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ХРИСТОС BOCKPEC ! -  BOCKPECJIA УКРАЇНА !

ВЕЛИКОДНЄ ПОСЛАННЯ
ПОСТІЙНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ 

ПРАВОСЛАВНИХ ЄПИСКОПІВ ПОЗА МЕЖАМИ 
УКРАЇНИ 

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
Всечесному Духовенству, у Христі Дияконству, 

Преподобному Чернецтву та Боголюбивим духовним дітям 
(5вятої Української Православної Церкви.
Христос Воскрес! -  "Радійте!" (Мт. 28:9)

У цей світлий день Воскресіння Христового, Свята 
Церква бажаС, щоб Ваші серця наповннилися тією радістю , 
про яку говорить у своєму Пасхальному Слові Св. Іоан Зо- 
лотбустий: "Увійдіть всі у радість Господа свого: і перші, і 
останні.». Багаті і вбогі веселіться разом, щирі й байдужі -  
ш ан у ^ е  цей день!... Всі насолоджуйтеся святом Віри, всі 
споживайте з багатства Добротливости".

Великдень -- це свято Віри, тому й повноту радости 
можуть відчути справді тільки ті, що непохитно вірують у 
Воскресіння Христа, Який, перетерпівши хрест, "смертю  
смерть подолав!"

Про це й говорить у своєму Слові Св. Іоан Золотоус- 
тий, звертаючись (І Кор. 15:26) до "останнього нашого во
рога" -- смерти: "Смерте, де твоє жало? Пекло, де твоя пере
мога? Христос Воскрес, -  і ти звалене... Христос Воскрес, -  
і радіють ангели... Христос Воскрес, -- і життя вільно пли
ве..., бо Вставший із мертвих Христос став первістком воск
ресіння мертвих".

Святі Апостоли, як очевидці Воскреслого Господа, без
боязно пішли на проповідь Євангелії, бо вони були сповнені 
духом побіди, духом Воскресіння Христового. І їхня непо
хитна віра перемогла світ.

Про цю проповідь Св. ап. Павло, якому Христос з'явив
ся окремо, так пише: "Звіщ аю  Вам, браття, Є вангелію  
(Добру Вістку)..., що Христос був умер ради наших гріхів за 
Писанням, і що Він був похований, і що третього дня Він 
воскрес за Писанням, і що з'явився Він Кифі (П етрові), а 
потім Дванадцятьом... А по всіх Він з'явився й мені, мов 
якому недородкові..., бо ж я переслідував був Церкву Божу" 
(І Кор. 15:1-9).

(Продовження на стор. 2-ій)

ПРЕЗИДЕНТ КУЧМА ЗАТВЕРДИВ 
ПРОГРАМУ БОРОТЬБИ 3 КОРУПЦІЄЮ

К иїв (У к р ін ф о р м ). — 
Конкретні заходи на подолан
ня корупції визначила націо
нальна програма боротьби з 
корупцією, яку затвердив сво
їм указом Президент України. 
Міністер юстиції Сергій Голо
ватий сказав, що вона перед
бачає профілактичні, органі
заційно-правові заходи, а та 
кож інформаційно-аналітичне 
забезпечення боротьби з ко 
рупцією та пов’язаною з нею 
злочинністю. Особлива увага, 
за його словами, приділяти
меться викриттю  ф актів  ко 
рупції, зв ’язків з криміналь-

У РАКЕТНО-КОСМІЧНІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ 
СЛАВНЕ МИНУЛЕ І ВЕЛИКЕ МАЙБУТНЄ

Київ (Укрінформ). — За 
роки незалеж ности  У країна 
здійснила запуск власного су
путника, вивела на орбіту 43 
закордонні космічні апарати, 
уклала понад сто міжнародних 
контрактів , пов’язаних з ос
воєнням космічного простору. 
Ці дані навів 11 квітня на уро
чистих зборах , присвячених 
дню працівників ракетно-кос
мічної галузі У країни, ген е
ральний директор Національ
ного К осм ічного  А гентства 
країни Олександер Негода.

Ракетно-космічна галузь 
України зуміла в тяжкий для 
країни час не лише зберегти, 
але й розвинути свій науково- 
технічний потенціял, підкрес
люється у вітальному посланні

Президента творцям українсь
кої космічної техніки. Леонід 
Кучма подякував трудівникам 
галузі за їх самовіддану працю 
на благо нової України, висло
вив упевненість, що унікаль
ний в ітчизняний  косм ічний 
ком плекс нарощ уватиме по
тенціял.

Працівників ракетно-кос
мічної галузі прийшли приві
тати  с ек р етар  Ради Н а ц іо 
н альн о ї Б езп еки  і О борони 
Володимир Горбулін, к ер ів 
ники міністерств і відомств, 
народні депутати. Від імени 
держави Володимир Горбулін 
вручив групі науковців і спе- 
ціялістів галузі державні на
городи, посвідчення про при
своєння почесних звань.

ними елем ентам и  в органах 
викон авчо ї влади. З о к р ем а , 
передбачено провести атеста
цію держ авних служ бовц ів , 
запровадити механізм декля- 
рування їхніх прибутків, здійс
ню вати  ротац ію  держ авних 
службовців, які працю ю ть в 
органах місцевої влади понад 
п’ять років.

Згідно з програмою, до 1 
липня цього  року  м ає бути 
проведена комплексна аналіза 
п орядку  викори стан н я  д ер 
ж авн им и  п ідп ри єм ствам и  
бюджетних і позабюджетних 
коштів.

Євген Крименко-Івакків
ШЛЯХ ВОСКРЕСІННЯ

Христос Воскрес! Ж иттям заблис із гробу, 
Воскресли й ми із челюстів могил;
І помахом могутнім дужих крил 
Сторіч насуплених стрясаємо жалобу,
В польоті до небесних золотих 
Воріт до раю та осель святих.

Здавалося, що марево Голгот,
Дорога хресна — лиш болючий спомин,
Що зойк терпінь, клич боротьби й турбот 
Заглушать радісно воскресні дзвони 
Із великодніх голубих висот.

Здавалося... та світ цей не такий... 
Воскреснути лиш раз — годиться славі Божій, 
А нам призначено постійно воскресати 
На цій землі, де сили ще ворожі;
Змагатися постійно, падати, вставати,
Аж поки справжнє сонце волі не засяє 

скрізь в Україні...
Шлях Воскресіння — довгий і важкий; 
Христос Воскрес! Народ наш воскресає.

ДИНАМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
ПРЕЗИДЕНТА Л. КУЧМИ

К иїв  (У к р ін ф о р м ). — 
Після деякого, насправді уяв
ного уповільнення динаміки
ЗОВНІШ НЬОПОЛІТИЧНОЇ д іял ь
ности Президента у квітні, кі
нець цього місяця на наступ
ний тр авен ь  об іц яю ть  бути 
напруженими, — заявив 16-го 
квітня кер івни к  політичних 
справ Адміністрації Президен
та У к раїн и  — В олоди м ир 
Огризко. В травні має відбути
ся офіційна візита Президена 
України до Туркменістану, в 
середині травня у Вашінґтоні 
відбу-деться зустріч Леоніда 
К учми з в іц еп рези д ен том  
СШ А А л ьб ер то м  Ґо р о м  у 
рамках роботи спільної укра
їнсько-американської комісії 
Кучма-Гор.

Також у травні Україну з 
оф іц ійною  візитою  відвідає

В. Огризко також повідо
мив, що у переговорному про
цесі з Румунією, який передує 
підписанню ш ироком аш таб- 
ного договору, “ми виходимо 
на фінішну лінію”. Наші пози
ції близькі, сказав він і висло
вив сподівання, що “скоро ма
тимемо і спільний документ”.

На жаль, продовжив він, 
цього не можна сказати про 
процес делімітації та демарка
ції кордону з Росією. Загалом, 
останні документи, схвалені 
Державною Думою Російської 
Федерації, заяви бкремих ви
соких посадових осіб, зокрема 
А м ана Т улєєва , В олодим ир 
Огризко розцінює як речі, які 
змушують серйозно замисли
тись над тим, що відбувається 
в росій ськом у  п олітичн ом у  

(Продовження на стор. 3-ій)

ПОДБАЙМО ПРО ЗБЕРЕЖЕННЯ 
ОБ’ЄКТІВ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРНОЇ 

СПАДЩИНИ в АМЕРИЦІ
Скрентон, Па. — Як пові

домив голову УБС ою зу Івана 
Олексина Державний Комітет 
України у справах національ
ностей та міграції, відповідно 
до угоди між Урядом США та 
Урядом України, створено ук
раїнсько-американську спіль
ну комісію  охорони культур
ної спадщини.

Згідно  з пляном роботи  
цієї комісії, з ’ясовується пере
лік тих місць та об’єктів куль
турної спадщини, що виклика
ють зацікавленість обох країн.
Американська сторона готова 
надати Україні перелік об’єк
тів культури на території У к
раїни, а україн ська повинна 
виготовити список таких над
бань україн ської культурної 
спадщ ини в А м ер и ц і, яки м  
потрібний захист і поміч дер
жави. Цей список українська 
комісія передасть американсь
кій.

Д о о б ’є к т ів  к у л ьту р н о ї 
спадщ ини, зг ід но  з угодою , 
н ал е ж ать  м ісця п роведенн я 
богослуж ень, місця істори ч
ного значення, пам’ятники по
м ерл и м , ар х ів н і м атер іял и  
тощо.

Щоб допомогти у цій не
відкладній справі, Український 
Б ратський С ою з просить на
ших читачів надіслати на його 
адресу п ер ел ік  тих о б ’єктів  
культурної спадщини україн
ців у С Ш А , що п отребую ть  
захи сту  та доп ом оги  У ряду 
США у їх збереженні та впо
рядкуванні за такою  схемою: 
назва та адреса об’єктів, необ
хідні роботи для їх збереж ен
ня, можлива висота коштів на 
проведення робіт.

Справа, про яку пишемо 
— н ев ід к л ад н а . Б л и ж ч и м и  
інформаціями служить голова 
У Б С ою зу Іван О лексин, тел. 
(717) 342-0937.

УКРАЇНА ЗАЛИШАЄТЬСЯ ПРІОРИТЕТОМ 
ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ США

го Конгресу Н. Сміта, має чу
дові перспективи. Відповідаю
чи на запитання українських

К иїв  (У к р ін ф о р м ). — 
Широке коло міжнародних пи
тань, націлених на розвиток  
відносин  м іж  У к р а їн о ю  і 
СШ А , розгл ян уто  11 квітня 
під час телемосту, який з ’єд
нав між собою США, Україну, 
П ольщ у та Ю гославію. Й ого 
о рган ізувал а А м ери кан ська 
Інф орм аційна С луж ба в У к 
раїні.

Р озвиток  стратег ічн ого  
партнерства США з Україною 
в економічній галузі, на думку 
чл ен а  к о м ітету  з п и тан ь  
бю дж етної політики П алати  
Представників американсько-

ж у рн ал іст ів , він п ідкресли в  
зац ікавлен ість  СШ А у силь
ному економічному партнері, 
яким повинна стати Україна.

Розуміючи наші труднощі 
перехідного періоду, в той же 
час він висловив думку про те, 
щ о ам ер и к ан ськ а  доп ом ога  
У к р а їн і м ож е п ри п и н и ти ся  
тільки  у разі поруш ень прав 
людини та повернення наш ої 
держави на недемократичний 
шлях розвитку.

ВІЙСЬКОВИЙ ЛГГАК “АН-30” 
НАД ТЕРИТОРІЄЮ США

В аш ін гто н . — Я к п о в і
домляє Посольство України в 
США, 16-го квітня до Вашінґ- 
тону прибув спеціяльно облад
наний л іт а к  У к р а їн ськ и х  
В ій сь к о в о -П о в ітр ян и х  Сил 
“Ан-30”.

На його борті перебуває 
група військових інспекторів 
на чолі з начальником Центру 
Перевірки Збройних Сил У к
раїни генерал-майором М ико

лою Гончаренком.
На летовищі літак зустрі

чали військовий аташе У краї
ни в США Володимир Гаврн- 
л о в , а т а к о ж  п р ед став н и к и  
центрів перевірки СШ А, Н і
м еччи ни  та К ан ад и . В они 
о б говори ли  проведення над 
територією  СШ А тренуваль
ного спостереж ного польоту 
літака “Ан-30”, який здійсню
ватиметься відповідно до дого
вору про відкрите небо.

НОВА ПУБЛІКАЦІЯ ГАННИ ЧЕРІНЬ
С крентон , П а. — П еред 

нами нова збірка поезій Ганни 
Черінь п. н. “Держ ава”. Книж
ка у гарній м ’якій оправі, на 
доброму папері, вийшла у в-ві 
“Л ілея” в Тернополі з датою  
1996 року. У ній майже на 200 
сто р ін к ах  друку зн аходи м о  
післяслово редактора збірки 
П етра Сороки, коротку біог
рафію  авторки та 176 поезій.

переплетених кількома ф ото 
ілюстраціями.

До збірки ввійшли вірші з 
1990-1996 років. Тираж книж
ки — 1000 примірників.

Книжку можна придбати 
за 10 долярів від її Авторки: 

Halyna Pankiw 
652 Norwood St.
Port Charlotte, FL 33952. _
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ВЕЛИКОДНЄ ПОСЛАННЯ...
(Продовження зі стор. 1-ої)

Віра у тайну Воскресіння Христового стала наріжним 
каменем благовістя Апостолів (І Кор. 15:14). їхня проповідь 
про цю радісну вістку визволення рознеслась по всьому світі 
і сьогодні дійшла вже майже до всіх народів. Ця радісна 
вістка проповідуватиметься аж до Другого Пришестя Госпо
да нашого Ісуса Христа, коли Він у Славі, зі Своїми ангела
ми, повернеться на цей світ, щоб кожному віддати по ділах 
його. І чим темніша ніч безвір'я, тим світліший день В оск
ресіння Христового.

Ми, що "в Христа хрестилися, у Христа зодягнулися", 
стали християнами, тобто Христовими. У святій Тайні Хре
щення ми зрослися з Господом і стали причасниками Й ого 
смерти і Воскресіння.

Отже, готуючись до Ювілею 2000-ліття з дня народжен
ня нашого Спасителя, Боголюдини Ісуса Христа, що припа
дає за три роки від тепер, скріпімось у нашій вірі у Воскрес- 
лого Господа та засвідчім цю віру ділами, достойними її.

Постійна Конференція Українських Православних 
Єпископів поза межам#^ф&1ЙЙ^поблагословила ці наступ
ні роки бути роками припугувагяг До’-Великого Ювілею. З ц і
єї нагоди рік 1997 вйзгіаЧенйй;'*гк'-чРт£ Покликань".

Існують різні покликання в житті, а в кожному з них 
людина може служити Богові і ближньому. Н айголовніш е 
ж наше покликання, як християн, -- це стати Н ародом 
Божим. А Народ Божий і Його Церква потребують духов
них провідників-пастирів. Тож молімось, щоб Господь пос
лав нам добрих пастирів, які могли б продовжувати діло на
шого спасіння, розпочате нашими предками.

Улюблені брати і сестри! Вітаємо з лю бов'ю  Вас, що 
доручені нашій пастирській опіці, оцим щирим пасхальним 
словом і надіємось, що воно принесе Вам невід'ємну потіху і 
радість. Спонукані всеобіймаючою лю бов'ю  В оскреслого 
Спаса -  Джерела всякої утіхи і блягословення, обіймаємо в 
дусі цього Свята із Свят ієрархію, священство і наших братів 
та сестер по вірі в незалежній Україні.

Нехай Воскреслий Господь, Який закликає всіх до 
єдности, сподобить нас побачити той духовно радісний день, 
коли на землі, освяченій стійкою вірою і чистим служінням 
наших христолюбивих предків, буде одна Рідна Українська 
Православна Церква, яка, у єднанні з Церквами Вселенсь
кого Православ'я, стане тим знаряддям, яким Воскреслий 
Господь продовжуватиме освячення і спасіння всіх. Радійте!

ХРИСТОС ВОСКРЕС! ВОІСТИНУ ВОСКРЕС!

ІВасилій
М итрополит Української 

Православної Церкви Канади 
ІКонстантин

Митрополит Української Православної Церкви США 
і в діяспорі 
ІАнатолій 

М итрополит Української 
Православної Церкви в діяспорі 

Цван
Архиєпископ Української 

П равославної Церкви Канади 
ІАнтоній 

Архиєпископ Української 
Православної Церкви США та Епархії УА П Ц  

Австралії й Нової Зеляндії 
1'Всеволод 

Архиєпископ Української 
Православної Церкви США 

ІПаїсій 
Єпископ Української 

Православної Церкви США 
tIOpm 

Єпископ Української 
Православної Церкви Канади 

ІІоанн 
Єпископ Української 

П равославної Церкви в діяспорі 
ІЄремія

Єпископ Української Православної 
Церкви в Південній Америці

Великдень, 1997 р. Б.

Крилате слово “шмаров- 
щ ина”, яке в Україні набуло 
широкого вжитку як поняття 
руїнництва, зрадництва, ро- 
сійщення, від прізвища мініст
ра оборони В. Шмарова, який, 
ставши міністром, захопився 
руйнуванням  україн ських  
збройних сил.

Після зустрічі з міністром 
оборони Росії Ґрачовим , що 
відбулася 25 листопада 1995 р. 
в Сочі, де був підписаний та 
ємний договір, Шмаров почав 
робити “реформи” в українсь
кій армії, а, насправді, це було 
її руйнування. До Росії виво
зилися найцінніші літаки, кри
латі ракети, вивезено також  
9800 одиниць військової тех
ніки — і все безкоштовно. Та
кож дозволялось на безкош 
товне пересування російсько
го війська через Україну, про
їзд ешелонів і транспорту без 
всякої контролі.

Військові округи України 
Шмаров хотів перетворити на 
корпуси і тримати їх на пери
ферії з тим, щоб вони були на 
місцевому утриманні, вклю ч
но з харчуванням і одягом!? А 
літаки, які мали бути завжди 
напоготові, стояли не заправ
лені. Разом з цим з армії звіль
няли або обставинами доводи
ли до звільнення генералів та 
оф іцерів, які дотримувалися 
української мови і самі запро
ваджували її у підлеглих війсь
кових частинах . Н енависть  
Шмарова до української мови, 
історії та незалежности Укра
їни була така велика, що в ко
ридорах і кімнатах його Міні-

(“СУД І ОСУД”. В-ВО “
стерства, де були раніше порт
рети гетьманів, діячів України
— все прибрано.

Б ачачи  таку раїнницьку 
роботу Шмарова, кращі гене
рали та офіцери кинулись по 
порятунок до газети “Вечірній 
К иїв” та його головного р е 
дактора Віталія Карпенка, які 
завж ди  см іливо  виступали  
п роти  м аф ії, зл ови ж и ван ь , 
руїнників і ворогів самостій
ности України, яких після роз
валу Радянського Союзу ли
шилося на старих постах чи
м ало  і вони п очасти  й далі 
розкрадаю ть українське доб
ро, вороже ставляться до на
шої державної мови. Одержав
ши вбивчі ф акти чн і докази  
про злочинні дії Ш марова, В. 
Карпенко вступив у боротьбу 
з чорними силами шмаровщи- 
ни: 8 лютого 1996 р. в колонці 
головного редактора появи
лась сенсаційна стаття “Д ер
жавний переворот”, яка ско
лихнула не тільки  ком анду
ванням наш ої армії, а і всім 
патріотичним  суспільством . 
П очал ась  зав зята  боротьб а 
двох сил — ворогів України- 
руїнників і оборонц ів  у к р а
їнської самостійности, укра
їн ськ о ї арм ії, яка є перш им 
гарантом волі України.

У кож ном у ном ері ц іє ї 
газети  з ’являлися все нові й 
нові докази злочинности Шма
р ова . П овід ом л ялося , що з 
525-ти кораблів Чорноморсь
кої Фльоти, лишилося тільки 
50, що вж е н ічого й ділити; 
зруйнована система вищої вій
ськової освіти, масове звіль-

ВЕЧІРНІЙ КИЇВ”. 1996.)
нення з армії національно сві
домих кадрів, необгрунтоване 
р о зф о р м у в ан н я  в ійськових 
частин, відсутність бойової та 
національно-політичної підго
товки, а в українській армії не 
було жодного командира пол
ку з в ійськово-академ ічною  
освітою і т. д.

Кожний номер “Вечірки” 
кричав про небезпеку з боку 
ш м аровщ ини: “ Що віддав 
Ш м аров Ґр ач о в у  в С о ч і? ” , 
“ М етуш ня в М ін о б о р о н и ” , 
“Україна в тенетах російських 
спеціялістів”, “Міністер обо
рони відкриває ф ронт проти 
‘Вечірки’”, “Пан Шмаров бле
ф ує”, “Припинити витіснення 
з армії патріотів”, “Армію — з 
молотка” тощо.

І, нарешті, “В ечірка” до
сягла свого: недавнього гене
рала Ш м арова зняли з його 
посади, а на його місце приз
начили українця — генерала 
К узьм ука. А ле Ш м аров не 
склав своєї іброї, а подав до 
суду на “ В ечірн ій  К и їв ” та 
його головного редактора В. 
Карпенка “за наклепи та при
ниження”. Цікаво, що міністер 
оборони України не знав на
віть української мови, а позов 
подав російською. В. Карпен
ко та представник “В ечірки” 
відмовились відповідати й слу
хати цей позов чужою мовою. 
Через якийсь час напасник му
сив прислати позов українсь
кою мовою. Але сам на суд не 
з ’явився, а прислав заступни
ка.

Та суд викликав таке за
цікавлення цією подією серед

громадянства, зокрема серед 
молоді, що заля суду бувала 
часто переповнена. Суд ф ак 
тично був не над “Вечіркою ” 
та її редактором, а над Шма- 
ровим та шмаровщиною, дар
ма, що суддя Зінаїда Антоши- 
на, як було добре п ом ітн о , 
симпатизувала Ш марову, на
віть спершу хотіла вести суд 
російською мовою. Але все ж 
з допомогою доброго оборон
ця чи ад вок ата  та дякую чи 
незвичайній  м айстерності й 
досвідові редактора В. К ар 
п енка, на суді всі присутні 
побачили, якою руїнницькою 
роботою (певно, на доручення 
Ґрачова) займався Шмаров.

І от, як підсумок цього 
незвичайного процесу, щойно 
вийшла з друку цікава книжка 
“Суд і осуд” (Міністер оборо
ни проти “Вечірнього Києва”, 
а “Вечірній Київ” проти шма
ровщини). Видання великого 
формату має 176 сторінок, па 
яких надруковано протоколи 
ведення суду.

У цьому віщанні надруко
вано також  головніші статті
В. Карпенка та оборонців по
зицій “Вечірнього Києва”. До 
редакції надходило безліч лис
тів  з м оральною , а іноді і з 
матеріяльною підтримкою.

Варто згадати, що Шмп- 
ров у своїй скарзі вимагав 2 
мільярди карбованців відшко
дування, а суд присудив стяг
нути з “Вечірнього Києва” 300 
мільйонів карбованців, а з В. 
Карпенка — 15 мільйонів.

(Продовження на стор. 3-ій)
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 ̂ Найістотнішою рисою со- Tim es M agazine” назвав про
ціяльно-психолопчного кліма
ту сучасної України є зневіра, 
викликана глибокою  екон о
мічною кризою. Особливо пе
симістично настроєні люди се
реднього і старшого поколінь, 
яким важко позбутися ілюзії, 
що за часів радянської пляно- 
вої економіки досягнуто ста- 
більности виробництва і га 
рантовано соціяльне забезпе
чення, якого не мала жодна з 
країн світу. Мало хто з них ус
відом лю є, що насправді р а 
дянська плянова екон ом іка  
була стеж кою  до провалля й 
У країн і пощ астило зупини
тися над цією безоднею в ос
танню  мить. Т епер вона ба- 
лянсує на самісінькому краї, 
намагається утриматися, ру
шити від прірви, але збанкру
тіла економічна система галь
мує цей рух.

Молоді українці, а також 
ряд людей старшого поколін
ня, які не втратили здатности 
до осм ислення стан ови щ а, 
прагнуть дії, але не завжди ус
відомлюють, які саме процеси 
відбуваю ться в україн ськ ій  
екон ом іц і, яким и ш ляхам и 
треба йти до успіху. Відповідь 
на ці запитання пропонує нова 
книга директора Гарвардсько
го Інституту М іж народного 
Розвитку — професора катед- 
ри міжнародної торгівлі Гар
вардського університету, чле- 
на-кореспондента Н ацональ- 
ного Бю ра Економічних Дос
ліджень США Джефрі Сакса і 
наукового співробітника Гар
вардського Інституту М іжна
родного Розвитку Олександра 
П ивоварського  “ Е кон ом іка 
перехідного періоду. У роки 
для України” (Київ, “Основа”, 
1996). П ер екл ад  і видання 
здійснено з поміччю ФКУ та 
УНІГУ.

Ж урнал “The New York

ф есора Д ж еф рі С акса “най- 
впливовіш им економ істом  у 
світі” . Як радник з економіки, 
він допоміг подолати кризу в 
П ольщ і, Б ол ів ії, ряді інших 
к р а їн , написав  понад 120 
наукових досліджень. У новій 
книзі Дж. Сакс у творчій спів
дружності з Олександром Пи- 
воварським (він також  пере
клав книгу з англійської мови) 
р о згл я д ає  з посиланням  на 
досвід інших країн перспекти
ви створення ефективної рин
кової економіки в Україні.

Книга має п’ять частин і 
19 розділів, у яких викладено 
загальний погляд на ринкову 
ек о н о м ік у , п ро ан ал ізо ван о  
явище інфляції у фінансових 
системах, наведено всебічну 
характеристику ринкової еко
номіки, а також вивчено взає
мозалежність України і світо
во ї ек о н о м ік и , ви зн ачен о  
п ерсп екти ви  ек о н о м іч н о го  
розвитку України, її інтеграції 
до світової економічної систе
ми. Песимістам варто прочи
тати давнішні прогнози щодо 
майбутнього економіки Япо
н ії, якій  відом і економ істи  
пророкували безвихідь, злидні, 
зан еп ад  і корупц ію . Чи не 
чуємо ми подібне й стосовно 
України? Тож варто пам’ята
ти сумні прогнози, спостеріга
ючи за економічним зростан
ням не лише Японії, а й значно 
ближчих до України Польщі 
та Угорщини.

У книзі підтверджено те
зу про те, що Радянський Со
юз був найбільшим у світі ви
робником сталі, у його валово
му н аціональном у продукті 
мідь, алюміній, синтетичний 
каучук посідали незрівнянно 
більшу питому вагу порівняно 
з провідними країнами Заходу. 
Але цього досягнуто за раху
нок інших галузей промисло

восте і саме ця обставина ста
ла однією з причин занепаду, 
тому що така радянська еко
номічна стратегія  впродовж  
семи десятиліть вела країну до 
неминучої економічної, полі
ти ч н о ї і со ц ія л ьн о ї кризи . 
Особливо ж постраждала від 
цього Україна, де при 20% ра
дянського населення, розміще
но переваж аю чий потенціял 
важ кої промисловости. С ут
ність і причини занепаду р а 
дянської економіки в Україні 
проаналізовано з використан
ням якн ай б іл ьш  вірогідн и х  
джерел.

А налізую чи ф ункціону
вання р и н к о в о ї ек о н о м ік и , 
автори  книги наводять чис
ленні приклади зі св ітового 
досвіду, тому їхня розповідь 
має не тільки науково-дослід
ницьке, а й просвітницьке зна
чення, що сприятиме зацікав
леності книгою широких чи
тацьких верств, навіть далеких 
від економічної теорії. О соб
ливо ж цікавими для українсь
кого читача є розділи, присвя
чені Україні. Її нинішнє стано
вище ускладнюється ще г: гнм, 
що моделі ринкової економіки 
країн Заходу істотно різняться 
між собою, а молода держава 
вже не має можливости експе
риментувати, її вибір має бути 
одноразовим  і б езп о м и л к о 
вим. Тому, шукаючи відповіді 
на запитання: “Яку модель об
рати  У к р а їн і? ” , автори  д о 
кладно розглядаю ть уже на
бутий досвід. Водночас вони 
н астій но  стверд ж ую ть , що 
Україна може досягти успіху у 
своїх економ ічних п ер етв о 
реннях тільки на шляху фун
даментальних реформ.

Україна, звісно, не єдина 
країна, якій випало пережити 
глибоку економічну кризу, але 
певна ун ікальність її стан о 

вища полягає в тому, що нова 
держ ава має до р о зв ’язання 
водночас три проблеми: пере
хід від диктатури до демокра
тії, вихід з колоніяльної залеж- 
ности, подолання економічно
го занепаду. При цьому успіх 
справи гальмую ть держ авна 
н еп л ато сп р о м о ж н ість , к о 
мандне управління економ і
кою, байдужість до екології, 
безін іціятивність населення, 
не здатного до підприємливос- 
ти.

В Україні досі немає еко
номічної свободи — централь
ний уряд обмежує зовнішньо
торговельну діяльність вироб
ників, перешкоджає утворен
ню нових компаній та спіль
них підприємств. Право влас- 
ности проголошено лише но
мінально. Промислові підпри
ємства все ще контролює дер
ж ава , ак ц іон ери  не м аю ть 
впливу на свою адміністрацію. 
В нутріш ня кон курен ц ія  не 
існує, а зовнішня стримується 
держ авою . П равові ринкові 
інституції ще не забезпечують 
розвитку ринкової діяльности, 
безумовного виконання конт
рактних зобов’язань. Процеду
ра бан крутств  п ідприєм ств, 
п о кл и к ан а  о зд о р о вл ю вати  
економіку, не застосовується, 
збитковим підприємствам дер
жава виділяє субсидії. Еконо
мічна політика уряду неперед
бачлива, схильна до стрімких 
змін. У книзі розглянуто зна
чення кожного з цих факторів, 
викладено обгрунтовані пора
ди щодо посилення їх дієвости.

Книга “ Економіка пере
хідного періоду. У роки  для 
України”, як зазначалося, ви
дана з поміччю  українських 
н аукових ц ентр ів , а тому с 
практичною допомогою діяс- 
пори м олодій  У країн ськ ій  
Державі.
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РЕКОРДОВЕ ЗВІДОМЛЕННЯ УБСОЮЗУ 
ЗА ЛЮТИЙ, 1997 Р.

MONTHLY RECORDING REPORT 
FOR FEBRUARY 1997

ПОМЕР ІВАН CABKA

НОВІ ЧЛЕНИ/NEW MEMBERS: 
16 Odarka Charambara, Natalia T. 

McLemore 
102 Anita Fedorenko
171 Tamara Shilo
172 Pavel Bratsky
173 Adrian T. Oiesnyckyj, Anna 

Pitio. Walter Pitio
259 Danasia Rycfaok 
270 Lydia A. Car. Michael Car 
338 Jozefa Koetdnyj, Mychajlo 

Koetdnyj, Nataliya Paroby, 
Mikhayio Zawadskiy

НОВІ ЧЛЕНИ 
NEW MEMBERS "AD/D"

16 Natalia T. McLemore 
64 Gregory M. Weigand 

171 Tamara Shilo 
338 Nataliya Paroby, Mikhaylo 

Zawadskiy

ПОМЕРЛИ/DEATH 
37 Edward A. Karknt 
93 Stephanie Koetink 

120 Mary Makitteo. #1, #2. #3 
147 Anna Baran 
155 Maria Nakooeczny 
173 Walter Kwas 
SM Nancy Cheslock

ПОМЕРЛИ НА ВИПЛАЧЕНОМУ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННІ 

DIED ON PAID UP BENEFIT 
36 Anna Levitzky 
43 Alex Kancso
48 Frank Trach
49 Ann Hawrylko 
64 Anna Marqoardt 
71 Sophie Tomko

120 John Dzera
173 Walter Kwas, Mary Matlin
301 WasylHajdaj
322 Irena Korenewycz
SM John J. Batch, Stella Horchkk

ЗІСТАВЛЕННЯ 
ЗА МІСЯЦЬ ЛЮТИЙ 1997 P. 

(дорослій департамент) 
SUMMARY 

FOR FEBRUARY 1997 
З кінцем 31 січні 1997 р.
УБСоюз мав активних 
дорослая члеиів-грамот 

П ргіїїто іо н х  членів 
Прийнято нових членів AD/D 
РІапС 
Прийнято З ДИТЯЧОГО 

департаменту 8
Прийнято з переступнями

13

В клясі SL 
В клясі Т-25

Разом

2,473
___ 88
8,897

РЕКОРДОВЕ ЗВІДОМЛЕННЯ 
ДИТЯЧОГО ВІДДІЛУ 

УБСОЮЗУ 
ЗА ЛЮТИЙ 1997 Р. 

MONTHLY RECORDING 
REPORT - JUVENILE DIVISION 

FOR FEBRUARY 1997.

НОВІ ЧЛЕНИ/NEW MEMBERS: 
16 Anna E. Bdendink 

173 Andrea Pitio 
244 Joehaa D. Johnson 
338 Katherine N. Tymochenko 
SM Benjamin L. Wilson

ЗІСТАВЛЕННЯ 
ЗА МІСЯЦЬ ЛЮТИЙ 1997 P. 

(дитячий департамент)
SUMMARY FOR FEBRUARY 

1997 Сіиусяііє division)
З кінцем 31 січня 1997 р.

УБСоюз мав активних 
дитячих членів-грам от 

Прийнято нових членів 
Прийнято з переступнями 
листами 

Прийнято наново 
Прийнято з інших кляс за

безпечення
Разом 

Суспендовано 
Вндано переступні листи 
Перейшли в дорослі члени 
Відійшли з готівкою за 
дозрілі грамоти 

Вигаслі термінові 
забезпечення "ОО-А"

Відійшли з передчасним 
зворотом в готівці 

Перейшли до інших кляс 
забезпечення 

Перейшли на передвчасне 
виплачене забезпечення 

Перейшли на безплатне 
продовжене забезпечення 

Померли
Разом

З кінцем 28 лютого 1997 р.

С крен тон , П а. (М. Дуп- 
ляк). — У неділю, 6-го квітня, 
після важкої недуги помер тут, 
проживши 80 років трудолю 
бивого життя, добрий чоловік, 
батько, дідусь, українець і чес
ний громадянин, якого лю би
ли і шанували численні друзі 
та знайомі — св. п. Іван Савка.

1,638
5

0
0

1,643
0
0
8

11

Св. п. Іван Савка

Покійний народився в ро
дині Василя і Юстини з дому 
Н асевич у С крентон і в 1917 
році, а його батько був одним 
з активних організаторів сою
зової активности на початку 
цього століття.

Св. п. Іван Савка — вете
ран Другої світової війни. Слу
жив у ранзі серж анта в 86-ім 
мінометнім батальйоні в Е в
ропі, а востаннє був учасни
ком зустрічі ветеранів інвазії 
американських військ в Н ор
мандії, у 50-ту річницю  істо
ричної битви. Перед емериту
рою працював електрозварю- 
вальником; був м. ін. членом

Українського Братського Со
юзу, а в останніх роках постій
но жертвував на Чорнобильсь
кий П р о е к т  У Б С , бо ж ал ів  
своїх кровних братів і сестер, 
як і п о тер п іл и  від н асл ід к ів  
чорнобильської радіяції.

Св. п. Іван  С авк а  був 
скром ною  і лагідною  лю ди 
ною, все готовою помогти ін
шим у п отреб і. Він був теж  
гордий зі свого українського 
роду; дуже радів, що Україна 
стала незалежною державою, 
цікавився ж иттям його євро
п ей сько ї Б атьк івщ и н и , я ко ї 
ніколи не бачив, і мріяв відві
дати її. Коли кілька років тому 
трапилась нагода кращ е вив
чити мову своїх батьків, П о 
кійний прийшов на лекції ук
раїнської мови зі своєю  дру
ж иною , донькою  і внучкою . 
Здоров’я, що підвело, не доз
волило йому вже відвідати У к
раїни.

Св. п. Іван Савка осиро
тив  друж ину Г али н у , синів  
Г ригорія  і М ихайла, доньку 
Сузанну, п ’ятеро  внуків і дві 
сестри — Марію і Софію, а дві 
сестри — Анна і Єва відійшли 
з цього світу скоріше. Б агато
людний похорон був підтвер
дженням пошани в родині та в 
громаді, якою втішався Покій
ний.

Похоронні відправи здійс
нив о. митрат Реймонд Ревак у 
п охорон н ом у  дом і Е д вар д а  
Чомка, а відтак в українській 
католицькій церкві св. В оло
димира. Нехай американська 
зем л я  буде П о к ій н о м у  л е г 
кою, а добра пам’ять про ньо
го залишиться між нами наві-

15
5
6

днтнчнж члеиів-грамот L632

ЗІСТАВЛЕННЯ ЗА КЛЯСАМИ 
SUMMARY BY CLASS

Прийнято наново 
Прийнято наново AD/D 
Прийнято з інших кляс за

безпечення
Разом 

Суспендовано 
Суспендовано AD/D 
Вндано переступні листя 
Переведені на виплачене 

забезпечення 80/40 
Перейшли на виплачене 

забезпечення з виші, 
грамотами за життя 

Переведені на безплатне 
продовжене забезпечення 

Відійшли з готівкою за 
дозрілі грамопга 

Відійшли з передчасним 
зворотом в готівці 

Відійшли до інших кляс 
забезпечення 

Перейшли на нередвчасие 
виплачене забезпечення 

Відійшли з вигаслими 
терміновими грамотами 

Померли
Conversion Plan А & В 

Разом
З кінцем 28 лютого 1997 р. 
УБСоюз мав активних 

киів-грамот

8,960
9
2

13

В клясі W 
В клясі Е15-А 
В клясі Е20-А 
В клясі Е18-А 
В клясі Е-65 
В клясі SE-65 
В клясі Т20-А 
В клясі Т-65 
В клясі SL 
В клясі ОО-А 
В клясі Т-25

Разом

6
127
343
300

7
331
129

З
236

11
139

1,632

13

63

L897

ЗІСТАВЛЕННЯ ЗА КЛЯСАМИ 
SUMMARY BY CLASS

В клясі W-3 859
В клясі Т-20 1,122
В клясі Е-65 253
В клясі Е-15 290
ВклясіЕ>18 49
В клясі Е-20 1,378
В клясі В-70 9
ВклясіВ-85 110
В клясі Е-85 37
В клясі Е-55 22
В клясі ТМ-10 124
В клясі Т-65 62
В клясі AD/D 1,407
В клясі PLAN А & В 173
В клясі SE-65 441

ЗАГАЛЬНЕ ЗІСТАВЛЕННЯ 
ДОРОСЛИХ І ДІТЕЙ, 

АКТИВНИХ І НЕАКТИВНИХ 
ЧЛЕНІВ-ГРАМОТ 

ЗА МІСЯЦЬ ЛЮТИЙ 1997 Р. 
COMPOSITE SUMMARY OF 

ACTIVE ft NON ACTIVE 
MEMBERS FOR FEBRUARY 1997 
З кінцем 28 лютого 1997 p.

УБСоюз мав активних до
рослих члеиів-грамот 

Дітей активних членів-гра
мот

Разом
Дорослих членів-грам от на 

виплаченому забезпеченні 
Дітей члеиів-грамот иа вип
лаченому забезпеченні 

Дорослих члеиів-грамот на 
безплатному продовжено
му забезпеченні 

Дітей члеиів-грамот иа без
платному нродовжеиому 
забезпеченні

Разом
З кінцем 28 /нотого 1997 р. 

всіх разом, дорослих і 
дітей, активних і неактив
них члеиів-грамот УБСоюз

8,897

1.632
10,529

4,147

626

174
4,952

ПОДЯКА
I am w riting  to  sincerely  

thank  you for selecting me as 
one  of th e  re c ip ie n ts  o f th e  
Eugene R. and Elinor R. Kotur 
S ch o la rsh ip s fo r th e  1996-97 
academic year.

This is my third year as a 
student at McGill University in 
M ontreal, Canada, and the Ko
tur Scholarship has been instru
m ental in helping me to cover 
some of the costs for the current 
school year. I am truly proud to 
belong to the Ukrainian Frater
nal Association (Branch 307), an 
organization  which recognizes 
the importance of supporting its’ 
own youth, particu larly  in the 
field of higher education.

З а  останніх п ’ять років, 
українська діяспора в Канаді 
та в Сполучених Штатах Аме
рики присвячує дуже багато 
уваги ф ін ан сов ій  п ідтрим ці 
України, а це є дійсно важне у 
цей критичний час, коли У к
раїна пробує стати на ноги по
між іншими державами модер
ного світу. Ми все ж таки не 
повинні заб увати  про наш у

СТИПЕНДІЮ
молодь. Ми всі віримо, що мо
лодь України — це її надія, її 
майбутнє, а ми — канадська та 
американська молодь — муси
мо бути готові з нею співпра
цювати.

Під час останніх двох літ, 
я вже мала нагоду працювати 
зі студентами з У країни , які 
п р и їж д ж ал и  на дво м ісяч н е  
стаж ування до К ан ад ського  
П ар л я м ен ту . З а в д я к и  м оїм  
знанням української мови, ме
ні було приємно спілкуватися 
з ними та координувати їхню 
програму в Оттаві, а вони час
то згадували про несподівану 
зустріч зі свідомою українсь
кою молоддю у далекій Кана
ді.

Я зн ову  хочу  В ам  всім 
подякувати за Вашу підтримку 
саме тоді, коли мені дійсно до
помога була потрібна. Тепер, 
коли світ немов зменшується, 
я вірю, що підтримка студен
тів є на користь усієї нашої ук
раїнської громади.

Тамара Ромас

ПЛЯНУЙТЕ ПРОВЕСТИ 
СВОЇ ВАКАЦІЇ НА 

“ВЕРХОВИНІ”
“Верховино, світу ти наш, 
Гей як у тебе тут МИЛО—”

Якщ о лю бите гори і спокій серед чудової гірської 
природи та ще й серед своїх людей, — все це знайдете на 
привітному клаптику американської України, яким є оселя 
УБС ою зу “Верховина”, що славиться своєю  красою  між 
стейтам и Н ью -Й орк , Н ью -Д ж ерзі і П енсільван ією . Н а 
оселі є басейн, озеро, а недалеко й ріка Делавер.

У права “В ерховина” добре дбає про своїх гостей, 
тож  на оселі знайдете ввічливу і добру обслугу та смачні 
харчі.

Ціна за однотижневий побут (7 днів) з повною обслу
гою і харчами (сніданок, обід і вечеря) виносить лише 295 
дол. від особи.

Денні оплати:
За нічліг — 48 доларів.
Оплати для дітей:
Діти від 3-ох до 12 рок ів  ж иття  п латять  пів ціни 

дорослої особи.
Загальні заввапп
1. Ч л ен и  У Б С о ю зу  при о д н о ти ж н ево м у  п обуті 

отримують 10% знижки. Доказ членства обов’язковий.
2. П ри замовленні кімнати треба вплатити 25 дол. 

зав д атк у  від особи  (г о т ів к о ю , ч ек о м  або  п ош тови м  
переказом, виставленим на U FA  Resort Center.

Біля “Верховини” діють дві гарні українські церкви 
— католицька і православна, а на оселі таборує молодь 
Т ан ц ю в ал ь н о ї Ш коли  Ром и  П р и й м и -Б о га ч е в с ь к о ї і 
С п о р т о в о ї Ш коли  У С В Т  “ Ч о р н о м о р с ь к а  С іч ” ; 
відбуваються щорічні славні Фестивалі Української Молоді 
та інші імпрези.

Замовлення на вакації або нічліги вже приймає та 
всякими інформаціями служить адміністрація “Верховини”.

“Verkhovyna”
Glen Spey, NY 12737 

Phone: (914) 856-1323.

У ЄДНОСТІ СИЛА НАРОДУ
Київ. — Ідею консолідації 

україн ського  народу і нації, 
об’єднання всіх християнських 
церков в Україні в єдину По- 
місну Церкву буде сповідувати 
нова Республіканська Христи
янська П ар т ія , — ін ф орм ує 
“Високий Зам о к ” з 9-го квіт
ня. Ц ю  п артію  створили  М. 
Горинь, В. О всієнко, М. Гор- 
баль, М. Поровський, Л. Горо-

х івськ и и , яки х  н ещ од авн о  
виключено з членства УРП.

Н а п р е с к о н ф е р е н ц ії у 
Л ьвов і, за зн а ч а є  га зе т а , М. 
П оровський  заявив, що їхня 
п ар т ія  вж е н ал іч у є  6 ти сяч  
прихильників і перший її р а 
йонний осередок створено на 
базі районної організації УРП 
Личаківського району Львова.

ДИНАМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ.
(Продовження зі стор. 1-ої)

(Старших членів, шо пла
тять тільки фонди і за газе
ту УБСоюз мав)

Разам уейх членів з 
28 лютого 1997 р. УБС

15,481

106

15,587

Serje Kowakhuk Jr.
Executive Secretary

П резидент П ольщ і А лексан- 
дер К васнєвський, до К иєва 
мають прибути голова Парля- 
ментської А самблеї Ради Е в
ропі Лені Фішер та генераль
ний сек ретар  Н А Т О  Х ав’єр 
С олана. У зв ’язку з візитою  
останнього, В. Огризко зазна
чив: зовнішньополітична лінія 
Президена України щодо сто
сунків України з НАТО  є не
змінною, йде підготовка доку
менту, який визначить основні 
параметри наших стосунків.

колі.
В тім , В. О гр и зк о  не 

схильний вбачати  існування 
прям ого  зв ’язку  між  ниніш 
ньою економічною ситуацією 
в Росії та подібними заявами, 
як і “ виход ять  за м еж і н о р 
мальних добросусідських від
носин”. Скоріш е, вваж ає він, 
це сп еци ф іка  м ен тальности  
деяких російських високопос
тавлених чиновників, які все 
ще не здатні бачити в Україні 
незалежної держави.

МІЦНИИ
(Продовження

П ідсум овую чи, слід під
креслити, що, як зазначено в 
книжці, весь судовий апарат і 
досі судить за старими закона
ми і за радянськими традиція
ми, оглядаю чись на того , за 
ким сила. А ле опінія редакції і 
всього свідомого громадянст
ва лишилась на боці газети та 
її головного редактора. Це ба
чимо з надрукованих в цьому 
виданні дописів і статтей. Б а 
чимо це і з того, як стежила за 
процесом і діяспора. Один ди- 
візійник спеціяльно приїхав аж 
з Німеччини, із Ш туттґарту, і 
п ри в із  не т іл ьк и  м орал ьн у  
підтримку, а й ф інансову від 
себе та своїх колег.

У своєм у  п ісляслов і до 
цього видання редакція “В е
чірнього К иєва” зазначає, що 
вона ф актично виграла спра
ву. Головне, що позбулися са
м ого  Ш м арова  як  м ін істра  
оборони й лютого ворога У к
раїни, а також  і те, що в армії 
піднявся український дух, при
пинилась руїнницька робота.

УДАР... 
зі стор. 2-ої)
До того ж і сам Президент Л е
онід Кучма, виступаючи в Ге
неральній Прокуратурі, нака
зав “ впритул зайнятися зл о 
чинністю  в У країнській  А р 
мії” . Т акож  декого з ген ера
лів, яких усунув Ш маров, від
новлено на їхніх посадах.

Сама редакція у прикінце
вих статтях вважає, що це був 
не суд, а пародія на нього, бо 
суд не взяв до уваги ф акти ч
них даних про  зл о ч и н н іст ь  
Шмарова, а засудив за те, що, 
мовляв, справді, не було “дер
ж авного перевороту”, як про 
це писала газета, і що Шмаров 
не мав на увазі завалити  ар 
м ію , а о тж е  й д ер ж ав у . Ц е 
типовий зразок того, яка йде 
боротьба проти України, на
в іть за стінам и україн ських 
міністерств. І велика заслуга 
В. К арпен ка та “В ечірнього 
К иєва”, що вони це розкрили. 
Дивно тільки, що цього рані
ше не побачили Служба Б ез
пеки та Президент.
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Ярослав Стех
ВИСТАВКА У 50-ЛІТТЯ АКЦІЇ “ВІСЛА” 

ДОНЕСЛА ПРАВДУ ЗА ОКЕАН
“Вічна ганьба тим лицарям, що б’ють лежачих”

(стара мудрість)

Марина Тарнавська
ПЕРЕБІЛЬШУЮТЬ НЕБЕЗПЕКУ 

ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА УКРАЇНИ 
У РАДІ ЕВРОПИ

М. Борецький
ВІДБУЛИСЯ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ 

УСО “ТРИЗУБ” У ФІЛЯДЕЛЬФІЇ

В суботу, 29 березня , у 
Канадсько-Українській Мис
тецькій Фундації в Т оронто 
відкрилася виставка, присвя
чена 50-літтю операції “Віс
л а”. Організаторами цієї уні
кальної виставки було О б’єд
нання Українців “Закерзоння” 
при допомозі У країн ського  
Архіву у Варшаві. Виставка 
проходила під п атрон атом  
КУК в Торонто, а її оф орм 
ленням зайнялися професійні 
мистці — Мирослав Гнатчак і 
Мирослав Шевчик при допо
мозі багатьох активних діячів 
ОУ “Закерзоння”.

Господарем  виставки  і 
ведучим програмою відкриття 
був Євген Ладна, який у вступ
ному слові накреслив головну 
мету виставки та щиро приві
тав присутніх.

З надзвичайно глибокою 
доповіддю виступила секретар 
ОУ “Закерзоння” Анна Наза
рович, яка з великою ерудиці
єю наблизила публіку не лише 
до тематики виставки, але та
лановито висвітлила жахливі 
події й епоху, в якій здійснюва
лася операція “Вісла”. Слова 
А. Н азарович доповнили об
ґрунтовані думки Марії Шкам- 
бари та д-ра Євгена Рослиць- 
кого , які у своїх почуттях  
немов з’єднувались в тематиці 
горя і болю пережитого перед 
п’ятдесяти роками. Дуже зво
рушливою хвилиною було за
палення символічних свічок, 
коли співом “Вічная пам’ять” 
присутні вшановували наших 
рідних — жертв акції “Вісла”.

Ця зворушлива виставка, 
мабуть, перша в світі панора- 
мічно представляла історичні 
докум енти , описи, вироки  
псевдосудів, знімки страчених 
і потерпілих від акції “Вісла”, 
а окремі документи перекла
дено на англійську мову. Йш
лося про те, щоб в доступний 
спосіб показати найважливіше 
і найбільш суттєве з понурих 
днів того часу.

Хоча виставка зі зрозумі
лих причин не охоп лю вала 
повного спектру проблем, з 
яких можна б скласти вели
чезну чорну книгу, або ство
рити розпачливий ф ільм, то 
все таки вона сповнила зав
дання, яке перед собою поста
вили організатори виставки, 
їм йшлося про те, щоб вивести 
глядача на місток правди че
рез жахливі провалля і пока
зати замки облуди, які покуту
вали і покутують у деяких лю
дей у цій пофальш ованій ді
лянці. Вони поставили собі за 
мету, і це правильно, вивести з 
цієї “вовчої ями” збанкруто- 
ване зло, не заради якоїсь при
мітивної помсти чи ненависти, 
а для того, щоб ніколи не до
пустити до подібних злочин
них акцій, а взятися за руки і 
творити живий ланцюг добра, 
коли дехто і в наш час хоче 
поставити  наш і народи на 
грань нової катастрофи.

Мене, як наочного свідка 
тих подій дивує, де поділося 
сумління окремих представ
ників польського народу, які 
не лише допустилися злочину, 
завдаючи мук і тортур невин

ному і безборонному українсь
кому населенню. З апробатою 
дивились на ці злочини ті, хто 
повинен був голосити Бож у 
правду про любов ближнього. 
Заохочений до пімсти, польсь
кий вояк не мав меж у своєму 
загарбницькому поході проти 
б езборон н ого  україн ського  
населення.

На жаль, безсоромні пи
саки, так і як Едвард П рус і 
його учень Віктор Поліщук і 
їм подібні фальшують ці зло
чинні події, обдурюють народ, 
а слабодухів  н аставл яю ть  
проти народних визволителів, 
якими були тоді воїни УПА.

Гріхом  не згадати  слів 
римо-католицького ксьондза, 
який під час перебування ук
раїнських студентів в 60-их 
роках у Бескидах, сказав таке: 
“ Ми мали тут після ак ц ії 
‘Вісла’ дуже важливу місію, бо 
коли  з ц іє ї зем л і відійш ли 
каральні відділи війська, ми 
мусіли вжити такого сильного 
впл:?ву, щоб ця земля стала на 
вічні віки польською”. Отже, 
зрозуміло, треба було вперше 
стероризувати , а потім зни
щити все, що мало сліди укра
їнської культури, тобто церк
ви, архіви, бібліотеки, кладо
вища тощо.

І все це діялось у мирний 
час, після закінчення Другої 
св іто во ї війни і воно й досі 
продовж ується . П ольськи й  
сойм не засудив злочинів акції 
“В іс л а ” , а її кати  к о р и сту 
ються волею. Цей дикий анти
український вандалізм дає зна
ти про себе і в наш час. У 1996 
p., знищено унікальний катед- 
ральний собор св. І. ХреСгйте- 
ля в П ерем иш лі, а польські 
шовіністи в цьому місті без
устанно виписують дикі анти
укра їн ськ і гасла: “ С м ерть 
Україні!”, “Українці до газу!”, 
“Тризуб на шибеницю!” Даль
ше розкрадаю ться пам ’ятки 
україн сько ї культури і мис
тец тв а . С ерце боли ть коли 
подумати, де поділися числен
ні ікони, чудові різьби з дере
ва, позолочувані іконостаси 
українського стилю, одвірки, 
крилоси, дерев’яна релігійна 
скульптура, святі книги, хоруг
ви, кадила, свічники, священи- 
чі ризи, келихи, мистецькі ви
ш ивки. Усіх цінностей і ба- 
гацтв — діла наших батьків, 
дідів і прадідів не — перечис- 
лити. Все зникло навіки і, ма
буть, важко буде відреставру- 
вати наш колишній побут на 
рідній землі.

Н азвану виставку пови
нен побачити  кож ен  у к р а ї
нець. Крім того, всі повинні 
взяти участь у масовій мані
фестації, що відбудеться 4-го 
травня, о год. 4-ій по полудні, 
біля парляменту Онтаріо. З а 
керзон ня — б агата  етн ічна 
українська земля — співучого 
і талановитого народу. Ж ерт
ви цієї землі заслуговують на 
нашу численну присутність і 
загальнонаціональну пошану.

Н а м ан іф естац ії буде 
багато зворушливих свідчень 
та цінних ін ф орм ац ій  про 
злочин над нашим народом на 
Закерзонні 50 років тому.

Керівник створеного пів
тора року тому Центру Інфор
мації та Д окум ен тац ії Ради 
Европи в Україні Олександер 
Павличенко вважає, що чутки 
про можливе припинення вже 
у квітні членства У країни в 
Раді Е вропи, якщ о У країна 
негайно не скасує смертної ка
ри, породжені певною мірою 
“крайністю нашого менталіте
ту”. Як заявив він в екслюзив- 
ному ін терв’ю кореспонден
тов і Д ІН А У -У к р ін ф о р м у , 
пункти с іч н ево ї р езо л ю ц ії 
Парламентської Асамблеї РЕ, 
де згадується  про м ож ливе 
застосування санкцій та тиску 
на Україну в разі, якщо вона 
не виконає своїх зобов’язань, 
не слід розуміти так катего
рично. В слова “сан кц ії” та 
“тиск” європейські парлямен- 
тар і в кл ад аю ть  дещ о інш е 
значення.

Н а дум ку О лексан дра  
Павличенка, Україні і на засі
даннях провідних К ом ітетів  
РЕ, і на сесії ПАРЕ, яка відбу
деться  напри кін ці кв ітня , 
більш настійливо ставитимуть

З нагоди дня працівників 
ракетно-космічної галузі У к
раїни, який вперше 12 квітня 
відзначався в нашій державі, 
мешканці села Клішківці Х о
тинського району вислали ко
лективне вітання своєму зем
лякові Леонідові Каденюкові. 
Він тепер перебуває в Г’юсто- 
ні (СШ А ), де в складі укра
їнської космічної дружини го
тується  до сп ільного з аме- 
риканцям и навк 'олозем ного 
польоту:

— Льоню з дитинства ва
било небо, — сказала корес
пондентов і Д ІН А У -У к р ін - 
ф орм  мати К аден ю ка, вчи- 
телька-пенсіонерка Ніна А н
дріївна. — Прагнення підняти
ся у голубу небесну далечінь 
привело хлопця спочатку до 
льотного військового учили
ща, яке він блискуче закінчив, 
згодом — у загін космонавтів. 
Там син пройшов повну прог
раму підготовки, був дублером 
капітанів космічних кораблів, 
в тому числі й “Бурана”, але 
самому піднятися у височінь 
поки що не пощастило...

Економічна криза в У к
раїні особливо болісно позна
чилися на долі д ітей , серед 
яких надто  б агато  хворих. 
Батьки не можуть допомогти 
хворим дітям і передають їх до 
спеціялізованих шкіл-інтерна- 
тів, де теж бракує не тільки лі
ків, але й одягу та харчів. В 
Україні є також чимало поки
нутих, так званих неперспек
тивних сіл, де доживають віку 
переважно самітні вдови похи
лого віку, котрим треба при
везти не лише теплу одежину, 
але й буханець хліба, крупи, 
товщ. Турботу про знедолених 
узяв на себе християнський 
доброчинний центр “С теф а- 
нус”, що діє в Черкасах.

Наприкінці минулого ро
ку багато українців в Америці 
відгукнулося на заклик органі
зації “Американці в Обороні 
Л ю дських П рав  в У к р а їн і” 
(АГРУ) та почати збір коштів 
на подарунки  українським  
дітям-сиротам, хворим, інва
лідам. Доброчинна акція три-

запитання про те, коли скасує 
смертну кару і чому цього не 
зроб лен о  досі? С анкц ії м о
жуть вилитись у скорочення 
обсягів фінансування спільних 
програм, вважає він.

Підписавши при вступі до 
Ради Е вропи  Е вроп ей ську  
Конвенцію з прав людини, Ук
раїна мала вже з 15 листопада 
1995 року впровадити морато- 
ріюм на смертні вироки, однак 
конвенцію і протокол номер 6 
до неї й донині не рати ф іко
вано.

П итання має бути вирі
шено виключно на законодав
чому рівні, вважає Олександ
ра Павличенко. Оскільки інс
титут смертної кари на сьогод
ні в Україні існує і це питання 
врегульовано чинним законо
давством, Рада Европи навряд 
чи р озц ін и ть  як л егіти м н і 
будь-які укази Президента Ук
раїни з цього приводу, навіть 
якщо вони будуть спрямовані 
на впровадження мораторію- 
му чи скасування смертного 
покарання як такого.

Нині є підстави вважати, 
що голуба мрія буковинця 
зд ійсниться за океаном . Як 
стало відомо з поінформова
них джерел, американські ке
рівники польоту та спеціялістн 
Н А СА  відзначають, що пол
ковник Збройних Сил України 
Л еонід  К аден ю к  має б о г а 
тирське здоров’я, відмінну ре
акцію в складних, непередба- 
чуваних обставинах та висо
кий ступінь готовн ости  до 
м ай бутн ього  старту . С еред 
своїх українських побратимів, 
які готуються в космос, буко
винець значиться під першим 
номером і має найбільше шан
сів зай няти  місце у кабін і 
ракети “Ш атл”.

У листах до матері, друзів 
та знайомих у Клішківці, Лео
нід особливо не афішує своїх 
зд ібностей , п ідкреслю є, що 
йому н ел егк о  дається  а н г 
лійська мова. А ле в процесі 
наполегливої праці він засвоїв 
її настільки, що може спілку
ватися з американськими ко
легами без словника.

ває і чеки усе ще надходять до 
А ГРУ . П ерш у суму — 800 
долярів, передано доброчин
ному центрові “Стефанус”. За 
ці гроші придбано подарунки 
дітям . А ГРУ  і “ С теф ан у с” 
подякували кожному, хто вже 
відгукнувся на заклик.

Ц ієї весни, керівник цьо
го центру Фелікс Хмельковсь- 
кий відвідав США, виступив
ши з доповіддю про доброчин
ність на щорічній конференції 
М іжнародної Х ристиянської 
Асоціяції Допомоги П ереслі
дуваній Церкві в Індіянополісі, 
зустрівся з президентом АГРУ 
Б о ж ен о ю  О л ьш ан івськ ою . 
Доброчинний центр “С теф а
нус”, розповів його керівник, 
видає накладом 25 тисяч при
мірників і безкоштовно розси
лає охочим християнську газе
ту “Кур’єр”, яка вчить людей, 
вихованих за комуністичного 
режиму, правил християнсько
го життя, закликає до любови 
і милосердя, видає книги тако
го ж спрямування, а головне,

У неділю, 16-го березня, 
на “Тризубівці” в Горшам, що 
біля Філядельфії, відбулися 47- 
мі звичайн і загал ьн і збори  
УСО “Тризуб”.

Збори  відкрив уступаю 
чий голова інж. Ігор Чижович.

На його заклик присутні одно- 
хвилинною мовчанкою вшану
вали померлих членів у мину
лій каденції. Президію вибра
но в такому складі: інж. Іван 
Скіра — предсідник, д-р Іван 
Павлічка — заст. голови, Во
лодимир Сімків — секретар. 
До номінаційної комісії увійш
ли: Ярослав К озак — голова, 
Адріян Гаврилів, Роман К а
чай, інж. Лрест Лесюк і Сте
пан Кундеревич — члени. Іри
на Бучковська відчитала про
токол  з останніх  загальни х  
зборів, який прийнято без ос
новних змін.

Н ову управу’УСО “Три
зуб” вибрано у такому складі: 
інж. І. Чижович — голова, Я. 
Козак — заст. голови, С. Кун
дереви ч  — заст . голови  у 
спортових справах, А. Гаври
лів — касир, Р. Качай — сек
ретар, В. Сімків — рекордо- 
вий секретар, І. Бучковська — 
секретарка членства, інж. М. 
Борецький — пресовий реф е
рент, М. Джичко — книговод, 
Є. Швак — музична система,
0 .  Левицький — відповідаль
ний за утримання будинку, д-р
1. Павлічка, інж. І. Скіра, інж. 
І. Лесюк, П. Давид, Г. Гарма- 
тій, Г. Долинський, М. Кача- 
нюк, інж С. Романко і Б. Гара- 
севич — члени; Ю. Фаріон — 
адвокат-дорадник. Контроль
на комісія: інж. Б . Сірий — 
голова, І. Німчук і Р. Маслій 
— члени. Товариський суд: С. 
Гавриш — голова, М. Приш- 
ляк і Т. Міджак — члени.

На зборах вибрано також 
управу спортової ланки, яку 
очолив Степан К ундеревич. 
Координаторами футбольних 
дружин для юнацтва стали: П. 
Х арченко, Й. Гомик, О. Л е
сюк, Т. Козак, Н. Зварич, П. 
С ц ьокал о , Дж. Л айнис, С. 
Ленд, Дж. Хіартас, Дж. Ґуген- 
гайм і Д. К ір . Ґ о л ь ф  — Б. 
Аннюк, Дж. Бер, В. Литкевич 
і Ю. Тарасюк. Теніс — інж. Ю. 
С авчак. П лавання — Т. М і
джак. Відбиванка: чоловіча — 
Ю. Лесюк, жіноча — Г. Дева- 
саль. Вибрано також п’ять ко
мітетів: зовнішнього вигляду 
“Тризубівки” і направи, розваг

опікується бідними й хворими 
людьми.

АГРУ висловлює задово
лення тим, що в особі керівни
ка християнського доброчин
ного центру “С тефанус” Фе- 
лікса Хмельковського має га
ранта харитативної допомоги

і пікніків, архівів і документа
ції, плянування, імпрез тощо.

З а  діяльність у минулій 
каденції звітували: І. Чижович 
— загал ьн о , А. Гаврилів  — 
фінанси, Я. Козак — господар
ка “Тризубівки”, Б. Сірий —

контрольн а комісія, І. Б у ч 
к овськ а  — чл ен ство  УСО  
“Тризуб” і О. Лесюк — діяль
ність спортової ланки.

Н а внесок к он трол ьн о ї 
комісії інж. Б. Сірого, збори 
уділили абсолю торію  з приз
нанням уступаючій управі че
рез аклямацію.

Н е м ож на не згадати  
Осипа Марійчука, який своїми 
квітами, завжди безкоштовно, 
п ри краш ує “Т р и зу б ів к у ” . 
“ Б а р т е н д е р а м и ” і добрим и 
господарями були М. Джичко і 
О. Лучин.

Головна дружина копано
го м’яча в минулім сезоні здо
була друге місце в Ю найтед 
С аккер Ліг. Її тренером є Н. 
М онтак, а керівником — М. 
Юрчак. Ж іноча відбиванкова 
дружина брала участь в тур
нірі УСЦАК, в якому здобула 
перш е місце. Інші друж ини 
мали також  успіхи і здобули 
передові місця.

Під час зборів відбулася 
церемонія вручення нагород 
двом членам УСО “Тризуб” — 
д-рові І. П авлічці і д-рові Я. 
К ачаєві за їхню довголітню , 
повну щирої жертвенности й 
посвяти, працю для українсь
кого спорту, УСО “Т ризуб” 
зокрема”.

Плян праці на майбутнє 
п ер ед б ач ає : зб іл ьш ен н я  
членства, влаштування фести
валю на “Тризубівці” з нагоди 
шостої річниці незалежности 
України і поширення будинку, 
який приносив би додатковий 
прибуток для УСО “Тризуб”.

Тризубівка є гордістю всі
єї української громади Філя
дельфії, але вона потребує від 
неї в ел и к о ї ф ін ан со во ї п ід
держки. Це ж бо унікальний 
центр, який вим агає багато  
зусиль і ф інансів, щоб його 
втри м ати  на теп ер іш н ьом у  
рівні. Якщо українська грома
да в США не почне його біль
ше підтримувати ф інансово, 
тоді може виникнути можли
вість його втрати. Ми не мо
жемо до цього допустити. Хай 
кожний з нас подумає над цим 
і зробить з цього відповідний 
висновок...

саме тим , хто н айб ільш е її 
потребує. З ак л и к аєм о  усіх, 
хто не байдужий до злигоднів 
в Україні, й надалі виписувати 
чеки на “A H R U -Stephanus” і 
надсилати на адресу: 43 M id
land Place, Newark, NJ. 07106. 
А й -А р-Е с  ( IR S )A T P y : 22- 
2318966.

ЧИТАЙТЕ ТА ПЕРЕДПЛАЧУЙТЕ 
"НАРОДНУ ВОЛЮ"

Володимир Пелех
БУКОВИНЕЦЬ ГОТУЄТЬСЯ в  к осм ос

Вожена Ольшанівська
ЗА ВАШ ПОЖЕРТВИ ПРИДБАНО 

ПОДАРУНКИ

Після роздачі нагород (зліва): д-р Іван Павлічка, 
інж. Ігор Чижович і д-р Ярослав Качай.
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Д-р Роман Ричок

ПАМ’ЯТНИК
У “Народній Волі" ч. І (з 1- 

го січня 1997 р.) було повідом
лення: “В Івано-Франківську 
державна адміністрація зат
вердила склад організаційного 
комітету, що стас-рпвся j ме
тою увіковічнення пам'яти 
славетної землячки Насті 
Лісовської (Роксоляни)’.’ Далі 
довідуємося, що Роксоляну 
вшанують пам’ятником на 
центральній площі районового 
міста Рогатин, звідкіля мала б 
походити “славетна землячка’.’

Перед тим, як приймати 
рішення про спорудження па
м’ятника “славетній землячці” 
в районовому місті Івано- 
Франківської области, держав
на адміністрація повинна була 
поцікавитися на підставі істо
ричних джерел, хто така Рок- 
соляна, чи є будь які докази, 
що вона звалась Настя Лі- 
совська, що походила з Рогати
на. А що важніше, чи призна
валась до українського похо
дження та чим прислужилась 
Україні, маючи для того вели
кі можливості. Тому варто по
дати деякі найважливіші ін
формації про Роксоляну, на 
основі історичних джерел і 
власних пошуків її слідів, яки
ми зайнявся автор цих рядків 
під час відвідин Туреччини, го
ловно таких міст, як: Істамбул, 
Бурса, Нікея. Всякі видумані 
фантазії в оповіданнях (О. На- 
зарук, М. Лазорський, П. Заг- 
ребельний, Ю. Колісниченко і
С. Плачинда), а також лібрет- 
то опери Д. Січинського “Рок- 
соляна” — треба віднести до 
легенд, які в більшості не ма
ють історичного підтверджен
ня.

Роксоляна, Росанна або 
Росса знана в історії Туреччи
ни, як дружина султана Сулей- 
мана І (Великого, Пишного, 
Законодавця), колишня не
вільниця. За веселу вдачу в га
ремі звали її Хуррем, а для сул
тана була Хассекі (Найдорож
ча). Походила з Русі (західня 
Україна, що тоді належала 
Польщі), яку ще в XVI ст. 
звали Роксолянією, тому й її 
ім’я Роксоляна. Чи походила з 
Рогатина — невідомо, на це 
немає жодного історичного 
доказу. Вигадкою є, що звалась 
Настею Лісовською і була доч-

РОКСОЛЯНІ
кою православного священи
ка. “Прізвища на -ський та 
-цький належали маєтній 
шляхті, а простий священик 
взагалі не міг мати в XVI ст. 
родового п ріси щ :1..Оо ідейно і, 
половині XVII ст. митрополит 
П. Могила доручив вести мет
рики, в яких все ще вписували 
тільки імена” (Євген Крамар: 
“Історичні дослідження” — с. 
143). Зреш тою  тут справа не в 
прізвищі, ані в місцевості, з 
якої мала б походити Роксоля
на. Важним є те, чи і як вона 
прислужилась Україні та своїм 
землякам.

Саме тому варто подати 
деякі важливі епізоди біогра
фії Роксоляни, які треба було 
врахувати державній адміні
страції перед тим, як виносити 
постанову про спорудження 
пам’ятника.

Коли 26-літній Сулейман І 
в 1520-му році став султаном, 
то дістав у дарунку від свого 
великого приятеля і шваґра 
Ібрагіма (згодом великого ві
зира) невільницю Роксоляну. 
Ібрагім купив її на невільниць
кому ринку Аврет в Констан
тинополі від татар. Роксоляна 
попала в ясир під час одного з 
частих наїздів тих хижаків на 
Русь. В гаремі між сотнями 
одалісок Роксоляна вирізня
лась не так красою, як провор
ністю, веселістю, мудрістю, 
здібністю у швидкому вивченні 
турецької мови і корану, а далі 
хитрістю, ніжністю та жорсто
кістю. На Рус-Хуррем (Весела 
русинка) звернув увагу султан, 
а після того, як народила йому 
сина (Мохаммеда), стала упри- 
вілейованою одаліскою з ок
ремою кімнатою і невільни
цею ДЛ5? прислуги.

1 В міру того; як Роксоляна 
кожного року народжувала 
нову дитину (разом шестеро 
дітей), її влада в гаремі і вплив 
на султана міцніли. Незалежно 
від того, що Сулейман мав вже 
законну жінку зі знатного чер
кеського роду Ґульбегар (Вес
няна рожа) і сина від неї Мус- 
тафу та сотні до вибору одалі
сок, безмежно був закоханий в 
свою Хассекі і в усьому їй до
годжав, що не мало прецеден
ту в історії Туреччини. Все це 
скоро збагнула Роксоляна, а

коли після 10-літнього побуту 
в гаремі стає законною жін
кою Сулеймана, з великим ус
піхом використовує обстави
ни, серед яких знайшлася. П о
волі, послідовно і терпеливо, з 
великою жадобою влади реа
лізує намічені пляни. Маючи 
ПІЛТ,'!:МЧ\ і згоду султг.;!; г 
своїх діях, вона не боїться 
ворогів, ані в гаремі, ані серед 
членів “дивану” (парляменту). 
Всі тремтять перед нею і нена
видять її за те, що колишня 
невільниця стала султаншою 
Туреччини, найбільшої імперії 
того часу, що розкинулась на 
трьох континентах (Европа, 
Азія і А фрика).

Ще варто навести деякі 
події з життя Роксоляни, на 
здійснення яких вона мала 
посередній, або безпосередній 
вплив. У скорому часі після 
одруження (щоб бути ближче 
султана), Роксоляна пере
носить гарем до нової палати 
Ґренд-Серагліо “Топкапі’.’ Ав
тор цих рядків мав нагоду 
оглянути багато кімнат в музеї 
Топкапі, де мешкав султан. 
Звідтам був перехід до гарему і 
помешкань “володарки його 
серця’’ яка враз із сотнею 
невільниць прислуги та одаліс
ками для товариства, зайняла 
цілий ряд кімнат, влаштованих 
з неймовірним багатством.

Нова палата — це велика 
оселя, де крім гарему знахо
диться музей, мечеть чорного 
євнуха, адміністративний буди
нок, де нараджується “диван’,’ 
кухня, бібліотека, школа для 
кількасот дітей султана (хлоп
ців) та дітей-данини яничарів, 
яких на силу забирали кожних 
три роки від родин у завойо
ваних країнах. Враз із султа
ном, Роксоляна має доступ до 
секретної вежі, з якої можна 
непомітно слідкувати г за нара
дами “дивану’.’ Для неї це була 
ш кола, як адмініструвати і 
володіти державою. В скорому 
часі вона здобула великий дос
від, її поради у вирішуванні 
справ імперії султан щ ораз 
частіше брав до уваги. Отже, 
посередньо Роксоляна мала 
вплив на адміністрацію і полі
тику наймогутнішої у світі 
Оттоманської імперії. Вивчив
ши в слові і письмі турецьку 
мову, пише любовні листи і 
поезії султанові, який часто 
перебуває в походах та веде

ділове листування з іншими 
державами, зокрема з польсь
ким королем Сігізмундом II 
Августом. Офіційно приймає 
іслям і до кінця життя ф ана
тично практикує мусулманст- 
во.

Здобувши і зосередивши в 
руках г.лад-. ::0 тільки в гаремі, 
але й в державі, Роксоляна по
волі і терпеливо реалізує най
більшу мрію у своєму житті: 
запевнити султанське наслід- 
ство одному зі своїх синів. 
Плян цей не було легко здійс
нити тому, що першенство до 
трону мав Мустафа, син Су
леймана від першої законної 
жінки. Маючи однак у всьому 
згоду закоханого в ній султана, 
Роксоляна з добре обдуманою 
послідовністю переводить в 
життя намічений плян, засто
совуючи різні засоби: від ніж- 
ности і хитрости, до жорстокої 
безоглядности, до зашморгу 
включно.

Після смерти матері Су
леймана валіде Хафсе (дочки 
кримського хана Ґірея), позбу
вається раз на все суперниці в 
гаремі першої кадіни, Весня
ної рожі, яка враз з сином Мус- 
тафою , на доручення султана, 
виїжджає в далеку перську 
провінцію. Великого візира 16- 
рагіма, приятеля султана, зна
ходять в його спальні задуше
ного. Роксоляна позбувається 
суперника впливів на рішення 
Сулеймана та свідка свого при
ниження, коли була його не
вільницею. Ібрагім був страче
ний на доручення Роксоляни 
(Н. Пензер “Ійрем’,’с. 74). Вели
ким візиром стає Рустен-паша, 
зять Роксоляни, який в скоро
му часі зосереджує в своїх 
руках не тільки владу, але й 
неймовірне багатство. Остан
ньою перешкодою для запев
нення су ^ тан ак о го :тр о ед с^9- 

.Я*у, бирояі. ^ з а к о н 
ний наслідник М устафа.,,

У наслідок інтриг, до яких 
часто вдавалась Роксоляна, 
Сулейман запрошує до похід
ного шатра свого сина Муста- 
фу, де вже чекав на нього заш 
морг (Ноель Барбер: “Султан’,’ 
с. 55). Історики згідні в тому, 
що Роксоляна є відповідаль
ною за смерть Мусгафи і його 
чотирилітнього сина (Гкролд 
Ламб: “Сулейман Пишний’,’ с. 
250). З а  порадою Роксоляни, 
улюбленому синові батько

влаштував величавий похорон 
на гіподромі в Константинопо
лі, з участю одної тисячі чор
них коней, яким спливали з-під 
очей “сльози” (вода з підріза
них торбинок). Дорога до тро
ну синові Роксоляни була від
крита, її найбільша мета в ж ит
ті зд і;': ні їлась, султаном після 
смерти Сулеймана став Селім.

Крім справ особистих, ро
динних, Роксоляна багато ува
ги присвячувала розбудові дер
жави, її заслуги для Османсь
кої імперії очевидні. В Кон
стантинополі збудувала приту
лок для бідних і першу лікар
ню. Будувала мечеті та пере
творювала на них християнсь
кі храми часів Візантії. Часто 
відвідувала і прикрашувала в 
іслямському стилі найбільший 
і найкращий, в тому часі вже 
тисячлітньої давности храм св. 
Софії, який ще раніше пере
творено на мечеть, а тепер 
додано ще три мінарети. В 
доказ любови до Сулеймана, 
ініціює будову найбільш ої і 
найкращої в Істамбул і мечеті 
“Сулейманія’,’ а коли забракло 
грошей, тоді оподаткувала по- 
ломників до С вятої Землі. 
Сулейман І, найелавніший з 36 
султанів О сманської імперії, 
часто був у походах на чолі 
кількасоттисячної армії. В часі 
його відсутности, а також  
відсутности візира, Роксоляна 
завідувала не тільки гаремом, 
але також  мала великий вплив 
на державні справи.

А тепер кілька слів про 
найважливіше, як Роксоляна 
прислужилась народові з якого 
походила, які для нього має 
заслуги, щоб в Рогатині вша
новувати її пам’ятником. Н е
має жодних історичних дока
зів, що вона признавалась до 
українського походження. У 

.даддех до д о д ^ с ь к о р о л я  
Сдгізмундат Ц, А вґуста немає 

.найменшої згадки чи натяку, 
що вона русинка і що походить 
з тої частини України, яка тоді 
була під Польщ ею. Її поведін
ка, інтригантська, а то й ж ор
стока діяльність та мусул- 
манський фанатизм вказують 
на те, що доля народу, з якого 
мала б походити, була їй чу
жою.

М аючи велику владу в 
державі, підтримку султана, 
якого слово було законом, а 
також  прихильність польсько

го короля, що в своїх листах 
звав її своєю “сестрою ’,’ могла 
стримати або хоч обмежити 
татарські жижацькі наїзди на 
Україну. В тому часі Крим був 
сателітом (у васальських зв’яз
ках) Туреччини, хан був своя
ком Сулеймана (мати султана 
С\.іа дочко.о кримського ха
на), отже Крим був залежний і 
підкорявся султанові, на рі
шення якого мала великий 
вплив володарка його серця. В 
тому часі, в половині XVI ст., 
татарські напади на Україну 
“неустанно ішли від 1541 до 
1545 р ї(М . Грушевський т. VII, 
с. 110), себто в часі найбільшої 
влади Роксоляни. Татари без
пощадно плюндрували укра
їнські землі, на аркан ловили 
людей та гнали на невільниць
кий ринок до Кафи (тепер 
Теодосія), або до Стамбулу, де 
продавали мужчин на галери і 
тяжкі роботи, дівчат в гареми, 
а малих хлопців в султанську 
яничарську школу, що місти
лась в Топкапі, де жила Роксо
ляна.

Султанша Роксоляна, пе
ред якою тремтіли не тільки 
одоліски і невільниці, але й 
державні мужі — члени “дива
ну’,’ міністри і яничари, могла б 
багато доброго зробити для 
народу, з якого походила, якщо 
б почувалася його частинкою, 
якщо б мала для нього спів
чуття чи крихітку сантименту. 
Вона мала можливість і необ
межені засоби, щоб полегшити 
долю, або викупляти з неволі 
своїх земляків, яких не могла 
не помічати, переїжджаючи в 
золотій кареті в товаристві 
сотні одалісок біля Аврету. То
му й її роля в історії українсь
кого народу така мала, що про 
неї не згадав найбільший наш 
історик Михайло Грушевський 
в своїй десятитомовій “ Історії 
України-Руси’’

Роксоляна була свідома 
своєї сили і слави, своєї величі 
і заслуг для Османської імпе
рії, тому ще за життя наказала 
геніяльному Сінанові — архі- 
тектові багатьох мошей і мі
наретів, збудувати величавий 
мавзолей-усипальницю. Її ба
жанням було після смерти спо
чити разом із Сулейманом, 
щоб запевнити собі вічність в 
історії Туреччини. Її задум не 
був здійснений, бо згодом біля 

(Продовження на стор. 6-ій)

Володимир Жила

ПРЕЦІННЕ ВИДАННЯ З 
ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

Олександер Оглоблин, Студн з історії України: статті і 
джс;:с*ль;іі ма s:i ред. Л іооом л ,;.! П і:.’ ра. У к;;::їпг> ке
Історичне Товариство, Історична Секція Української Вільної 
Академії Наук у США, Нью-Йорк — Київ — Торонто, 1995.

467 стор. Ціна: 38 дол. у твердій оправі.
Наприкінці 1995 року появилася у діяспорі цікава історич

на книга Олександра Петровича Оглоблина п.н.“Студії з історії 
України: статті і джерельні матеріяли'.' Книга вийшла в світ за 
ред. Любомира Винара в серії видань Українського Історичного 
Товариства (УІТ) у співпраці з Історичною Секцією Українсь
кої Вільної Академії Наук (УВАН) у США.

“Студії з історії України” складаються зі статті Любоми
ра Винара “Наукова творчість проф. д-ра Олександра Оглобли- 
н аї наукової автобіографії автора та з понад двадцятьох його 
досліджень, статтей, архівних матеріялів тощо. Матеріяли ці 
вже друкувалися в журналі “Український Історик” та в виданнях 
УВАН в 1963-1993 роках.

У рецензії з уваги на обмеження щодо місця, хочемо ко
ротко обговорити методологію історичного досліду автора та 
тут і там торкнутися аналізи його творів.

Наукова творчість Олександра Оглоблина широка й 
охоплює майже всі періоди української історії. Тематично вона 
складається з історіографії, політичної та економічної історії 
України, як також з історії Української Церкви, культури та 
допоміжних наук.

Оглоблин зарахував себе до істориків документальної 
школи. Він стояв на грунті джерельних фактів, у яких шукав 
історичної істини. Його історичному дослідові перш за все була 
характерна глибинна аналіза історичних джерел і літератури та 
вслід за цим історична синтеза. Остання базувалася на 
проведеній аналізі й проходила лише в її рамках. Аналізуючи 
матеріяли, Оглоблин часто застосовував порівняльно-історичну

методу досліду. Користувався він також допоміжними методами
— філологічною, генеалогічною, археологічною, що сприяли 
повнішій аналізі та кращій інтерпретації досліджуваного явища. 
Застосовував він також  мікроаналітичну методу в т. зв. 
“внутрішньому або вищому критицизмі історичних джерел’’ З а  
допомогою цієї методи встановлюється авторство анонімних 
праць або творів оспорюваного авторства. Цією методою він 
користувався цілком доречно, досліджуючи, наприклад, 
авторство “Історії Русів’.’

Його дослідній праці характерний повний об’єктивізм. У 
своїй науковій автобіографії історик пише: “Я абсолютно 
відкидаю будь-яку підпорядкованість історії, як науці, будь-яким 
стороннім цілям та завданням, інтересам та бажанням, навіть 
найкращим та найшляхетнішим. Я — противник нагинання 
історичних фактів чи концепцій до якихось політичних, а навіть 
патріотичних інтересів. Я згоден з тим, хто сказав, що патріо
тизм — це чеснота, а не наукова метода’.'

У творчості О. Оглоблина історіографія займає важливе 
місце. Його праці в цій галузі можна поділити на дві головні 
категорії: синтетичні, в яких автор досліджує розвиток укра
їнської історичної науки даної доби у формі історіографічних 
нарисів, й аналітичні, в яких він аналізує індивідуальну твор
чість істориків, то й досліджує авторство анонімних історичних 
творів та визначає їх вплив на розвиток історичної науки.

Значний вплив на молодого Оглоблина в 1923-1924 роках 
мала відома праця Дмитра Дорошенка “Огляд української 
історіографії’,’ як також  праці Вячеслава Липинського та 
Степана Томашівського. Останні — представники державниць
кої школи української історіографії. На увагу заслуговує праця, 
присвячена українській радянській історіографії “Як больше- 
вики руйнували українську науку” (Прага, 1945) та інші. У цій 
праці автор аналізує окремі етапи розвитку української істо
ріографії та подає її періодизацію включно до уніфікації 
радянської української історіографії. В своїх історіографічних 
дослідах О. Оглоблин присвятив також чимало уваги багатьом 
історикам України, наприклад: М. Грушевському, О. Лазаревсь
кому, Д. Дорошенкові, М. Василенкові, Б. Крупницькому, Н.

Полонській-Василенко та іншим.
Історіографію О. Оглоблин розцінював, як “процес роз

витку української національно-історичної думки, втіленої в 
історичній науці. Тут же він підкреслював, що еміграційні умови 
були особливо сприятливими для студій над історіографією, яку 
обірвала радянська псевдонаука, а яку в діяспорі можна було 
відроджувати, поповнювати та виносити на форум світової 
історичної науки.

Багато уваги присвятив історик політичній історії У кра
їни, що стала для нього важливою доменою студій. В центрі 
його уваги заняла поважне місце доба Богдана Хмельницького, 
як “одна з найвизначніших епох української історії'.' Він особ
ливо зацікавився десятиліттям 1638-1648, яке в українській і 
польській історіографіях дістало назву “золотого спокою ’.' Цей 
період, як пише Любомир Винар: — “Надзвичайно важливий 
для зрозуміння політичного та ідеологічного підложжя укра
їнської революції, очолю ваної Хмельницьким в 1648 році. 
Подібно як Грушевський, Оглоблин вважає також добу Петра 
Могили — добою великих досягнень і то не в Українській 
Церкві, але також  у розвитку української національної ідеології 
та української культури. І так, у першій чверті XVII ст., пише 
Оглоблин, “прийшло до глибокого, органічного й історичного 
зв 'язку козацької України зі старою  Київською  Руссю. 
Оглоблин вважає, що “логічним і психологічним наслідком 
цього була думка, що Україну треба не тільки розглядати як 
окреме державне тіло, але й як спадкоємця старої Київської 
імперії, що мусить колись перейняти на себе ту спадщину’.’

Історичні праці О. Оглоблина, присвячені другій полови
ні XVII і початкам XVIII ст. — це праці про добу т. зв. “Руїни’,’ 
діяльність Петра Іваненка (П етрика) та досліди над добою 
Івана Мазепи. Найцікавішими, на нашу думку, є досліди над 
добою Мазепи. Історик глибоко вивчав Мазепу як людину, 
політика й дипломата й прийшов до висновку, що Мазепа був 
найздібнішим дипломатом того часу.

(Продовження буде)
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ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

КУРУПЩЯ В УКРАЇНІ ТУРБУЄ 
КОНГРЕСМЕНА Б. ҐІЛМЕНА

В УКРАЇНІ ВІДКРИЛАСЯ ПЕРША 
ІЗРАЇЛЬСЬКА ВИСТАВКА

Київ (У кр ін ф о р м ). -  
Н езваж аю чи на те, що 1996 
рік був у цілому для українсь
ких науковців дуже важким. 
Національна Академія Наук 
України не тільки працює, але 
й має певні досягнення. Таку 
заяву зробив 11-го квітня пре
зидент НАНУ академік Борис 
Патон, відкриваючи традицій
ні загальні збори Академії, які 
щорічно скликаються для під
биття підсумків роботи за ми
нулий рік.

У загальних зборах взяли 
участь Президент Леонід Куч
ма, голова Верховної Ради Ук
раїни Олександер Мороз, ке
рівники ряду міністерств і ві
домств.

На зборах мова йшла, на

самперед, про реформування 
Академії Наук, завдяки якому 
академічні інститути маю ть 
наблизити результати  своєї 
діяльности до потреб відповід
них галузей народного госпо
дарства.

У науковців Академії по
переду величезн і завдання. 
Але тепер з ’явився стимул — 
можливе поліпшення фінансо
вого становища академічних 
інститутів. Принаймі, за пер
ший квартал цього року ми 
вже одержали бюджетні асиг
нування. Одним словом, укра
їнські вчені з надією дивляться 
у майбутнє, працюючи й далі 
на благо наш ої держ ави, — 
сказав Борис Патон.

СТВОРЕНО ТЕЛЕВІЗІЙНУ а к а д е м ію  
УКРАЇНИ

Київ (Укрінформ). — Ін- нерального продюсера теле- 
формаційне поле електронних 
засобів масової інформації в 
Україні охоплює близько ти
сячі телерадіоорганізацій. Під
готовкою  еф ірних передач 
займ ається майже двадцять 
п’ять тисяч журналістів, режи
серів , ведучих, о п ер ато р ів , 
майстрів електроніки.

На своєму першому все
українському з ’їзді національ
них виробників телепродукції 
вони створили  Т елевізій н у  
Академію України. Серед 17 її 
членів — відомі телевізійники 
Тетяна Цимбал, Олександер 
Роднянський, Ігор Сторожук,
Олександер Ткаченко, Зіновій 
Кулик, Іван Мащенко, майст
ри українського кіно Ада Ро- 
говцева, М икола М ащ енко,
Давид Черкаський, Роман Ба- 
лаян та інші.

В аш інгтон . — Як п ов і
домляє Посольство України в 
США, 16-го квітня посол Юрій 
Щ ербак зустрівся з головою  
Комітету Міжнародних відно
син Конгресу США Б. Ґілме- 
ном у справі сподіваної візити 
до В аш інгтону П р ези д ен та 
України для участи в роботі 
п ерш ої сесії м іж д ерж авн о ї 
комісії Кучма-Ґор.

К онгресм ен  висловив 
м. ін. стурбованість з приводу 
зростання в Україні корупції, а 
т ак о ж  щ одо уп овільн ен ня 
економічних реформ. На його 
думку, корупція в державних

органах може стати серйозним 
ф ак то р о м , який  н егати вн о  
п означиться  на українсько- 
ам ери кан ськи х  стосун ках  і 
с тр атег іч н о м у  п артн ерств і 
між двома країнами, яке тепер 
успішно розвивається.

Юрій Щербак поінформу
вав Б. Гілмена про те, що бо
ротьба з корупцією є пріори
тетом  внутріш ньої політики 
Президента України, який не
щодавно започаткував опера
цію “чисті руки”, що спрямо
вана саме на боротьбу з цим 
тяжким злочином.

С. ТІГІПКО ПРИЙШОВ НА МІСЦЕ 
В. ПИНЗЕНИКА

компанії “Студія 1+1” О лек
сандра Роднянського, заступ
ником стала народна артистка 
України Ада Роговцева.

Телевізійна Академія має 
сприяти розвиткові електрон
них засобів масової інформації 
в нашій країні. Найближча її 
акція — проведення першого 
всеукраїнського конкурсу те
лепрограм “Золота ера”. Пре
тенденти (а ними можуть ста
ти творці передач будь-якої 
телекомпанії) змагатимуться 
за перемогу у 12 номінаціях, в 
тому числі на кращі публіцис
тичні, інф ормаційні, дитячі, 
гумористичні, спортивні пере
дачі, телевізійні фільми та вся
кі програми. Урочиста цере
монія нагородження перемож
ців відбудеться у Києві в пер-

Київ. — Як повідомили 
засоби  м асово ї ін ф орм ац ії, 
П рези д ен т  Л еонід К учм а 
п ризначив в іц еп р ем ’єр-м і- 
н істром  У країн и  з питань 
економічної реформи провід
ного банкіра Сергія Тігіпка.

37-річний С. Тігіпко, го
лова одного з п’яти найбіль
ших банків в Україні — При- 
ватб ан ку , зам інив В ік тора  
Пинзеника, який зрезигнував, 
протестуючи проти зволікан
ня у п рий н ятті бю дж ету  і 
пакету податкових реформ.

Н овий в іц еп р ем ’єр за 
освітою металюрг і походить з

Дніпропетровська, де розм і
щений його банк і де колись Л. 
Кучма був директором  най
більшого в колишньому СРСР 
ракетобудівного заводу “Пів- 
денмаш”.

Один з аналітиків назвав 
відхід В. Пинзеника “катаст
роф ою  для У країн и ” , однак 
стри м ано  п рив ітав  п р и зн а
чення С. Тігіпка, зазначивши, 
що це не найгірший варіянт.

В. П инзеник звинуватив 
В ерховну Раду У країни  та 
Уряд у тому, що в них немає 
п о л іти ч н о ї волі прийняти  
бюджет і податкові реформи.

го квітня міністри закордон
них справ України і Білорусі 
парафували у Мінську договір 
про кордон між двома сусідні
ми державами.

Оцінюючи цю подію, го-

Київ (Укрінформ). — 14- 
го квітня відкрилася тут пер
ша національна тогово-про- 
м ислова виставка Ізра їл я  в 
Україні “Тільки Ізраїль-97”. 
На огляд представлено пере
дові технології, медичне об 
ладнання, продукти харчуван
ня, товари ш ирокого спожи
вання. Організувала експози
цію компанія “А нзата Інтер- 
нешенел”.

Я радий і гордий, що мо
жу відкрити  в К иєві н ац іо 
нальну виставку Ізраїля, ска
зав, звертаючись до перших її 
відвідувачів, міністер торгівлі 
та промисловості Ізраїля На- 
тан Щаранський. Після трид
цятирічної відсутности в У к
раїні він не втримався, щоб не 
поділитися своїми враження
ми. Г оловн і зм іни, за його 
словами, полягаю ть у тому, 
що у вільній Україні вільний

Ізр а їл ь  м ож е п р едставляти  
свою продукцію. Наші країни 
пов’язують особливі відноси
ни, сказав Натан Щаранський. 
Б лизько  мільйона ізраїльсь
ких громадян говорить укра
їнською і російською мовами. 
Це особливо важливо для роз
витку взаєм овигідного  е к о 
ном ічного  сп івроб ітн и цтва, 
можливості якого великі.

Н атан  Щ аранський під
креслив ф акт участи у вистав
ці понад 80 ізраїльських про
м исловців, що свідчить про 
вели кий  ін тер ес  до у к р а 
їнських партнерів. Він приві
тав ідею організації подібної 
української експозиції в Ізра
їлі. П риродне прагнення до 
зближення між нашими наро
дами, за його переконанням, 
приведе до прориву в еконо
мічному співробітництві.

ПАМ’ЯТНИК РОКСОЛЯНІ
(Продовження зі стор. 5-ої)

Г оловою  ^Телеш зій-HOL шіи половині червня ЦЬОДОрО- 
АкаДемії України обрано ге-: ку: ' ''J& fSs

ПАРАФОВАНО ДОГОВІР ПРО КОРДОН 
МІЖ УКРАЇНОЮ І БІЛОРУССЮ

Київ (Укрінформ). — 15- дій Удовенко назвав її історич
ною. У свою чергу білорусь
кий м ін істер  закордон н их  
справ Іван Антонович відзна
чив, що, працюючи над дого
вором про кордон, сторони не 
сказали один одному жодного

мавзолею Сулеймана, збудова
но менший розміром, в якому 
вже через 450 років самітньо 
спочиває Роксоляна. Немає 
сумніву, що Роксоляні нале
житься пам’ятник, але не в 
Рогатині, а в Туреччині, на 
центральній площі Топкапі, 
або в старій столиці Бурсі, біля 
пам’ятника великого реф ор
матора Мустафи Кемаль-Ата- 
тюрка.

Тому, й питання до краянів 
автора цього допису, який по
ходить із сусіднього до Рогати
на села Куничі: за які заслуги 
для нашого народу вшанують 
пам’ятником туркеню Роксо- 
ляну?

У нашій історії маємо ба
гато визначних жінок, які за
служили собі своєю діяльністю 
на вшанування пам’ятником. 
Якщо рогатинці вірять, що 
Роксоляна походить з їхнього 
міста, то найбільш доцільним 
було б вшанувати пам’ятником 
св. Ольгу, яка в 957-му році 
відвідувала столицю Візантії 
Константиноград (тепер Стам
бул), і якщо не хрестилась у 
величавому храмі св. Софії, то 
напевно в ньому молилась. Тут 
аналогія: п’ятсот років пізніше, 
кожної п ’ятниці вечером, в 
тому самому храмі, однак 
переміненому вже на мечеть, 
молилась ревна мусулманка 
Роксоляна.

лова« українського^ зовшщньог гір  кого  сл о в аг н е . вису цул н 
по л ііичного^^ ідо іЯ с^а^^ ї^а^  ̂ жодної n f -------і претенсп.

Українська Православна Церква у США
Єпископат і Консисторія Української Православної Церкви в США мають шану 

запросити всіх Христолюбивих вірних до участи у Богослуженнях цьогорічної Провідної 
Неділі, присвяченої вшануванню, у зв'язку з Роком Покликання, проголошеним  

Постійною Конференцією Українських Православних Єпископів поза межами України, 
пам’яти священномучеників УПЦ і 50-літтю Української Православної Ліги.

Слава Богові за все!

Програма Прощі:
Субота, 3-го травня.

Год. 9:30 ранку — Літургія у Церкві-Пам’ятнику.
Год. 6:00 вечора— Вечірня і свята сповідь у Церкві-Пам’ятнику.

Відносно паркування авт: Консисторія повідомляє всіх, що паркування авт на 
терені Ц еркви-Пам’ятника і цвинтаря у суботу 3-го і в неділю 4-го травня буде строго 
заборонене. Паркувати можна тільки на площі Консисторії при 135 Davidson Avenue. 
Звідтіля до Ц еркви-Пам’ятника і цвинтаря і назад можна буде переїхати спеціяльними 
автомашинами (Consistory Vans), які ходитимуть що півгодини.

Культурні виставки і продаж різноманітних товарів відбуватимуться 3-го травня, 
лише за попередньо отриманим від Консисторії дозволом, від 12-ої год. до 7-ої год. вечора у 
головній залі Культурного Центру.

Провідна Неділя, 4-го травня.
Год. 9:00 ранку —Зустріч Архиєреїв.
Год. 9:30 ранку — Початок Божественної Літургії, очоленої Блаженнішим Мит

рополитом Константином у сослуженні Архиєпископів Антонія і Всеволода, Єпископа 
Паїсія і настоятелів місцевих парафій.

Після Літургії, похід до Хреста Пам’ятника і Панахида за спокій душ бл. п. Пат- 
ріярхів УПЦ Мстислава і Володимира та всіх спочилих єпископів, священиків і вірних 
УПЦеркви та спочилих основоположників і членів УПЛіги.

Окремі заупокійні відправи дозволяються аж після закінчення Загальної Панахиди.

Паркування авт - тільки на площі Консисторії при 135 Davidson Avenue. Як і в 
суботу, для транспортації бажаючих, між паркувальною площею і Церквою-Пам’ятником і 
цвинтарем ходитимуть що півгодини спеціяльні авта (Consistory Vans).

Культурні виставки і продаж різноманітних товарів відбуватимуться в неділю, 4-го 
травня, від 1-ої год. дня до 7-ої год. вечора в головній залі Культурного Центру, за поперед
ньо отриманим від Консисторії дозволом.

Всякими інформаціями служить 
Консисторія Української Православної Церкви в США: 

Тел. (908) 356-0090

Н а й суч а сн іш а  Ф ін а н со в а  Установа

1-й Український 
Федеральний Щадничий Банк 

“ПЕВНІСТЬ"
з найбільш ою  зручністю , безпекою 1 ш видкістю полагоджує

для Вас:

ощ адні, чекові, пенсійні та різдвяні конта, 
сертифікати, державні бонди, різном анітні позички, 

вогнетривкі скриньки, а також:

❖ ПОДОРОЖНІ ЧЕКИ "AMERICAN EXPRESS”
❖ КРЕДИТОВІ КАРТКИ "MASTERCARD”
❖ АВТОМАТИЧНИЙ ТЕЛЕР — працює вдень І вночі

Бюра й агенції при банку "Певність" для Вас полагоджують:

❖ 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!

1-ST SECURITY FEDERAL SAVINGS BANK
936 N. Western Ave., Chicago, IL 60622

»  (312) 772-4500 
820 N. Western Ave., Chicago, IL 60622

*  (312) 276-4144
5670 N. Milwaukee Ave., Chicago, IL 60646

*  (312) 631-8350
2166 Plum Grove Rd., Rolling Meadows, IL 60008 

w (312)991-9393
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Світовий Конґрес Українців

З нагоди великих свят 
ВОСКРЕСІННЯ ХРИСТОВОГО

Президія Секретаріяту Світового Конґресу Українців
засилає найкращі побажання

Вельмидостойному Президентові Леонідові Кучмі,
Ієрархам національних Церков України, членам Уряду, 

Верховній Раді та дипломатичним представникам України за кордоном. 
Всім нашим Краєвим Проводам, складовим організаціям та цілому 
Українському Народові в Батьківщині та в усіх країнах поселення. 

Хай Новонароджений Син Божий наділить усіх силою, 
здоров’ям та одержимістю для дальшої праці у розбудові та закріпленні

державности України.

ХРИСТОС ВОСКРЕС!
Д-р Дмитро Ціпивник 
Президент

Інж. Ярослав Соколик 
Генеральний секретар

В Е С ЕЛ И ХИ Х СВЯ Т ХРИ С ТО ВО ГО  ВО С К РЕС ІН Н Я

—  бажаємо —

Родині, Прителям, Знайомим, 
Членам Виконавчого Комітету і Головної Ради, 

Редакціям “Народної Волі” / “Форум”,
Усім Членам Українського Братського Союзу, 

Зокрема 338-го Відділу в Торонті

ВАЛЕНТИНА І ПЕТРО РОДАК 
З РОДИНОЮ

ВЕСЕЛИХ СВЯТ 
ВОСКРЕСЕННЯ ХРИСТОВОГО

Членам Виконавчого Комітету, Іоловним Радним і 
Контролерам, Редакторам "Народної Волі" і "Форуму", 

урядникам місцевих відділів, працівникам, всім 
членам, як також і тим людям доброї волі, які 

співпрацюють з УБСоюзом

бажає

ІВАН ОЛЕКСИН З РОДИНОЮ

EASTER GREETINGS
TO ALL OUR FRIENDS

R E L I R B L E  D I S P O S A L ,  I N C
215 WEST OLIVE STREET 

SCRANTON, PA 18508 
Phone:  3 4 2 - 7 9 4 5

244 ВІДДІЛ УБС
бажає своїм членам та всій Українській Громаді 

В Е С Е Л И Х  С В Я Т  В О С К Р Е С ІН Н Я  Х Р И С Т О В О Г О
За Управу Відділу:

КАРЛО М АН ЬКІВ СЬКИ Й  -  голова НАТАЛКА ОЛЕКСИН -  секретар 
ВОЛОДИМ ИР СВЕРИДА -  касир

ВЕСЕЛИХ СВЯТ ХРИСТОВОГО ВОСКРЕСІННЯ
— бажаємо

ХРИСТОС ВОСКРЕС!

З і світлим Празником 
Воскресіння Христового

Цілій Родині, Друзям, Знайомим, та своїм 
Співробітникам усіх благ Господніх 

бажають

Оксана, Юрій, Софія і Діяна 
КЛАПІЩАКИ

РОДИНІ, ПРИЯТЕЛЯМ, ЗНАЙОМИМ 
ТА ВСІМ ЧЛЕНАМ УБСОЮЗУ

ВІРА ГАРКУША 
З РОДИНОЮ

Ші/hing Everyone 
oil the Ble//ing/ of Co/ter!

ВЕСЕЛИХ СВЯТ ХРИСТОВОГО ВОСКРЕСІННЯ
—  бажаємо —

РОДИНАМ, ПРИЯТЕЛЯМ, ЗНАЙОМИМ 
ТА ВСІМ ЧЛЕНАМ УБСОЮЗУ

Сергій і Марійка
КОВАЛЬЧУКИ

з сином Іваном

Ші/hing £r?ryone о Happy Єо/ketl 

KRZmiRYK £ KRYPEl
In/vranee Йдепсу

109 S. Main Street, Taylor, PA 18517-1833

Mr. & Mrs. Michael Roditski

Х р и с т о с  В о с к р е с /

В ЕС Е Л И Х  С ВЯ Т ХРИС ТО ВО ГО  ВО СКРЕСІН Н Я

— бажаємо —
РОДИНІ, ПРИЯТЕЛЯМ, ЗНАЙОМИМ 

ТА ВСІМ ЧЛЕНАМ УБСОЮЗУ

АНАТОЛЬ ФАЛЬКО 
З РОДИНОЮ

from

H U D SO N W A llE Y  
Т Е Ж  C O .

245 HILL AVENUE R.D. 3 BOX 654 
Montgomery, NY 12549 

Tel. (914) 778-3175

Родині, Приятелям, Клієнтам та усім членам 
Українського Братського Союзу

“ Ффликвшф”

РАДІСНИХ СВЯТ 
ВОСКРЕСІННЯ ХРИСТОВОГО

Роман і Любомира Ричок

Христос Воскрес!г

HAPPY EASTER
ТО ALL OUR FELLOW OFFI CERS AND 

MEMBERS  OF THE U. F.A.

Ot(rs. (W alter OWaik 
sQreg and Sam ara QMaik
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З Воскресінням Христовим

УКРАЇНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКА КООРДИНАЦІЙНА РАДА  
UKRAINIAN-AMERICAN COORDINATING COUNCIL

ВІТАЄ
УКРАЇНСЬКИЙ НАРІД НА РІДНИХ ЗЕМЛЯХ 

ВИСОКОПРЕОСВЯЩЕННИХ ІЄРАРХІВ І ВСЕЧЕСНЕ ДУХОВЕНСТВО УКРАЇНСЬКИХ ЦЕРКОВ, СВІТОВИЙ КОНГРЕС 
УКРАЇНЦІВ, ПРОВОДИ РЕЛІГІЙНИХ, НАУКОВИХ І ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, ЧЛЕНІВ І ПРИХИЛЬНИКІВ УАКРАДИ ТА ВСІХ

УКРАЇНЦІВ В РОЗСІЯННІ.

І БАЖАЄ ЇМ

ВИТРИВАЛОСТИІ НАЙКРАЩИХ УСПІХІВ У ПРАЦІ ДЛЯ ДОБРА ВІЛЬНОЇ І  НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ.

З  Х Р И С Т О В И М  В О С К Р Е С І Н Н Я М  *
— вітаємо —

наших Приятелів, Знайомих, 
членів Українського Братського Союзу 

та все Українське Громадянство

В О Л О Д И М И Р І П А В Л И Н А  
Д М И Т Р ЕН К О

Торонто, О нт., К анада

еи еіум е а  

*Veruf, 'Ztafe/uf, S a A ten f

ВЕС ЕЛИ Х СВЯТ ХРИ СТОВО ГО  ВОСКРЕСІНН Я  
— бажаємо —

РОДИНІ, ПРИЯТЕЛЯМ, ЗНАЙОМИМ 
ТА ВСІМ ЧЛЕНАМ УБСОЮЗУ

ROCHESTER UKRAINIAN FEDERAL 
CREDIT UNION

Serving all of our members9 needs.

РОДИНІ, ПРИЯТЕЛЯМ І ВСІМ ЗНАЙОМИМ  
В АМЕРИЦІ І СУСІДНІЙ КАНАДІ ТА ВСІМ ЧЛЕНАМ 

УКРАЇНСЬКОГО БРАТСЬКОГО СОЮЗУ

бажаємо

ВЕС ЕЛ И Х СВЯТ ХРИ СТОВО ГО  ВОСКРЕСІН Н Я

ІВАН ГАЙДУК
з Родиною

ВЕС ЕЛ И Х С ВЯТ ХРИ СТОВО ГО  ВОСКРЕСІНН Я
— бажає —

РОДИНІ, ПРИЯТЕЛЯМ, ЗНАЙОМИМ 
ТА ВСІМ ЧЛЕНАМ УБСОЮЗУ

ПАВЛО КОНОВАЛ 
З РОДИНОЮ

РОДИНІ, ПРИЯТЕЛЯМ І ВСІМ ЗНАЙОМИМ  В АМІ РИНІ І СУСІДНІЙ ] 
КАНАДІ, ЧЛЕНАМ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ, ГОЛОВНИМ І ! 

ВІДДІЛОВИМ УРЯДНИКАМ ТА ВСІМ ЧЛЕНАМ УКРАЇНСЬКОГО і 
БРАТСЬКОГО СОЮЗУ, РЕДАКТОРАМ  “ НАРОДНОЇ ВОЛІ’’

І “ФОРУМ ”

ВЕС ЕЛИ Х СВЯТ ХРИ СТОВО ГО  ВО СКРЕСІНН Я

щиро-сердечно бажає

М И Х А Й Л О  М О ХНА Ч

Христос Воскрес!

Професорам і Студентам УВУ, Меценатам, Добродіям 
і Жертводавцям на Фундацію Українського Вільного 

Університету, Духовенству Українських Церков, установам, 
молодечим і студентським організаціям та всьому 

Українському Народові у вільній Україні і на чужині.
— бажає —

УПРАВА ФУНДАЦІЇ 
У К Р А ЇН С Ь К О Г О  В ІЛ Ь Н О Г О  У Н ІВ Е Р С И Т Е Т У

UKRAINIAN FREE UNIVERSITY FOUNDATION, INC.
43 ST. MARKS PLACE, NEW YORK, N.Y. 10003 TEL. (212) 254-1571

В ЕС Е Л И Х  СВЯТ ХРИ СТО ВО ГО  ВО С КРЕСІН Н Я  
— бажає —

РОДИНІ, ПРИЯТЕЛЯМ, ЗНАЙОМИМ  
ТА ВСІМ  ЧЛЕНАМ УБСОЮ ЗУ

КЛАВДІЯ КОРБУТЯК 
З РОДИНОЮ

Х Р И С Т О С  В О С К Р Е С !
Радісних Свят Хритового Воскресіння 

багато успіхів і здоров’я 
— бажаємо —

Родині, Приятелям, та усім Членам УБСоюзу

ВОЛОДИМР ЛЕСЬКІВ З РОДИНОЮ

ВЕС Е Л И Х  СВЯ Т ХРИ СТОВО ГО  ВО С КРЕСІН Н Я  
— бажаємо —

РОДИНІ, ПРИЯТЕЛЯМ, ЗНАЙОМИМ 
ТА ВСІМ ЧЛЕНАМ УБСОЮЗУ

КАТЕРИНА БАРАН З РОДИНОЮ

Родині, Приятелям, Парафіянам УАПЦерков Св. Михаїла в

Скрентоні і Свв. Петра і Павла в Ґлен Спею 
та всьому громадянству

РАДІСНИХ І ЩАСЛИВИХ СВЯТ 
ВОСКРЕСІННЯ ХРИСТОВОГО

бажають

о. Протопр. HECTOP і Пані ТАМАРА

КОВАЛІ
з Родиною
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S t i t t *  t

MR. MICHAEL W. LISKIEWICZ 
AND FAMILY

TO THE EXECUTIVE COMMITTEE 
AND ALL THE U.F.A. MEMBERS 

IN THE BUFFALO, N. Y. AREA

Mb.

ВЕСЕЛИХ СВЯТ 
ХРИСТОВОГО ВОСКРЕСІННЯ

бажаємо всім нашим Приятелям і Знайомим

ЙОСИФ ХАРИНА З РОДИНОЮ

Христос Воскрес! Воістину Воскрес! 
Easter Greetings

ST . M IC H A E L ’S 
U K R A IN IA N  O R T H O D O X  C H U R C H

S c ra n to n , Pa.

V. R ev . P ro to p re s b y te r  N e s te r  K ow al an d  F am ily , 

O ff ic e rs , B o ard  o f  T ru s te e s ,  S is te rh o o d , A lte r  B oys 

an d  A ll P a r is h io n e r s .

To all members and their families and friends
UKRAINIAN AMERICAN SITCH, INC.

President Michael W. Uskiewicz

HRICKO AMERICAN UKRAINIAN 
VETERANS ASSOCIATION

President Michael Hryn Secretary John Godzuk 
29 Clemo Street Baffalo, New York 142061

ru iC H \0 (T ? | 
0 1

СЕРДЕЧНО ВІТАЄМО

Блаженнішого Митрополита Константина, 
Високопреосвященного Архиєпископа Антонія, 

Преосвященного Єпископа Паїсія, Ієрархів і Духовенство; 
Президента Леоніда Кучму та ввесь Український Нарід; 

парафіян, Ж Р І8 Щ в ц і^  д ф щ ^а # а ф іір л е р кв и  
Св. Володимира в Ґлен Сгіей.

Бажаємо Всім Щасливих і Радісних Свят!
НАСТОЯТЕЛЬ О. П РО ТО П Р. Н ЕС ТО Р С. КОВА ЛЬ 

П АРА Ф ІЯЛ ЬН А  РАДА ТА СЕСТРИЦТВО

У К РА ЇН С ЬК О Ї А ВТО КЕФ А Л ЬН О Ї 
П РАВОСЛАВНО Ї Ц ЕРК В И

СВВ. АПОСТОЛІВ ПЕТРА І ПАВЛА
в Ґлен Спей, Нью-Йорк

ДІЛОВИ Й  КОМ ІТЕТ 
О Б ’ЄДНАННЯ У К РА ЇН Ц ІВ  У ҐЛ ЕН  СПЕЙ , Н.Й.

б а ж а є  
РАДІСНИХ СВЯТ 

ВОСКРЕСІННЯ ХРИСТОВОГО
Українському Народові в Україні і діяспорі, 

Ієрархам і духовенству обох Українських Церков, нашим  
членам і їхнім родинам, мешканцям нашого українського  

Ґлен Спею, Головному Урядові Українського Братського  
Союзу та Управі оселі “ Верховина ”  

і всім мешканцям нашого українського Ґ(\ен Спею.

ХРИСТОС ВОСКРЕС!

Родині, П риятелям, та усім членам 
Українського Братського Союзу

З ХРИСТОВИМ ВОСКРЕСІННЯМ
ВІТАЄМО

Всіх Членів у Монтреалі та околицях, Виконавчий  
Комітет, Головну Раду та Конт рольну Комісію УБСоюзу, 

Редакторів “Н ародноїВ олі” та “Ф орум”, Дітей, Внуків, 
Сватів, Кумів, Друзів та Родину і Знайомих в Україні і 

бажаємо їм провести всі всята в радості, згоді 
і при якнайкращому здоров’ї.

ОЛЕКСАНДЕР POMAC 
з д р у ж и н о ю  МАРІЄЮ

бажаємоf\V\L Г&Ю  > а
-г

РАДІСНИХ СВЯТ 
ВОСКРЕСІННЯ ХРИСТОВОГО

БОГДАН ІҐР Е Т А  ГІРНЯК

УПРАВА ГУЦУЛЬСЬКОГО ТОВАРИСТВА 
ІМ. ОЛЕКСИ ДОВБУША В БАФФАЛО

бажає

сво'ім членам, прихильникам та їхнім родинам

РАДІСНИХ СВЯТ ВОСКРЕСІННЯ ХРИСТОВОГО
за управу товариства:

Михайло Савуляк - голова Ігор Чмола - фін, сек. 
Михайло Мохнач - фін. скарб.

З нагоди

Христового Воскресіння
щирі побажання 

успіху у праці Екзекутиві, 
членам Головної Управи, членству та усій 

українській спільноті у діяспорі та в Україні 
засилають

Іванна і Дмитро Старощак

ВЕСЕЛИХ С В Я Т  ХРИСТОВОГО ВОСКРЕСІННЯ
— бажаємо —

РОДИНІ, ПРИЯТЕЛЯМ, ЗНАЙОМИМ 
В АМЕРИЦІ І СУСІДНІЙ КАНАДІ 

ТА ВСІМ ЧЛЕНАМ 145-ГО ВІДДІЛУ УБСОЮЗУ

МАКСИМ ПЕТРУЧОК 
З РОДИНОЮ

С е к р е т а р  1 4 5 -го  В ід д іл у  У Б С о ю з у  в Б а ф ф а л о ,  Н .Й .

Радісних і щасливих свят 
В О С К Р Е С Е Н Н Я  Х РИ С Т О В О Г О

бажаю
Родині, Приятелям і Знайомим,

Членам Українського Братського Союзу, 
зокрема 239-го Відділу у Філядельфії.

ХРИСТОС ВОСКРЕС! 

ВАСИЛЬ КАРПЕНКО З РОДИНОЮ

ХРИСТОС ВОСКРЕС! ВОІСТИНУ ВОСКРЕС!

ВЕСЕЛИХ ТА Щ АСЛИВИХ СВЯТ
бажаю

Родині, П риятелям в Америці і в сусідній Канаді 
і усім Членам 59-го Відділу УБС у Баф ф ало.

Х ристос Воскрес!
УЛЯНА ІВАНИЧКО (ВУСАТИЙ) 

Секретар 59-го Відділу УБС

тстос v B c c r t fe e c /

EASTER GREETINGS
(fitu іуЇІ&гпАєід and & iiencL 

(he

UKRAINIAN FRATERNAL 
(SCRANTON) 

FEDERAL CREDIT UNION
"We Reinvest in Your Future!"

440 Wy o m in g  Av e . S c r a n t o n ,  PA 18508

ФЕДЕРАЛЬНА КРЕДИТОВА КООПЕРАТИВА 
СУМА

в Йонкерсі, Н.Й.
301 Palisade Avenue — Yonkers, New York 10703 

-  Phone: (914) 965-8560 - Fax: (914) 965-1936 
Г у р и С

З нагоди світлого Празника Христового Воскресіння 
вітаємо всіх Членів, Приятелів, Українську Громаду 

Ионкерсу та околиць і бажаємо усім багато радости, 
щастя, успіхів у житті та праці на добро Української 

Церкви і Українського Народу.

Х Р И С Т О С  В О С К РЕ С ! В О ІС Т И Н У  В О С К РЕ С !

ДИ РЕ КЦ ІЯ , ЧЛЕНИ КО М ІС ІЙ  
І П РА Ц ІВ Н И КИ

EA CH  M EM BER A C C O U N T  IN SU R E D  TO $1(МШЮ BY N A T IO N A L  
C R ED IT U N IO N  A D M IN ISTR A TIO N

H A P P Y  E A S T E R !
to all my friends at the 

Ukrainian Fraternal Association 
from

EMILY KACZMARYK
Х Р И С Т О С  В О С К Р Е С ! В О ІС Т И Н У  В О С К РЕ С !

ВЕСЕЛИХ СВЯТ ХРИСТОВОГО ВОСКРЕСІННЯ 
ВСІМ ЧЛЕНАМ 155-ГО ВІДДІЛУ УБСОЮЗУ

щиро-сердечно бажає

МИХАЙЛО ПОВХ З РОДИНОЮ
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DNIPRO RILPER and BLRCK SER CRUISE 

J U N E  1- 1 3 .1 9 9 7
Travel to U kra ine  and 

visit the following 
destinations:

Kyiv, Kaniv, 
Kremenchuk, 

Zaporizzhia, Kherson, 
Sevastopol and Odessa.

T he P ackage includes:
*  Round trip air from Neiu York/JFK on Hir Ukraine

*  10 Night cruise in an outside stateroom. Sail from Kyiu to Odessa.

*  Sightseeing uisit to Valta included.

* f l l l  port taxes, departure taxes and UISR fees included

*  Flight from Odessa back to Kyiu.

*O u e rn ig h t  hotel flccomidations in Kyiu on last night.
*** FREE STOPOVER in Lviv pre-cruise if you book by April 21***

For Information C all

<D u n w o o c fie  Z /r a u e lС /З и г е а и

771-A Yonkers Avenue, Yonkers, NY 10704 
Tel.: (914) 969-4200 or (800) 550-4334

ask for Volodymyr or Lesia Kozicky

ONLY
$  I  6  5  0 /person 

based on double occupancy

Родині, приятелям 
та членам УБСоюзу

Радісних Свят 
Христового Воскресіння

бажає

НА ТАЛКА І  ІГОР ҐАВ ДЯК

SELF RELIANCE (NEWARK, NJ) 
________ Federal Credit Union _________
Федеральна Кредитова Кооператива

„САМОПОМІЧ" у НЮАРКУ, Н. Дж.
■ М і н

734 Sandford Avenue, Newark, New Jersey 07106
TEL 201-373-783S • http://www.selfreliance.org • FAX 201-373-881

Вельмишановним членам
т а
всій українській громаді 

щирі побажання 
тдісншс і щасливих свят 

Воскресіння Христове

ХРИСТОС ВОСКРЕС!
ВОІСТИНУ ВОСКРЕС!

З Празником Воскресіння Христового щиро втаємо усіх 
наших Передплатників, Жертводавців і Фундаторів, увесь 

український Народ в Україні і поза її межами.

Редакція і Адміністрація 
В-ва Літопис УПА 
P.O. Box 97, STN. “С” 
Toronto, Ontario 
M 6J3M7 Canada

YEVSHAN

GBLLIAH

Українська Фірма

Є В Ш А Н

ХРИСТОС ВОСКРЕС!

пропонує найновіші аудіо-касети, компакт дискиб, відео, 
словники, ш кільні книж ки, прибори до писанок, комп’ю
терні програми, мист ецькі вироби, картки на поздоров

лення та різні подарунки для друзів, дітей та внуків!
(можна замовляти поштою) 

ЗА М О В Л Я Й Т Е  Н О В И Й  КА ТА ЛО Г Н А  1997 РІК!

ТЕЛ: 1 - 8 0 0 - 2 6 5 - 9 8 5 8
VEUSHflN CORPORATION, BOH 325, 

BERC0NSFIELD, QUEBEC, CRNRDR Н9Ш 5T8

Air Ukraine - Cargo
J f a p p u  C j a s t e r !

3a 9 годин перевозимо до Києва та Львова 
Ваші пачки, всякі харчові та інші товари.

І___I

Air Ukraine - Cargo

Tel.: (718) 376-1023 FAX (718) 376-1073

2307  Coney Island Avenue, Brooklyn, N.Y. 11223

Х ристос  в о с крес . 

В оістину  в о скрес .

Щиро вітаємо наш Народ, збройні сили Канади і 
[України, усіх українських Ветеранів війни по всіх 

країнах світу, зокрема усіх Ветеранських 
організацій міста Торонта та все наше членство.

У п р ав а  у к р а їн с ь к о го  в ід д іл у  № 360  
К о р о л ів к о -к а н а д с ь к о го  Л е г іо н у  

Т о р о н то , К а н а д а

УПРАВА 64-ГО ВІДДІЛУ 
УКРАЇНСЬКОГО БРАТСЬКОГО СОЮЗУ 

В БАФФАЛО, Н.Й.

З нагоди свят Христового Воскресіння щиро вітаємо усіх 
своїх членів, наше духовенство, проводи українських установ і 

організацій та їх членство та все українське громадянство 
міста Баф фало і околиць - традиційним

Х Р И С Т О С  В О С К Р Е С !

М. Мохнач - Голова 
І. Чмола - ред. секр.

М. Мочерняк - заст. голови 
М. Ліскевнч - фін. секр.

http://www.selfreliance.org


ЧИСЛО 17 НАРОДНА ВОЛЯ, СКРЕНТОН, ПА. ЧЕТВЕР, 24 БЕРЕЗНЯ 1997. СТОР 11

Happy Easter !

ТО FAMILY, CLIENTS, & FRIENDS 

FROM THE

Bohdan M. Mo ch ern i ak ,  CH 

and Fami ly

B U R N S  H U B L E Y

CHARTERED ACCOUNTANTS

2800-14th Avenue 
Suite 406 

Markham, Ont. L3R 0E4
Tel.: (416) 495-1755

ХРИСТОС BOCKPEC!
From the Home Office Staff.

Recording Department: 
Christina Shablovska 
Building Superintendent: 
Victor Falvo

Financial Department: 
Caryl Conforti 
Helen Pronko 
Audrey Thomas

^  £ j !  Христос Воскрес! 

Воістину ВоскресЛ

Ф е д е р а л ь н а  К р е д и т о в а  К о о п е р а т и в а

"САМОПОМІЧ"
У НЬЮ-ЙОРКУ

Пересилає всім своїм членам, приятелям та всій 
українській громаді сердечні побажання 

Радісних Великодніх Свят
- Дирекція, Управа та Працівники Кредитівки.

"SELF RELIANCE" (N.Y.) 
FEDERAL CREDIT UNION Ж.-І

Main Office 
108 Second Avenue 

New York, NY 10003 
212-473-7310

Branch:
223 Main Street 

Kerhonkson, NY 12446 
914-626-2938

О С Е Л Я

УКРАЇНСЬКОГО БРАТСЬКОГО СОЮЗУ

ВЕРХОВИНА
ҐЛЕН СПЕЙ, Н.Й.

— бажає —
Шановним Гостям, Працівникам Оселі і Сусідам, 

зокрема Молоді СпортовоТ Школи, Школи Танців, 
а також їхнім Учителям і Інструкторам,

Працівникам і Учасникам Фестивалю Української Молоді.

РАДІСН И Х СВЯТ

ХРИСТОВОГО ВОСКРЕСІННЯ  

Тел.: 914-856-1323
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Дирекція і службовці 
Української Федеральної Кредитоаої Кооперативи “Самопоміч”

у Філядельфії 
бажають всім своїм теперішнім і майбутнім членам 

Веселих Свят Воскресіння Христового, багато щастя, здоров’я і добробуту.

Рівночасно просимо не забувати, що лише у своїй установі ви можете дістати повну і чесну 
обслугу, найвищу дивіденду і найнижчі опроцентування на позичках.

Ukrainian Selfreliance Federal Credit Union
1729 Cottman Ave. 

Philadelphia, PA 19111 
Tel.: (215) 725-4430 Fax: (215) 725-0839

2-Ш

ХРИСТОС BOCKPEC!

ДИРЕКЦІЯ КРЕДИТІВКИ

-  В ІТ А Є  -

Всіх Членів, Симпатинів та Всю Українську Громаду 
зі СВІТЛИМ СВЯТОМ ВОСКРЕСІННЯ ХРИСТА *

та бажає Всім 
МИРУ, РАДОСТИ, ЩАСТЯ І  ЗДОРОВ’Я

УКРАЇНСЬКА ПРАВОСЛАВНА 
ФЕДЕРАЛЬНА КРЕДИТІВКА

ВІДДІЛ
В
НЬЮ-ЙОРКУ

215 SECOND AVENUE 
NEW YORK, NY 10003

(212) 533-2980 
FAX: (212) 995-5204

ВІДДІЛ
В

CABT БАВНД БРУКУ

35 MAIN STREET 
SOUTH BOUND BROOK, NJ 08880

(908) 469-9085 
FAX: (908) 469-9165

НАШ E-Mail - creditu@dataart.com 
СТОРІНКА HA WORLD WIDE WEB: - www.undp.org/missions/ukraine/credit

mailto:creditu@dataart.com
http://www.undp.org/missions/ukraine/credit
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A nd success or failure in 
the fraternal life insurance busi
ness stems from activity.

O liv e r W endell H o lm es 
said, “The greatest thing in this 
world is not so much where we 
are, but what d irection we are 
m oving.” The S ecretary ’s a tti
tude and beliefs largely d e te r
mine the course of his life and 
career as a fraternal life insur
ance underwriter. A genius can
not surpass grit. A man can ’t 
lose if he will not quit.

Why Are You...
(Continued from page 14)

P ro sp ec tin g  is th e  life 
blood of the fraternal life insur
ance business, and the Secretary 
m ust do it con tinually . M any 
S e c re ta r ie s  spend  th e ir  tim e 
with their existing clients rather 
than bringing in new clients. In 
this business, the Secretary eats 
what he kills.

T here  are  th ree  k inds of 
people in the fraternal life insur
ance business, or for that matter 
any business:

1. People who make things

happen.
2. People who watch things 

happen.
3. People who wonder what 

happened.
If the Secretary waits to do 

anything until he does it well or 
until a prospect calls, the Secre
ta ry  n ev e r will do a n y th in g . 
Things d o n ’t just happen , the 
S e c re ta ry  has to  m ake them  
happen.

Prospecting's enemy is call
ed reluctance. Most Secretaries 
have it to some degree. It is one 
of the more difficult problem s 
for m ost salespeople . But the

THE
The p e rft

KNOW AND CELEBRATE YOUR НЕЇ
• Understand and appreciate the rich history and culture of 

our homeland and our ancestors.
• Share this unique heritage with those around you, your 

family, children and your grandchildren.
• Something every family of Ukrainian descent should own 

to truly take pride in our people’s contributions to the 
world around us.

AN AUTHORITATIVE SOURCE OF 
INFORMATION ABOUT UKRAINE
• Information in English about Ukraine, its history, people, 

culture, economy and geography.
• Understand the background of the changes that have 

occurred as Ukraine emerged to become once more a 
proud and independent nation.

• Prepared by the Canadian Institute of Ukrainian Studies 
and the Shevchenko Scientific Society (France), and 
published by the University of Toronto Press with the 
support of the Canadian Foundation for Ukrainian Studies.

• This is the final printing of the complete Encyclopedia 
of Ukraine.

CONTAINS 15,000 ENTRIES
• 15,000 carefully researched entries.
• Contributions by more than 100 leading Ukrainian 

scholars from around the world.
• Over 4,000 photographs and illustrations.
• 200 detailed maps.

A POWERFUL REFERENCE TOOL
• Based on the respected Entsyklopediia 

ukrainozmvstva.
• Written in a clear and concise style for easy use by all ages.

Collector’s Edition
• Special Numbered Leather Bound Collector’s Editions in 

linen slipcase are still available.

ORDER TODAY!
Order your Encyclopedia of Ukraine 
today and by special arrangement with 
the University of Toronto Press receive one 
of these great books!

The Ukrainian 
Americans:
Roots and Aspirations 
1884-1954
by Myron B. Kuropas

Ukraine and 
Ukrainians 
Throughout the 
World:
A Demographic 
and Sociological 
Guide to the 
Homeland 
and its diaspora 
byAnnLencyk 
Pawliczko

Ukrainians in 
North America:
An Illustrated History 
by Orest Subtelny

Канадська
Фундація

Українських
Студій

Canadian Foundation 
for Uknfatlin Stadia

ОІШГК FORM (Please* print)

Ship to:
Name____

Address. 

City____ Province/Stale _ 

Phone ______Postal/Zip Code__________

Payment or charge account must accompany this order
□  Cheque or money order

(Payable to: Canadian Foundation for Ukrainian Studies)

□  Visa □  MasterCard П  Installment Plan (call for details)

Card Number____

Expiry date of card . 

Signature________

For more information on any of the following:
• To purchase Volume 1,2, or 3,4,5 set
• Collector's Edition ($2500 set phis GST)
• Information on the Foundation and its activities
• Help Send an Encyclopedia of Ukraine to the Homeland Program. 
Please contact Canadian Foundation Tor Ukrainian Studies 
2356A Bloor Street West, Suite #202, Toronto, Ontario, Canada M6S IP3 
Phone: (416) 766-9630. Fax: (416) 76&0599
E-mail address: cfus@cycor.ca
Web site: www.utoronto.ca/encyukr/euhm2.html

Please send me:
□  The complete five volume set of Encyclopedia of Ukraine 

at $715. per set

x $715 = %___________
No . of sets

In Canada add
7% GST

___________  SUBTOTAL
(Outside Canada prices In $US)

EH I wish to donate to the Canadian Foundation for Ukrainian 
Studies to support projects like Encyclopedia of Ukraine 
(Income Tax receipt provided).

___________  DONATION

___________  TOTAL

With each set you order, you receive your choice of 
one of the following.

O  The Ukrainian Americans:
Roots and Aspirations 1884-1954 by Myron B. Kuropas.

□  Ukraine and Ukrainians Throughout the World
A Demographic and Sociological Guide to the 
Homeland and its diaspora by Ann Lencyk Pawliczko.

G  Ukrainians in North America:
An Illustrated History by Orest Subtelny.

Secretary  should consider the 
following:

* If the S ecretary  a p p ro 
aches the door and doesn’t go 
in, where is the Secretary? He is 
in the hallway.

* If the Secretary goes in 
and gets thrown out, where will 
he be? In the hallway.

* If the Secretary goes in 
and d o e s n ’t get th ro w n  o u t. 
w here will the S ec re ta ry  be? 
Inside, where he ought to be.

Regarding fraternal life in
surance, I know no person who 
has gone bankrupt because he 
purchased a life insurance poli
cy. I do know families and busi
ness tha t have gone bank rup t 
because they did not. I sincerely 
believe it is better for the pros
pect to own insurance he doesn't 
need, than for the prospect to 
need insurance that he doesn’t 
own. To put it another way, the 
prospect has to buy life insur
ance when he doesn’t want it so 
that he has it when he needs it.

The most fundamental rule 
for the fraternal life insurance 
agent who aspires to have a con
sistent and substantial p roduc
tion, year after year, can be boil
ed dow n to one factor: L earn  
the c lien t’s value. It takes less 
effort to keep an old policyhold
er satisfied  than  to get a new 
prospect interested.

The Secretary who neglects 
his clients has an everlasting and 
cold prospecting problem, which 
is costly  in tim e, energy , and 
money.

I’ve heard and believe that 
“ Y our p ro sp e c ts  and c lien ts  
w ant to know  how  m uch you 
care before they care how much 
you know.” When the Secretary 
discharges his obligation to his 
existing clientele, this is the best 
p ro tec tio n  th a t the S ecre ta ry

can give his finest and most pre
cious asset: his p o licy h o ld e r . 
E very  problem  th a t the agent 
h e lp s  th e  p o lic y h o ld e r  so lve 
establishes the Secretary as an 
e x p e r t in th e  p o lic y h o ld e r ’s 
eyes, which perm its the Secre
tary to enlarge his clientele and 
increase his sales.

L ife in su ran ce  p ro sp ec ts  
in su re  th e ir  hom es, a lthough  
they  a re n ’t c e rta in  th a t th e ir  
homes will burn. Life insurance 
p ro s p e c ts ’ a u to m o b ile s  are  
insured, although they are not 
c e r ta in  th a t  an a c c id e n t will 
occur.

W hy c a n ’t th e  S ec re ta ry  
convince the prospect to insure 
his m ost valuable asset — the 
only asset that he can’t replace 
— his own life? It is known with 
absolute certainty that mortality 
is 100% guaranteed.

The fraternal life insurance 
ag en t o ccup ies  an im p o rta n t 
role in helping families establish 
financial plans. The agent p ro 
vides money with certainty. And 
with life insurance’s special tax
ation advantage, the agent p ro
vides security , hopes, dream s, 
and ambitions. The agent is the 
only one who can guaran tee  a 
standard of living for the pros
pect and his family, whether he 
lives or dies.

W ith fra te rn a l life in su r
ance, a person can create dollars 
w ithout having to pay incom e 
tax on them.

I am proud to be in the fra
te rna l life insurance business. 
W e S e c re ta r ie s , as f r a te rn a l 
a g en ts  p ro v id e  rea l fin an c ia l 
secu rity  to  fam ilies and b u s i
nesses. We help them  keep to 
gether that which they w orked 
hard to put together. We create 
dollars for our clients with the 
smaller estate. We assist in con

serving the larger esta tes with 
tax-free dollars that life in su r
ance provides. A nd lastly, we 
provide benefits to our client- 
m embers that they would o ther
wise not receive from a com m er
cial insurance company.

Russian Tariff...
(Continued fron page 8)

there isn’t a lot of sugar left in 
U kraine. But it’s bad news any
w ay .” U k ra in e  A g ric u ltu re  
M inister Mykhailo Zubets, also 
de-puty prime minister in charge 
of ag ricu ltu re , said last w eek 
U kraine w ould reduce refined 
su g ar p ro d u c tio n  b ecau se  it 
lacked export ou tle ts  — plans 
traders considered unrealistic.

Place your ads 
in the

UKRAINIAN
HERALD

For Information Call:
(717) 342-0937

CLASSIFIEDS

HOMES
GOV’T FORECLOSED 
homes from pennies on $1. 
Delinquent Tax, Repo’s, REO’s. 
Your Area. Toll Free 1-800-218- 
9000 Ext. H-10119 for current 
listings.________________________

CRRS
SEIZED CARS from $175.
Porsches, Cadillacs, Chevys, 
BMW’s, Corvettes. Also Jeeps, 
4WD’s. Your Area. Toll Freel- 
800-218-9000 Ext. A -10119 for 
current listings._________________

Ukrainian Orthodox Church of the U.S.A.
The Episcopacy and Consistory of the Ukrainian Orthodox Church of the USA cordially invite all Christ- 
loving faithful to participate in this year's Saint Thomas Sunday Pilgrimage, dedicated to the memory> of, 

- in conjunction with the Year of Vocations, proclaimed by the Permanent Conference of Ukrainian 
Orthodox Bishops beyond the borders of Ukraine, the priest-martyrs of the Ukrainian Orthodox Church, 

and the 50th Anniversary of the Ukrainian Orthodox League of the USA.
Glory to God for all things!

P i l g r im a g e  P r o g r a m .
Saturday, May 3rd.

9:30 AM: Liturgy in the St. Andrew’s Memorial Church.
6:00 PM: Vespers and Confessions in the St. Andrew’s Memorial Church.

Parking regulations and instructions:
As directed by the Consistory, all parking on Memorial Church and Cemetery grounds is strictly 

prohibited on Saturday, May 3rd, and Sunday, May 4th.
Parking is only permitted on Consistory grounds located at 135 Davidson Avenue, Somerset, N.J.. 

Round trip transportation of pilgrims to the on Memorial Church and Cemetery will take place 
every half hour via Consistory Vans.

Cultural exhibits and all commerce (permits must be obtained from the Consistory) will take place 
on Saturday, May 3rd from 12 noon to 7 PM in the main auditorium of the Cultural Center.

Rite of Greeting the Hierarchs. 
Eucharistic Liturgy.

Sunday, May 4.
9:00 AM:
9:30 AM:

Principle Celebrant:
His Beatitude Metropolitan Constantine.

Concelebrants:
Archbishops Antony and Vsevolod, Bishop Paisij and pastors of local parish communities.

After the Liturgy:
A procession to the Cemetery’s Memorial Cross, and the celebration of a Panakhyda for the repose 

of the souls of the departed servants of God: Patriarchs Mstyslav, Romaniuk, all departed bish
ops, clergy and faithful of the Ukrainian Orthodox Church, and the departed founders and mem
bers of the Ukrainian Orthodox League.

All other Panakhydas (Memorial Services) are permitted only after the conclusion of the above 
Panakhyda.

Parking is only permitted on Consistory grounds at 135 Davidson Avenue. Round trip transportation 
from the parking area to the Memorial Church and Cemetery will take place every half hour via 
Consistory Vans.

Cultural exhibits and sales (permits must be obtained from the Consistory) on Sunday, May 4th, will 
take place in the main auditorium of the Cultural Center from 1 - 7 PM.

F or M ore  Inform ation  
Contact the Consistory of the Ukrainian Orthodox Church of the USA at:

(908) 356-0090.

mailto:cfus@cycor.ca
http://www.utoronto.ca/encyukr/euhm2.html
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Russian Tariff Seen Damaging 
Ukraine Sugar Market

Udovenko Slams
“Anti-Ukraine” Campaign in the US THE I t .  ^ . /4 .  CORNER

KYIV (Reuters) - Russia’s 
decision to levy a 25 percen t 
duty on sugar im ports starting 
May 15 will severely hurt neigh
boring U kraine’s sugar market, 
W estern traders said on T ues
day. “It will be tragic if they 
d o n ’t rem ove it by a u tu m n ,” 
said one tra d e r , add ing  th a t 
Ukrainian sugar would be taxed 
at 35 percen t because of a 10 
percent value added tax impos
ed by Russia last year.

“The chief reason for this is 
to  m ain ta in  R ussian  sugar 
prices, which are rising, and to 
p rev en t dum ping  from  th e  
Ukrainian side,” he said.

The trader predicted tha t 
U kraine, which produced 3.26 
m illion tons of refined  sugar 
from its last beet crop and 3.49 
million tons in 1995/96, would 
start moving whatever sugar was 
left over — estimated at 300,000 
tons — im m ediately. He also 
said Ukraine would continue to 
export to central A sian coun
tries, which have no duties.

The Russian decree, dated 
April 11, excluded imports from 
Belarus, K azakhstan and K yr
gyzstan , w hich hold  custom s 
treaties with Russia.

Another trader said the tax 
would hurt U kraine’s aging re 
fineries, since many of them bar
ter their sugar with Russia for
oil and petroleum  to run their 
refineries. “They already have 
th e  10 p e rc e n t du ty , so th a t 
m eans the U krain ian  partners 
can  p ro v id e  10 p e rc e n t less. 
Now they will get an o th e r 25 
percent less in oil and this will 
affect them,” he said. “I ’m a bit 
anxious about it .” The trader 
said that only 150 of 191 refiner
ies were working, and only 25 of 
them efficiently and profitably.

Russia annually produces 
a ro u n d  tw o m illion  tons of 
refined sugar, im ports 1.5 mil
lion tons of raw sugar for refin
ing and imports two million tons 
of white sugar from other coun
tries. It has threatened since last 
year to  re s tric t refined  sugar 
im ports  to  1.5 m illion  tons a 
year, including a cap on Ukraine 
of 1.15 million tons. The second 
tr a d e r  q u es tio n ed  w h e th e r 
Russia would maintain the duty 
in th e  long te rm . “T hey  do 
th ings, th en  they  reco n s id e r 
them,” he said. “At this moment 
it’s not that important because 

(Continued on page 13)

Ukraine Won’t Sell Hirbines 
for Iranian Reactor

KYIV (AP) - U kraine has 
promised not to sell turbines for 
use in an Iranian nuclear reactor 
and will shun any project that 
could help Iran, Iraq or Libya 
develop nuclear weapons, Isra
el’s trade and industry minister 
said Tuesday. President Leonid 
Kuchma offered "c lea r assur
ances” that he will not permit a 
U krainian factory to pursue a 
deal to sell turbines to Russia, 
Israeli minister Natan Sharansky 
said.

Russia is helping the Iran
ians build a nuclear power plant 
near the city of Bushehr, and the 
United States and Israel fear the 
technology could help Iran de
velop nuclear weapons.

"W e are very satisfied. This 
was a very im portant question 
for us,” said Sharansky, a for
mer Soviet political prisoner vis
iting his native Ukraine for the 
first time in 30 years to boost 
trade. Russia says the $800 mil
lion deal is purely peaceful, and 
has not responded to American

p leas to  cancel the 1995 con
tract.

It had been expected that 
T urboatom , a giant factory in 
the easte rn  U krain ian  city of 
K harkiv, would supply Russia 
w ith tu rb in e s  for the Iran ian  
plant.

An Iranian delegation visit
ed Turboatom in February, and 
at the time officials there said 
Iran wanted two 1,000-megawatt 
steam  turbines worth $50 mil
lion each. But Turboatom  and 
Ukrainian government officials 
said Tuesday that no deal was 
ever signed. R egardless, M os
cow could supply the Iran ian  
plant with turbines from a facto
ry in Russia, Turboatom ’s chief 
en g in ee r M ikhail V erchenko  
said. In ano ther effort to win 
the W est’s favor, Kuchma also 
vowed that Ukraine "will never 
do anything to help Iran, Iraq or 
Libya create weapons of mass 
d es tru c tio n ,” Sharansky said. 
T he tra d e  m in is te r m et w ith 
Kuchma on Monday.

Ukraine Jan.-Mar. GDP
KYIV (Reuters) - Ukrainian gross domestic product in the first 

quarter of this year was 19.17 billion hryvnias, 7.9 percent lower than 
a year earlier, the Statistics Ministry said on Wednesday.

UKRAINE GROSS DOMESTIC PRODUCT
Jan-Mar. 97 Jan.-Feb. 97 Jan.-Mar. 96 

yr-on-yr pet change -7.9 -8.9 -10.7
Prime Minister Pavlo Lazarenko has forecast GDP will grow this 

year by 0.5-1.0 percent, which would be the first growth since inde
pendence in 1991. GDP fell 10.0 percent in 1996.

Ukraine March Unemployment
KYIV (Reuters) - Registered unemployment in Ukraine rose to 1.70 

percent of the labor force in March, or 468,931 unemployed, from 1.56 
percent or 431,951 in February, the Statistics Ministry said on 
Wednesday.

UKRAINIAN UNEMPLOYMENT
March 97 Feb. 97 March 96

# of unemployed 468,931 431,951 199,904
pet of labor force 1.70 1.56 N/A

NOTE - Official information in Ukraine, with a population of 51 
million people, tends to understate unemployment levels.

MINSK (Reuters) - Ukraine 
hit back on Tuesday at criticism 
in the United States of its treat
ment of investors and progress 
with reforms, saying a campaign 
was being waged against the for
mer Soviet republic.

Ukrainian Foreign Minister 
Hennady Udovenko, on a visit 
to B elarus to  in itial a b o rder 
deal, also accused W ashington 
of overreacting by asking Kyiv 
to waive diplom atic im m unity 
fo r the wife of a d ip lo m at 
charged with drunk driving.

“We p u t p re ssu re  on an 
American businessman who did 
not pay his taxes and he ran to a 
senator. Now an anti-Ukrainian 
campaign is being waged, saying 
U kraine insults U.S. business
men,” Foreign Minister H enna
dy Udovenko told a news brief
ing during a visit to neighboring 
B elarus. “ I do not know who 
gains from slandering Ukraine. 
Opinion is really being forced 
without concrete facts,” he ad
ded, without saying who in par
ticular was opposing Ukraine.

Udovenko was also asked 
about the case of Olesy Yarot- 
skiy, 45, wife of the Ukrainian 
em bassy’s second secretary  in 
Washington who failed a breath
alyzer test after her car hit a sec
ond car and pushed  it in to  a 
third vehicle late on Saturday.

“A diplomat’s wife got a bit 
tight and got behind the wheel.

There are stories like that 
about foreign diplomats in Kyiv 
every day, but we don’t tell the 
whole world about it,” he said.

O ffic ia ls  in W ash ing ton  
who decide how money is spent 
in new ly in d e p e n d e n t s ta te s  
have expressed  concern  th a t 
re fo rm s could  be at risk  in 
Ukraine. They are also worried 
ab o u t re p o r ts  in the m edia  
about U.S. business people com
ing u n d er p re ssu re  — even 
stretching to violence — as they 
conduct their operations.

Washington, keen to keep 
U kraine reforming, the former

Soviet U nion stable and Kyiv 
in d e p e n d e n t, has su p p o rted  
Ukraine at international lending 
bodies. The country has receiv
ed more than a billion dollars 
since it broke free from Moscow 
in 1991.

U kraine is also due to re 
ceive $675 million in U.S. bilat
eral aid this year to support re
forms, agriculture and the d e
struction of former Soviet mis
sile bases. But diplom ats say 
reform s have stalled so badly 
that Ukraine’s status as the third 
largest rec ip ien t of U.S. cash 
after Israel and Egypt could be 
at risk.

U k ra in e ’s co n se rv a tiv e - 
dominated parliament has failed 
to pass a budget for this year 
and a stringent tax reform pack
age underpinning it which would 
have reduced corruption.

R ichard  M orn ingstar, an 
aide to President Bill Clinton, 
said th is m onth  “ tough  m es
sages” had to be given to U k
raine “with respect to the need 
for reforms to continue and for 
co rrup tion  to be cleaned u p ” 
though he did not say aid should 
be cut. U.S. embassy notes from 
a meeting he attended on April
9 of the H ouse Subcom m ittee 
on Foreign O perations quoted 
one mem ber of the committee 
as saying at least half the aid 
should be tied to big progress in 
tackling corruption.

U dov en k o  did no t deny 
that there was corruption among 
officials — a fact widely accept
ed even by senior ministers — 
but made clear he thought the 
Americans were overreacting.

“ I tell the A m ericans — 
you have forgotten the end of 
the 1920s and the start of the 
1930s, when money was lau n 
dered in America. Mafia is not a 
Ukrainian word,” he said.

A new foreign investment 
body whose creation was decre
ed by President Leonid Kuchma 
on Tuesday was designed in part 
to reduce corruption.

President Kuchma 
to Head New Commission

KYIV (Reuters) - U k ra 
inian President Leonid Kuchma 
will head a new commission try
ing to reverse problems of chro
nically low foreign investment, 
the p residen tia l press service 
said on Tuesday.

This body has been formed 
to ensure national policies are 
being formed to attract foreign 
investment into U kraine’s econ
omy,” a press service statement 
said.

Ukraine, whose reputation 
as a place for investors to avoid 
has been rising in recent weeks, 
has attracted only $1.4 billion in 
direct foreign investment since 
independence in 1991.

The statem ent said senior 
Ukrainian government o ffic ia l 
and representatives of large for
eign companies would partic i
pate in the commission.

Foreign firm s’ complaints 
about a poor investment climate

in the form er Soviet republic 
have grown louder since U.S. 
communications giant Motorola 
<M O T .N > pu lled  ou t of a 
po ten tia l $500 million invest
ment last month.

M oto ro la  c ited  " e v e r -  
changing” conditions as one of 
the reasons for pulling out of a 
project to provide a GSM 900 
standard mobile phone network 
to Ukraine. Investors have com
p la in ed  ab o u t dem ands for 
bribes, inconsistent legislation 
and high taxes — and m ost 
recently about parliaments’ sud
den decis ion  th is m onth  to 
reverse a five-year tax holiday 
granted to foreign investors who 
started operating before 1995.

Kuchma has said repeated
ly th a t U k ra in e  m ust m ake 
in v es tm en t eas ie r. M in isters 
forecast zero growth this year 
after the economy shrank by 10 
percent in 19%.

By Serge Kowalchuk

Why Are You 
A Fraternal Life Insurance Secretary?

We are in a wonderful business, but it is not always an easy 
business. Most of us were attracted to the Ukrainian Fraternal Asso
ciation and the fraternal life insurance business because of the follow
ing advantages:

* Freedom of action.
* Advancement within the organization based on our own merit.
* No initial investment other than ourselves.
* An additional unlimited income potential.
* Having the opportunity to be active within the Ukrainian com

munity.
* Being able to help others.
There are 10 words that should have real meaning to each of us 

in this business:
I f  it is to be, it is up to me.

Abraham Lincoln said, "Things may come to those who wait, but 
only the things left by those who hustle. " Sitting and wishing makes no 
person great. The good Lord provides the fishing, but we must dig the 
bait.

If there is a key formula to success in this business, it is pros
pecting. Prospecting in the fraternal life insurance business is like 
breathing is to life. Either the Secretary does it, or he or she will die.

Also, the fraternal life insurance business is like riding a bicycle: 
If the Secretary doesn't keep peddling, he or she will fall over.

Upon each fraternal life insurance Secretary rests the solemn ob
ligation to make the most of himself. Most Secretaries are capable of 
far more success than they actually have achieved. Each Secretary is 
the architect and builder of his own life, fortunes, and destiny. The 
Secretary will rise and fall based on the quality of his or her sales ef
forts.

Secretaries should search for sales ideas that can make their 
business more successful. Ideas are funny little things ... they won't 
work unless we do. Money never starts an idea, but an idea always 
starts the money.

I have learned that my prospects don't mind discussing their 
needs for life insurance when they understand how fraternal life insur
ance can help them solve their problems. They don't mind paying the 
premiums when I show them the problems, their needs, and how fra
ternal life insurance offers the best solution.

The Secretary can't expect to be a successful salesperson until 
he or she sells the need, the problems, and the benefits. When the 
Secretary sells the need, the problems, and the benefits of member
ship, then life insurance will sell itself as the most economical and 
cost-effective method of providing security and liquidity needs, what
ever they are.

The emphasis is not on the life insurance contract, but on the 
contract's ability to solve financial problems that come about at a par
ticular time, mainly death.

Life insurance is a solution. It's a choice of financial security or 
devastation to family members or to the business that continues after 
the death of a key person upon which the family or the business de
pends.

People don't buy policies, people buy people. People don't buy 
the Ukrainian Fraternal Association, the agent designation, or the fact 
that we are an Ukrainian Organization; they buy the Secretary... the 
person. When the Secretary earns the prospect's confidence and trust, 
the prospect will buy what the Secretary sells.

The only time the prospect will buy life insurance is when the 
prospect believes he needs it. When he knows he needs it, he can’t 
buy it. As a salesperson, the Secretary's success in the fraternal life 
insurance business depends on his or her sales ability. The best defini
tion of salesmanship that I have ever heard is, "Salesmanship is the 
art of selling things that don't come back, but people do."

The Secretary's stock-in-trade is not a life insurance policy, but 
ideas. The Secretary doesn't sell life insurance, he sells ideas that dis
turb the prospect to the point that he makes a decision. Life insurance 
then will sell itself.

The Secretary shouldn't call on the prospect unless he or she is 
prepared to present at least one sound idea that the prospect can use. 
The Secretary should explain why the product or service, or member
ship in general, will benefit the prospect. Frequently there is a reason, 
and the Secretary's job is to find it.

First, however, the Secretary should identify the problem, ana
lyze it, and then create the solution. The Secretary doesn't write solu
tions, he develops them. The prospect usually does not realize that he 
needs life insurance. If he did, the prospect would have bought it be
fore the Secretary arrived. The Secretary must recognize the need be
fore the prospect recognizes it.

I believe that the prospect wouldn't buy life insurance if it were
n't for someone he loves and for whom he cares. People buy insurance 
not because someone is going to die, but because someone is going to 
live. The problem is not the cost of insurance, but the cost of not hav
ing it.

Life insurance has one main function, which is to create capital. 
Life insurance has two applications:

1. To create an estate.
2. To conserve an estate.
An obstacle in the fraternal life insurance business is activity 

and prospecting. Two things that don't last are dogs that chase cars 
and fraternal life insurance Secretaries without appointments. The fra
ternal life insurance Secretary succeeds little by little, and he also 
fails little by little. The Secretary maintains either success or failure 
on the installment plan.

(Continued on page 13)




