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РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ПРО ПРОВЕДЕННЯ 

Ш ВСЕСВІТНЬОГО ФОРУМУ УКРАЇНЦІВ

З метою сприяння становленню, розвитку та консолідації 
української нації:

1. Підтримати ініціятиву громадських організацій про 
проведення у серпні 2001 року в місті Києві III Всесвітнього 
Форуму Українців.

2. Утворити Організаційний Комітет з підготовки та про
ведення III Всесвітнього Форуму Українців (далі Органі
заційний Комітет) під керівництвом Президента України та 
затвердити персональний склад Організаційного Комітету.

3. Кабінетові Міністрів України: розробити разом з Ки
ївською міською державною адміністрацією та подати на за
твердження Організаційного Комітету плян заходів з підготовки 
та проведення III Всесвітнього Форуму Українців і забезпечити 
фінансування цих заходів.

4. Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, 
Київській та Севастопільській міським державним адміні
страціям сприяти підготовці та проведенню III Всесвітнього Фо
руму Українців.

Президент України Леонід Кучма

До речі, до Організаційного Комітету увійшли лише члени 
уряду України та представники урядових агенцій. Не увійшов 
жоден представник від діяспори. -- Редакція.

ПРЕЗИДЕНТА ТАКИ 
ПІДСЛУХОВУВАЛИ

Київ ("ВК"). -  Генеральна 
Прокуратура України таки ви
знала факт підслуховування 
розмов у президентському ка
бінеті. Такий висновок буцімто 
базується на трьох моментах: 
остаточні висновки українсь
кої фотоскопічної експертизи; 
зізнання самого Л. Кучми та 
глави президентської адміні
страції В. Литвина, яких Гене
ральна Прокуратура допитала 
після того, як вони нібито про
слухали касету; вивчення ре
зультатів обшуку на квартирі 
члена С о ц іа л іс т и ч н о ї Партії 
М. Рудьковського.

Експертиза довела, що в 
авдіозаписах майора Мельни-

ченка "використано фрагмен
ти реальних розмов", які мож
на було лише підслухати. На 
комп'ютерних дисках, що їх 
вилучили на квартирі у Рудь
ковського, як стверджують у 
прокуратурі, дійсно записані 
розмови Президента у його ка
бінеті. Одначе, як наголошу
ють і слідчі, і експерти, розмо
ви були змонтовані з окремих 
фрагментів і піддавалися реда
гуванню шляхом технічного 
внесення коректив.

До речі, уже двох депутатів 
Верховної Ради заявило, що 
впізнають на касетах "себе і Л. 
Кучму" Це Тарас Чорновіл 
та Олександер Турчинов.

ПРЕЗИДЕНТ РАДИТЬ ЗАЧЕКАТИ

ПОЧАЛАСЯ ПЕРЕДОСТАННЯ 
СЕСІЯ ВР

Київ ("СК"). 5 лютого 
почалася сьома, передостання 
сесія Верховної Ради України 
третього скликання. Як зазна
чив напередодні голова Вер
ховної Ради Іван Плющ, від 
цієї сесії очікується чи не най
більше, оскільки нардепи за
боргували з прийняттям низки 
кодексів -  кримінального, ци
вільного, земельного, податко
вого та інших. Під час цієї сесії 
слід надолужити пропущене.

Очікується прийняття й 
низки політичних документів -
- законів про Кабінет Мініст
рів, про політичні партії, про 
вибори (оскільки на закон, що 
його прийняли депутати, з 
усього видно, Президент нак
ладе вето). Не завершилася ще 
сага з впровадженням вислідів 
референдуму. Та й касетний 
скандал і справа ІЬнгадзе ще 
далеко не вичерпані, тому се
сія обіцяє бути бурхливою.

Київ ("СК"). Врахову
ючи неоднозначне ставлення 
української громадськосте до 
запропонованих змін до укра
їнського правопису, Президент 
Леонід Кучма доручив прем'
єр-міністрові В. Ющенкові 
розглянути питання про те, 
щоб відкласти затвердження 
змін до правопису до 2002 року, 
а цей час доцільно викорис

тати для ширшого обгово
рення пропонованих змін, за
лучивши до цього більше нау
ковців, письменників, учителів, 
та широку українську громад
ськість.

Згідно з ранішими пові
домленнями, зміни до право
пису мали бути затверджені в 
половині лютого цього року.

ІЄРАРХИ УПЦ МП ПРОТИ 
ПРИЇЗДУ ПАПИ В УКРАЇНУ

УРЯД СХВАЛИВ ПРОГРАМУ ДІЙ
Київ. -  На засіданні Кабі

нету Міністрів на днях обго
ворено програму дій уряду на
2001 рік.

Як повідомила пресовий 
секретар прем'єр-міністра На
таля Зарудна, документ буде 
оприлюднений після щоріч
ного звернення Президента 
України у Верховній Раді.

ІЬловним стрижнем про
грами дій є дальше поглиб
лення реформ. У промисло
вості наголос зроблено на по
жвавленні виробництва, пере
дусім в енергетиці, вугільній 
промисловості, машинобуду
ванні, електротехнічній галу

зях. Здійснюватиметься прива
тизація великих об'єктів, але 
під конкретні зобов'язання.

Агропромислове вироб
ництво розвиватиметься на ос
нові поглиблення ринкових ре
форм і створення ринкового 
середовища. Стрижнем цієї 
програми є програма "Зерно", 
на базі якої розвиватимуться й 
інші галузі агропромислового 
комплексу.

І&сло "Реформи в ім'я доб
робуту" набуде конкретного 
значення. Уряд намічає підви
щити зарплату і пенсії. Саме на 
цій основі підвищуватиметься 
життєвий рівень народу.

Київ. -  Як подали україн
ські ЗМІ, Синод Єпископів 
УПЦ Московського Патріяр- 
хату звернувся до Папи Рим
ського Івана Павла II з про
ханням відкласти приїзд Його 
Святости в Україну.

Ієрархи мотивують своє 
звернення насамперед тим, що 
візита Папи "почала плянува- 
тися і готуватися без офіцій
ного повідомлення" УПЦ і 
будь-якого запрошення з її 
сторони, а також "неполаго-

дженістю відносин між греко- 
католиками та православними 
в Західній Україні"

Московські ієрархи погро
жують, що у випадку візити 
Папи в назначені терміни, во
ни не зустрічатимуться з ним.

До речі, Російська Право
славна Церква також протес
тувала проти приїзду до Есто
нії Вселенського Патріярха 
Варфоломея -  "на її канонічну 
територію"

-- Редакція.

У ЛЬВОВІ ПІКЕТУВАЛИ 
ГЕНЕРАЛЬНЕ КОНСУЛЬСТВО РОСІЇ

ПОРЯДКОМ ЯДЕРНОЇ 
СПІВПРАЦІ З РОСІЄЮ

Київ ("СК). Міністер 
атомної енергетики Росії Євге
ній Адамов, який на днях пе
ребував у Києві, зустрічався з 
Президентом Л. Кучмою та 
прем'єр-міністром В. Ющен
ком. Мова йшла про співпра
цю в ядерній сфері, зокрема 
про поставку ядерного паль
ного для українських АЕС. То
рік Україна вперше повністю

розрахувалася за поставлені 
російські ядерні матеріяли. 
Йшлося і про співпрацю у 
закритті Чорнобильської АЕС 
та добудову енергобльоків на 
Хмельницькій і Рівенській 
АЕС.

Росія обіцяє виділити кре
дит на поставку російського 
енергетичного устаткування 
для обох енергобльоків.

Львів ("НХ"). 30 січня 
колишні політв'язні радянсь
ких концтаборів пікетували 
тут Генеральне Консульство 
Росії. Понад 500 політв’язнів і 
репресованих у післявоєнні 
роки вимагало компенсації за 
рабську працю. Всі, кому по
щастило вижити після приму
сових робіт, прийшли до росій
ського консульства з особли
вим номером на грудях.

Акцію організувала Спіл-

ЧИ ПОВЕРНЕ РОСІЯ ФРЕСКИ 
З МИХАЙЛІВСЬКОГО СОБОРУ?
Київ ("НХ"). На днях 

Росія зобов'язалася повернути 
Україні фрески з Михайлівсь
кого собору, які пограбувала 
та вивезла з Києва до ленін
градського Ермітажу після 
зруйнування собору.

Як повідомив радник до 
справ культури Посольства 
України в Москві Юрій Сер
дюк, поки що йдеться про чо
тири великі фрески з рослин
ним орнаментом, приналеж
ність яких точно встановлена. 
Решта фресок очікує на спе-

ціяльну хемічну експертизу, що 
повинна підтвердити їхнє по
ходження... Після прибуття до 
Києва, фрески знову прикра
сять Михайлівський собор.

Зі свого боку Україна га
рантувала Росії взаємний об
мін російських культурних цін
ностей, якщо такі в Україні 
знайдуться. Ю. Сердюк наголо
сив на тому, що певні сили в 
Росії перешкоджали повернен
ню в Україну михайлівських 
фресок, але справу врешті- 
решт полагоджено.

ВІДБУВСЯ IV З'ЇЗД СПІЛКИ 
УКРАЇНЦІВ ПОЛЬЩІ

Перемишль. 29-го січня 
відбувся тут IV З'їзд Спілки 
Українців Польщі, у якому 
взяло участь 150 делегатів. У 
з'їзді, що відбувся у Народному 
Домі, взяли участь українські 
дипломати, акредитовані в 
Польші, з послом Дмитром 
Павличком у проводі; предс
тавники польського уряду та 
канцелярії Президента Поль
щі, місцевої адміністрації то

що.
На з’їзді зроблено підсум

ки праці організації за останнє 
десятиріччя. Спілка, яку очо
лює Мирон Кертичак, нарахо
вує понад 7,500 членів.

Посол Дмитро Павличко 
висловив подяку польському 
урядові за допомогу в прове
денні чергового фестивалю 
української культури в Сопоті.

ПОЛЬСЬКИЙ ПОЛІЦАЙ ЗАСТРЕЛИВ 
БЕЗБОРОННОГО УКРАЇНЦЯ

Київ. -  Як повідомило По
сольство України в Польщі, 28 
січня в Люблінському воєвід- 
стві при затриманні автомо
біля "Шкода" за перевищення 
швидкосте, польський поліцай 
смертельно поранив україн
ського громадянина Сергія 
Кудрю -  мешканця Київської 
областе. С. Кудря повертався в 
Україну разом із вагітною дру
жиною. Дружина перебуває 
під опікою Посольства Укра
їни в Польщі.

Посольство України в 
Польщі передало польській 
стороні ноту з вимогою про
вести "прискіпливе й об 'єк
тивне" розслідування обставин 
злочину. Як повідомило МЗС 
України, до зовнішньополі
тичного відомства Україні 
запрошено консула Польщі 
якому передано названу ноту 
Слідство в цій справі розпо
чала польська прокуратура.

Вбивство українця викли 
кало протести в Україні.

В іт а л ій  кличко п е р е м іг
АМЕРИКАНСЬКОГО БОКСЕРА

ка Політв'язнів України з 
участю Братства ОУН-УПА 
та організації "Меморіял" ім.
В. Стуса.

Учасники пікетування оп
рилюднили звернення зі сво
їми вимогами до президента і 
Державної Думи Росії. Якщо 
ж Росія не відреагує, то вони 
звертатимуться до європей
ських правозахисних органі
зацій.

Мюнхен. -  Як повідомили 
міжнародні ЗМТ, 27 січня від
бувся тут поєдинок між укра
їнським боксером Віталієм 
Кличком і його американсь
ким суперником Орліном Нор- 
рісом. На змаганнях було 8,000 
глядачів.

Перемога Кличка приго
ломшила всіх. Норріс вперше 
упав на землю через 36 секунд 
після початку бою, вдруге -  і 
востаннє -  через 111. Незважа
ючи на заклики Кличка про
довжувати бій, Норріс зали

шився лежати, свято переко
наний, що відробив свої
250,000 марок. У цей момент 
Віталія оголосили перемож
цем поєдинку.

Розлючені глядачі, окремі 
з яких заплатили по 1,000 ма
рок за квиток, обзивали Нор- 
ріса і кидали на сцену бля
шанки від пива. Після поєдин
ку Норріс поскаржився на біль 
у шлунку й утік із поля бою.

З Тайсоном Віталій Клич
ко напевно так легко не впо
рається...

ЕФІР ВИМАГАЄ ПОРЯДКУ ПОХВАЛЬНА ПРОПОЗИЦІЯ

ІКРА ПІД ШКІРОЮ
Харків ("СК"). -  На одно

му з пунктів пропуску харків
ського прикордонного загону 
затримано автобус "Ікарус", 
на якому п'ятеро громадян Ук
раїни везло з Москви до Дніп
ропетровська 869 шкіряних 
курток і плащів.

У митників вантаж не ви
кликав підозріння -  він відпо
відав поданим документам. Од
наче, прикордонники виріши
ли ретельніше перевірити 
партію шкірянок. Виявилося -

не даремно. Під куртками та 
плащами вони виявили майже 
2.3 тисячі баночок червоної та 
чорної ікри, консерви "Печін
ка минтая", партію медичних 
препаратів.

Прикордонники також 
схильні вважати, що реальна 
вартість шкіряного одягу в 
кілька разів перевищує суму, 
що її правопорушники вказали 
у митній деклярації. За даним 
фактом ведеться розслідуван
ня.

Київ. -  Як повідомили ук
раїнські ЗМІ, першого лютого 
Національна Рада з питань те
лебачення і радіомовлення Ук
раїни розпочала перереєст
рацію телерадіомовних орга
нізацій, яких в Україні понад 
800. Нерідко вони працюють 
поза законом, багато з них ви
користовує неліцензовану, пі
ратську продукцію, не вироб
ляє власної, без законних під
став транслює закордонні

станції, здебільшого російсь
комовні, порушує мовний ре
жим, ігноруючи державну ук
раїнську мову.

Як заявив голова Ради Бо
рис Холод, процес переєрест- 
рації буде тривалим і болісним. 
Ліцензії видаватимуться тим, 
хто підтвержить свою спро
можність виконувати вимоги 
та працювати в законодавчому 
полі України.

Київ (Укрінформ). Де
монтувати пам'ятник Леніна в 
Києві, що на бульварі Шевчен
ка, запропонував член фракції 
Українського Народного Руху 
та гетьман Українського Ко
зацтва Іван Білас на засіданні 
Верховної Ради.

І. Білас надіслав заступни
кові голови парляменту С. Ійв- 
ришеві депутатське звернення,

в якому пропонує звернутися 
до прем'єр-міністра та посад
ника столиці з проханням "лі
квідувати наслідки тоталітар
ного режиму і демонтувати 
пам'ятник найбільшому теро
ристові XX століття Уль- 
янову-Леніну", на що С. Іав- 
риш дав позитивну відповідь.

Уже найвищий час позбу
тися символу рабства.

ОСТАННІЙ СТРИБОК С. БУБКИ
НАИДОРОЖЧИЙ КВИТОК

Київ ("ВК"). -  Шестидеся- 
тирічний американський міль
йонер Денніс Тіто розпочав у 
Росії прикінцеву стадію підго
товки в подорож на космічну 
станцію. Подейкують, що Тіто 
заплатив 20 мільйонів долярів 
за можливість приєднатися до

російських космонавтів, які 
доставлять на станцію новий 
російський модуль.

Участь Денніса Тіто в де
сятиденній космічній місії, за- 
плянованій на квітень, викли
кала критику Европейського 
Космічного Агентства, НАСА.

Київ. -  Як повідомили ук
раїнські ЗМІ, видатний україн
ський легкоатлет офіційно за
вершив свою змагальну кар'є
ру. Це сталося 4 лютого в До
нецьку, де вдванадцяте відбув
ся заснований ним спортовий 
фестиваль "Зірки жердини" З 
цим турніром у Бубки пов'яза- 

можливо, найприємніші

змагальні хвилини.
Саме в Донецьку 1993 року 

Бубка встановив світовий ре
корд, який, на думку фахівців, 
залишиться недосяжним при
наймні в найближче десяти
ліття. 6 метрів 15 сантиметрів -
- орієнтир для найчестолюбні- 
ших атлетів і невмируща спор- 
това гордість України.
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БРАТСЬКІ ІДЕЇ СЛІД ПІДТРИМАТИ 
НАПОЛЕГЛИВОЮ ПРАЦЕЮ

Про працю і розвиток Українського Братського Союзу ко
жен може довідатися з конвенційних протоколів, зі щорічних 
протоколів із нарад ІЬловної Ради, з квартальних протоколів Ви
конавчого Комітету та з окремих статтей, які Союз друкує на 
сторінках своєї газети "Народна Воля" впродовж повних 90 ро
ків. Про стан організації знаходимо також необхідні дані у звітах 
рекордового та фінансового департаментів.

Кожен, хто слідкує за звітами, має загальний образ наявного 
стану організації, бо звідомлення подають детальні інформації і 
про фінансові справи УБС, і про ріст членства, від якого зале
жить наша фінансова база і наше майбутнє як інституції, що 
дальше може і повинна успішно служити своєму членству та всій 
українській спільноті; помагати у потребі дорогій нам Бать
ківщині так, як це робила досі. Багатство організації залежить 
від того, як вона працює, як працюють люди/яа усіх щаблях 
організаційної структури— від найменших до найбільших.

Підвалиною союзової бази все була братська ідея спільної 
допомоги та спільної громадської праці, а не виключно фінан
совий зиск. Саме тому УБСоюз міг успішно служити своїй гро
маді в минулому і повинен служити в майбутньому. Братська ідея 
мала величезну силу саме при заснуванні нашої організації. До
казом того є факт, чо вона почалася майже без ніякого капіталу, 
а розрослась до мільйонів, що дозволило Союзові вести всебічну 
корисну працю на багатьох відтинках життя нашої спільноти, 
яке УБС впродовж 90 років підтримував і стимулював. Брат
ський Союз став одним із стовпів української спільноти в Аме
риці й Канаді. Цей стовп треба зміцнювати та зберігати, бо й він 
має свої потреби. Треба, щоб всі українці в Америці й Канаді про 
це дбали та розуміли таку потребу.

Відомо ж бо, що багатство Братському Союзові забезпечує 
його членство. Про те, щоб того членства було якнайбільше, 
дбає наш провід, який вибирає організація на своїх конвенціях. 
Від його праці та винахідливости також залежить багато. Чим 
більше членів в організації, тим вона багатша, тим більш поміч
на, тим важливіша. Ми ж бо живемо в прагматичному світі, в 
якому фінансовий фактор числиться і з яким числяться. На те, 
щоб зміцнити цей фінансовий фактор, УБСоюз кожного року 
проводить т.зв. організаційну кампанію та розраховує на її успіх. 
Цей успіх залежить від багатьох факторів. ІЬдиться лише під
твердити, що остання кампанія не була така успішна, як повинна 
б бути. Її обов'язково треба зміцнити.

Перед нами висліди організаційної кампанії за 2000 рік, в 
якому наша організація відзначала 90-ліття свого існування. Зав
данням було придбати 1000 нових членів і забезпечити їх на 
2,000,000 долярів. Проте, за цілий рік придбано лише 156 членів і 
забезпечено їх на 688,300.00 долярів. Вислід організаційної кам
панії вказує на те, що до неї треба приєднати більше органі
заторів, заздалегідь вишколивши нових, а тих, хто з різних при
чин не може вже працювати, заступити новими людьми. Згідно 
з минулорічним звітом, у кампанії взяло участь лише 45 орга
нізаторів. У нас їх набагато більше. Ткх, хто віддано працює для 
Братського Союзу, організація нагороджує і вшановує. Так і 
треба. їхню відданість і працю важко переоцінити, але обов'
язково треба, щоб у цьому році до організаційної кампанії при
єднати нових людей, які б дійшли до всіх міст і містечок, де жи
вуть українці та познайомили їх з потребою та користю членства 
в українській братській організації. Треба подбати про те, щоб до 
праці для Союзу стало більше відданих йому людей, щоб зміц
нити наші відділи в Америці й Канаді.

Тїім, кого не треба переконувати в потребі приєднування 
нових членів, годиться лише нагадати, щоб не відкладили своєї 
праці на пізніше, бо почався вже другий місяць нового року та 
нового століття. Надіймось, що при доброму плянуванні та доб
рій волі, цього року зміцнимо Союз і більшою кількістю членів, 
і забезпечимо їх на вищу, як у минулому році, суму забезпечення, 
а в організаційній кампанії візьме участь більше, як досі, орга
нізаторів. Не забуваймо, що вітальности і живучости братських 
ідей наш Союз не втратив ніколи. Вони і тепер актуальні, хоч 
можливості на організаційному полі інші.

Дуже актуальною залишається також потреба посилення 
праці всіх наших урядовців, відділів, усіх клітин нашої 90-літньої 
організації. До 100-річчя залишилося Братському Союзові лише 
10 років. Щоб цей ювілей організація могла таки гідно відзна
чити колись, а ми з нею, то треба ще багато попрацювати. У пра
ці наша перемога. До успіху доброго діла треба докласти працьо
витих рук і доброї волі, подібно як це робили наші піонери тоді, 
коли засновували організацію і тоді, коли вона розвивалася і рос
ла всім на користь і па славу. Наше майбутнє у наших руках.

Д-р Омелян Бей
Власкор "Народної Волі"

а/. У 1990-их роках еко
номіка США в односторон
ньому порядку дійшла до 
небувалих успіхів у своєму 
розвитку. При допомозі майже 
суцільної комп'ютеризації та 
інформатики, США добилися 
значних успіхів у зниженні рат 
безробіття до 4%, інфляції до 
2% (у 1998 p.), при чому рата 
зростання осягнула затишне 
число 3.8%. Про те, що значна 
частина населення живе на 
"велфері" (2,453,068 сімей), до 
обліку не вноситься (2).

При цьому зростанні сотні 
тисяч кваліфікованих осіб за
лишаються без праці на пос
тійно (т. зв. "структурне безро
біття"), або переходять на ін
ші, переважно тимчасові пози
ції, що з погляду пенсійних ок
ладів є незахищеними.

У 1950-1960-их роках пози
ції інженерів, юристів і медич
ного персоналу втішалися пов- 
ною зайнятістю. Тоді безробіт
тя відносилося до конвеєрног9  

трударя і було приблизно фри- 
ктивно-циклічного походжен
ня. Тепер, коли великі підпри
ємства глобалізують свої опе
рації в Азії та в Латинській 
Америці, з переносом виробг 
ничих процесів створюються 
прогалини не лише економіч
ного, але й соціяльного пр- 
рядку. У перегонах за максит 
мальними прибутками та міцг 
цю, т. зв. "бездержавні кор
порації" розповзаються: нас
тупає відчуження (по-нім. 
"Uberfremdung").

Колись імпортований про
дукт був чужинецьким това
ром, який обкладали митом; 
тепер імпортом може стати 
"власний" товар, створений зат 
кордоном, згодом імпортова
ний до домашньої держави (3). 
У таких випадках ҐАТТ пере
важно мовчить, бо початкові 
портаддви,,? ісОДод уроків не 
передбачали таких перемін. 
Отже, назовні, буцімто, задер-

"МЕРТВИЙ ХІД" ГЛОБАЛІЗАЦІЇ'
її

жано вільність в обміні, але її 
спритно обходять, щоб задо
вольнити економічний диктат.

б/. Противники глобалі
зації рахують себе оборонцями 
людських прав проти інвазії 
"колективного" капіталу. Тоб
то, між скрайніми капіталіс
тичними ідеями і скрайніми ко
лективними ідеями, постійно 
існувала якась конвергенція 
(збіжність). Її легко запримі
тити в організації транснаціо
нальних корпорацій (ТНК). 
Ще на початку XIX ст. Томас 
Джефферсон -  президент-ми- 
слитель США, відмічував: 
"Торговці не мають власної 
держави. Де б вони не були, во
ни не мають пов'язання із зем
лею. Все, у чому вони основно 
зацікавлені є їхній прибу
ток".

Наприклад, Адам Сміт вва
жав, що капітал має інтерна
ціональне обличчя, бо, будучи 
звільненим від контролю, він 
пересувається у всі доступні 
місця. Карл Маркс висунув 
твердження, що сама природа 
капіталізму робить з капіталу 
міжнародний фактор, просто з 
потреби самого, примітивного 
нагромадження. Сучасна "без
державна корпорація" і "сві
тові менеджери",хоч і служать 
своїм фірмам і фінансам дер
жавного походження, -  є влас
тиво колективістськими орга
нізаціями.

в/. У 1944 р. конференція в 
Бреттон Вудс (Н.Г) створила 
дві інституції: Міжнародний 
Валютний Фонд (МВФ) і Сві
товий Банк (СБ). МВФ дано 
такі повноваження: а/, пере
вірку держав-учасниць, щоб ті 
притримувалися приписів 
МВФ у веденні торгівлі і б/. 
МВФ мав допомагати членам 
у ліквідації дефіцитів у їхніх 
платіжних балянсах. Отже, доп 
помога мала йти по лінії дер

жавного сектора. Останньо, 
наглядова функція МВФ по
чала перетворюватись на зви
чайний диктат (вимога ради
кальних реформ в Україні; за
криття Чорнобильської АЕС). 
В інших випадках МВФ брав 
на поруки приватні банки, при 
чому рата зростання падала й 
зростало безробіття. Звичай
но, МВФ вимагав притриму
ватись "лінійности" його полі
тики, але у світі, де біля 70% 
населення живе в СРД, будь- 
яка лінійність втрачає сенс, 
коли правово-соціяльна база 
СРД є дуже відсталою.

У свою чергу, СБ мав за 
завдання фінансово допома
гати різним проектам у СРД, 
розвивати базову інфраструк
туру, зв'язок, поширювати ви
робничу базу тощо. Одначе, 
чимало новаторських потяг- 
нень СБ були коштовними, 
надто видумчивими для відста
лого світобачення СРД. Крім 
цього, і СБ, і ТНК натрапляли 
на спротив місцевого насе
лення, якому доставляли мо
дерний комп'ютер, що в очах 
місцевого мешканця був свід
ченням залежности, а не зро
стання. Нехтуючи традицій
ними навиками, глобалізація 
ставала ворогом, а не прия
телем (5).

г/.Дехто з критиків вва
жає, що глобалізація відсува
ється від збіднілих держав. За 
умов низької ощадної рати, 
СРД не в силі нагромадити ка
пітальні ресурси. Одначе, збід
ніння це не ефект невели
кого капіталу, але брак ужит
кового капіталу. За "показа
ми" своїх знайомих, у Києві (у 
відношенні до всіх авт) є біль
ше Мерцедесів, як у Варшаві, 
можливо, більше як у Мюнхе
ні. Але кількість Мерцедесів 
може вказувати на величину 
"показухи", а не на обшир ін
вестиційної здатности. У ба
гатьох СРД ° чималий капітал,

але у формі т. зв. "мертвого 
капіталу", або зіпсованого ка
піталу. Для прикладу, громадя
ни можуть мати будинки збу
довані на діянці, до якої вони 
не мають повного титулу. За 
обчисленнями експертів, така 
"власність" оцінена на 10 
трильйонів дол. (США, тобто у 
20 разів більше, ніж чужи
нецькі прямі інвестиції у 1999 
році. Посадові оклади теж не 
нараховуються taK , як у США, 
а це означає, жо держава річно 
втрачає значні суми в подат
ках, що збираються неточно, 
або ж і зовсім не збираються.

Можна припускати, що 
прогалини між обома світами 
(РКД і СРД), між 1950 і 1990 
pp., стали настільки наявними, 
що обшир розвернутих но
жиць зріс із приблизно 15% у 
1950 р. до яких 70% у 1990 р. 
Внаслідок того, зростання у 
державах СРД на ближчу пер
спективу не може й мріяти про 
якунебудь конкуренцію на 
ринках світу.

Таким чином, усякі дискусії 
на тему лібералізації торгівлі 
під сучасну пору опинилися у 
глухому куті внаслідок "мерт
вого ходу".

Література:

1/. NAFTA = North 
American Free Trade Associa
tion (est. 1992).

2/. Time Almanac 2001, p.
641.

З/. Омелян Бей. Підручник 
Міжнародної Політичної Еко
номи. Мюнхен: Український 
Вільний Університет, 1994, стр. 
238-239.

4/. "Global Capitalism," 
Business Week, Nov. 6,2000, pp. 
73-76; "Pros and cons of 
Globalization, The Economist, 
Oct. 14,2000, p. 104.

5/. "What's Behind the Glo
bal Backlash," Business Week,' 
Apr. 24,2000, p. 202.

Євген Іванків
УКРАЇНСЬКА ЦЕРКВА І СВІТОВІ А ЦЕРКОВНА ПОЛІТИКА

Запляновані відвідини в 
Україні Папи Івана Павла II у 
червні 2001 року, викличуть, 
без сумніву, велике зацікав
лення Україною в цілому світі: 
люди схочуть більше знати 
про історію України, про нашу 
державу та її політичне зна
чення, а особливо про наше 
церковно-релігійне життя. Від 
нас у великій мірі залежить, чи 
і як використаємо цю папську 
візиту в Україні для свого доб
ра, чи представимо себе в по
зитивному світлі перед цілим 
світом.

Крім пропагандивних ас
пектів цієї дуже важливої по
дії, треба нам також призаду- 
матись, які практичні наслідки 
принесе нам приїзд Папи в Ук
раїну: корисні, чи може шкід
ливі? Слід пам'ятати, що тут 
маємо до діла з політикою 
трьох світових церковних цен
трів, або т. зв. "Трьох Римів" 
(Ватикан, Константинопіль і 
Москва), інтереси яких збіга
ються, а часто й зударяються в 
Україні. Ці конфлікти вони 
стараються швидко полаго- 
джувати, бо спільна співпраця 
приносить їм багато більше 
користи, ніж протистояння. 
Україна та Українська Церква 
не займають у їхній політичній 
програмі якогось важливішого 
місця. Наша роля у їхніх пля- 
нах є дуже підрядною: бути за
собом для їхньої церковно-

п о л іти чн о ї експансії.

Що спонукує Папу відвіда
ти Україну?

Яка є, властиво, головна 
ціль намічених папських від
відин? Що хоче Папа осягнути 
під час свого перебування в 
Україні? Це питання, над яким 
треба нам особливо застано
витись. У пресових повідом
леннях і коментарях є виразні 
натяки на те, що головною ме
тою папської візити в Україні є 
бажання полагодити конфлік
ти з московським патріярхом, 
щоб Римо-Католицька Церква 
могла свобідно діяти на Сході 
Европи, в Росії та в Україні. 
і і Дружні добросусідські від
носини з Православним Схо
дом є також дуже потрібні Па- 
тіі, щоб він міг увійти в історію 
як моральний провідник ціло
го християнства в цій перело
говій історичній добі переходу 
людства у третє тисячоріччя.

Приїзд Папи в Україну та
кож дуже потрібний московсь
кому патріярхові, хоч він це за
перечує та ніби противиться 
цій папській візиті. Без дозво- 
jly московського патріярха 
(який вважає Україну своєю 
канонічною територією) наш 
президент не посмів би, ма
буть, запросити Папу. Йдеться 
про те, щоб Папа, перебува
ючи в Україні, своєю поведін

кою, чи навіть словами, пот
вердив, що лише Церква Мос
ковського Пйтріярхату є 
справді єдиною "канонічною" 
Православною Церквою Ук
раїни. Це дуже помогло б 
Московському Патріярхатові 
в боротьбі з Українською 
Православною Церквою Київ
ського Патріярхату та Україн
ською Автокефальною Пра
вославною Церквою. Запро
сити Папу до себе в Москву та 
привітати його з усіма почес
тями було б дуже незручно, чи 
навіть небезпечно, бо деякі 
"злобні" люди могли б пустити 
поголоску, що "Патріярх за
продує полякам православну 
віру".

Україна -  сфера чужих 
церковно-політичних інтересів

На основі добре відомої 
нам папської церковної полі
тики легко дійдемо до виснов
ку, що іншою незвичайно ва
жливою ціллю папської візити 
в Україні (а про це мовчить ва- 
тиканська преса), є дальша 
розбудова Польської Римо-Ка- 
толицької Церкви на всіх про
сторах України. Може бути, 
що Папа створить ще більше 
нових латинських єпархій, 
побільшить число єпископів, 
постарається, щоб наш уряд 
повернув полякам ще більше 
костьолів, манастирів і будин-

КОМІТЕТ ПАРЕ ОЧОЛИВ

ків, іншими словами, щоб 
Польська Римо-Католицька 
Церква глибоко вросла в ук
раїнську землю, щоб ніякі сві
тові буревії вже не вирвали її 
звідти.

А які нові перспективи 
відкриє Папа перед нами і на
шою Українською Греко-Ка- 
толицькою Церквою? Чи та
кож постарається скріпити її, 
розбудувати, чи потвердить її 
право на самоуправління, згід
но з постановами Другого Ва- 
тиканського Собору, чи визнає 
Патріярхат цієї заслуженої 
Церкви? Мабуть ні, бо це не в 
плянах ватиканської "остполі- 
тики". УГКЦ має бути слухня
ним виконавцем всіх наказів 
Ватикану. Ми повинні забути 
всі кривди і претенсії до Мос
кви, тільки в послусі і покорі 
старатися полагодити всякі 
непорозуміння з московськи
ми православними, щоб по
легшити дальший ватикан- 
сько-московський "диялог". А 
нашим найголовнішим завдан
ням є тісна "співпраця" з поль
ськими римо-католиками, щоб 
таким чином причинитися до 
розвитку і популяризації ла
тинської Церкви серед україн
ського народу. Виглядає, що є 
пляни створити одну "спіль
ну" Католицьку Церкву Укра
їни, в якій домінували б поляки 
римо-католики.

(Продовження буде)

УКРАЇНЕЦЬ
ТОВАРИШ ЛЕНІН ПОЧЕРВОНІВ

Харків ("СК"). Парля- 
ментська Асамблея Ради Ев
ропи прийняла до свого складу 
Азербайджан і Вірменію. Те
пер у цій організації 43 члени. 
За "бортом" поки що залиша
ються Білорусь, Югославія і 
Боснія.

На одному з останніх за
сідань зимової сесії ПАРЕ

утворено 10 парляментських 
комітетів (замість 14, як було 
досі) і обрано їхніх керівників. 
ІЬловою комітету з питань на
уки, освіти та культури -  най
більшого в ПАРЕ обрано 
народного депутата України 
Анатолія Раханського. Це єди
ний депутат з теренів колиш
нього СРСР, який будь-коли 
очолював комітет у ПАРЕ.

Черкаси ОУМ")-~ У Шпо- 
лі Черкаської области, уночі 
невідомі месники обляпали 
червоною фарбою величну по
стать Володимира Леніна, яка 
маячить у десятий рік неза
лежності України (!) в самому 
ценірі міста.

Для місцевих комуністів 
той партизанський вчинок не-

■ відомо кого -  ну просто сором 
у серці, адже тільки минулош

року вони за власні гроші та з 
власної ініціятиви обновили 
фігуру свого дорогого божка, 
пофарбували його у чорно-сірі 
тони.

На думку начальника від
ділу міліції у Шполі Віталія 
Іванченка, ініціятори облипан
ня В. Ілліча не об'явилися: 
жодна з політичних партій не 
заявила про свою причетність 
до цього.
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РЕКОРДОВЕ ЗВЩОМЛЕННЯ УБСОЮЗУ 
ЗА СІЧЕНЬ 2001 Р.

MONTHLY RECORDING RETORT 
FOR JANUARY 2001

УВУ ВІДЗНАЧИВ АМЕРИКАНСЬКОГО НАУКОВЦЯ 
ПОЧЕСНИМ ДОКТОРАТОМ

НОВІ ЧЛБНИ/NEW MEMBERS: 
244 Oryna Dagney 
279 YriyKus

НОВІ ЧЛЕНИ АД/Д 
NEW MEMBERS AD/D 

279 YriyKus

ПОМЕРЛИ/DEATH 
64 Alexandra Nykyforuk 

147 Joseph Ruszczak

ПОМЕРЛИ НА ВИПЛАЧЕНОМУ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННІ 

DIED ON PAID UP BENEFIT 
4 Joseph Mischyshyn Sr.

291 Charles Mackes
SM Elizabeth Dumansky, Olga Ruika

ЗА МІСЯЦЬ СІЧЕНЬ 2001 P. 
(дорослий департамент) 

SUMMARY FOR 
January 2001 

(adult department)
З кінцем 31 грудня 2000 p. 
УБСоюз мав активних 
дорослих членів-ірамот 
Прийнято нових членів 2
Прийнято нових членів 1
AD/D
РІапС 0 
Прийнято з дитячого 
Департаменту 7 
Прийнято з переступнями 
Листами 0 
Прийнято наново 0 
Прийнято наново AD/D 0 
Прийнято з інших кляс за
безпечення ____0

Разом 7,662
Суспендовано 4
Суспендовано AD/D 4
Видано переступні листи 0 
Переведені на виплачене 
Забезпечення 80/40 1
Перейшли на виплачене 
Забезпечення з випл.
Грамотами за життя 
Переведені на безплатне 
Продовжене забезпечення 0 
Відійшли з готівкою за 
Дозрілі грамоти 12
Відійшли з передчасним 
Зворотом в готівці З
Відійшли до інших кляс 
Забезпечення 0
Перейшли на передвчасне 
Виплачене забезпечення 0
Відійшли з вигаслими 
Терміновими грамотами 
Померли
Conversion Plan А & В 

Разом
З кінцем 31 січня 2001 р.
УБСоюз мав активних 
дорослих членів-грамот

ЗІСТАВЛЕННЯ 
ЗА МІСЯЦЬ СІЧЕНЬ 2001 Р. 

(дитячий департамент) 
SUMMARY FOR 
JANUARY 2001 
(juvenile division)

З кінцем 31 грудня 2000 p. 
УБСоюз мав активних 
дитячих членів-грамот ІД 70 
Прийнято нових членів 4 
Прийнято з переступними 
Листами 2 
Прийнято наново 0 
Прийнято з інших кляс за
безпечення ____0

Разом 1,176

Суспендовано 0
Видано переступні листи 2 
Перейшли в дорослі члени 7 
Відійшли з готівкою за 
дозрілі грамоти 2
Вигаслі термінові 
забезпечення "ОО-А" 0
Відійшли з передчасним 
зворотом в готівці 0
Перейшли до інших кляс 
забезпечення 0
Перейшли на передвчасне 
виплачене забезпечення 0
Перейшли на безплатне 
Продовжене забезпечення 0
Померли ____0

Разом ___П_
З кінцем 31 січня 2001 р.
УБСоюз мав активних 
дитячих членів-грамот 1,165

ЗІСТАВЛЕННЯ ЗА КЛЯСАМИ 
SUMMARY BY CLASS

7,630

ЗІСТАВЛЕННЯ ЗА КЛЯСАМИ 
SUMMARY BY CLASS 

В клясі W-3 676
В клясі Т-20 774
В клясі Е-65 211
В клясі Е-15 194
В клясі Е-18 49
В клясі Е-20 904
В клясі В-70 0
В клясі В-85 65
В клясі Е-55 20
В клясі ТМ-10 62

ІВклясіТ-65 52
В клясі AD/D 1,115
В клясі PLAN А& В 152
б'клясі SE-65 564
В клясі SL 2,691
В клясі Т-25 101

Разом 7,630
РЕКОРДОВЕ ЗВЩОМЛЕННЯ 

ДИТЯЧОГО ВІДДІЛУ УБСОЮЗУ 
ЗА СІЧЕНЬ 2001Р.

MONTHLY RECORDING 
RETORT - JUVENILE DIVISION 

FOR JANUARY 2001

НОВІ ЧЛЕНИ/NEW MEMBERS 
279 Orest Kus, Roman Kus 
322 Maxwell C. McEneany, 2

Вклясі W 
ВклясіЕ15-А 
В клясі E20-A 
В клясі El 8-А 
В клясі Е-65 
В клясі SE-65 
В клясі Т-20-А 
В клясі Т-65 
В клясі SL 
В клясі Т-25

Разом

0
86

239
214
25

224
96

0
190
91

1,165

ЗАГАЛЬНЕ ЗІСТАВЛЕННЯ 
ДОРОСЛИХ І ДІТЕЙ, АКТИВНИХ 

І НЕАКТИВНИХ ЧЛЕНЮ- 
ГРАМОГ 

ЗА МІСЯЦЬ СІЧЕНЬ 2001 Р. 
COMPOSITE SUMMARY OF 

ACTIVE & NON ACTIVE 
MEMBERS FOR 
JANUARY 2001 

З кінцем 31 січня 2001 p.
УБСоюз мав активних до
рослих членів-грамот 
Дітей активних членів- 
Грамот

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

Разом
З кінцем 31 січня 2001 р.
Всіх разом, дорослих і 
дітей, активних і неактив
них членів-ірамот УБСоюз 
мав
(Старших членів, шо пла
тять тільки фонди і за газе
ту УБСоюз мав)
Разом усіх членів з 
кінцем 31 січня 2001 р.
УБС мав

Christina Shabloviky 
Recording Secretary

7,630

1,165
8,795

3,809

553

142
4,509

13,304

68

13,372

Увага!
ПОШУКУЄМО ПРАЦІВНИКА

Негайно пошукуємо працівника до праці в Редакції "На
родної Волі". Необхідне знання комп'ютерної техніки. Плат
ня за домовленням.

Зголошення надсилати на понижчу адресу:

Ukrainian Fraternal Association 
440 Wyoming Ave.
Scranton, PA 18501-0350 
TeL (570) 342-0937 
Fax (579) 347-5649

Мюнхен (УВУ). -  3 нагоди 
відзначення свого 80-ліття, Ук
раїнський Вільний Універси
тет вшанував заслуженого 
американського науковця і ве
ликого приятеля України 
професора Квінс коледжу в 
Нью-Йорку Тому Е. Бирда, 
який кілька десятиліть свого 
життя присвятив українській 
науковій і культурній пробле
матиці.

Присутніми на урочисто
сті надання почесного докто- 
рату були представники У кра
їн  с ь к о -А м е р и к а н с ь к о г о  
Інституту "Висконський Між
народний Університет (США) 
в Україні", його ректор Олек
сандер Романовський, прорек
тор Олена Надточій, профе
сори та студенти УВУ пред
ставники української громади 
Мюнхену та генеральний кон
сул України в Мюнхені ІЬоргій 
Косих. Разом із проф. Бирдом 
прибула і його дружина Мері- 
Лінн.

Академічну подію відкрив 
ректор УВХ а промотором на
дання почесного докторату 
був проф. Ульріх Шваєр з JT. 
Максиміліянського універси
тету, який представив наукові 
заслуги проф. Бирда та його 
тісні зв'язки з українською 
культурно-релігійною спадщи
ною.

Професор і відомий науко
вець Тома Бирд народився 
1935 року, студіював у кількох 
американських університетах, 
у Варшавському університеті 
тощо. Він прислужився укра
їнській справі своїми голос
ними виступами в обороні ка
такомбної УГКЦеркви на се
сіях І&льсінської Конференції 
про мир і безпеку в Европі, що 
відбулась у Мадриді в 1980 
році.

Як директор візантійської 
програми Квінс коледжу, він 
організував курси літератури, 
конференції та симпозіюми на

На фото зліва: проф. Ульріх Шваєр, проф. Тома Е. Бирд 
і проф. Леонід Рудницькии.

українські теми. Статті його 
авторства на теми УГКЦ та 
української літератури появ
лялися в різних католицьких 
енциклопедіях.

Понад 30 років свого жит
тя проф. Бирд присвятив укра
їнській культурній і церковній 
проблематиці. Вже Патріярх 
Йосиф високо оцінив діяль
ність професора Бирда, назна
чивши його надзвичайним про
фесором Українського Като
лицького Університету в Римі. 
Проф. Бирд є дійсним членом 
НТШ і членом багатьох про
фесійних товариств в Америці 
й Канаді. Папа Іван Павло II 
назначив його почесним зван
ням "Лицаря Божого Гробу" 
Проф. Бирд є автором бага
тьох важливих праць на релі
гійні, культурні й літературні 
теми, співзасновником жур
налу "Діяконія" та членом чис
ленних релігійних і консуль
таційних комісій.

Докторський диплом ла
тинською мовою відчитав

проф. Райнгард Ікйденройтер - 
-декан правничого факультету 
УВХ який закінчив своє слово 
признанням проф. Бирдові за 
його діяльність у користь Ук
раїни.

Проф. Тома Бирд дослівно 
заявив, що надання почесного 
докторату УВУ вважає "приз
нанням своєї академічної кар'
єри, що в основному зосере
джується на літературі, куль
турі та релігійному житті Ук
раїнського Народу", а своїм 
завданням, як і завданням 
українських науковців, вважає 
"брати участь у відтворенні 
дійсної науки через широкий 
спектр ум українознавчих сту
дій, допомагати у створенні 
концептуальної основи укра
їнської національности, обе
режно керувати човном поміж 
спадщиною догматичної ко
лективізації та небезпеками 
західнього індивідуалізму. Іден
тифікація минулого ставить 
перед ним приголомшуючі ви
клики". 'Or,

На думку проф. Бирда, по
ворот до вартостей вічности 
духа і моралі (як їх наголо
шував Сковорода) стоїть на 
порядку дня в сучасній Україні. 
Зовсім переконливо прозвуча
ли прикінцеві слова проф. 
Бирда про те, що "майбутнє 
української нації пов'язане зі 
ступенем національного само
відчуття. Національна свідо
мість є найсильнішим бар'є
ром проти знівечення собор- 
ности однієї держави другою".

Офіційну церемонію за
вершено студентським гимном 
"Ґавдеамус ігітур", який підхо
пили всі присутні. На почес
ного доктора, професорів УВХ 
гостей і студентів, чекала 
смачна перекуска у примі
щеннях університету, де при
сутні ще довго говорили про 
цю академічну подію, що ви
явилася гідним прологом до 
святкувань 80-літнього юві
лею Українського Вільного 
Університету.

СЕЛО УПЕРШЕ З ПРИБУТКОМ
Київ. -  Як повідомили ук

раїнські ЗМІ, уперше за ос
танні десятиріччя сільсько
господарське виробництво Ук
раїни спрацювало з прибут
ком. Сказав про це прем'єр- 
міністер В. Ющенко. Успіхові 
сприяла й деяка бюджетна 
підтримка. А цього року вона 
зросте в 1.7 раза. 155 млн. гри
вень спрямовується безпосе
редньо на підтримку рільницт
ва і тваринництва, 61 млн. гри
вень -  на селекцію у тварин
ництві, 50 млн. гривень на 
селекцію у рослинництві.

Окрім того, зросте піль
гове кредитування села більш 
як удвічі. Якщо торік воно ста
новило 818 млн. грн., а в 1999,

році лише 50 млн. грн., то 
цього року сягне 2 млрд. гри
вень.

Чимало зробиться і для 
технічної перебудови села. 
Активно використовувати
муться для ЦЬОГО КОШТИ ЛІЗИН
ГОВОГО фонду, закладені в бю
джеті. З цього джерела перед
бачається фінансувати вироб
ництво трьох тисяч зернозби
ральних комбайнів.

Проте, головну ставку пре
м'єр робить на нового влас
ника, який уже з'явився на селі 
в результаті здійснення ре
форм. Накреслені кардинальні 
реформи приведуть до того, 
що, як висловився глава уряду, 
Україна буде квітнути селом.

ЧИТАЙТЕ ІПЕРЕДПЛА ЧУЙТЕ 
НАРОДНУВОЛЮ

In

LOVING MEMORY 

Of

WALTER AND MARY BATIUK

WHO ALWAYS SUPPORTED 

THE UKRAINIAN-AMERICAN 

COMMUNITY

from their 

GRANDDAUGHTER 

ELISABETH

МІЖ БОКСЕРАМИ
Матч за звання чемпіона 

світу між Володимиром Клич- 
ком і Евандером ІЬліфілдом. 
ІЬліфілд зупинився, щоб ков
тнути води, а Вован стоїть біля 
нього, тримаючись за розби
тий ніс, і каже:

- А  будеш ще битися, я 
старшого брата покличу!

У ВІЙСЬКУ
Спить прапорщик. Раптом 

у кімнаті шурхіт. Він підхоп
люється:

-- Хто тут?
-- Тут нікого немає.
-  Я не питаю, кого тут не

має, я запитуцю, хто тут є!

ЙЯЯВЯНЯ

Union S 
F unera l H om e
LYTWYNALnWYN \

UKRAINIAN 
FUNERAL DIRECTOR8

AIR CONDITIONED 
FACILITIES
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Ящяііїепв In New Jersey 
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ВІДІЙШЛИ У вічність
ВІЧНА ЇМ ПАМ'ЯТЬ

Думанська Єлисавета, 76 р.
Народилася 17 січня 1924 

р. в м. Картерет, Н. Дж.; по
мерла 28 грудня 2000 року в м. 
Леонія, Н. Дж. Була членом са
мостійного відділу УБС.

Мек Кес Чарлз, 85 років.
Народився 1 січня 1915 р. в 

м. Бервік, Ра.; помер 15 грудня 
2000 року в м. Бервік, Па. Був 
членом 291 Відділу УБС, Т-во 
УБСоюзу.

Міщишин Йосип, 87 років.
Народився 9 серпня 1913 р. 

в м. Нью-Кенсінгтон, Па.; по
мер 8 грудня 2000 року в м. 
Монессен, Па. Був членом 4 
Відділу УБС, Т-во ім. Тараса 
Шевченка.

Никифорук Олександра,
77 років.

Народилася 5 липня 1923 р. 
в Білорусі; померла 28 грудня

2000 року в м. Баффало, Н.Й. 
Була членом 64 Відділу УБС, 
Т-во ім. Тараса Шевченка.

Парута Михайло, 76 років. 
Народився 15 березня 1924 

р. в Україні; помер 26 листо
пада 2000 року в м. Парма, 
Огайо. Був членом 280 Відділу 
УБС, Т-во Волинь.

Рурка Ольга, 76 років. 
Народилася 5 березня 1924 

р. в м. Ціцеро, Ілл.; померла 5 
вересня 2000 року в м. Вес- 
честер, Ілл. Була членом са
мостійного відділу УБС.

Рущак Йосип, 81 рік.
Народився 27 грудня 1918 

р. в Україні; помер 15 червня 
2000 року в м. Мілтон Тавн- 
шип, Ілл. Був членом 147 Від
ділу УБС, Т-во ім. Миколи 
Палієнка.
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ХОЛМЩИНА КЛИЧЕ СВОЇХ СИНІВ
(Звернення до холмщаків поза Холмщиною сущих)

Холмщина -  це регіон, що відіграв помітну ролю в історії 
Українського Народу. Саме Холм був столицею Іклицько-Во- 
линського князівства, на Холмській горі похований князь Дани
ло Галицький та його нащадки. У цьому княжому місті народився 
перший Президент України Михайло Грушевський. Тут мав 
свою першу архиєрейську катедру відомий ієрарх і вчений Мит
рополит Іларіон (Огієнко). На Холмській Землі століттями роз
вивалась українська культура. Ще в двадцятих роках нашого 
століття Холм був одним з найважливіших центрів українського 
національного життя.

Проте два останні століття змінили етнічне обличчя цього 
регіону -- український етнос, який був тут переважаючою біль
шістю, тепер залишився нечисленною меншістю. Завершенням 
цих процесів стали події другої половини 40-их років XX сто
ліття, коли холмщаків насильно вигнали з рідних осель до Радян
ського Союзу, а відтак на західні та північні землі Польщі. Сьо
годні на Холмщині живуть вже нечисленні українці, а їхнє націо
нальне життя дуже скромне й обмежене.

Спробою відродити українське життя в цьому регіоні стало 
видання першого за більш як півстоліття українського періо
дичного видання на Холмщині -- часопису "Холмський Вісник". 
Першие число нового холмського видання з'явилося восени 1999 
року -  до свята Пречистої, яке від століть так урочисто і вели
чаво відзначали в Холмі. Чергові числа з'являться з нагоди важ
ливих подій в житті цього регіону.

Основним завданням "Холмського Вісника" -- інформувати 
всіх синів Холмської Землі про те, що тепер діється на Холм
щині, про життя холмщаків у різних країнах світу, куди загнала їх 
з рідної землі зла доля, а також про історію і традиції Холмщини. 
Має він стати своєрідною ниточкою, що єднала б усіх синів і до
ньок Холмської Землі, де б вони не жили.

Звертаюсь до холмщаків, до всіх, хто вболіває за збереження 
українських традицій Холмщини, про спільну працю задля їх
нього відродження. Нехай "Холмський Вісник" насправді стане 
місцем зв'язку між холмщаками по всьому світі сущими. Чека
тимемо Ваших листів, статтей про історію та культуру Холм
щини, дописів про сучасне життя холмщаків у різних країнах. 
Чекаємо Ваших пропозицій -  про що писати на сторінках холм
ського часопису.

Заохочуємо до передплати "Холмського Вісника", а з його 
поміччю до встановлення зв'язку з Рідною Землею. Річна перед
плата -- 6 .0 0  долярів.

"Холмський Вісник" фінансується виключно з пожертв 
холмщаків. Редакційні праці виконуються безкоштовно. Для іс
нування і розвитку часопису необхідна підтримка тих, кому не 
байдужа доля українства на Холмщині. Відтак просимо про Ваші 
пожертви, без яких подальше існування "Холмського Вісника" 
немислиме. Списки жертводавців друкуються у кожному числі 
газети.

Усіх, хто хоче встановити зв'язок із "Холмським Вісником", 
просимо звертатися на адресу головного редактора:

Grzegorz Kuprianowicz 
Al. Raclawickie 33/62 
20-049 Lublin* Poland 
Tel. 48-81 5341024
E-mail: cholmskyj-visnyk@poczta.wp.pl

Холмщина кличе своїх синів! Від нас усіх залежить те, чи па
м'ять про історію та культуру Холмської Землі буде збережена 
і передана наступним поколінням. Нехай "Холмський Вісник" 
буде свідченням того, що українські традиції Холмської Землі 
живі, що її сини пам'ятають про свій рід та отчий край.

Д-р Григорій Купріянович

У ЛЬВОВІ ЗНОВУ З'ЯВИЛИСЯ 
ЛИЦАРІ

Львів ("Поступ"). -- В су
боту, 27-го січня, в Оперному 
Театрі відбулося урочисте виз
начення та відзначення лавре- 
атів "Галицького лицаря 
2000". Зворушливих та приєм
них моментів було багато. 
Напр., коли нагороду в 
номінації "Честь і гідність Га
личини" вручали композито
рові Миколі Колессі, заля ап
лодувала стоячи. Коли ж в но
мінації "Журналіст року" на
городу одержав ред. "Посту
пу" Кость Бондаренко, він пе
редав її Лесі ІЬнгадзе.

Ведучими програми були 
Олександер Кривенко та Іри
на Шумейко. Вдалим був і ви

бір інших переможців у 21 
номінації. Назвемо кілька:

найвизначніша постать 
Шіичини XX століття -  Мит
рополит Андрей Шептицький;

найвизначніша постать 
Ікличини останнього десяти
річчя XX століття -  В'ячеслав 
Чорновіл;

-  парляментар -  народний 
депутат України Ігор Юхнов- 
ський;

-  науковець -  ректор Бо
гословської Академії о. д-р 
Борис Ґудзяк;

письменник літературо
знавець Юрій Андрухович;

галичанин поза І&личи- 
ною -  режисер Роман Віктюк.

ЮНИИ ЧОРНОВІЛ ЗАЛИШАЄ НРУ
Київ ("НХ"). -  Політична 

Рада Народного Руху України 
може призупинити членство в 
цій партії Тараса Чорновола, 
який вже заявив про вихід із 
парляментської фракції НРУ 
Деклярована вже десятиліття 
т. зв. "конструктивна опози
ція" НРУ до чинної влади 
спричинила його перехід до 
фракції "Реформи-Конгрес".

На думку Чорновола, в Ру
ху виникла криза політичної 
позиції, що простежується у 
ставленні до "касетного скан
далу" та в прихильності до ви
щого керівництва держави. У

ВСТУПАЙТЕ В ЧЛЕНИ 
УКРАЇНСЬКОГО БРАТСЬКОГО
СОЮЗУ

Д. Б. Чопик
ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС їм . О. КОШИЦЯ В МОСКВІ

той час, як партія утримується 
від бодай найменшої критики 
влади, Тарас Чорновіл заявив, 
що пізнає запис своєї розмови 
з Президентом і готовий свід
чити в суді.

Для представників Руху 
рішення сина В'ячеслава Чор
новола не стало несподіван
кою, оскільки, на думку полі
толога М. Погребинського, йо
го демарш пов'язаний зі смер
тю батька. Народний Рух рад
ше вірить у трагічний випадок 
і не настоює на поновленні 
карної справи та розсліду
ванні обставин катастрофи.

Українці в Росії величаво 
відзначили 125-ліття від дня 
народин Олександра Антоно
вича Кошиця -  видатного ук
раїнського диригента, компо
зитора й етнографа. Саме Ко- 
шиць був перший, хто, виїхав
ши зі своєю хоровою капелею 
на Захід в 1920 році, пропа
гував там високе народне ми
стецтво Українського Народу. 
Тріюмфальні виступи його ка
пелі в Европі та Америці гідні 
того, щоб їх тепер відзначити.

Олександер Кошиць (1875- 
1944) народився в родині свя
щеника на Черкащині. Там він 
з дитинства засвоював музич
ну своєрідність українських 
звичаїв і фолкльору. В бур
сацьких роках і до закінчення 
Київської Духовної Академії, 
захоплювався українською 
піснею та хоровим співом, які 
вивчав. У 1916-1917 роках був 
хормайстром і диригентом Ки
ївського Оперного Театру, а в 
1919 році, разом з земляком 
Кирилом Стеценком, зоргані
зував хорову капелю, яка в 2 0 - 
30-их роках уславилась в за- 
хідньому світі непереверше- 
ним мистецтвом співу, умінням 
створити глибокі й неповторні 
образи краси багатством своїх 
голосів, особливо басів. Західні 
слухачі були захоплені чарів
ною українською піснею у ви
конанні його капелі.

О. Кошиць записав понад 
500 українських народних пі
сень, створив власні світські та 
духовні твори, здійснив чис
ленні обробки народних пісень 
тощо. У своїх "Спогадах" Ко
шиць вражає читача своєю лі
тературною мовою, простим 
способом викладу й різно-'

манітністю барв ув описах ук
раїнської природи. Він своєю 
культурницькою місією бага
то зробив для своєї Батьків
щини, розповідаючи про її іс
нування і боротьбу за волю, 
про її співучий нарід з яс
кравою українською мовою. 
Українцям Росії та в цілій ді- 
яспорі треба зберігати його 
надбання та збагачувати їх, а 
тим збагачувати почуття лю
бовної єдности до України, до 
рідної пісні та до народної 
культури.

Українські товариства та 
культурні діячі в Москві, з до
помогою міста й федеральних 
установ Росії, влаштували II 
Фестиваль-конкурс українсь
кого хорового мистецтва в Ро
сії. ім. О. Кошиця. Його органі
заторами в Москві були: Об'
єднання Українців Росії, Това
риство Любителів Української 
Музики, Культурний Центр 
України в Москві та Двірець 
Культури ім. Зуєва (Зуєв 
етнограф, який вперше описав 
Україну в 1781-1782 роках, дав 
опис залізних руд Криворіжжя 
та склав карту Дніпровського 
лиману). Основну підтримку 
фестивалеві надало Міністер
ство Культури Росії.

У фестивалі взяло участь 
тринадцять хорів із московсь
ких осередків, але й з таких да
леких російських міст, як: Вор- 
кута, Тюмень, Катеринбург, 
Самара, Сахалінськ, Калінін- 
град. Брав участь і київський 
муніципальний камерний хор 
"Хрещатик" Фестиваль відб
увся в Українському Центрі 
Культури, що на Арбаті, і три
вав три дні від 19 до 21 жов
тня 2000 року. Кожний хор

виступав з репертуаром від чо
тирьох до п'яти українських 
пісень, в яких виступали й со
лісти. Прослухавши всі висту
пи українських хорів, жюрі 
конкурсу, що складалося з виз
начних професіоналістів, наго
родило Українську Хорову Ка
пелю Москви, що діє під ба
тутою заслуженого мистця 
України Вікторії Скопенко, 
вінцем лавреата Фестивалю 
ім. О. Кошиця.

Завдяки старанням орга
нізаторів фестивалю, 2 0 -го 
жовтня відбулася друга виш- 
к і л ь н о - п р а к т и ч н а  
конференція п. н. "Збереження 
національної культури в ін- 
шоетнічному оточенні". Крім 
українців, у конференції взяли 
участь також представники 
польської, білоруської, литов
ської, латишської та башкир
ської діяспори. Про українську 
діяспору в Америці й Канаді 
доповідав автор цієї статті, 
який брав участь у дискусії, що 
слідувала після доповідей.

Цікаво було довідатись,

що Польща офіційно допома
гає своїй діяспорі в Москві і 
прислала їй учителя польської 
мови та підручники до нав
чання, а влітку запрошує поль
ських дітей на всякі табори в 
Польщі. Представник латвій
ців розповів про успішну ук
раїнську школу в Ризі, а пан В. 
іуменюк з ОУН Руху говорив 
про дослідження проблем на
ціональних меншин в Росії, які 
проводив представник Евро- 
пейського Союзу в Москві. 
ІЬлова ж Об'єднання Україн
ців Росії О. Руденко (Десняк) 
повідомив учасників конфе
ренції про новостворений 
Центр Національних Культур 
у Сочі, де є, між іншими, ве
ликий український відділ, до 
якого зможуть приїжджати хо
рові ансамблі з різних сторін 
Росії та з діяспори.

При численних і приємних 
зустрічах з учасниками фести
валю, відчувалась братня ат
мосфера української духово- 
сти та гарячі побажання час
тіше зустрічатися.

УКРАЇНКА ~ ЧЕМПІОН ЕВРОПИ
Київ ("УМ"). -  25 січня у 

французькому містечку От- 
Мор'ян почався чемпіонат Ев
ропи. У стартовому виді про
грами індивідуальних зма
ганнях у швидкості на 15 км -  
сумчанка Оксана Яковлєва, 
всупереч прогнозам, фінішу
вала першою, і вперше в іс
торії здобула для України ти
тул чемпіона Европи! "Золо
тий" вислід Оксани 50.23,8 
(нуль промахів).

Крім того, вдало виступи
ли й інші українські дівчата:

Оксана Хвостенко з Чернігова 
посіла 6-те місце, а львів'янка 
Ірина Меркушина була 13-ою.

А ось українські біатлоніс
ти, навпаки, не виправдали 
сподівань. Поїхавши на Евро-
2 0 0 1  оптимальним складом, 
чоловіки безбожно провалили 
свої перші змагання "інди- 
відуалку" на 20 км. Найкращий 
час одержав В ячеслав Дер
кач, який фінішував 44-имІ 
Перемогу святкував австрісць 
Гюнтер Бек і вислідом .VUQJ 
(нуль промахів).

Степан Феденко
Ветеран Корейської війни

КОНВЕНЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ АМЕРИКАНСЬКИХ ВЕТЕРАНІВ
Минулої осени (28 вересня 

-1 жовтня) у місті Воррен, що 
біля Детройту, відбулася 53-тя 
Конвенція Українських Аме
риканських Ветеранів. За ми
нулих 13 років це вже третя 
конвенція цієї ветеранської ор
ганізації в стейті Мічіган. Для 
нас, ветеранів метрополії Дет
ройту, це велика честь, бо крім 
нашої станиці, на терені Аме
рики існує ще понад 30 подіб
них станиць.

Американських Ветеранів в 
станиці 101 у місті Воррен.

ІЬловним завданням Кон
венції було: вибрати нову упра
ву, подбати про реєстрацію 
всіх ветеранів українського ро
ду, які служили або служать в 
усіх збройних силах Америки, 
посилити активність в існую
чих станицях, продовжувати 
контакти з Україною, подава
ти до загального відома інфор
мації про працю організації на 
мережі інтернету на "вебс- 
айт" та електронною пош
тою.

З нагоди 53-ої Конвенції 
відбувся великий ветеранський 
бенкет і баль в осередку при 
церкві св. Йосафата. Новим 
крайовим комендантом став 
Матвій Козяк, а комендант- 
кою жіночої допоміжної час
тини стала пані Ірина Прийма - 
- дружина члена нашої станиці 
Мирослава Прийми.

Початок бенкету проведе-

Під час конвенційних на
рад зі словом виступив конг
ресмен Дейвід Боньйор, який 
інформував делегатів про стан 
українських відносин з амери
канським урядом у Вашінґто- 
ні. Конгресмени Д. Боньйор і 
Сандер Левін стараються про 
визнання Українських Амери
канських Ветеранів і надання 
їм урядового статуту. До речі, 
конгресмен Боньйор також 
ветеран і член Українських

черги юнак з детройтської 
пластової станиці Михась Ко
нюх двомовно деклямував по
ему, закінчуючи її словами 
"Спіть, хлопці, спіть" На 
закінчення жалібним сигналом 
віддано шану поляглим у бо
ротьбі побратимам зброї.

Перед вечерею змістовну 
молитву англійською мовою 
провів о. декан Василь Салков- 
ський, а після вечері о. декан 
Павло Боднарчук провів мо
литву українською мовою, 
вказуючи на великі жертви, 
що їх складено на вівтар Бать
ківщини, а особливо за волю 
України.

Головним промовцем на 
бенкеті був полк. Аскольд Мо- 
сійчук лікар з медичного 
корпусу Walter Read Hospital і 
майор Роман Ґоляш член 
американської військової слу-

ків проводились тільки україн
ською мовою.

Комендант Детройтської 
станиці Олег Цєплий дякував 
за присутність на бенкеті тим 
ветеранам, які боролись під 
час Другої світової війни; тим, 
які воювали в Кореї, В'єтнамі, 
у Перській затоці та на Бал
канах, а відтак попросив їх 
встати. Він склав особливу по
дяку воякам Першої Дивізії 
Української Національної Ар
мії та ветеранам Української 
Повстанської Армії за їхню 
співпрацю і численну участь.

ГЬловою конвенційного 
комітету був заступник комен
данта Олег Каранець. Він ско- 
рисгав з нагоди, щоб подяку
вати всій українській громаді 
за те, що так чисельно прибула 
на бенкет, щоб віддати на
лежну шану ветеранам війни. 
Бенкетом вміло провадив 
стейтовий комендант Україн
ських Американських Ветера
нів Степан Віхар. На балю, що 
слідував, присутні розважа
лись до пізньої ночі.

На закінчення годиться 
скласти подяку всім тим осо
бам, які своєю працею забез
печили великий успіх нашій 
імпрезі, а найбільше нашій 
метрополітальній громаді, яка 
своєю участю в конвенційному 
бенкеті належно оцінила пра
цю і посвяту своїх ветеранів.

жби для України. Полк. Мо- 
сійчук поінформував про аме
риканську поміч військовим 
шпиталям в Україні, а майор 
Голяш говорив про відвідини 
України групи перекладачів, 
що ними користується Уряд 
США у переговорах з Укра
їною. З його доповіді ми 
довідались м. ін. про те, що ген.
Микола Кравців щойно повер
нувся з України, де він відві- 

но згідно з наміченим поряд- дував усі військові бази, а Уряд 
ком: впровадження почесної України доручив, щоб усі нав- 
президії, відспівання американ- чання українських військови- 
ського й українського націо
нальних гимнів (у виконанні 
знаної у Детройті мистецької 
групи "Золоті дзвони" під про
водом пані Олі Соловій), вне
сення прапорів Америки й Ук
раїни, що здійснила американ
ська військова почесна група з 
бази Селфрідж.

Особливий поклін деле
гати віддали впавшим воякам, 
які загинули в обороні людсь
ких прав. Для них був засте
лений окремий стіл, а шість 
порожніх крісел накрито жа
лібним прапором. На столі по
кладено шість шклянок, обер
нених дном на верх, що симво
лізували загиблих із шістьох 
відділів Збройних Сил Амери
ки. Посередині столу СТОЯІ
свічник із свічкою, яку запалиь . . .  , л  „  . -  ^і На фото зліва: Йосип Ельвік, майор Роман Голиші провів молитву краиовии ка- ^  _ «Г

г п  “ о ■ Степан Віхар.пелян Мирослав Приима. З г
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імре Кардашинець
ПРО СЛАВНОГО ФУТБОЛЬНОГО ВОРОТАРЯ ЛЮБІМО НАШУ УКРАЇНУ!

грав у цьому славному клюбі, 
але не міг від нього зовсім ві
дірватися. У 1945 році провід
ники клюбу назначили його 
тренером юніорів, а в роках 
1958-1951 тренером збірної ко
манди республіки, що було не
абиякою честю для уродженця 
Великих Лазів на Закарпатті.

На цьому не закінчилися 
дальші досягнення нашого та
лановитого земляка. Він отри
мує диплом "майстра спорту", 
посаду "тренера республіки" 
1954-1956), а в 1986 році гра
моту "першого ступеня" за за
слуги в чехо-словацькій фіз
культурі. При цій нагоді слід 
назвати також диплом з Інсти
туту Фізкультури. Хоч Бок- 
шай уже не займався футбо
лом, проте у віці 59 років не міг 
відмовитися заграти останній 
раз в команді т. зв. "старих ін
тернаціоналістів" Не можна 

,не згадати і того факту, що 
Бокшай викладав курси фіз
культури, російської мови та 
політехнічні предмети.

Сьогодні Бокшай дальше 
живе в Празі, але часто відві
дує Закарпаття, де в Ужгороді 
живе його молодша сестра. 
Позаминулого року група за
карпатців привітала його в 
Ужгороді. Це вже старші ві
ком люди, які пам'ятають сво
го славного земляка з часів 
своєї молодосги. Минулого ро
ку його офіційно запросили 
приїхати. Наш "гумовий воро
тар" почувається добре, то ж 
запрошення прийняв.Чому ж 
бо ні, коли тільки пару років 
тому ще їздив на лещатах по 
чеських горах! Він же й "ос
танній могікан" зі славної ко
манди "Летючих вчителів".
1999 р. ромер в Ужгороді Юрко 
Крайняк -  "передостанній мо
гікан"...

А що сталося з іншими 
грачами команди СК "Русь"? - 

Деякі відійшли у вічність 
природньою смертю, але ін
дії их постигла передчасна тра
гічна смерть. Іван Товт і Йосиф 
Криж ("Бомбардир", який за 
сезон стрілив 150 голів) по
мерли в Будапешті; Василь

Любімо нашу Україну,
Любімо нашими серцями,
То будемо на своїм полі 
Своїми власними панами!

Любімо нашу Україну,
Праюймо для неї завзято,
Бо праці треба ще докласти 
Для неї дуже, дуже багато.

Любімо нашу Україну -  
Всі як одна родина.
Вона для нас як рідна мати -  
Наша прекрасна Україна!

Любімо нашу Україну,
Хай світ цілий пізнає,
Що Україна дітей добрих 
І чесних в себе має!...

Любімо нашу Україну -  
Степи і гори, і долини.
Всі присягнімо вірно їй служити, 
Для неї вічно жити!

Микола Горішини

Ковач ("Моторка") -- в Коши- 
цях; Михайло Суковський 
("Красунь") -  у Пряшеві; Ми
кола Шкиряк загинув під Ста- 
лінградом; Андрій Бендас, як 
вояк армії ген. Свободи, заги
нув під Дуклею; Едмунд Іван- 
чо, повертаючись з фронту, 
помер в аварії на мадярському 
грузовику; Федір Куруц помер 
на рака в Ужгороді; Павло 
Криж (брат Йосифа) під час 
війни жив у Празі, але відвідав 
Закарпаття по війні і в Рад- 
ванці (тепер частина Ужгоро
ду) помер на інфаркт; Василь 
Радик помер від рук власної 
родини; Юрко Крайняк ("Жи
ве Срібло") карався 10 років у 
"санаторії" гулаґу і відійшов у 
вічнісь у квітні 1999 року в Уж
городі; Василь Федак (воро
тар, який заступав Бокшая) 
провів кілька років у тюрмах і 
таборах ґулаґу, помер опісля в 
Собранцях на Словаччині; Во
лодимир Кобзяр помер у нью- 
йоркських Кетскильських го
рах біля своєї оселі "Кобзя- 
рівка" в автомобільній аварії, 
спричиненій водієм іншого ав

томобіля...
"Sic transit gloria mundi", 

але не зовсім, бо чеські, сло
вацькі та закарпатські спорто
ві історики часто згадують 
добрим словом славні почини 
"Руси" та "Славії", а особливо 
нашого славного "гумового 
воротаря" Олексу Бокшая.

У нас, -  свідків цих спорто- 
вих подвигів наших земляків, у 
живій пам'яті залишились гар
ні спогади, а в наших нащадків 
відкриваються не тільки слав
ні спортові події, але й наявні 
ознаки відродження націо
нальної свідомости, патріо
тизму і гордости нашого наро
ду. "Русь" вписалася золотими 
літерами до футбольної історії 
та взагалі до історії Україн
ського Народу. Саме їй та її 
чільному представникові Бок- 
шаєві, присвячуємо цю статтю 
і бажаємо йому ще багато літ 
прожити нам на радість, а Ук
раїнському Народові на славу. 
І йому, і моєму приятелеві 
Іванові Керестилеві в Мюн
хені, я вдячний за інформації 
та світлини.

Сергій Махуи ("День")

ВАЖКИЙ ВИБІР ГЕТЬМАНА
З ім'ям Петра Д. Дорошенка (1627-1698) -  гетьмана України 

з 1665 до 1676 pp. пов'язана остання спроба об'єднати всю Украї
ну в єдину цілісну державу.

Доба Руїни (1657-1676) стала найтрагічнішою віхою в історії 
України. Роковою стала помилка нашого славного гетьмана 
Богдана Хмельницького, який прийняв у цілому хибне рішення 
про наслідне право. На Україну після його смерти чекала ціла 
низка гетьманів, що піклувалися не про долю багатостраж
дальної Вітчизни, а в першу чергу про свої інтереси. Грома
дянська війна призвела до спустошення Козацької Держави; за
вершилася доба Хмельниччини, протистояти агресії сусідніх кра
їн було все важче. Річ Посполита, Московська Русь і Кримське 
ханство продовжували боротьбу за такий ласий шматок землі, як 
Україна.

Майбутній гетьман України народився 1627 року в славному 
козацькому місті Чигирин в родині спадкової козацької стар
шини. Батько його Доротей був полковником Війська Запо
різького, дід Михайло -  гетьманом. Петро був освіченим юнаком 
і володів польською мовою та латиною. З перших днів виз
вольної революції, що розгорілася 1648 року, Дорошенко став її 
активним учасником. 1650 року П. Дорошенко вже серед стар
шин козацького війська, яке вирушило в похід до Молдавії. Після 
поразки під Хмельником від московських війсь у кінці 1659 року, 
П. Дорошенко втратив свій полк, посаду і став звичайним ко
заком.

За часів гетьманування Павла Тетері, П. Дорошенко по
вертається з небуття й у 1663 р. стає генеральним осаулом. 
Програма П. Тетері, ціллю якої було домогтися возз'єднання ко
зацької України (Правобережної і Лівобережної) в межах Речі 
Посполитої, зазнала фіяско. Як еліта, так і прості козаки й се
ляни, через постійне втручання вищеназваних зовнішніх сил, 
були розколоті.

Повстання 1664-1665 pp. проти П. Тетері мало антипольський 
характер і коштувало життя Іванові Виговському. Повстання 
цісля довгої кровопролитної боротьби завершилося перемогою, 
правобережні землі у межах козацької України відстояли не
залежність. П. Тетеря виїхав до Польщі, потім до Стамбула, де 
його отруїли.

Боротьба за булаву загострилася через те, що легітимности 
влади Івана Брюховецького не визнавала більшість старшин. 
Петро Дорошенко був у 1665 р. генеральним обозним і, вдало 
скориставши з ситуації, 28-29 серпня за допомогою кримських 
татар та білоцерківського коменданта поляка Яна Стахор- 
ського, повалив новоспеченого гетьмана Степана Опару. На по
чатку 1666 р. "наказний" гетьман на козацькій раді в Чигирині 
оголошується гетьманом. Петро Дорошенко починає активно 
боротися з Іваном Брюховецьким, закликає лівобережних коза
ків переходити під його "правобережну" булаву.

Ситуація для П. Дорошенка суттєво погіршилася після того, 
як між Польщею й Московщиною 30 січня 1667 р. підписано

Андрусівське перемир'я. Хиткі до цього кордони на Дніпрі стали 
реальністю (лише Київ залишився за царем). Правобережжя по
верталося до польського короля. Підступно повели себе бояри, 
які в імені царя порадили гетьманові, щоб він "перебував у вір
ному підданстві польського короля". ІЬтьман вживає заходів для 
обмеження військової присутности поляків на Правобережжі й 
поступово починає поліпшувати відносини з Кримським хан
ством, вбачаючи у татарах і турках важливу противагу мос- 
ковитам і полякам (як же він помилявся!). Спроба підняти пов
стання на Лівобережжі й заклики козаків прийняти підданство, 
були марні. Підписанням Андрусівського перемир'я Польща 
фактично підписала вирок курсові гетьмана на возз'єднання 
Правобережжя й Лівобережжя. До того ж ідея возз'єднання під 
зверхністю польського короля майже не мала прихильників се
ред українців.

У будь-якому разі, союз з кримськими татарами призводив 
до спустошення українських земель, особливо на заході України. 
До етнічних польських земель кримським і ногайським мурзам 
було далеко, тому в першу чергу потерпали українські землі, що 
аж ніяк не додавало популярности П. Дорошенкові. Але й навіть 
Богданові Хмельницькому в розпалі антипольського повстання 
не вдалося запобігти спустошенню українських земель "союз
никами". Бранці з України переповнювали невільницькі базари у , 
Стамбулі, Кафі, Трапезунді, Александрії. Треба відзначити, що в 
першу чергу на Запоріжжі був дуже стійкий спротив ординцям і 
туркам, більшість тутешніх козаків вороже сприйняла збли
ження гетьмана з ханом і султаном. Серед непримиренних воро
гів останніх вирізнявся сталевою волею, рішучістю, часто жорс
токістю, кошовий Іван Сірко, який, за словами В. Коховського, 
"страшний для орди, -  бо був досвідченим у воєнних діях і від
важним кавалером, перевищуючи цим Дорошенка". Сірком та
тарські жінки лякали своїх дітей. Але зухвалі дії кошового (жор
стокі розправи як з мусульманами, так і з потуреченими укра
їнцями) раз у раз призводили до загострення політичної бороть
би. 1669 року розгорілося полум'я громадянської війни між ліво
бережним гетьманом Дем’яном Многогрішним, якого підтри
мували російські війська, і Петром Дорошенком. Лівобережні 
полки (крім Переяславського та Лубенського) не підтримали 
Дорошенка і статус-кво на кордоні Дніпра знову був зафіксо
ваний.

1670 року Уманський, Кальницький та Брацлавський полки 
обрали гетьманом уманського полковника Михайла Ханенка, 
якого підтримувала Польща. П. Дорошенко, якого підтримувала 
Туреччина, зумів перемогти суперника, але ціною страшного ту
рецького нашестя на південно-східню частину Речі Посполитої, 
населеною українцями. Король Михайло Вишевецький 1672 ро
ку підписав ганебну Бучацьку угоду, за якою султан отримав По
ділля й велику данину грошима.

Ще 1668 р. П. Дорошенко відхилив пропозицію московитів 
порвати з Кримом, але засвідчив повагу до царя. ІЬтьман був не 
проти протекції царя, але за умови возз'єднання всіх етнічних ук
раїнських земель. П. Дорошенко підтримував заходи митро
полита Йосипа Пукальського за створення незалежного україн

ського патріярхату, що було конче потрібною справою для ут
вердження самостійної Козацької Держави. Позиції Москви з 
кожним роком посилювалися, ідеологія "малоросійства" зна
ходила все більше прихильників серед старшини, козаків і селян 
Лівобережжя. Цей чинник аж ніяк не допомагав згуртуванню 
української нації.

У березні 1669 року під Корсунем розширена старшинська 
рада схилилася до протекції турецького султана; його посол від 
імени свого господина обіцяв затвердити козацькі вольності й 
права. 2 грудня 1670 року, була складена присяга султанові 
Махмеду IV Треба відзначити, що цей крок був вимушений і 
проти нього були налаштовані завеликі сили -  російські, татар
ські, польські війська.

Але вже у травні 1669 року, розгорілася громадянська війна, 
на Січі обрано гетьманом Павла Суховія, пізніше Михайла Ха
ненка. П. Дорошенко перемагає війська заколотників 8  листо
пада під Стеблевом і продовжує уникати бойових дій як з поля
ками і московитами, так і з лівобережними козаками. П. До
рошенко був проти повернення в Україну польської шляхти, бо 
козаки "в жодному випадку не можуть перебувати у підданстві і 
послушенстві панів". Польщі навіть така автономна Козацька 
Держава була кісткою в горлі. Відносини П. Дорошенка з Ліво
бережжям і її гетьманом Дем'яном Многогрішним, який починає 
спротив гегемоністським проявам у діях уряду царя, поліпшу
ються. Але у березні 1672 року, проросійська старшина вчинила 
змову й усунула лівобережного гетьмана. Якщо повернутися до 
нашестя 100-тисячної турецької армії на Поділля, то треба 
відзначити, що дуже скоро П. Дорошенко зрозумів хибність 
союзу з Портою. Не вдалося йому порозумітися і з новим геть
маном Лівобережної України Іваном Самойловичем, амбітним 
політиком, який боровся як з демократичними устремліннями 
Запоріжжя, так і з самим П. Дорошенком. Останній схиляється 
1673 року до прийняття протекції царя Олексія Михайловича. 
Але було вже пізно.

На початку лютого 1674 року, відбулася розв' язка -  майже 
70-тисячне військо на чолі з воєводою царя Г. Ромодановського 
та І. Самойловичем вдерлося на Правобережжя. У бою під Ли- 
сянкою П. Дорошенко попав у полон, але ця подія призвела до 
ще більш спустошливого вторгнення турків. Г. Ромодановський 
та І. Самойлович спішно зняли облогу гетьманської столиці Чи
гирина, в якій закрився гетьман, що повернувся з полону. Люди, 
побоюючися турків і татар, масово переходили Дніпро й пере
селялися на Лівобережжя.

За домовленістю з кошовим І. Сірком, 20 жовтня 1675 р. 
гетьман (який нарешті порозумівся з ним) зрікся в Чигирині ту
рецької протекції і склав присягу цареві. Але Москва не визнала 
акту присяги. У вересні 1676 року, П. Дорошенко виїхав за 
Чигирин, поклав булаву і здався. Почалася довга, понад двад
цятирічна скитальщина гетьмана на російському засланні.

Про цей період життя гетьмана П. Дорошенка на цьому міс
ці в попередньому числі “Народної Волі” 6 } 
левського п.н. "Гідність України -  найвищий закон". -  Редакція.

Олекса Бокшай серед прихильників з 1930-их років.
Ужгород, 1999 рік.

Хоч і зазнала кілька 
поразок, СК "Русь" все ж таки 
промостила собі дорогу до дер
жавної чехо-словацької ліги...

Починаючи на власному 
терені, "Русь" здобула низку 
перемог над УАЦ (мадярський 
клюб), УТК (жидівський), 
ЧТК (чеський) і УАЦ (робіт
ничий комуністичний клюб). У 
1927 р. здобула чемпіонат Під
карпатської Руси і Східньої 
Словаччини (аж 8 разів!), а в 
1933 році, чемпіонат цілої Сло
ваччини (що повторила і в 
1*Й6 році), а вкінці в 1935 році 
і Чемпіонат Ліги Словаччини 
та Підкарпатської Руси.

Цікаво відмітити, що ще 
перед вступом до державної 
ліги в 1936 році, СК "Русь" в 
<1924 р. мала їхати до Праги на 
змагання з клюбом СК "Вік- 
торія-Жіжков", але не їхала 
поїздом чи автобусом, а лі
таком. Це був, мабуть, чи не 
перший випадок в історії єв
ропейського футболу, щоб 
клюб ризикував летіти! Ві 
гс^часу чеська преса прійе^ 
пила грачам СК "Руси" назву 
"літаючі вчителі", бо дійсно, 
більшість грачів складалася з 
учителів народних шкіл і учнів 
ужгородської Учительської 
Семінарії, які тепер замінили 
ровери (на яких приходилося

деяким їздити і 30 кілометрів, 
щоб доїхати до Ужгороду на 
вправи) на літак! Зі всіх грачів, 
тільки Володимир Кобзяр не 
був учителем, а працівником у 
Підкарпатському Банку. Слід 
підкреслити, що футболісти не 
одержували жодного гонорару 
чи платні ні за змагання, ні за 
свої подорожні витрати.
Від 1930 року СК "Русь" грає 
вже і за кордоном -  у Львові 
(1930, 1932), в Мадяр-щині 
(Дебрецен, Будапешт), у 
Румунії (Мараморошський Си- 
гіт), здобувши там своєю висо
комистецькою грою і спортс
менською поведінкою належ
ну оцінку та пошану. У цих 
змаганнях і зустрічах з чем
піоном Чехії -  СК "Вікторія- 
Жіжков", чемпіоном німець
кого футбольного союзу -  СК 
Шинберг і чемпіоном Моравії
-  СК "Батя-Злін", наш клюб 
часто виходив переможцем, 
що закваліфікувало його до 
фінальної гри з названим СК 

Батя-Злін" за вступ до Чехо- 
ловаїїької ІЇіґйГщо Й далося.

Цікаво тут згадати, що на 
цей останній матч приїхав все
світньо відомий фабрикант 
взуття, мільйонер і власник 
клюбу його імени -  Батя, який 
запропонував капітанові "Ру
си" Йосифові Крижові сто ти

сяч корон за те, щоб він на
цілював м'яч не в сітку про
тивника, але поза неї!

Хоч клюбові пригодилася б 
така сума, Криж відмовився від 
такої щедрої пожертви, що 
підтвердив своєю надзвичайно 
влучною стрілою у ворота 
противника.

Важко описати реакцію 
грачів і публіки в Ужгороді та 
по інших місцевостях Закар
паття на перемогу "Руси" над 
клюбом "Батя-Зліном" (4:1), 
що промостила дорогу нашим 
землякам до першої ліги чехо
словацького футболу. Проте, 
як можна було сподіватися, 
"Русь" не могла встоятися 
більш як один сезон серед та
ких сильних команд як СК 
"Славія" і СК "Спарта" та ін
ших у лізі. За цей короткий час 
"Русь" не втратила ні популяр
ності, ні належного признання 
як клюб високої майстернос- 
ти.

"Русь" зазнала болючої 
втрати, коли 1 листопада 1937

- року О. Бокшай приєднався до 
СК "Славія" і переїхав з дру
жиною до Праги, щоб заміни
ти сині кольори однострою 
"Руси" на кольори "Славії". 
Дальше лихо постигло "Русь", 
коли Мадярщина окупувала 
південну частину Закарпаття в 
листопаді 1938 року, змушуючи 
деяких грачів або покинути 
свій клюб, або роз'їхатися на 
всі сторони.

У СК "Славія" Бокшай по
писався теж надзвичайно доб
ре. Він здобув там, подібно як 
колись на Закарпатті, славу 
собі, а успіхи своєму новому 
клюбові. У "Славії" Бокшай 
змагався в 1938 році за серед
ньоєвропейський кубок і того 
ж самого року поміг "Славії" 
виграти матч проти будапешт
ського ФК "Ференцварош" ви- 
слідом 2:0, проти СК Білгород, 
Амброз Ґраціану Інтер (Мі- 
лян) і ФК Ґенуа. Йому дове
лося грати й за збірну команду 
Чехо-Словаччини, а відтак за 
"Протекторат" у Берліні, 
Парижі, Турині та Відні.

Після Другої світової війни 
наш "гумовий воротар" уже не
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HARVARD ESTABLISHES NEW 
POST-DOCTORAL FELLOWSHIPS 

IN UKRAINIAN STUDIES

By Michael Lelyveld
UKRAINE: RUSSIA PERSISTS IN SEEKING NEW GAS ROUTES TO EUROPE

HURI is pleased to an
nounce the creation of a new 
program of post-doctoral fellow
ships in Ukrainian Studies at 
Harvard University. The new 
Eugene and Daymel Shklar 
Fellowships are designed to 
bring to Harvard each year dis
tinguished scholars from around 
the world to complete their 
research and publication work 
on important projects dealing 
with Ukrainian history, litera
ture, music, culture, and other 
topics in Ukrainian studies. The 
first Shklar Fellows will begin 
their residency at Harvard in the 
2001-02 academic year and will 
be selected through an interna
tional competition.

“The establishment of the 
Eugene and Daymel Shklar 
Fellowships is a landmark event 
in the history of the Ukrainian 
Research Institute,” said Roman 
Szporluk, Institute Director and 
the Mykhailo Hrushevskyi Pro
fessor of Ukrainian History. 
“Shklar Fellowships will allow 
the Institute to open its -  and 
thus Harvard’s -  doors to some 
of the best in the world commu
nity of Ukrainianists. We look

forward to the mutual benefits 
that this exchange will bring. On 
behalf of all of us at the 
Ukrainian Research Institute I 
wish to express our profound 
thanks to the Shklars for their 
great generosityf’

The Shklar Fellowships in 
Ukrainian Studies are funded 
through a series of annual grants 
to Harvard from the Eugene and 
Daymel Shklar Foundation. 
“Harvard University and the 
Ukrainian community in the U.S. 
and Canada have collaborated 
over the past thirty years to cre
ate here the world’s leading insti
tute for research, teaching, and 
publications on Ukrainian top
ics.” said Eugene Shklar (Har
vard ‘72). “The extraordinary 
resources assembled here make 
the Ukrainian Research Institute 
at Harvard an ideal environment 
in which several emerging schol
ars from around the world each 
year can conclude important 
research projects about Ukraine 
and its place in the world. We 
hope and expect that both 
Ukraine and Harvard will bene
fit from their work and presence 
here.”

UKRAINE CONSIDERS CREATING 
UNfflED NAVAL FORCE AT MEETING 

WITH NATO
KYIV (Intelnews) The 

possibility of creating a unified 
navy on the basis of Ukraine's 
Navy and Border Force coast 
guard units was the subject of a 
meeting held by a working sub
group within the Ukraine- 
NATO joint working group 
charged with military reform, a 
spokesperson for the National 
Security and Defense Council 
has reported.

Apart from this, the meeting 
participants discussed conceptu
al principles of Ukraine's naval 
policy in the light of the further 
strengthening of national securi
ty. In particular, Ukraine's navy

interests in the Black and Azov 
seas were raised.

After developing relevant 
proposals, the subgroup will send 
them to President Leonid 
Kuchma for consideration.

Among the meeting partici
pants there were representatives 
from the Ukrainian government, 
ministries, the National Security 
and Defense Council, the 
General Headquarters, Uk
raine's Navy and Border Troops 
leadership, the Brussels-based 
NATO Secretary-General head
quarters, and delegates from 
Great Britain, Spain, Canada, 
Poland and the United States.

Russia is continuing to pur
sue plans for new gas routes to 
Europe through Poland and Fin
land, despite its recent accords 
with Ukraine. The pacts seem to 
have done nothing to promote 
the country’s energy security, 
while its electricity companies 
have gone back to the practice of 
diverting Russian gas.

Despite a new era in rela
tions that was declared between 
Russian and Ukraine in Dec
ember, Moscow is pressing ahead 
with its pipeline plans to reduce 
its reliance on Kyiv.

A top official of Russia’s 
Gazprom said that two separate 
initiatives were going forward to 
build gas pipelines to Europe 
that would bypass Ukraine.

Yurii Komarov, a member of 
Gazprom’s management com
mittee, said that a feasibility 
study for one bypass route 
through Poland and Slovakia 
would be completed within three 
months, Reuters reported. 
Gazprom also expects to form a 
consortium within two months to 
build a pipeline through Finland 
across the Baltic Sea to Ger
many, Komarov said.

Both plans are aimed at get
ting gas to Western Europe with
out crossing Ukraine, which cur
rently carries about 90 percent of 
Russia’s exports of the fuel. The 
government in Kyiv has been 
scrambling since last July when 
Gazprom first announced plans 
for the bypass through Poland. 
Russia blamed Ukraine’s diver
sions of transit gas and rising 
debts for the gas it consumes.

But the conflicts were sup
posed to have been resolved in 
December when Russia and Uk

raine signed agreements on gas 
supplies, transit, and collabora
tion in the gas sphere. Russia 
said it was willing to restructure 
over $1.4 billion of Ukraine’s gas 
debts and delay payments for 10 
years.

Russian President Vladimir 
Putin was effusive in his state
ments, saying, “The fact that spe
cific agreements have been 
reached has changed the attitude 
to Ukraine.” He added that 
“Ukraine and Russia will enter 
the European gas market togeth
er, Russia with its product and 
Ukraine as an independent part
ner supplying this product.” 
Putin promised he would per
suade Gazprom to help upgrade 
Ukraine’s pipelines to carry even 
more Russian gas to Europe.

But one month later, there 
are few signs that the agreements 
have helped.

On January 16, the Russian 
gas trader Itera announced it was 
cutting off supplies to four Uk
rainian power companies after 
they ran up $64 million in debts. 
The companies responded by 
diverting Russian gas again, 
reducing their use but refusing to 
shut it off.

On January 24, Ukrainian 
Prime Minister Viktor Yush
chenko pledged to come up with 
new proposals to setttle the debt 
issue within two days. But the 
electricity generators were still 
taking Russian gas without pay
ing, the Ukrainian News report
ed, quoting a source in the coun
try’s Fuel and Energy Ministry.

Yushchenko announced that 
the companies had started pay
ing Itera again and that gas sup

plies would be resumed soon, through Poland, Gazprom has 
But the premier did not address been working with Germany’s 
the issue of gas diversions, which Ruhrgas and Wintershall, ENI of 
Ukraine had previously pro- Italy, and Gaz de France, all of 
mised to stop. which are Gazprom customers.

It is uncertain whether Gaz- The northern route would be 
prom’s announcement on bypass developed with Fortum of 
routes is a response to Ukraine’s Finland, as well as Ruhrgas and 
latest diversions or simply a sign Wintershall. The Finland option 
that the Russian monopoly al- has been questioned because of 
ways meant to pursue its strate- estimated costs of at least $3 bil- 
gy, whether accords were signed lion.
or not. Either way, it may have But Gazprom may also be 
little trouble justifying its plans considering moves to give it con- 
in light of Ukraine’s actions. trol over connections to the 

Yushchenko said the govern- Polish route. The Financial Times 
ment may replace the manage- reported that Gazprom may bid 
ment of some electricity compa- on an interest in Slovakia’s gas 
nies because of poor collections network when it is privatized this 
from consumers. But the Finan- year. Other bidders include the 
cial Times also reported that same European customers and 
some local Ukrainian officials partners of Gazprom, 
have been borrowing against None of these possibilities 
town buildings and assets in bodes well for Ukraine, 
order to pay for gas.

Gazprom’s Komarov ap- The government’s success in 
pears to have made a point of increasing collections for elec- 
discussing not one bypass line to tricity bills has proved to be 
Europe, but two. His purpose short lived. Ukraine’s agreement 
may be to overcome reluctance to treat the arrears for Russian 
in Poland to allow a new pipeline gas as a soverign debt has appar- 
on its territory that would leave ently served as a green light for 
Ukraine out. By threatening to generating companies to take 
move the route even farther whatever they need. The power 
north to Finland, Gazprom companies also know that acco- 
seems to be sending a message unts can eventually be settled 
that resistance to its plans would against gas that Russia pays to 
be futile. Ukraine as a transit fee, leaving

Both pipeline plans will the governments to straighten it 
need European partners and out.
investment. The proposals have Meanwhile, Ukraine seems 
drawn intense interest since last to be back in the same insecure 
October, when the European situation as it was months ago, 
Union announced it would study with not enough cash, not eno- 
plans to double energy imports ugh gas and rising gas debts, as 
from Russia over the next 20 Russia presses forward with 
years. plans that could leave it without

In the case of the line its major source of supplies.

By Marina Sysoyeva
MARCHERS WANT UKRAINE 

PRESIDENT OUT

UKRAINIAN SUMMER INSTITUTE TO BE 
HELD AT UNIVERSITY OF PITTSBURGH

IRAN AND UKRAINE AGREE TO 
EXPAND ECONOMIC COOPERATION

Text of report in English by Iranian news agency IRNA

Tehran and Kyiv agreed 
Tbesday [6 February] to expand 
their economic and political rela
tions, stressing development of 
commercial and industrial coop
eration.

Iranian First Vice-President 
Hasan Habibi and the visiting 
Ukrainian Prime Minister Viktor 
Yushchenko said Tehran and 
Kyiv should expand their coop
eration in the fields of com
merce, transportation, banking, 
long-term projects.

Yushchenko who arrived 
here for a two-day visit is due to 
take part in ceremonies in the 
central city of Esfahan marking 
the maiden flight of the 
Antonov-140 which is joint pro
duction of Iran and Ukraine.

Iran and Ukraine have 
worked together to construct an 
airplane, Iran-140, which has a 
passenger capacity of 52. It is set

to make its maiden flight on 7 
February to mark the anniver
sary of the 1979 Islamic 
Revolution in Iran.

The two signed a contract in 
1993 for the construction of 43 
planes, each of which will cost 
some 9 million dollars. The first 
two aircraft are set to be built 
this year and a further 12 by 
2004.

The Ukrainian delegation's 
visit follows last week's trip to 
Kyiv by Iranian Foreign Minister 
Kamal Kharrazi during which 
the two governments announced 
they were looking at ways of 
transporting natural gas to cen
tral and western Europe through 
Ukraine.

The two countries are slated 
to sign a trade-related agreement 
during the Ukrainian premier's 
visit to Tehran.

RUSSIAN MINISTER SAYS UKRAINIAN 
POSITION ON RUSSIAN LANGUAGE 

ACCEPTABLE
KYIV The Ukrainian 

authorities' position on the 
Russian language in Ukraine is 
quite acceptable, Russian Cul
ture Minister Mikhail Shvydkoy 
told ITAR-TASS in an exclusive 
interview on Ibesday [6 
February].

He said they had discussed 
with President Leonid Kuchma 
"how to develop the language 
cooperation between the two 
countries”.

"Russia has wasted much 
time, and now it is necessary to

provide for the language needs 
of Russians who live outside 
their historical motherland," he 
said.

Shvydkoy has met with lead
ers of 50 Russian communities in 
Ukraine. "Their positions vary 
from the readiness to cooperate 
with the Ukrainian authorities to 
the blunt rejection of the lan
guage policies," the minister 
said. He said that the two coun
tries should find a reasonable 
approach to the language prob
lem.

KYIV (AP) - Thousarids of 
protesters demanded the resig
nation of President Leonid 
Kuchma over a scandal involving 
a missing journalist, burning por
traits of him on and chanting for 
a “Ukraine without Kuchma.”

Many of the roughly 5,000 
demonstrators had marched to 
the capital from provincial 
towns, and carried banners giv
ing their hometowns along with 
huge pictures of the president 
with his face crossed out.

Watched by police, the pro
testers gathered at a tent camp 
set up in December and then 
made their way through snowy 
streets to the parliament build
ing, chanting all the while.

There were small scuffles 
when some protesters tried 
unsuccessfully to push through a 
police cordon.

The protest followed the 
scandal over accusations Kuch
ma played a role in the disap
pearance of Heorhiy Gongadze, 
an opposition journalist who 
criticized alleged high-level cor
ruption. Gongadze disappeared 
in September, and authorities say 
a headless body found in woods 
outside Kyiv is probably his.

The release of what purports 
to be a recording of Kuchma 
fuming in obscene language 
about Gongadze to his top secu
rity officials has galvanized an 
unusual alliance of opponents 
from both parties on the left and 
right.

Kuchma has fiercely denied

he issued orders to silence the 
journalist. The recording was 
made by a former bodyguard 
and released by an opposition 
lawmaker.

One group took part in 
protest after walking for days 
from the western city of 
Zhytomyr, located about 90 
miles from Kyiv. Other protesters 
came from as far away as the 
Black Sea port Odessa, 250 miles 
to the south.

The column to parliament 
was led by Oleksandra Oliy- 
arnyk from Lviv in western 
Ukraine. She held a platter 
heaped with dried flowers, a 
sheaf of wheat, beans and bread 

a traditional Ukrainian talis
man called an “oberih,” believed 
to protect people from evil.

“God will save Ukraine, if 
we free it from Kuchma,” 
Oliyamyk said.

The demonstration was 
briefly disrupted by a scuffle 
between protesters and scores of 
young men carrying black flags, 
who said they were anarchists. 
They smashed more than a 
dozen tents with the staffs of 
their flags, then ran away, wit
nesses said.

The recent solidarity bet
ween those on the left and the 
right is rare in a country deeply 
split between those nostalgic for 
Soviet days and those committed 
to a free market. All are frustrat
ed by corruption, which has 
stalled the economy growth and 
scared away foreign investors.

Pittsburgh, PA (Christina Metil) 
-  Thfe Iiltehsive Ukrainian Sum
mer Institute will again be held 
at the University of Pittsburgh 
from June 1 through July 20, 
2001. Beginning Ukrainian will 
be offered. This course is open to 
students of any age, including 
juniors and seniors in high 
school, undergraduate and grad
uate students, as well as to per
sons of any age not currently 
enrolled in a college or universi
ty. Some scholarship aid is avail
able. The scholarship deadline is 
April 10,2001.

Attracting students from all 
over the U.S. and Canada, the 
Institute will consist of intensive 
instruction (five hours daily), 
allowing students to make the 
greatest possible progress in 
Hungarian during the time avail
able. Cultural and social activi
ties, including lectures, discus
sion groups and film showings, 
are planned. Guest students may 
choose to stay in our modem air- 
conditioned dormitory.

The course, Beginning Uk
rainian, will carry six college 
credits, and provides a thorough 
introduction to the basic cate
gories of Ukrainian pronuncia
tion, grammar, and syntax.

Emphasis is placed on comunica- 
tive competence, the active use 
of new structures in dialogues, 
unstructured conversation, read
ing, and listening comprehen
sion.

Daily contact with the 
native-speaking instructor, both 
in class and out, and access to 
audio and video tapes create an 
environment conducive to effec
tive language acquisition. Lo
cation at the University of Pitts
burgh campus ensures access to 
the latest in classroom amenities. 
The Ukrainian course is part of 
the University of Pittsburgh’s 
East European Summer Lang
uage Institute. Other languages 
offered include Slovak, Hunga
rian, Polish, Bulgarian, Czech, 
Croatian, Russian, Romanian, 
Macedonian and Serbian.

For further information and 
applications for the 2001 Uk
rainian Summer Institute, con
tact Christine Metil, Slavic 
Department Summer Programs, 
University of Pittsburgh, 1417 
CL, Pittsburgh, PA 15260, call 
(412) 624-5906, or email - slav- 
ic+@pitt.edu

Visit our website: 
http://www.pitt.edu/~slavic/sum- 
mer.htm

POLE VAULT GREAT SERHIY 
BUBKA RETIRES

Vis it  o u r  w e b  s it e

httpi//m€mben.tripo<Lcom/UFA Jiome/

Interested in  A doptin g 
a C k ild  from  U kraine?

CONTACT;
Madison Adoption Associates 
1009 Wbodstream Drive 
Wilmington, DE 19810 
(302) 475-8977 
FAX: (302) 529-1976
www.madsionadoption.org

KYIV (AP) - Before a roar
ing crowd and with praise from 
his president, Serhiy Bubka 
retired after one of the greatest 
careers in track and field history.

The 37-year-old pole vault 
king was honored at a ceremony 
at the Pole Vault Stars, the com
petition in Donetsk he founded.

Bubka set world records 35 
times. He won six consecutive 
world championships and an 
Olympic gold medal.

He said he will now be kept 
busy in his role as a member of 
the IOC's executive board. And 
there are other duties closer to 
home.

“There is my club in 
Donetsk, its work,” he said. “And, 
of course, my family to take my

time.”
Bubka received a bouquet 

amid cheers from the crowd. 
There was also an open letter 
from President Leonid Kuchma.

“Thanks to you, the world 
learned about Ukraine in a new 
sense,” Kuchma said.

Bubka still holds the the 
indoor and outdoor marks of 20 
feet, 2 inches and 20-1 3/4. No 
one else has come close.

The competition at Donetsk 
underlined Bubka's domination 
of the sport. The winner, Israel's 
Aleksandr Averbukh, cleared 19- 
2 1/4. He was followed by South 
Africa's Okkerts Brits at 19-0 1/4 
and Ukraine's Denys Wirchenko 
at 18-8 1/4.
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