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Виборчі технології
Захистити Коли Україну вбивають
і перемогти
«сильного мера»:
як «злиняти»
в громадський сектор
Як відомо, до недавнього часу у міської регіоналсько-партійної
номенклатури існування громадських організацій особливого
зацікавлення не викликало. Оскільки регіонали прийшли «круто» і надовго, то громадськості була відведена роль статиста. У
сфері їхніх інтересів були, звичайно, підтримувані виконкомами
і очолювані довічними керівниками «слухняні» утворення, але у
влади особливої мороки з ними не було: у всіх заходах влади вони
завжди були і є «за».
І не зогляділася «бідна» влада, як у людей урвався терпець, і
тих владців, що не встигли злягти від «хвороби» чи сховатися,
почали кидати до сміттєвих баків. З часом напруга якось розрядилася і переляк пройшов. А «воскресла із мертвих» влада, яку
змусили тепер прямувати до Європи, осягнула, що не помічати
громадськості уже не вийде. Але ж і дуже не хочеться мати справу
з такою, завзятою та вимогливою, що за правду і під кулі йде. Інша
справа - та громадськість, у якої з владою є певна спорідненість,
і не на принципах пролетарської солідарності, а на принципах
значно дохідливішої ідеології.
А тут ще й вибори на посаду міського голови настигають. І як тут
«сильному меру» наважитися йти на вибори в якості висуванця від
скомпрометованої Партії регіонів чи її клону – Опозиційного блоку?
Досить ризиковано! За цих умов без зміни оболонки, без метаморфоз з обгорткою, в якій подають нового-старого кандидата, уже не
обійтись! Одна і та ж особа, залежно від поточних потреб, постає
перед криворіжцями то як «регіонал», то як опозиціоніст, то навіть
позапартійним. В останній обгортці висуванець почуває себе
в «третьому секторі», серед громадськості, як вареник у маслі:
організована ним «громадськість» з усіх боків щедро поливає його
«маслом» підігрітим комунальними засобами масової інформації. І
ось тепер колишня окраса Партії регіонів постає перед виборцями
в ролі окраси громадського сектору, в ролі єдиного кандидата всіх
криворіжців!
«Правильна» громадськість кинулася наввипередки попереду
тієї громадськісті, що прагне змін. І свого досягла. Вже у вересні
2014 року на Відкритому форумі промисловців і підприємців «Промисловий Кривбас: соціальне партнерство» Юрій ВІЛКУЛ заявив
про свій намір іти в мери міста. Ось вам, візьміть, один із лідерів
партії йде в кандидати не від неї, скомпрометованої відданістю
ЯНУКОВИЧУ, а за підтримки «громадськості».
І, як бачимо сьогодні, «громадськість» не заспокоюється
на досягнутому. За повідомленням на сайті http://m.0564.ua/
article/1139505 від 29.02.2016 року під назвою «Общественные
организации Кривого Рога объединились в Коалицию для контроля городской власти», «У Кривому Розі створена Коаліція громадських організацій, куди ввійшли Всеукраїнський благодійний
фонд «Горєніє», а також ще три організації: Український союз
промисловців і підприємців, громадська організація «СІЧ» і
Всеукраїнська асоціація учасників бойових дій і ветеранів АТО.
Відповідний меморандум був підписаний у понеділок, 29 лютого. При цьому учасники Коаліції підкреслили, що відкриті до
співробітництва з будь-якими громадськими організаціями. Як
відзначається у підписаному меморандумі, «Ми об’єднуємо свої
зусилля для залучення громадськості, проведення інформаційної
і просвітницької роботи, а також надання і здійснення посильної
допомоги у формуванні відкритого і прозорого процесу прийняття рішень органами влади і місцевого самоуправління Кривого
Рогу…».
Чим же живуть і кого репрезентують організації, що об’єдналися
в коаліцію для контролю міської влади, крім того, що беруть участь
у висуванні діючого міського голови для участі у виборах?
Ось повідомлення представника ГО «СІЧ» про один із заходів
за два з половиною місяці після розстрілу у лютому 2014 року
протестантів владою «регіоналів» на Майдані: «Шалений день!
Сьогодні відбувся шалений захід! 4 години «козацького нон-стопу»,
присвяченого 239 річниці з дня заснування нашого рідного міста
Кривий Ріг, пройшли, як один подих!! Почесним і приємним для
усіх учасників та гостей, було відвідування і виступ міського голови Юрія Григоровича ВІЛКУЛА! На заході також були присутні
поважні гості: Валентина Миколаївна БЄРЛІН - заступник міського
голови, Сергій Дмитрович СТЕПАНЮК – голова Дзержинської
районної ради, Наталія Олександрівна КАСИМОВА - начальник
управління освіти і науки, Світлана Іванівна ЛАВРЕНКО - голова
(Закінчення на 3 стор.)

Біг з перешкодами, біг
по колу і раптовий ривок
до самої прірви, і зупинка
перед безоднею, і темрява брехні та зради, і знову
біг по колу… Важко все це
відчувати, а ще важче –
витримати і здолати, щоб
нарешті знайти освітлену
сонцем дорогу у наше загадкове завтра. Тому варто зробити хоч коротеньку
зупинку і відзначити день
народження великої людини, нашого грізного для
ворогів Тараса ШЕВЧЕНКА. Щоб замислитися над
його словами, які кличуть
нас на боротьбу задля перемоги: «Борітеся – поборете! Вам Бог помагає!». А
потім, осягнувши і глибоко
усвідомивши їх зміст, - знову йти чи бігти. Але більше
вже не робити стільки помилок, як це було вчора!
Ми вже зрозуміли,
що не можна мовчати й
спостерігати за тим, як
вбивають Україну. Вже затямили собі, що треба добряче мізкувати над тим,
що ото нам пропонують
згори (з висот центральної
чи місцевої влади) у
вигляді промов, настанов,
обіцянок чи навіть законів.
Ми нарешті відкрили для
себе ту маленьку істину,
щоб без нас, без нашої
активної участі у всьому
тому, що відбувається навколо, наше рідне і близьке
може раптом постати чужинським або загарбаним
чужинцями. Через це вже
усвідомили, що наша оборона у поєдинку з агресором (чи то із зовнішнім,
чи то із внутрішнім) може
бути успішною лише тоді,
коли ми діємо разом і
організовано. А тому мусимо знати, якими силами
і як того агресора постійно
контролювати, аби упередити його дії.
Ми тепер дуже добре
знаємо, що перемогу можна здобути лише в боротьбі.
І що без віри в таку перемогу її просто не буде! Тому
згадаймо, як ми раніше билися й перемагали, коли
захищали свої права. Тому
готуймося до наших наступних перемог!
Для всього цього – наш
другий спеціальний випуск
газети «Оборона – це там,
де ми діємо».

Дуже важко нині знаходити нові образи, аби люди, які тебе
почують, чітко зрозуміли: так, Україну справді вбивають, і це є
найголовнішою причиною для того, щоб вистояти у цій борні і
перемогти. Як це роблять наші вояки на фронті, як це робить
героїчна Надія Савченко за гратами… І тому, коли знаходяться такі
золоті рядки у віршах, ми їх з охотою поширюємо. Як і ось ці, що
їх написав журналіст із української служби радіо «Свобода» Євген
СОЛОНИНА. У відповідь на запитання дати згоду на публікацію, він
на Фейсбуці, зокрема, зазначив: «Це я написав, поки працював у
штаб-квартирі НАТО в Брюсселі».
Минає день. Наповнені бокали.
Прадавнє місто, радісна юрба...
У європейські хлюпає причали
То океанський спокій, то журба.
Це там, у нас - війна, з якою - жити.
Гуркоче фронт донбаської дуги.
А трохи в тил - ростуть жита і діти,
І мрії б'ються в темні береги.
Ледачо розминає м'язи НАТО,
І східний фланг нарощує. Про всяк.
І тільки сниться сивому комбату,
Та рота, що вернулася не вся.
І поки хтось там дума лиш про себе Кривавий розстебнувши маскхалат,
Хлоп'ята йдуть вервечкою у небо,
Снігами хмар ступаючи невлад.
Торгуються політики і нації,
Бо думають, що гроші є і час...
А наші йдуть і йдуть, як на ротацію Тримати небо зоряне для нас...
08.02.2016

Коли владі Кривого
Рогу начхати
на права людей…
У статті 4-й Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні»
чітко зазначено, що «місцеве
самоврядування в Україні
здійснюється»
на принципах
:народовладдя, законності,
гл а с н о с т і » т а
інших. Але чи кожен криворіжець
має
змогу
повністю впевнитись у тому, що
в Кривому Розі
справді діє принцип народовладдя, а обрані
очільники й депутати сприяють
належному виконанню принципу гласності та чітко працюють у рамках закону. Я вважаю,
що ні, не має. Бо навіть про хід
пленарних засідань, коли депутати міської ради приймають
десятки рішень на своїх сесіях
(зазвичай, - протягом 40-50
хвилин чи трошки довше), вони
мусять дізнаватися з випусків
ТРК «Рудана» чи з повідомлень
та коментарів журналістів газети «Червоний гірник», а не
напряму все це чути або бачити, як це вони мають змогу робити, коли транслюють
пленарні засідання Верховної

Ради України. Але чи можна
взагалі довіряти тому, що у
вище загаданих муніципальних
ЗМІ подається і покладатися
на їхню начебто об’єктивність?
Я вважаю, що ні, не можна.
Хоча б, наприклад. через те,
що в нашій газеті під рубрикою
«Червоний гірник» фарисейський» уже кілька років поспіль
одна за одною вміщуються
публікації, з яких добре видно,
що працівники «ЧГ» діють майже виключно в інтересах провладних у Кривому Розі партій
та посадовців, ігноруючи інші
точки зору та інтереси широкої
(Закінчення на 2 стор.)
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Ю. ВІЛКУЛ демонстративно сповідує сепаратизм
Як відомо, Верховною Радою
України 9 квітня 2015 року був
прийнятий Закон про засудження комуністичного та націоналсоціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в
Україні та заборону пропаганди їхньої символіки. Цим законом (Стаття 7. Прикінцеві та
перехідні положення) передбачалося «здійснити демонтаж пам'ятників, пам'ятних
знаків, присвячених особам,
причетним до організації та
здійснення Голодомору 1932 1933 років в Україні, політичних
репресій, особам, які обіймали
керівні посади у комуністичній
партії, вищих органах влади та управління СРСР, УРСР
(УСРР), інших союзних та автономних радянських республік
(крім осіб, діяльність яких була
значною мірою пов'язана з
розвитком української науки
та культури), працівникам радянських органів державної

безпеки, подіям, пов'язаним з
діяльністю комуністичної партії,
встановленням радянської влади на території України або в
окремих адміністративнотериторіальних одиницях,
переслідуванням учасників боротьби за незалежність України
у XX столітті, а також в установленому порядку перейменувати
райони у містах, сквери, бульвари, вулиці, провулки, узвози,
проїзди, проспекти, площі, майдани, набережні, мости, інші
об'єкти топоніміки населених
пунктів, а також інші географічні
об'єкти, назви яких містять
символіку комуністичного
тоталітарного режиму»
Зокрема, органам місцевого
самоврядування доручалося
у шестимісячний строк з дня
набрання чинності цим Законом в установленому порядку провести громадські
слухання, здійснити демонтаж пам'ятників, пам'ятних

Коли владі Кривого
Рогу начхати
на права людей…
(Закінчення.
Початок на 1 стор.)
громадськості. Та тільки через
те їм не можна довіряти, що,
наприклад, наприкінці 2013-го
й на початку 2014-го років (майже два місяці поспіль!) вони «не
помічали» цілий Євромайдан,
що діяв біля приміщення
міськради. Як на мене, то, швидше за все, вони «помічають»
лише те, що їм «рекомендовано» із висоти кабінетів місцевих
владців.
Тоді звідки може з’явитися
ота гласність, записана в законі
як принципова вимога, коли
криворіжці, за великим рахунком, не знають достеменно,
як себе поводять обрані ними
депутати під началом міського
голови, коли обговорюють на
пленарних засіданнях ті чи інші
питання, аби за них проголосувати? Вони ж то не знають, що
той міський голова часом не
помічає (мабуть, - навмисно?)
піднятих рук депутатів, які просять слова, які хочуть записатися для обговорення. Вони ж
то не не знають, як час від часу
невиразно, нерозбірливо, а то й
взагалі тихо-тихенько виступають місцеві народні обранці на
пленарних засіданнях. Через це
(швидше за все!) вони повірять
безальтернативним висловлюванням секретаря міської
ради Сергія МАЛЯРЕНКА на
ТРК «Рудана» та в інших ЗМІ
про те, що дехто із журналістів
їм заважає працювати. Хоча
насправді все відбувалося не
так. Бо журналісти сидять у
ложі преси не тільки в ролі пасивних статистів, а ще й представляють інтереси широкої
громадськості, якій вони мають
чітко розповісти, що ж тут роблять депутати і за що вони реально виступають і голосують.
А тому й вимагали, щоб ті говорили виразніше й гучніше, тому
неодноразово й просили, щоб
спікер на пленарному засіданні
підняв голову й побачив, що чимало депутатів просять слова
для обговорення, а він, порушуючи регламент, уже ставить
питання на голосування…
А тим часом якось залишилися поза увагою мої слова про те,
що правоохоронці своїми діями
заважають мені працювати як
журналісту. Причому – голосно (не ховаючись), щоб почули
всі. Але, мабуть, наша влада
діє тільки в один бік: захищає
лише обраних до влади, а всі
інші – нехай собі як хочуть. Тому
довгий час переді мною сто-

яв правоохоронець, який закривав від мене частину зали,
і я певний час не міг бачити, як
поводить себе Юрій ВІЛКУЛ під
час ведення цієї сесії. Словом –
заважав мені працювати.
Очевидно, владці так захопилися забезпеченням охорони своїх персон, що навіть
забули про ту річ, що кожен
криворіжець має право чути
й бачити, що відбувається на
пленарних засіданнях міської
ради, а не тільки Верховної.
Ще приблизно рік тому Сергій
МАЛЯРЕНКО у письмовій
відповіді на звернення редакції
нашої газети зазначав, що у
міському бюджеті немає коштів
для того, аби забезпечити
трансляцію пленарних засідань
за допомогою ТРК «РУДАНА».
Але ж за цей час, що минув,
хіба не можна було вивісити
два-три гучномовці, аби люди,
що прийдуть на майдан до
міськради, могли почути виступи і депутатів, і міського голови. Чи й на це вже не вистачає
коштів?
То що, для того, аби все як
слід почути, криворіжці мають
іти до сесійної зали? Але ж чи
вистачить там місць для всіх
бажаючих? І чи не виникне ціла
низка конфліктів на цьому ґрунті,
коли бажаючі зіштовхнуться з
правоохоронцями, котрі більше
дбають про владу, а не про всіх
інших? Посадовці ж мають знати, що в умовах реально діючої
демократії не варто так поводитися щодо виконання прав і
свобод громадян України, записаних у Конституції. А ще – рядки із преамбули до Загальної
декларації прав людини, де записано: «…беручи до уваги, що
необхідно, щоб права людини
охоронялися силою закону з
метою забезпечення того, щоб
людина не була змушена вдаватися як до останнього засобу до повстання проти тиранії
і гноблення;»…, Генеральна
Асамблея проголошує цю Загальну декларацію прав людини
як завдання, до виконання якого повинні прагнути всі народи
і всі держави…».
Тобто саме від них, від
посадовців, залежить, чи буде й
далі нарощування конфліктних
ситуацій, чи сесії будуть проводитися із дотриманням усіх вимог регламенту і всі криворіжці
із числа бажаючих матимуть
змогу самі слідкувати за ходом
пленарних засідань.
Сергій ЗІНЧЕНКО.
Фото автора.

знаків, перейменувати об’єкти
топоніміки населених пунктів
та подати на розгляд Верховної
Ради України пропозиції щодо
перейменування населених
пунктів, районів та областей,
назви яких містять символіку
комуністичного тоталітарного
режиму. У разі якщо протягом
зазначеного строку сільською,
селищною, міською радою в
установленому цим Законом
порядку не прийнято рішення,
таке рішення у формі розпорядження приймається
відповідним сільським, селищним, міським головою (або
особою, яка відповідно до законодавства здійснює його
повноваження) у тримісячний
строк, що обчислюється з моменту закінчення строку, встановленого для виконання вимог
Закону органом місцевого самоврядування.
Як повідомив голова
Дніпропетровської

облдержадміністрації Валентин
РЕЗНІЧЕНКО, на теперішній час
на території області позбулися
майже всіх згадок про радянське минуле, демонтовано 220
пам’ятників, перейменовано
3,6 тисячі вулиць, проспектів,
парків. Єдине місто, що стало
винятком у цій справі – Кривий Ріг. Отже, і міський голова, і керована ним Криворізька
міська рада у встановлений
законом строк не змінили
жодної назви. Тепер, згідно із
Законом, перейменуванням вулиць та демонтажем пам’яток
комуністичного минулого займеться облдержадміністрація.
І тут важко не погодитися з
оцінкою директора Українського
інституту національної пам’яті
Володимира В’ЯТРОВИЧА
такого ставлення до своїх
обов’язків органу місцевого
самоврядування міста Кривого
Рогу як прояв саботажу. Адже
місцевою владою не лише не

робилося хоч якихось спроб
підійти до виконання Закону,
а й проігноровані ініціативи
громадськості у цьому питанні,
серед яких були Пропозиції
Робочої групи з перейменувань топонімів міста, створеної
Вченою радою Криворізького
педагогічного інститут, які були
представлені на громадське обговорення 25 січня поточного
року.
Протиставляючи свою
позицію по відношенню до законодавчих основ Української
держави, міський голова Ю.
ВІЛКУЛ грубо порушив норми ст. 19 Конституції України,
якою передбачено, що «Органи державної влади та органи
місцевого самоврядування,
їх посадові особи зобов'язані
діяти лише на підставі, в межах
повноважень та у спосіб, що
передбачені Конституцією та
законами України».
Микола КОРОБКО

ДИВНА річ: після фундаментальних досліджень Івана Дзюби, Оксани Забужко, Євгена
Сверстюка і низки інших знаних
учених вистачає адептів «наукового атеїзму» та фанатиків
радикально-релігійних систем,
які стверджують, наче Тарас
Шевченко не був переконаним
християнином. Але, можливо,
усі ці «несамовиті ревнителі»
беруть за зразок офіційне
російське православ’я, де на
місце релігійної віри поставлене обрядовірство, тобто зве-

земным шаром и во имя ваше
учредили инквизицию и ужасное автодафе. Во имя же ваше
мы поклоняемся безобразным
суздальским идолам…»
Запис цей зроблено 29 червня 1857 року, перед самим поверненням у вільне життя із
солдатчини. У цьому фрагменті
очевидним є відділення Шевченком істинного християнства від конструкцій, створених
«лжевчителями». У наступному записі Шевченко описує
обрядовість, притаманну ка-

Та сама дихотомія істинного
та фальшивого християнства,
посилена цього разу релігійноестетичним чинником. Ще з
більшою силою й наочністю
все це унаочнено у записі, зробленому наступного дня, 27
вересня:
«Проходя мимо церкви святого Георгия и видя, что двери
церкви растворены, я вошел в
притвор и в ужасе остановился.
Меня поразило какое-то безобразное чудовище, нарисованное на трехаршинной круглой

Тарас ШЕВЧЕНКО:
двобій із російським православ’ям
дення сутності християнства до
обрядів, узаконених у різні часи
церковною ієрархією? Ясна річ,
позиція Шевченка несумісна
з російським православ’ям,
але від того лише виразнішим
стає її євангельське коріння і
реформаційний пафос. Утім,
проблема ще в тому, що на
інтелігенції не міг не позначитися нав’язаний більшовицьким
тоталітаризмом вульгарний
атеїзм, отож майже всім (навіть
освіченим!) сьогоднішнім
українцям без роз’яснення
не зрозумілі засадничі
християнські культурні коди, що
проходять через усю Шевченкову творчість – аж до «Псалмів
Давидових» й останніх поезій.
Скажімо, один із претендентів
на роль інтелектуального лідера
України не побачив жодних багатошарових християнських
рефлексій у відомих рядках
Шевченка:
І на оновленій землі
Врага не буде, супостата,
А буде син, і буде мати,
І будуть люде на землі.
Що ж, нічого дивного – цей
претендент, як він сам писав,
«виховувався на російській
культурі»…Але час надати слово
самому Шевченкові, звернувшись передусім до його «Журналу», початому ще за солдатчини, коли внаслідок часткової
лібералізації режиму була знята заборона Шевченку писати,
але поставлена умова – писати
тільки російською мовою, щоб
офіцери могли контролювати
написане…
«Світла істина»
та «суздальські ідоли»
«Сегодня празднуется память
величайших двух провозвестников любви и мира (апостолів
Петра і Павла. – ред.). Великий
в христианском мире праздник. А у нас колоссальнейшее
пьянство по случаю храмового
праздника. О святые, великие,
верховные апостолы, если бы
вы знали, как мы запачкали, как
изуродовали провозглашенную
вами простую, прекрасную,
светлую истину. Вы предрекли
лжеучителей, и ваше пророчество сбылось. Во имя святое,
имя ваше так называемые учители вселенские подрались, как
пьяные мужики, на Никейском
вселенском соборе. Во имя
ваше папы римские ворочали

захам Мангишлаку на могилах
самогубців, відзначає схожість
цих обрядів із християнськими
українськими – і протиставляє
їм позицію зневаги до душ
самогубців з боку офіційного
російського православ’я:
«Религия христианская, как
нежная мать, не отвергает даже
и преступных детей своих, за
всех молится и всем прощает.
А представители этой кроткой, любящей религии отвергают именно тех, за которых
должны бы молиться. Где же
любовь, завещанная нам на
кресте нашим СпасителемЧеловеколюбцем?»
Проте не всіх православних
діячів Шевченко картає:
«В требнике Петра Могилы
есть молитва, освящающая нареченное или крестовое братство. В новейшем требнике эта
истинно христианская молитва
заменена молитвою о изгнании
нечистого духа из одержимого
сей мнимой болезнью и о очищении посуды, оскверненной
мышью. Это даже и не языческие молитвы. Богомудрые
пастыри церкви к девятнадцатому веку стараются привить
двенадцатый век». Обидва
записи – 15 липня 1857 року.
Іншими словами, українське
християнство – як народне, так
й елітарне – протиставляється
російському православ’ю.
Ідолопоклонники та
Євангеліє
Наступні записи на цю тему
зроблені в Нижньому Новгороді,
де Шевченко по дорозі із заслання змушений був зупинитися на кілька місяців, поки
очікував дозволу оселитись у
столиці Російської імперії. Тут
він багато малює – пейзажів
і портретів, чимало часу проводить у театрі, читає і пише.
Ось запис від 26 вересня 1857
року:
«Старинные нижегородские
церкви меня просто очаровали. Они так милы, так гармонически пестры… Рано поутру
пошел в трактир, спросил себе
чаю и нарисовал из окна Благовещенский собор. Древнейшая
в Нижнем церковь. Нужно будет
узнать время ее построения. Но
от кого? К пьяным косматым
жрецам не хочется мне обращаться, а больше не к кому».

доске… Я хотел войти в самую
церковь, как двери растворилися и вышла пышно, франтовски разодетая барыня, уже не
совсем свежая, и, обратяся к
нарисованному чудовищу, три
раза набожно и кокетливо перекрестилась и вышла. Лицемерка! Идолопоклонница!.. Где же
христианки? Где христиане? Где
бесплотная идея добра и чистоты? Скорее в кабаке, нежели в
этих обезображенных животных
капищах… Из притвора я вышел
на улицу, и глазам моим представилась по темному фону широкого луга блестящая, грациозно извивающаяся красавица
Волга. Я вздохнул свободно,
невольно перекрестился и пошел домой».
Ще один запис, де напряму йдеться про засадничі
християнські цінності та
їхнє спотворення у храмах
російської церкви, – 1858 року,
16 лютого:
«В архиерейской службе с ее
обстановкою и вообще в декорации мне показалось что-то
тибетское или японское. И при
этой кукольной комедии читается евангелие. Самое подлое
противуречие». У тому ж записі
згаданий «нерукотворенный
чудовищный образ, копия с которого меня когда-то испугала
в церкви Георгия… Очень может
быть, что это оригинальное византийское чудовище». Шевченко їде до Москви і звертає
увагу на майже добудований
храм Христа Спасителя, що
став символом російського
православ’я. Запис від 19 березня: «Храм Спаса вообще, а
главный купол в особенности
безобразен. Крайне неудачное
громадное произведение. Точно толстая купчиха в золотом
повойнике остановилася напоказ среди белокаменной».
І, нарешті, ось запис від 22
березня 1858 року з приводу
великодньої всенощної в нижегородському Кремлі: «Свету
мало, звону много, крестный
ход, точно вяземский пряник,
движется в толпе. Отсутствие
малейшей гармонии и ни тени
изящного»…
Сергій ГРАБОВСЬКИЙ,
кандидат філософських
наук, член Асоціації
українських письменників,
радіо «Свобода», 6 березня
2016 року.
(У скороченому вигляді)
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Виборчі технології «сильного мера»: як «злиняти»
в громадський сектор
(Закінчення.
Початок на 1 стор.)
комітету у справах сім’ї і молоді, Іван
Іванович КОВАЛЕНКО - голова комітету
з фізичної культури і спорту виконкому
Криворізької міської ради… Скажу слова
вдячності за підтримку міському голові

(Продовження.
Початок у числі 23-му
за 2015-й рік)
…Під кінець тридцять сьомого
всі слідчі країни «перемігшого
соціалізму» писали такі абсурдні
звинувачення, що ніхто нічому
не дивувався. На такі дрібниці,
як звинувачення, просто не
звертали уваги. Якби хтось із
них написав, що ось цей неписьменний, зацькований мужик, який сидить перед столом слідчого, не розуміючи ані
слова з того, що йому кажуть –
агент планети Марс, астронавт
чи син Кристофера Колумба,
ніхто б не здивувався і не поглянув на нього, бо в цю секунду таких колумбів були тисячі…
Вони мовчки покірно вмирали,
як вмирають під ножем свині,
гуси, кури, а їм на зміну йшли
десятки, сотні тисяч інших
дітей Колумба, Васко де Гами,
Карла IX, індійського раджи,
перського шаха, мексиканських
інків… - і конвеєр сатанинської
Системи працював безупинно
тому, що так вирішила партія.
Щоночі в підвалах, на пустирях,
в застінках вони розстрілювали
тисячі… Стріляли повсюди, як
тільки на землю впаде темрява,
бо споконвіку вбивці бояться
світла. «Засуджений до страти
слухає шелест листя… Це
великі звуки». Хто це сказав?
Однаково…
- В роки окупації почали
ганяти в Германію (Так ми
казали…). Щоб спастися, я
вийшла заміж за Миколу Ткача,
недалекого сусіда, якому в
сорок другому не виповнилося
й вісімнадцяти… Німці жонатих
не брали… Мали милосердя.
Вінчали нас в сторожці, що
лишилася стояти поруч з
розбитою Топком церквою…
Мені шістнадцять з половиною,
чоловікові сімнадцять з
половиною… Батюшка вінчає і
плаче … Мама сильно хворіла
тоді. В лютому сорок четвертого
забрали мого Миколу на фронт
і того ж літа під Києвом вбили…
Лишився Толік-синочок, з
заячою губою, хворобливий,
тихий, несміливий… Він в мене
і зараз такий. Ось залишився
інвалідом після Чорнобилю, а й
слова з нього не витягнеш. Ми
виросли рабами забитими, й
дітей таких породили… В сорок
восьмому вийшла заміж вдруге,
за фронтовика Грищенюка.
Двох діток нажили, та недавно
й він помер, три місяці тому. Ти
бачиш… все… Добре я прожила
з чоловіком, сорок три роки…
Не пив він у мене, не бив мене.
Йому все нашіптували: - Кого
ти взяв? Вони ж враги народа.
Навіть за те, що не послухав
шептунів, я низько кланяюся
йому в ноги… Я помню ще,
як папа готувався до пенсії,
збирав папери, бо було йому
вже шістдесят чотири роки…
Одержував на роботі в школі
він сто одинадцять рублів…
Бомаги ті лишилися, та тільки
нема ні пенсії, ні батька.
Залишився страх… В липні
п’ятдесят сьомого викликали
нас з мамою в енкаведе в
город, на вулицю Леніна. В
них завжди так: чи гепеу, чи
енкаведе, чи гебе – значить,
десь обов’язково поряд Ленінсобака… Заходимо ні живі, ні
мертві від страху. «- По поводу

Юрію Григоровичу ВІЛКУЛУ, Валентині
Миколаївні БЄРЛІН, також дякую кожному члену колективу, який доклав зусиль
для організації такого приємного заходу. Дійство відбулось за сприянням
комітету у справах сім’ї і молоді виконкому Криворізької міської та районних рад.
Також окремі слова вдячності знімальній

вашого мужа, - кажуть, - так
он невиновен. Оправдан он».
Видали нам клаптик паперу про
реабілітацію й: - Підіть зараз же
в ЗАГС по месту жительства.
Там вам видадуть свідоцтво
про смерть вашого чоловіка…
Ось вона, ота бомага… Я

групі ТРК «РУДАНА» Софії СКИБІ та оператору Андрію АБРАМОВУ…».
Український союз промисловців
і підприємців створений з метою захисту економічних та соціальних прав
промисловців та підприємців України,
цебто інтересів крупного капіталу (звичайно, і криворізького).

кілька днів… Але пролетіло
піввіку… Будинок напроти, це
сусіда Івлєв – заможний, веселий, хлібосольний Івлєв, що
жив на широку ногу, відкрито
і просто, не відмовляючи в
допомозі й підтримці нікому,
хто б то не був… Загинув… В

Створення Всеукраїнського фонду
«Горєніє» ініційоване «Приватбанком».
Як наслідок, кожен може зробити
висновок про те, наскільки жорстким у
подальшому буде контроль влади збоку завідомо провладних громадських
організацій.
Микола КОРОБКО

В «великому» магазині «давали» ковбасу і вино. В одну чергу
«женщини», в другу – мужчини.
Рипнувся було до ковбасної
черги, та на мене так подивилися, що враз передумав, хоч мав
велике бажання порадувати незнайому мені бабусю хоч малою

ГНОЙОВИЩЕ
Повість у документах (скорочено)
тримаю в руках клаптик паперу,
де написано: «Солом’яний
Олексій Петрович… помер
десятого грудня 1941 року
от міокарда…». Cкажені,
ненажерні пси! Ви вбили
Вчителя в останні дні квітня
тридцять восьмого року…
Ви брехали тоді, ви брешете
зараз, ви будете нагло брехати
завжди, доки буде ваша підла
неправедна влада!..
- Залякані були, боялися
навіть дивитися в той бік,
де стояв, чи йшов Топко,
Стариченко, Дяченко, Копичко…
Я стрепенувся:
- Тітко Наталко, ви знали
Копичка?
- Звісно ж, знала. Як не знати
секретаря сільради…
- Розкажіть, будь ласка,
за Солом’янів. Адже і ви –
Солом’яна.
- Солом’янів було дуже багато. Один рід, це твій, дєтка, рід,
Дмитро і Архип – рідні брати…
Олексій – двоюрідний. Але й
у тата були брати - Євген, Петро й сестра була Анюта. А
ще були Солом’яні-Зайці, це
по-вулишному. Іван та Микола,
Єгор, Павло, Килина, Грунька, Фроська… У Миколи була
дочка Дуська, двадцять четвертого року народження…
Ота хата радгоспівська, чи циганська, безхозна, що напроти діда Ягодки – то хата твого
двоюрідного діда Архипа, який
пропав безслідно. А Архип –
батько Варки Стариченкової,
голови сільради, цариці
веселотернівської… Моя
сусідка Ганна Григорівна Недотопа, в дівках Басараб, була родичкою твого батька Івана Яцика… Померла Ганна… І чоловік
її помер, царство їм небесне
обом… Я дуже рада, дєтка, що
мені пощастило побалакати з
твоєю матір’ю Марією перед
тим, як вона померла… Втрьох
ми були: вона, я і Ягодчиха, тьотя Маруся. Бачила я страшні оті
ноги мамині… Так балакати можуть тільки вдови… Казала вона
тоді, що свою квартиру онукові
переписала, тебе хвалила. А у
Мусі якраз чоловік помер…
Талочка мовчить, гладить руку
сина… Тихо потріскує свічка,
щебечуть за вікном ластівки, а
нам обом якось незручно, що
впродовж майже двох годин в
нашій розмові присутня одна
тільки смерть… Ті люди, яких ми
згадуємо, в сумі свої прожили
віки, та мало сміху і радощів в
їхньому житті, лише одна тільки
смерть, сльози… А життя неповторне, єдине… Старі меблі:
буфет, тумбочки, комод, все,
як і роки назад. Якби Олексій
Петрович зайшов зараз в хату,
він би подумав, що пройшло

цьому будинку була школа, тут
я вчився в першому, другому і
третьому класі. Потім тут жили
наші вчителі…
Вже на вулиці, проводжаючи мене, тітка Талочка раптом
згадує:
- Папу не раз викликали
в місцевий совдеп (сільраду,
значить), звинувачували в тому, що він викладає
«контрреволюційну» дисципліну
– українську мову. Він пам’ятав,
бо пережив це сам, а мені,
малій, розказував про часи в
Києві в лютому дев’ятнадцятого
року, коли після жорстокого
бомбардування міста туди вдерлися головорізи підполковника
Муравйова, Ремньова, Коцюбинського. По місту тоді висіли
плакати: - «Смерть буржуям і
українцям!..». Розказував, як
топтали в багні портрети Шевченка, був присутнім на мітингу
в Харкові і чув, як у грудні
сімнадцятого сам Троцький наставляв агітаторів-комуністів:
- Помните, а так или иначе, но
Украину нам не обходимо возвратить! Без Украины России
нет!..
- Спасибі, дєтка, що зайшов…
Ось побалакали, позгадували, і наче зустрілися з татком.
Як живого його бачу… Не забувай мене, просю тебе, адже
ми родичі. Чим можу, завжди
поможу…
Я відійшов по вулиці вже чималенько і не витримав, оглянувся. Талочка стояла, спершись однією рукою на стовпчик
воріт, і втомлене сонце світило
їй в обличчя. Маленька, як
дівчинка, стара, нещасна,
тиха, як і її син, що спав зараз
на старому дивані, широко роззявивши щербатого страшного
рота. Я помахав їй на прощання. Мене душили сльози…
Олександра Пилипівна
ЗЕМЛЯНА (баба Шура).
«Люди, котрі не вірять в
чудеса, не є реалістами».
Іцхак Навон,
п’ятий президент Ізраїлю.
Зібравшись до баби Шури, я
подумав раптом, що треба б купити хоч якого-небудь гостинця
цій самітній старій жінці… Грошей було (утаїв від дружини)
трохи більше червінця. Що б
купити?.. В Будинку торгівлі –
кулею прокоти. Душно, пусто…
В хлібному відділі купив коробку
печива «Дніпро», та в Веселих
Тернах, поштовхавшись у двох
магазинах, набитих сердитими
жінками під зав’язку, півкіла дешевих цукерок «З начинкою»…
Соромно було нести оце все,
та не з порожніми ж руками
йшов… Хотів було прихопити
бабі хлібину, але черствий був,
як жорства, давності днів зо три.

Вадим ЯЦИК
такою радістю… Ех, люди!..
Хату знайшов порівняно легко… Клацнув гачком на хвіртці, і
тут же відізвався собака (зовуть
Левом). Без страху пройшов
мимо нього – ланцюг не дозволяв. Зайшов у відчинені двері.
Невеличкі сіни, двері направо
й наліво. Та, що направо – прочинена. Я увійшов і зліва вздовж
стіни побачив брудну зім’яту
постіль, ліжко й бабусю, що
лежала на ньому в брудному,
в плямах, халаті. Праворуч від
дверей стіл, клейонка на ньому
в патьоках, зрізана ножем, напроти столу – плита.
- Нам би побалакати, матусю…
- Давайте… А тільки – хто ви,
назвіться…
- Може, вийдемо на сонечко?.. Візьміть, ось гостинця…
- Не треба, сину, в мене
все є… Дякую.
Ми вийшли, сіли на лавочку під хатою. Баба Шура
підперла спиною стіну, обкладену товстими силікатними
білими цеглинами, а я вмостився на стілець, винесений з
хати спеціально для мене. Так
починалася наша майже трьохгодинна розмова… Лев довго
дивився на хазяйку, ніби питав:
«- Коли ж кусати можна?..». Не
діждавшись, образився, зацокав ланцюгом, поліз у буду… Кіт
брезгливо длубався в мисці з
вермішеллю, вивернутою туди
з алюмінієвої каструлі з чорними закіптюженими боками.
Йшла дванадцята година дня…
У баби Шури худорляве нездорове обличчя, біле волосся на
підборідді і верхній губі, вона
абсолютно беззуба. Ще баба
Шура важко диха, часто й хрипко кашляє… Боком виходить їй
довга, сльотава, нудна зима
в сирій хаті… Літо в розпалі, а
все не може зігрітися. Бабі Шурі
дев’яносто другий рік…
- Хату оцю ми купили з Філіпом
у двадцять восьмому році… Він
хазяйнував тоді, а як поняв, що
не дадуть жити, як хочеться,
пішов на шахту слєсарем. Робив на шахті номер шість, на
Первомайці… Була там ще десята шахта, і ще якась, вже не
помню. А з ним робив якийсь
партійний… Йому хлопці казали – йди від нього, негарний,
чорний чоловік, та Філіп не послухав. Даже начальники хотіли
прибрати того комуніста, но
не змогли… Став він до Філіпа
приставати, щоб вгощав він
його. Чоловік і каже: - Йдьом
до мене додому, там і вип’ємо,
жінка їсти нам дасть. А тинятися під шалманами, лазити по
бур’янах я не буду. Це тільки
такі, як ти, комуністи-ледацюги,
всю жизнь свою так живете: по

бур’янах та по чужих коморах…
Ото він його і «здав». Написав
заявление куди слід, і забрали
Філіпа… Помню, прийшов він з
роботи, скажена була робота,
двоє суток не було дома. Двоє
суток зміна в нього йшла… Поїв
трохи і ліг… Часов дванадцять,
мабуть, було… Як оце зараз…
Чую, хтось стукає, несильно так,
з переривом… Думала, дочка
Соня. Це друга наша дочка, бо
найстарша, Марія, померла вже
в тридцять третьому. За Сонею
йшла Наташа… І Люба ще була,
наймолодша, трьох місяців ще
не сповнилося. От я й думаю,
що це Соня, та й кажу тихо: - Не
стукай, бо по попці дам. Батько тільки ліг, а ти стукаєш…
Але двері відчиняються, бо не
заперті були. Від кого зачинятися, коли білий день на дворі,
і в хату входить військовий…
Запам’ятала навіки… Ось вік
прожила, і якби їх построїли,
військових, в один ряд цілий
мільйон, взнала б відразу. Кашкет військовий, в гімнастерці,
галіфе, в чоботях хромових, а
тільки забрьохані вони грязюкою, брудні. І – шабля при боці.
Про шаблю точно кажу, не брешу… На вулиці дощ, грязюка,
сніг тане, та ще не розтанув,
а цей з шаблею, навіть без
шинелі… - Де муж, - питає. –
Он спить, бо знову на роботу
йому. В ночь… - Будіть його…
А я відчула серцем, що це вже
кінець… Все… І хоч як боялася отих гімнастерок, а майже
крикнула спересердя: - Вам
треба, ви й будіть!.. – Що ж,
розбудимо, ми люди не горді.
– Йде до ліжка, на якому Філіп
лежить лицем до стінки, і каже
йому: - Друг, вставай, - А сам
хазяйським кроком прямує до
столу й всідається за ним, як
господар. Як суддя і прокурор… І чую, горілкою від нього
тхне. Вже стьобнув. У дверях
пайнятий, Федір Свиридок, з
ноги на ногу переминається,
ніяковіє нібито. Він десяцький
був, жив біля мельниці, і завжди, як треба було кого забрати,
йшла справа до нього. А він тоді
і водив по хатах, а по дорозі характеристики давав на людей,
хоча, думаю, мало що вони могли допомогти. Адже бомага вже
лежала в них в кишені, і чоловік
отой нещасний вже приречений
був… Зайшли ще двоє до хати,
не наші, незнайомі. Стали стовпами під стіною… - Підійдіть до
столу, - командує отой, з шаблею. – Де работаєте?.. Вот
на вас заявлениє поступило,
розібратися мусимо. Оружіє є?
Філіп мій посміхнувся, каже: - У
мене в хаті навіть полички від
ружжа нема, не те що ружжа. Я
краще дві зміни відпрацюю, чим
на дорогу вийду шльондратися.
Троє діток у мене, та дружина
ось, перед вашими очима… А
втім, коли хочете, ось вам лопата, копайте, де здумаєте, шукайте… Отой, з шаблею, не слуха, щось швидко пише огризком
хімічного олівця. Потім каже:
- Ви арештовані. Пішли з нами.
Похолола я вся, і раптом мову
в мене відібрало… А на столі
папірець лишився, протокол
обшуку, в якому отой, з шаблею,
розписався. Гутовський Іван то
був, інспектор їхній…
(Далі буде)
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ПРОМІНЬ ПРОСВІТИ

ТОЙ рік просвітянська газета
розпочала серією матеріалів,
присвячених 100-річчю від
дня народження великого
українського художника, лауреата Шевченківської премії
Григорія СИНИЦІ. І уже в першому числі було подано на цілу
сторінку допис Олександра ЧИЖИКОВА «Уроки українського.
Художник Григорій СИНИЦЯ». А
друге число газети відкривалося
передовицею «Літопис кольором» з подальшою присвятою
Григорію СИНИЦІ цілого розвороту, де було розміщено 9
матеріалів і 5 світлин, у тому
числі – розповідь його учня, художника Леоніда ТОЦЬКОГО,
який реставрував роботи свого
вчителя. Послідовно і в друго-

цював механіком 1-ї категорії
Криворізького міського театру драми й музичної комедії,
інформував: «…у театрі актори
не мають душових кабінок, тут
немає гарячої води, не працюють туалети, відсутня кімната
для харчування, немає й кафе
для працівників (хоча раніше
й було), відсутня й необхідна
вентиляція…». У числі 9-му
було опубліковано «текст
відкритого листа, підписаного
7 травня 2008 року нещодавно звільненим заступником
директора цього театру Миколою ЗЯБРЕВИМ». У 11-му
ж числі йшлося про таке: «Із
самого початку повідомляємо,
що про цю справу заговорили
вже на повний голос у Києві.

кваліфіковано й намагалися
розглянути кожну справу по
суті, то ні міліція, ні прокуратура не дозволяли б собі того,
що вони витівають сьогодні,
готуючи справи до суду». А в
одному з наступних чисел на
сторінці. «Людина, право і закон» в матеріалі «Прийом громадян» йшлося про прийом
громадян у просвітянському
офісі в Тернівському районі,
коли той прийом проводили
помічник керівника управління
моніторингу з дотримання прав людини в органах
внутрішніх справ апарату МВС
України Володимир МІНЯЙЛО
і член правління Української
Гельсінської спілки з прав людини Микола КОРОБКО.

«Промінь Просвіти». До десятиріччя

Рік 2008-й
РОЗВИТОК І ПІДЛИЙ УДАР ЗІ СПИНИ
му та третьому числах ювілею
цього українського художника,
який майже три останні останні
десятиліття свого життя прожив у Кривому Розі, було присвячено по цілій сторінці. Зокрема, посеред матеріалів
числа 3-го був допис під заголовком «…А міський голова –
проти», в якому сповіщалося,
що тодішній міський голова
Юрій ЛЮБОНЕНКО у відповідь
на пропозицію редакції нашої
газети перейменувати площу
Максима ГОРЬКОГО на 95-му
кварталі на площу Григорія
СИНИЦІ сказав, що на це немає
коштів. Ціла ж сторінка 4-го числа була зроблена за результатами поїздки просвітян до Києва у
відповідь на запрошення взяти
участь у відзначенні 100-річчя
від дня народження Григорія
СИНИЦІ в Національному
технічному університеті України
Із криворіжців там зі сцени
«Центру культури та мистецтва» виступив голова південного
осередку криворізьких
просвітян Олександр ЧИЖИКОВ і просвітянка, в недалекому минулому керівник місцевої
організації, Людмила ЗУБКО».
З кінця 2007-го року газета разом із просвітянами включилася
у всеукраїнську акцію «Україна
– зона культурного лиха», розпочату братами КАПРАНОВИМИ, і продовжувала друкувати гостро критичні матеріали
про жахливі реалії щодо цього
в Кривому Розі. Наприклад,
вже у числі 1-му цій акції була
присвячена ціла сторінка,
що відкривалася матеріалом
керівника просвітянської
організації і голови Української
екологічної асоціації «Зелений
світ» Миколи КОРОБКА під заголовком «Криворізький герострат ходить в кращих мерах». А
ще там була й гостра публікація
інженера-геолога Інни
ПИСАРЕВСЬКОЇ «Найчорніша
сторінка в історії культури…»,
в якій розповідалося про те,
що «міським головою Кривого Рогу Юрієм ЛЮБОНЕНКОМ
ліквідований унікальний єдиний
у світі геолого-мінералогічний
музей «Скарби надр Кривбасу», єдина в місті науковотехнічна бібліотека на 155
тисяч примірників науковотехнічної літератури, а також виставкова зала гірничої
техніки з унікальними коштовними макетами шахт і гірничих
експозицій…».
А з 8-го числа редакція завела рубрику «Театр і проза
життя», під якою один за одним вийшли з друку публікації
«Дія не остання», «Дія друга»,
«Дія третя (з прокуратурою на
задньому плані)». Там, зокрема,
Олександр КОТОЛУП, який пра-

А сталося це на Парламентських слуханнях «Про хід виконання Європейської соціальної
хартії», які проходили 6 червня
в Будинку Верховної Ради. Про
справи цього театру з трибуни говорив на слуханнях генеральний секретар Національної
конфедерації профспілок
України Петро ПЕТРИЧЕНКО…
У своєму виступі він зазначив,
що «показовим прикладом
може бути Криворізький театр драми і музичної комедії».
Зазначивши, що від держави
театру дісталися значні кошти,
він потім продовжив: «Кошти
почали зникати, профспілковці
вдарили на сполох. Але ні
публікації в пресі, ні звернення до органів нічого не дали.
Вони закінчилися лише тим,
що посада, яку обіймав голова
незалежної профспілки, була
скорочена, людина звільнена
з роботи. Подальша доля державних коштів досі залишається
невідомою».
Як і раніше, в центрі уваги
редакції була й правозахисна
робота. Так, у числі 13-му цілий
розворот газети вийшов під
заголовком: «За матеріалами
прес-конференції в готелі «Аврора»: «Првоохоронці вони чи
кати і заробітчани?» У вступній
замітці до нього повідомлялося:
«Активісти Криворізького
міського об’єднання ВУТ
«Просвіта» ім. Тараса ШЕВЧЕНКА організували й провели
26 червня прес-конференцію
в готелі «Аврора», яка була
присвячена Міжнародному
дню захисту жертв катувань.
Вона стала частиною потужної
всеукраїнської акції, яку проводили цього дня правозахисники
за ініціативою УГСПЛ. У Кривому
Розі в роботі прес-конференції
взяли участь голова об’єднання
і член правління УГСПЛ Микола
КОРОБКО, криворізькі адвокати
Володимир ГОРБЕНКО і Павло ГОЛІВЕР та їхні підзахисні
й люди, які безпосередньо
зіштовхнулися зі свавіллям у
правоохоронних органах». З
того часу й досі актуальними
залишаються ось ці слова, з
якими звернувся адвокат Павло ГОЛІВЕР до всіх учасників
конференції: «Нині працівники
міліції і прокуратури працюють
на комерційній основі». А далі
автор матеріалів на цю сторінку
Сергій ЗІНЧЕНКО підкреслив
відносно відповідей Павла
ГОЛІВЕРА на запитання ось
цей момент: «Якщо говорити
про кількість порядних людей,
яких він зустрів під час своєї
діяльності, то найбільше їх
можна знайти не в прокуратурі,
не в міліції, а якраз серед
суддів. З іншого боку…, якби
всі судді справді працювали
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У 13-му числі було вміщено
матеріал на цілу сторінку кореспондента газети Олени
МАКОВІЙ зі своїми враженнями, широко ілюстрованими
світлинами, від всеукраїнського
еко-фестивалю «Трипільське
коло» під назвою «У країні
майстрів і мрійників», а у 10му звертало на себе увагу
дослідження Сергія ЗІНЧЕНКА
після моніторингу публікацій
«Червоного гірника» під заголовком «Газеті Криворізької
міської ради ГІТЛЕР ближчий, ніж вояки УПА?». В 17му ж числі редколегія газети
підбила підсумки конкурсу
на більш збайдужілого до потреб громадян посадовця у
реагуванні на інформаційні запити та на звернення від ЗМІ
і громадян під назвою «Слуга
мертвого слова» і визначила, що «переможців» двоє:
голова Длніпропетровської
облдержадміністрації Віктор
БОНДАР і прокурор міста Кривого Рогу Сергій БОРИСОВ, а їх
найзапеклішими «конкурентами» стали секретар Криворізької
міської ради Сергій МАЛЯРЕНКО та генеральний директор
Дніпропетровської державної
обласної телерадіокомпанії
Вікторія ШИЛОВА.
Однак весь цей поступ
просвітянської організації у
своєму розвитку разом з газетою мало не зруйнували дії груп
людей та ніби демократичних
партійних осередків, які реально утверджували не українську
справу, а діяли як рейдери. І
це був підлий (бо неочікуваний)
удар зі спини. Про це йшла
мова в матеріалах «Коли б я
був полтавським соцьким» і
«Чи потрібен «Просвіті» пастух
із партквитком», а також – у
кореспонденції редактора газети Сергія ЗІНЧЕНКА в 22-му
числі під заголовком «Партнаїзд
на вулиці ЛЕНІНА, або Хто
готує відбивну із «Просвіти»?».
В ньому, зокрема, зазначалося: «В тому, що трапилось,
звертає на себе увагу й те, що
в Дніпропетровську на зібранні
активно діяли не просвітяни
як такі, а керівництво обласних, дніпропетровських чи
криворізьких (мабуть, - і з інших
міст і районів теж) партструктур. – Наприклад, партії «ВО
«Батьківщина», УСДП, УНП, НРУ,
«ВО «Свобода»… Це пани і пані
СОКОРИНСЬКИЙ, ДОВГАЛЬ,
ШУЛИК, ФЕДАШ, РОМАНЕНКО...». І – далі: «Виходячи з
цього, можна стверджувати, що партії вирішили взяти
«непокірних владі» просвітян
і поставити під свій контроль,
«построить на подоконнике»,
щоб розширити свої ресурси
перед виборами».
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КРИВОРІЖЖЯ:
Календар на березень
Шановні наші читачі, цього року ми продовжуємо
публікувати інформацію вже з другого випуску:
«Криворіжжя: календар памятних дат і подій на 2016
рік». Його упорядник Ірина СТЕБЛИНА, старший науковий співробітник Криворізького історико-краєзнавчого
музею, у передмові до нього зазначила: «Другий випуск
довідника містить дані про найважливіші і найпоказовіші
місцеві події з 1761 по 2011 рік, а також – короткий
опис містечка Кривого Рогу в 1916 році. Хронологічний
матеріал скомпоновано за принципом календаря, дати
подано за роками, що закінчуються на 1 і 6. Точно не
датовані події вміщено наприкінці хронологічного ряду,
який стосується відповідного місяця або року. Події,
що сталися одночасно, подано під
однією датою за
алфавітним принципом».
1 – 1926 р. –
дитяча колонія
переведена
з
Новоросійського
рудника на рудник
ім. Леніна.
1 – 1931 р. –
в Кривому Розі
відкрито пункт з
продажу путівок
Всеукраїнського
к у р о р т н о г о
управління.
1 – 1966 р. –
повідомлено про початок роботи тресту
«Криворіжсільбуд»,
який обслуговуватиме
10
сільських районів
Дніпропетровщини.
2- 2006 р. – повідомлено про відкриття в СШ № 128 першого
міського музею бойової слави воїнів-афганців.
5 – 1996 р. – проведено 4-й фестиваль музичних шкіл Кривого Рогу «Україно моя», присвячений 125-річчю від дня народження Лесі Українки.
6 – 1976 р. – Науково-дослідний гірничорудний інституту
розробив нову віброустановку для прискорення випуску руди
в шахтах, яка мала вищу продуктивність, ніж існуючі аналоги.
13 – 1926 р. – в місті розпочалась антиалкогольна
кампанія.
13 – 2006 р. – після капітального ремонту стали до ладу
залізничний вокзал «Кривий Ріг – головний» і станція «Кривий
Ріг» («Червона»).
17 – 1976 р. – в Палаці культури металургів в урочистій
обстановці відкрився міський клуб книголюбів.
23 – 1996 р. – в чавуно-ливарному цеху «Криворіжсталі»
відлито бюст Олександра Поля.
24 – 2006 р. – на будинку, де жив історик-краєзнавець
Г.Я.Ракітін, відкрито його меморіальну дошку.
26 - 1976 р. – вийшла книга Ів. Кошицького «Спалахи на
вежах».
26 – 1996 р. – ХІУ Міжнародний екологічний фестиваль
«ЕКО-2000».
Березень 1921 р. – повітовий комунгосп почав ремонт
міських криниць.
Березень 1926 р. – розпочалась кампанія колективної передплати газети «Красный горняк» і збирання грошей на боротьбу
з безнаглядністю.
Березень 1956 р. – у Довгинцівському районі відкрито
стадіон «Локомотив».
Березень 1961 р. – у Кривий Ріг надійшов газ із Шебелинки,
який був підведений до житлових будинків і в парові котельні
рудника ім. Дзержинського.
Березень 1966 р. – відкрито музей на заводі «Комуніст».
Березень 1966 р. – на базі спортивного міського відділу
народної освіти відкрито першу дитячо-юнацьку спортивну
школу.
Березень 1991 р. – почала виходити міська футбольна газета
«Тайм-аут». Засновник – клуб любителів футболу «Вірність».
Березень 2001 р. – в Інгулецькому районі на відпрацьованих
землях створено ландшафтний заповідник «Візирка» (кар’єри,
відвали) площею 121, 1 гектара.
На СВІТЛИНІ: пам’ятник Т.Г. ШЕВЧЕНКУ в Кривому Розі.
Малюнок Юрія СИЧА.
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