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Ґ АЗОВІ 
ПЕРЕГОВОРИ 

ПРОДОВЖУЮТЬСЯ
Київ (ББС). -  Український 

прем’єр-міністер Юрій Єхану- 
ров сказав, що тривають нор
мальні переговори з Росією 
стосовно газопостачання.

Висловалювання Схану- 
рова пролунало на тлі зливи ви
мог російської державної ком
панії “Газпром”, аби Україна 
негайно погодилася на нові 
умови газового транзиту, що, 
зокрема, передбачає зростання 
ціни газу.

Російські урядовці та по
літики обурені непоступливіс
тю української сторони і за
кликають Західню Европу, яка 
споживає російський ґаз, також 
тиснути на Україну.

Газета “Тайме” написала, 
що Росія прагне потроїти ціну 
ґазу для України, починаючи 
від першого січня, частково 
через те, щ о  Україна стала орі
єнтуватися на Захід.

ДЖОРДЖ БУ Ш ПРИВІТАВ 
УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД З РІЧНИЦЕЮ 

ПОМАРАНЧЕВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ!
Київ(Укрінформ).~Я над 

силаю вітання тим, хто святкує 
першу річницю Помаранчевої 
революції, говориться у поздо
ровленні, яке надійшло до Ки
єва від Президента США Дж. 
Буша.

Рік тому, зазначається у 
вітанні, сотні тисяч українсь
ких громадян повстало на за
хист демократії у своїй вітчизні 
і показало світові, що любов до 
свободи сильніша від тиранії. 
Минулорічна революція стала 
потужним прикладом свободи 
і демократії у дії і надхненням 
для тих, що прагнуть свободи 
на своїй власній землі.

Керівництво України має 
історичну можливість та істо
ричну відповідальність викона
ти обіцянку Помаранчевої ре
волюції і продовжити перетво
рювати Україну у повністю де-
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ВАСИЛЬ СТУС --
Київ. — Як повідомили 

ЗМІ, 26 листопада Президент 
Віктор Ющенко підписав указ 
про присвоєння поетові Васи
леві Стусові звання Героя Ук
раїни з удостоєнням ордена 
Держави.

Звання Герой України з 
удостоєнням ордена Держави 
Василеві С. Стусові -- поетові 
-правозахисникові присуджено 
посмертно “за незламність ду
ху, жертовне служіння Україні 
і національній ідеї, високі гу
маністичні ідеали творчости”

Президент Джордж Буш
ся у поздоровленні. Сполучені 
Штати підтримуватимуть Пре
зидента Віктора Ющенка в йо
го зусиллях для розбудови де
мократичної, заможної і без
печної України. Америка з гор-

мократичну державу, говорить- дістю називає Україну другом.

НОВА ПОЗИКА 
СВІТОВОГО БАНКУ

Київ (Укрінформ). -- Сві
товий Банк надав Україні по
зику в сумі 99.4 млн дол. на під
тримку модернізації системи 
соціяльної допомоги в Україні.

Проект розрахований на 
три роки і передбачає транс
формування розрізненої сис
теми С О Ц ІЯ Л Ь Н О Ї Д О П О М О ГИ  ВІ 

єдину, функціонально впоряд
ковану структуру. Це буде які
сно новий рівень надання со
ціяльної допомоги. Впрова
дження комп’ютерноїтехніки, 
інформаційних систем, обміну 
інформацією в електронному 
вигляді між різними відомства
ми дозволить скоротити термін 
призначення допомоги, підви
щити якість надання послуг і 
ефективність виконання соці- 
яльних програм.

Впровадження проекту 
співфінансуватиме Шведське 
Агентство Міжнародного Роз
витку.

Позика надається на стан
дартних умовах СБ: на 20 років 
з п’ятирічним пільговим періо
дом на основі ставки LIBOR. З 
1992 р. СБ вже надав Україні 
позик на 4.5 млрд дол. для 
фінансування 34 проектів.

УКРАЇНА ОТРИМАЛА СТАТУС КРАЇНИ 
З РИНКОВОЮ ЕКОНОМІКОЮ

Київ (ББС). -- Голова Ев- стрічі.
ропейської Комісії Жозе Ману- 
ель Барозу сказав, що Европей- 
ський Союз вирішив надати 
Україні статус держави з рин
ковою економікою, що полег
шить їй торгівлю з EC.

Пан Барозу зробив заяву 
на спільній пресконференції у 
Києві з Президентом Ющен
ком та британським прем’єр- 
міністром Тоні Блером, країна 
якого тепер головує в організа
ції.

Ющенко назвав вирішен
ня питання про ринковий ста
тус головним досягненням зу-

ПОСОЛ ФРН: УКРАЇНА МАЄ 
ВСТУПИТИ д о  COT ЯКНАЙШВИДШЕ

Барозу, Тоні Блер та най
вищий представник EC у закор
донних справах Хав’єр Солана 
очолюють першу найвищу де
легацію EC у Києві з часу об
рання Президента Ющенка.

Блер сказав, Україна стала 
на шлях реформ, а українці не 
повинні мати жодних сумнівів 
у тому, що минулий рік дуже 
змінив те, як Україну сприйма
ють у світі. Напередодні цієї зу
стрічі Президент ЕК сказав, що 
Україна подолала дуже довгу 
відстань за дуже обмежений 
час.

Київ (Укрінформ). -- Таку 
думку висловив посол ФРН в 
Україні Дітмар Штюдеманн під 
час економічного українсько- 
німецького форуму “Вступ Ук
раїни до СОТ -- нові умови для 
німецького та українського під
приємництва”

Посол Німеччини пояснив 
нагальну потребу для України 
якомога швидшого вступу до 
СОТ, насамперед, внутрішніми 
процедурами цієї організації. 
Адже, за його словами, чим

більшим буде число країн- 
учасниць СОТ, тим більше.ви- 
никатйме перешкод для вступу 
в цю організацію новоприбуль- 
ців. За його словами, “вступ 
України до СОТ буде нелегким, 
але сміливим кроком”, який 
сприятиме економічному зро
станню України та стане міц
ною передумовою для її евро- 
інтеґрації.

СОТ засновано 1995 року. 
На сьогодні до її складу вхо
дить 148 країн світу.

в  УКРАЇНІ ВПЕРШЕ ВІДЗНАЧИЛИ 
ДЕНЬ ПАМ’ЯТИ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРІВ

Київ (Укрінформ). -  Пре- вінки з житніх і пшеничних ко-
зидент Віктор Ющенко підпи- лосків до пам ятних знаків і
сав указ “Про відзначення Дня місць поховань жертв голодо-
П а м ’ я т и  Жертв Голодоморів та морів, а також вшановувати
Політичних Репресій” пам’ять загиблих хвилиною

Згідно з указом, в Україні мовчання та запаленням сві-
започатковується традиція 26 чок.
листопада покладати жалібні (Закінчення на стор. 3-ій)

УКРАЇНА ВІДКИНУЛА
Га з о в и й  у л ь т и м а т у м  р о с ії

Київ (ББС). -  Прем’єр-мі- тів запропонувати українсько-
ністер Росії М. Фрадков від- му урядові з 1 січня 2006 року
клав візиту в Київ, намічену на купувати російський газ по ев-
22 листопада, через невиріше- ропейських цінах, тобто при-
ність питання про транзит ро- близно по 160 долярів за 1 тис
сійського ґазу через Україну в кубометрів готівкою.Тепер роз-
2006 році. рахункова ціна ґазу -  $50 за 1

В Росії це називають по- тис. кубометрів, 
чатком ґазової війни між Ро
сією та Україною. Фрадков хо- (Закінчення на стор. 4-ій)

ПУТІН ШАНТАЖУЄ ЮЩЕНКА
Київ. -- Як повідомляють Адже підвищення більше як

3MJ, Росія погрожує в середині втричі ціни на основний енер-
зими відключити Україні ґаз, ґоносій призведе до різкого по-
якщо ми не погодимось на гіршення життя українців та
різке підвищення ціни на ньо- кризи в нашій економіці,
го. Російський ґазовий монопо- Крім того, російський мі-
ліст “Газпром” поставив перед ністер оборони Сєрґєй Іванов
Україною категоричний ульти- знайшов нову тему для шанта-
матум: якщо Україна не пого- жу України. Він заявив, що у
диться на ціну за ґаз розміром разі, якщо Україна вступить у
160 долярів, то її збільшать. НАТО, Росія може згорнути

Цей ультиматум ставить військово-технічну співпрацю
Україну в непросту ситуацію, з нашою країною.

‘У САДІ ДУМОК”
Скрентон, Па. -- Саме під 

такою назвою перед нами нова 
публікація авторства знаної 
еміграційної поетки та пись
менниці Ірини Дибко - Филип- 
чак. Книжка вийшла в твердій 
обкладинці під редакцією д-ра 
Романа Кухара в друкарні Ком- 
п’ютопрінт з датою 2005 року.

На зміст 400-сторінкової

збірки склались поезії, статті, 
оповідання, доповіді та рецен
зії. Авторка присвятила цю пу
блікацію своїм дітям і внукам.

Книжку в ціні 20.00 доля
рів можна придбати від шанов
ної Авторки:

Iryna Dybko - Fylypchak 
12 N. Orchard Way 

Potomac, MD 20854

“ГЕРОЙ УКРАЇНИ”

Василь Стус
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ЮЩЕНКО: ЄЕП КОШТУВАТИМЕ 
ЧАСТКУ СУВЕРЕНІТЕТУ

Київ (ББС). — Президент Ющенко під час зустрічі з гро
мадськістю у Києві заявив, що вважає логічною передачу час
тини суверенітету держави у разі просування України на ринки 
країн Єдиного Економічного Простору (ЄЕП).

Віктор Ющенко вважає, що Україна мусить мати спеціяльну 
програму дій на цьому ринку. Ця програма, на думку Президента, 
має передбачати створення зони вільної торгівлі та уніфікованої 
транзитної та митної політики:

“Уявімо собі, що є вільний потік товарів, послуг, капіталу, 
і є уніфікована транзитна політика. Що слідуюче? — Тарифна 
політика. Якщо ми проходимо ці три речі — безумовно, стане 
питання: для того, щоб формувати ці три політики, як передати 
частинку національного суверенітету для управління цими по
літиками. Це питання буде стояти на порядку денному. Нетреба 
робити спекуляції відносно цього, якщо ми хочемо, дійсно, гар
монізувати нашу участь у цьому ринку”

Заява Президента пролунала на тлі загострення проблеми 
постачання російського ґазу в Україну. Деякі експерти саме цим 
пояснюють льояльні заяви пана Ющенка стосовно ЄЕП.

Тим часом російський нафтовий гігант “Газпром” застеріг, 
що цінова суперечка з Україною може загрожувати постачанню 
російського ґазу до Европи.

“Газпром” оприлюднив офіційну заяву в якій мовиться, що 
Україна, як сказано, “саботує” підписання документів, що ста
вить під загрозу надійне постачання російського ґазу до Европи, 
ігноруючи досягнуті раніше домовлення про перехід на грошові 
розрахунки за транзит і постачання ґазу.

“Газпром” пропонує Україні підписати контракт на транзит 
російського ґазу в Европу і платити за нього за європейськими 
цінами.

Тим часОм українська компанія “Нафтогаз України”, комен
туючи заяву “Газпрому”, заявила, що має намір 2006 року збе
регти пільгові тарифи на транзит російського ґазу територією 
Укрдїни.

Мова — це дута народу! Чиєю мовою говориш, того й душу 
носиш... Хто не говорить українською мовою, той душі української 
не має. Хто говорить по-англійському, не знаючи мови своїх батьків, 
той правдивим українцем ніколи не буде! Хто рідну мову забуває, той 
стає чужинцем для своєї нації.”

Митрополит їларіон

Антоніна Листопад
Лавреат премії ім. Василя Стуса

Я -  ПРОТИ ДЕМОКРАТІЇ
III

Сильний володіє гуманіз- рові крильця обсмалюються і не кучмівського режиму. Я хочу
мом, прощенням, а не помс
тою. Дослівні слова Віктора 
Ющенка. Якщо помста -- це 
покарати злочинців, то ніколи 
в нашому суспільстві не досяг
нути гуманної гармонії. Так, 
прощати треба. Але треба во
лодіти найголовнішим прави
лом прощення, яке нам заповів 
Усевишній. Спочатку -- пока
яння і заповідь: “Каюся. Не бу
ду”. Ви чули, щоб каялися Куч
ма, Медведчук, Янукович? -- Я 
не чула. Гуманізм — це людя
ність, людськість. На благо лю
дини, на її захист, на процві
тання життя. Хіба це гуманно 
тримати розлючених звірів на 
волі, а не в клітці? Хіба це гу
манно простити вбивцю, от
руйника, фальсифікатора, який 
стоїть у тебе за спиною і тільки 
чекає миті, щоб знову загризти, 
струїти, дико обманути і сфаль
шувати?!

Якщо це демократія зра
джувати нас і наш Майдан і єд
натися з ворогами, то я безапе
ляційно проти такої демократії.

Коли людина переходить 
межу до ворожого стану, то во
на перестає бути другом моєї 
нації. Будь то звичайний двір
ник чи незвичайний Прези
дент. Це все одно, що об’єдна
тися з дияволом, зрадивши Бо
га. Бо диявольщина, то вже 
Люцифер, а не Архистратиг 
Михаїл. І що не день, то в Ук
раїні більшає дияволів. Папе-

гірко дивитися на загиджену 
голизну. А праведники знову на 
паперті.

То ж хто напише меморан
дум з українськими пенсіоне
рами, щоб вони не вмирали з 
голоду і щоб не жили в страху, 
що завтра не матимуть даху над 
головою, бо мій, наприклад, 
борг за квартиру, за цей рік зріс
з півтисячі гривень втричі. Я 
кожного дня стою, як і всі пен
сіонери, перед вибором, чи за
платити за комунальні послуги, 
чи купити їжу, бо для того і дру
гого -- пенсії не вистачає.

Господи! Ти все бачиш. 
Врозуми, бо що можна ще ска
зати?! Можна тільки риторич
но запитати: -- Чому в Україні 
не любили і не люблять (я 
впевнена, таки будуть любити!) 
найрозумніших, найдостой- 
ніших?! Карма... Фатум?!

Ні, паскудна заздрість уку
пі зі сестрою-підлістю, яка й 
найрозумнішого обдурить і 
найтупішого зробить найго- 
стрішим, а найголовнішого 
улестить атрибутом влади; “я -
- начальник, ти -- дурак”. І зно
ву ум зайде за розум. І пере
може безглуздя.

Якщо це демократія — лю
дяно відноситись до ворогів і 
не по-людському до друзів, то 
я нічого вже Не розумію в демо
кратії.

Тому я хочу Диктатури. Ні, 
Боже, збав -- не стал і нщини і

диктатури Порядку! Справед
ливого! !! Щоб нагайкою підга
няли лінивих. Щоб працьови
тим давали коржика. Щоб від- 
чикрижували злодійські лапи
ща! Щоб зупиняли підлість ще 
в зародку... Щоб шанували до
стойність і таланти, а не прода
вали нагороди за поділені ха
барі! Щоб зустрічати вранці 
сонце і бути впевненим, що 
вночі побачиш місяць.

Щоб я знала, що сказати 
своїм дітям і внукам, коли вони 
запитально дивляться мені в 
очі через півроку після вибо
рів! Щоб ми просто могли жи
ти по-людському і в людяній 
Державі. Щоб в моїй Україні 
дихала Укаїна!

Тому я хочу Диктатури. 
Диктатури Розумної Жінки-Го- 
сподині, бо в чоловічу владу 
уже повна, до найкруглішого 
нуля зневіра та розчарування. 
Я хочу Диктатури доброї муд- 
рости і справжньої Справедли
восте!

До речі, для виправдання 
є видумка, що втрачаємо інве
сторів і не йдуть інвестиції в 
Україну. Якщо інвестори такі
ж, які наші прихватизатори,то 
нам їх і близько не треба, бо 
чесні підприємці підуть лише 
в чесну долю.

А ще:--Навіщо нам буду
вати нові заводи, коли старі не 
працюють на повну потуж-̂  
ність?!

Віктор Міняйло (PC)
6 ПАРТІЙ СТВОРИЛО БЛЬОК ЮЩЕНКА 

“НАША УКРАЇНА”
26 листопада Україні офі

ційно почалася виборча кампа
нія до Верховної Ради України. 
Ціна наступних виборів як ні
коли велика, оскільки після 
конституційної реформи саме 
парлямент формуватиме уряд і 
призначатиме прем’єр-мініст
ра, який, у свою чергу, одер
жить чимало президентських 
повноважень. А нині 6 політич
них партій утворило бльок 
Ющенка “Наша Україна”

Договір підписали: Роман 
Безсмертний голова ради 
партії Народний Союз “Наша 
Україна”, почесним головою 
якої є Президент України Вік
тор Ющенко, голова партії 
Промисловців і Підприємців, 
секретар РНБО Анатолій Кі- 
нах, голова Конгресу Українсь
ких Націоналістів, голова прав
ління НАК “Нафтогаз України” 
Олексій Івченко, голова Народ
ного Руху України, міністер за
кордонних справ Борис Тара- 
сюк, голова УРП “Собор”, за
ступник голови Секретаріяту 
Президента України Анатолій 
Матвієнко і представник Хри
стиянсько-Демократичного 
Союзу.

Підписаний документ Ро
ман Безсмертний вважає від

критим:
“Підписанням цього дого

вору ми лише розпочинаємо 
дорогу формування виборчого 
бльоку. Разом з підписанням 
договору ми відпрацювали 
звернення до політичних сил -  
учасників Помаранчевої рево
люції із закликом сформувати 
єдиний виборчий бльок і наше 
завдання перемогти на вибо
рах, щоб сформувати уряд” 

Якщо порівнювати бльок 
“Наша Україна” чотирирічної 
давгіости і нинішній, то з нього 
випали -  принаймні, поки що
— Українська Народна Партія і 
Партія Реформи і Порядок, Лі
беральна Партія України* ко
лишній голова якої Володимир 
Щербань відпочиває у фльо- 
ридській в’язниці. Натомість 
з’явилася ПППУ, яка на мину
лих парляментських виборах 
йшла в бльоці “За єдину Укра
їну” Говорить голова партії 
Анатолій Кінах:

“Партія Промисловців і 
Підприємців України і потужні 
громадські організації, такі як 
Український Союз Промислов
ців і Підприємців, інші, одно
значно об’єднують зусилля з 
нашими соратниками, щоб Ук
раїна не втратила шансу руха

тися вперед, як правова демо
кратична, сучасна держава” 

Прокоментувати початок 
виборчої кампанії в Україні 
взагалі, і створення бльоку 
Ющенка “Наша Україна”, зо
крема, ми попросили речника 
комітету виборців України 
Олександра Черненка:

“Якщо говорити про атмо
сферу, з якою підійшла Україна 
до початку виборчої кампанії, 
то ми відмічаємо поліпшення 
клімату щодо порушень і по
кращення ситуації, але це не 
означає, що цих порушень не 
буде. Звичайно, найбільше по
рушень стосуватиметься веден
ня агітації”

А те що був підписаний 
сьогодні договір -  це, звичай
но, якби легалізація копанії 
Народного Союзу “Наша Укра
їна”. Коли стало зрозуміло, що 
марка НСНУ не користувати
меться такою популярністю, і 
очевидно Ющенко не очолить 
список, тому створюється та
кий хід, коли на словах ніби 
відновлюється та коаліція, яка 
перемогла у 2002 році, хоча за
надто усіченому вигляді, і до 
якої додається прізвище Прези
дента, щоб ні у кого не виника
ло запитань”

mailto:FRATRAG@aol.com
http://members.tripod.com/UFA_home/
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ЕВРОПЕЙСЬКИЙ КОСМІЧНИЙ 
АПАРАТ ЗАПУЩЕНО НА ВЕНЕРУ

Омелян Твардовський
ВІДБУЛИСЯ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УКРАЇНСЬКОЇ 
СПОРТОВОЇ ЦЕНТРАЛІ АМЕРИКИ І КАНАДИКиїв (ББС). -- Европейсь- 

кий космічний апарат Венера- 
Експрес запущено на Венеру із 
космодрому в Казахстані. Вче
ні з управління полетом ка
жуть, що він успішно відокре
мився від ракетоносія.

Апарат дістанеться до Ве- 
нери через п’ять місяців, після

Львів (ЛГ). -- На майдані 
біля Національного Універси
тету ім. Івана Франка зібралось 
кілька сотень студентів і їх ви
кладачі. Вони розгорнули тут 
величезний синьо-жовтий пра-

Ча вшанування пам’яти 
жертв голодоморів і політич
них репресій, 26 листопада о 
16-ій годині в Україні оголоше
но хвилину мовчання, зупине
но на цей час роботу в органах 
державної влади та органах мі
сцевого самоврядування, на 
підприємствах, в установах та 
зрганізаціях (крім підпри
ємств, де це не допускається за 
технологією виробництва), а 
гакож доручено зупинити рух 
громадського і приватного 
транспорту у населених пунк
тах.

чого перебуватиме на її орбіті 
понад рік, вивчаючи її поверх
ню, згущену кислотну атмос
феру, температура якої може 
мати 500 градусів за Цельсієм.

Вчені сподіваються, що 
місія допоможе їм краще зро
зуміти причини кліматичних 
змін на Землі.

пор і під звуки пісні.Гринджол 
“Разом нас багато” згадали по
дії минулого року.

До речі, саме студенти 
ЛІГУ першим визнали Прези
дентом Віктора Ющенка.

спущено Державний Прапор, 
обмежено проведення розва
жальних заходів та внесено 
відповідні зміни до програм 
радіо і телебачення.

Президент своїм указом 
також доручив Раді Міністрів 
АРК, обласним, Київській та 
Севастопільській міським дер
жавним адміністраціям забез
печити проведення вечорів- 
реквіємів та інших заходів що
до відзначення Дня Пам’яти.

У готелі Рамада в Іст Га- 
новер, Н.Дж. 8 жовня 2005 р. 
відбулися загальні збори Укра
їнської Спортової Централі 
Америки і Канади, у яких взяло 
участь 13 делегатів, які репре
зентували українські спортові 
осередки з таких міст, як: Чіка- 
ґо, Торонто, Рочестер, Філя- 
дельфія, Нью-Йорк, Йонкерс і 
Ньюарк. Збори відкрив уступа
ючий голова Мирон Стебель- 
ський.

Дальше ведення зборами 
перебрала обрана президія: -- 
Ігор Чижович — голова, Роман 
Куціль -- заступник, Катруся 
Мацьків — секретар. Згідно з 
юрядком дня, слідувало звіту
вання членів уступаючої упра
ви і керівників ланок УСЦАК.

Звітували: І. Ісаїв, який за
відував Делеґатурою УСЦАК- 
Схід; В. Павелчак — другий 
заступник голови з Чікаґо, -- 
про стан спорту на терені Деле- 
ґатури УСЦАК-Захід, а допов
нив його Олег Береський; К. 
Чолій — третій заступник го
лови з Торонто — про стан ук
раїнського спорту на терені Ка
надської Делеґатури УСЦАК;
О. Напора —фінансовий секре
тар -  про стан каси УСЦАК;
О. Твардовський -- пресовий 
референт УСЦАК -- про реда
гований ним журнал “Наш

Спорт”
Після цього серію звітів 

відчитали керівники активних 
ланок спорту УСЦАК: Ю. Сав- 
чак -- теніс, О. Федаш -- відби- 
ванка, Е. Палидович — леще- 
тарство, Є. Чижович копаний 
м’яч, д-р О. Попович -- шахи, 
М. Бокало — плавання. За ви
нятком відбиванки, в усіх ін
ших ділянках спорту в остан
ніх каденціях відбулися пер- 
шенства УСЦАК.

Серію звітів закінчив ус
тупаючий голова Мирон Сте- 
бельський, який м.ін. розказав 
про свою недавню подорож до 
Києва і Львова, де домовлявся 
про співпрацю зі спортовими 
діячами України, в тому й з мі
ністром молоді і спорту Юрієм 
Павленком і головою НОК Ук
раїни С. Бубкою та іншими.

Після короткої дискусії 
над звітами, голова Контроль
ної Комісії Василь Цюрпіта 
відчитав звіт і запропонував за
гальним зборам дати уступаю
чій управі абсолюторію. Учас
ники зборів одноголосно за
твердили цю пропозицію.

На пропозицію Ном і на
ці йної Комісії (О. Твардовсь
кий, І. Ісаїв, В. Павелчак і М. 
Гованський), збори обрали до 
чергової управи таких кандида
тів:: М. Стебельський -- голова,

І. Ісаїв-- перший заступник, В. 
Павелчак -- другий заступник, 
К. Чолій — третій заступник, Р. 
Пиндус — секретар, А. Панас -
- організаційний. М. Говансь
кий -- заступник, О. Твардов
ський — пресовий референт.

На пости керівників ланок 
спорту обрано: Є. Чижович — 
копаний м’яч, О. Федаш — від- 
биванка, Ю. Савчак -- теніс, М. 
Бокало -- плавання, Т. Бокало -
- заступник, д-р О. Попович і
о. М. Процик -  шахи, Е. Пали
дович — лещетарство.

До Контрольної Комісії 
увійшли: В. Цюрпіта, К. Маць
ків, Г. Сегіїв, а до Товариського 
Суду -- Р. Куціль, І. Чижович, 
Б. Липка.

Переобраний голова М. 
Стебельський запевнив, що уп
рава буде продовжувати плідну 
працю УСЦАК для добра ук
раїнського спорту і слави Укра
їни.

Слідувала спільна вечеря 
і розвагова програма з участю 
мистців співу і гри на бандурі
-  Михайло Стащишин і гумо
рист “Стефан з Долини” Під 
час вечері О. Твардовський від- 
чигв привіти, що наспіли з на
годи ювілею УСЦАК з Украї
ни, а особисто привіти склали 
Ю. Попіль від KJIK і Стах Габа 
від Спортової Комісії СКУ.

СТУДЕНТСЬКЕ ВІЧЕ У ЛЬВОВІ 
В РІЧНИЦЮ ПОМАРАНЧЕВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ

В УКРАЇНІ ВПЕРШЕ ВІДЗНАЧИЛИ...
(Закінчення з 1-ої стор.)

Крім цього, на території 
України 26 листопада при-

Федеральна
Кредитова
Кооператива

Це найкраще місце 
для збереження 
ваших ощадностей!

Інтернет: www.sumafcu.org
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КИРИЛЕНКО ПРЕЗЕНТУВАВ ПРОЄКТ 
ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПІСНІ

Київ. -  2 грудня в Будинку 
Звукозапису за участю віцепре- 
м’єр-міністра України В’яче- 
слава Кириленка презентовано 
всеукраїнський проект, головна 
мета якого — популяризувати 
сучасну українську пісню і 
збільшити частку української 
музики в національному радіо- 
ефірі та сприяти новим україн
ським виконавцям.

Проект розробила робоча 
група Ради Взаємодії з питань 
розвитку сучасної музичної 
культури, до складу якої увійш
ли директори провідних FM- 
станцій, музичні продуценти та

Наталія Трофімова (“День”)
УКРАЇНА ВПЕРШЕ НА ДЕРЖАВНОМУ РІВНІ 

ВІДЗНАЧИЛА ДЕНЬ ПАМ’ЯТИ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ

Віцепрем’єр-міністер 
В’ячеслав Кириленко 

інші.
До речі, Раду Взаємодії 

створено 28 жовтня 2005 року 
з ініціятиви віцепрем’єр-міні- 
стра України В. Кириленка.

ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 
У ЧЕЧНІ -  ПОЛІТИЧНИЙ ФАРС

Прага (PC). -- Російські ще 8 осіб перебуває під слідс-
правозахисники гостро крити
кують парляментські вибори у 
Чечні, що відбулися 27 листо
пада. їхні оцінки ідуть врозріз 
із Патосними заявами предс
тавників офіційної Москви.

Парляментські вибори у 
Чечні — імітація політичного 
процесу, політичний фарс, пе
реконані російські правозахис
ники. Вони наголошують на то
му, що в Чечні наразі немає 
умов для проведення чесних і 
справедливих виборів.

Заданими правозахисного 
центру “Меморіял”, лише цьо
го року у Чечні викрадено 235 
місцевих мешканців. З них 93 
згодом звільнили чи їх вику
пили родичі. 13 осіб-убили, 
122 людей зникло безслідно, а

твом. Окрім викрадення лю
дей, цього року у Чечні убито 
152 особи. Серед них: 64 ци
вільних мешканців, 37 співро
бітників силових структур, 2 
чиновників, 10 бойовиків.

За словами голови Мос
ковської Гельсінської Групи 
Людмила Апєксеєвої, загалому 
у Росії вже давно немає справ
жніх виборів. “Вибори пере
творилися у фікцію”.

Провідні російські право- 
захисні організації не посилали 
своїх спостерігачів на парля
ментські вибори у Чечні, розу
міючи, що це марна справа. За 
словами Людмили Алексєєвої, 
виборами диригує влада і без
соромно фальсифікує їх.

ПІРАТИ ЗВІЛЬНИЛИ КОРАБЕЛЬ 
З УКРАЇНСЬКИМ ЕКІПАЖЕМ

Київ (Укрінформ). — У ре- ряків, зауваживши, що це були
недержавні кошти”зультаті переговорив через по

середників, 26 листопада піра
ти звільнили корабель “Пана
гія” Через декілька годин на 
нього висаджено представни
ків спеціяльних служб фран
цузьких BMC, які супроводжу
вали українських моряків, поки 
вони не відійшли на безпечну 
відстань — близько 200 миль 
від Сомалі. Найближчими дня
ми моряки прибудут ь до Одеси.

Джерело не назвало суми 
викупу, що була сплачена за мо-

33 тисячі свічок запалили 
в суботу, 26 листопада в Києві 
на Софійській і Михайлівській 
площах. А скільки свічок пам’
яти цього дня запалили в Укра
їні -- не знає ніхто. Та й не має 
потреби дана акція в статисти
ці...

Акцією “Запали свічку” в 
Україні вже не перший рік відз
начається День Пам’яти Жертв 
Голодомору та Політичних Ре
пресій. Нагадаємо, що в листо
паді 2003 року, напередодні 70- 
их роковини Голодомору, вша
нувати пам’ять жертв страшної 
трагедії запалюванням свічок 
на сторінках “Дня” запропону
вав відомий учений Джеймс 
М:ейс. Цього дня і його пам’ять 
ушанували нарівні з пам’яттю 
про тих, кому він присвятив 
своє життя. Так, Президент Ук
раїни Віктор Ющенко підписав 
указ про державні нагороди ук
раїнським і закордонним уче
ним за вагомий особистий вне
сок в дослідження голодоморів 
в Україні, залучення уваги між
народної громадськосте до ви
знання Голодомору 1932с 1933 
років актом геноциду Українсь
кого Народу, активну громадсь
ку діяльність із надання по
честей пам’яти жертв трагедії. 
Зокрема, за видатні особисті 
заслуги перед Українським На
родом у розкритті світовій 
спільноті історичної правди 
про Голодомор в Україні 1932- 
1933 років, орденом Ярослава 
Мудрого 2-го ступеня посмерт

но нагороджено історика-до- 
слідника, громадянина США 
Джеймса Мейса.

Нагадаємо, що “День” не
щодавно видав книжку, при
свячену пам’яті цієї видатної 
людини, — “День і вічність 
Джеймса Мейса”, що склада
ється як із спогадів про нього, 
так і з його статтей і колонок.

Із цього року про мільйо
ни знищених сталінським ре
жимом українців нагадуватиме 
також висаджений на схилах 
Дніпра поблизу Аскольдової 
могили Калиновий гай, у це
ремонії закладки якого брало 
участь керівництво держави на 
чолі з Президентом Віктором 
Ющенком. “Ідея досить проста
— калина, як символ українсь
кого виміру, нехай засяє на цих 
схилах. Нехай кожна людина, 
яка буде їхати автом чи прохо
дити цими доріжками, запитає
— чому тут тисячі калин? Це то
му, що в нас понад десять тисяч 
українських сіл скосила голод
на смерть”, — підкреслив В. 
Ющенко на церемонії закла
дання гаю. “Упевнений, нам 
треба до цього трагічного мо
менту ставитися так, щоб із 
цього винесли лекції не лише 
ми, а й увесь світ”, — сказав гла
ва держави, відзначивши, що 
на сьогодні 63 країни-члени 
ООН уже визнали факт Голодо
мору в Україні, “але це ще не 
весь світ”

Пізніше під час жалібної 
церемонії “Запали свічку” Пре

зидент закликав світову спіль
ноту визнати голодомор гено
цидом проти Українського На
роду ще до його 75-ої річниці 
та звернувся до українських 
політичних і громадських ор
ганізацій із проханням активі
зувати працю в цьому напрям
ку. Президент також пообіцяв, 
що в Києві буде збудований 
великий меморіял жертв Голо
домору як “музей хресного 
шляху Українського Народу”. 
Він доручив урядові провести 
конкурс на проект такого па
м’ятника. Міністерству Куль
тури глава держави запропону
вав провести конкурс на най
кращий сценарій фільму про 
Голодомор.

“Голодомор є злочином 
проти людства, яке мало вико
навців, але, з погляду права, так 
і не знайшов винних”, — сказав 
український Президент, наз
вавши “дивним парадоксом” 
те, що “за смерть однієї люди
ни відповідає її вбивця, а за 
знищення мільйонів людських 
життів не відповів ніхто”. “Мо
же, в цьому й причина — чому 
нам так важко сьогодні в Ук
раїні відновлювати верховен
ство права, й добро, й справед
ливість?”, -- додав він.

В акціях, присвячених 
річниці Голодомору, взяли 
участь офіційні особи держави 
та тисячі громадян. Водночас, 
ніяк не засвідчила свого став
лення до цієї трагічної дати ук
раїнська опозиція.

До речі, 18 жовтня на від
стані 90 морських миль (близь
ко 170 км) від східнього узбе
режжя Сомалі, на трьох кате
рах, озброєні автоматичною 
зброєю пірати захопили кора
бель п.н. “Панагія”, на якому 
перебував екіпаж з 22 моряків. 
Усі вони — громадяни України. 
“Панагія” йшла з Південної 
Африки до Туреччини з ванта
жем вугілля.

Галина Терещук (“PC”)
ПОЛЬСЬКИЙ “Щ ЕРБЕЦЬ” НА ЛИЧАКОВІ 

ЗНОВУ РОЗПАЛЮЄ СКАНДАЛ

УКРАША ВІДКИНУЛА...
(Закінченнчя з 1-ої стор.)

Одначе, Фрадков раптово газу, 
скасував свою візиту. Офіційне Президент Росії В. Путін
пояснення в тому, що перенес- сказав, що у країн, через які 
ти візиту вирішено в ході теле- транзитом йдуть російські 
фонної розмови Фрадкова з го- енергоносії* “з’являється спо-
ловою українського уряду Ю. куса паразитувати на російсь-
Єхануровим, коли з’ясувалося, кій економіці” 
що питання досі не узгоджене. Але, як кажуть джерела 
За неофіційною ж інформаці- російського уряду, Україна рап-
єю, Росія вирішила покарати тово зайняла жорстку позицію
Україну за неготовніість прий- з газового питання. Не сам пре-
мяти газовий ультиматум. м’єр Єхануров, а деякі вищі си-

“Газпром” ще влітку зажа- ли (мався на увазі явно Прези-
дав від України, через яку екс- дент Ющенко). Фрадкову стало
портується левова частка ро
сійського Газу в Европу, перей
ти на ринкові ціни в розрахун
ках за транзит і постачання

зрозуміло, що погоджуватись 
на ультиматум Москви Київ не 
збирається, а має намір продов
жити торгівлю.

Українське Геральдичне 
Товариство та історики Львів
ського Національного Універ
ситету ім. Івана Франка визна
чили, що меч — “щербець”, що 
встановлений на центральній 
плиті, на місці поховання 
польських вояків, є мілітарним 
символом. Відтак комісія з вій
ськових поховань Львова вима
гає, щоб польська сторона ви
конала рішення сесії міської 
ради і зняла цей символ з пли
ти. Напередодні виборів це пи
тання вкотре набуло актуально
сте і, на думку деяких огляда
чів, може спровокувати міжна
родний скандал.

Місцеві політики з фракції 
“Батьківщина” ремствують, що 
польська сторона не виконує 
ухвали сесії міської ради, згід
но з якою зобов’язана зняти з 
надмогильної плити, де похо
вані польські воїни, які загину
ли в роки українсько-польської 
війни у 1918-1919 роках, меч - 

“щербець” Керівник облас
ного осередку “Батьківщини” 
депутат міської ради Іван День- 
кович: “Ухвали не виконують

ся, меч і далі є, його ніхто не 
збирається забрати. Це має ви
конати міський виконком або 
дирекція цвинтаря”

Втім, у який конкретний 
спосіб можна нині, після офі
ційного відкриття цвинтаря 
Президентами України й Поль
щі, вирішити питання ліквіда
ції з плити меча, не знають ані 
львівські депутати, ані дирек
тор історичного заповідника 
“Личаківський цвинтар” Ігор 
Гавришкевйч. Замовником бу
дівельних робіт і виконавцем 
була польська сторона, і вона 
має виконати ухвалу сесії, каже 
пан Гавришкевич.

“Тепер шукають крайньо
го, чому меч з’явився і чому йо
го не забирають”

Генеральний консул Поль
щі у Львові Вєслав Осуховсь- 
кий здивований, що питання 
цвинтаря знову актуальне, хоча 
розуміє, що політики прагнуть 
здобути політичні девіденди.

“Це викличе міжнародний 
скандал, якщо знімуть меч. Бо 
маємо велику польську діяспо- 
ру у світі. У цей час напередод

ні виборів не можна цього пи
тання знову ворушити. Ми ма
ємо угоди між Україною і 
Польщею, є комісія і 4 рази в 
рік вона збиратиметься в пи
таннях порозуміння між обома 
народами.Тепер публічна спра
ва польських поховань лише 
зашкодить сусідам”

Те, що тепер не на часі го
ворити про зняття меча на міс
ці поховань польських воїнів, 
вважає і голова Товариства 
“Надсяння” у Львові Володи
мир Середа: “Ця справа була 
актуальною до відкриття поль
ських поховань на Личакові, 
вона, безперечно, вимагає ви
рішення -- треба або ухвалу 
виконувати, або її змінювати” 

Якщо польська сторона не 
зніме меч з надмогильної пли
ти, то дирекція цвинтаря має 
намір звернутись з позовом до 
суду. А тим часом міська адмі- 
ністрація побоюється, що 
якась із політичних сил нав
мисно напередодні виборів мо
же замовити акт вандалізму на 
місці поховання польських во
яків.
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ПОЧУТТЯ МЕНШОВАРТОСТИ
Дмитро Лиховий (УМ)

ТАНКИ ПОМАРАНЧЕВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ
На днях до редакції надійшов лист з Києва від незнайомої 

молодої людини. Пише гарною українською мовою. Підписує 
своє імя по-українському “Андрій”

Одначе, турбує й насторожує інше: пишучи адресу на ко- 
верті, своє імя (і адресу!) пише по-російському “Андрей” Чи 
розуміє автор листа, з якою зневагою ставиться до себе, як ук
раїнця, до українського слова? -- Хіба ні.

По-російському адресувати листи “престижніше” -- підпо- 
відає адресантові вроджний і виплеканий в радянському суспіль
стві навик -- почуття меншовартости. Можна здогадуватись, що 
й на вулиці своєї вільної української столиці юнак “на общепо- 
нятном” чеше.

Тож не дивуйтесь, читачі, коли деякі ваші знайомі, ново
прибулі з України, підписують свої імена по-російському. У них 
ще почуття меншовартости. З нього важко вилікуватись.

Микола Дупляк

ПРЕЗИДЕНТ НАГОРОДИВ БОРЦІВ 
ЗА ВОЛЮ УКРАЇНИ

Львів (“Поступ”). -  Від- тра Гуменюка.
повідно до указу Президента 
Віктора Ющенка, шість меш
канців Львівщини, колишні 
політичні в’язні та репресо
вані, отримали державні наго
роди України. Ордени їм вру
чили за вагомий особистий 
внесок у національне та дер
жавне відродження України, 
самовідданість у боротьбі за 
утвердження ідеалів свободи і 
незалежносте, активну громад
ську діяльність.

Як повідомляє пресова 
служба Президента України, 
орденом “За заслуги” II ступе
ня нагороджено голову Львів
ського Крайового Братства 
Ветеранів Національно-Ви
звольної Боротьби Олеся-Дми-

Орденом “За заслуги” III 
ступеня нагороджено дирек
тора приватного підприємства 
“Роксоляна” (м. Дрогобич) Ро
мана Калапача, члена Львівсь
кого Крайового Братства Вете
ранів Національно-Визвольної 
Боротьби Любомира Полюгу 
та члена Львівського Обласно
го Т-ва Політичних В’язнів і 
Репресованих Павла Чабана.

Орденом княгині Ольги III 
ступеня нагороджено члена 
Львівського Крайового Братст
ва Ветеранів Національно- 
Визвольної Боротьби Ганну 
Возняк та голову Бориславсь- 
кої міської організації Конгресу 
Українських Націоналістів Іри
ну Сеник.

ЗЕМЛЯКИ ВШАНУВАЛИ ПАМ’ЯТЬ 
М. ДРАГОМАНОВА І М. ПАРАЩУКА
Софія (Укрінформ). -- У у своїх виступах наголосили на

день святкування річниці По
маранчевої революції делега
ція Київського Національного 
Педагогічного Університету 
ім. Михайла Драгоманова, яка 
перебуває у Болгарії, поклала 
квіти до могил видатного ук
раїнського вченого-мовознав- 
ця й філософа Михайла Драго
манова та скульптора Михайла 
Паращука. Два великі українці 
поховані на центральному 
міському цвинтарі Софії. Сю
ди у дні національних свят Ук
раїни приходять представники 
української діяспори в Болгарії 
та українські дипломати.

Посол України в Болгарії 
Юрій Рилач та ректор Націо
нального Педагогічного Уні
верситету Віктор Андрущенко

тому, що М. Драгоманов і М. 
Паращук відіграли велику ро- 
лю у підтримці української 
культури в Болгарії. Пам’ять 
про українських діячів, певний 
період життя яких пов’язаний 
з Болгарією, свято зберігають 
українці, які мешкають у краї
ні, та українські дипломати.

На прийнятті в Посольстві 
України в Софії посол Юрій 
Рилач відзначив велику ролю 
Помаранчевої революції у де
мократичних процесах в Укра
їні, її просуванні до європейсь
кого співтовариства. Він також 
висловив подяку керівництву 
Болгарії за готовність надавати 
Україні всіляку допомогу на 
шляху інтеграції до НАТО та 
Европейського Союзу.

Отже, на п’ятий день Май
дану Щербина прибув у “Дес
ну” -- він був зв’язковим. За до- 
мовленням, після згоди Ющен
ка на входження танків у Київ 
Плющ або Дорошенко мали пе
редзвонити Щербині на мо
більний. Гасло було таке: “Ми
коло, де ти вештаєшся, ми тебе 
чекаємо!” Після цього Щерби
на передав би сигнал Безпаль- 
чукові.

Цікавий факт: “замполіт” 
у “Десні” запідозрив у поведін
ці Безпальчука та ще кількох 
командирів на тлі революцій
них подій щось “неладне” і, ка
жуть, “накапав” у штаб. Звідти 
приїхав генерал проводити 
“розбір польотів” “Розрулюва- 
ти” ситуацію в “Десну” хутко 
прибув і Іван Плющ. Йому це 
вдалося. Генерал поїхав, “тан
ковий проект” лишився в силі.

Віктор Ющенко думав над 
таким сценарієм два-три дні. 
Вагався. На той час уже поча
лися переговори за “круглим 
столом” за участю Кваснєвсь- 
кого, Солани та інших міжна
родних посередників, і про
відник “Нашої України” почав 
схилятися до думки, що в разі 
застосування сили “Европа нас 
не зрозуміє”. Мовляв, потрібно 
брати владу мирним, демокра
тичним шляхом.

Звісно, якби силу застосу
вали Янукович-МедвеДчук- 
Кучма, все могло повернутися 
інакше, і десь на підходах до 
Києва могла відбутися швидко
плинна “Курська дуга в міні- 
ятюрі”. Піковим днем, прига
дується, було 28 листопада, 
коли Юлія Тимошенко зі сцени 
Майдану закликала до захоп
лення АП, а Ющенко намагав
ся стишити войовничий запал. 
Постфактум Юлія Володими
рівна пояснювала, що 28-го 
справді надходили відомості 
про початок маршу кучмівсь- 
ких внутрішніх військ спец- 
призначення на Київ. Цитата за 
“Українською правдою”: “Так,
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у Василькові війська були при
ведені у повну бойову готов
ність о 22:50; о 23:10 почалося 
шикування колон; наказ про 
відбій надійшов о 23:58. У 
Петрівцях вантаження машин 
почалося о 23:30; наказ про від
бій також надійшов о 23:58”. За 
словами Тимошенко, операцію 
вдалося відвернути, бо знай
шлися чесні офіцери і повер
нули війська. “Подякуймо офі
церам, які зупинили держав
ний заколот!” -- закликала на 
мітингу пані Юлія.

Саме 28 листопада -- при 
чому цілий день -- прогрівали 
мотори й “помаранчеві” танки 
в “Десні”, готові до марш-кид
ка на столицю. І саме після цьо
го важкого дня Ющенко дав ос
таточний відбій проведенню 
танкової операції. Кажуть, тан
кісти з горя понапивалися. Во
ни дуже хотіли захистити рево
люцію. Романтики...

До речі, тоді були розмо
ви, що на бік “помаранчевих” 
готові перейти ще кілька війсь
кових частин.

Полковник став генерал- 
майором. Тепер Віктор Без- 
пальчук воліє не розповідати 
про події тих днів у “Десні” 
Воно й зрозуміло: ініціятива в 
нас карається, і хтозна, як до 
його намірів влаштувати тан
кову атаку на Київ поставиться 
начальство та будь-яка влада.

Хоча 24 серпня цього року 
полковник Безпальчук, началь
ник 169-го навчального центру 
Сухопутних Військ Збройних 
Сил України, отримав із рук 
Анатолія Гриценка — колиш
нього “штабіста” Ющенка, а 
тепер -- міністра оборони, 
погони генерал-майора. Утім у

ЗСУ.
Погано думали ми про 

“Десну” Така-от історія про 
інший бік можливого застосу
вання “силового сценарію” У 
“дні совісті” наша армія вияви
лася таки на боці народу, а не 
режиму. Хоча напередодні 
революції її підозрювали в 
протилежному. Зацитуємо, зо
крема, заяву управління пресо
вої служби Міністерства Обо
рони.

“21 листопада в штабі 
кандидата в президенти Укра
їни Віктора Ющенка народний 
депутат Петро Порошенко зро: 
бив заяву про те, що до Києва... 
рухається бронетанкова колона 
з місця дисльокації навчаль
ного центру Сухопутних Вій
ськ Збройних Сил України 
“Десна” У зв’язку з цим Уп
равління пресової служби Мі
ністерства Оборони України 
уповноважене заявити, що да
на заява...не відповідає дійсно
сті і є провокаційною. Всі з’єд
нання, частини та підрозділи 
Збройних Сил України перебу
вають у пунктах постійної дис
льокації. Вся штатна броньова
на техніка знаходиться у пар
ках військових частин і надій- 
но охороняється. Слід нагада
ти, що Збройні Сили у своїй 
діяльності керуються виключ
но Конституцією України, 
законом “Про Збройні Сили 
України” та іншими норматив
но-правовими актами... Управ
ління пресової служби Міні
стерства Оборони України роз
цінює заяву народного депута
та Петра Порошенка як таку, 
що спрямована на дестабіліза
цію ситуації в країні, свідоме 
залякування суспільства та 

званні Віктора Володимиро-’ дискредитацію військово-
вича підвищили не за ті ре
волюційні “подвиги” (про них 
Гриценко й не здогадувався), Ь. 
з нагоди 14-ої річниці незалеж
ности України. А разом із Без- 
пальчуком генералами стали 
ще 19 військовослужбовців

службовців Збройних Сил в 
очах власного народу”

Як виявилося, в “час ікс” 
армія не дала себе дискредиту
вати в очах народу. Навіть 
навпаки.

СУТИЧКИ МІЖ ПРИХИЛЬНИКАМИ “ПОРИ” і КПУ
Київ (УНА). — В останній кож обклеїли ними дерева біля комуністи почали зривати з де 

день листопада прихильники будинку ЦК КПУ. “Пору” уже 
партії “Пора” і Комуністичної очікувало близько 10 молодих 
Партії влаштували бійку біля людей, які представилися при- 
будинку ЦК КПУ на вулиці Бо- хильниками громадської орга-

Че Ґевара

ПРЕЗИДЕНТ ЮЩЕНКО НАГОРОДИВ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ ПАРЕ 

ОРДЕНОМ ЯРОСЛАВА МУДРОГО IV СТУПЕНЯ
Київ(Укрінформ). -- Пре- ся, що БруНо Галлер нагоро- 

зидент Віктор Ющенко наго
родив Генерального Секретаря 
ПАРЕ Бруно Галлера орденом 
князя Ярослава Мудрого IV 
ступеня.

У тексті указу зазначаєть-

рисоглібській, 7 у Києві. Бли
зько ЗО прихильників “Пори” 
прийшло до будинку ЦК КПУ 
для проведення акції “Зраджу
єш Україну, виправдовуєш 
убивць — тримай квиток КПУ” 

Прихильники “Пори” ви
магали від комуністів визнати

нізацп "че іевара , а також 
кілька представників КПУ.

Коли “Пора” скандувала 
“Комуністів геть!”, ті відпові
дали скандуванням “Ющенка 
геть!”, у відповідь на гасло 
“Пора!” комуністи кричали 
“Ганьба!” Таке перекрикуван-

рев наклеєні фотографії із 
фрагментами подій Голодомо
ру, жмакати їх і кидати у при
хильників “Пори” У результаті 
словесних перепалок, між при
хильниками “Пори” і КПУ ви
никла сутичка, що переросла в 
бійку.

Міліція кілька разів утихо
мирювала прихильників пар
тій, однак серед них знову ви
никали сутички. У бійці кілька

джений “за визначний особис
тий внесок у розвиток співпра
ці між Україною і Радою Евро- 
пи, конструктивну діяльність у 
сприянні демократичним пере
творенням в Україн і”

факт Голодомору 1932-1933 ро- ня тривало протягом 50 хви- людей упало на землю. Після
ків і покаятися перед Українсь
ким Народом за це.

Прихильники “Пори” три
мали в руках роздруковані на 
принтері фотографії часів Го
лодомору 1932-1933 років, а та-

лин, після чого набальконі бу- того, як міліція остаточно за
динку була виставлена авдіоко- спокоіла учасників конфлікту,
лонка й почали звучати кому- колона “Пори” вирушила на
ністичні пісні. Звук від колонки Бесарабську площу, де обкле-
практично заглушав всі гасла їла пам’ятник Леніна копіями
“Пори” й їхніх опонентів. Далі фотографій часів Голодомору.

ЗБЕРЕЖІТЬ НА ДОВГІ РОКИ УКРАЇНСЬКЕ ОРГАНІЗОВАНЕ ЖИТТЯ В АМЕРИЦІ І КАНАДІ. 
ВСТУПАЙТЕ В ЧЛЕНИ УКРАЇНСЬКОГО БРАТСЬКОГО СОЮЗУ!
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Валентина Савчин
ГРИГОРІИ КОЧУР ТА УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА

Про подвиг Майстра, його 
титанічну працю, філігранну 
працю над словом та незабутні 
лекції говорили учасники кон
ференції. їхні виступи засвід
чили про всезростаючу увагу 
як до постаті перекладача, так 
і до його творчосте. Про фено
мен Г. Кочура, значення його 
творчости для сьогоденного 
українського перекладу, гово
рила у своєму виступі проф. 
Таврійського Національного 
Університету М.О. Новикова. 
Здобутки українського кочуро- 
знавства та перспективи вив
чення творчого доробку пере
кладача у всеукраїнському 
маштабі та в контексті наукової 
діяльносте катедри перекладо- 
знавства та контрастивної лінг
вістики ім. Г. Кочура ЛНУ ім.
І. Франка, окреслила завідувач 
катедри проф. Р.П. Зорівчак. Ця 
проблема знайшла своє логічне
і ґрунтовне продовження у ви
ступі заступника директора Лі
тературного Музею Григорія 
Кочура в Ірпені М.Л. Кочур, яка 
розповіла присутнім про пра
цю Музею над впорядкуванням 
спадщини Г. Кочура, її дослі-

II
дження та оприлюднення. Сво
їми спогадами про батька поді
лився А.Г. Кочур, створивши 
атмосферу особистої присут
носте Майстра та додавши на
уковому тонові конференції лі
ричних ноток. Чимало допові
дей присвячено перекладаць
кій майстерності Г. Кочура, 
аналізі його перекладів світо
вої літератури, а також іншим 
загальнотеоретичним та лінг
востилістичним проблемам 
перекладу. Серед них- виступи
О.І.Чередниченка, А.О. Содо- 
мори,О.В. Дзери,Е.С.Соло
вей, JI.B. Цибенко та ін.

Усі виступаючі були одно
стайними в тому, що творча 
спадщина Г. Кочура -  неоці
ненне надбання, яким могла б 
пишатися будь-яка література. 
Нам,, спадкоємцям великого 
Майстра, -  берегти її, доноси
ти до якнайширшого кола чи
тачів, осмислити та оцінити на
лежним чином. Адже розумін
ня перекладацької стратегії Г'. 
Кочура, принципів його праці 
є обов’язковою умовою розвит
ку мистецтва перекладу в Ук
раїні.

Особливим камертоном 
конференції стала урочиста 
академія, присвячена Григо
рієві Кочуру, — справжнє свято 
світової поезії, на якому звуча
ли грецькі, німецькі, англій
ські, французькі, італійські, 
чеські, білоруські, російські 
оригінали та їхні українські пе
реклади. Слово Григорія Кочу
ра, що перепліталося зі спога
дами сучасників і знайомих 
перекладача, зворушувало і 
хвилювало, змушувало трем
тіти щось невидиме в душі 
кожного присутнього.

1 Новикова М.О. Перекла-

//Григорій Кочур. Третє відлун
ня. -  К, 2000. -  С. 28.

2 Коцюбинська М.Х. Мої 
обрії. -  К, 2004. -  Т. 2. -  С. 351.

3 Клименко Н.Ф. Григорій 
Кочур та Андрій Білецький 
(переклади грецької поезії) // 
Григорій Кочур і український 
переклад: Матеріали міжнар. 
наук.-практ. конф., К; Ірпінь, 
27-29 жовт. 2003 p. -К.; Ірпінь,
2004.-С . 137.

4 Танюк Л.С. Уроки Григо-

Іван Немченко

З ЦИКЛУ 
"ЕМІҐРАНТСЬКІ ПІСНІ"

Як із краєм коханим прощались, 
Брали грудку святої землі,
Щоб дідівські боги не цурались, 
Оберегами завше ставали, 
Рятували в чужинній землі.

Стільки тих грудочок назбиралось, 
Наче зір віковічна печаль.
Тільки де б з ними не мандрували 
І в яких би світах не бували, 
Україна бриніла в очах.

Грудочки біля серця чорніли. 
Грудочки -- невтишимі жалі...
Та які б там вітри не вітрили, 
Додавали надії та сили 
Ті шматочки своєї землі.

рія Порфировича // Григорій 
Кочур і український переклад: 
Матеріали міжнар. наук.-практ. 
конф., К.; Ірпінь, 27-29 жовт. 
2003 p. -  К; Ірпінь, 2004. -  С. 
67.

УКРАЇНІ

Стоїш
Скиртою в полі 
І бачиш:
Якась почвара 
Тобі
Несе усміш ку —
Запалений
Сірник.

Гван Немченко

Роксоляна О. Зорівчак
Львівський Національний Університет ім. Івана Франка

УКРАЇНІСТИКА У СПАДЩИНІ 
ПРОФ. ЮРІЯ О. ЖЛУКТЕНКА 

До 90-річчя з дня народження 
УП

Ю. О. Жлуктенко задумував провести глибоке 
дослідження рецепції найвеличнішої пам’ятки старо- 
київської доби -  “Слова о полку Ігоревім” в англо
мовному світі. Мріяв опублікувати всі англомовні пе
реклади “Слова...” з відповідними коментарями. Ли
ше в XX ст. “Слово...” перекладали англійською мо
вою сімнадцять разів, отже, матеріял для перекла- 
дознавчої аналізи -  надзвичайно багатий, зокрема з 
погляду множинносте перекладів.

До 800-річчя “Слова...” Ю. О. Жлуктенко опублі
кував у збірнику “Теорія і практика перекладу” (1985, 
вип.12) першу в українському перекладознавстві 
статтю про англомовну словіяну. Щоправда, дослід
ник всебічно, на всіх текстових рівнях, проаналізував 
лише переклад І. В. Петрової, опублікований впер
ше в Тбілісі 1958 p., а 1981 р. перевиданий в Москві. 
Але в умовах тоталітарного режиму неабиякою муж
ністю (а, може, і відчайдушністю) було уже те, що 
Ю. Жлуктенко подав повну бібліографічну інформа
цію про переклади П. Країта- В. Кіркконела, Д. Вор- 
да, В. Набокова.

Чимало зробив учений для примноження здо
бутків українського перекладного словникарства — 
після розгрому Інституту Української Наукової Мови 
(1930) дуже запущеної ділянки нашої лексикографії. 
Цін був співукладачем (разом з М. Подвезьком) пер
шого післявоєнного українсько-англійського словни
ка (1952). У 1974 р. вийшов за його редакцією (укла
дачі — М. Подвезько, М. Балла) англо-український 
словник на 65 тис. слів. У 1988 р. цей словник без 
будь-яких змін щодо правопису чи доповнень пере
видав в Едмонтоні Канадський Інститут Українських 
Студій. На його ж основі укладено шкільний англо- 
український словник на 20 тис. слів (1978, 1984,1991, 
1994). У 1982 р. вийшло перше, а в 1987 --друге ви
дання українсько-англійського словника на 20 тис. 
слів, одним з укладачів і редактором якого був Ю. О. 
Жлуктенко. Нове видання редагованого Юрієм Олек
сійовичем “Англо-українського та українсько- англій

ського словника”, (близько 40 тис. найуживаніших ан
глійських та. українських слів та словосполучень) по
бачило світ лише 1995 р. через наші (може й штучно 
інтенсифіковані) папероіві нестачі. У 1987 р. розпочав 
учений підготоівку до укладання великих англо-укра- 
їнського та українсько-англійського словників, пі
дібрав уже компетентний авторський колектив із 26 
осіб, але невблаганна смерть обірвала ці задуми. 
Очевидно, він щиро радів би найновішим досягнен
ням нашої лексикографії в цій ділянці -  двотомовим 
“Англо-українським словником” на 120 тис. слів, що 
його уклав М. І. Балла (Київ, 1996), та однотомовим 
“Великиим українсько-англійським словником” на 
150 тис. сліів, що його уклали Є. Ф. Попов і М. І. 
Балла (Київ, 2001).

Вивчати мови інших народів Ю. О. Жлуктенко 
ніколи не припиняв. Намагаючись збагатити україн
ську перекладну літературу творами маловідомих в 
Україні літератур, він опанував фризьку й фляманд- 
ську мови. 1984 р. у співавторстві з О. В. Двухжило- 
вим Професор написав монографію, присвячену 
фризькій мові. У ній вперше в радянському (інколи 
без цього визначення не обійтися) мовознавстві роз
глянено історичний розвиток фризької мови, її фоне
тику, систему правопису, граматику й словотвір. Ця 
мова, що є типовим представником інгвеонської гру
пи західньогерманських мов, найближче споріднена 
з англійською. Рідна для півмільйона осіб, що прожи
вають у провінції Фрісляндія в Нідерляндах і в двох 
невеличких анклавах на території Німеччини, вона 
не лише найменш розповсюджена германська мова, 
а й найменш відома серед мовознавців. Одначе, не 
враховуючи специфіки фризької мови, не можна все
бічно обґрунтувати закономірностей побудови й роз
витку інших германських мов, зокрема нідерлянд- 
ської ( г о л л а н д с ь к о ї ) ,  щ о  п о с т і й н о  взаємодіє з нею.

1988 р. у журналі “Вопросьі язьїкознания” нау
ковець опублікував рецензію на перший том акаде
мічного “Wurdboek fan de Fryske taal” (“Словника 
фризької мови”), що значно переросла рамки свого 
жанру, бо в ній дослідник виклав стислу історію 
фризької лексикографії та загалом подав чимало своїх 
роздумів про вагомість словникарства та його специ
фіку. Відчувається, що статтю писав фризознавець, 
але, водночас, український дослідник. Ось, хоча б, 
перше речення рецензії: “Створення багатотомного 
словника рідної мови -  завади видатна подія в житті

народу, свідчення зрілосте його культури” [2, с. 135]. 
Це писав дослідник, який на власному досвіді знав, 
у яких складних умовах в Інституті Мовознавства ім.
О.О. Потебні підчас наступу маланчукізму українські 
лексикографи-подвижникй створювали академічний 
одинадцятитомний СУМ -  найбільший лексикогра
фічний скарб нації. Певні аналогії виникають і тоді, 
коли читаємо в рецензії, що увесь словник у 17 чи 18 
томах вміщатиме 500-600 тисяч слів, і, отже, перекон
ливо заперечуватиме поширений погляд на фризьку 
мову як переважно lingua rustica (2, с. 136). Читаєш 
про фризів -  думаєш про рідну мову...

У липні 1983 р. “Всесвіт” опублікував роман 
“Верша” видатного сучасного фризького прозаїка 
Рінка ван дер Вельде (уперше у тодішньому СРСР), 
що його переклав Ю. О. Жлуктенко, а також студію 
про фризьку літературу “Світ героїв Рінка Ван дер 
Вільде”, до речі, знову ж таки першу в радянському 
літературознавстві, що її написав учений у співавтор
стві з донькою -  Н. Ю. Жлуктенко. У статті автори 
наголошують на тому, що у XX ст. фризькі письмен
ники широко вдалися до перекладів, щоб таким чи
ном підвищити рівень власної майстерности.

Роман “Верша” присвячено боротьбі фризького 
народу проти гітлерівців під час Другої світової вій
ни. Він відзначається громадянським звучанням Сло
ва, украй лаконічним стилем, своєрідною афористич
ністю фрази. Дія роману охоплює всього декілька 
днів із життя фризького рибалки. Розповідь про мото
рошні події в фашистській катівні переплітається 
спогадами, і таким чином перед читачем постає об
раз головного героя, який все життя був борцем за 
демократичні ідеали -  не випадково називають Фрис- 
ляндію “Ірляндією Нідерляндів”. В українському пе
рекладі відчувається впевнена рука Майстра, пильне 
око лінгвіста, уміння максимально використовувати 
засоби емоційної експресивности рідної мови. У тих 
площинах, де перекладів уже досить багато (україн
ська і англійська мови; українська і німецька мови), 
утвердилися певні традиції щодо відтворення лек
сичних, семантичних чи структурно-конотативних 
реалій засобами цільової мови. Що ж до перекладу з 
фризької мови українською мовою, то Юрієві Олексі
йовичу довелося бути абсолютним першопрохідцем. 
Все ж він зумів обійти більшість мовних перешкод, 
що об’єктивно виникали під час перекладу.

(Продовження буде)
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UFA EXECUTIVE BOARD MEETS
The Executive Board meet

ing of Ukrainian Fraternal Assoc
iation was held via telephone on 
November 3, 2005 at the home 
office in Scranton, PA. Par
ticipants in the session included 
Jaroslaw Gawur, President, Ana- 
tol Falko, Vice-President, Jaro
slaw Kowal, Vice-President for 
Canada, Christina Shablovsky, 
Secretary and Audrey Thomas, 
Financial Secretary -  Treasurer.

President Jaroslaw Gawur 
chaired the meeting and read the 
order of business.

1 .Call to order
2.Acceptance of order of 

business
3. Reading and approval of 

minutes of hast quarterly meeting
4. Financial report
5. Recording and organizing 

report
6. Merger discussion
7. Telephone conference with 

PA Insurance Department
8. Narodna Volya and Forum
9. Miscellaneous matters

10. Adjournment
The order of business and 

the minutes of the previous Exe
cutive Board meeting were 
accepted unanimously.

President J. Gawur wel
comed everyone and asked Trea
surer Audrey Thomas to discuss 
the third quarter financial state
ment.

Treasurer, Audrey Thomas, 
informed the board that the fin
ancial report ending September 
30, 2005 would be published in 
Narodna Volya on November 17, 
2005. The cash receipts totaled 
$627,993.54. Cash expenses 
were $808,284.03. Surplus end
ing September 30, 2005 was 
$760,787.00. Total liabilities and 
surplus were $9,430,836.00.

Secretary, Christina Shab
lovsky, reported that from Jan
uary 2005 to September 2005,28 
organizers enrolled 72 new 
members with insurance cov
erage totaling $388,900, plus 
there where 7 new members with 
insurance coverage totaling 
$26,100 that where signed up at 
the home office. Total active and 
inactive members at the end of 
September 30,2005 were 11,043. 
Total losses for 9 months was 
307.

President J,. Gawur recalled 
the discussions regarding merger 
at the annual Supreme Council 
meeting in June 2005. The pos
sibility of a merger with Uk
rainian National Association or 
Providence Association was 
discussed. At that time the board 
agreed that negotiations should 
continue with both associations. 
Also, at the June meeting two Su
preme Council members, Anton 
Filimonchuk and Dr. Roman 
Rychok were elected to the 
merger committee, which also 
includes the Executive Board. A 
meeting was scheduled with Mr. 
Kaczaraj, President of UNA, in 
Parsippany, New Jersey, how

ever, Dr. Rychok and Mr. 
Filimonchuk, during a telephone 
conference, suggested the merger 
committee should have a dis
cussion in Scranton before 
meeting with UNA. The meeting 
in New Jersey was postponed.

A letter was mailed to Prov
idence Association to schedule a 
meeting. To date we have not re
ceived a reply.

Vice-President for Canada, 
Jaroslaw Kowal, who originally 
declined the appointment to the 
merger committee, stated that he 
would now like to be on the mer
ger committee.

The PA State Insurance 
Department scheduled a routine 
telephone conference for Nov
ember 15, 2005 with the Exe
cutive Board regarding over-all 
operations and future plans. Mr. 
Anatol Falko, Vice President and, 
J. Kowal, Vice President for 
Canada will be informed bf the 
outcome of this meeting.

President J. Gawur stated 
that at the annual meeting held 
in June 2005, time was spent 
regarding the financial status and 
problems of Narodna Volya and 
future plans for the newspaper. 
There were many proposals; the 
newspaper should be published 
monthy or bi-weekly or should a 
bulletin with just UFA material 
be published. All proposals were 
voted on but none were passed. 
The last proposal was to have the 
Executive Board make the final 
decision about the newspaper. 
This proposal was passed. In 
order to get new subscribers and 
new members, the newspaper 
was mailed to many credit unions 
for distribution. There was min
imal response for this effort. 
After thoroughly discussing in
come, expenses and the number 
of paying subscribers to Narodna 
Volya, currently 437, the Ex
ecutive Board decided UFA 
could no longer subsidize 
$50,000 annually to publish the 
newspaper. We are aware that 
some members will disagree with 
this decision, however, in order 
to be financially stable and for the 
surplus not to decrease there was 
no choice but to discontinue the 
newspaper. The motion to dis- 
continue.Narodna Volya was ac
cepted unanimously. As of Jan
uary 1,2006 Narodna Volya will 
no longer be published.

Andrew Gregorovich, editor 
of Forum magazine, informed the 
board that the next issue of For
um would be ready before the 
new year. We asked him to write 
an article about the 95th anniv
ersary of UFA. Vice President for 
Canada, J. Kowal will distribute 
back issues of Forum to schools 
in Canada to use for research.

Having no further business 
to come before the meeting Pres
ident J. Gawur thanked everyone 
and the meeting was adjourned.

Christina Salak Shablovsky 
Recording Secretary

Myroslav Gerasymchuk 
First Place Winner 

$1,250
Myroslav Gerasymchuk was 

bom in a small town in Western 
Ukraine called Monastryska. 
When he was ten years old, along 
with his parents and sister, he 
moved to United States. The 
family settled in Michigan where 
Myroslav continued to revel in 
his Ukrainian heritage and parti
cipate in Ukrainian events. While 
in high school Myroslav played 
a variety of sports and volun
teered at a hospital. After grad
uating Magna cum Laude from 
Warren Mott High School he 
began attending Michigan State 
University. Myroslav just fin
ished his sophomore year. He is 
majoring in physiology and hopes 
that one day he will attend 
medical school to,pursue a career 
in medicine. Myroslav and his 
sister are members of UFA 
Branch #244 Rochester, NY.

■
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Nicholas A. Chaykosky
Third Place Winner 

$750
Nicholas Chaykosky was 

bom in Susquehanna, PA. He is 
a graduate of Lakeland High 
School. During his years in high 
school, Nicholas was very active 
in school related activities, es
pecially science. He was a mem
ber of the Science Olympiad and 
won the regional tournament in 
the robotics competition. He was 
on his school’s Envirothon and 
Scholastic Bowl teams. Nicholas 
was also a member of the Na
tional Honor Society and pres
ident of the school’s chapter of 
the Mu Alpha Theta Math Honor 
Society. He is planning to go to 
college and major in applied 
physics with a concentration in 
material science. He hopes that 
he will find a way to recycle 
radioactive waste. Nicholas who 
is of Ukrainian ancestry, along 
with his mother and sister are 
members of UFA Branch #218 
Scranton, PA.

_ r -  /  U
Kristina Kravets 

Second Place Winner 
$1,000

Kristin  ̂Kravets was bom in 
Lviv, Ukraine. Kristina and her 
family settled in Canada when 
Kristina was six years old. She 
graduated from Humberside 
Collegiate Institute where she 
received the Humberside Pro
ficiency Award in Co-Op Ed
ucation and received the award 
of Ontario Scholar. Kristina also 
attended Ukrainian School and 
received an award for the highest 
grade in Ukrainian studies. 
Among other accomplishments 
Kristina is a member of SUMA 
and the dance group ‘Desna” In 
2003, she continued her ed
ucation at York University and 
expects to graduate in 2007. Her 
major is Kinesiology and Health

Nadia Laurie Kanrvik 
Honorable Mention 

$100
Nadia Kanrvik was bom in 

Livingston, NJ. She attended St. 
John the Baptist Ukrainian 
Catholic School and St Rose of 
Lima in Short Hills. At Columbia 
High School she was on the swim 
team all four years and was 
named Captain in her senior year. 
Other activities included school 
newspaper design staff, editor of 
school yearbook and peer 
counselor. Nadia is currently 
attending Syracuse University 
with a major in Psychology and 
a possible second in Public 
Relations. Her goal is to be a 
successful child psychologist. 
Nadia is a member of UFA 
Branch #259 in Newark. NJ.
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Daniel Nakoneczny 
Honorable Mention 

$100
Daniel was born in Man- 

hassett, NY. He was raised in a 
traditional Ukrainian household. 
His father was born in Ukraine 
and his mother’s parents came 
from Ukraine. His first language 
was. Ukrainian. During the 
summer’s he attended a Dance 
Camp in Lehighton, PA. In high 
school he was a top math student 

(Continued on page 8)

Christina Shablovsky
IVAN FRANKO UFA SCHOLARSHIP WINNERS

The following students, along with their resumes, are the Ivan Franko Scholarship winners 
for the 2005 academic year. The UFA staff and officers wishes to extend their most sincerest 
congratulations and good luck assurances for successful professional careers:

Science where she expects to 
receive Specialized Honours. 
Kristina and her brother are 
members of UFA Branch #318 
Toronto, Ont.

took part in the Big Brother Big 
Sister organization for young 
children. This was a very re
warding experience for Nicole. 
Also, cheerleading was a favorite 
hobby in high school where her 
squad held national title for four 
consecutive years. She is also an 
animal lover. Nicole is amember 
of UFA Branch #259 in Newark, 
NJ, where her grandfather, 
Alexander Napora is secretary.

Nicole Colacci 
Honorable Mention 

$100
Nicole Colacci was bom in 

Ridgewood, NJ. Nicole is a stu
dent at William Paterson Uni
versity in Wayne, NJ, majoring 
in Psychology. Nicole attended 
Ukrainian Sitch Sports summer 
camp at Verhovyna in Glen Spey 
for eight years and Plast camp. 
She also attended Ukrainian 
Saturday School. She considers 
herself very lucky to be of Uk
rainian heritage. While attending 
a Catholic high school Nicole
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UKRAINE’S FUTURE IS IN WITH EUROPE, 
EUROPEAN COMMISSION PRESIDENT 

JOSE M ANUEL BARROSO SAYS
Kyiv (Ukrinform). said.

Ukraine’s future is with Europe

YUSHCHENKO VIEWS UKRAINE - EU SUMMIT AS MOST 
SUCCESSFUL OF ALL NINE PREVIOUS MEETINGS

and we will build this future 
through concrete projects, 
European Commission President

“British Piime Minister 
Tony Blair, President Viktor 
Yushchenko and me haye signed 
concrete agreements, covering a

Jose Manuel Barrosotold a joint number of matters from energy
press conference, which followed 
the Ukraine - EU Summit on 
Thursday.

Today, Ukraine got the 
market economy nation status, 
soon it will join the WTO and 
sign a free trade agreement, he

to aviation”, Mr. Barroso 
stressed. Such a pragmatic im
plementation of the political 
course testifies to Ukraine being 
a strong partner of Europe”, the 
European Commission President 
said.

UKRAINE AND EU SIGN MEMORANDUM...
Kyiv (Ukrinform).— On re- safety, integration of markets of'

suits of the Ukraine - EU Summit 
Ukraine and the European Union 
signed a Memorandum of under
standing in cooperation in the 
energy sphere last Thursday. On 
the part of Ukraine the Mem
orandum was signed by President 
Viktor Yushchenko and on the 
part of the European Union it was 
inked by British Prime Minister 
Tony Blair.

Under the Memorandum, 
Ukraine is ready to develop co
operation with the European 
Union in such domains as nuclear

electric power and gas, en
hancing energy supply security 
and hydrocarbon transit, struc
tural reform, safety and natural 
environment protection in the 
coal branch and energy efficacy.

Signing the Memorandum is 
another concrete result of ful
fillment of the President’s task in 
establishing a high-level dialogue 
between Ukraine and the EU, 
with a view of ensuring energy 
security of the two sides and div
ersifying supplies of hydrocarbon 
sources.

UKRAINIAN, SWEDISH DEFENSE 
MINISTRIES SIGN 2006 
COOPERATION PLAN

Kyiv (Ukrinform). -- As the within the framework of a
Swedish military delegation’s 
recent visit to Ukraine. The 
parties’ talks focused on matters 
of military-technical cooperation, 
cooperation with NATO and the 
EU, regional security and 

The document was signed peacekeeping activities.

Defense Ministry press service 
told Ukrinform, the Defense 
Ministries of Ukraine and Swe
den have signed a 2006 cooper
ation plan.

PRESIDENT VIKTOR YUSHCHENKO MEETS 
WITH US EX-PRESIDENT BILL CLINTON
Kyiv (Ukrinform). — Pres- in the framework of cooperation

ident Viktor Yushchenko met 
with US ex-President Bill Clin
ton in Kyiv on Sunday, Novem
ber 27. The parties to the meeting 
discussed cooperation between 
the Bill Clinton Foundation and 
Ukraine in the economic, energy 
and medical spheres.

According to Clinton, with-

Ukraine will have an opportunity 
to forward its medical specialists, 
who are engaged in HIV/AIDS 
issues. The Fund will also pro
vide Ukraine with cheaper 
medicines for combating this 
disease and special test-systems 
for revealing cases, Bill Clinton 
said.

UKRAINIAN EMBASSY IN TURKMENISTAN 
HOLDS BRIEFING INTO HOLODOMOR

Ashgabat (Ukrinform). On 
Monday, November 28, the 
Ukrainian Embassy in Ashgabat 
organized a briefing about fam
ines in Ukraine. As Ambassador 
Viktor Maiko told the audience, 
in the 20th century Ukraine was 
thrice hit by famines, in 1921- 
1923, 1932-1933, 1946-1947.

According to historians’ 
estimates, in the 1932-1933 fa
mine alone the Ukrainian nation 
lost seven to ten million people.

On Sunday a mourning ser
vice in memory of the famine 
victims was held at the Aleksandr 
Nevski Church in Ashgabat.

KYIV HOSTING FESTIVAL OF 
ITALIAN OPERAS

Kyiv (Ukrinform). — The 
Ukrainian capital is hosting the 
Italian Opera on Kyiv’s Stage 
festival, by way of implementing 
a joint project by the National 
Opera House of Ukraine and the 
Italian Cultural Institute.

The festival got under way 
on November 27 and was sched-

Kyiv (Ukrinform). -- As 
President Viktor Yushchenko 
believes, the ninth Ukraine - EU 
Summit, which wound up in Kyiv 
on December 1, was the most 
successful of all nine previous 
meetings. As the President told a 
joint follow-up press conference, 
the Summit resulted in signing a 
series of concrete agreements and 
passing political decisions, sym
bolic for bilateral relations. 
According to Viktor Yushchenko, 
“Ukraine and the EU have 
proceeded to a very important 
stage in their relations”

As the President reiterated, 
Ukraine’s strategic aim is inte
gration with the European Union 
and Ukraine won’t spare an effort 
for the European community, and 
first of all EU citizens, take 
Ukrainian membership not as 
additional problems, but as new

advantages.
According to Viktor Yush

chenko, during the Summit the 
parties noted efficiency of ful
fillment of the Action Plan in its 
all six parts. A particular success 
was noted in the economics, sec
urity, justice and interior spheres. 
As the President stressed, an im
portant conclusion of the Summit 
was Ukraine’s meeting five 
technical criteria on being re
cognized as a market economy 
nation.

As Viktor Yushchenko said, 
it was symbolic for Ukraine to get 
a positive signal from the EU on 
launching negotiations on the 
visa matters and expressed his 
hope for they would be fruitful. 
According to him, the parties 
have close positions in regulation 
of this important issue.

During the Summit the EU 
representatives hailed strength
ening of Ukraine’s role as an 
important contributor to ensuring 
peace and security in the world. 
According to the President, the 
meeting dealt with realization of 
the plan of the Transdniestrian 
settlement in the “5+2” enlarged 
mode and also with new init
iatives.

Viktor Yushchenko noted 
the Ukrainian side’s progress in 
preparing for joining the World 
Trade Organization, although the 
Ukrainian Parliament has failed 
to pass a series of important doc
uments promoting Ukraine’s 
accession to the WTO. As 
President Yushchenko noted, “at 
least, today, we are confident 
about the EU’s positive statement 
on the matter in Hong Kong”.

UKRAINE - NATO 
COMMSSION 

MEETS IN BRUSSELS
Kyiv (Ukrinform). — Ac

cording to the Foreign Ministry’s , 
press service, on November 30 
the Ukraine - NATO Commission 
met at NATO’s HQ in Brussels 
to discuss preparations for 
holding its December 8 session 
at the level of foreign ministers.

The Ukrainian delegation to 
the meeting included Volodymyr 
Khandohiy, director of the For
eign Ministry’s NATO Depart
ment, and roving ambassador 
Kostiantyn Morozov.

The meeting’s attendants 
discussed implementation of the 
Ukraine - NATO 2005 Target 
Plan, Ukraine’s progress in 
carrying out social-economic 
reforms, the security sector’s 
reformation along European 
democratic standards.

The Ukraine NATO 
Commission also considered the 
draft 2006 Target Plan and the 
NATO Military Committee’s 
Working Plan for 2006.

YUSHCHENKO CALLS ON WORLD TO 
RECOGNIZE HOLODOMOR AS GENOCIDE

Kyiv (AP). President Ukrainian diplomats strengthen
Viktor Yushchenko called on the 
international community to rec
ognize as genocide the forced 
Soviet-era famine that killed up 
to 10 million Ukrainians.

Soviet dictator Josef Stalin 
provoked the 1932-1933 famine 
as part of his campaign to force 
Ukrainian peasants to give up 
their land and join collective 
farms.

“The world must know 
about this tragedy,” said Yush
chenko at the opening of an 
exhibition dedicated to the 
famine victims on the eve of its 
anniversary. He said the millions 
of victims should “become a 
lesson for our nation as well as 
for the whole world.”

Yushchenko demanded that

their efforts to receive recog
nition from all countries. Already, 
some countries such as Canada, 
the United States, Austria, 
Hungary and Lithuania have 
recognized the famine as gen
ocide.

Ukraine marked the anniv
ersary Saturday, November 26, 
by lighting 33,000 candles, 
representing the number of 
people who died every day at the 
famine’s height.

The former Soviet republic 
also plans to plant an alley of 
trees and hold a downtown march 
in the capital, Kyiv. The National 
Broadcasting Council asked 
television and radio stations to 
not air any entertainment prog
rams on Saturday.

DANIEL NAKONECZNY - 
(Continued from page 7)

and participated in math contests. 
He also enrolled for a two-year 
program in the JrROTC. He is an 
avid automobile fan. Daniel is 
currently attending State Univ
ersity of New York at Albany 
majoring in Finance/Marketing. 
Daniel along with his father and 
sister are members of UFA 
Branch #16 in Philadelphia, PA.
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uled to last through December 2. 
The operas are being staged: 
Aida, Traviata, Gioconda, Lucia 
di Lammermour, Toumadbts.

Italian operatic singers 
Franco di Grandis (basso) and 
Paola Romani (soprano) are star
ring in Aida and Traviata.
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P h i l a d e l p h i a
HOLIDAY SPECIALS

13 Month
Certificate

4.45**™ 4.55APY

Пенсійні Конта - IRA 
Pick any CD and ADD ,15*

CD minimum deposit $ 500 Rates are subject to change without notice.

5.99 Limited Time Special
HOME EQUITY 

LINE O F CREDIT
Up to 90% LTV. Maximum loan: $200,000

^ E(|uM UKRAINIAN SELFRELIANCE NCUA
Federal Credit Union *M*Tu ft.

Main Office: 1729 Cottman Avenue, Philadelphia, PA 19111 (215) 725 - 4430 
Call Us Toll Free: I-8OO-POLTAVA (1-888-765-8282) www.ukrfcu.com

VISIT OUR BRANCH IN OLYPHANT at 207 River Street 
570 -487-1947 Open every W ednesday at 11 am to 6 pm
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