТОГО ЛИСТОПАДА?

мократи значно піднесли по
датки в 1993 p., економіка не
стійка, а пересічний громадя
нин не може досягнути “аме
риканської мрії”, — придбати 
власну хату, дати належну ос
віту дітям, літній відпочинок 
та “золотий вік”.

Республіканці обіцяють 
зменшити оподаткування на 
15%, дати 500 дол. знижки 
батькам від кожної дитини і на 
50 % зменшити податки з чис
тих зисків із інвестицій з неру- 
хомостей, цінних паперів та в 
бізнесі для економічного пос
тупу. Демократи є дещо 
скромніші, бо “Америка не 
може собі дозволити на пово
рот до ери щось-за-ніщо в 
справі знижки податків”. Вони 
згідні на знижку 500 дол. від 
дітей, зменшення оплати за 
студії у дворічних коледжах, 
пільги для малих бізнесів та 
самозатруднених і безподат
кове вибрання інвестиції в 
Aft-Ap-Eft(IRA) для закупу 
мешканевого дому та на спла
ту медичних боргів.

У справі “позитивних 
дій” (першенство на працю, 
позики на відкриття малих під
приємств, отримання бізнесо
вих контрактів для т.зв. мен
шин і жіноцтва) демократи об
стоюють думку, що цих пільг 
не можна припиняти, а треба 
їх тільки “полатати”. Респуб
ліканці вважають, що Амери
ка осягне свою національну 
мету без квот чи інших про
текційних трактувань. “Пози
тивні дії”, здається, є причи
ною т.зв. “джендер геп” (ста
тевої прогалини), тому ж і

ноцтво підтримує більше Б. 
Клінтона як Роберта Дола.

У справі міграційних ре
форм демократи запропону
вали дозволяти дітям неле
гальних чужоземців відвідува
ти публічні школи, отриму
вати велфер й інші пільги та 
допомогти законним емігран
там отримати громадянство 
США. Республіканці прий
няли резолюцію, яка заборо
няє дітям нелегальних еміг
рантів одержуватигосвіту в пу
блічних школах, але Конгрес 
відкинув її 24 вересня; вони та
кож за обмеження велферу 
навіть законним поселенцям 
протягом п’яти років; підтри
мують конституційний дода
ток, що заперечує автоматич
не громадянство для дітей не
законних емігрантів, які наро
дилися у США, а то й для ді
тей законних поселенців, за- 
мешкалих в цій країні протя
гом короткого часу.

В ділянці освіти демокра
ти обіцяють підсилювати пуб
лічні школи і додаткові лекції 
для дітей, які до третьої кляси 
не навчились читати. Респуб
ліканці підтримують викорис
тання федеральних фондів на 
оплачування навчання у при
ватних школах і стверджують, 
що справа кращої освіти для 
дітей, — це відповідальність 
їхніх батьків.

У сфері кращого поборю
вання злочинносте, демократи 
поробили заходи, щоб найняти 
додаткових 100,000 поліцаїв і 
твердять, що вже затруднено
40,000 нових охоронців право
порядку, що є частинно причи

ною спаду злочинности. Рес
публіканці відповідають, що 
число затруднення нових по
ліцаїв є ближче до 4,000 і 
стверджують, що поширення 
епідемії наркотичної лихоман
ки на 105% під час президен- 
тури Б. Клінтона спричинило 
масове повільне самогубство 
неповнолітніх і безмежні еко
номічні збитки. Роберт Дол 
твердить, що Президент Б. 
Клінтон не зробив нічого для 
поборення цієї смертоносної 
наркотичної пошести і обіцяє 
використати всі поліційні 
агенції і військо для подолання 
контрабанди, а торгівців нар
котиками важко карати.

В царині закордонної по
літики нема великої різниці 
між двома партіями.

Президент Б. Клінтон за
вершив фіяско гуманної допо
моги в Сомалії; поновлення 
демократії при помочі зброй
них сил США в Гаїті; закін
чення кривавих етноцидних 
збройних дій в Боснії; понов- 
ного приборкання Саддама Гу- 
сейна в Іраку, а останньо ого
лосив про полет в космос 
спільними силами США, Росії, 
України і Норвегії в пошуку за 
можли-вим життям на інших 
плянетах всесвіту. Остання но
винка, це, здається, для пере
конування виборців, що Ва- 
шінгтон тішиться діловими 
стосунками навіть з Росією, 
яка протягом останніх років 
при кожній нагоді показує свої 
протиамериканські роги. Рес
публіканці відповідають, що 
зовнішня політика Адмініст
рації Б. Клінтона нестійка, 
брак візії, а в результаті по- 
новні витівки Саддама Гусейна 
та погіршення відносин з 
Росією.

(Закінчення буде)

до тдсумкт у к р а їн с ь к о -р о с ій с ь к и х  п е р е г о в о р ів
Ч Н - П І ' П І  ГІ м?

Київ (Укрінформ). — 26 
вересня у МосквТ закінчилися 
українсько-російські перего
вори з широкого спектру пи
тань двосторонніх відносин. 
Українську делегацію очолю
вав перший віцепрем’єр-мініс- 
тер Василь Дурдинець.

Ініціятива цих перегово
рів виходила з української сто
рони, яка вважає, що після 
зустрічі у Москві прем’єр-мі- 
ністра України Павла Лаза- 
ренка і голови уряду Росії Вік
тора Черномирдіна, дружні 
відносини на взяємовигідній 
основі між нашими країнами 
мають розвиватися, зміцнюва
тися і поглибоюватися на всіх 
напрямках співробітництва. 
Українська делегація прагну
ла не просто продовжити пе
реговорний процес, а зробити 
його більш активним, кон
структивним, таким, що доз
волив би якнайшвидше зняти 
питання, які заважають на
шим нормальним відносинам.

Характер переговорів 
визначався й тим, що вони пе
редують візиті Віктора Черно
мирдіна до Києва, зкій буде 
присвячене друге засідання 
змішаної українсько-російсь- 
кої комісії зі співробітництва.

У робочій групі, яку очо
лювали заступники міністрів 
закордонних справ України 
Костянтин Грищенко і Росії 
Сергій Крилов, і на пленарних 
засіданнях за участю керівни
ків делегацій: української — 
Василя Дурдинця і російської
— заступника голови уряду 
РФ Валерія Сєрова, обгово
рено пакет документів стосов
но Чорноморської Фльоти, які 
мають стати підгрунтям для 
остаточного вирішення цього 
питання. Підтверджено необ
хідність комплексного урегу
лювання проблеми ЧФ шля

хом пакетного підписання 
трьох угод (про параметри 
розділу ЧФ, про статус і умови 
перебування ЧФ на території 
України, про взаєморозрахун- 
ки у зв’язку з розділом і пе
ребуванням ЧФ РФ на тери
торії України) з одночасним 
набрання ними чинносте.

Досягнуто прогресу у по
годженні положень зазначе
них проектів угод. Сторони 
домовилися про прискорення 
переговорного процесу.

У другій робочій групі, 
яку з української сторони очо- 
лював міністер зовнішніх 
зв’язків і торгівлі Сергій Оси
ка, а з російської — міністер у 
справах співробітництва з 
державами-учасницями СНД 
Аман Тулєєв, розглянуто 
широкий комплекс питань 
економічного співробітницт
ва. Йшлося, зокрема, про 
зближення податкової зако
нодавчої і нормативно-право
вої бази оподаткування при 
здійсненні експортно-імпорт
ної діяльносте (застосування 
податку на добавлену вартість 
і акцизів на товари з України). 
Розгянуто підготовлений ук
раїнською стороною проєкт 
міжурядової угоди “Про опо
даткування товарів, що похо
дять з території України і вво
зяться на територію Росії і то
варів, що походять з території 
Росії і ввозяться на територію 
України”. Над проектами уго
ди праця продвожується.

Сторони розглянули 
можливість розширення ко
операційних зв’язків у рамках 
Ашхабадської угоди і доручи
ли відповідним робочим гру
пам на двосторонній основі 
підготувати пропозиції щодо 
укладення на 1997 рік нових 
міжгалузевих угод.

Досягнуто домовленосте

завершити протягом 10 дні£ 
консультації з питань кількос
те обмежень на імпорт в Ро
сію з України окремих видів 
електролямп і цукру білого.

Учасники переговорів 
дійшли згоди про доцільність 
відміни мита, акцизів і податку 
на добавлену вартість при вве
зенні на митну територію Росії 
легкових автомобілів “Таврія” 
виробництва ВАТ “Ав- 
тоЗ А З ”, що призначаються 
для інвалідів і продаються за 
рахунок бюджетів суб’єктів 
Росії. Російська сторона дору
чила своїм фінансовим і еко
номічним органам у місячний 
термін розглянути питання 
про можливість внести ЬІДПО- 
відні зміни у законодавчі акти 
Російської Федерації.

Сторони дали доручення 
робочим групам підготувати 
проекти угод про торговель
но-економічне співробітницт
во на 1997-1999 роки, про 
структурну перебудову еконо
міки України і Росії. Йшлося 
про розробку проектів доку
ментів щодо створення між
державних транснаціональних 
структур. При цьому відміча
лося, що у стадії завершення є

підготовка першого варіянту 
матеріялів щодо створення 
компаній виробу труб вели
кого діяметру для нафто- і 
газопроводів, з сільськогоспо
дарського машинобудування, з 
розробки і виробництва устат
кування для одержання хеміч- 
них волокон.

Російська і українська 
сторони домовилися до 1 лис
топада 1996 року узгодити пи
тання про компенсацію Укра
їні за виведену з її території 
тактичну ядерну зброю.

Розглянуто питання про 
порядок і умови плавання су
ден по внутрішніх водних шля
хах, про узгодження режимів 
роботи пунктів пропуску, виз
начених для переміщення 
підакцизних товарів, про про
єкт угоди з літакобудування, 
про можливе укладення угоди 
про взаємне заохочення і за
хист інвестицій.

Обговорено поданий ук
раїнською стороною проєкт 
порядку денного другого за
сідання змішаної українсько- 
російської комісії зі співро
бітництва. Рішено спільно до
опрацювати і узгодити його до 
20 жовтня ц.р.

ТРИВАЮТЬ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ.
(Закінченая зі стор. 1-ої)

ва. Юрій Сергеєв підкреслив 
також, що в рамках перего
ворного процесу всі питання, 
особливо ті, що стосуються 
розподілу Чорноморської 
Фльоти, вирішуватимуться 
комплексно: конкретний фі
зичний розподіл фльоти, фі
нансові розрахунки, політичні 
та соціяльні питання. А зага
лом протягом тижня як у Мос
кві, так і в Києві, працювати
ме кілька робочих груп на рів
ні експертів з фінансових і вій

ськових питань.
Після зустрічі Леоніда 

Кучми з прем’єр-міністром 
Росії Віктором Черномирді- 
ним, переговори набувають 
більшої динаміки. Як поінфор
мував Юрій Сергеєв, нині йде 
підготовка до другого засідан
ня змішаної українсько-ро
сійської комісії співробітницт
ва. Проведення його передба
чається у рамках офіційної ві
зити Віктора Черномирдіна в 
Україні.
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СЛІДИ ЖИТТЯ!

Н О В І Ч Л Е Н И /N E W  M EM B ER S: 
ЗО Christina W illiams, Eric 

W illiams 
59 Olga Yopyk
66 Justyna M atyka, Kateryna Jan- 

kowska 
173 Christine W itter 
178 Peter Barna 
220 Tracy Lee D'Andrea 
239 W asyl Lesiuk 
SM Patrick J. Dunleavy

П О М Е Р Л И  
D EA TH  

100 Anna Lesiw 
299 Annie Korkush 
SM Leon MohaU

П О М Е Р Л И  НА В И П Л А Ч ЕН О М У  
ЗА Б Е ЗП Е Ч Е Н Н І 

D IED  O N  PA ID  U P B EN EFIT  
49 Patricia Sikorski 
61 W asyl Natyna 
71 Helen W hite 

123 Sophia O rfe 1,2,3 
220 John J. Korsun 
244 Tetiana Dubowyk 
261 Edward Chmielewski 
332 Konstantyn Harasymiw

ЗІС Т А В Л Е Н Н Я  ЗА М ІС Я Ц Ь  
Т РА В Е Н Ь  1996 P. 

(дорослий департам ент) 
SU M M A RY  FO R  M AY 1996 

З  кінцем 30 квітня 1996 р.
У БСоюз мав активних 
дорослих членів-грамот 9,314

10

M O N TH LY  R EC O R D IN G  
R E PO R T  - JU V E N IL E  D IV ISIO N  

FO R  M AY 1996 
НО ВІ Ч Л Б ІІИ /N E W  M EM B ER S: 

30 Ryan M. Williams 
61 Catherine Rasiak 

220 John P. D'Andrea

ЗІС Т А В Л Е Н Н Я  ЗА М ІС Я Ц Ь  
Т РА В ЕН Ь 1996 P. 

(дитячий департам ент) 
SUM M ARY FO R  M AY1995 

(Juvenile division)
З  кінцем 30 квітня 1996 p.

УБСоюз мав активних 
дорослих члеиів-грамот 

Прийнято нових членів 
Прийнято з переступинми 

листами 
Прийнято наново 
Прийнято з інших к л яс  за

безпечення
Разом

1,729
З

0
0

1,732

Прийнято нових членів 
Прийнято нових членів AD/D 
Р ІапС
Прийнято з дитячого 

департаменту 
Прийнято з  переступними 

листами 
Прийнято наново 
Прийнято наново AD/D 
Прийнято з інших к л яс  за

безпечення
Р азом

Суспендовано 
Суспендовано AD/D 
Видано переступні листи 
Переведені на виплачене 

забезпечення 80/40 
Перейшли на виплачене 

забезпечення з  виші, 
грамотами за ж иття 

Переведені на безплатне 
продовжене забезпечення 

Відійшли з  готівкою  за 
дозріл і грамоти 

Відійшли з  передчасним 
зворотом в готівці 

Відійшли до інших кл яс  
забезпечення 

Перейшли на передвчасне 
виплачене забезпечення 

Відійшли з вигаслими 
терміновими ірамотами 

Померли
Conversion Plan А & В 

Разом  
З кінцем 31 травн я 1996 

У БСоюз м ав активних 
дорослих членів-грам от

17

2
0
0

0
9,345

31
11
2

Суспендовано 4
Видано переступні листи 0
Перейшли в дорослі члени 17
Відійшли з готівкою  за 

дозріл і грамоти 0
Вигаслі термінові 

забезпечення "ОО-А" 0
Відійшли з  передчасним 

зворотом в готівці 0
Перейшли до інших к л яс  

забезпечення 0
Перейшли на передвчасне 

виплачене забезпечення 0
Перейшли на безплатне 

продовжене забезпечення 0
Померли _____0

Р азом  21
З  кіпцем 31 травня 1996 

УБСою з мав активних 
дорослих членів-грамот 1,711

ЗІС Т А В Л Е Н Н Я  ЗА К Л Я С А М И  
SU M M A R Y  BY CLASS

12

19

В к л яс і W 
В к л яс і Е15-А 
В к л я с і Е20-А 
В к л я с і Е18-А 
В к л я с і Е-65 
В к л я с і SE-65 
В к л я с і Т20-А 
В к л я с і Т-65 
В к л яс і SL 
В к л я с і ОО-А 
В к л я с і Т-25

Р азом

6
136
358
318

5
347
149

З
230

19
140

1,711

88

9,257

ЗА Г А Л Ь Н Е  ЗІС Т А В Л Е Н Н Я  
Д О Р О С Л И Х  ІД Г Г Е Й , 

А К ТИ В Н И Х  І Н ЕА К ТИ В Н И Х  
Ч Л Е Н ІВ -Г Р А М О Т  ЗА  М ІС Я Ц Ь  

Т РА В Е Н Ь  1996 Р. 
C O M P O S IT E  SU M M A RY  O F  

A C T IV E  & N ON A C TIV E 
M E M B E R S F O R  M A Y  1996 

З  кінцем 31 травня 1996 p.
УБСою з мав активних д о 
рослих члеиів-грамот 9,257 

Дітей активних членів-гра
м от 1,711 

Разом  10,968

ЗІС ТА В Л ЕН Н Я  ЗА К Л Я С А М И  
SUM M ARY BY CLASS

В клясі W-3 909
В клясі Т-20 1,233
В клясі Е-65 271
В клясі Е -15 317
В клясі Е -18 52
В клясі Е-20 1,482
В к л я с іВ -7 0  11
В клясі В-85 117
В клясі Е-85 49
В клясі Е-55 24
В клясі Т М -10 126
В клясі Т-65 69
В клясі AD/D 1,499
В клясі PLAN А & В 180
В клясі SE-65 416
В клясі SL 2,417
В клясі Т-25 85

Разом  9,257

Р Е К О Р Д О В Е  ЗВ ІД О М Л Е Н Н Я  
Д И Т Я Ч О Г О  В ІД Д ІЛ У  

У БС О Ю ЗУ  
ЗА Т РА В ЕН Ь 1996 Р.

Дорослих членів-грамот на 
виплачеиому забезпеченні 

Дітей члеиів-грамот на вип
лаченому забезпеченні 

Дорослих членів-грамот на 
безплатному продовжено
м у забезпеченні 

Дітей члеиів-грамот на без
платному продовженому 
забезпеченні

Разом

З  кінцем 31 травня 1996 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)

Разом  усіх членів з кіпцем 
31 травн я  1996 р. УБС 

м ав

Serge K ow alchuk J r .
Executive Secretary

4,197

660

192
5,054

16,022

119

16141

Уявім собі картину зими, 
коли впав перший сніг, а по 
нім ступав мандрівник, зали
шаючи сліди його стіп, — слід 
його подорожі по снігу. Чим 
далі він ішов, тим слід його по
дорожі ставав довшим. В одну 
мить він зупинився, розгляда
ючись навколо, потупцював 
на місці і знову йшов далі. Ми 
виразно бачимо далеко перед 
собою рівномірний слід подо
рожі цієї людини.

Подібним до сліду на сні
гу, є також слід життя людини 
на землі. Присвячую цю стат
тю 75-ій річниці життя Михай
ла Лозинського, — злегка 
пройшовши по слідах його 
життя.

Михайло Лозинський на
родився 17 вересня 1921 р. в 
селі Диків Новий, що біля Лю- 
бачева в Україні. Його батько 
— св. п. Андрій, займався хлі
боробством, а мати Парас- 
кевія допомагала чоловікові в 
господарстві. Завдяки успіш
ній праці, вони рахувалися на 
той час господарями серед
нього достатку. Родина була 
богобоязлива й дружня, а Гос
подь обдарував їх трьома діть
ми. Старший з них — Михай
ло, середня сестра Катерина, а 
наймолодший брат Микола. 
Побожна мати з ранніх років 
почала прививати дітям любов 
до Бога, а батько, в свою чер
гу, плекав у дитячих серцях 
любов до рідного краю, до Ук
раїни. Так у теплій і свідомій 
родинній атмосфері виростали 
діти. Прийшов час іти до шко
ли, але влада і школа були то
ді в руках чужинців і всюди па
нувала чужа воля і чужа мова, 
а лише один раз в неділю мож
на було почути свою рідну — 
українську. Вихованих у сво
єрідному дусі дітей це прини
жувало, ображало та знеохо
чувало до науки.

Наступила воєнна хурто
вина. В 1939 році налізла зі 
сходу червона навала й таким 
чином влада перейшла з рук 
одного окупанта, до рук друго
го — ще жорстокішого. Роз
почався неймовірний визиск 
населення, особливо молоді. 
Молодь забирали й примусово 
вивозили на Сибір. Тільки ви
няткові обставини врятували 
Михайла від цього примусу, а 
був він тоді уже юнаком.

Невдовзі окупант знову 
змінився. З заходу налізла на
вала чорна. Та зміна принесла 
населенню новий терор і нове 
спустошення. Останки молоді 
нові окупанти по-хижацьки 
вивозили на захід. Примус 
примусу не зміняв, хіба по
глиблювався. У житті юнака 
була це вже третя окупація. 
Не минула лиха доля Михай
ла. Його запроторили в ава
рійний робочий батальйон, де 
страх і смерть йшли крок-у- 
крок з невільниками й лише 
рідкісних щасливців вона оми
нула.

Довго тягнулася страшна

Ч Е Р ГО В А  П О М П  К А Н А Д И .
Київ (Укрінформ). — Ур

яд Канади профінансує спіль
ну програму підтримки прива
тизації професії нотаріюса в 
розмірі 1.5 млн. долярів. Обго
ворення програми “Реформа 
професії нотаріюса” було в 
центрі уваги під час зустрічі

хуртовина, довго проріджу
вала ряди невільників. Воля 
Божа, а може гаряча молитва 
побожної матері, врятували 
від смерти Михайла і в 1945 
році привели його до табору, 
де були зібрані рештки таких 
самих недобутих вигнанців, як 
і він. Через чотири роки води
ла та доля Михайла по табо
рах і аж у 1949 році змилу
валась над ним і причалила до 
берегів благословенної Аме
рики.

20.00

20.00
10.00
10.00
5.00
5.00

міністра юстиції України Сер
гія Головатого з президентом 
Палати Нотаріюсів провінції 
Квебек Денісом Марсолайзом.

Офіційна візита до Кана
ди міністра юстиції України 
Сергія Головатого триває.

ГОЛОВНА РАДА 
УКРАЇНСЬКОГО БРАТСЬКОГО СОЮЗУ

SUPREME COUNCIL 
OF THE UKRAINIAN FRATERNAL ASS’N

шшшшштяШI
Михайло Лозинський
Поселився Михайло в міс

ті Бостон і, не барившись, від
шукав українську громаду, 
своє рідне оточення, і цілою 
душею влився в нього. Він 
вступив до парафії св. Андрія 
Первозваного, а життя його 
почало набирати рівномірного 
й спокійного ритму. Невдовзі 
Господь послав йому суджену, 
— свою українську дівчину, 
яка стала його дружиною. Ви
димим було те, що благання 
побожної матері Господь 
прийняв і послав її синові, в 
особі дружини, щирого друга, 
теплу душу й взаємну любов, і 
збагатив їх життя трьома хо
рошими дітьми.

Після недовгого часу па
рафія св. Андрія ввела Михай
ла до парафіяльного уряду, в 
якому він перебував близько 
40 років. Останні 25 років був 
головою ревізійної комісії. 
Довший час був членом 
шкільної ради й досі є дуже 
активним членом парафіяль
ного братства. На цьому мож
на було б поставити крапку, 
коли б сліди його життя не ве
ли далі, коли б не дзвенів бать
ків заповіт: “Де б ти, сину, не 
був — дивися за біднішим від 
себе — пригорни й обігрій йо
го!”

Бог допоміг Михайлові й 
заповіт батька став дорогов
казною зіркою в його житті. 
Пригадується мені старенький 
і немічний підполковник ін
женер Василь Гаврилець, ко
лишній учасник визвольних 
змагань. Був він самітній, до 
Америки прибув вже в похи
лому віці. Ще деякий час пра
цював, а потім пані Старість з 
усіма її ускладненнями напосі
ла на нього. Очевидно, так бу
ло в Божому пляні — родина 
Лозинських заопікувалася інж. 
Гаврильцем. Дружина Михай
ла — пані Дарія, доглядала, 

(Закінчення на стор. 4-ій)
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СУМ У НІМЕЧЧИНІ 
ВІДЗНАЧИЛА СВОЄ 50-РІЧЧЯ

NARODNA VOLYA PRESS FUND DONATIONS 
FROM 07/01/96 - 09/30/96

Nikolay Taran, Los Angeles, Ca
Ksenia Tyszkewicz (in Memory of Androik Tyszkewicz),
Custer, W1
Simon & Alexandra Hayuk, Buffalo, NY 
Walter Mereszczak, Warm Mineral Springs, FL 
Sofia Pankiw, Delhi, CA 
Fedir Petryk, Levittown, PA

FORUM PRESS FUND DONATIONS 
FROM 06/01/96 - 09/30/96

Shevchenko Society (Assembly #51), Chicago, IL 50.00
Walter Blahy, Rochester, NY 10.00
Katherine Baran, Chicago, IL 8.00

Мюнхен (Укрінформ). — 
З нагоди 50-річчя Спілки Ук
раїнської Молоді у Німеччині, 
відбулися тут урочисті свят
кування. Про історію та сучас
ну діяльність СУМ розповіли 
голова центральної управи Ро
ман Чулій, голова крайової 
організації у ФРН Андрій Не
смачний, ветеран СУМ Сте
пан Костюк та інші.

Звертаючись до присут
ніх, посол України у ФРН 
Юрій Костенко підкреслив, 
що у відновленні незалежнос
ти України є, безперечно, і 
частка звитяжної праці Спілки 
Української Молоді, яка з пер
ших днів діяльности у Німеч

чині проголосила своїми ідеа
лами боротьбу за вільну Укра
їнську Державу, патріотизм та 
християнську етику.

У святкуваннях взяли 
участь голова СУМ в Україні 
Ігор Симчич, гості з сумівсь- 
ких організацій у Бельгії, Ве
ликій Британії, Канаді, Німеч
чині, С1НА та Франції, пред
ставники української громади, 
працівники Генерального 
Консульства України в Мюн
хені. Велике мистецьке задо
волення подарував присутнім 
своїм виступом ансамбль 
Збройних Сил України під ке
руванням Володимира Зібро- 
ва.

ЩЕДРО ЖЕРТВУЙМО НА ЧОРНОБИЛЬСЬКИЙ ПРОЄКТ УБС!



ЗВЕРНЕННЯ
Харківського Форуму українських патріотичних,
політичних і громадських організацій до світової 

української громадськосте

Про підтримку виданя першого українського підручника 
“Основи теорії музики”

Навчальні заклади України, в яких вивчається музика, ма
ють нагальну потребу у навчальному посібнику, який би спи
рався на українську національну музичну традицію.

Такий підручник підготовила Галина Смаглій, — голова 
циклової комісії теорії музики, викладач вищої категорії, мето
дист Харківського Музичного Училища ім. Б. Лятошинського.

Підручник отримав високу оцінку фахівців і допущений 
Міністерством Культури і Мистецтв України як навчальний по
сібник для музичних училищ, але через важкий економічний 
стан, держава немає коштів на його видання.

Враховуючи те, що забезпечення навчальних закладів су
часними підручниками є загальнодержавною і всеукраїнською 
справою — відродження та подальшого розвитку національної 
музичної освіти, Форум звертається до світової української гро
мадськосте з проханням сприяти виданню цього підручника, пе
рераховуючи кошти на розрахунковий рахунок №001711101 Ко
мінтернівського відділення Промінвестбанку України м. Хар
кова, МФО 351362, код 09351362 з поміткою: Благодійний вне
сок на видання підручника “Основи теорії музики” Г. Смаглій.

Адреса: Україна, 310001, м. Харків-1, вул. Плеханівська 66, 
Комінтернівське відділення Промінвестбанку України.

За всіма довідками звертатися: 310096, Харків-96, вул. 
Ньютона, №139г, кв. 60, тел. <У75-395, Галина Смаглій.

М. Кубах

Анатолій Кузнецов

БУДУЄТЬСЯ ПЕРШИЙ ВЕЛИКИЙ 
ВАНТАЖНИЙ КОРАБЕЛЬ 

ДЛЯ ФЛЬОТИ УКРАЇНИ

Зиновій Квіт

ВЕЛИКА ПОТРЕБА В УКРАЇНІ
Ганна Пащевська

Із стапеля відкритого ак
ціонерного товариства “Оке
ан” у Миколаєві, спущено на 
воду і виведено з доку на добу
дову перший за роки незалеж
ности України великий кора
бель, що споруджується для 
крайового замовника. Балкер 
з іменем на борті “Київ”, буду
ється для Чорноморського 
Морського Пароплавства. Йо
го технічна готовність при
близно 80 відсотків. У доку те
пер ведеться складання корпу
су другого такого транспорт
ника тонажністю близького 
тисяч тонн. Як сказав прези
дент Чорноморського Паро
плавства Олександер Стогні- 
єнко, моряки плянують отри
мати цей корабель в експлу
атацію в лютому наступного 
року. Для подальшого фінан
сування цього контракту, 
яким передбачено будівництво 
чотирьох таких балкерів, 
ЧМП має намір отримати кре
дити в західніх банках під зас
таву кораблів. При чому бал- 
кери самі “відпрацьовувати
муть” кредит, взятий для їх 
спорудження.

“Київ” розробив у Мико
лаєві постійний партнер “Оке
ану” — акціонерне товариство 
“Чорноморсуднопроєкт”. Го
ловний конструктор проекту 
— Анатолій Клименко заявив, 
що використані в його кон
струкції рішення і устаткуван
ня відомих фірм Заходу й 
СНД, а також виконання про
екту на правила і його будів
ництво під наглядом спеціяліс- 
тів клясифікаційного това
риства “Дет норске Верітас”,

роблять цей корабель найсу
часнішим за всіма характерис
тиками. Він призначений для 
перевезення всіх видів руди, 
зерна, вугілля, мінеральних 
добрив. На “Києві” забезпе
чуватиметься механізоване 
відкриття і закриття люків. 
Корабель, завдовжки 224.9 
метра, має льодову клясу. Зав
дяки високому рівневі автома
тизації управління технічними 
засобами, балкер може плава
ти з екіпажем всього вісімнад
цять моряків.

' ТІреЗидейт Леонід Кучма, 
який брав участїг-fe урочистій 
церемонії виведення “Києва” з 
доку, назвав цю подію, яка має 
винятково велике значення 
для незалежної України, дока
зом того, що політичне утвер
дження нашої держави набу
ває логічного імпульсу в еко
номічній сфері. Вступ “Оке
ану” у вирішальну фазу вико
нання контракту з ЧМП збігся 
з початком приватизації цієї 
верфі. З урахуванням того, що 
два солідні пакети його акцій 
плянується продати за кон
курсом під інветиційні зобов’я
зання, на верфі приступили до 
розробки пляну, яким визна
читься вклад очікуваних інвес
тицій. Варто також зазначити, 
що верф сама з її постійним 
партнером — AT “Чорномор
суднопроєкт” тепер реалізує 
дуже важливий проект — за
куповують технічні засоби і 
програмний продукт, які да
дуть змогу забезпечити на
скрізний інтегрований процес 
проектування і будівництва 
кораблів.

М У Д Р А  П О РА Д А*..
(Закінчення зі стор. 1-ої)

цього необхідно й максималь
но залучите природні ресурси 
вашої країни.

Розвиток енергетики, — 
продовжував К. Вестдал, є 
життєво необхідним для успіху 
української незалежности. В 
Канаді поділяють цю віру. На
ші держави є добрими партне
рами для співробітництва і в 
цій галузі. Ми маємо міці від
носини. Цьому сприяє й те, що 
в Канаді проживає майже 
мільйон канадців українського 
походження. Є ще один важ
ливий аспект: —незалежність 
та успіхи України стануть 
внеском і в нашу власну без

пеку. Отож, ми готові поділи
тися з вами передовими техно
логіями в сфері видобутку та 
використання нафти і газу. Ці 
технології будуть добре пра
цювати в Україні.

У ході пленарних засідань 
і дискусій обговорено ряд важ
ливих питань, вирішення яких 
сприятиме поглибленню і роз
ширенню українько-канадсь- 
кого співробітнцитва в енерге
тичному секторі. Зокрема, 
йшлося про законодавче за
безпечення функціонування 
паливно-енергетичного ком
плексу, державну політику 
України у цій галузі.

Всім нам відомо, що 
шкільництво в Україні потре
бує змін на краще. Прикро 
слухати, коли українська ди
тина відповідає чужою мовою, 
бо ще й дотепер вчиться в 
школі по-російському. Це яви
ще особливо наявне на східній 
і південній Україні. В Україн
ській Державі це мусить зник
нути. Державна українська 
мова має зайняти належне їй 
місце.

професори С. Ладижинський і 
І. Грималюк (Україна), д-р С. 
Трофіменко, д-р І. Масник, д-р 
Я. Заліпський, д-р О. Попо
вич, д-р Н. Пазуняк, С. Кара- 
ванський, інж. М. Недаткевич, 
мгр І. Харамбура, мгр 3. Квіт, 
— всі зі С1ПА, а з Канади д-р 
Яр Славутич.

7-го вересня 1996 p., від
булося перше засідання в гос
тинній домівці Т-ва Інженерів 
в Українськім Культурно-Ос-

НА ЛЕТОВИЩІ
(Гумореска)

Ініціативна група перекладу американського підручника 
хемії на українську мову. Перший рад зліва: мґр 3. Квіт і д-р Я. 
Заліпський. Другий ряд зліва: д-р І. Масник, інж. М. Не
даткевич, д-р О. Попович, д-р С. Трофіменко і мґр І. Харам
бура.

До цього діла треба однак 
приложити рук. Потрібні під
ручники українською мовою, 
різні шкільні матеріяли і від
повідно вишколені вчителі. 
Потрібно й українського на- 
ціонально-свідомого і повного 
жертовносте духа. Чи все це 
маємо? На жаль, ні. Саме то
му перед нами велике завдан
ня. Спільними силами подола
ємо труднощі.

Українська Світова Спіл
ка Професійних Учителів
(УССДУІ ІДУЧИ ЗА WQim,саог,l
лами: “За світову єдність і від
родження Українського Наро
ду, української культури і ук
раїнської освіти”, взяла на се
бе деякі зобов’язання і їх здійс
нює. Одним із них є переклад 
на українську мову найпопу- 
лярнішого підручника хемії 
для американських середніх 
шкіл.

УССПУ підписала дого
вір про співпрацю з Міністер
ством Освіти України. Оригі
нал підручника передано пер
шому заступникові міністра 
освіти України д-рові Андру- 
щенкові, який доповідав на 4- 
му світовому з’їзді УССПУ в 
Києві минулого року. Цей під
ручник йому дуже подобався і 
він виявив охоту починати в 
цій ділянці працю та навіть 
дістати деяку фінансову допо
могу від держави.

Для співпраці у цій справі 
дали свою згоду, крім міністра 
освіти України, такі особи:

вітнім Центрі у Філядельфії. 
По діловій дискусії над різни
ми зв’язаними з цим справами, 
рішено: перекласти на україн
ську мову частини першого 
розділу підручника, де знахо
димо найбільше хемічної тер
мінології. Цей обов’язок взяли 
на себе такі панове: д-р О. По
пович, д-р І. Масник, д-р С. 
Трофіменко і д-р Я. Заліпсь
кий. Процес перекладу вже 
почався. Перекладений мате- 
ріял вишлемо до Міністерства 
Освіти України для його зав- 
ваг і дальшого рішення. Хоче
мо додати, що американське 
видавництво цього підручника 
прихильно поставилось до цієї 
ідеї і ми дістанемо т.зв. “копі 
райт”. Це також є у процесі 
здійснення.

Є думка поширити цей 
підручник головно у східній і 
південній частинах України, де 
наші діти ще дальше вчаться з 
чужих підручників. Врятуємо 
українське шкільництво — 
врятуємо Україну... При цьо
му закликаємо всіх учителів 
українського роду в Америці 
та Канаді вступати у ряди 
УССПУ і допомогти нам у 
цьому та інших корисних про
ектах. Окремо просимо всю 
українську громаду про мо
ральну і матеріяльну допомо
гу. Свої думки і поради слід ви- 
силати на таку адресу: 
UWAPE, Attn. Z. Kwit, 804 N. 
Woodstock St., Philadelphia, 
PA 19130.

На летовищі зібралися всі 
її київські родичі. Близькі і ті, 
подальші, про яких нагадують 
собі тоді, коли женяться чи ви
ходять заміж, або коли вмира
ють. Крім рідні, були тут ще її 
подруги і просто добрі знайомі 
дівчата і хлопці. Вона стояла в 
центрі того чималого гурту і 
аж променіла від щастя, бо 
їхала до рідні в Америку, де, 
як відомо, течуть молочні ріки 
в горах, а доляри валяються на 
бруківці, то ж тільки дурний і 
лінивий їх не піДйере.

— “Ти ж шануйся, доню,
— напучувала мама. — Тільки, 
якщо буде мільйонер... Та й то 
після шлюбу. Як влаштуєшся, 
то відразу мене і викликай. Та
та не треба. Йому крім пів літ
ри нічого не потрібно. Зелені 
висилай відразу”.

— “Як приїдеш в Амери
ку, — відразу у Гарвард. Якщо 
не вдасться на третій курс, то 
нехай вже і на перший буде, 
хоча ми вдома закінчили аж 
три. Мене викликай негайно.
— Кажуть, там, в Америці, ін
женери грубу платню побира- 
ють. — Мами не викликай. — 
З ким вона там раятися буде?
— це вже тато. — О, був би за
був. Моментально шли зеле
ні”.

— “Як я тобі заздрю: 
Бродвей, Голлівуд!.. Наші дів
чата тішаться там шаленим 
успіхом. Мільйонери за ними 
гинуть! Вибирай тільки з чер
воним “Корветом”, який я ба
чила в американському жур
налі”, — гарячкувала її подру
га. А друга конфіденційно 
шепотіла: — “Якщо буде щось 
підходяще — моментально на
пиши, приїду. Ти мій густ зна
єш: не старший 35 років, міц
ної статур#, дині очі;, Обов’яз-. 
ково — багатий. Може бути 
навіть розведений”.

— “Дарочко, ви ж не за
будьте: як опинитесь у Гарвар
ді, зараз же віднесіть на ка- 
тедру археології' оцей рукопис. 
Тут викладач її факультету 
тицьнув їй до рук тяжкий обе
ремок паперу. — У своїй фун
даментальній праці я таки до
казав абсолютну спорідне
ність між нашими скитами і їх
німи індіянами. Якщо треба 
буде, то я навіть зможу при
везти скитські кістки. Але для 
моєї наукової праці треба 
спонзора. Шукайте, Дарочко, 
його, за всяку ціну!”

— “Що значить: за всяку 
ціну?! — раптом втрутилась 
мама, що підозріло прислуха
лася до розмови. — Моя донь
ка порядна дівчина і я не доз
волю”... “Але ж, Надю, це — 
специфічний науковий термін, 
заспокойся!” — це вже тато.

— “А що до кісток, ша
новний, то в американців і

своїх кістяків, тобто скелетів, 
вистачає”.

А Дарчин хлопець, Ро
ман, гордо стояв осторонь, але 
очі йому палахкотіли і вуста 
вигнулись гіркою підковою. 
Коли вона підійшла до нього, 
він аж зблід.

— ” Не скажу навіть сло
во “пиши”, бо тепер гусь свині 
не товариш”, — промовив 
трагічно.

— “Хто ж я?! Гуска, чи 
свиня?! — спалахнула Дарка.

— “А це вже до вподоби” 
— відповів він, таким чином 
спалюючи останній місток за 
собою. Це вже був між ними 
кінець.

Троюрідний брат Іванко, 
відвівши її осторонь і хитру
вато роздивившись навколо, 
зашепотів у саме вухо: — “По
відомиш... кого треба. — Пер- 
петуум мобіле” вже є! Я ви
найшов! Ось тобі дорогоцінні 
креслення винаходу. Повна 
конспірація: — Якщо заува
жиш переслідувачів, — з ’їж 
папери. Я маю дублікати. Ска
жеш там, що я чекаю тільки 
на гроші і виклик”. Був він не
шкідливий і недавно повернув
ся з “закладу”...

— “Дарусю, — смикнув її 
за спідничку дев’ятирічний 
брат Дмитрик. — Ти ж не за
будь мені вислати повний ін- 
діянський костюм. Щоб був, 
обов’язково, з перами; такий, 
як в одного хлопця у нашій 
клясі. Запиши собі: з орлини
ми перами, з іншими не хочу”.

“Дідуню, коханий мій, а 
що вам прислати — зверну
лася Дарка до свого діда, яко
го любила, мабуть, більше за 
батьків. Та він тільки мовчки, 
здержуючи сльози, її пере- 
хрестив. Тоі;о, чого він бажав 
би — за всі скарби, годі було 
знайте. А бажав він ліків від 
старости. І тут, обіймаючи ді
да, Дарка вперше заплакала. Її 
обійняло якесь гнітюче почут
тя зробленої помилки. Ще 
можна було, знехтувавши ви
тратами, зусиллями, мріями, 
все покинути і вернутися додо
му”... Але, ні!.. Найгірше було 
б завести надії цих людей, які 
прийшли на її проводи... Вона 
уявила собі їхні обличчя, коли 
б... Ні, ні! І знову видиво її 
прийдешнього, будучого щас
тя, спалахнуло в її душі...

Дарка витерла сльози. 
Подивилася на годинник — 
часу для спогадів вже не було. 
На ліжках поряд, хропіли, 
прийшовши з нічної зміни, дві 
її нові колежанки — такі самі 
помивачки з бару, як і вона. 
Треба було поспішати до пра
ці. Був ранок. Сонце тільки 
но сходило, але місто Чікаго 
вже прокинулося.

щоб немічний мав свіжий обід, 
випрану сорочку й чисту пос
тіль, а пан Михайло, до остан
нього кінця привозив немічно
го до церкви й полагоджував 
усі його справи. Роками тяг
нулася ця абсолютно безко
рисна, але щира і тепла опіка. 
Опісля подібно доглядали 
пань — Теклю Матукас, і Ма
рію Селінську. З неменшою 
посвятою ця родина простягає 
руку допомоги і сьогодні.

Незатертим лишиться 
слід великої жертвенноста ро
дини Лозинських. Спершу 
жертвувала на будову місцевої 
святині св. Андрія, на оздоб
лення її, потім на будову цент
ру св. Андрія в в Бавнд Бруці, 
на катедри українознавства

СЛІДИ ЖИТТЯ!
(Закінчення зі стор. 3-ої)

при Гарвадському університе
ті. Проф. О. Пріцак не раз ви
словлював за це панству Ло- 
зинським признання і подяку.

Від самого початку й досі, 
Михайло Лозинський є постій
ним платником до Українсь
кого Народного Фонду при 
відділі УККА в Бостоні й все
бічно підтримує всі заходи від
ділу. Гаряче молився і складав 
щиру жертву до фонду легаль
ної оборони нашого земляка 
— відомого довголітнього 
в’язня і щиро радів його визво
ленню. Чи можна зміряти 
щирість допомоги жертвам 
чорнобильської трагедії, а

вона й досі залишається пос
тійною.

Не можна не згадати по
жертв на потреби Українсь
кого Вільного Університету в 
Мюнхені, на потреби Посоль
ства України у Вашінгтоні і 
Консуляту в Нью-Йорку то
що. А скільки, скільки менш 
значних чи невідомих нам 
добродійних вкладів зробила 
ця родина у свою рідну укра
їнську громаду...

Слід признати, що сьо
годні, з не меншим запалом 
робляться заходи, щоб допо
могти нашим землякам в Ук

раїні потрібними їм речами, 
грішми, а особливо цінною ук
раїнською літературою.

Українська Православна 
Церква в Америці визнала 
добродійства Михайла Лозин- 
ського і його родини, а Ми
трополит Константан нагоро
див пана Михайла грамотою 
благословення.

Всі члени родини Лозин
ських є активними членами 
Українського Братського Со
юзу, а пана Михайла місцевий 
відділ делегував на Конвенцію 
УБСоюзу.

На многі і благі літа пане 
Михайле! Хай Господня рука і 
ласка вітає над Вами і Вашою 
родиною, а сліди Вашого жит
тя хай будуть ще довгі-довгі і 
ніколи не затерті.



Володимир Жила
УКРАЇНСЬКЕ АКАДЕМІЧНЕ 

ТОВАРИСТВО “СІЧ” (1868-1947)
Роман Кухар, Віденська “Січ” (Історія Українського 

Академічного Т-ва “Січ” у Відні, 1868-1947), УКСП “Кобза’,’ 
Київ, 1994,188 стор.

Нещодавно появилася в 1938 року, за часів авторитар-
УКСП “Кобза” у Києві цінна 
монографічна праця проф. Ро
мана Кухаря Віденська “Січ? 
Праця змальовує історію Ук
раїнського Академічного Това
риства “Січ” у Відні й присвя
чена знаменним роковинам 
125-річчя від його оснування. 
Ідея написання твору визріла в 
1990 році, а його безпосереднім 
приводом було 45-річчя від на
сильного припинення діяль
ности “Січі” більшовицькою 
окупаційною владою в 1945 
році (після цього “Січ” ще про
існувала в умовах підпілля до 
остаточної її ліквідації в 1947 
році).

Академічне Товариство 
“Січ” протягом багатьох років 
свого існування не обмежува
лося лише до студентської ді
яльности, а брало активну 
участь у громадському житті 
української спільноти в столи
ці Австрії. Воно, до речі, акти
візувало українське питання в 
інтелектуальних колах Авст
рії, сприяло придбанню прия
телів для Українського Наро
ду серед різнонаціональної 
студентської молоді та серед 
провідних людей слов’янсько
го світу.

У “Січі” протягом її існу
вання кристалізувалися націо
нальні ідеї, а передусім собор- 
ницькі. Таким чином вона була 
духовим мостом між західніми 
і східніми представниками Ук
раїнського Народу. Інтенсивне 
маніфесгування ідей соборнос
те принесло “Січі” чимало 
труднощів, до політичних ре
пресій ВКЛЮЧНО. Воно riptfo і 
відбивалось на творчій праці 
членів, яких влада арештувала, 
забороняючи користуватися 
січовим реквізитом, архівами 
та пребагатою бібліотекою. 
Такі знущання проходили за 
цісарських часів, за демокра
тичного режиму та, почавши з

ноі нацистської влади.
Ці знущання руйнували 

“Січ” матеріяльно, зокрема її 
книжкові фонди, архіви з до
кументацією та свідченнями 
про видавничу діяльність, 
включно до втрати свого існу
вання в 1945 році, що здійснили 
жорстокі совєтські органи 
НКВД.

За роки свого існування 
Академічне Товариство “Січ” 
високо несло український пра
пор і широко плекало серед 
своїх членів національні іде
али. Інж. Є. Храпливий вважав, 
що під час днів “піднеслих мрій 
і в годинах народного смутку, 
“Січ” заступала членству віль
ну Батьківщину та гідно гарту
вала їхні душі, спрямовуючи їх 
на важкий шлях — боротьбу в 
сумному рідному Краю’.’ Інший 
провідний суспільно-політич
ний діяч Юліян Романчук за
кликав дорогих йому Січови
ків: — “Здобуваймо собі свою 
правду і повеличаймося перед 
світом чеснотою, характер
ністю і справедливістю’.’

А тепер загляньмо в істо
рію Академічного Товариства. 
За час його існування можна 
відзначити кілька цікавих і за- 
мітних періодів, які бували 
світлими, злободенними, а то й 
критичними. Початок існуван
ня Товариства був цікавим і за- 
мітним. Це період оживленої 
діяльности, але, на жаль, він 
довго не тривав, бо всього не
повних одинадцять років. У 
1877 р. Академічне Товариство 
опинилося майже в стані зав
мирання, а це внаслідок-клери
кально зорієнтованої політики 
австрійського уряду та його 
нагінки на соціялістів. Заареш
товано тоді провідних діячів 
Товариства — Остапа Терлець- 
кого та Фелікса Сельського- 
Щасного. Закованих відвезено 
до львівської в’язниці. Згодом

подібна доля зустріла також 
Івана Франка за його соціяліс- 
тичні переконання. У 1893 році 
дійшло навіть до тимчасового 
розв’язання “Січі’,' яку запідо
зрювано в радикальних діях. А 
в останні роки XIX століття та 
в перше десятиріччя XX сто
ліття, січова діяльність зроста
ла в організаційному, пропа- 
ґандивному та у видавничому 
секторах.

Вибух Першої світової 
війни спричинив короткотри
валу перерву в діяльності Ака
демічного Товариства. Дальші 
роки війни принесли пожвав
лення діяльности. В 1917 році, у 
зв’язку з проголошенням само
стійницької і соборницької ре
золюцій, що відносилися до ук
раїнських земель, Академічне 
Товариство “Січ” зазнало чер
гового удару — репресій за 
державну зраду австрійського 
уряду. В 1919 році серед член
ства “Січі” виник стан розгуб- 
лености, коли окремі керівні 
особи почали говорити про 
можливість розв’язання “Січі’.’ 
Проте “Січ” переборола цю 
кризу, розгорнувши значну ді
яльність, що привела до зросту 
членства в основному в 1920- 
их роках за рахунок т. зв. “во
єнних студентських емігран
тів’.’ З допомогою прийшло то
ді новостворене Товариство 
Прихильників Освіти, яке ма
ло завдання нести допомогу 
українському студентству, що 
залишилося без матеріяльних 
засобів.

1922 рік замітний двома 
знаменними подіями, пов’яза
ними з “Січчю’,’ а саме: утво
ренням Центрального Союзу 
Українських Студентів у Пра
зі, куди включилась і “Січ’,’ і 
тимчасовою реквізицією май
на. Австрійські органи поліції, 
проводячи тоді чергову реві
зію приміщень Академічного 
Т о в а р и с т в а , з а б р а л и  їх н і к н и ги , 
документи, листування та ста
ли переслухувати членів “Січі” 
з приводу атентату на польсь
кого міністра закордонних 
справ.

У 1930-их роках прийшло 
до дальшого послаблення січо
вого життя та до великого

зменшення його членства з 
уваги на обідніння студент
ства, яке впало жертвою еко
номічної депресії у світі та по
літичних зламів і преревороту 
в Австрії. Тут в додаток ще пе
рестало діяти Товариство При
хильників Освіти.

Протягом останніх деся
тьох років свого існування, 
“Січ” проявила широку діяль
ність і то навіть в найгірших 
умовах свого існування. Під 
час Другої світової війни прий
шло знову до великого зросту 
членства. І цікаво, що такий 
стан утримувався аж до самого 
гіркого кінця “Січії

Тут треба ствердити, що 
існування “Січі’,’ не зважаючи 
на всі злами, що з’являлися в її 
діяльності, відзначалося зна
менними подіями національно
го і організаційно-творчого ха
рактеру, що заслуговують на 
окреме відзначення, як світлі 
моменти нашої історії.

З уваги на злами і зро
стання діяльности “Січі” на її 
історичному шляху, підбити 
підсумки її діяльности нелегко, 
а зокрема узагальнити їх. Опи
туючи членів, автор зумів 
зібрати потрібні матеріяли, які 
він зручно об’єднав з джерель
ними причинками й таким 
чином створив свою моногра
фію.

Може у тексті книги тут і 
там треба було б подати при
мітку для кращого з’ясування 
справи, але її немає, бо напев
но матеріял походить з опит- 
ника, а не з джерельних при
чинків. Маємо щастя, що ба
гато членів “Січі” ще живі й 
здорові й могли прийти з допо
могою “Січі’.’ Про ці труднощі 
автор пише: “Дарма, що погра
бовані совєтськими окупанта
ми Відня архіви “Січі” не
доступні, історичні джерела 
ф р а г м е н т а р н і ,  а п р и д б а н і с в ід 
чення очевидців неповні’.’ Пе
ред нами цінна монографічна 
праця, що увіковічнює в па
м’яті сучасного і майбутніх по
колінь діяльність Академічно
го Товариства “Січ’.’ Вона тут 
стоїть у авангарді національ
них змагань України за волю,

Євген Крименко-Іванків

З ВЕСНОЮ В СЕРЦІ
Іди з весною в серці в осінь,
Зі сонцем — крізь дощі й пітьму,
Зі співом — в далі безголосі,
Із радістю зустрінь зиму.

Брестимуть дні з пожовклим листям, 
Немов діди бездомні, босі, 
їх привітай та усміхнися,
Бо в серці йдеш з весною в осінь.

І хоч роки зі сивиною —
В осінній прощі журавлів...
То в серці кожною порою 
Неси весняне сонце, спів.

Іди з весною в серці в осінь... 
Зустрінь із юним духом старість;
На ниві сірій, безколосій 
Засій весну, надію, радість.

незалежність і державність.
У книзі чимало додатко

вих матеріялів: “Список голів 
“Січі” (1868-1947), “Біографіч
ні довідки голів “Січі” 1940-их 
років’,’ “Видатні громадяни-на- 
уковці з рядів віденської “Січі’,’ 
“Список почесних членів Ака
демічного Товариства “Січ’,’ 
“Список громадян близьких до 
Академічного Товариства 
“Січ’,’ “Вибір з літератури на 
тему Академічного Товариства 
“Січ” у Відні’,’ “Ілюстрації” 
(сімнадцять сторінок рідкісних 
особистих і групових знімків, 
англійське і намецьке резюме 
монографії та “Поіменний по
кажчик’.’

Тут буде цікаво дещо ко
ротко сказати про автора мо- 
нографї. Роман Володимир Ку
хар народився 21 лютого 1920 
року у Львові. Студіював у 
Львові, Відні, Форт Коллінс 
(Колорадо) й Мюнхені (УВУ). 
Оперовий співак, поет, драма
тург, письменник і університет
ський професор (Форт Гййс 
стейтовий університет у стейті 
Кензас). Він автор Української 
Академічної гімназії у Львові й 
п о в іс т е й  Няігія .̂ия- сдАтануу, 
Андрій Первозванний. Манів-
і|ЯМи,-ТиверуьЕа провесінь, 
Поиейбіч борсань. Дійсний 
член НТШ, АДУК, Об’єднан
ня Українськх Письменників 
“Слово” і Міжнародного Літе
ратурного Клюбу ПЕН.

У цілому, рецензована

книга виглядає наскрізь куль
турно, надрукована на добро
му книжковому папері та без 
значних друкарських огріхів.

Підсумовуючи хочемо 
відзначити, що монографічна 
праця Віденська “Січ” Романа 
Кухаря — це цінне наукове ви
дання про Українське Акаде
мічне Товариство “Січ” у Відні 
(1868-1947). Книга має історич
не значення, бо в ній автор роз
повідає про найстаршу україн
ську студентську організацію, 
яка в кожному періоді свого іс
нування на протязі майже 80 
років плекала серед своїх чле
нів українські національні іде
али самостійності й соборнос- 
ти. З рядів її членства вийшло 
чимало національних діячів на 
полі політичному, громадсько- 
суспільному, на полі науки й 
мистецтва. Академічне Това
риство “Січ’’ — писав д-р Р 
Перфецький, було “Матір’ю 
українських академічних това
риств і подвижником націо
нального відродження Україн
ського Народу.

Воно в своїй назві пиша
лось гордим словом “Січ’,’ що 
нагадувало кожному членові 
Запорізьку Січ — її завдання і 
мету.

Ми переконані, що книга 
Віденська “Січ” знайде свого 
шанувальника і читача, який її 
придбає, прочитає та глибоко 
призадумається над її змістом.

Ярослава Іванівна Василишин
НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ 

ТВОРЧОСТИ 
МИХАЙЛА ГРИГОРОВИЧА ОСАДЧОГО

Національна ідентичність кожної людини (I.e. 131), а в да
ному випадку української, є результатом соціяльного досвіду, 
який виникає при взаємодії з людьми. Простежуючи за буттям 
українця, можна додати, що генетична пам’ять індивіда допо
магає формувати національну ідентичність кожної особистости 
зокрема. Якщо це особистість творча, то і на творчість теж на
кладається відбиток певної національної її ідентичности. Пара
дигми національної ідентичности у творчості мають властивість 
відбивати у собі всю мозаїчність палітри національного: філосо
фії мови, звичаєво-обрядового буття, радинно-сімейних стосун
ків, спілкування між людьми. Коли розвиток національної іден
тичности у творчості спочатку рухається несвідомо, то у процесі 
народження художньої думки йде до усвідомлення своєї причет- 
ности даній національній культурі, а звідси — ідентичности.Така 
свідома ідентичність творчости у національному аспекті має 
здатність до рефлексії, хоча суспільство визначає, а інколи дик
тує, як ідентичність самого індивіда, так й ідентичність його 
творчости, програмуючи норми й закони їх існування.

Проте творча особистість теж має здатність створювати 
власне оточення в розумінні вибору мети, потреби, а звідси — 
формує особистісну національну ідентичність, як, власне, індиві
да, так і своєї творчости, зокрема. Але орбіти, за якими руха
ються ці два впливи на ідентичність творчости, є абсолютно не 
дотичні, точніше — протилежні. У даному дослідженні вивча
ється надзвичайно важлива й актуальна проблема творів літе
ратури супроти 60-их — 80-их років: свобода творчости і її вплив 
на з’яву аури — національної ідентичности. То що ж відбуваєть
ся з індивідуальністю мистця? Чи не може наступити роздво
єність у душі, а звідси — у творчості? Чи можуть з’являтись дві 
ідентичності? Досліджуючи творчість Михайла Осадчого, тре
ба зробити висновок, що соціяльне оточення не могло доміну
вати у формуванні національної ідентичности. Ця сентенція 
легко доводиться, бо простежується у художньо-документаль- 
ній повісті “Більмо’.’

Природа національної ідентичности у творчості є абсолют
но тотожна із національною ідентичністю автора. Якою вона є

у Михайла Осадчого? Спробуємо це осягнути через рядки його 
автобіографії: “Моє дитинство і ранню юність густо оточувало 
етнографічно-побутове українство. Його стихійна любов до Ук
раїни, тягучі спогади умудрених селян про козаччину та укра
їнську гетьманську державу назавше вкарбувалися в пам’яті і 
вплинули на мій подальший життєвий шлях” (2.с.216).У подаль
шому життєвому шляху “українство’,’яке через дитячу уяву про
никло до глибин розуму й серця, відіграло домінуючу ролю у 
становленні Осадчого — вченого, Осадчого — письменника, а 
для державної репресивної машини, Осадчого — дисидента, 
представника молодого покоління романтиків, які володіли ви
соким національним духом непокори.

Послуговуючись етнофілософією та етнопсихологією, ве
ликим досвідом національного літературознавства, у контексті 
із світовими вислідами, простежимо в чому феномен національ
ної ідентичности у творчості Михайла Осадчого.

Свобода творчости  (її художнє та позахудожнє обмежен
ня) у формуванні національної ідентичности відіграє особливу 
ролю: формує у певний спосіб художню уяву автора й тінню па
дає на його мистецький доробок. Історія й людина — поняття 
нерозривні. Творчість часто робить спробу віддзеркалити, від
бити події історії, даючи свою, в переважній більшості суб’єк
тивну авторську оцінку описуваних подій. Відомий етнопсихо- 
лог Володимир Янів називає такий стан людської особистости 
українця “соціяльним інстинктом, що розказав на весь світ прав
ду про злочинну політику заборони творчости вільної від ре
жимних догматів та вульгарного, спримітизованого на “пози
тив’,’соціялістичного реалізму. “Інстинкт виявлення назовні сво
го внутрішнього стану проявляється на вищому ступені розвит
ку в бажанні утримати свої вислови. Сукупність таких об’єкти- 
візованих від людей висловів становить культ уру  з її числен
ними ділянками” (З.с. 173) — заборонені твори молодих літера
торів того періоду становлять значну частину національної 
культури. Саме вони репрезентували всьому небайдужому сві
тові до часу репресованих заходів соціялістичного режиму силу 
українського слова, його художньо-естетичне багатство.

В. Чорновіл “Лихо з розуму’,’ В. Мороз “Репортаж із запо
відника імени БеріГ,’“Серед снігів’,’“Хроніка опору”; М. Осадчий 
“Більмо’,’ Г. Снєгірьов “Набої для розстрілу” та ін. — яскраві 
взірці української культури, що засвідчили непересічний рівень

сили характеру української людини, її екзистенції й фактичної 
діяльности у часі. Людина по-справжньому розкривається в ек
зистенції, якщо є певний підхід до неї, не як до предмета, а як до 
особистости, що прагне відповідної комунікації до її душі.

Саме із цього погляду розглянемо творчість Михайла Гри
горовича Осадчого, яка зазнала свободи розвою дуже короткий 
час — майже Шевченківський, всього якихось неповних десять 
літ. Коли ж настав час зрілого усвідомлення своєї екзистенції у 
творчому бутті, репресивна держава прагнула зупинити розви
ток його “Я’,’дошукуючись якоїсь вини. “ .Судовий процес не ви
явив складу злочину в моїх діях, як не можна при найстрахіт- 
ливіших морально-психологічних тисках виявити те, чого не 
було в дійсності (4. с. 265), бо не було заборони на свободу твор
чости: ні в основному законі держави — “Конституційні в інших 
нормативних документах, що регляментують творчість як таку. 
Але суд над мистцем відбувся — неправий, цинічний у своїй суті 
й безсоромно фальшивий за фактами видуманих, неіснуючих 
джерел. Мета здійснюваного заходу полягала в тому, щоб не да
ти розвиватись вторчості в особистостей з почуттями орієнто
ваними на розвиток національного в літературі, журналістиці, 
літературознавстві.

Але жорстока несправедливість не тільки не вбила творчої 
натури, а навпаки — виховала в найнесподіваніший спосіб силь
не, творчо зріле его протестанта. Його творило непереборне 
бажання бути гідним сином своєї нації: “Володя, я хочу, щоб ти 
збагнув, що при всіх ударах і перипетіях долі мене буде вести, 
моєю путеводною зіркою буде бажання стати корисним своєму 
народові. Так писав колись Іван Франко, так буду повторювати 
я до кінечних днів своїх” (4.с. 264). То чи могло оте поза-художнє 
обмеження зупинити силу, незламність духу творця й його 
високий гін до творчости?

За К. Яспером, за таких умов виникають в душі творця різ
ні рівні людського “Я”: емпіричні, трасцендетальні, духовні. Але 
всі три рівні не займають найглибшого ядра людської особис
тости, а саме — екзистенції. Для К. Яспера — екзистенція не 
предмет, а дух — свобода. А звідси — саме у свободі є коріння 
буття самости. Але прагнення до свободи, у даному випадку, не 
суто егоїстичний інтерес емпіричного індивіда, а дія в силу при
родної необхідности. Але ця дія зв’язана із трансцендетальним 
поняттям екзистенції (свободи): “Я на цім стою і не можу 
інакше’.’

(Продовження буде)



В УКРАЇНІ ВІДБУДЕТЬСЯ ВИЇЗНЕ 
ЗАСІДАННЯ ПАРЕ

Страсбург (Укрінформ). 
— Передбачається, що вес
ною наступного року, постій
на комісія Парляментської 
Асамблеї Ради Европи з пи
тань навколишнього середо
вища, проведе щорічне виїзне 
засідання в Україні. Згідно з 
пропозицією представників 
української парляментської 
делегації, воно може відбутися 
у Києві, або ж у Чорнобилі. 
Це засідання, на думку нашої 
делегації, дозволить членам 
ПАРЕ чіткіше уявити машта- 
би проблеми, а також необхід

ність швидкого її вирішення.
Відповідно до існуючих 

правил, постійні комісії Пар
ляментської Асамблеї Ради 
Европи можуть проводити 
лише одне виїзне засідання на 
рік, яке має бути заздалегідь 
узгодженим.

Проведення його в Укра
їні вважається за доцільне ще 
й тому, що наступний рік має 
пройти під гаслом боротьби з 
екологічним забрудненням 
Середземноморсько-Чорно
морського басейну, до якого 
належить і наша країна.

ВІДНОВЛЕННЯ ІСТОРИЧНИХ КОРЕНІВ 
ФРАНЦУЗЬКО-УКРАЇНСЬКИХ ВІДНОСИН

Як повідомляє Посольст- багатьох регіонів Франції, го-

УКРАЇНСЬКИЙ ГЕНЕРАЛ У ГАРВАРДІ

У ХОЛМІ ВІДЗНАЧИЛИ ЮВІЛЕЙ 
МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО

Холм (Укрінформ). — 29 
вересня громадськість древ
нього українського міста 
Холм, тепер у Польщі, де 130 
років тому народився Михай
ло Грушевський, разом з вели
кою українською делегацією 
із сусідньої Волинської облас
ти урочисто відзначила ювілей 
великого історика і першого 
Президента України.

Ювілейні урочистості в 
місті розпочалися Панахидою 
і мітингом біля меморіяльної 
дошки на будинку, де наро
дився Великий Українець. 
Про подвижницьке життя і ти
танічну діяльність історика і

політика, автора безсмертної 
“Історії України-Руси”, гово
рили представники воєвідської 
і міської влади, Волинської об
ласної державної адміністра
ції, Посольства України у 
Польщі, відомі польські і ук
раїнські вчені.

На закінчення у міському 
центрі культури відбувся уро
чистий вечір, окрасою якого 
став великий святковий кон
церт мистців і кращих само
діяльних художніх колективів 
Волині. Чудовим доповненням 
до свята була і виставка творів 
народних майстрів Волинсько
го краю.

З А К Л И К А Ю Т Ь  ДО  В И П Р А В Л Е Н Н Я  К Р И В Д И
Ів а н о -Ф р а н к ів с ь к е  

(УНІАР). — 3 нагоди набли
ження 50-річчя “Акції Вісла”, 
яке відзначатиметься наступ
ного року, політичні та гро
мадські організації области 
звернулися до Президента Ук
раїни з прпозицією створити 
українсько-польську комісію 
для відродження ентічних ук
раїнських земель на теренах 
Польщі.

Як відомо, 1947 року уряд
тодішньої Польщі насильно цям статус депортованих.

Д О Н Е Ц Ь К І Х Е М К И  
С П ІВ П РА Ц Ю Ю ТЬ  З Т У Р Е Ч Ч И Н О Ю

Донецьк (Укрінформ). — 
У хеміків Донецька з’явився 
новий діловий партнер. Акціо
нерне товариство “Донецький 
завод хемреактивів” уклало 
контракт з Туреччиною на 
поставку в Україну тінькалію. 
Раніше цей продукт завозився 
з Далекого Сходу. Нині такі 
перевезення не по кишені під
приємству.

Виручили сусіди за мо
рем: у Донецьк вони відванта-

во України у Франції, у місті 
Санліс, що біля Парижу, від
булася маніфестація, присвя
чена пам’яті Анни Ярославни, 
— французької королеви, дру
жини Анрі І Кане, організова
на Посольством України у 
Франції, управою міста Санлі- 
су та ліцеєм Сен-Венсан.

Як відомо, Анна мешкала 
в королівському палаці Сан- 
лісу і в 1060 р. поклала перший 
камінь церкви та манастиря 
ордена св. Августина, які були 
посвячені в її присутності в 
1065 р. В архівах Франції збе
реглися грамоти Анни про за
снування манастиря Сен-Вен
сан, акти її сина Філіпа І, який 
підтвердив королівські приві
леї манастиреві. Біля його 
стін, де тепер знаходиться лі
цей Сен-Венсан, з ХУІІІ сто
ліття стоїть пам’ятник короле- 
ві-засновниці, на якому було 
написано “Анна з Росії”. Захо
дами Посольства України, му
ніципалітету і ліцею Сен-Вен- 
сан, віднині надпис змінено на 
“Анна Київська, королева 
Франції, засновниця манас
тиря Сен-Венсан”.

На офіційному освяченні 
пам’ятника Анні Київській у 
Санлісі зібралися представни
ки адміністрації департаменту, 
міста, численні громадяни, лі
цеїсти, українська громада з

лова роду королівської динас
тії Капетінгів — графиня Па
ризька, а також співробітники 
Посольства України.

“Це саме тут був покла
дений перший камінь наших 
майже тисячолітніх диплома
тичних, культурних і дружніх 
контактів з Францією, які з 
кожним днем все більше роз
будовуються. Стверджуючи 
свою незалежність, Україна 
повертається в Европу, де во
на перебувала багато століть”, 
— підкреслив у своєму виступі 
посол України у Франції Ю. 
Кочубей. Директор ліцею 
Сен-Венсан Андре Піньоль 
наголосив на розвитку зв’яз
ків, встановлених між ліцеєм 
Сен-Венсан і Київським ліце
єм ім. Т. Щевченка, вказав на 
обмін учнівською молоддю, 
виконання спільних проектів у 
галузі культури, історії, літе
ратури. Префект Санлісу вка
зав на важливість розвитку ук
раїнсько-французьких кон
тактів для майбутнього Евро
пи. Після урочистої частини 
відбулась екуменічна Літургія 
з участю римо-католицьких, 
православних і греко-като- 
лицьких священиків.

З нагоди цієї історичної 
події, міська влада Санлісу 
влаштувала урочисте прий
няття.

виселив сотні тисяч українців 
із Лемківщини і розпорошив їх 
на північнозахідніх землях 
країпи, що належали перед 
тим Німеччині. Депортовано 
українців також із Посяння, 
Холмщини і Підляшшя.

Автори звернення вважа
ють, що потрібно дати полі
тичну оцінку цЩ акції, здійсне
ній в наслідок змрви комуніс
тичних режимів СРСР та 
Польщі, відзначити річницю 
виселення і надати переселен-

ДВА КРІСЛА ВИГІДНІШІ.
Київ. — “Голос України” 

від 2-го жовтня загострює ува
гу на питанні, яке обговорю
ється у парляменті — про лю
бов до двох крісел. Газета від
кривається твердженням, що 
голова Верховної Ради Олек
сандер Мороз має намір, керу
ючись Конституцією України, 
покінчити з одночасною діяль  ̂
ністю народних депутатів у 
парляменті і в органах дер
жавної виконавчої влади, або 
в народному господарстві.

О. Мороз повідомив на

сесії, що до міського суду Ки
єва вже передано позов про 
позбавлення депутатських 
мандатів ряду народних обран
ців, які вперто не бажають 
розлучатися з обома кріслами. 
Крім того, готується ще кіль
ка подань в органи правосуд
дя.

Від Редакції: — А хіба ж 
можна толерувати у Верхов
ній Раді тих комуністів, які 
відмовились присягнути на 
вірність Конституції та Укра
їні?

жили партію сировини. Одер
жаний з нього натрій тетро- 
борнокислий знайде широке 
застосування у керамічному 
виробництві. Використовува
тимуть його і у випуску ема- 
лю.

Ще один продукт — пер- 
борат, вилучений з турецького 
тінькалію, піде для виготов
лення миючих засобів, праль
ного порошку.

УРЯД США НАДАЄ ДОПОМОГУ 
МІНІСТЕРСТВУ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

ВІДБУДУТЬСЯ ВАЖЛИВІ 
ІНФОРМАЦІЙНО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ НАРАДИ

З огляду на те, що в останньому часі в нашій органі
зації зайшли деякі зміни, а також кружляють невірні по
голоски як і про сам Союз, так I про його майбутність, Ви
конавчий Комітет УБСоюзу рішив влаштувати інфор
маційні наради в різних союзових округах.

На таких нарадах почуєте про майбутність нашої ор
ганізації, про справи оселі “Верховина” і тижневика “На
родна Воля”. Після того слідуватиме короткий інформа
ційно-організаційний семінар.

Перші такі наради відбудуться в суботу, 12-го жовт
ня, на “Верховині”, на які запрошені відділові урядники 
та бажаючі члени з таких округ Нью-Йорк, Нью-Джерзі, 
Коннектікут і Бінґгемтон-Джансон Ситі. Початок нарад о 
год. 9:30 рано.

***
Округа Скрентон, Вілкес-Бери та Бервік подібні на

ради відбуде в неділю, 13-го жовтня у Скрентоні, в при
міщенні Головної Канцелярії УБСоюзу при 440 Вайомінґ 
авеню о 2-ій годині по полудні.

Округи Торонто і Баффало матимуть такі наради в 
суботу, 19-го жовтня, о год. 9:30 рано, у канцелярії Яро
слава Коваля -голови Округи УБС в Торонто.

Адреса: 3836 Bloor St W., Etobicoke, Ont 
Tel. 239 - 7733.

Київ (Укрінформ). — Ме
морандум про взаєморозу
міння між урядом Сполучених 
Штатів Америки та Міністер
ством Юстиції України підпи
сали директор місії урядового 
Агентства Міжнародного Роз
витку США (АМР) у Києві 
Ґрегорі Гюгер та міністер юс
тиції України Сергій Голова
тий. Цим документом м.ін. пе
редбачено допомогу у формі 
технічних засобів, обладнання, 
потрібних для законопро- 
єктних робіт, розробки й удос
коналення інформаційних сис
тем, підготовки фахівців — на 
суму 230,000 долярів. За сло
вами Сергія Головатого, ця 
допомога сприятиме посилен
ню ролі Міністерства Юстиції 
в нових умовах реформування 
суспільства, особливо після 
прийняття Конституції.

Окрім названої допомоги, 
АМР погодилось надати

близько 850,000 долярів про
тягом наступних двох років на 
фінансування проектів з ін
формування та освіти насе
лення стосовно прав і обов’яз
ків громадян, визначених но
вою Конституцією.

Допомога АМР Мініс
терству Юстиції є частиною 
загальної підтримки, що її на
дає уряд США на зміцнення 
юридичних інституцій в Ук
раїні, наголосили у виступах 
на церемонії підписання мемо
рандуму посол США в Україні 
Вільям Ґрін Міллер та дирек
тор місії АМР США у Києві 
Ґрегорі Гюгер.

Починаючи з 1994 року, 
уряд США через АМР та ряд 
приватних американських ор
ганізацій витривав майже 8 
мільйонів долярів на допомогу 
у проведенні юридичної ре
форми в Україні.

ГУМОР

НЕБЕЗПЕЧНА ПОРАДА
Спостерігаючи, як мати 

кип’ятить горнятка і тарілки, 
якими користувався хворий 
батько, маленька доня питає:

— Мамусю, а нащо ти це 
робиш?

— Розумієш, донечко, 
окріп убиває мікроби. Наш 
тато має вірусну грипу, а я ста
раюся, щоб ми з тобою не за
разилися.

— А чи не краще було б

прокип’ятити тата і таким чи
ном убити всі мікроби відразу? 
— запропонувала доня.

СХВИЛЬОВАНИЙ
— Я страшенно хвилю

юся. Дощ ллє як з відра, а моя 
дружина пішла до міста.

— Не журись, напевно, 
сховається в якомусь універ
мазі.

— Власне тому й хвилю
юся.

Кембрідж, Мас. (ФКУ). 
— Генерал-майор Ігор Смеш- 
ко, — директор Центру Стра
тегічного Плянування й Ана
лізи при Раді Національної 
Безпеки України і полковник 
Вадим Тютюнник, — держав
ний експерт Секретаріяту Ра
ди Національної Безпеки Ук
раїни приїхали до Гарвардсь
кого універистету в серці ц.р., 
щоб звяти участь у двотиж
невому курсі з питань держав
ної безпеки, який щорічно ор
ганізує Гарвардська Школа 
Управління ім. Дж.гФ. Кенне- 
ді. Курс проводиться для ви
соких американських держав
них службовців, причетних до 
концептуалізації і практич
ного оформлення стратегії 
державної безпеки та захисту 
міжнародного миру. Крім аме
риканських учасників, органі
затори програми щороку за
прошують також гостей-учас- 
ників з чужих країн. Цього лі
та, крім представників Зброй
них Сил України, запрошени
ми учасниками на курсі були 
також військовий командант з 
Франції і генерал з Оману.

Гарвардська програма 
дає змогу спостерігати, як від
повідальні службовці амери
канського Департаменту Обо
рони, Державного Департа
менту і Центрального Розвід- 
чого Агентства проводять 
аналізу стратегічних питань з 
державної оборони, як вони 
підходять до оформлення про
цедур для осягнення рішень, 
які питання з сучасної і май
бутньої збройної технології 
вони беруть до уваги. У про
грамі брали участь також 
представники американських 
промислових фірм, які працю
ють в області оборонної тех
нології, напр. корпорації Лак-

гід, Боінг, Раквел.
Представники Збройних 

Сил України були в Гарварді 
вже раніше. У 1994 р. в Укра
їнському Науковому Інституті 
відбулася міжнародна наукова 
конференція, присвячена вив
ченню традиції українських 
збройних сил. Конференцію 
організували спільно Україн
ський Науковий Інститут та 
Інститут Державних Страте
гічних Досліджень при Націо
нальному Університеті Дер
жавної Оборони у Вашінгтоні. 
З цієї нагоди американські й 
канадські вчені, фахівці війсь
кової і загальної історії, полі
тології та працівники Депар
таменту Оборони й інших дер
жавних установ зустрілися з 
представниками Збройних 
Сил України і обговорили ак
туальні питання військового 
будівництва.

В академічному 1994-95 
році, генерал-полковник Кос
тянтин Морозов, — перший 
міністер оборони України, 
приїхав до Америки на кілька
місячне стажування у Гарвард
ському університеті. Як ін
формує Український Науко
вий Інститут, в біжучому ака
демічному році цей освітній 
центр плянує розвинути спів
працю з українськими держав
ними установами, в тому й з 
Міністерством Оборони Укра
їни. Серед заплянованих про
ектів є спеціяльний семінар у 
Гарвардському університеті 
для груп українських офіцерів 
і генералів. Така програма є 
вигідна з точки зору амери
канської зовнішньої політики, 
яка все більше виказує зрозу
міння, що самостійність укра
їнської держави є позитивним 
фактором для утримання миру 
в Европі.

в ІНТЕРЕСАХ УКРАЇНИ
Київ (Укрінформ). — У 

Гаазі відбулася зустріч посла 
України в державах Бенілюкс 
Бориса Тарасюка з держав
ним секретарем МЗС Нідер- 
ляндів М. Патейном, який без
посередньо відповідає за вирі
шення питань взаємодії та 
співробітництва як в рамках 
Европейського Союзу, так і в 
Европі в цілому.

Як повідомив пресовий 
центр МЗС України, голов
ною метою зустрічі була під
готовка до очікуваної восени 
візити в Україні М. Патейна, 
тобто напередодні головз'ван- 
ня Нідерляндів у EC в першій 
половині наступного року. Об
говорювався комплекс питань, 
покликаних сприяти розвит
кові політичного діялогу, 
спрямованого на виведення

стосунків між Україною і EC 
на якісно новий рівень, а та
кож деяких аспектів економіч
ного двостороннього та бага
тостороннього співробітницт
ва. Було наголошено на не
обхідності реального відкрит
тя ринків EC для українських 
товарів, усунення існуючого 
дисбалянсу в торгівлі між Ук
раїною і державами-членами 
EC, підкреслено необхідність 
якомога швидкої ратифікації 
парляментом Нідерляндів уго
ди про партнерство і співро
бітництво між Україною і EC.

Державний секретар ви
словив готовність з боку МЗС 
Нідерляндів сприяти налаго
дженню різнобічного співро
бітництва між Україною і Ор
ганізацією Економічного 
Співробітництва і Розвитку.

П О Р Я Д К О М  С П ІВ П Р А Ц І У К Р А ЇН И  
З А В С ТРІЄ Ю

Київ (Укрінформ). — У 
рамках угоди про співробіт
ництво у військовій галузі між 
Міністерствами Оборони Ук
раїни і Австрії, у Відні побував 
військовий комендант Києва 
генерал-лейтенант М. Забі
лий. Під час візити він спос
терігав за навчанням “Exer
cise-96”, на якому відпрацьо
вували методи захисту насе
лення від катастроф на ато- 
мових станціях.

Ген. Забілий взяв участь у 
святкуванні 100-річчя казарми, 
яка носить ім’я австрійського 
фельдмаршала Радецького. 
На честь українського генера

ла на площі військового міс
течка піднято прапор України, 
а військова оркестра відіграла 
гимн нашої країни.

Підбиваючи підсумки пе
ребування генерал-лейтенанта 
М. Забілого у Відні, військо
вий комендант міста — ген. К. 
Земліч підкреслив: “Ваше пе
ребування у Відні, виступ на 
святкуванні 100-річчя казарми 
та зустрічі на різних рівнях, 
викликали надзвичайний інте
рес у мешканців Відня і війсь
ковослужбовців Збройних 
Сил Австрії, сприяли створен
ню позитивного образу Укра
їни і її Збройних Сил”.



Dr. Zenon Є. Kohut
Director
Canadian Institute of Ukrainian Studies

A Response to the Article, “Tinderbox’,’ Published in the Forbes Magazine
Paul Khlebnikov’s article 

“Tinderbox” represents one of 
the most biased pieces of jour
nalism on Ukraine that I have 
seen published in the West. It 
harbors anti-Ukrainian senti
ments, justifies Russian interfer
ence in the internal affairs of 
neighboring countries, and even 
advocates changes in borders in 
Eastern Europe.

Mr. Khlebnikov boldly as
serts that Ukraine is currently 
“riven between those who want 
reunion with Russia and those 
who want to remain indepen
dent.” Where did he obtain this 
information? It seems to be 
based on conversations with two 
persons, one in Odessa, who 
prefers Russian to Ukrainian 
TV, and another in Donbass, 
who prefers to speak Russian 
and not Ukrainian. Is this basis 
to reach such a conclusion? Ac
cording to the survey cited in 
the article, 70% of Ukraine’s 
population supports the coun
try’s independence. There are 
no anti-independence blocks in 
the Ukrainian parliament. So 
the image of Yugoslavia or Che- 
chnia that Mr. Khlebnikov con
tinually brings into his article in 
connection to Ukraine has noth
ing to o with Ukrainian realities. 
Moreover, unlike Yugoslavia or 
Russia, Ukraine has managed to 
obtain and preserve its indepen
dence without spilling a drop of 
blood.

The article mentions some 
of the real problems in the Uk
rainian economy, but the way 
those problems are presented in 
the article and the measures 
proposed by the author to solve 
them are very strange, to say the 
least. Indeed Odessa to be one  ̂
of the wealthiest cftils in

Europe at the turn of the centu
ry, but its wealth is long gone 
not because of the Ukrainian in
dependence, but because of de
cades of the communist misrule 
and the shift of trade routes in 
Eastern and Southern Europe. 
The drop in the productivity of 
Odessa ports after Ukrainian in
dependence is very moderate 
and actually represents a success 
story compared to the decline of 
the GNP both in Russia and Uk
raine. Mr. Khlebnikov sees the 
solution to many of Ukraine’s 
problems in its reintegration 
with Russia. He makes Russia 
seem as a prosperous country 
and not a nation in the midst of 
both political and economic cri
sis. Moreover, Belarus is at
tempting such a “reintegration” 
with Russia and it has brought 
no relief to Belarus’ struggling 
economy.
Mr. Khlebnikov sates that Yelt
sin’s government did not exploit 
Ukraine’s economic problems or 
pro-Russian sentiments in 
Eastern Ukraine. This is simply 
not true. On a number of occa
sions Russia used Ukraine’s de
pendence on Russian energy to 
gain political concessions on the 
issues of the Black Sea fleet 
from the Ukrainian government. 
Moscow’s mayor, Mr. Luzhkov, 
Boris Yeltsin’s close political 
ally, has repeatedly pronounced 
Sevastopol to be a Russian city. 
The article also states that be
cause Russia is a democracy the 
“Russian president cannot ig
nore the pleas of the Russian- 
speakers in Ukraine if they ask 
for his help.” The slogan of the 
protection of Russian-speakers 
in the former Soviet republics is 
used by the Russian hawks as a 
political ,tPQj. and reminds one of 
Nazi policy towards Czechoslo

vakia on the eve of the WWII.
Mr. Khlebnikov tends to 

exaggerate the importance of 
the language issue in contempo
rary Ukraine. The vast majority 
of the citizens of Ukraine are bi
lingual and can easily switch 
from one language to another. 
There are no sharp political divi
sions along language lines in 
Ukraine an d it is very naive to 
judge something happening in 
Ukraine in the basis of the lan
guage issued solely. The article 
states, for example, that “Ukra
inian Prime Minister Pavlo La
zarenko blamed the Russian- 
speaking coal miners for a bomb 
that narrowly missed him in 
Kiev in July.” This is not true in 
terms both of facts and interpre
tation. First of all, Lazarenko 
never blamed the miners, but in
stead those forces that did not 
want him to meet with the min
ers. Secondly, Mr. Lazarenko 
himself comes from a predomi
nantly Russian-speaking Dni- 
propetrovsk region and in no 
way implied that Russian-speak
ers were presumed disloyal. The 
whole incident has nothing to do 
with Russian- or Ukrainian- 
speakers. Instead, it is widely 
believed to be the result of the 
ongoing struggle between two 
East Ukrainian-speakers. In
stead, it is widely believed to be 
the result of the ongoing strug
gle between two East Ukrainian 
regional elites -one from Dni- 
propetrovsk, another from Do
netsk.

The article is full of state
ments that betray Mr. Khleb
nikov’s ignorance in many issues 
of Ukrainian History and the 
current political situation. He 
states, for example, that the Cri
mea was given to Ukraine as a 
gist by “Soviet Premier”

Khrushchev in 1954. Khrush
chev was not a premier in 1954. 
At that time he was locked in 
power struggle with his more 
powerful competitors like Ma
lenkov and Bulganin and was 
able to accumulate power only 
in 1956-57. That means that he 
could not make any gift, espe
cially as precious as Crimea, in 
1954. Instead, the decision to 
“give” the Crimea to Ukraine 
was made by Moscow in order 
to use Ukrainian resources in 
the process of post-war restora
tion of the Crimean economy, 
which had been completely dev
astated by the Nazis. Khleb
nikov also does not know that it 
was the Ukrainian referendum 
of December 1 that put an end 
to the existence of the USSR, 
and Ukrainians did not vote for 
their independence when the 
“Soviet Union was dissolved 
anyway” as the article states. 
There is also no proof as to the 
author’s claim that money is 
taken by the state from Eastern 
Ukraine to subsidize the more 
rural West. Agricultural produc
tion, when it comes to the Rus
sian market today, is as mar
ketable a commodity as the iron 
ore extracted in Eastern Uk
raine.

One can go on and on list
ing inconsistencies, mistakes and 
examples of political bias in Mr. 
Khlebnikov’s article. Its goal 
was clearly not to inform the 
readers of F orbes M agazine  
about the situation in Ukraine. 
It rather attempts to justify Rus
sian interference in Ukraine and 
to undermine Western confi
dence in its future, just as Uk
raine has entered the path of 
real economic reform^ intro
duce# a new currency and 
ted a new Constitutions < ? - ■ ..,

Gov. Edgar Announces $1.5 Million 
Grant Toward New Library 

in Edgebrook
CHICAGO, IL. -  Gov. 

Edgar today approved a $1.5 mi
llion state grant toward the con
struction of a new library in the 
Edgebrook community.

of the funds, which were provid
ed in a $1.5 million appropria
tion by the General Assembly 
this year. State Sen. Walter Du- 
dycz, R-Chicago, led the legisla-

After Two Weeks Ukraine Holds 
Strong at World Chess Olympiad
Scores of top teams in the two-week World Chess Olympiad, 

which ended Tuesday in Yerevan, Armenia:
M EN'S SCORES:

Russia: 38.5 
Ukraine: 35 
United States, England: 34 
Armenia (first team), Spain, 

Bosnia-Herzegovina: 33.5 
Iceland, Germany, Sweden, 

Georgia, Bulgaria: 33 
Netherlands, China: 32.5 
Israel, Uzbekistan: 32

WOMEN'S SCORES:

Georgia: 30 
China, Russia: 28.5 
Ukraine: 26.5 
Hungary: 26 
Romania: 25.5 
Israel: 25 
Poland, Kazakstan: 24.5 
Slovakia, England,

Czech Republic: 24

Soccer - Ukrainian Premier Division
KYIV, Sept 30 (Reuters) - Results of Ukraine premier division 

mat- ches played this weekend:

Vorskla Poltava 4
Kryvbas Kryvy Rig 2 
Prykarpattya Ivano-Frankivsk 2
Chornomorets Odessa 1
Dnipro Dnipropetrovsk 0
CSKA Kyiv 2
Metalurg Zaporizhya 0

Dynamo Kyiv 3
Torpedo Zaporizhya 1
Shakhtar Donetsk 1
Kremin Kremenchuk 0
Karpaty Lviv 0
Tavria Simferopol 1
Zirka-Nibas Kirovohrad 1

Standings (tabulate under played, won, drawn, lost, goals for, 
against, points):

Dynamo 10 7 1 2 23 7 22
Chornomorets 10 7 1 2 19 9 22
Dnipro 10 6 3 1 20 8 21
Vorskla 10 6 3 1 17 8 21
Shakhtar 10 5 2 3 16 9 17
Karpaty 10 5 2 3 13 8 17
Zirka-Nibas 10 5 1 4 9 14 16
Metalurg 10 4 3 3 13 10 15
Nyva Ternopil 9 4 0 5 8 13 !2
Torpedo 10 3 2 5 10 13 11
CSKA 10 3 2 5 8 11 11
Tavria 10 3 1 6 8 16 10
Nyva Vinnytsya 9 2 3 4 5 14 9
Kryvbas 10 2 1 7 9 17 7
Kremin 10 2 1 7 6 19 7
Prykarpattya 10 1 2 7 8 20 5

Greetings from Gov. Edgar
A representative of Gov. Jim Edgar’s Office greets those 

involved in this year’s Ukrainian Fest. The Governor commends 
the group for preserving the rich Ukrainian culture and its tradi
tions.

Pictured left to right: Michael Shep, President o f the 
Ukrainian American Police Association; Pat Michalski, Assistant to 
the Governor for Ethnic Affairs; Maria Chychula, Ukrainian radio 
and television personality and Orest Baranyk, Chairman of the fest.

Mushrooms K ill 92 in Ukraine
KYIV (AP) —  Poisonous 

mushrooms have killed 92 people 
in Ukraine and left more than 
1,100 hospitalized in the deadliest 
mushroom season in years.

Doctors blame the surge in 
poisonings on economic hardships, 
which are forcing more and more 
Ukrainians to search for wild 
mushrooms to eat.

Poisonings frequently occur 
when people mistake a deadly 
white mushroom common in Uk
raine for harmless champignons.

Of the 1,186 people sickened 
from poisonous mushrooms this 
year, 298 were children, Oleh By

kov, spokesman for Ukraine’s 
Emergency Situations Ministry, 
said Tuesday.

It was highest death toll in at 
least 10 years, he said.

"This has become one of our 
biggest concerns,” Bykov said. 
"We’re trying to do whatever we 
can to explain that free food is not 
worth such a risk.”

Last year 78 people died and 
1,000 were hospitalized from 
mushroom poisoning.

Mushroom picking is a popu
lar pastime throughout Ukraine 
and other former Soviet republics.

Ukraine Finds Russia...
(Continue from page 8)

its nuclear weapons in 1994.
"I cannot understand why, for 

instance, the United States and 
France, guarantors of Ukraine’s se
cu rity , are k e e p in g -s ilen t ,•”  d ep u ty  

Yuri KarmaziWYolcf independent 
television. "They (nuclear powers) 
undertook to guarantee Ukraine’s 
security, including its economic 
security. What Russia is doing is 
simple pressure on Ukraine.”

Some deputies demanded an 
official explanation of Kuchma’s 
mysterious "unofficial” trip to 
Moscow. Others said Russia’s be
havior was still based on Soviet- 
era political thinking.

"There is a political factor,” li
beral Serhiy Teryokhin told state 
television. "It will take a long time 
before Russia gets used to the fact 
that Ukraine is a foreign country.”

92 States Sign...
(Continue from page 8)

agreed but then gave in to pressure 
from Britain, Russia and China 
during negotiations in Geneva.

Arms experts believe this has 
put a focus on India, which has 
tested but not deployed a bomb, 
rather than on the stockpiles of the 
nuclear powers.

Currently, the United States and 
Russia each deploy more than 
7,000 warheads, France 512, Bri
tain 464 and China 284.

The new treaty bans all explo
sions, including underground 
blasts. A 1963 treaty barred explo
sions in the atmosphere and anoth
er one in 1974 set a size limit on 
underground tests.

All five declared nuclear 
weapons states have imposed vol
untary moratoriums on testing. The 
United States, Russia and Britain 
stopped testing between 1990 and 
1992, while France and China end
ed blasts several months ago.

Ukraine Shipping Company 
Frees 25 Ships

KYIV (Reuters) - Ukraine’s 
state-owned Black Sea Shipping 
Company has reduced its debts by 
$60 million and managed to free 
about 25 ships impounded in for
eign ports for unpaid bills, Trans
port Minister Ivan Dankevych said.

Dankevych said about 17 ves
sels were still being detained but 
that the company hoped to allocate 
a further $85 million next year to 
pay off its debts. No state funds 
would be used.

"The company’s work has 
picked up considerably and our 
earnings are being channeled into 
paying off debts and buying new 
vessels,” Dankevych told report
ers.

The company, which ran into 
trouble after the 1991 collapse of 
the Soviet Union, has been raising

money by selling off parts of aging 
fleet of more than 200 vessels. 
About 25 have been sold since the 
beginning of last year.

Statistics issued in May showed 
the company owed $228 million to 
foreign creditors and $38 million 
to Ukrainian firms and in turn was 
owed $103 million by Russian 
creditors.

About 90 percent of company 
vessels were working abroad for 
foreign charters.

The company last week pur
chased its first new vessel since 
1989, a bulk carrier with a dead
weight of 70,000 tons at a cost of 
$24 million.

The government, he said, was 
considering a share issue but there 
were no plans to privatize the com
pany next year.

Pictured left to right: State Senator Walter Dudycz, Sandra 
Laase, President of the “Friends of Edgebrook Library” and Gov. 
Edgar.

“This grant represents a 
solid step toward realizing this
community’s long-sought 
dream,” the Governor said. 
“Edgebrook’s current library, 
housed in a storefront building, 
is woefully inadequate for pro
gressive and growing communi
ty.”

The existing library con
tains only 20,000 volumes in an 
area of about 3,000 square feet.

The lowest cost plan under 
consideration would double the 
size of the library.

Edgar approved the release

tive effort to get funding ap
proval.

“The people of Edgebrook 
and its surrounding communities 
have waited far too long for a 
modern, complete library facili
ty,” Dudycz said. “We’ll contin
ue to do all we can to seek local 
funds to build the very best li
brary facility possible.”

The cost of a new library is 
estimated at between $2.2 mil
lion and $4 million, depending 
on the size of the facility built. 
The city of Chicago has commit
ted $375,000 for the project.



The Ukrainian Fraternal Association

UKRAINIAN HERALD
92 States Sign Ukraine Finds Russia Unbending

Nuclear Test Ban Treaty
UNITED NATIONS (Reuters) - 

Ninety two nations signed the 
landmark nuclear test ban treaty in 
the first four days it was open for 
signature last week, according to 
United Nations documents released 
over the weekend.

U.S. President Bill Clinton, fol
lowed by the declared nuclear 
powers Russia, France, Britain and 
China, on Tuesday opened the 
signing ceremonies on the treaty to 
end all nuclear explosions.

But the treaty requires 44 
nations with nuclear power to rati
fy it through their national legisla
tures before it goes into force. 
India, whose signature is neces
sary, has vowed never to sign "this 
unequal treaty, not now, not later” 
until the atomic powers devise a 
timetable for destroying their 
nuclear arsenals.

Nevertheless, Clinton said that 
signatures of nations on the pact 
was tantamount to a ban on testing 
"even before the treaty formally 
enters into force.”

So far, 37 countries among the 
required 44 states signed the treaty 
last week at U.N. headquarters.

They include, in addition to the 
five nuclear powers, Argentina, 
Australia, Austria, Belgium, Bra-

ALMATY (Reuters) - Com-mon- 
wealth of Independent States (CIS) 
leaders plan to meet in the Kazakh 
capital Almaty this week to discuss 
the fighting in Afghanistan as con
cern grows over a possible threat 
to southern border areas.

The CIS is especially concerned 
about Tajikistan’s 1,500-km (900- 
mile) border with Afghanistan, pa
trolled by Russian-led border 
guards. The border has become an 
effective front line in the pro
longed conflict between the pro- 
Moscow Tajik government in 
Dushanbe and Islamic guerrillas 
based in Afghanistan.

Kazakh presidential spokesman 
Alexander Ivanov said on Wednes
day the summit would probably 
take place on Friday evening, but 
he could give no details of the 
agenda.

The meeting was expected to be 
attended by the presidents of Ka
zakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, 
Turkmenistan and Tajikistan. Rus
sia was expected to be represented 
by Prime Minister Viktor Cherno
myrdin.

Russian President Boris Yeltsin, 
who is in hospital preparing for 
heart surgery, told Chernomyrdin 
on Tuesday to arrange a meeting of 
the concerned members of the CIS, 
a loose grouping of 12 of the 15 
former Soviet republics set up after 
the break-up of the superpower in 
1991.

Interfax news agency quoted 
Russian First Deputy Foreign Mi
nister Igor Ivanov as saying the 
meeting would take place on Fri
day and Saturday.

"The main aim is to prevent the 
events in Afghanistan from desta
bilizing the situation in neighbour
ing countries,” Ivanov told Inter
fax. "What is happening in Afgha
nistan goes beyond the boundaries 
of this country and has regional 
significance.”

zil, Bulgaria, Canada, Chile, Co
lombia, Finland, France, Germany, 
Hungary, Indonesia, Iran, Israel, 
Italy, Japan, Mexico, Netherlands, 
Norway, Peru, Poland, Romania, 
South Korea, South Africa, Spain, 
Sweden, Switzerland, Turkey, Uk
raine and Vietnam.

Among the 44 who have not yet 
signed, aside from India, are Alge
ria, Bangladesh, Egypt, North Ko
rea, Slovakia, Zaire and Pakistan, 
which has said it would not agree 
to the pact until India does so.

The treaty requires a conference 
in three to four years for members 
to decide how to accelerate the rat
ification process should India and 
others still refuse to join the pact.

Clinton, if re-elected, was ex
pected to ask the U.S. Senate to ra
tify the treaty early in 1997, a U.S. 
official said. But the United States 
will not deposit the ratification 
papers until all the nuclear powers 
as well as those suspected of hav
ing or close to having a bomb — 
India, Pakistan and Israel — are 
ready to do so.

India had also objected strongly 
to making its ratification a condi
tion of the treaty’s entering into 
force. The United States at first 

(Continue on page 7)

Afghanistan’s Taleban fighters 
seized the capital Kabul on Friday 
and have advanced north towards 
areas controlled by a powerful 
warlord, General Abdul Rashid 
Dostum, who controls areas bor
dering former Soviet republics 
which the Kremlin regards as its 
strategic underbelly.

Yeltsin will discuss the situation 
in Afghanistan on Wednesday with 
Foreign Minister Yevgeny Prima
kov, the presidential press service 
said. Russia’s Ivanov said foreign 
ministers would also attend the 
Almaty meeting.

Russia’s national security supre
mo, Alexander Lebed, said on 
Tuesday that the triumph of the 
Taleban, a hardline Islamic group, 
was fraught with danger for Mos
cow and its CIS partners.

Lebed, a veteran of the Soviet 
Afghan war whose harsh state
ments on foreign policy have 
caused the Kremlin headaches in 
the past, said Russia should render 
all necessary help to the Afghan 
government driven out of Kabul 
last week.

But most top Moscow officials, 
still haunted by the memory of 
their ill-fated intervention in Af
ghanistan from 1979 to 1989, ap
peared extremely cautious about 
any suggestion of helping any of 
the parties in the conflict.

Lebed said the Taleban wanted 
to take control of parts of Uzbekis
tan including the ancient Islamic 
center of Bukhara.

Uzbekistan, which maintains 
contacts with Uzbeks living in nor
thern Afghanistan and controlled 
by the ethnic Uzbek General Abdul 
Rashid Dostum, has kept silent on 
the Taleban offensive.

Kazakhstan has expressed con
cern about developments in Afgha
nistan and called for a U.N. Secu
rity Council meeting on the issue.

KYIV (Reuters) - Ukraine has 
met unbending Russian resistance 
on two disputes that could plunge 
relations between the two most 
powerful Soviet republics back in
to the lows which immediately fol
lowed the collapse of the Soviet 
Union.

Industry officials and diplomats 
on Tuesday said Ukrainian Presi
dent Leonid Kuchma’s assurances 
that his talks in Moscow had 
ironed out differences on trade and 
the division of the Black Sea Fleet 
were far too optimistic.

Kuchma returned from an 
"unofficial working trip” shroud
ed in official silence saying the 
two sides had reached agreement 
on a punitive Russian tax on Ukra
inian imports and on sharing out 
the Fleet’s bases five years after 
independence.

"Kuchma says he’s happy but 
they made no advances,” one 
Western sugar trader said of the 
president’s talks with Russian 
Prime Minister Viktor Chernomyr
din. "This tax will have a lot of 
negative influence on the market.”

Russia first imposed a 20 per
cent tax on Ukrainian goods from 
September to counter what offi
cials say is widespread dumping, 
but postponed its introduction until 
October. A 10 percent tax is to ap
ply to Ukrainian sugar imports.

Russia’s Interfax news agency 
quoted the deputy minister for 
affairs with former Soviet repub
lics, Vadim Kisin, as saying Mos
cow had no intention of backing 
away from the tax. He said it 
should be backdated to September.

Rocky relations immediately 
following the collapse of Soviet 
rule have improved dramatically in

KYIV (Reuters) - Ukraine’s 
central bank said on Monday that 
commercial banks would no longer 
have to tie their lending rates to its 
refinancing rate.

"The requirement that the NBU 
(National Bank of Ukraine) refi
nancing rate correspond with 
banks’ interest rates has been 
changed,” said a central bank in
struction to commercial banks.

Central Bank chief Viktor Yush
chenko said at the time of the 
rule’s introduction 18 months ago 
that it was intended to balance the 
interest of banks and borrowers as 
inflation slowed.

The rule required commercial 
banks to lower lending rates as the 
central bank cut the refinancing 
rate — which it has done as infla
tion has come down.

KYIV (Reuters) - Ukraine’s 
government Tuesday came up with 
a new solution to clear a huge 
backlog in miners’ wages — pay 
them off with motorcycles.

A government order asked the 
Kiev Motorcycle Plant to make the 
bikes available "with the aim of 
settling the wage debt to workers 
in the coal sector.”

The company manufactures 
heavy motorcycles with sidecars. 
They remain largely unpopular 
with the few Ukrainian consumers 
wealthy enough to afford one.

the past two years with Ukraine 
paying off energy debts and giving 
up its share of the Soviet nuclear 
arsenal.

But the Fleet, based in Ukraine’s 
Crimean peninsula, remains the 
main stumbling block to signing a 
friendship pact.

Ukrainian experts left for Mos
cow on Tuesday for the latest 
round of talks on a share-out of 
Fleet bases and the future of its 
headquarters in the Crimean port 
of Sevastopol. Broad accords have 
already been reached on dividing 
its 900 vessels.

At an earlier stage in the talks, 
Russia rejected Ukraine’s proposal 
for a five-year lease on the Sevas
topol base, demanding instead a 
25-year arrangement.

Diplomatic sources said Russia 
was also pressing for control of 
three of four bays in Sevastopol. 
Ukraine, they said, wanted to give 
up two but was examining the pro
posal.

Several Russian politicians, 
including security chief Alexander 
Lebed, have recently relaunched 
suggestions that Sevastopol is le
gally and historically Russian terri
tory.

"There is surely no coincidence 
that Russia’s announcement of a 
trade war with Ukraine has come 
at the same time as the renewal of 
the campaign to make Sevastopol a 
‘Russian city,” ’ the daily Kyivs- 
kiye Vedomosti wrote.

Some members of parliament 
suggested that the West should in
tervene in the trade dispute, saying 
that the five nuclear powers had 
pledged to guarantee Ukraine’s se
curity when Kyiv agreed to give up 

(Continue on page 7)

The refinancing rate has been 40 
percent since July, compared with 
252 percent in January, 1995. It is 
the interest rate charged to banks 
borrowing money from the central 
bank.

The central bank said that com
mercial banks’ lending rates 
dropped to an average of 60 per
cent since September from an aver
age 73.4 percent at the beginning 
of the year.

Inflation in the first half of 1996 
was 24.9 percent, down from 84.9 
percent in the same period the year 
before.

If trends continue, annual infla
tion is expected to reach 56 percent 
this year, compared to 182 percent 
in 1995, the Statistics Ministry 
said.

Miners, who last went on strike 
in July to press demands for back 
pay, are among hundreds of thou
sands of workers, also including 
teachers and doctors, who have 
gone unpaid for months. The wage 
backlog totals the equivalent of 
about $1.7 billion.

Ministers say the government 
can provide no more money to the 
miners and blame the shortfall on 
the failure of industry to pay 
promptly, if at all, for coal sup
plies.

United States

US - ALL SIDES WON IN  SUM- 
MIT: The United States insisted today 
that all sides had gained from this 
week’s summit on the Middle East, but 
officials stressed the need for fast 
results from follow-up talks between 
Israel and the Palestinians. Palestinian 
President Yasser Arafat said the future 
of the peace process depends on Israeli 
moves. The Washington summit 
brought together Israeli Prime Minister 
Benjamin Netanyahu and Arafat to 
ease tensions after an outbreak of 
Israeli-Palestinian unrest. The only 
concrete result was a commitment to 
start talks Sunday on an Israeli troop 
deployment in the West Bank town of 
Hebron, a result widely interpreted as a 
victory for Israel.

EXPO SU RE E ST IM A T E  
GROWS: The Pentagon has again 
raised its estimate of the number of 
U.S. Gulf War veterans who may have 
been exposed to chemical weapons. 
Pentagon spokesman Ken Bacon says 
at least 15,000 U.S. troops, and per
haps far more, might have been 
exposed to Sarin nerve gas when an 
Iraqi ammunition dump was blown up 
five years ago. Recent published 
reports have suggested that more than
100.000 U.S. troops might have been 
exposed to fallout from the explosion. 
Just two weeks ago, the Pentagon said
5.000 troops would be notified of pos
sible exposure, up from 150 in June. 
Ae many as 60,000 U.S. Gulf War vet- - 
erans have complained about a variety 
of ailments, ranging from numbness to 
memory loss.

A N T H R A X  VA CCINA TI ON  
FOR SOLDIERS: Concerns about 
biological warfare have the Pentagon 
to reverse its position on anthrax vacci
nations, The Washington Post said 
today. The vaccinations for all U.S. 
military personnel reportedly would be 
the first against a germ warfare agent. 
No country is known to have used 
anthrax, an infectious disease found 
most often in sheep and cows, on the 
battlefield but Iraq, Russia and as 
many as 10 other countries supposedly 
have the capability to do so. Officials 
initially had questioned spending $120 
million to vaccinate 1.5 million mili
tary personnel against anthrax while 
others preferred research on a multi
purpose vaccine, the Post said.

US BOSNIA M ISSION EXTEN
DED: The Pentagon says some 5,000 
U.S. troops will stay in Bosnia until 
March. The current NATO-led military 
peacekeeping mission, which includes 
15,800 U.S. soldiers, is scheduled to 
end in December. But the Pentagon 
says 5,000 U.S. troops will begin mov
ing into Bosnia from Germany within 
days to help cover the withdrawal of 
the international peace keepers. 
President Clinton has said repeatedly 
that all U.S. troops would be out of 
Bosnia on or shortly after the Dec. 20 
deadline for the international peace 
keeping force. The Senate Armed 
Services Committee is scheduled to 
hold a hearing today on peacekeeping 
efforts in Bosnia.

AT& T, M IC RO SO F T M AKE  
DEAL: Telecommunications giant 
AT&T and software superpower 
Microsoft teamed up today to package 
each other’s Internet products: 
AT&T’s WorldNet Service and 
Microsoft’s Internet Explorer Web 
Browser. The announcement represent
ed another coup for Microsoft in its 
battle with Netscape Communications 
for dominance of the Web Browser 
market. Netscape’s Navigator software 
is the leading browser, but Microsoft’s

Internet Explorer 3.0 has been making 
inroads. Computer users who have 
Microsoft’s Windows 95 operating 
system will have access to Internet 
Explorer 3.0 when they order the 
WorldNet Internet service, the compa
nies said.

Around the World

TENSIONS HEAT UP IN  GAZA:
The West Bank and Gaza Strip are 
mostly quiet despite some flare-ups of 
violence and tension. In the West Bank 
town of Hebron, during the temporary 
lifting of a curfew today to allow resi
dents to stock up on food and other 
supplies, Palestinian demonstrators 
threw stones at Israeli troops. Also in 
Hebron, where an 11-year-old Arab 
boy was killed by Israeli gunfire yes
terday, some 3,000 Palestinians 
demonstrated today, burning pictures 
of Israeli Prime Minister Benjamin 
Netanyahu and U.S. and Israeli flags.

POLISH POET WINS NOBEL:
Wislawa Szymborska says she’s sur
prised and delighted to be named the 
winner of this year’s Nobel Prize for 
literature. The shy 73-year-old Polish 
poet is apprehensive about being flung 
into the world literary limelight, but 
her German publisher is rejoicing. As 
soon as the award was announced 
today, the publisher’s booth at the big 
international book fair in Frankfurt, 
Germany was swamped with well- 
wishers. In choosing her, the Swedish 
Academy said Szymborska’s work 
"with ironic precision allows the his
torical and biological context to come 
to light in fragments of human reali
ty”

Y E L T SIN : V M  S T IL L  THE  
BOSS: President Boris Yeltsin says 
he’s in complete charge of Russia. He 
made a radio address today from his 
hospital, where he’s preparing to 
undergo heart surgery. The 65-year-old 
Kremlin boss told listeners not to 
"rush to change the official portraits” 
on the Kremlin wall and that he is in 
touch with what is going on in the 
country. He also backed his belea
guered security chiefs controversial 
peace deal for Chechnya and deplored 
the sorry state of financing for the 
cash-strapped Russian army.

KUCHMA IN  SPAIN: Ukrainian 
President Leonid Kuchma is visiting 
Spain this week to promote the former 
Soviet republic’s integration into 
Europe, his chief of staff said on 
Wednesday. Dmytro Tabachnyk said 
Kuchma would meet King Juan Carlos 
and Prime Minister Jose Maria Aznar 
during his Oct. 7-8 visit and sign a 
friendship treaty. The Spanish parlia
ment was the first of six European 
Union member states to have ratified 
the 15-member Union’s 1994 coopera
tion treaty with Ukraine. Ukraine cur
rently enjoys a $9.5 million trade sur
plus with Spain. Total bilateral trade 
last year stood at $27 million.

FBI IN  UKRAINE: The FBI will 
open an office in Ukraine to help fight 
organized crime, drug trafficking and 
international terrorism, the U.S. 
Embassy in Kyiv said Thursday. Two 
FBI agents from the United States will 
work full-time in an office in the Kyiv 
embassy, and will work closely with 
their counterparts in this former Soviet 
republic. Ukrainian Deputy Interior 
Minister Viktor Korol said the office 
would open in October "It’s a great 
sign for us. It will help both sides 
cooperate more openly,” Korol said. 
The FBI opened an office in neighbor
ing Russia in 1994 to address the 
growth of Russian organized crime and 
the threat of nuclear smuggling, among 
other issues.
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