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ÑÏÓ á³ëüøå íå ñîö³àë³ñòè
ßê çàÿâèâ äëÿ Ìàéäàíó ãåíåðàëüíèé ñåêðåòàð äåëåãàö³¿

Í³äåðëàíä³â ó ñêëàä³ ôðàêö³¿ PSE (Ñîö³àë³ñòè÷íî¿ ïàðò³¿ ªâðî-
ïè) â ªâðîïåéñüêîìó Ïàðëàìåíò³ Êàì³ë Õàìàíñ: "Ìè ä³éñíî
ïî÷óâàºìîñÿ îáìàíóòèìè ³ çðàäæåíèìè Ìîðîçîì òà éîãî ëþäü-
ìè. Ìè çàâæäè äóìàëè, ùî ñîö³àë-äåìîêðàò³ÿ - öå ïîðÿäí³ñòü,
à íå âëàäà. Ñîö³àë-äåìîêðàò³ÿ - öå äåìîêðàò³ÿ, à îòæå ìàº â³ä-
ïîâ³äàòè âîë³ ëþäåé, ÿê³ çà íå¿ ïðîãîëîñóâàëè, à íå âëàñíèì ³í-
òåðåñàì ïîë³òèê³â. Ñêèäàºòüñÿ íà òå, ùî Ìîðîç òà éîãî "ñîö³àë-
äåìîêðàòè÷í³" äðóç³ ïåðåñë³äóþòü ëèøå âëàñí³ ³íòåðåñè. Ó ìå-
íå ñêëàëîñÿ âðàæåííÿ, ùî âèãîäà â³ä âëàäè âàæèòü äëÿ íèõ
á³ëüøå, í³æ íàö³îíàëüí³ ³íòåðåñè. Ìè íàñïðàâä³ ðîç÷àðîâàí³ ³
íàìàãàòèìåìîñÿ ³çîëþâàòè ¿õ ó ìåæàõ PSE òà Ñîö³àë³ñòè÷íîãî
²íòåðíàö³îíàëó àáî áóäåìî ïîçáàâëÿòè ¿õ ÷ëåíñòâà íà çðàçîê
òîãî, ÿê ìè â÷èíèëè ç ïðåäñòàâíèêàìè SMER ç³ Ñëîâà÷÷èíè"

Ìàéäàí-²íôîðì: ÿêùî Ìîðîç äóìàº ùî â ºâðîïåéñüêèõ äå-
ìîêðàò³ÿõ áóäóþòü ñâîþ ïîçèö³þ ùîäî çðàäè ³äåàë³â ò³ëüêè íà
ð³øåííÿõ ñóäó - òî öå õèáíå ñîâêîâå óÿâëåííÿ ïðî ïðàâîâ³ äåð-
æàâè. Àäæå íå âñå â ïðàâîâèõ äåðæàâàõ ÿêèìè º ºâðîïåéñüê³
äåìîêðàò³¿ âèð³øóº çàêîí (òèïó íå ñï³éìàíèé íå çëîä³é). Íàáà-
ãàòî á³ëüøå òàì âèð³øóº ÌÎÐÀËÜ. Êîëè ëþäèíà ïðîòÿãîì äâîõ
òèæí³â ì³íÿº ñâîþ ïîçèö³þ íà ïðîòèëåæíó, ³ íå ïðîñòî ïåðåõî-
äèòü â ³íøó ôðàêö³þ, à ïðèºäíóºòüñÿ äî ïðåäñòàâíèê³â ïðîòè-
ëåæíîãî ñâ³òîãëÿäó - öüîãî â÷èíêó ö³ëêîì äîñòàòíüî äëÿ îá-
´ðóíòîâàíîãî ìîðàëüíîãî çàñóäæåííÿ.

×ÈÒÀÉÒÅ 
Â ÍÀÑÒÓÏÍÎÌÓ ÍÎÌÅÐ²:

Íàòàëêà Çóáàð: Øàðè á³ëüøå íå áóäå.

Ñåðãåé Äèáðîâ: Óêðàèíñêàÿ ïîëèòèêà
äëÿ ÷àéíèêîâ. Òîì âòîðîé.

4000 ï³äïèñ³â ãðîìàäÿí ïåðåäàíî äî 
Ñåêðåòàð³àòó Ïðåçèäåíòà ï³ä

Çâåðíåííÿì Àëüÿíñó Ìàéäàí.
Ôîòîðåïîðòàæ.

Ñàøêî Ñëàâêîâè÷: 16 ð³÷íèöÿ:
Ñóâåðåí³òåò ï³ä çàãðîçîþ 

Ìåìîðàíäóì Ìàéäàíó. ×åðãîâ³ çàäà÷³
Óêðà¿íñüêî¿ Ðåâîëþö³¿.

òà ³íøå. 

“Òåðèòîð³ÿ Ïðàâäè”.
²íôîðìàö³éíå âèäàííÿ àêòèâ³ñò³â Àëüÿíñó “Ìàéäàí”. Âèäàíî çà ðàõóíîê ÷èòà÷³â òà

ãðîìàäñüêèõ àêòèâ³ñò³â çà ìàòåð³àëàìè ³íòåðíåò-ñàéòó “Ìàéäàí” www.maidan.org.ua. 
Íàêëàä 5000 ïðèì. Ðîçïîâñþäæóºòüñÿ áåçêîøòîâíî.

Óïîðÿäíèêè íîìåðà: Í.Çóáàð, Â.ßðîñëàâñüêà. Âèïóñêîâèé ðåäàêòîð Â.ßðîñëàâñüêà
Êîíòàêòè: Òåë. 8096 3614318. Email: vlada@maidan.org.ua

Комунобандитів  в тюрму, а не в Уряд !!!
Президент, негайно розпусти Верховну
Раду !!! Для цього є  всі законні підстави.
____

Лебідь рак та щука впряглися віз тягти.
Що з цього вийшло всі чудово знають.
В ролях: Лебідь  соціалісти на чолі з
Морозом, котрий вирішив перед пен
сією заспівати свою лебедину пісню.
Щоб пенсія була більша. Рак  кому
ністи, котрі завжди тягли нас назад до
совітської влади (ленінізму  сталінізму)
Щука  регіони (хижаки що будуть нас
тягти в каламутну воду).____

Сподіваюся, що у Президента та його
найближчих соратників вистачить волі
й мужності вибрати між "українськими
ГКЧПстами" та голосами нас, Ваших
виборців._____

Боятися розпуску парламенту через
те, що "Партія Регіонів" набере
більшість голосів  безглуздо. Вони вже
мають владу, а чи будуть мати її після
виборів  невідомо.____
Большие деньги порождают безнака
занность и цинизм. А чего же ждать от
людей, которые свои деньги добыли

бандитскими методами? Неужели им уд
алось подкупить львиную долю депутат
ов для розыгрыша такого сценария? Или
успели воспользоваться нашим ментали
тетом, который сыграл злую шутку в пер
вой демократичной коалиции. Но ясно
одно  опять нужна сильная личность для
недопуска донецкой банды к власти. Мо
жет наш президент наконецто станет
мужиком и начнет принимать не соломо
новы, а кардинальные решения.____
В той прошлой стране все воспитыва
лись на таких "героях", как предатель
своего родного отца  Павлик Моро
зов. Поэтому многие воспринимают
предательство, как героизм.
Мы должны бороться с такими героями
и сделать все, чтобы не возвратиться в
то страшное время.____

Якщо пан Президент й досі не зрозумів,
що в 2004 році Майдан виник не ЗА
його власну персону як Президента, а
ПРОТИ Януковича і кучмізму як си
стеми, то про що далі говорити? Мідні
труби пройдені не були. Хоча надія
помирає останньою.____
Полностью поддерживаю это обраще
ние. Ситуация критическая. Если сейчас

бандитская власть укоренится, ситуа
ция станет практически необратимой.
Можно сказать, что это наш последний
шанс сохранить нормальную жизнь в
Украине.____

Дати "проффесору" стати прем"єр
міністром  це повна ганьба для
України.Вставаймо всі та відстоюймо
інтереси України української, не
бандитської!!! Розпуск парламенту, та
дострокові вибори  потрібні нам
сьогодні!____

Обєднаймось духовно у спільному по
ступі за здорове громадянське суспіль
ство в Україні. Від кожного з нас зале
жить майбутнє України. Усі можуть до
лучитись до цього нашого обовязку
своїми підписами, відкритими протеста
ми, листами на імя Президента,шляхом
матеріальної допомоги протестуючим,
духовною підтримкою  своїми молитва
ми. Знаймо що тільки від нашої АК
ТИВНОЇ громадської дії залежить доля
кожного з нас і України. Не віддамо
бандитам нашого і наших дітей
майбутнього!
ЛЛиишшее  ббооррооттииссьь    ззннааччииттьь  ЖЖИИТТИИ""
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