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ПРО УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ
ЕКОНОМІЧНІ

Київ (“НХ’) -  У рамках свят
кувань Дня Незалежности, Пре
зиденти України та Росії провели 
робочу зустріч На ній йшлося про 
розв’язання деяких економічних 
проблем у двосторонніх відно
синах.

Офіційні представники вка
зують на шалене зростання ділової 
активности між двома державами. 
Посол України в Росії Білоблоць- 
кий заявив, що торговельний 
оборот виріс на кілька мільярдів 
гривень, попри відмову України 
від купівлі 30 мільйонів кубомет
рів російського газу.

Тим часом деякі аналітики 
твердять, що російські олігархи і 
велика буржуазія скуповують 
промисловість України, монополі-

ВІДНОСИНИ
зуючи цілі галузі та знищуючи 
всілякі прояви конкуренції з боку 
середнього і малого підприєм
ництва.

Націоналісти вважають, що 
В. Путін — гідний продовжувач 
російських імперських традицій 
На думку члена УНР — депутата 
Євгена Жовтяка, “українське 
керівництво, яке страждає ком
плексом меншовартости, підігрує 
Путіну в його імперських намірах, 
робить так, щоб Україна ніколи не 
стала повноцінною незалежною 
державою.” Одначе, депутат Жов
тяк переконаний, що присутність 
на святкуваннях десятиріччя пре
зидента Польщі Кваснєвського 
деякою мірою урівноважує домі
нування російського чинника.

ЛІТАКИ БУДУВАТИМУТЬ В ОРЕНДУ
Харків (“День”). — Харківсь

ке державне авіяційне виробниче 
підприємство побудує протягом 
двох років 10 літаків Ан-140 на 
замовлення компанії «Транслі- 
зинг», створеної три роки тому 
при «Укрзалізниці».

Як повідомив заступник ге
нерального директора Михайло 
Тернов, розрахунок буде здійсню
ватися із застосуванням схеми 
фінансового здавання внайми. 
«Транслізинг» виступить замов
ником будівництва з метою під
тримки вітчизняного літакобу
дування і розвитку парку україн
ських авіякомпаній, яким літаки 
згодом будуть передані в оренду, - 

повідомив генеральний дирек
тор «Укрзалізниці» Г. Кирпа.

Відомо, що однією з умов 
просування української авіяційної 
техніки на ринки третіх країн екс
перти називають організацію 
ефективної схеми фінансового

наймання, що практикують авія- 
виробники в усьому світі, а також 
сертифікацію української авія- 
техніки на відповідність євро
пейським (JAR) або американсь
ким (FAR) нормам летної придат
носте І в цьому аспекті Ан -140 - 
- регіональний літак нового поко
ління, призначений для пасажир
ських та змішаних вантажо- 
пасажирських перевезень на 
відстань до 2.1 тис. км — просто 
незамінний.

Г. Кирпа нагадав про те, що 
з 1 квітня 2002 року плянується 
запровадити заборону на лети в 
Европу в рамках обмежень ІСАО 
щодо рівня шумів та емісії. Позаяк 
більшість українських літаків, на 
думку фахівців, не відповідає цим 
вимогам ІСАО і підлягає модерні
зації, під цю пору Україна веде 
переговори з авіяційною владою 
Европи про пом’якшення цих об
межень.

РУМУНІЯ ВВОДИТЬ ВІЗОВИЙ 
РЕЖИМ ДЛЯ УКРАЇНЦІВ

Кнїв(“УМ”) — Днями закін
чилися українсько-румунські кон
сультації з консульсько-правових 
питань, на яких експерти обгово
рили проект угоди між Україною і 
Румунією щодо нового порядку 
в’їзду та виїзду громадян.

Договір має бути підписаний, 
а з ним і візовий режим набере 
чинности — ще до кінця цього 
року.

Поважаючи порядок, прий
нятий у Евросоюзі, куди група 
наших східньоевропейських 
країн-сусідів приєднається 2004 
року, Україна все ж негативно 
ставиться до введення візового 
режиму, на прикладі Словаччини

ЗАХІД ПІДБАДЬОРЮЄ УКРАЇНУ
Київ (“УМ”). — Напередодні 

10-річчя нашої назалежности, 
міністри закордонних справ — 
Франції, Польщі та Німеччини пе
редали державному секретареві 
українського МЗС Юрієві Сергеє- 
ву спільного листа, в якому під
креслюється значення України як 
європейського сусіда і, зокрема, 
“Веймарського трикутника” (його 
саме і складають ці три держави) 

Окрім підтримки України, в 
листі міститься дипломатичний 
натяк нашій владі щодо нагальної 
необхідности здійснювати демо
кратичні та економічні реформи, 
зокрема “неодмінною є чітка по
літична воля керівництва впро
ваджувати реформи”

Цікаво, що найближчий і най-

ВАЛЮТНИЙ КУРС ГРИВНІ (НА 28 СЕРПНЯ)
1 дол. = 5.3395 грн., 1DM = 2 4876 грн.,

1 евро = 4.8653 грн , 1 рос руб =0.1818 грн

УКРАЇНСЬКО-
НІМЕЦЬКІ

КОНСУЛЬТАЦІЇ

Київ (“НХ") Літакобудів
ний завод ім. Антонова має непо
гані шанси стати субпідрядником 
у будівництві нового військово- 
транспортного літака, споруджен
ням якого займатиметься європей
ська аерокосмічна компанія. Про 
це повідомив посол України в 
Німеччині Анатолій Пономаренко.

На думку посла, це питання 
розглядатиметься під час україн
сько-німецьких міжурядових 
консультацій, що відбудуться в 
середині вересня на Криму. Лейт
мотивом кримських нарад буде 
торгівля. Німеччина — другий піс
ля Росії найважливіший партнер 
України за обсягами товарообігу. 
Цього року він перевалить далеко 
за 5 мільярдів гривень.

Одначе, великі німецькі ін
вестиції зупиняє корупція, обтяж
ливі податки та відсутність гаран
тій для їхнього капіталу, заявив А. 
Пономаренко: “Іноді німецькі 
підприємці не люблять ризикува
ти. їх треба забезпечити по лінії 
“Гермес” з боку німецького уряду, 
а з боку українського вони хотіли 
б мати урядові гарантії. Тільки тоді 
німецький капіталовкладник 
прийде і буде ризикувати своїм 
капіталом.”

Посол Пономаренко твер
дить, що на цій вершинній зустрічі 
одночасно працюватиме 8 секцій 
на чолі з міністрами закордонних 
справ, освіти тощо. Федеральний 
канцлер Ґергард Шредер також 
коротко перебуватиме на кримсь
кому півострові.

УКРАЇНСЬКА ГРОМАДА СКРЕНТОНУ ВІДЗНАЧИЛА РІЧНИЦЮ 
НЕЗАЛЕЖНОСТИ УКРАЇНИ

Учасники святкувань 10-ої річниці Незалежности України в Скрентоні під час підношення на 
щоглу синьо-жовтого прапора. У другому ряді зліва: Микола Дупляк — ред. “Народної Волі”, 
Софія Соняк — скарбник Комітету Української Спадщини (КУС), о. Павло Ґатрі -українська 
католицька церква св. Володимира, Гелен Марі Олецька -  заступник голови КУС, посадник 
Джеймс Коннорс, Павло Івашко -  голова КУС, о. прот. Нестор Коваль -  українська православна 
церква св. Михайла, Марі Канеська -  секретар КУС.

Скрентон, Па. (М. Дупляк). канські друзі, щоб разом виявити 
- У п’ятницю, 24 серпня, маленька свою радість і почуття гордости з
українська громада Скрентону, 
разом із посадником міста Джейм- 
сом Коннорсом відзначила десяту 
річницю проголошення Незалеж
ности Української Держави. Про 
це подбав, як і кожного року, міс
цевий Комітет Української Спад
щини.

З нагоди цього свята перед 
ратушею зібралися громадяни ук
раїнського роду, хто зберіг у серці 
кусок України та наші амери-

приводу цієї великої історичної 
вже річниці та разом з міською 
владою відзначити її хоч скромно, 
але сердечно.

Погода була гарна, тож при
нагідні люди зупинялися і пригля
далися церемонії піднесення 
національного прапора України на 
щоглу перед ратушею, що здійс
нив сам посадник Дж. Коннорс в 
асисті членів української громади 
при спі і гимну “Ще не вмерла”

Друга частина програми 
відзначень відбулася в бюрі посад
ника, який підписав проклямацію 
відповідного змісту та обмінявся 
думками з приводу цієї важливої 
річниці, виявляючи при цьому свої 
симпатії до вільної України.

Посадник Коннорс ірлянд- 
ського роду, тож боротьбу Україн
ського Народу за волю добре розу
міє, а зусилля українців у цьому 
напрямі шанує. Цікаво, що бюро 
посадника прикрашає також ук
раїнський прапорець.

і Чехії доводячи, наскільки дода
ється клопотів передусім своїм же 
громадянам.

З січня 2001 року, коли стали 
необхідними візи, у 8-10 разів ско
ротилася кількість словаків і чехів, 
які відвідують Україну, тож ці 
країни самі шукають варіянтів по
слаблення суворих правил, пере
дусім для прикордонних туристів 
і підприємців.

Власники службових і дипло
матичних пашпортів (державні 
чиновники, нардепи і т. п.) мати
муть право їхати до Румунії, як і 
до решти нових членів Евро со
юзу, без оформлення візи.

ВІДБУЛАСЯ ВІЙСЬКОВА ПАРАДА 
У ЧЕСТЬ НЕЗАЛЕЖНОСТИ УКРАЇНИ

Київ. — Як повідомили укра
їнські ЗМІ, 24 серпня у Києві 
відбулася велика військова пара
да, присвячена 10-річчю Незалеж
ности України. За оцінками спе- 
ціялістів, вона була найбільша за 
всю історію суверенної України 

Парада почалася з підняття 
державного прапора. Головною ж 
вулицею столиці урочистим мар-

ГАРНИЙ ПРИКЛАД НА 
ЦЕРКОВНОМУ ПОЛІ

шем пройшло понад 6 тисяч воя
ків. Уперше над центром Києва в 
якихось 500 метрах від землі пе
релетіли літаки Ан-225 «Руслан» 
та Ан-70. Загалом же у парадному 
видовищі взяло участь понад пів
сотні повітряних суден. Серед них 
і три літаки-амфібії, стільки ж 
протичовнових пошуково-ряту
вальних вертолетів тощо.

УРОЧИСТЕ СВЯТКУВАННЯ 
У СТІНАХ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Івано-Франківськ (“УМ”)
На Івано-Франківщині розпоча
лися процеси об’єднання в одну 
конфесію релігійних громад 
Української Православної Церкви 
Київського Патріярхату та Україн
ської Автокефальної Православ
ної Церкви.

Першими підтримали ініці- 
ятиву про об’єднання віруючі Ко- 
сівського району. У селі Пістень 
відбулася районна об’єднавча 
конференція УПЦ КП та УАПЦ, в

якій взяло участь 26 священиків та 
голови церковних комітетів релі
гійних громад району На конфе
ренції схвалено рішення про 
об’єднання 6 парафій УПЦ КП та 
37 УАПЦ району в одну конфесію

У майбутньому передбача
ються переговори про об’єднання 
цієї гілки з Українською Греко-Ка- 
толицькою Церквою з метою ут
ворення єдиної Помісної Право
славної Церкви

відцаніший друг України на Заході 
-  Польща — відповідно, і найгуч- 
ніше відзначає десятиріччя нашої 
назалежности -  28 серпня голову 
Верховної Ради Івана Плюща за
прошено до польського Сейму, де 
відбудуться спеціяльні слухання, 
присвячені ювілеєві Незалежнос
ти України

До того ж Президент Польщі 
О. Кваснєвський — єдиний із за
хідних провідників, хто прибув на 
святкування до Києва та взяв 
участь в урочистому відкритті 
монумента Незалежности

Ще один сусід -  керівник 
Росії В. Путін -  прилетів в Україну, 
на відміну від Кваснєвського, не 
на один день, щоб при цьому зу
стрітися з Президентом Македонії.

Київ. — Як повідомили укра
їнські ЗМІ, до низки офіційних 
урочистостей на честь 10-річчя 
Незалежности України яскраву 
свою барву вписало 22 серпня й 
урочисте засідання в стінах Вер
ховної Ради з участю Президента 
Л. Кучми, прем’єра А. Кінаха та 
інших високих посадовців.

Депутати трьох скликань 
парляменту перед урочистостями 
поклали квіти до пам’ятників Т. 
Шевченкові та М. Грушевському. 
У кулуарах будинку пленарних 
засідань Верховної Ради відкрито 
барвисте художнє полотно про

проголошення Незалежности та 
портретну галерію голів Верховної 
Ради України

Цього ж дня глава держави 
взяв участь і у відкритті новозбу- 
дованого у Києві залізничного 
вокзалу, після чого разом з іншими 
державцями познайомився з ви
ставкою новітнього рухомого 
складу вітчизняного виробництва, 
що буквально на півгодини (аби 
не зривати графіків руху поїздів та 
електричок) вишикувалася на пер
шій колії головного вокзалу та на 
трьох — приміського.

ДЕЛЕГАЦІЯ РАДИ ЕВРОПИ 
ВІДВІДУЄ УКРАЇНУ

ОПРАВДАНИЙ ПРОТЕСТ ВСІХ 
УКРАЇНЦІВ

Київ (“НХ”).— Офіційна мета 
візити делегації — консультації 
щодо розробки нової програми 
виконання Україною зобов’язань 
як члена Ради Европи. Делегацію 
очолює генеральний директор де
партаменту стратегічного пляну- 
вання Жан-Луї Лоран.

В розповсюдженому Цент
ром Інформації та Документації 
Ради Европи пресовому повідом
ленні сказано, що нова програма 
співпраці Києва зі Страсбургом 
містить плян заходів щодо ЗМІ та 
окрему програму для громадян

ського суспільства і політичних 
партій

Однак, директор Інституту 
Політики Микола Томенко вважає, 
що не лише адаптація українсь
кого законодавства до європейсь
ких стандартів є метою візити де
легації Ради Европи “Реальною 
причиною є глибокий зондаж не 
стільки поступу до Европи, як ре
альний стан речей в Україні і того, 
що можна очікувати від України 
після того, як парляментські ви
бори відбудуться в нашій дер
жаві

ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТИ НА ГОВЕРЛІ
Київ(“УМ”) — Православне 

Братство св. Апостола Андрія 
Первозванного на День Неза
лежности провело біля стін Киє
во-Печерської Лаври протестне 
богослужіння “проти потурання 
влади засиллю в Україні Російсь
кої Православної Церкви”

Пікетувальники, зокрема, 
виступали проти приналежності! 
УПЦ Московського Патріярхату 
збудованого на гроші українців

Успенського собору Учасники 
акції мали на грудях зліва знаки із 
зображенням тризуба, суміщені з 
мішенню для стрільби

Звертаючись до учасників 
акції, голова Братства Олександер 
Гудима зазначив, що ці знаки є 
символом небезпеки, яка чекає на
Україну у випадку, якщо не буде 
створено Єдиної Помісної Україн-.
ської Церкви

Київ (“УМ") -  На честь 10- 
ої річниці Незалежности, тисячі 
людей взяло участь у всеукраїн
ському сходженні на найвищу 
вершину українських Карпат 
Говерлю

На вершину 2061 м над рів
нем моря піднялися народні де
путати України різних скликань і 
місцевих рад, керівники виконав- 

. чих структур з різних регіонів 
України, керівники політичних

партій, представники української 
діяспори з Канади і СІІІА Польщі 
і Росії

Вперше у сходженні взяли 
участь ровесники Незалежности 
Для всіх учасників біля підніжжя 
Говерлі влаштовано концерт най
кращих майстрів мистецтва При
карпаття

Ініціятором сходження була 
Івано-Франківська обласна дер
жавна адміністрація

Photo: BUI Shcbaugh
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Михайло Шпонтак

У 1900 році харківський 
юрист Микола Міхновський у 
памфлеті Революційної Україн
ської Партії “Самостійна Украї
на”, м ін. писав. “Українська інте
лігенція веде безпощадну і крова- 
ву боротьбу для її народу На 
прапорах тієї боротьби видніли 
слова: Одна, єдина, неподільна, 
вільна незалежна Україна від 
Карпат по Кавказ. Ми є зобов’я
зані визначити нашу мету перед 
нашими очима Нашою метою є 
поворот наших прав, що є вичи
слені в Переяславській конституції 
з 1654 p., зі застосуванням наших 
прав на всіх землях українського 
народу”

Наведені слова Миколи Міх- 
новського, 50 років після веління 
українського духовного пробуди- 
теля Тараса Шевченка — “В своїй 
хаті своя правда, і сила, і воля” — 
це був початок потужної націо
нально-визвольної боротьби, що 
тривала 90 років XX ст., в якій взя
ли участь тисячі і мільйони най
кращих СИНІВ і доньок трьох по
колінь Українського Народу, а між 
ними і такі визначні постаті, як: 
Микола Міхновський, Михайло 
Грушевський, Симон Петлюра, 
Дмитро Вітовський, Євген Петру- 
шевич, Євген Коновалець, о. Ав- 
густин Волошин, Степан Бандера, 
Ярослав Стецько, Роман Шухе-

В ДЕСЯТУ РІЧНИЦЮ 24 СЕРПНЯ 1991 Р.
вич, В’ячеслав Чорновіл, Іван 
Дєюба, Левко Лук’яненко, Леонід 
Кравчук, Костянтин Морозов і 
багато інших відомих і незнаних 
борців-героїв за волю свого наро
ду.

Проголошення незалежної 
Української Держави, десятиріч
ний ювілей якої святково відзнача
ємо тепер, було завершенням мо
гутньої національно-визвольної 
боротьби, що взяла від нас великі 
жертви, ріки сліз і крови та гори 
праху борців за волю з рук недру- 
гів-сусідів, які на відвічних укра
їнських землях спробували буду
вати свої царства, “моцарства” чи 
райхи за рахунок первісного жи
теля і господаря цих земель — Ук
раїнського Народу.

У цій титанічній національ
но-визвольній боротьбі треба 
дідмітити знакові віхи — золоті да
ти в історії Українського Народу: 
22 січня 1918 р -- проголошення 
Української Народньої Рспубліки, 
22 січня 1919р. — Акт Злуки обох 
українськиї держав в одну соборну 
Українську Народню Республіку.

Черговим етапом боротьби за 
волю було проголошення неза
лежної Карпатської України 14 
березня 1939 року, а наступним 
величним заходом на шляху до 
Києва, до незалежної України -

був Акт (доконаного факту) від
новлення української державнос
ті! 30 червня 1941 року у Львові 
революційною ОУН з волі Укра
їнського Народу. Після кількох 
днів цього державницького чину, 
що став політичним викликом 
Берлінові і Москві, німецьке 
терористичне Гестапо ув’язнило 
Ярослава Стецька -  голову Укра
їнського Державного Правління, 
Степана Бандеру -  провідника 
ОУН, Володимира Стахіва і багато 
інших провідних членів ОУН. 
Нацисти піддали їх нелюдським 
тортурам. Німці вимагали від Я. 
Стецька і С. Бандери відкликання 
Акту 30 червня, а коли голова Ук
раїнського Державного Правління 
і Провідник ОУН після тортур 
рішуче відмовилися це зробити, 
мовляв, це справа цілого Українсь
кого Народу, тож хай німці через 
референдум запитають його, чи 
українська нація хоче Незалежної 
України. За те їх, і тисячі інших 
українських патріотів, особливо 
під час загальної облави на членів 
ОУН 15 вересня 1941 року, 
запроторили до нацистських кон
центраційних таборів смерти.

Члени ОУН перейшли в під
пілля, з п’ятіроктвориись кущі са
мооборони, які сформувались у 
славетну Українську Повстанську 
Армію під проводом нескореного

Романа Шухевича - Тараса Чуп
ринки, що повела двофронтову 
війну проти нацистської Німеч
чини і більшовицької Росії за не
залежну суверенну Українську 
Державу протягом десяти років. 
Це був національно-визвольний 
змаг, нечуваний в історії людства 

ціла історична епоха, що за
хистила політичне лице народу на 
століття і довела, що українці хо
чуть стати господарями на своїх 
рідних відвічних землях. Я мав 
честь бути свідком і скромним 
учасником тих національно-ви
звольних змагань протягом трьох 
років, — аж до арешту німецькою 
тайною поліцією 19 травня 1944 
року.

Після недовгого періоду де
якої темряви в другій половині 
1950-их років, з початком на
ступної декади, неопалиму купину
— смолоскип свободи підхопили 
новітні борці за волю свого народу 
проти брутального совєтсько-ро- 
сійського окупанта. На форум бо
ротьби з його яскравим пророчим 
словом виходить мужній і одер
жимий Василь Симоненко; “Уже 
народ -  одна суцільна рана, Уже 
від крови хижіє земля, І.кожного 
катюгу і тирана Уже чекає зсукана 
петля!

(Продовження буде)

ЩО ВАМ ДАЛА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ?

Левко Лук’яненко -- голова УРП
Незалежність дала мені відчуття того, за що я боровся не намарно, 

а історично правильно. І що ця боротьба була не лише справедливою, 
а й радісною. Адже я був не тільки ланкою в ланцюгу патріотів, а й 
одним із творців держави. Мені пощастило боротися на завершальному 
етапі. 11991 року я першим запропонував депутатам проголосити Неза
лежність і навіть написав Акт. І насамкінець, дуже символічно, що 
проголошення Незалежности припало якраз на мій день народження.

Катруся Бужннська -- естрадна співачка
Незалежність дала артистам можливість бути артистами своєї 

держави, бо коли Україна була в складі СРСР, то всі наші співаки вва
жалися російськими. А тепер у нас є своя естрада, є можливість пред
ставляти Україну на різних фестивалях і конкурсах. Для мене це erifepiite" 
було цього року в Сан-Ремо. Незалежність дала нам пргіДОз на мову, на 
свободу думки, а не на можливість бути “під каблуком” І в русі до 
Европи ми набираємо обертів.

Володимир Кулик ~ Директор СП “Галтекс”
Свободу дій і помислів. Я можу робити те, що собі пляную. Неза

лежність дала мені добробут і відчуття того, що я роблю потрібне дер
жаві, сім’ї, колегам, співробітникам. А це не так уже й мало. Я просто 
гордий, що така велика нація, як українська, нарешті здобула свою 
державу. Бо то аж смішно, щоби нас було 50 мільйонів — і не було сво
єї держави. Такого ніде в світі нема. Може, не так багато змінилося, 
але люди почали відчувати себе українцями.

Іван Стефанишин — начальник управління сільського господарства 
День Незалежности -  це найбільше свято в державі, тим паче -  

10 років! Дуже важливо, що в нас відбувається реформування сільсько
господарського виробництва, що люди можуть отримати землю у при
ватну власність. Це історична віха, яку можна порівняти зі скасуванням 
кріпосного права. Тепер головне, щоби в селі люди могли нормально 
жити, працювати. І відпочивати, ато село в нас не відпочиває взагалі. 
У мене особисто є відчуття гордости. Україна є попри всі неузгодже
ності! І головне: люди почали розуміти, що вже нема на кого кивати, 
треба працювати для себе, отже, і для держави.

Владика Андрій Горак -- митрополит УПЦ КП
Незалежність дала нам вимріяну батьками волю й українську 

Церкву, яка буде обов’язково визнана. Для мене як ієрарха це -  осо
блива втіха. Шкодую тільки, що Незалежність не припала на нашу 
молодість: ми більше б зробили. Ато вголос не можна було говорити. 
Якраз це є великим надбанням і неосяжним простором для молоді, 
аби вона працювала і старалася для держави, свого народу і для себе. 
Микола Йолтуховський — командувач прикордонних військ України 

Як командувач, я їжджу областями і бачу, що Україна швидкими 
темпами піднімається. Якщо ми їх не втратимо, то через кілька років 
непогано заживемо. Ми, прикордонники, це бачимо: є зростання про- 
мисловости, НВП, сільського господарства, люди отримують зарплату, 
є всі продукти харчування. Та й наші пункти пропуску значно кращі, 
ніж навіть у суміжних держав. Мені Незалежність дала Державу -  це 
головне. Україна -  ще маленька дитина, вона тільки пішла до третьої 
кляси. Не можна від неї вимагати того, до чого західні демократії ішли 
століттями. Але ми прийдемо, при чому набагато швидше.
Павло Дворський -  народний артист України

Дала те, що думки та прагнення, які ми з друзями завуальовували 
у своїх піснях, тепер можемо висловлювати щиро, з відкритими сер
цями. Свято, яке буде завтра, є святом і Івасюка, і Братуня, і Яремчука, 
і Миколайчука, які працювали на Незалежність. Бог дарував нам її без 
крови, але відстояти це, може, є й важче, ніж завоювати. Тому основна 
мета тепер -  утвердити, використовуючи свої духовні потенціяли. 
Незалежність -  це лише підвершиночка, нам ще треба штурмувати 
вершини. Для цього потрібно повернути духовність і релігійність, які 
забезпечують самоповагу.

Юрій Рогоза — сценарист, письменник
Скажу банально, але щиро: свою країну. Це те, що більшість люд

ства має з дитинства. Я став не просто мешканцем світу, а й громадя
нином України, зі своїм гимном, прапором, президентом і так далі. Є 
гордість і з того, що маю можливість наліпити на знак автомашини ці 
дві букви — UA. Я радію, що саме в дорослому віці я пережив ці нібито 
дитячі речі. Спочатку в мене була евфорія. Потім — суміш обурення з 
комплексом неповноцінности. Саме ця лють на себе, оточення та керів
ництво стала джерелом мого надхнення.

Опитував Остап Дроздов

Секретар ОУН, Москва

СУМНИЙ ЇОВІЛЕЙ УКРАЇНСЬКОЇ ДІЯСПОРИ В РОСІЇ
Отже, маємо ювілей: радіс

ний і сумний. Радісний, бо святку
ємо 10-річчя Незалежности Украї
ни. Сумний, бо багатомільйонна 
українська діяспора в Росії поз
бавлена навіть мінімальних умов 
для задоволення своїх національ
но-культурних й духовних потреб.

Десять років, що минули від 
дня проголошення незалежности 
України, були роками боротьби за 
зміцнення української держав
н о с т і,^  етабілЬацідоеконеьгиси? і- 
за ^формування усЬс сферг соці-» . 11 
яльно-економічного та політич
ного життя країни Що і говорити
— це були не легкі роки Але ро
зумні люди в Україні ніколи не вва
жали, що причиною економічної 
кризи та скрутного матеріяльного 
становища населення є незалеж
ність.

Як свідчить історія, за неза
лежність здебільшого доводиться 
дорого платити. На щастя, Україн
ському Народові на цей раз не до
велося розплачуватись кров’ю. 
Матеріяльне становище більшос- 
ти населення України, на жаль, за
лишається ще далеко незадовіль
ним. Але не економічна криза є 
найбільшою загрозою для Укра

їнської Держави, а криза духовна.
Складається враження, що на 

певну частину населення України 
незалежність звалилася як цеглина 
з д̂ ху, й вона ніяк не може огов
татись від несподіванки. Але най
гірше є те, що дехто з цієї публіки 
сприйняв незалежність України не 
як Дар Божий; а як товар, яким 
можна торгувати. А зважаючи на 
те, що довгі століття бездержав
ного, колоніяльного існування на- 
йііото народу змушували .його- 
пристосовуватися до несприят
ливих умов, то й не дивно, що все 
більшого поширення набували та
кі -явища, як покірність і байду
жість. Все це не сприяє розбудові 
української державности. І якщо 
зрадники сидять навіть у Верхов
ній Раді, удаючи цнотливих “інтеі> 
раторів”, то можна дякувати тіпь- 
ки;Богові та свободолюбивим 
чеченцям, що Україна знову не 
опинилась у “братніх обіймах” І 
все таки не упадати у відчай.

Ми, українці, за своє б’ємося, 
а не за чуже, і, отже, переможемо.
1 хай на шиї України надійний 
російський нафтогазовий заш
морг, хай сидять у Криму окупан
ти;, хай намагається розхитувати

підвалини української держав
ности “п’ята колона” (комуно- 
соціялісти, Українська Право
славна Церква Московського 
Патріярхату, російські шовіністи), 
все рівно в Україні переможуть ідеї 
української незалежности, євро
пейського вибору, демократії.

Україна вже починає виходи
ти з кризи. В першій половині 
цього року промисловий розвиток 
України, становив, здається,
18:6% -(це рцvразил $іль»щ€г, 
аналогічного показника в Росії й 
в шість разів більше ніж в Біло
русі). Україна обов’язково устане 
заможною, демократичною дер
жавою, але для цього українцям 
необхідно наполегливо працю
вати, вчитись, боротися за свої 
інтереси, єднатися. Кожен украї
нець, де б він не був, повинен від
стоювати українську справу, бо
ротися за збереження і розвиток 
української мови й культури.

На жаль, мільйони українців, 
гнані злиднями та утисками, опи
нились далеко від Батьківщини в 
різних куточках земної кулі. Але 
найбільше їх опинилося в Росії, як 
наслідок к о л о н іа л ьн о ї політики. В 
Росії хтось навіть підрахував, що

до 40 млн. російських громадян 
має українське коріння. Скільки 
етнічних українців тепер живе в 
Росії, сказати важко (є припу
щення, що їх від 7 до 20 млн ). Та 
й, відверто кажучи, нема сенсу 
докопуватись до істини. Яка різни
ця? Все одно українська діяспора 
не має майбутнього — вона русифі
кується й асимілюється. При чому 
процес цей не стихійний, а ціле
спрямований, який російська 
держава контролює вже не одне 
століття. Що там контролює — 
здійснює! Змінювались тільки ме
тоди втілення політики русифікації 
та асиміляції в життя.

Так, наприклад, в Російській 
імперії будь-які прояви національ
ного життя брутально придушу
вались (заборона української 
мови, освіти тощо). В Радянсько-, 
му Союзі політика русифікації та 
асиміляції проводилась.ще з біль
шою наполегливістю, але вже під 
прапором інтернаціоналізму На
справді під так званим інтернаціо-, 
налізмом не важко було розпізнати 
російський великодержавний 
шовінізм.

(Продовження буде)

Іван Гврзда

ДО ПИТАННЯ РОЛІ ДІЯСПОРИ
п

Деякі діяспорники дивляться 
на Україну через окуляри ситуації, 
з якою вони тісно зжилися в краї
нах свого поселення, або з почуття 
меншевартости хотіли б Україну 
бачити лише модерною і могут
ньою, і то лише тепер, але в жод
ному разі не такою, якою вона те
пер є. Треба тут додати, що наші 
історичні вороги стараються захи
тати наші почуття відданости Ук
раїні, використовують всякі дисо
нанси в українському суспільстві 
-- емігрантському і материковому, 
щоб нас розсварити. У цьому ділі 
вони набули чимало досвіду.

Концепція “діяспори” може в 
недалекому майбутньому почати 
відігравати важливу ролю в ділян
ці тіснішої, ніж досі, співпраці між 
українською еміграцією а мате
риком. Тому, на нашу думку, їй по
трібно якраз тепер присвятити 
більше часу та уваги, ніж досі. Го
диться також кинути дещо світла 
на історичний розвиток поняття 
“діяспори”, зокрема у відношенні 
до діяспорного історичного жи- 
дівства, на функційне значення 
концепції “діяспора” та на її імплі
кації для дальшого розвитку нашої 
світової емігрантської спільноти, 
особливо з метою наладнання як- 
найефективнішої співпраці з 
Україною.

Як ми вже сказали на початку 
цієї статті, слово “діяспора” зво

диться до історичного розсіяня 
жидів по різних каїнах світу. В 
первинному значенні “діяспора” -
- це перебування великої кількости 
жидів поза Палестиною. Для гре
ків це поняття відноситься до 
перебування нації, або її частини, 
поза границями її матерньої дер
жави, або її державної території, 
ЇЇ розселення поміж іншими 
національними групами тощо. Що 
більше, для давніх греків така 
національна група понад усе збе
рігає свою національну культуру, 
вважає себе нерозривною части
ною решти свого, а зокрема части
ною решти материкового народу.

Упродовж століть існували 
різні діяспори, однак цей термін в 
історичному контексті найбільше 
відноситься таки до жидів, які в 
давніх часах розселились по гре- 
ко-римському світі, а відтак уп
родовж 2,500 років (від часу Ва
вилонської неволі) по цілому світі. 
До речі, слово “діяспора” має свої 
відповідники в гебрейській мові. 
Слово galuth означає екзиль, а 
golah — виселений.

Слово “діяспора” охоплюва
ло також масові депортації наро
дів, виселення, емігрування еконо
мічно упосліджених груп, а також 
переселення торгівців, професіо
налів та інших поза границі їхніх 
материнських країн. Еміграційні 
процеси завжди відбувалися у на

слідок примусових сил, що щялу 
в різних материкових країнах, але 
й завдяки т. зв. “притягальним” 
силам тих країн, до яких еміграігги 
переносилися.

На основі вже сказаного, щоб 
бути діяспорою, еміграційні групи, 
порозкидувані по різних країнах 
світу, мають бути перш за все на
ціональною спільнотою, вважати 
себе за частину материкової нації, 
зберігати свою національну та ре
лігійну спадщину. Що більше, як 
національна спільнота, діяспора 
повинна мати загварантований 
державами чи державними зако
нами автономний статус, мати 
свою власну внутрішню чи внут
рішні управи, мати право видавати 
свої місцеві закони. Для прикладу, 
згідно з “Мішною” (книгою за
конів), жиди, яких колись в Алек- 
сандрії і околиці начислювалося 
один мільйон, зуміли оформити 
окремі жидівські зобов’язуючі 
закони для Юдеї, а окремі для 
діяспори (shutz la-aretz), а навіть 
організувавли свою емігрантську 
державу (politeia) та навіть мали 
свого архона і свою Раду Старших 
(gerousia).

Характеристичним для істо
ричного поняття “діяспори” є 
власне “пупковий” зв’язок з мате
ринською національною держа
вою (Зіоном), яку члени діяспори 
масово відвідують, беруть активну

участь у її суспільно-культурному 
житті та вважають, що їхній Зіон 
має над цілою діяспорою духовну 
гегемонію. У випадку жидівської 
діяспори, тоді, коли Ю>цея була ще 
незалежною, діяспора її масово 
відвідувала, брала активну участь 
у її щорічних фестивалях, а навіть 
платила спеціяльні податки для 
вдержання головної Церкви в 
Єрусалимі.

Українська діяспора повинна 
мати свої наукові центри (жиди 
вдержували в центрах своєї дія
спори т. зв. Талмудські академії під 
проводом керівників, які в VII - XI 
століттях були тлумачами релігій
них і правних писань для пооди
ноких осіб і для всіх жидівських 
громад), щоб плекати передову 
культуру й науку, щоб доповню
вати потреби України та бути її 
справжніми амбасадорами поза 
межами Батьківщини, будучи 
конструктивно активними та про
дуктивними в усіх ділянках життя 
країн свого поселення.

Дуже важними ділянками для 
кожної країни, а для України зо
крема, є економіка, засоби масової 
інформації, політика, наука й куль
турі І знову ж, якщо потрібно при
кладу для потреби продуктивної 
праці діяспори для України, то 
ним може послужити історичне 
жидібство Жидівські громади в 

(Закінчення на стор. 3-ій)

mailto:RedDuplak@aol.com
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РЕКОРДОВЕ ЗВІДОМЛЕННЯ УБСОЮЗУ 
ЗА ЧЕРВЕНЬ 2001 Р. 

MONTHLY RECORDING RETORT 
FOR JUNE 2001

Ліна Кушнір (“УМ”)
’’...ВСЕ ПОКИНУ І ПОЛИНУ 

ДО САМОГО БОГА”

ДО ПИТАННА РОЛІ ДІЯСПОРИ

НОВІ ЧЛБНИ/NEW MEMBERS: 
16 Myron Kasian, Olena Stercho 
30 Michael Procyk, Peter Procyk, 

Tina Procyk 
66 Marie Honczar, Michael Honczar 

Jr., Michael Honczar Sr.
93 Daria Hryckowian 

220 Roman Pysak, Ruzhena Pysak 
279 Valeriy Antonenko, Maria 

Bematovich, Yevgen Pogorelov, 
Mykola Shishko, Halyna 
Volhovski, Valeri Volhovski, 
Vitali Volhovski 

SM Bogdan Grabovyy

АД/Д НОВІ ЧЛЕНИ 
AD/D NEW MEMBERS

64 Taras Grosh 
93 Daria Hryckowian, John 

Myroniak
279 Valeriy Antonenko, Maria 

Bematovich, Yevgen Pogorelov, 
Mykola Shishko, Halyna 
Volhovski, Valeri Volhovski, 
Vitali Volhovski

ПОМЕРЛИ/DEATH 
37 Dennis Lenko, 2 
64 Aleksandra llkiwskyj 

109 Michael Duman 
184 William Sadowitz, 2 
272 Shelly Lisowsky
280 Maria Dolhyj
284 Ladimer Alexander

ПОМЕРЛИ НА ВИПЛАЧЕНОМУ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННІ 

DIED ON PAID UP BENEFIT 
37 Felix Kielar 
64 Anastasia Leschuk 

244 Galina Braun 
272 Michael Berezowsky 
SM Ladimer Alexander

ЗА МІСЯЦЬ ЧЕРВЕНЬ 2001 P. 
(дорослий департамент) 

SUMMARY FOR 
JUNE 2001 

(adult department)
З кінцем 31 травня 2001 p. 
УБСоюз мав активних 
дорослих членів-грамот 
Прийнято нових членів 
Прийнято нових членів 
AD/D

7514
21
10

PlanC 4
Прийнято 3 дитячого 
Департаменту 35
Прийнято з переступними 
Листами 0
Прийнято наново 7
Прийнято наново AD/D 0
Прийнято з інших кляс за
безпечення 0

Разом 7,591
Суспендовано 5
Суспендовано AD/D 16
Видано переступні листи 0
Переведені на виплачене 
забезпечення 80/40 2
Перейшли на виплачене 
забезпечення з випл. 
грамотами за життя 7
Переведені на безплатне 
продовжене забезпечення 0
Відійшли з готівкою за 
дозрілі грамоти 15
Відійшли з передчасним 
зворотом в готівці 8
Відійшли до інших кляс 
забезпечення 0
Перейшли на передвчасне 
виплачене забезпечення 0
Відійшли з вигаслими 
терміновими грамотами 3
Померли 9
Conversion Plan А & В 0

Разом 65
3 кінцем ЗО червня 2001 р. 
УВСоюз мав активних 
дорослих членів-грамот 7,526

ЗІСТАВЛЕННЯ ЗА КЛЯСАМИ
SUMMARY BY CLASS

В клясі W-3 650
В клясі Т-20 747
В клясі Е-65 214
В клясі Е-15 178
В клясі Е-18 53
В клясі Е-20 865
В клясі В-70 0 -
В клясі В-85 58
В клясі Е-55 19
В клясі ТМ-10 56
В клясі Т-65 51
В клясі AD/D 1,083
В клясі PLAN А & В 149
В клясі SE-65 578
В клясі SL 2,722
В клясі Т-25 103

Разом 7,526

РЕКОРДОВЕ ЗВІДОМЛЕННЯ 
ДИТЯЧОГО ВІДДІЛУ УБСОЮЗУ 

ЗА ЧЕРВЕНЬ 2001 Р.
MONTHLY RECORDING 

REPORT - JUVENILE DIVISION 
FOR JUNE 2001

НОВІ ЧЛБНИ/NEW MEMBERS:
64 Jenna Marie Smolarek, 2 
93 Alexander Hryckowian, Dmytro 

Hryckowian 
100 Christian A. Maik, 2 
220 Marta Pysak, Yaroslav Pysak 
279 Alexander P.L.Pidzamecky, 

Olesya Pogorelova

ЗІСТАВЛЕННЯ 
ЗА МІСЯЦЬ ЧЕРВЕНЬ 2001 P. 

(дитячий департамент) 
SUMMARY FOR 

JTUNE2001 
(juvenile division)

З кінцем 31 травня 2001 p. 
УБСоюз мав активних 
дитячих членів-грамот 1»111 
Прийнято нових членів Ю 
Прийнято з переступними 
Листами 0 
Прийнято наново 0 
Прийнято з інших кляс за
безпечення ____0

Разом 1,121
Суспендовано 1
Видано переступні листи 0
Перейшли в дорослі члени 35 
Відійшли з готівкою за 
дозрілі грамоти 1
Вигаслі термінові 
забезпечення "ОО-А" 0
Відійшли з передчасним 
Зворотом в готівці 1
Перейшли до інших кляс 
забезпечення 0
Перейшли на передвчасне 
виплачене забезпечення 0
Перейшли на безплатне 
Продовжене забезпечення 0
Померли ____0

Разом 38
З кінцем 30 червня 2001 р. 
УБСоюз мав активних 
дит^^их членів-грамот 1»Р83

ЗІСТАВЛЕННЯ ЗА КЛЯСАМИ 
SUMMARY BY CLASS 

В клясі W 0
В клясі El 5-А 76
В клясі Е20-А 231
В клясі Е18-А 201
В клясі Е-65 25
ВклясіБЕ-65 211
ВклясіТ-20-A 89
В клясі SL 175
В клясі Т-25 75

Разом 1,083

ЗАГАЛЬНЕ ЗІСТАВЛЕННЯ 
ДОРОСЛИХ І ДІТЕЙ, АКТИВНИХ 

І НЕАКТИВНИХ ЧЛЕНЮ- 
ГРАМОГ 

ЗА МІСЯЦЬ ЧЕРВЕНЬ 2001 Р. 
COMPOSITE SUMMARY OF 

ACTIVE & NON ACTIVE 
MEMBERS FOR 

JUNE 2001 
З кінцем 30 червня 2001 p. 
УБСоюз мав активних до
рослих членів-грамот 7,526 
Дітей активних членів- 
Грамот 1 >083

Разом 8,609
Дорослих членів-грамот на 
виплаченому забезпеченні 3,752 
Дітей членів-грамот на 
виплаченому забезпеченні 5 
Дорослих членів-грамот на 
Безплатному продовжено
му забезпеченні 559 
Дітей членів-грамот на без
платному продовженому 
забезпеченні 135 

Разом 4,451 
З кінцем 30 червня 2001 р. 
всіх разом, дорослих і 
дітей, активних і неактив
них членів-грамот УБСоюз ,.  _ 

13,060мав
(Старших членів, шо пла
тять тільки фонди і за газе
ту УБСоюз мав)
Разом усіх членів з 
кінцем 30 червня 2001 р.
УБС мав 13,126

66

Христя Шабловська 
Головний Секретар

ВІДВІДАЙТЕ НАШУ СТОРІНКУ 
в МЕРЕЖІ

http /̂member8.tripod.com/UFA_home/

Ще одна київська святиня — 
церква Різдва Христова, що на 
Поштовій площі, незабаром по
стане з небуття. Київський градо
начальник Олександер Омельчен- 
ко доручив почати її відтворення. 
Українцям ця непримітна церква 
на Подолі особливо дорога. У 
1861 році тут прощалися із Тара
сом Шевченком.

Під час транспортування тру
ни з прахом українського поета з 
Петербурга до Канева, у Києві зро
блено зупинку, і саме в цій церкві 
протягом двох діб знаходилася 
труна з останками Кобзаря. 7 трав
ня на площі біля церкви відбувся 
стихійний багатотисячний мітинг. 
Щоб не хвилювати народ далі, 
увечері труну нишком перенесли 
на рейсовий пароплав і вислали до 
Канева для перепоховання. Від
тоді церкву почали називати Шев
ченківською

Історія храму починається у 
1810-1814 роках, коли за проектом 
відомого архітектора Меленського 
тривало її будівництво. У первіс
ному вигляді її й плянують відтво
рити. Щоправда, не без допомоги 
сучасних технологій. Адже церкву

доведеться будувати якраз над 
метром. Через це ніяких архео
логічних досліджень не запля- 
новано, бо фактично все було зни
щене під час будівництва “підзем
ки” Плянується, що перша Служ
ба Божа у відновленому храмі буде 
правитися вже наступного року 

Окрім того, як повідомило 
міське управління охорони пам’я
ток історії, культури та історич
ного середовища, незабаром поч
неться відбудова церкви Іллі Про
рока. Її закладено на розі вулиць 
Безаківської (Комінтерна) та 
Жилянської (неподалік залізнич
ного вокзалу) у 1908 році на честь 
800-річчя Михайлівського Золо
товерхого Монастиря. Освятили 
новозбудований храм у 1914 році. 
А через якихось два десятиліття 
(1934 р ) церкву спіткала доля 
багатьох інших київських святинь.

Нині вирішено відбудувати 
цю унікальну пам’ятку української 
архітектури. Адже в дітищі архі
тектора Єрмакова поєдналися де
талі псевдоросійського напряму та 
форми модернізму. В Києві це була 
єдина споруда в такому стилі.

Ірина Кириченко

У ШАХАХ ЛЬВІВ’ЯНИ 
ТРИМАЮТЬ МАРКУ

Нещодавно в словенському 
місті Порторож відбувся міжна^ 
родний шаховий турнір 14-ої 
категорії. У змаганнях взяло 
участь 10 відомих шахістів, серед 
яких — троє львів’ян. Олександер 
Білявський (2659), Андріян Ми- 
хальчишин (2518) і Андрій 
Волокітін (2551).

Дуже вдало почав змагання 
п’ятнадцятирічний львівський 
шахіст Андрій Волокітін, здо
бувши в перших трьох партіях три 
перемоги, але до кінця турніру 
юному львів’янинові не вдалося 
втримати провідне місце і в під
сумку Андрій посів лише третю 
сходинку. Після повернення додо
му Волокітін дав інтерв’ю “Пос
тупові”

— Андрію, що тобі найбільше 
запам’яталося на цих змаганнях?

~ Організація турніру була на 
дуже високому рівні. Турнір від
бувався в курортному місті, на бе
резі Адріятичного моря. Прожива
ли ми в комплексі готелю “Бернар
дин”, де був басейн, джакузі, аква- 
парк. На ці змагання я їздив з сім’
єю, і перед партією ми всі йшли в 
басейн. Це дуже допомагало зняти 
напругу, морально відпочити і 
настроїтися на партію. Ще згадую, 
як в день перед партією з Олек
сандром Білявським, моя сестра 
Ліда запропонувала піти на кару
селі. Мені не хотілося гуляти і я 
відмовлявся, але вона сказала, що, 
якщо ми з татом не підемо, то я 
програю О.Білявському.

Хоч я й не забобонний, та

боячись, шоб Ліда не накаркала (а 
для мене це була важлива партія), 
я поплентався одягатися. А от тато 
з нами не пішов. Наступного дня 
я програв цю партію і став трохи 
більше забобонним.

— Щоб досягти такого рівня, 
безперечно, треба наполегливо 
тренуватися. Хто тобі в цьому до
помагає?

— Першим моїм тренером 
був Володимир Грабінський. Він 
працював зі мною, доки я не вико
нав норми міжнародного майстра. 
Більше тренерів у мене не було. На 
турнірах мене супроводжує бать
ко, а тренуюся я сам. Товаришую 
з Назаром Фірманом, з яким час 
від часу аналізуємо партії.

— Які змагання, турніри ти 
заплянував на найближчий час?

У серпні хочу зіграти в 
Чемпіонаті Европи зі швидких 
шахів у польському місті Сопот. У 
вересні гратиму в клюбному чем
піонаті Европи “Еврокубки”, що 
відбудеться на острові Крит. На 
жовтень заплянований супер
турнір пам’яти Леоніда Штейна у 
Львові. Хотів би взяти участь у 
цих змаганнях. Мрію зіграти за 
збірну України на командному 
Чемпіонаті світу. Але до цих тур
нірів я ще маю досить часу і хочу 
приділити його вивченню чужо
земних мов німецької та 
англійської.

Відвідуючи різні країни, 
спілкуючись зі своїми колегами- 
чужоземцями, я зрозумів, як це 
необхідно.

ОБОВ’ЯЗОК
Батько на весіллі 23-річного 

сина, який ніде не працює, підій
маючи чарку, промовляє: “Бажаю 
вам, діти, щастя, добра та доброго 
здоров’я. Наш батьківський обов’
язок догодувати вас до пенсії, а 
там живіть собі, як знаєте.

БЕЗ ІМЕНИН
— Як звешся, хлопче?
— Я не знаю.
-- А як тебе кличуть удома?
— Тато кажуть -  шибеник, 

мама -  збиточник, бабуня -  
опришок, дід -  розбійник, а тітка 
-  люципер.

ШКІЛЬНА ТОВАРИШКА
У помешканні міністра за

дзвонив телефон. Відповіла дру
жина.

— Чи можна говорити з па
ном міністром?

— Ні, його нема вдома. А хто 
говорить?

—Ковальська, шкільна това
ришка міністра.

—Пані є повія, а не товариш
ка, бо міністер ніколи в школі не 
вчився

ПОВАЖНА ПРИЧИНА
Вісімдесятилітню жінку 

запитують.
Чому ви не носите 

окулярів?
— Я б носила, та мій чоловік 

каже, що вони мене роблять 
старою.

Union 
Funeral Home

LYTWYN&LYTWYN 
UKRAINIAN 
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ОБСЛУГА ЩИРА І ЧЕСНА
Також займаємося похоронами 

на цвинтарі в Бавнд-Бруку 
і перенесенням тлінних 

останків з різних країн світу.

1600 STUYVESANT AVE. 
UNION, NJ 07083 

TEL: (908) 964-4222

(Закінчення
часах Римської імперії процвітали 
не лише в Римі, але й у багатьох 
грецьких містах, включно з міста
ми на північних берегах Чорного 
моря; в Европі вони опинилися в 
IV ст., головно в Німеччині, Ґалії 
й Еспанії за часів Карла Великого. 
Цікаво, що вони потрапили, для 
прикладу, зайняти навіть найвищі 
державні позиції в халіфаті Кор- 
дови, стати провідниками араб
сько-жидівського літературного 
ренесансу тощо

У Франції та Німеччині, ло
мимо переслідувань і пізніших 
матеріяльних збитків, завдяки сво
єму сильному проводові, жиди по
трапили розвинути окремі авто
номні громади (Judenstadtjuiverie, 
гетто), де змогли плекати жидівсь
кі національні традиції, культуру 
Коли в середньовіччі жидів ви
гнали з Англії, Франції, Еспанії та 
Португалії, — центр жидівської 
діяспори перенісся до Туреччини 
та Польщі, а в XVII ст. він дійшов 
до вершин розвитку в Німеччині 
та Польщі (Ashkenazim), де (а 
зокрема в Польщі), жиди втіша
лися широкою автономією.

До речі, після розподілу 
Польщі в XVIII ст., біля одного 
мільйона жидів опинилося в 
Російській імперії, а в XIX ст. їх 
там скоцентрувалося біля шести 
мільйонів. Погроми і пересліду
вання під Росією примусили жи
дів, почавши з 1871 року, виїздити 
до США, де впродовж наступних 
50 років їхнє число з 250,000 збіль
шилося до чотирьох мільйонів У 
1914 році приблизно 170,000 жи
дів жило в Палестині, де й почала 
народжуватися дуалістична кон
цепція Зіону і діяспори (galuth).

Правильно зорганізована 
українська діяспора, під проводом 
талановитих провідників, може й 
сама розвинутися до рівня пере
дових суспільств Західньої Европи 
та стати мостом для України в її 
відносинах з іншими країнами 
світу. Вона мода б також стати 
для України немов лябораторією, 
з допомогою якої Батьківщина 
могла б налагоджувати постійні 
дружні та взаємовигідні зв’язки.

з 2-ої стор.)
Для української діяспори буде 

проблемою питання асиміляції, 
мішаних подруж, переходу на па
нівну мову в державі, втрата укра
їнських звичаїв тощо. Постає та
кож проблема діяспорних вимог - 
- вважати себе міжтериторіяльною 
нацією і вимагати статусу і прав 
національної меншости, а це, згід
но з сучасними нормами громад
ських і людських прав. Постає 
окреме питання про поворот до 
українського Зіону. Слід подумати 
також, наскільки діяспора має 
сприяти виїздові на постійне в 
Україну своїх поодиноких членів 
і груп, і противно, чи допомагати 
тим, які хотіли б переселитися з 
України в країни діяспори

Жиди, наприклад, застанов
ляються над питанням, чи діяспо
ра не є Божою карою. Натомість 
Раші — жидівський середньовіч
ний коментатор, пояснюючи в цій 
справі Талмуд, твердив, що дія
спора є корисна тим, що пороз
кидані по світі члени нації не мо
жуть всі загинути в тому самому 
часі. Інші жидівські провідники 
вважають, що їхня діяспора — це 
жидівська місія, за що варто навіть 
пожертвувати її асиміляцією. Зіо- 
ністи, з другої сторони, вчать, що 
діяспора своєю природою призна
чена на загибель, на національну 
екстермінацію через асиміляцію. 
Тому ті, хто не хоче національно 
загинути, мусять стриміти до 
створення жидівської держави. 
Одначе, в світі реального життя, 
навіть зіоністи прийшли до пере
конання, що й вони мусять пого
дитися з існуванням жидівської 
національної діяспори, що діяспо
ра мусить існувати поряд із націо
нальною державою.

У цьому переконується й ук
раїнське еміграційне суспільство, 
бо тільки діяспорна упорядкова
ність може стати запорукою його 
кращого майбутнього, не дозво
лить еміграції дальше себе посла
бити до тої міри, що вона не лише 
не зможе стати допоміжним фак
тором для Української Держави, 
але й сама може загинути.

ЕСПАНЦІ ПРОТЕСТУЮТЬ ПРОТИ 
УКРАЇНСЬКИХ ЕМІГРАНТІВ

Київ (“День”). Покласти 
край діяльності фірм, що займа
ються працевлаштуванням неле
гальних українських емігрантів, 
закликала владу Еспанії найбільша 
профспілка країни, мовляв, укра
їнці готові працювати за низьку 
плату.

Одне з об’єднань сільського
сподарських виробників провінції 
Альмерія на південному заході 
Еспанії підтвердило інформацію 
профспілок. За словами селян, 
йдеться про мафію, яка практично

торгує людьми, які перебувають у 
країні нелегально, тобто без пер
спектив на проживання та права 
на працю.

Півтора місяця тому еспан- 
ська поліція вже розкрила одне з 
таких злочинних російсько-укра
їнських угруповань За «послуги» 
мафія відбирала у своїх підопічних 
левову частку заробітку. Людей 
утримували на нарах по вісім осіб 
у десятиметрових кімнатах. Не
вільників жорстоко били, пові
домляє Deutsche Welle

Найсучаснішії фінансова установа

1-ий Український 
Федеральний Щадничий Банк 

"ПЕВНІСТЬ"
З найбільшою зручністю, безпекою І швидкістю налагоджує 

для Вас

ощадні, чекові, пенсійні та різдвяні коата, 
сертифіката, державні боиди, різноманітні позички, 

вогнетривкі скриньки, а також:

* ПОДОРОЖНІ ЧЕКИ "AMERICAN EXPRESS"
* КРЕДИТОВІ КАРТКИ "MASTER CARD"
* АВТОМАТИЧНИЙ ТЕЛЕР -  працює вдень і вночі 

Бюра в агенції при банку "Певність для Вас полагоджуютк

* ПОДОРОЖНІ СПРАВИ -  квитки, готелі тощо
* ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАЙНА І ПОЗИЧОК
* ГРОШІ І ТОВАРИ ДО ПОЛЬЩІ -  через П.К.О.

З Вашою участю ми служимо українській громаді!

1ST SECURITY FEDERAL SAVINGS BANK

936 N. Western Ave., Chicago, IL 60622 
Tel. (312) 772-4500 

820 N. Western Ave*, Chicago, IL 60622 
Tel. (312) 276-4144 

5670 N. Milwaukee Ave. Chicago, IL 60646 
Tel. (312) 631-8350 

2166 Plum Grove RcL, Rolling Meadows, IL 60008 
Tel. (312) 991-9393
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Проф. Віра Боднарук
Голова Товариства Української Мови в Чікаго

НОВИНИ “ПРОСВІТИ” З КИЄВА
У своєму листі з 1-го серпня ц.р, Микола Нестерчук -  відпові

дальний секретар Центральної “Просвіти”, пише, що: “Сьогодні в Ук
раїні найгострішою проблемою залишається мовна! Не дивлячись на 
те, що маємо статтю 10 Конституції України, де чітко записано, що 
державною мовою в Україні є українська, а Конституційний Суд Укра
їни дав своє тлумачення про державність української мови; маємо купу 
постанов Кабінету Міністрів України з гучними словами про розвиток 
та функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя, 
але справи не поліпшуються, а погіршуються!

Цей процес розпочався із тієї сумнозвісної інавгураційної промови 
Президента України в 1994 році, де він сказав про надання російській 
мові статусу офіційної, тобто державної. А це був сигнал, який тут 
же підхопили вороги України і ведуть агресивний наступ у всіх на
прямках духовного життя Битва за українську мову в Українській 
Державі продовжується!”

Державні адміністрації в таких областях, як: Донецька, Харківська, 
Луганська Запорізька та на Криму, є чи не найбільшим порушниками 
Конституції України, а бастіоном зросійщення в Україні є вища школа, 
бо за 10 років професорський склад не спромігся перейти на державну 
мову. Ухвали, заяви “Просвіти” та інших громадсько-політичних орга- 
нізаці, рекомендації наукових конференцій тощо -- влада переважно 
ігнорує!

Особливо дошкуляє Російська Православна Церква в Україні, що 
підступно називається українською. Вона має в Україні понад 9,000 
приходств і Служби Божі править російською мовою. Там не почуєте 
доброго слова про Україну, про українське військо, Український Народ.

Російськомовними залишаються діловодство, спорт та інші сфери. 
У зв’язку з цим надзвичайно гостро постало питання про патріотичне 
виховання молоді. В молодіжному середовищі стало не модно спілку
ватися українською мовою. Російськомовна література,порнографія 
та російські програми телебачення і радіо вщерть заповнили щоденний 
світ молоді. У системі освіти термін національно-патріотичне ви
ховання свідомо підмінюється громадським (безликим, ніяким).

“Просвіта” підтримала просвітницький рух стрли^ної молоді 
“Українська молодь спілкується українською мовою” та намагається 
впливати на ситуацію, щоб серед молоді стало престижним спіл
куватися рідною українською мовою.

Валерій Лнтовченко (“УМ”) 
Світлана Журавльова

в ід  ГРИВНІ
Унікальний скарб давньо

руських гривень вперше представ
лено публіці на виставці “Грошові 
знаки України”, що відкрилася 22 
серпня до дня Незалежности Ук
раїни в Чернігівському Історич
ному Музеї ім. Василя Тарнав
ського.

Скарб з 16 срібних гривень 
ХІ-ХІІ ст. так званого чернігівсь
кого типу, вагою приблизно по 200 
грам кожна, знайшли чернігівські 
археологи у березні 1999 року під 
час ремонту теплотраси в істо
ричній частині обласного центру.

На думку вчених, це багат
ство закопав якийсь чернігівець 
під час татарсько-монгольської 
навали (1239-1240 pp.). Унікаль
ність скарбу полягає в тому, що на 
території колишньої Київської 
Руси такої великої кількости цих 
давньоруських грошових одиниць 
поки що не знаходили. Більше та
ких гривень (34) виявили лише на 
шведському острові Ґотлянд. А 
всього у світі їх налічується близь
ко сотні.

Стародавні гривні в Чернігові 
вже знаходили, варто згадати ли
ше скарб із 9 гривень київського 
типу, який в 1876 році виявили у 
березі річки Стрижень. До речі, з 
грошима і цього типу можна по
знайомитись на виставці. Не 
менш цікавим для відвідувачів 
музею є і знайомство з гривнями, 
що з’явились в XX столітті. Особ
ливо чернігівцям, адже авторами 
перших і сучасних українських 
гривень були їхні земляки -  ху
дожники Георгій Нарбут і Василь 
Лопата. їхні роботи і представлені 
в експозиції виставки.

Георгій Нарбут у 1917 році 
створив першу українську купюру
— 100 карбованців. Проте низькою

ДОР ГРИВНІ
поліграфічною якістю першої 
банкноти УНР скористались фаль
шивомонетники, і за кілька міся
ців її випуск довелось припинити.

А в 1918 році за часів прав
ління гетьмана Скоропадського ці 
100 карбованців взагалі вилучили 
з обігу. Одні дослідники вважають, 
через те, що її кліше потрапило до 
рук червоних, інші, що сатиричні 
вірші, які надруковані,
не сподобались гетьманові. Цікаво
-  номінал грошового знаку був 
написаний чотирма мовами — ук
раїнською, російською, польсь
кою та єврейською (іврит). Сьо
годні ця банкнота -  колекційна 
рідкість.

Нарбут був автором ще 12 
грошових знаків України 1917- 
1920 pp. Найкращим серед них 
справжнім шедевром новітньої 
графіки вважається знак у 100 
гривень. На ній вперше в історії 
боністики автор поставив не лише 
свої ініціяли, а й свій повний під
пис. Мало хто з українців здога
дується, що, користуючись сучас
ними одно- і двогривневими к- 
упюрами, він одночасно користу
ється і автографом їхнього автора
— відомого художника Василя 
Лопати.

Свого часу, коли в Канаді 
створювали для України гривні, 
місцевий проектувальник на знак 
поваги до художника залишив на 
портретах Володимира Великого 
і Ярослава Мудрого його факси
міле -- ініціяли “Л. В.”

Окрім стародавніх і сучасних 
паперових гривень, на виставці 
представлена майже повна колек
ція ювілейних монет, які випустив 
Національний Банк за роки неза
лежности України.

ЧИСЛО ЖЕРТВ У ШАХТІ ~  54
Київ. -  Станом на 28 серпня, 

у наслідок аварії на донецькій шах
ті ім. Засядька, що сталася 19 
серпня, загинули 54 гірники: 45 — 
під час аварії і 7 померло у лікарні. 
34 постраждалих перебуває у ліку
вальних закладах Донецька, з них 
9 - у  важкому стані.

Як повідомило Міністерство 
Надзвичайних Ситуацій,'26 серп
ня на шахті тривали роботи з лік
відації наслідків аварії. Основні зу
силля були спрямовані на ліквіда
цію пожежі. В ізольований об’єм

‘ВАРЯГ” НА ШЛЯХУ ДО КИТАЮ
Київ (“УМ”) -  Туреччина ви

рішила дозволити на проходження 
купленого Китаєм українського 
літаконосця “Варяг” через про
току Босфор у Середземне море. 
Про це повідомила турецька 
газета “Гуррієт”

Марія Крнжанівська

Безперечно, тисячі дітей 
Львівщини позаздрило б юним 
мілятичівцям, якби побачили, яку 
гарну і цілком сучасну двоповер
хову школу, збудовану за оригі
нальним проєїсгом, вони одержа
ли напередодні 6-річчя Незалеж
ности України та нового навчаль
ного року.

“І ззовні, і з подвір’я , і з сере
дини все виглядає гарно, доцільно 
та надійно. У цьому переконалися 
керівники обласної і районної дер
жавних адміністрацій, численні 
гості з сусідніх сіл і мешканці Мі- 
лятич, коли після освячення па
лати освіти, прискіпливо оглядали 
навчальні кляси-кабінети, актову 
й танцювальну залі, їдальню, гар
дероби та інші приміщення” — 
Так писав у 1996 році Андрій 
Діденко.

У 1997 році я оглядала це все 
і помістила у “Свободі” допис про 
своє захоплення школою і поду
мала, що вже все зроблено...

Цього року знову приїхала 
пані Влодзя і забрала мене, щоб я 
побачила вже майже закінчену 
школу (підвал ще не закінчений, 
але там мають бути майстерні: 
кравецька, шевська, слюсарня). 
Пані Влодзя запрошувала мене, 
кажучи. “Прошу поїхати, бо діти 
чекають, дуже хочуть вас поба
чити” Я позичила авто на три го
дини, бо опісля шофер мусив по
вернутися до праці.

Коли я зайша до школи, то на 
перший погляд все виглядало мені 
так само як колись, але як я почала 
переходити з кляси до кляси, то 
моєму захопленню не було кінця. 
Мене зустріли і привітали ще зов
сім молодий і дуже пристійний 
директор школи з дружиною та 
вчителі цієї школи.

Пані Влодзя Сірич, яка окрім

І ОБІЙШЛОСЯ БЕЗ ДІЯСПОРИ

Л. Логвнненко (“Слобідський Край”)

ТУТ ОСЕЛИЛИСЬ НАВІКИ КРАСНРКУТСЬКІ КОЗАКИ
Літописи інб зберегли; чому 

саме козацький ватаг Іван Штепа 
вирішив зупинитися на спочинок 
над Мерлою. Можливо, занадто 
стомилися його люди й не сила бу
ло зрушити їх з місця. Чи нагаду
вали ці лісисті пагорби його рідне 
Надросся і Корсунь, де Богдан по
топив у воді багатотисячне поль
ське військо, а тепер от настав 
1651 рік і доводилося відступати. 
Одне можна стверджувати напев
но: ці місця корсунцям дуже спо
добалися. Отож, назване поселен
ня Красний Кут.

Святкуючи 350-річний юві
лей селища Краснокутськ, його 
мешканці спробували уявити, як 
саме їхні пращури обживали ці 
прекрасні, але колись безлюдні 
місця. Вози зі збіжжям та рема
нентом, жінки, діти, обпалені по
рохом бувалі в бувальцях кінні ко
заки. Вони викликали захоплення 
у тих, хто спостерігав за театраль

ним дійством, що відбувалося на 
центральній площі Краснокут- 
ська. Зібралася тут сила силенна 
місцевого люду, та ще й гості з 
сусідніх районів і двох областей. 
Втім, згадували не лише давню 
героїчну історію, але й говорили 
про сучасність.

Напередодні 10-ої річниці 
Незалежности, в районі намоло
чено близько 83 тисяч тонн зерна, 
що перевищує в 2.3 раза врожай 
минулого року. Поступово наро
щуються темпи промислового 
виробництва.

Але, як кажуть, не хлібом 
єдиним. У селі Городнє напере
додні 10-ої річниці незалежности 
держави відкрито амбуляторію 
сімейного лікаря. Тепер цей сімей
ний лікар, як колись земський, сте
житиме за здоров’ям селян, а при 
необхідності надаватиме необ
хідну допомогу. Адже амбуляторія 
отримала сучасне медичне облад

нання, необхідні, хірур^Ині ІНг 
струменти. Заступник голови об
ласної державної адміністрації 
Володимир Шумилкін передав 
сільським медикам ключі від 
новенької «Таврії».

— Майже 400 тисяч мешкан
ців віддалених та невеличких сіл і 
хуторів обслуговуються,середніми 
медичними працівниками фельд- 
шерсько-акушерських пунктів і не 
мають достатньої медичної допо
моги, — говорить головний лікар 
обласної клінічної лікарні Микола 
Березка. — Наші фахівці розро
били, а обласна рада затвердила 
програму удосконалення медичної 
допомоги на засадах сімейного 
лікаря До 10-ої річниці незалеж
ности в 19 районах відкриють 30 
амбуляторій-сімейного лікаря. 
Городнянська амбуляторія за 
обладнанням, мабуть, чи не най
краща в Україні. Інші теж мати
муть необхідне обладнання, меди-

камрнти, автотранспорт.
А от у селі Дублянка напере

додні ювілею держави освячено 
Свято-Покровський храм. У цій 
події взяли участь заступник голо
ви обласної державної адміністра
ції Володимир Шумилкін та 
народний депутат України Василь 
Чаговець. Завдяки депутатові 
обласної ради, директорові міс
цевого спиртзаводу Юрієві Раїні, 
церкву збудовано всього за півтора 
року. Отже, церковний орден 
«Різдва Христового» — заслужена 
нагорода для дирек-тора.

— Нам потрібно зробити ще 
багато справ і до свята й після ньо
го, — говорить голова районної 
державної адміністрації Євген 
Нелуп. — Будуємо й ремонтуємо 
дороги, упорядковуємо все. У нас 
є два довгобуди — школа й будинок 
культури. Є сподівання, що в на
ступному році тут теж кипітиме 
робота.

ТУРИЗМ ПІД ОПІКОЮ ДЕРЖАВИ

аварійної ділянки, з використан
ням доставленого з Польщі устат
кування, з початку робіт подано 33 
тис. 950 кубометрів азоту (за добу
10 тис. 950 куб. м). Проводиться 
постійний контроль за газовим, 
пиловим і температурним режи
мом шахти.

До аварійних робіт були за
лучені відділення воєнізованих 
гірничорятувальних загонів Міні
стерства Палива й Енергетики, 
підрозділи Міністерства Внут
рішніх Справ та МНС України

Київ (Інтерфакс-Україна). 
Уряд України затвердив положен
ня про Державний Департамент 
Туризму. Згідно з постановою Ка
бінету Міністрів від 9 серпня, це 
буде урядовий орган державного 
управління в складі Державного 
Комітету Молодіжної Політики, 
Спорту і Туризму.

Державний Департамент Ту
ризму покликаний забезпечити 
єдиний державний підхід до регу
лювання діяльности туристичної 
галузі, сертифікації послуг, ліцен
зування, захисту прав споживачів. 
Тепер у туристичній сфері ліцен
зовано понад 3 тисячі суб’єктів

господарської діяльности, яю пра
цюють стабільно і прибутково.

Торік в Україні прийнято по
над 4.4 млн. чужоземних туристів, 
а на внутрішніх маршрутах — 
понад 7 млн. вітчизняних мандрів
ників. Програма розвитку туризму 
в Україні намітила в 2005 році при- 
йняти 9.2 млн. чужоземних, 
обслужити 8 млн. вітчизняних ту
ристів і охопити екскурсійним об
слуговуванням 17 млн. осіб.

Як стверджує пресова служба 
Кабінету Міністрів, обсяги надхо
джень до державного бюджету від 
туризму мають зрости цього часу 
до 3 млрд. долярів.

КИЯНИ ВШАНУВАЛИ ПАМ’ЯТЬ 
ГЕЛІЯ СНЄГІРЬОВА

Згідно з інформацією видан
ня, про своє рішення уряд повідо
мив китайське посольство. На 
думку газети, до такого рішення 
турецький уряд вдався, сподіва
ючись на збільшення потоку ки
тайських туристів до Туреччини.

Київ (“НХ”). — Напередодні 
річниці Незалежности України 
громадськість вшанувала пам’ять 
відомого письменника-правоза- 
хисника Гелія Снєгірьова. На бу
динку, де він мешкав, встановлено 
меморіяльну дошку.

Гелія Снєгірьова заарештува
ли 1978 року за участь у правоза- 
хисному русі і кинули за грати 
в’язниці КДБ. Того ж року він там 
і помер.

За словами голови Всеукра
їнського Товариства “Меморіял”

імени Василя Стуса, народного де
путата України Леся Танюка, 
“Ця дошка запізнилася принаймні 
на десять років. Гелій Снєгірьов з 
його величезним талантом стояв 
біля джерел самої незалежности, 
і коли сьогодні Україна здобула 
незалежність, то вже завтра треба 
було встановлювати цю дошку.” 

На урочистостях не було 
жодного офіційного представника 
ні Спілки Письменників, ні Спілки 
Кінематографістів, з яких Г Снє
гірьова свого часу виключено.

XXVIII ЛІТЕРАТУРНИЙ КОНКУРС 
СФУЖО

Світова Федерація Українських Жіночих Організацій проголошує 
на новий 2002 рік гасло “Шануймо минуле -  будуймо майбутнє” Це 
гасло однаково важливе у нас на поселеннях, як і в Україні, бо ж без 
знання минулого не можна будувати майбутнього. З того приводу 
СФУЖО проголошує

VIII ЛІТЕРАТУРНИЙ КОНКУРС ІМ. МАРУСІ БЕК

фундований цією визначною діячкою від 1959 року, коли відбувся 
перший конкурс з нагоди II Конгресу СФУЖО

Висліди XXVIII Конкурсу будуть проголошені на VIII Конгресі 
СФУЖО, що відбудеться у жовтні 2002 року в Торонто.

СФУЖО пропонує дві теми до вибору:

1. Шануймо минуле -  будуймо майбутнє.
2. В сім'ї вольній новій -  Україна в XXI столітті.

Жанр літературного твору: оповідання, нарис, есей і подібні, 
написані українською мовою, максимум 5 сторінок машинопису через 
рядок. Працю слід підписувати псевдонімом і переслати у закритій 
коверті разом з прізвищем і адресою авторки. Коверту відкривається 
щойно після рішення жюрі.

Участь у конкурсі можуть брати лише жінки Написані праці слід 
присилати на адресу СФУЖО до 1 березня 2002 року. Ті, хто не дотри
мується вищезгаданих правил, не будуть допущені до конкурсу

Адреса СФУЖО: WFUWO Konkurs
2118 А Віоог St. West, Suite 206 
Toronto, ON M6S 1M8 Canada

СФУЖО заохочує письменниць і початківців взяти участь у 
конкурсі і, бажаючи їм успіху, чекає на їхні твори

інших предметів викладає ще 
етику релігії і має для цього пред
мету окрему клясу, запросила мене 
оглянути її володіння. В клясі була 
така чистота, так усе блистіло, що 
в мене з’явилося бажання зняти 
черевики: простора кімната з од
ним великим вікном з фіранками. 
Столики з кріслами на дві особи. 
На столиках вишиті невеликі сер
ветки, а на них китиці немов 
сніжинки, розсипані на кущику. 
Приглядаюся до цієї краси і бачу, 
що то пластикова пляшка, зрізана 
згори і до низу, порізана на ву
зенькі смужки, на які насилені 
кусочки губчастої субстанції. 
Стіни до половини оббиті дошка
ми На першій стіні, зразу при вхо
ді, видніє п’ять прекрасно 
оформлених афіш. На першій — 
Десять заповідей Божих, на другій
— Господня молитва “Отче наш”,

Новозбудована школа в Мілятичах
на третій — нагірна проповідь 
Ісуса Христа, на четвертій напис 
“Наслідувати Христа”, на п’ятій -
- напис “Наслідування Христа”

Столик учительки стоїть у 
куточку біля вікна. Звідси вона мо
же бачити кожний рух дитини. 
Відтак шафа з їснижками. Тут все 
так зі смаком підібране й уложене, 
що я зовсім забулася, що маю ще 
багато чого оглянути, а ми приїха
ли позиченим автом і маємо обме
жений час. Кожна кляса прикра
шена квітами, а скрізь панує надз
вичайна чистота.

Вкінці ми зайшли до теат
ральної залі, де мені дали перше 
слово Я звернулася до дітвори і 
молоді зі словами заохоти до на
уки, проте, що вони повинні гор
дитися такою прекрасною шко
лою, берегти таку красу, шанувати

вчителі і радувати своїх батьків і 
вчителів своїми успіхами в нав
чанні.

На закінчення пані Влодзя 
сказала кілька теплих вітальних 
слів, а після всього ми зробили 
спільне фото. Настав час прощан
ня і ми змушені були покинути 
наших привітних господарів. Пані 
Влодзя запросила нас на малу пе
рекуску до своєї хати, а по дорозі 
ми зупинилися подивитися, як 
багато зроблено при будові нової 
церкви.

Хочеться підкреслити, що 
пані Влодзя людина повна 
енергії, витривалости, саможерт- 
венности і життєрадости. Можна 
тільки її подивляти і наслідувати. 
Коли б таких жінок-учительок бу
ло більше, то справи нашої Укра
їни стояли б краще.
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Василь Верига

Окрім тритомника докумен
тів п. н. “Історія польсько-укра
їнських протистоянь”, які зібрав і 
видав Микола Сивіцький з Вар
шави у трьох томах, він написав 
свої власні спогади п н. “Записки 
сірого волиняка” (Львів, 1996 і 
друге вид. Київ, в-воім. О. Теліги, 
2000).

За своїм змістом “Записки” 
охоплюють період від Першої сві
тової війни до кінця 1980-их років 
і поділяються на дві частини. У 
першій автор описує свої пережи
вання на Волині під польською 
окупацією (cr. 1-196), а в другій 
(ст. 197-374) — свої переживання 
після “визволення з-під польської 
кормиги” Червоною Армією. Ав
тор мав особливий “привілей” уже
20 жовтня 1939 року, тобто місяць 
після “визволення”, познайоми
тися з більшовицькою тюрмою, не 
прогрішившись нічим супроти но
вої влади. Не зважаючи на те, що 
він перейшов тюрму і сталінські 
табори, по п’яти роках встиг ще 
побувати на фронті у польській 
армії ген. Берлінга, відвойовуючи 
Польську Народну Республіку

Після війни Сивіцький став 
громадянином Польщі й у віці 30 
років став учнем першої кляси гім
назії, а згодом і студентом універ- N 
ситету. Так працював і вчився й ос
таточно здобув докторат у Ягай- 
лонському Університеті в 1990 
році, написавши дисертацію п. н. 
“Богдан Лепкий, життя і твор
чість”, і став лавреатом премії ім. 
Братів Лепких у 1995 році. Від 
1955 року Сивіцький -- публіцист 
і організатор Українського Сус
пільно-Культурного Товариства 
(УСКТ) та українського націо
нального відродження в Польщі.

“Записки сірого волиняка” — 
це документ часу, свідчення про 
польську “рівноправність” грома
дян, де переслідували за релігійне 
віровизнання, за національне по
ходження, а зокрема за українську 
національну свідомість. Тут автор" 
вказує на перешкоди з боку дер
жавної дискримінаційної політики 
адміністрації, які йому довелося 
поборювати в намаганнях здобути 
освіту, щоб стати людиною корис
ною для суспільства. Але, як вид
но із цих свідчень, і серед поляків 
не бракувало людей з людським 
серцем і вирозумінням до свого 
ближнього. В основному ставити 
знак рівняння поміж польською 
демократією а радянською соція- 
лісгичною законністю аж ніяк не 
можна.

Двадцятирічне існування 
польської держави, що позбавляла 
українців суспільно-громадських, 
політичних, економічних, культур
них, ба навіть церковно-релігій

ЗАПИСКИ СІРОГО ВОЛИНЯКА
них прав, залишило своє п ятно на 
польсько-укаїнських взаємо
відносинах

Щойно з вибухом німецько- 
совєтської війни, українці Холм
щини, Підляшшята Волині могли 
спокійно помолитися у своїх хра
мах й організувати власну само
оборону, створивши Поліську Січ, 
а вкінці УПА Антиукраїнська ді
яльність польської меншини на 
Волині, чи взагалі в Західній Ук
раїні, була провокаційною, що ви
кликало підпільне розпоряджен
ня, щоб поляки забиралися геть до 
Польщі. Все це було самооборо
ною проти ворожого наступу, са
мообороною автохтонів перед на
пасниками. При цьому слід зга
дати, що не було випадку, щоб ук
раїнці напали на польські села в 
межах етнічної Польщі Проте в 
розумінні поляків, за всі нещастя, 
яких вони зазнали від німців і біль
шовиків, а зазнали вони їх немало, 
винні українці. Так думають нові 
покоління поляків, вихованих на 
творах Г. Сєнкевіча, головно “Вог
нем і мечем”, Я. Ґергарда “Луни в 
Бєщадах” та інших, в яких українці 
представлені як найгірший тип 
людини, тип вродженого злочин
ця. У споминах польських підпіль
ників, які разом з німцями й біль
шовиками поборювали україн
ський рух на українських землях, 
автори описують свої “геройські” 
подвиги над мирним українським 
населенням, але їхні знущання 
вважаються геройством, а діяль
ність української самооборони — 
злочином.

Слід підкреслити, що М Си
віцький не був вийнятком і його 
спогади відображають не тільки 
його особисті переживання, як 
одиниці, але цілого українського 
суспільства взагалі, бо так тракту
вали поляки українців як нарід, у 
волинському селі під польською 
окупацією Та й не тільки на Воли
ні!

У 2000 році появився також 
супровідний том -  продовження 
“Записок...”, що охоплюють, зо
крема, реакцію поляків на тритом
ник документів “Історія польсько- 
українських протистоянь” Ця 
праця охоплює останнє десятиріч
чя XX століття, коли Україна про
голосила свою незалежність та де
що із життя на Волині, в основ
ному на Дубенщині.

Негативну реакцію поляків 
можна зрозуміти, бо вони не ба
жали, щоб їм пригадувати про те, 
як вони знущалися над своїми не- 
польськими громадянами і з 
обуренням хотіли віддати Сивіць- 
кого на суд за образу польського 
народу, бо вважають себе чи не 
найбільшими демократами в Ев

ропі Тут знаходимо також згадку 
про холодний відгук деяких укра- 
їнців на згаданий тритомник 
Власне у цьому творі “Парадокси 
доби” Сивіцький наводить усі ті 
голоси, критику й поради, як тре
ба було писати історію польсько- 
українських протистоянь На 
жаль, критики самі за те діло не 
взялися, а зробили це власне Си
віцький та молодий науковець 
Євген Місило у своїх знаменитих 
документальних працях “Репат- 
ріяція чи депортація”, переселен
ня українців з Польщі до СРСР”*

У своїй першій праці “Репа- 
тріяція чи депортація" автор Є 
Місило документально доказує, 
що тут маємо до діла не з якимись 
спонтанними підпільними група
ми, але з самою державою, яка в 
теорії застосувала політику добро
вільного переселення, а на прак
тиці жорстоко і брутально вига
няла українців із прабатькі ських 
земель.

Є. Місило зробив спробу від
повісти на питання, чи переселен
ня 482 тисяч українців з Польщі 
до Української РСР в роках 1944-
1946 було одною з великих репат- 
ріяцій, здійснених у висліді змін 
кордонів повоєнної Европи, чи 
теж клясичною депортацією, що 
являла собою складовий елемент 
сталінської політики супроти на
ціональних меншин. На базі 144 
документів автор доказує, що це 
була залегалізована форма приму
сового переселення, яке доволі 
часто мало форму брутальної де
портації, чим держава поповнила 
злочин супроти української націо
нальної меншини.

Друга праця Євгена Місила -
- “Акція Вісла”** документально 
доводить на підставі 241 доку
менту, що від 28 квітня до кінця 
липня 1947 року, поляки депорту
вали нат. зв “відзискані” від німців 
землі 140 тисяч українців, як від
плату за вбивство віцеміністра 
оборони ген. Свєрчевського, 
понад 3800 осіб запроторили до 
концентраційного табору Явожно 
і скарали смертю 173 полонених 
вої ів Української Повстанської

Армії “В повоєнній історії Поль
щі не було випадку застосування 
таких великих репресій на протязі 
такого короткого часу” — твер
дить Є Місило Тут польський 
уряд застосував збірну відпові
дальність, що суперечило модер
ному судочинству

Беручи до уваги, що польсь
кий Інститут Народної Пам’яти 
збирається ще раз розшукувати 
воєнних злочинців серед україн
ців, то публікації типу Миколи Си- 
віцького, праці Євгена Місила, 
спогади вояків Української Пов
станської Армії, що їх друкує 
Богдан Гук у серії Закерзоння, ста
новлять собою дуже важливу до
кументацію При цьому слід 
пам’ятати, що поляки вже зібрали 
і написали цілу бібліотеку про 
злочини німців і “українців” у 
Польщі, хоча не було випадку, 
щоби УПА чи яка інша українська 
військова частина, в тому числі й 
Дивізія “Галичина”, брали участь 
у проти польських акціях на поль
ських етнічних теренах в часі Дру
гої світової війни. Тому ці нечис
ленні документальні українські 
публікації слід привітати, бо вони 
заповнюють обговорювану про
галину у воєнній мемуаристиці. 
Тож, якщо польський Інститут 
Народної Пам’яти хоче бути об’єк
тивним, то у працях Є. Місила він 
може знайти чимало прізвищ із 
належною документацією, як і ко
ли різні злочини сусіди здійсню
вали на українцях.

Ми хочемо ствердити, що цей 
сумний і трагічний період за нами 
й тому на основі минулого досвіду 
так полякам, як і українцям, треба 
шукати способів мирного спів
життя, а не конфронтацій, бо від 
цього залежить майбутнє обох на
родів.

*/ “Repatriacja czy deportacja: 
przesiedlenie ukraincow z Polski do 
USRR 1944-1946” (Warszawa 
Archiwum Wydawnicze, 1996)

**/“Akcja Wisla’7' dokumenty, 
opracowal Eugeniusz Misilo 
(Warszawa, Archiwum Ukrainskie,
1993)

Ярослав Колодій
ПРОРОЧІСТЬ ГЕНІЯ

(До 145-річчя від дня народження Івана Франка)
У кожній країні є визначні по- власна думка мусили б щезнути,

УКРАЇНСЬКА РІДНА МОВА

Українська рідна мово,
Ти єдина на Землі.
І співуча, й веселкова,
Ми всі дякуєм тобі.

Ти створила нам державу 
Незалежну і рідну.
І за це тебе ми любим 
І шануємо одну.

Дмитро Дорофеєв
Луганськ

етап, які у своїй творчості завжди 
на першому пляні ставили ідею 
боротьби за щастя рідного краю. 
Вони мають право вважатися бу- 
дителями народу, його совістю, 
його надією. Такою постаттю пер
шої величини в Україні був Іван 
Франко. Перечитуючи його твор
чу спадщину, яка ще далеко не вся 
увійшла в п’ятдесятитомне видан
ня письменникових творів, просто 
дивуєшся: куди тільки не сягнув 
цей великий ум, у яку країну 
знань!?

У дні його молодости, якраз 
набирала популярности теорія со
ці ялізму і комунізму. Не дивно, що 
творець “Вічного революціонера” 
цікавився творами Маркса та 
Енгельса, а відтак присвятив цьо
му питанню ряд праць: “Що таке 
соціялізм”, “Редакція Правди в бо
ротьбі з вітряками”, “Чого хоче 
Галицька робітницька громада” та 
інші.

Одначе, згодом, у своїй зна
менитій праці “Що таке поступ?” 
(1903), великий мислитель, даючи 
глибоку характеристику розвитку 
суспільних відносин і науки, тор
каючись питання комунізму, пи
ше. “Коли б навіть була можли
вість завести таку спільність між 
людьми, про яку думали кому
ністи, то все таки ся спільність му
сила б мати певні границі. Від біди 
можна би допустити можливість 
тієї спільности між людьми одної 
народности, одної мови, одної ві
ри, одного ступеня цивілізації, хоч 
і тут спільність високоосвічених 
громадян з низькоосвіченими, 
іноді напівдикими селянами, явля
ється дуже сумнівною. Але як уя
вити собі потім відносини між різ
ними народами та ступенями циві
лізації9 Чи й між ними буде спіль
ність, чи ні? А коли не буде, то чи 
почнеться між комуністичними 
суспільствами та сама боротьба та 
тяганина, що йде тепер без кому
нізму. ,.7”

Читаючи цю працю, дивуєш
ся, як наш Великий Каменяр зміг 
пророчо передбачити: “Життя в 
Енгельсовій народній державі 
було би правильне, рівне, як добре 
заведений годинник. Алеє йутім 
погляді деякі гачки, що виклика
ють поважні сумніви.

Поперед усього та всеможна 
сила держави налагла б страшен
ним тягарем на життя кожної по
одинокої людини. Власна воля і

занидіти, бо ану ж держава при
знає їх шкідливими, непотріб
ними.. Виховання, маючи на меті 
виховувати не вільних людей дер
жави, зробилось би мертвою ду
ховною муштрою. Люди вироста
ли б і жили в такій залежності, 
під таким доглядом держави, про 
який тепер у найабсолютніших 
поліційних державах нема й мови. 
Народна держава стала би вели
чезною народною тюрмою.

А хто були б її сторожі? Хто 
держав би в руках кермо тої дер
жави? Цього соціял-демократи не 
говорять виразно, та й в усякому 
разі ці люди мали б у своїх руках 
таку величезну владу над життям 
і долею мільйонів своїх товаришів, 
якої ніколи не мали найбільші 
деспоти, а стара біда — нерівність, 
вигнана дверима, повернулась би 
вікнами: не було б визиску робіт
ників капіталістами, але була б 
всевладність керманичів — усе 
одно чи родовитих, чи вибраних -
- над мільйонами членів народної 
держави. Маючи в руках таку не
обмежену владу, хоч би лише на 
короткий час, як легко могли б ті 
кермавничі захопити її назавжди! 
Як легко при такому порядку се
ред населення, підтяти корінь уся
кого поступу і розвитку і, довівши 
весь загал до певного ступеня на
сичення, зупинити його на тім сту
пені на довгі віки, всякі сили в су
спільстві, що пхають наперед, 
роблять певний заколот, будять не
вдоволення з того, що є, і шука
ють чогось нового. Ні, соціял-де- 
мократична “народна держава”, 
коли б навіть було можливо її збу
дувати, не стала б раєм на землі, а 
була б, у найкращому випадку, ве
ликою завадою для справжнього 
поступу”

Отак, шановний читачу, ве
ликий мислитель України ніби, як 
кажуть у народі, у воду дивився, 
бо ми справді наяву десятки років 
проіснували в цій величезній на
родній тюрмі, яку тепер влучно на
звали імперією зла.

Дивно до гидоти одне. Кому
ністи в нашій незалежній державі 
досі рвуться всіма силами до вла
ди, заявляючи, що аж тепер кому
ністична партія матиме “чєловє- 
чєскоє ліцо”, тобто людське об
личчя. Звичайно, таке можуть го
ворити тільки люди без людського 
обличчя. Не інакше.

Володимир Жила

БЛАГОРОДНА ЛЮДИНА
(До сороковин від дня смертн)

3-го липня 2001 року, на 87 році життя пішов від нас у Божу віч
ність Василь Ящун — професор-емерит слов’янських студій у Пітс- 
бурзькому Університеті. Його смерть є поважним ударом не тільки 
для родини, але й для цілої української спільноти, а зокрема для його 
колег.

Василь Ящун народився 24 січня 1915 року в селі Шнирів Брід- 
ського повіту в селянській родині. Його дитячі й юнацькі літа припали 
на буремно-тривожну пору в історії Українського Народу Затяжна війна 
за відродження нашої державності, а згодом непримиренні відносини 
під польською, російською і німецькою окупаціями, залишили великий 
вплив на долю майбутнього вченого і поета.

Початкову школу Ящун закінчив у рідному селі, а середню освіту 
здобув у польській гімназії в Бродах, в якій українська мова й література 
були обов’язковими предметами тільки для українців. Готувався він 
стати священиком і в 1938 р. закінчив теологічно-філософські студії в 
Греко-Католицькій Богословській Академії у Львові. Під час більшо
вицької окупації Галичини в 1939-1941 роках, працював учителем 
української мови й математики в неповній середній школі в містечку 
Лешнів. 1944 р. Ящук переїхав до Грацу на університетські студії сло
в'янської філології, які закінчив докторатом 24 липня 1948 року, 
захистивши дисертацію п. н “Культ св. Миколая в українському фолк- 
льорі й церковнослов’янській літературі: самобутні риси і впливи 
Заходу і Сходу”

До США Василь Ящун прибув з родиною в 1949 році і тут поволі, 
але впевнено, почав будувати своє майбутнє. В 1956 році почав пра
цювати в середній школі як викладач латинської мови. Згодом перей
шов на посаду лектора в Пенсільванському Уківерситеті, опіедя став 
доцентом у Стейтовому Університеті в Айові, а в 1965 році став зви
чайним професором у Пітсбурзькому Університеті. Тут працював до 
1981 року, коли вийшов на пенсію, як заслужений професор у науково- 
педагогічній і науково-дослідницькій ділянках, із признанням заслуг 
для громади.

Протягом 25 років праці втрьох різних університетах, проф Ящун 
викладав звичайні й аспірантські курси з різних ділянок слов’янських 
мов, лінгвістики й філології. Керував магістерськими тезами і контор
ськими дисертаціями та був членом численних комітетів для доктор
ських дисертацій в інших відділах університету.

Василь Ящун — автор шести наукових монографій, двох педа
гогічних книг, численних наукових статтей і рецензій. Він — дійсний 
член НТШ

В Ящун -- також автор трьох збірок поезії: Дійсне і мрійне (1981), 
З нив і доріг життя (1986) і До світіа (1988). Його перша збірка 
охоплює поезії з 1939-1949 років. Це, в основному, молодечі поетичні 
надбання, в яких автор шукав якоїсь укоханої вищої правди, яку він 
розглядає в площині дійсного і мрійливого.

Під час першої більшовицької окупації, озирнувшись на своє ми
нуле, він знову почав писати вірші, ладен охопити українську дійсність 
у болісних стражданнях. Муза часто підходила до нього, але з її прина
дою насувалось теж мариво небезпеки з боку більшовицьких можно
владців, які часто й несподівано навідувались до школи, де він мешкав, 
і уважно розглядались по всіх кутках.

До другої збірки ввійшли вірші, написані в 1951-1955 і 1960-1961 
роках. У цій збірці поет не відразу стає виразником своєї музи. Бурхливі 
події українського життя та глибокі студії в американських універси
тетах перетворили його слово з дрібних ліричних роздумувань і вібра
цій у його ранній поезії, в сильний мистецький засіб аналізи, філософ
ського обгрунтування та прагматичного вислову національно-політич- 
ної суп нового життя. Його серце часто сповнялося тугою і тривогою 
за долю України. Поета глибоко хвилювала також думка про ролю 
української жінки, зокрема української матері.

Найбільшої сили слово поета досягло в поемі “Провина і кара” 
Читаючи цей твір, переносимось думкою до часів голодомору в Україні 
та жорстокої окупації Галичини більшовицькою Росією (1939-1941). 
На широкому епічному полотні поет зображає трагічну історію своєї 
Батьківщини, що впала жертвою російсько-комуністичного понево
лення, зазнавши страшного матеріяльного та духового спустошення. 
Історія вчителя Пирога — це не відірваний факт, а уривок того страш
ного горя, що його судилось пережити патріотам України. Перед нами, 
ніби на екрані, проходять суворі епічні картини національого лихоліття, 
поєднані тут і там з виявами воістину високої віри поета -  голосом 
його віщої правди

У збірці До світла що охоплює 1985-1987 роки, поет виступає не 
лише як вчителеь добра та краси Його слово тут зодягнене в прекрасні 
поетичні образи, що наповнюють нас силою відчуття, владно насторо
жуючи про взаємозв’язок мистецтва й життя.

Тут чимало філософсько-релігійних творів. Ці твори -  найцінніша 
частина збірки. Тисячоліття християнства в Русі-Україні, що його відз
начали українці в 1988 році, породило глибокі роздуми про Творця

всесвіту, про воплочення Його Сина, про фізичні й душевні травми 
Христа, Його воскресення та багатогранні аспекти здійснювання Його 
науки в житті людини і людей, об’єднаних в народи і нації.

У поета тверда віра в перетворюючу й очищаючу силу Христової 
науки. Він переконаний, що тільки через неї людина може віднайти 
себе, може повернутися до своєї духової сутности й відкрити мету 
свого життя.

Великою силою поетичного зображення пройнятий вірш “В Гет- 
симанському саду” Божеське тут переключається у плян людського, 
конкретно історичного. Поет відчуває глибокі психічні травми Христа. 
Тут усвідомлення душевного трагізму переростає істинно людську сут
ність. Спрага правди і високих звершень благородної думки викладені 
тут сильно й переконливо, як також філософське заглиблення. Поет 
проявляє всю своєрідність свого таланту й вступає як обдарований 
мисгець, який знає вагу і силу своїх поетичних засобів для звеличення 
священного подвигу Христа.

Щирим ліризмом віє від вірша “Хвала Тобі Боже”, що переростає 
в гимн на честь Всевишнього Отця. Глибока поетизація Божої істоти 
й звеличення Його творчого розуму звучать щиро й переконливо. Бог 
для поета — це “Отець небесний”, “Милий Бог”, “Відвічна Правда”, 
“Любов чиста”, “Надія вірних”. Кожна строфа тут хвилює, радує, заспо
коює, одним словом, дає все, що складається на зміст духового життя. 
Поряд із щирістю, самобутньою образністю, яскравістю і багатством 
барв, зустрічаємо у вірші й глибокі почуття справжнього християнина, 
який переконливо проголошує мистецько-релігійне кредо.

Василь Ящун високо цінував поетичне мистецтво і йому близь
кими були неоеклясики київського зразка. В одному з листів до мене 
він писав: “Люблю в них ритмічність, мелодійність вірша і витонченість 
мови. Я не ентузіяст штучних, надумано закодованих метафор, бо вони 
становлять собою тяжкий поетичний одяг, який придушує логізм, за
темнює зміст і ослаблює естетичне сприймання твору. Сюди належить 
також і т. зв. герметична поезія, тобто поезія, ключ до розуміння яюї 
тільки в її автора Я за ясність думки, образности і поетичного стилю”

Тим часом, важка хвороба і невблаганна смерть обірвали працю 
науковця і поета Василя Ящуна над продовженням його цікавих за
думів. Проте, його творчість уже ввійшла до культурного фонду україн
ської еміграції і напевно виправдає сподівання майбутнього історика 
Американської України

Всі, хто знав Василя Ящука, 
визначного вченого, уважного педагога і керівника та благородну лю
дину, яка все своє життя віддала людям
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By Marina Sysoeva (АР)
INDEPENDENCE CELEBRATED 

IN UKRAINE
KYIV -  Rows of tanks rolled 

and columns of soldiers marched 
through Kyiv Friday in a parade 
marking 10 years of independence for 
Ukraine.

Russian President Vladimir 
Putin and Macedonian President 
Boris Trajkovski were among digni
taries who watched the four-hour 
procession of about 6,000 troops and 
300 pieces of military equipment, 
including tanks and rocket launchers.

Helicopters and other military 
aircraft flew overhead as the parade 
moved up chestnut tree-lined 
Khreshchatyk Street to the city’s 
Independence Square.

Putin, who has stayed silent 
during events in Russia marking the 
10th anniversary of the failed August 
1991 coup that led to the Soviet 
collapse four months later, waved at 
onlookers. Earlier, he congratulated 
Ukrainians on their independence.

He also pointed to the need for 
close economic and political co
operation between the two large Slav 
neighbors. Before the parade, the two 
countries’ defense ministers said their 
governments need to develop military 
cooperation.

Smaller parades took place in 
the cities of Lviv, Vmnytsia, Odessa, 
Chemihiv and Sevastopol

As in most of the 15 former 
Soviet republics, lawmakers in

Ukraine declared independence in the 
days after the hard-line Communist 
coup attempt against reformist Soviet 
President Mikhail Gorbachev. Uk
raine’s voters overwhelmingly 
approved the decision in a December 
1991 referendum, and it became 
independent later that month when 
Gorbachev resigned and signed the 
USSR out of existence.

The decade since independence 
has been marked by economic and 
social decline and tense political and 
religious disputes. There have been 
signs of revival, however, and the 
economy grew by 6 percent last year.

Ukrainian President Leonid 
Kuchma praised his country’s 
peaceful transition to independence 
and promised continued political 
stability.

“Ukraine matters to the United 
States because we believe in its 
European destiny,” said Elizabeth 
Jones, U.S. assistant Secretary of 
State for European affairs, who 
attended Friday’s celebrations.

On the sidelines of the parade, 
Trajkovski held meetings with Putin 
and Kuchma to discuss the conflict 
between ethnic Albanian rebels and 
Macedonian government forces.

Putin and Kuchma also met 
separately and discussed a long
standing dispute over Ukraine’s debts 
for Russian natural gas.

LEFTIST RALLY DEMANDS RELEASE 
OF RETIREE SENTENCED FOR 

COUP CONSPIRACY
ZAPORIZHZHYA (BBC) -  

Some 1,000 leftists have staged a 
rally in the central city square in 
Zaporizhzhya. They demanded 
freedom for Yuriy Petrovskyy, who 
had been sentenced to six years in 
prison a month ago for an attempt to 
stage a coup d’etat.

You will recall that last year the 
Security Service of Ukraine foiled a 
military coup, which was attempted 
by a few members of the union of 
Soviet Officers Organization.

UKRAINIAN COMMUNISTS 
DEMAND USSR BACK

KYIV (UNIAN), 22 August. 
Over 100 members of the Communist 
Party of Ukraine and the Kyiv branch 
of the all-Ukrainian Union of 
Workers were picketing the parlia
ment building and calling for the 
return of the Soviet Union.

They were picketing under the 
slogans “Bourgeois independence is

slavery for workers”, “Our indepen
dence is socialism”, “Kravchuk, 
Kuchma, Plyushch, Yushchenko and 
Stoyan should become history”

Protesters carrying Soviet flags 
were chanting: Shame on people’s 
deputies who voted for Ukrainian 
independence.

p r o c l a m a t i o n
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WHEREAS,
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TOP U.S. FOREIGN POLICY EXPERTS 
TO ADDRESS WASHINGTON 

CONFERENCE ON U.S.- UKRAINE 
STRATEGIC RELATIONS

WARREN, Ml Leading 
American foreign policy experts from 
the Bush Administration, Capitol Hill 
and research institutes will discuss 
U.S.-Ukraine strategic relations and 
Ukraine’s role in world and regional 
affairs at an international conference 
in the nation’s capital, called 
“Ukraine’s Quest for Mature Nation 
Statehood: Roundtable II—Taking 
Measure of a U.S.-Ukraine Strategic 
Partnership ”

Heading this group of 
distinguished specialists are: Douglas 
Feith, Undersecretary of Defense for 
Policy; Paula Dobriansky, Under
secretary of State for Global Affairs, 
Alan Larson, Undersecretary of State 
for Economic, Business and Agri
cultural Affairs; Sen. Joseph Biden, 
Chairman of the Senate Committee 
on Foreign Relations; Cameron 
Munter, Director of European and 
Eurasian Affairs, National Security 
Council, Nancy Lee, Deputy 
Assistant Secretary of Treasury for 
Eurasia, Dr. Zbigniew Brzezinski, 
Counselor, Center for Strategic and 
International Studies; John 
McLaughlin, Producer and Program 
Host, The McLaughlin Group, 
among others.

This year's gathering, the 
second such successful conference in 
two years, will be held at the U.S. 
Congress, Thursday, September 20, 
and Friday, September 21 According 
to the conference’s organizers, the 
Organization for the Defense of Four 
Freedoms for Ukraine, the roster of 
speakers will include government 
officials from Ukraine, the United 
States and Eastern European 
countries, as well as prominent 
leaders from financial institutions, 
research centers and academia

The conference will feature 13 
panels, divided among four principal 
sessions, two working lunches, two 
focus sessions and an evening 
reception Organizers said that 73 
speakers, 24 of whom are expected 
to be from Ukraine, will be featured 
at the conference.

The year’s conference is being 
held on the occasion of the 10,h 
anniversary of Ukraine’s restored 
independence, which should figure 
prominently in the participants’ 
analyses

For attendance information, 
contact the Organization for the 
Defense of Four Freedoms for 
Ukraine at (810) 757-7910.

The participants in the rally 
believe that the court verdict on the 
case of Petrovskyy is political 
reprisal and an attempt to scare the 
opposition. The protesters appealed 
to the Supreme Council and the 
Supreme Court, demanding that the 
court verdict be reviewed and the 
prisoner released.

The speakers at the rally also 
promised mass protests in Kyiv in 
support of Petrovskyy.

UKRAINE, ROMANIA ARGUE OVER 
OIL, GAS DEPOSITS IN BLACK SEA

KYIV (STB TV) The discov- tradict bilateral agreements currently
in force. Deposits of 10m tonnes of 
oil and lObn cu m. of gas were dis
covered near the controversial island. 
The oil discovered is of very high 
quality. At the same time, the Roma
nians have already been exploiting an 
oil deposit to the west of Zmiyinyy 
Island, and the fuel is being pumped 
through a pipeline to the Romanian 
port of Constanta. The fuel is depos
ited at a depth of 2.5 km under a layer 
of Black Sea water.

ery by the Ukrainians of oil and gas 
deposits near Zmiyinyy Island con
tradicts Romanian interests. 
Bucharest has already sent a note to 
Kyiv in protest against drilling the 
Olimpiyska well in the Black Sea. 
Romania believes that Ukraine has no 
right to begin economic activities in 
this region.

Kyiv, for its part, says that pros- 
pecting is being conducted on 
Zmiyinyy Island, which does not con-

RUSSIA SEES NO NEED TO 
DEMARCATE BORDER WITH 

UKRAINE ON THE GROUND, ONLY 
ON MAPS

MOSCOW, (Interfax, 16 Au
gust) — Moscow sees no necessity 
of demarcating the Russian-Ukrai- 
nian border on land after its delimi
tation on maps.

Commenting on numerous 
statements by Ukrainian politicians 
that the delimitation must be followed 
by demarcation of the border be
tween the two countries, a Russian 
Foreign Ministry spokesman told the 
press that Russia approaches the 
matter differently. Moscow believes 
that “the Russian-Ukrainian border 
should be a border of peace, accord

and interaction, it should unite not 
separate the people of our countries,” 
he said.

“The formation of artificial bar
riers and obstacles would contradict 
these objectives and complicate con
tacts between people and coopera
tion between economic entities, es
pecially in frontier areas,” the diplo
mat said.

Nevertheless, he said a treaty 
between the two countries will de
termine whether or not the border
line between Russia and Ukraine will 
be drawn on land.

lftO*ATED A P tH .** '

“UKRAINIAN INDRPF.NDFNPF DAY”

For three generations the people of Ukrainian ancestry have 
deplored the destruction of independent Ukraine by the 
Communist Russian forces; and

Ukrainians throughout the world have preserved an indestructible 
spirit of religious, cultural, historical and national identity; and

Soviet Communism has been ultimately destroyed giving way to 
the formation of democratic republic of the former Soviet Union; 
and

In Kiev on August 24, 1991, the supreme Rada of Ukraine 
proclaimed the INDEPENDENCE OF UKRAINE and the creation 
of an independent, self-determined Ukrainian state: UKRAINE; 
and

All freedom-loving people and the Ukrainian Heritage Council of 
Northeast Pennsylvania share in the celebration of the anniversary 
of Ukraine’s long-awaited independence.

Now, therefore, I, James P. Connors, Mayor of the City of 
Scranton, do hereby proclaim August 24, 2001 as:

“UKRAINIAN INDEPENDENCE DAY”

in Scranton and call upon all fellow citizens to join the many 
Americans of Ukrainian descent in their celebration of the signing 
of the Declaration of the Independence of Ukraine and in a prayer 
that this independence will never be taken away.

Done under my Hand and the Seal of 
the City of Scranton this _Z>£^day 
of August, Two-thousand and one.

UKRAINIAN, POLISH, BRITISH MILITARY 
EXERCISE SET TO TAKE PLACE IN THE UK

KYIV (BBC), 27 August: The Interfax.
trilateral Ukrainian-Polish-British 
military training exercise Cossack 
Steppe-2001 will take place in the 
Stanford testing ground (Great 
Britain) on 3-14 September.

The exercise will be devoted to 
practicing peacekeeping operations 
by a peacekeeping battalion in a 
conflict zone, the press service for the 
Ukrainian Defense Ministry told

The Ukrainian armed forces will 
be represented at the exercise by a 
unit of the 95th Air Mobile Brigade 
of the northern operative command 
of the ground force. The unit will 
consist of 100 servicemen.

All in all, 128 servicemen will 
represent Ukraine at the training 
exercise. Britain will be represented 
by 120 servicemen and Poland by 36.

UKRAINIAN WINTER WHEAT
HARVEST DRAWING TO A CLOSE
KYIV (Interfax) — As of the the Agrarian Policy Ministry told

Interfax. This data does not include 
the harvest collected by private 
farmers.

morning of 21 August, Ukraine had 
threshed 36.5m metric tons of early 
cereals and legumes, including
21 38m tons of winter wheat.

Early cereals and legumes have 
been harvested in 90 per cent and 
winter wheat, in 98 per cent of the 
area sown with them, an official in

The harvest of early cereals and 
legumes averaged 2.94 tons per 
hectare and of winter wheat, 3.21 
tons per hectare...

GOOD NEWS FROM UKRAINE

Jajrfes P. Connors 
kfayo/, City of Scranton

KYIV -  Agricultural pro
duction in Ukraine has grown by 25% 
from the beginning of the year.

Production increase in 
agriculture from the beginning of the 
year is 26% in comparison with the 
same period of last year. Growth of 
industrial production within this
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SECRETARY OF STATE

state of new  York

August 25. 2001

Dear Friends:

It is pleasure to send g r e e t s  and best wishes 10 the Ukralnian-American community of Syracuse and 
Uie Greater Onondaga Region as you hold this special celebration to mark the 10 Anniversary of Ukrainian 
Independence.

New York State is forrunate to be home many flourishing communities of Ukrainian-Americans whoee 
steadfast faith and love of homeland are the values that strengthen and unify them. These very iMime deals 
inspired generations of fellow Ukrainian* to pursue their dreams of a Nation In wh.ch freedom ^ ^ o c r a c y  
would be prevail as the law of the land -  a land rich In the tradidons of a noble anccstry and a respected legacy. 
Their struggle for independence was heroic, though U called for the sacrifice of thousands of Uves throughout tha 
decades as the oppressive forces of communism came ю bear down upon a people whose spirit would not be 
diminished. While its demise is perceived as being too prolonged, all the world has come to recognize 
communism as one of the greatest evils of the 20- century, and Its end was met with resounding approval.

The historic actions in the late 1980's that led to the fall of communist domlnadon in Europe created 
waves of emotion and relief that spread across the entire world. Nowhere was it felt more than among the people 
of Eastern Europe who knew the scourge of a totalitarian regime commanded by leaders of the former Soviet 
Union. In Ukraine, the crimes against humanity that were committed under communist role had cast a shadow 
over that country for 75 years. In its ten years as a free and sovereign state, however, Ukraine and Its people 
have risen to overcome and compensate for its losses throughout history. In 1996. the adoption of a new 
Constitution by its first democratically-elected Parliament enabled Ukraine to take another progressive step toward 
the reform that guarantees the principles of individual liberty, responslblliiy and human rights, as well as cultural 
and religious freedom that we in America cherish as the basis of our own system of law and government.

It is a pleasure to join with the Ukrainian community of Syracuse and neighboring areas in observing this 
anniversary of Ukraine’s independence, and In celebrating lu achievements of the last decade. It isa  new 
democracy sparked by momentum that is well-established in people whose yearning and reverence for freedom 
will never cense. Long live a free Ukraine and its faithful sons and daughters throughout the world.

Very truly yours,

Motlheu J Di iscoll

CxceuTivt Cmamack State Capitol Albany I
hUf:/;*vww.B»«.n)f.ui

Proclamation
C ounty  of O n ondaga  

City of Syracuse

W H E R E A S  T en  years ago, on A ugust 24, 1991, ihe Parliam ent o f U kraine exp ressed  the w ill o f  the people  and 
declared  U kraine  an independent slate, procla im in  ihe territo ria l in tegrity  lo  be "ind iv is ib le  and  inv io lab le .” also 
decluring U kraine po litica lly , socially  and cu ltu rally  separate  from  the au thoritarian  con tro l o f com m un ist rale , the 
P arliam ent o f U kraine  ushered  in a new  era  for ihe U krain ian  nation , u ltim ately  resu lting  in the dem ise  o f the Soviet 

U nion; and

W H E R E A S  Five  y e a n  ago. the adoption  o f ihe U kra in ian  C onsiitu tion  underscored  U k ra in e 's  com m ilm en l lo 
freedom  and dem ocracy , ihe right to  private p ropeny , the ob liga tion  o f ihe governm en t lo  subord inate  itse lf  to  the 
rule o f law , and the right of all c itizens to equal p ro tec tion  under ihe law  rega rd less o f  race, c reed , relig ion  or 
national orig in ; and

W H E R E A S  U kraine  has rem ained  c o n flic l- f^ e  and m ain ta ined  friendly  rela tions w ith  its ne ighbors , has 
volun tarily  given up ihe w o rld ’s th ird  largest nuclear arsenal; and has ac tive ly  pa rtic ipa ted  in in te rnational 
peacekeeping  m issions. U kraine  has a ffirm ed its desire  to  becom e a responsib le  m em ber o f  the w orld  com m un ity  
by successfu lly  im p lem en ting  econom ic  reform s, in stitu ting  m ass p rivatiza tion , c rea ting  a free-m arkei 
in frastructure , all o f  w hich have resu lted  in the first real econom ic  grow th since independence; and

W H E R E A S  L ike ihe people  o f U kraine , llieir brethren . U krain ian-A m ericans, d ream ed  and w orked  tow ard  ihe 
rea lization  o f the age-o ld  dream  ol independence  and sovere ign ty  for the L and o f the ir F o refa thers all Ihe w hile 
m aking num erous and  s ign ifican t con tribu tions to the m osaic that is A m erica; und

W H E R E A S  T he people  and governm ent o f the U nited Slates ol A m cnca  huve a responsib ility  lo  ull co u n lrics  
and peoples o f the w orld , inc lud ing  U kraine  and U krainians, to rew ard their ach ievem en ts  o f  repub lican  virtue  and 
dem ocratic  p rincip les, w ith  support and assistance , in order lo  ensure  pcace. dem ocracy , and freedom  throughou t 
the w orld.

N O W  T H E R E F O R E , I, N ic h o las  J .  P l r r o , C oun ty  E xecutive o f the C ounty  o f O nondaga  and I, M a tth e w  J .  
D risco ll, M ayor of the C ity  o f Syracuse , on behalf  o f  its c itizens, do  hereby p rocla im  A ugust 24. 2001 as the 

T E N T H  A N N IV E R S A R Y  O F  IN D E P E N D E N C E  
IN U K R A IN E

A nd urge all c itizens lo jo in  in the celebra tion , in rem em brance  o f those w hose heroic  e ffo rts la id  ihe foundations 
for freedom .

IN  W IT N E S S  W H E R E O F , we have he reunto  set our hands and caused  the Seal o f the C ity  o f  Syracuse  and  the 
County  o f O nondaga  to  be im prin ted  ih is T w enty-fourth  day of A ugust, in the year T w o -lh o u san d  and  one.^

period is 17 9%. Income of 
population grew by 8.5%.

Prime Minister A Kinakh 
announced such data. He added also 
that it is important to fix such 
tendency in future because stability 
of situation in the country will depend 
on this factor.

Help Us Help Ukraine: 
Donate to the 

UFA Chomobyl Hospital Fund!


