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За вас правда, за вас слава і воля святая!

ЧИТАЙТЕ в цьому числі:
Про поїздку криворізьких волонтерів до Маріуполя;
Про занедбану землю, нерентабельне виробництво і 

результати безгосподарності:
Про спротив владі часів Великого терору на 

Криворіжжі  в документах;
Про те, чиї  «друзі»  їдуть до Кривого Рогу на вибори;
Про те, як нікопольці вшанували пам'ять Тараса 

ШЕВЧЕНКА
Про те, коли і в яких умовах Іван БАГРЯНИЙ писав 

«Тигроловів».

ПРИЙДІТЬ І ПРОГОЛОСУЙТЕ!

27 березня у Кривому 
Розі – вибори. Будемо оби-
рати міського голову, маю-
чи на меті обрати того, хто 
здатний не тільки сидіти в 
кабінеті й робити вигляд, 
що турбується про життя 
криворіжців, а насправді 
– дбати про свої інтереси, 
помножені на можливості 
обійманої  ним поса-
ди, а реально діяльного 
щодо поліпшення життя 
криворіжців.

Здається, з такими дум-
ками вийшли на центральні 
вулиці та площі міста 
активісти,  люди різного 
віку, аби запросити криворіжців на вибори. 

НА СВІТЛИНАХ: так агітували криворіжців прийти 
на вибори на 95-му  кварталі 22 березня, 

за п’ять днів до голосування на дільницях.

Так загарбники Так загарбники 
вонивони

чи патріоти   чи патріоти   
              України?              України?

Вибори  влади – це дуже серйозно. Бо альтернативою може бути 
лише насильницьке її захоплення. Однак чи можна вважати вибори 
в українському місті  вільними й демократичними за відсутності в 
ньому (протягом десятиліть!) впливової вільної (не кажучи вже про 
те, щоб вона була україномовною) преси? Чи можна стверджувати, 
що в місті існує свобода слова, коли на центральному місцевому  
телеканалі для такої «свободи» «відміряно» лише одну-єдину 
рубрику: «Вільний мікрофон»? Та й то потрапити на той «вільний» 
можна далеко-далеко не всім. А особливо – тим, які роками 
співпрацювали із найвпливовішим всеукраїнським об’єднанням 
правозахисників: Українською Гельсінською спілкою з прав лю-
дини. Про яке взагалі право вільно обирати (скажімо, - міського 
голову) може йтися, якщо, наприклад, на  зміно-зустрічних зборах 
у трудових колективах іде відверта агітація за діючого міського 
голову, який так вчепився  у керівне крісло, що навіть у відпустку на 
час виборів не бажає йти, а його підлеглі агітують за нього прямо 
на робочому місці? Більше того, у одному з колективів головний 
адміністратор сказав, наприклад, «шоб адін тур – і забилі», що «не 
капітана команди КВН вибіраєм…», а «шоб паддєржать сваїх, а нє 
чужих». То може саме такого штибу керівники-агітатори є чужин-
цями в нашому українському місті? 

І на кого ж тоді ставити? – На тих, що кров свою проливали у війні 
з агресором і вели за собою в атаку на ворога добровольців чи на 
тих, які вперто не хотіли визнати Росію агресором і зробили це (та 
й то – з численними умовностями) лише під тиском громадськості? 
І хто ж тоді вони (ті правлячі): загарбники керівних посад і 
кабінетів за рахунок повністю їм підконтрольної преси та за ра-
хунок адмінресурсу чи - патріоти України?

                                                                Сергій ЗІНЧЕНКО
 

У нас є свій свій батальйон-
ний капелан. Це начальник 
служби радіаційного, хімічного, 
біологічного захисту старший 
прапорщик Валерій ШЕЛУД-
ЧЕНКО, позивний – «Батюшка». 
Валерій Миколайович у церков-
ному житті є протоієреєм Сумсь-
кого єпархіального управління 
Української православної 
церкви Київського патріархату.  
Батальйонний капелан Отець 
Валерій в останні дні провів мо-
литовну службу по всіх позиціях 
на передньому краї. Ось про 
важливе  від  «Батюшки»:

«В батальйоні своє завдан-
ня чи місію, окрім служби 
військової, виконую і душпа-
стирську. А пастир повинен 
захищати душі своєї пастви»… 
«Сказано в писанні:«Блаженні 
миротворці бо синами Божи-
ми назвуться». Ми з вами є 
миротворці, бо несемо мир на 
свою землю. Чужої землі нам не 
треба. Свою захищаємо»... «За-

раз йде Великий піст. А що не 
треба їсти в піст? В піст головне  
- не їсти один одного». 

А ось про що для читачів 
«Променя Просвіти» вирішив 
сказати командир батальйону 
Олександр МОРДВАНЮК:

 «Як і на початку створення 
батальйону, так і зараз, голов-
не для нас -  захистити нашу 

землю,  успішно виконавши 
бойові завдання за призначен-
ням, зберегти життя і здоров’я 
кожного бійця і з перемогою по-
вернутися до дому. Батальйон 
зараз укомплек-
тований і людь-
ми, і зброєю. Є 
у нас і гармати, 
які знаходяться 
на визначеній 
відстані від лінії 
зіткнення. Вони 
готові до за-
стосування за 
першою ж  ко-
мандою. Щиро 
вдячні волонте-
рам, які нам  за 
два роки багато 
допомагали і 
з а р а з  д о п о -
магають. Це і 
прості  люди, 
і підприємці, і 
підприємства, 
і різні організації… з різних 

регіонів України. Вже неод-
норазово передавали допо-
могу   небайдужі криворіжці 
і школярі. Зараз у нас нема 
потреби в продуктах і в 
одязі, але актуальною є 
потреба в запчастинах на 
автомобільну  техніку, осо-
бливо - невійськову (у тому 
числі волонтерську). Бо в 
батальйоні все наванта-
ження по забезпеченню 
(у тому числі, і бойовому) 
лягає саме на такий транс-
порт.

Нині ми допомагаємо 
і сусідам (16 ОМПБ) з 
у т р и м а н н я  п р о м з о н и 
під Авдіївкою   (так звана 
«промка»).   І ми наших 
хлопців намагаємося за-
безпечити всім кращим 

з того, що маємо. Тому, на 
своєму передку, де стоїть наш 
батальйон, дехто з волонтерів 
може не побачити певні прила-
ди, які ми від них отримали. Але 
це тимчасово. Прилади - у тому 
місці, де зараз у них є більша 
потреба. Є командирське про-
хання до «Променя Просвіти»: 
відзначити, що заслогувують на 

подяку капітан Ігорь САНДАК, 
старший лейтенант Євген ГАН-
ЗА, молодшийсержант Віталій 
ДРОНИК а в їх особах - і їхні 
підлеглі. Вони сьогодні - кращі. 
У своєму наказі я це відзначаю, 
але рано чи пізно всі накази 
будуть здаватися до архіву, а 
«Промінь Просвіти» буде в ру-
ках у людей. Дякую хлопцям!».

Від  себе ж, у першу чер-
гу, відзначу той момент, що 
Міністр оборони України ска-
зав, що до кінця квітня будуть  
звільнені військовослужбовці, 
які призвані в четверту чергу 
часткової мобілізації. Але в на-
шому батальйоні є такі, що за-
лишаються. Це бійці і офіцери, 
які вирішили підписати кон-
тракти. Вони отримали в лавах 
батальйону бойовий досвід. А 
цей потенціал не заміниш нічим 

іншим. І це добре. Батальйон 
зміцнюється. Але й ті хлопці, що 
будуть звільнені, теж є нашим 
потенціалом. Тільки вже там,  у 
цивільному житті. Зараз вони 
вже думають про своє подаль-
ше життя, про подолання різних 
бюрократичних перешкод в 
отриманні соціальних гарантій. 
І ці перешкоди не зменшуються, 
а тільки зростають. Налаштову-
ються іти в бій уже з внутрішнім 
ворогом – з корумпованою 
бюрократичною машиною 
сьогоднішньої влади в Україні. 
Тому не тільки за посадовими 
обов’язками роз’яснюю, що 
треба робити, але і як член 
Криворізького міського право-
захисного товариства.  В цей 
період намагаюся поділитися 
нашим криворізьким правоза-
хисним досвідом із побратима-
ми, яких мені подарувала доля 
в цій війні».

        Петро ЛИСЕНКО.
НА СВІТЛИНАХ: (вгорі) — 
отець Валерій перед строєм; 
(ліворуч) — комбат Олек-
сандр МОРДВАНЮК; (право-
руч) — Петро ЛИСЕНКО.

 

ВІСТОЧКА  З ПЕРЕДОВОЇ
Ця інформація  надійшла до редакції газети безпосередньо  з передової, з окопів. 

Передав її нам заступник голови  Криворізького міського правозахисного това-
риства полковник Петро ЛИСЕНКО, кореспондент нашої газети, який нині воює 
на фронті заступником командира по роботі з особовим складом 15-го окремого 
мотопіхотного батальйону 58-ї окремої мотопіхотної бригади.  Цей батальйон став 
так називатися з січня 2015 року, а формувався  він у травні 2014-го як 15-й бата-
льйон територіальної бригади  «Суми».

ПІД ЧАС  ПРОТИСТОЯННЯ З ВОРОГОМПІД ЧАС  ПРОТИСТОЯННЯ З ВОРОГОМ
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Громадянська трибуна

У Криворізькому правозахисному

 

Написати цю статтю спонукала 
розмова із одним бізнесменом. 
Він сказав: «Неправильно, що 
сільгоспвиробники виступа-
ють проти підвищення рівня 
оподаткування.  Вони ж їздять 
джипами, чого вони ще хочуть? 
Нас же оподатковують, то не-
хай і їх на «повну котушку». Ось 
у цьому яскраво виражається 
наше українське невігластво. 
Мій співрозмовник не захищав 
себе, а прагнув гіршого іншим. 
По принципу – якщо мені важ-
ко, то нехай буде важко і всім 
іншим. Такі люди святкують, 
коли в сусіда корова здихає. Він 
не розуміє, що погіршення ста-
новища іншого лавиноподібно 
веде до погіршення стано-
вища всіх і самого ж мого 
співрозмовника.

Пояснюю,  чому:
1. Якщо стануть біднішими 

сільгоспвиробники, то змен-
шиться кількість працюючих, 
зменшиться об’єм в обігу гро-
шей і не куплять вже попередню 
кількість товарів у того із чорною 
заздрістю горе-бізнесмена і він 
стане ще більше  у програші, ніж 
сільгоспвиробник.

2. При підвищенні об’єму 
податків автоматично зростуть 
ціни на сільськогосподарські 
товари, і населення збільшить 
витрати на продукти харчування 
й зменшить їх на товари та по-
слуги, які надає наш бізнесмен. 
Він ще раз втратить. Втратить і 
суспільство.

Я навів лише два приклади. 
Читач може і сам навести їх 

більше двох десятків -  прикладів 
втрат суспільства від непро-
думаного,  необґрунтованого і 
шкідливого дійства керівництва 
держави по  підвищенню опо-
даткування. 

Давайте задамо самі собі за-
питання: Добробут населення 
зросте? Народиться більше 
дітей чи менше стануть поми-
рати перестарілі? Зміцниться 
село? Додадуться робочі 
місця? Краще стане працюва-
ти сільська  (та й міська) школа? 
Медицина? Може гривня зро-
сте і зменшиться інфляція? За-
дайте сто запитань, і на всі буде 
одна відповідь - негативна.

Дехто прикидає, що від 
збільшення оподаткування зро-
сте бюджет, а значить краще 
забезпечать вчителів, лікарів, 
армію. Це цілковито хибна дум-
ка. І ось чому.

За 24 роки Незалежної 
України через дію керівників ви-
щого рангу доведена економіка 
до того, що кожен українець 
від кепки до шнурків одягне-
ний не в українське вбрання, 
а в чужоземне. Навкруги - все 
імпортне, а наше виробництво, 
робочі місця,  заводи, фабрики, 
будівлі – все знищене. 

Зверніть увагу: «Чим було 
знищене промислове вироб-
ництво? Чому не виробляємо 
навіть найпростіших речей?»  
Відповідь одна, і іншої відповіді 
не існує. - Суть у тому, що ви-
робництво обкладено такими 
великими податками, при яких 
товарне виробництво стало не-

рентабельним. 
Після цього за безцінь 

приватизовані, відібрані в на-
роду  стратегічно важливі 
виробничі об’єкти країни, а 
люди викинуті на вулицю. На-
селенню закрили рота через 
подачки від центрів зайнятості 
та субсидій. А виробництва - 
немає, тож немає чим заповню-
вати бюджет. Тому країна бідна, 
люди за межею існування. І 
це в Україні, де були створені 
найкращі в колишній імперії 
умови для виробництва.

Зараз замість того, щоб 
кожного дня створювати свої 
матеріальні блага, ми ці бла-
га позичаємо  у Міжнародного 
валютного фонду. Вже стільки 
напозичалися!.. Щоб віддати, 
то кожному жителю потрібно 
внести більше, ніж по 40 тисяч 
гривень. Подумайте, у вас є такі 
гроші? А віддавати прийдеть-
ся, ніхто цього не пробачить. 
Без вигоди ніхто грошей не 
дає. План – захоплення нашої 
території. План – знищення за-
йвого для них населення. План 
– не до розвитку, а до розрухи! 
А якби не волонтери, то вже б і 
України не було б.

Наступний крок злочину 
полягає в тому, що хочуть об-
класти (і вже обклали)  пода-
тками  сільське господарство, 
щоб знищити і тут виробницт-
во, щоб забрати за безцінь 
сільськогосподарську землю, 
а людей  або знищити, або пу-
стити з торбами по світу, або 
зробити батраками.

Уявіть,  що Ви -  това-
ровиробник. Не має зна-
чення що виробляєте - чи 
с і л ь с ь к о г о с п о д а р с ь к у 
продукцію, чи шиєте куртки, чи 
виготовляєте на продаж плу-
ги. Інтуїтивно відчуваєте, що 
завжди можна цих виробників 
обкласти таким податком, що 
не те що виробництво поки-
нуть, а й продадуть за безцінь 
виробничі приміщення. (А ще, 
якщо на виробничі приміщення 
накладуть додаткові податки, 
що зараз робиться, то чи буде 
виробництво?). Хіба в таких діях  
по збільшенню оподаткування 
є глузд?  Чи це планомірний 
злочин? 

Я вже писав, але хочу ще раз 
навести цифри. Коли в 1990 
році працювало в Тальнівському 
районі 32070 осіб (або 95,8% 
від працездатного населення), 
то в 2015 році працює (разом 
- наймані та ті, що займаються 
підприємництвом) – 7180 осіб, 
або 29,6% від працездатного 
населення.  Щоденно район ви-
робляв понад 100 тонн моло-
ка.  Район в 1990 році виробив 
промислової продукції на суму 
в 67,47 мільйона доларів США 
(або в теперішніх грошах - по-
над півтора мільярда гривень), 
а зараз що маємо?

Молока в 1990 році виробили 
– 42400 тонн, а в минулому році 
- лише 8220 тонн., м’яса в 1990 
році – 10290 тонн, а в минулому 
році - лише 1272 тонни. І так - 
все інше.  Виробництво в районі 
спало за 24 роки в порівняних 

цінах у десяток разів.
Нам потрібно спільно всім 

домогтися від керівництва 
держави, щоб воно створило 
такі умови, щоб будь-яке ви-
робництво стало  вигідним. 
Ви запитаєте, а чи це можли-
во?  Можливо! Можливо тому, 
що все це вже було. Щорічно 
розкрадається та вивозиться 
в офшори більше коштів, ніж 
весь річний бюджет України. 
Не валити треба село (в тому 
числі - «децентралізацією»), а 
зберегти села. А щоб їх збе-
регти, досить використати 
міжнародний досвід:

- в одні руки землекористува-
чу давати не більше 300 гектарів 
землі;

- обов’язково землекористу-
вач повинен жити в тому селі, 
де його земля;

-  з е м л е к о р и с т у в а ч 
с а м  б е з п о с е р е д н ь о  п о -
в и н е н  о р г а н і з о в у в а т и 
сільськогосподарське товарне 
виробництво на цій землі.

І ось такому  товаровироб-
нику треба дати пільгове опо-
даткування. Але якщо хоча б 
одна із попередніх трьох умов 
не виконується, то такій особі – 
податок у розмірі  20%  від суми 
виробленої продукції. 

Я вірю, що настануть кращі, 
справедливі часи. Для цього 
нам слід бути дружнішими.

     Анатолій КОВАЛЬОВ,
голова Тальнівської 

районної організації 
Аграрної партії України, 

22 лютого 2016 року.                       

СВЯТКУЮТЬ, КОЛИ В СУСІДА  СВЯТКУЮТЬ, КОЛИ В СУСІДА  
КОРОВА ЗДИХАЄКОРОВА ЗДИХАЄ

Автор цього матеріалу 
звернувся до редакції 
з пропозицією надру-
кувати його в нашому 
виданні; і ми, з огляду на 
його важливість, глибину 
та актуальність,  надаємо 
автору таку можливість.                         

1.
16 березня поточного року в м. Києві в Українському домі в роботі 

Форуму громадянського суспільства «Новий суспільний договір» 
взяв участь голова організації М. КОРОБКО. Форум розробив 
алгоритм дій: 1. Формування регіональних коаліцій громадянсь-
кого суспільства; 2. Збір підписів за проведення всеукраїнського 
референдуму за народною ініціативою щодо прийняття нової 
Конституції України, яку має розробити та ухвалити спеціальний 
орган установчої влади; 3. Обговорення ключових питань та 
принципів нового суспільного договору в регіонах України. 

В ролі спікерів виступили І. КОЛІУШКО,  С. ДАЦЮК, Т. СТЕЦЬКІВ, 
О. ТОЛКАЧОВ, А. ПІНЧУК та інші.

За підсумками зустрічі була підготовлена і схвалена відповідна 
декларація.

2.
18 березня в сесійній залі Криворізької районної ради 

Дніпропетровської області відбулася зустріч активістів, які пред-
ставляли різні громади, із головою райради Віталієм ЯЦЕНКОМ 
та з іншими керівниками з приводу отримання відповідей на 
цілу низку важливих запитань. На цій зустрічі був присутній від 
Криворізького міського правозахисного товариства редактор 
газети «Промінь Просвіти» Сергій ЗІНЧЕНКО. Інформація про цю 
зустріч буде в наступному числі газети.

Залежність від смартфону псує характер
Залежність від смартфону псує характер. Ґаджети та електронні 

пристрої відіграють важливу роль в нашому повсякденному житті, 
однак було проведено не надто багато досліджень, які вивчають 
можливий взаємозв'язок цих приборів зі здоров'ям і поведінкою 
людей. Тому вчені провели наукову роботу з метою зрозуміти вплив 
інтенсивного використання смартфонів і мобільних технологій 
на поведінку і психічні процеси, повідомляє новинний ресурс 
techtimes. 

Дослідження, проведене доктором Генрі Вілмер і доктором 
Джейсоном Чейн з Університету Темпл та опубліковане в журналі 
Psychonomic Bulletin and Review, показало, що причини, через 
які люди продовжують перевіряти свої смартфони, корелюють з 
імпульсивністю та нетерпінням. Також висновки цього дослідження 
пояснюють, що люди, залежні від використання своїх мобільних 
пристроїв, найчастіше беруть їх в руки, підкоряючись некерованим 
імпульсам, а не тільки простому бажанню перевірити свої сторінки 
в соціальних мережах. 

                                                                            «Експрес онлайн», 
22 березня 2016 року

Читайте більше тут: http://expres.ua/
news/2016/03/22/178783-zalezhnist-smartfona-psuye-

harakter
   

 Ще 5 грудня 2015, в день во-
лонтера, Криворізьке міське 
правозахисне товариство в 
рамках Мандрівного фести-
валю документальних фільмів 
DOCUDAYS.UA організувало 
в військовій частині,що на 
Макулані, фотовиставку «Допо-
мога волонтерів Кривого Рогу 
в зоні АТО Збройним силам 
України», в якій на десятках і 
десятках світлин представлена 
велика робота, яку проводять 
громадяни Кривого Рогу і коза-
ки Інгульської паланки війська 
запорозького низового.

7 березня  вже цього 
року, під час поїздки в місто 
М а р і у п о л ь , п р е д с т а в н и к и 
Криворізького міського право-
захисного товариства переда-
ли україномовні книжки в міські 

школи і бібліотеки в 
рамках всеукраїнської 
акції «Теплі обійми». 
Для цього відбулася 
запланована  зустріч у 
міському штабі самоо-
борони Маріуполя, з од-
ним із його керівників, 
істориком  Вадимом 
Джувагою.

На початку перебу-
вання в зоні АТО, під 
Маріуполем, козаки 
Інгульської паланки 
передали гуманітарну 
допомогу  у військові 
частини, відведені від 
лінії зіткнення (згідно з 
Мінськиими домовленостями) 
на певну відстань. 

Регулярні поїздки в зону АТО 
з гуманітарною і культурною 
місією волонтерів з Кривого 
Рогу – тривають.

          Олександр ЧИЖИКОВ, 
Олег ЗАБОЯК,

    Кривий Ріг -Маріуполь – 
Кривий Ріг, 7 березня 

2016 року

    НА СВІТЛИНАХ: (вгорі) —  
привезли допомогу; (ліворуч) 
— Вадим Джувага; (право-
руч) — передаємо книжки 
для воїнів.

Волонтери з Кривого Рогу Волонтери з Кривого Рогу 
в зоні АТОв зоні АТО
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ГНОЙОВИЩЕГНОЙОВИЩЕ
Повість у документах (скорочено) 

Вадим ЯЦИКВадим ЯЦИК
                                                            

 (Продовження. 
Початок у числі 23-му 

за 2015-й рік)

Вийшли вони, з Філіпом вкупі, 
по путі зайшли до Грицька 
Товпиги, забрали й його. І – в 
сільраду. А я стою серед хати, 
і – ні сіло, ні впало, - раптом зга-
дала, як у вісімнадцятому році 
ледве не вбили Філіпа. Тоді німці 
стояли у Веселих Тернах. І хтось 
доніс на нього, що кілька місяців 
був Філіп в Червоній Армії… А 
він і справді був, воював проти 
німців, і проти наших воював, 
бо хіба розбереш в ті божевільні 
часи, хто наш, а хто – не наш?.. 
Може, й наступив комусь на 
мозоль, а прийшла ось слуш-
на хвилина і – продали його. 
Прибігли до хати злі, розпалені: 
« - Де?..». Нема. В економії… А 
економія – це, значить, де за-
раз радгосп «Веселі Терни». 
Бачу, тягнуть його, в одному 
спідньому і босого… Стусають 
межи плечі гвинтівками, б’ють, 
а Філіп біжить по дорозі попе-
реду, блідий, закривавлений… 
Заставили сусіда, Василя Зем-
ляного, запрягти гарбу, вкинути 
всередину Філіпа, та й гайда, 
до Новопавлівської школи. А 
я біжу за гарбою – будь, що 
буде… Приїздять до школи, а 
там в калюжі чорної крові ле-
жить Йоська Бродський, єврей, 
що держав магазин на Ново-
Павлівці. Думали вбитий, а він 
ще живий. Підходить до Філіпа 
Переводчик і шепоче неголос-
но: 

- Тікай, хлопче, бо буде тобі 
зараз те, що отому єврею. 

– Ага, тікай. А ви будете 
стріляти в спину… 

- Не будемо, але якщо бу-
деш довго думати, то може й 
стрельнемо. Я зараз поведу їх в 
школу води випити, а ти дивися, 
вибирай… 

Втік Філіп майже голим, як 
мати народила. Втік в парк Ха-
ринський, і до ночі просидів в 
ньому… Вночі мати прийшла, 
принесла одежу і попоїсти… 
Напоумила його бігти на 
Курбанівські лани, в пшінках 
сховатися… Отам і просидів 
він три місяці, аж поки не пішли 
німці звідси… Думаю, думаю, а 
не знаю, як зарадити горю. Не 
знаю, що його робити… 

Від німців Філіп втік та, бачу, 
що від оцього, в кашкеті і з ша-
блею, втекти навряд чи вдасть-
ся… Побігла в сільраду, а там 
їх вже повно… Пробилася аж 
всередину. Бачу Олексія Петро-
вича Солом’яного, бачу Митька, 

брата його… Сидить Олексій, 
ціпок свій поставив межи нога-
ми, поклав на нього руки, а на 
руки обличчя вусате. Журить-
ся чоловік, бачу… Та й Митько 
голову нахилив, пригорюнив-
ся… Ой, людочки, що ж то воно 
діється! Ніби мобілізація яка 
– повна сільрада мужиків! Он 
вже не вміщаються вони тут, так 
в погреб ведуть, там зачиня-
ють!.. І варта з ружжами кругом, 
стоять півколом, ніби на вовчі 
полювання, як на розбійників 
якихось… Погреб – як майдан, 
величезний, а їх ведуть, ведуть, 
ведуть… Двері клацають ще-
лепами своїми ненажерними, 
ковтають їх – сильних, жилавих, 
здорових. Побігла я, купила у 
євреїв в лавці сала, принес-
ла… Вдень забирали, так, всіх 
двадцятьох… А чого їм бояти-
ся, чого стидатися? Не боялися 
вони нічого й нікого, бо маши-
на стояла у них під сільрадою, 
й охорона озброєна була на 
тій машині. Машина відкрита, 
й усадовили щільно, рядами, 
один біля одного… Так і по-
везли в город, надвечір вже, 
коли закинули невід і всіх, кого 
намітили, підібрали… Знаю, 
що брали й пізніше, бричками 
вивозили, але то вже мене не 
касалося… 

Мого Філіпа повезли ма-
шиною. За місяць, чи майже 
місяць, що я його не бачила, 
це виходить, до середини 
квітня, я тричі їздила до ньо-
го в ДОПР. А їздити тоді можна 
було тільки так… Треба було 
вставати вдосвіта, до третіх 
півнів, йти пішки до станції 
Калачевськ (зараз рудник ім. 
Леніна), сісти на робочий поїзд, 
і встати з нього на станції Муд-
рьона. Потім через усе місто, на 
вулицю Леніна… Ще й клунки 
на собі тягти. Нічого не жаліли, 
якби тільки їх спасти, чи хоча 
б підсобити… Догадувалися, 
куди-то вони попали, небора-
ки… Побачень не було, тільки 
записки… Одного разу пере-
дали сорочки його й чоботи 
хромові, нові. Не знаю, чого-
то він передав їх: чи зрозумів, 
що вже не вирветься звідти, чи 
хотів, щоб пам'ять про нього 
залишилася… Боже ж мій, якби 

ви побачили ті сорочки!.. Вони 
були геть усі в крові, розірвані 
на шмаття, брудні, слизотні… А 
в чоботях підкладки повідривані, 
устілки зібгані, зжужмані… Ма-
буть, записки шукали, бояли-
ся, щоб не вийшло на волю 
бодай слово живе, чи звук… 
Щоб не просочилася правда, 
боялися… От – і лютували. І це 
все, сину, з власним народом 
робилося. З отією масою, що 
умащувала собою нашу землю-
годувальницю…

Одного разу йдемо ми юрбою 
по Українській вулиці, до церкви 
доходимо. А серед вулиці жінка 
стоїть з піднятими руками. Ми й 
отерпли від страху, не знаємо, 
чи далі йти, чи назад поверта-
ти… Заляканими були, заби-
тими вкрай… А вона й каже, та 
голосно так, майже кричить:

 - Жінки, запам’ятайте, до 
великомучеників йдете! Йдіть, 
несіть їм їсти! І знайте, що все 
оце народ зробив, ви зроби-
ли!.. Терпіть і кайтеся, терпіть і 
моліться! Довго ще Сатана буде 
пити людську кров, дуже довго 
– піввіку. Та захлинеться він тією 
кров’ю, втопиться в ній…

 В хаті не було ні копійки, і я 
наважилась написати йому в 
цидулці:  « - Зроби мені дове-
ренность, щоб я получила твій 
аванс і получку, бо…». А він мені 
відповідає: «Моя дорогесенька, 
роби сама, що хочеш, а я пере-
дать доверенность не можу…». 
Пам’ятаю, останній, четвертий, 
мабуть, раз, зарізала я кабана, 
зібрала передачу й послала з 
нею брата його самого мен-
шого, Андрія. Кажу: « - Одвези, 
всім віддай, кому тільки змо-
жеш… Хай хоч раз наїдяться 
по-людському, бідні!..». Поїхав, 
та з тим і назад повернувся. 
Вивезли їх!.. Тепер я знаю, 
куди їх вивезли… До ями!.. На 
смерть… Полетіла я тоді сама. 
Підмазала, кому треба, й по-
чула: « - Не плач, молодице, не 
побивайся. Їх вже не піднімеш. 
А той, хто робить це, великі 
гроші одержав. І нічого вже не 
повернеш. Так треба… Та ще й 
натякнув, мовляв, бояться вони  
між собою: і за пост повище, і за 
звання позачергове, і за владу 
над людьми… А потім, дивля-

чись мені в очі, майже закри-
чав: - Та тільки нічого я тобі не 
казав! Зрозуміла? Анічогісінько! 
Ні слова!.. 

Десь через півроку приїхав 
військовий з міста, скидав 
репресацію. Зігнав вулицю, 
учинили сільський сход… Питає: 
« - Хто скаже за Земляного Пи-
липа хоч що-небудь? Хороше 
чи погане?..». Ніхто нічого не 
сказав. Тільки один, був такий 
– Хомичок, каже, що куркулю-
вав Філіп, бо парову машину 
наймав на жнива. Засміявся 
військовий, та з тим і поїхав… 
Так що – вбили Філіпа, іроди, ні 
за цапову душу, я це знала ще 
в тридцять восьмому. З цим і 
вік прожила. Тяжко прожила. 
Голодували так, що і ноги опу-
хали, чорними були, як шпали 
на залізниці. Пішла до голо-
ви сільради Топка, до голови 
сільпо Шевченка-кульгавого… 
Мнуться-труться, а роботи не 
дають. Спасибі Поволоцькому 
– єврею, завмагу, - взяв при-
биральницею. А я ж грамотна 
була… Магазин був від города, 
далеко від начальства, може, 
тому й взяли… А магазин то був, 
в якому пізніше Кім Арсентьєв 
торгував. Продавцем працював 
Лазар Романович Гольдфарб, 
ми на нього казали Гольф… Не 
хотів мене Гольф, ой як же не 
хотів. Казав, вона красти буде. А 
я кажу, навіщо мені красти, як у 
мене діти. Вони ж їсти просять… 
З місяць була як новобранка, з 
іспитовим строком. Приходила 
до магазина ще поночі… За-
мету круг нього, вікна помию, 
а то й цеглу, з якої він складе-
ний. Стали пускати мене все-
редину, почала я прибирати 
там. А Лазар, проклятущий, 
гроші порозкидає по долівці, 
на підлозі за прилавком, і жде 
– що ж далі буде?.. Я вилижу 
магазин, зберу гроші докупи й 
гукаю завмага: «- Подивіться, 
лишень, що Лазар Романович 
витворяє. Нехай забере, може, 
це він загубив ненароком…». 
В тридцять дев’ятому Пово-
лоцький звільнився, переїхав 
до міста, жив там. А Лазар став 
моїм начальником. Та перейш-
ла я до Дунаєвського Михайла 
Ісаковича у великий магазин, і 

стали вже мені довіряти самій. 
Брала я бричку, грузила в неї 
водку, товар всякий і їхала по 
далеких селах, якнайдалі… Щоб 
менше мене бачили… П’ята 
Рота, Бобринець, по колго-
спах… Грошей привозила повні 
чамайдани. Пошти план всього 
магазину виконувала. І собі не 
брала ні копійки… Ось життя 
кінчається, а їй-Бо не брешу… 

Якось каже мені Михайло 
Ісакович: - Саша, у нас в підвалі 
криса завелася. – Н-не може 
того бути! – Якщо не вірите, то 
підіть, самі подивіться. Я йду 
в підвал, а там – поросятко, 
біленьке, веселе, як дівчинка, 
жваве. – Беріть, - каже завмаг, 
- годуйте. Бо у вас же дітки. Ось 
годую я кабанчика, а вони мені 
деяку потерть з печива, чи кру-
па де яка підмочена, чи що інше 
– все віддають: - Беріть, беріть, 
Саша. Трійко діток, то не шут-
ка! От я і кажу: євреї – хороші 
люди. З ними жити можна, як за 
камінною стіною. Не те, що з на-
шими христопродавцями. Я ось 
іноді слухаю по «брехунцеві»: 
«- Українці, українці!..» Всюди 
– українці. А що – українці?.. Ле-
дацюги чортові, бидло невми-
ване, п’янь, покинута світом, 
що дозволила з радістю сісти 
собі на шию. То хоча б розум-
них людей послухали, подя-
кували б їм за науку, бо самі, 
пробач мені, сину, старій, і за-
дницю собі не спроможні вже 
підтерти. А туди ж: - українці!.. 
Тьфу! прости, Господи!.. Ось 
виштовхаємо межи плечі тих, 
хто головою вміє працювати, 
й кури нас загребуть. Побачиш 
ще сам… Вдостовіришся!.. А 
дочки мої, спасибі євреям, вив-
чилися, не померли з голоду. 
Марія, перша, та в дитинстві ще 
померла. А три останніх, сла-
ва Богу, живі й донині. Наташа 
вже на пенсії, живе на Прудах. 
І Соня на пенсії. А Люба в ОРСі 
СєвГОКа, - так баба каже. – Оце 
одну її помню, що тридцять 
восьмого года рождєнія. А тих 
двох дочок уже забула… - Що, 
репресії?.. Давай поп’ємо квасу 
мого, передихнемо трохи. А то 
ти так мене притиснув до стіни, 
що аж голова крутиться. Це ж 
коли я заставляла свою голову 
так напружуватися? Вже й не 
пригадаю… 

Баба Шура чалапа в сіни, 
довго вовтузиться там в 
сутінках, стукає чимось… Я 
тримаю в руці заяложений 
кухлик з оббитою емаллю, 
пересилюю себе, п’ю…

(Далі буде)

«ШЕВЧЕНКО, «ШЕВЧЕНКО, 
якого ми не знаємо»якого ми не знаємо»

      9 березня день народження великого поета, художника 
та культурного діяча - Тараса Григоровича Шевченка. Саме 
в цей день безліч людей в Україні та світі збираються, щоб 
згадати його творчість.  

З нагоди дня народження великого Кобзаря, 9 березня, ВГО «Сту-
дентська Свобода» м. Нікополь разом із працівниками центральної 
бібліотеки міста організували та провели літературний вечір. На заході 
були присутні люди різного віку. Цього вечора вони дізналися багато 
нового та розвіяли деякі стереотипи свого бачення про Шевченка.

«Друзі ПУТІНА» їдуть «Друзі ПУТІНА» їдуть 
міжнародними спостеріга-міжнародними спостеріга-

чами у Кривий Рігчами у Кривий Ріг
П е р е в и б о р а -

ми мера Кривого 
Рогу зацікавилися 
міжнародні організації. 
Про це на  прес-
конференції розповів 
г о л о в а  п р а в л і н н я 
В с е у к р а ї н с ь к о ї 
громадської організації 
«Комітет виборців 
України» Станіслав Жолудєв, пише Дніпроград. 

«На виборах зареєструвалися спостерігачі від 
Національного деморатичного інституту США, по-
сольств Великобританії та Сполучених Штатів. На дан-
ному етапі ми помітили і серед списку міжнародних 
експертів так званих «друзів Путіна». Це европейські 
політики проросійського напряму, які приїзжають в 
Україну і висловлюють заангажовану точку зору. Вони 
кожного разу є членами різних організацій. Ці люди були 
у Дніпропетровську і робили досить скандальні заяви. 
Не знаю, яку роль вони відіграють, однак це може бути 
той самий «рояль у кустах», - акцентував він.

Нагадаємо, у день голосування 15 листопада ці 
спостерігачі самі порушували норми виборчого зако-
нодавства і знімали «постановочне» відео.

See more at: http://dniprograd.org/2016/03/21/
druzi-putina-idut-mizhnarodnimi-sposterigachami-

u-kriviy-rig_44656#sthash.AXPmGBFc.dpuf 

Для присутніх мо-
лодь декламувала вірші 
поета, з виразністю та 
точністю, доносячи 
кожне слово, написа-
не ним.  «Ми впевнені, 
що кожен присутній 
для себе дізнався 
щось нове і наш вечір 
не став даремним», - 
ділиться враженнями 
Дар'я Ганноченко.
Дмитро Мельников, 

м. Нікополь.
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КАЛЕНДАР НА КВІТЕНЬ
«Історія України: події та особистості»

Рік 2009-й
ПІД ЧАС РЕЙДЕРСЬКОЇ АТАКИ

ПРОТИ КРИВОРІЗЬКОЇ «ПРОСВІТИ»

5 – 1710 р. – Бендери. Козаки, що пішли за І.МАЗЕПОЮ, 
обирають гетьманом П.ОРЛИКА. Конституція П.ОРЛИКА – 
договірні умови між гетьманом і козаками, де ставилася мета 
домогтися незалежної Української держави.

5-6 – 1917 р. – Київ. Український педагогічний з’їзд , в яко-
му взяло участь 500 педагогів початкових, середніх та вищих 
навчальних закладів України. З’їзд висловився за українізацію 
освіти, утворив Головну українську шкільну раду.

5 – 1992 р. – Указом Президента України Чорноморський 
флот оголошено українським. 

6 – 1865 р. – Петербург. Видання царським урядом  „Тимча-
сових правил про пресу”. Проведення цензурної реформи.

6 – 1950 р. – Москва. Постанова Ради Міністрів СРСР  
(цілком таємна) про скасування строків заслання осіб, які були 
вислані на поселення протягом 1944-1949 рр. Згідно з поста-
новою спецпоселенці вважалися засланими навічно.

8 – 1930 р. – Вихід на екрани кінотеатрів фільму 
О.ДОВЖЕНКА „Земля”. На Брюссельському кінофестивалі 
1958 р. внаслідок міжнародного опитування кінокритиків, який 
проводило Бюро з історії кінематографії, фільм „Земля”  був 
названий у числі 12 кращих картин світового кіно. 

8 – 1933 р. – ХАРКІВ. Ухвалення РНК УСРР і ЦК КП(б)У 
постанови про тимчасові правила трудового розпорядку в 
колгоспах, що встановлювала жорсткий контроль над проце-
сом праці, вводила каральні санкції (штраф до 5 трудоднів, ви-
ключення з членів колгоспу) за невихід на роботу, забороняла 
роботу поза колгоспом без дозволу правління колгоспу.

10 – 1938 р. – Київ. Постанова ЦК КП(б)У про реорганізацію 
національних шкіл в Україні, що означало перетворення їх на 
радянські школи звичайного типу.

13 – 1940 р. – Західні області України. Другий етап 
депортації, що охопив 320 тис. чоловік.

17 – 1991 р. – Верховна Рада УРСР ухвалила Закон УРСР 
про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні.

21 – 1786 р. — введення царицею Катериною ІІ кріпацтва 
(форма рабства) в Україні.

26 – 1890 р. – Народився М.ЗЕРОВ, український поет, 
перекладач, літературознавець. Заарештований у квітні 1935 
р. Звинувачений у терористичній діяльності і розстріляний у 
листопаді 1937 р.

26 – 1926 р. – Москва. Лист Й.СТАЛІНА до Л.КАГАНОВИЧА та 
інших членів Політбюро ЦК КП(б)У, в якому піддавалися критиці 
М.ХВИЛЬОВИЙ та О.ШУМСЬКИЙ. Лист став поштовхом для 
розгортання кампанії проти „націонал-ухильництва”. 

26 – 1986 р. – Аварія на четвертому енергоблоці 
Чорнобильської АЕС.

28 – 1947 р. – Польща. Акція „Вісла” – депортація 
українського населення  (понад 140 тис. чоловік) зі східних 
районів країни у західні і північно-західні.

Квітень 1967 р. – Львів. В. ЧОРНОВІЛ завершив укладан-
ня збірника „Лихо з розуму”, в якому оприлюднюється доля 
українських політв’язнів Б.ГОРИНЯ, М.МОСЮТКИ, Я.МЕНКУШ, 
В.МОРОЗА та ін.

Іван БАГРЯНИЙ – український 
письменник, творчість якого 
дістала широке визнання за ме-
жами України. Його «Тигроло-
ви» вийшли англійською мовою 
в Англії,  США і Канаді, а також 
були видані німецькою (двома 
накладами), голандською та 
іспанською мовами. «Сад Гетси-
манський вийшов французькою 
мовою.

П р о  у м о в и  н а п и с а н н я 
«Тигроловів» І. БАГРЯНИЙ  
помістив статтю  «Народження 
книги»  в газеті «Українські вісті» 
в 1956 році. 

В 1943 році Іван БАГРЯ-
НИЙ  та Аркадій ЛЮБЧЕНКО  
відпочивали й лікувалися в 
містечку Моршині біля Стрия в 
Галичині. Під час розмови І. БА-
ГРЯНИЙ розповів А. ЛЮБЧЕН-
КУ, що має на думці написати 
роман чи повість  про своє пе-
ребування на засланні  та втечу 
на Зеленому Клині. А. ЛЮБЧЕН-
КО сміявся з такого зухвалого, 
на його думку, наміру писати 
повість  чи роман. Твоє покли-
кання, казав він, поезія. 

Незабаром німецьке геста-
по арештувало А. ЛЮБЧЕН-
КА й шукало А.БАГРЯНОГО,  
який співпрацював з про-
пагандою УПА. Проте І. БА-
ГРЯНОГО повідомив Максим 
СКОРУПСЬКИЙ і порадив зник-
нути. Примістили його в будин-
ку дирекції  оселі в Моршині, 
в маленькій гарній кімнаті, яка 
мала ліжко, стіл, три стільці та 
грубку з газовим опаленням. Це 
було 18 листопада 1943 року. 
Ним мала опікуватися родина 
інженера  моршинської оселі, 
яка мешкала  на горішньому 
поверсі.

Не маючи що робити, І. БА-
ГРЯНИЙ згадав свою розмо-
ву з А. ЛЮБЧЕНКОМ і попро-
сив свого опікуна роздобути 
паперу і олівців. І. БАГРЯНИЙ 

писав: «І вхопився я за це. Як 
топлений хапається за соло-
минку. Ця рятівнича соломинка 
втекти від усього цього жаху, 
заглушити настирливе і підле 
чекання смерті, втекти в інший 
світ!». Одного разу маленький 
син інженера запитав: «Вуйку! 
Що ти тут робиш?  Я хочу також 
писати». І. БАГРЯНИЙ дав йому 
червоний олівець і дозволив 
«писати» на сторінках роману. 
Так вони удвох писали «Тигро-
лови». Хлопчина також про-
сив написати щось для нього.  
І. БАГРЯНИЙ написав там же  
«Казку про лелек та Павлика-
мандрівника». Книгу «Тигроло-
ви» він написав  за 14 днів.

Р у к о п и с  в і д д а в  н а 
літературний конкурс у Львові, 
де книжка здобула першу на-
городу. Твір віддали до друку в 
журналі «Вечірня година». Ре-
дактор Василь ЧАПЛЕНКО без 
згоди автора скоротив твір, по-
робив деякі зміни і змінив назву 
на «Звіролови». 

Коли І. БАГРЯНИЙ побачив 
число «Вечірньої години» з 
його твором, то зпересер-
дя  подер його на дрібненькі 
шматки. Вже після війни І. БА-
ГРЯНИЙ відновив повний текст  
«Тигроловів», які повністю поя-
вилися  книгою в 1947 році.

Після смерті І. БАГРЯНОГО  
В. ЧАПЛЕНКО в журналі «Нові 
дні»  виправдовувався, що він 
не знав про  статтю І. БАГРЯНО-
ГО «Народження книги» й про 
те, що І. БАГРЯНИЙ нарікав на 
нього.

                   Олексій КОНОВАЛ, 
редактор бюлетня Фундації 
імені Івана БАГРЯНОГО, га-
зета української діаспори в 
США «Свобода», число 2 за 

січень 2016 року, на сторінці 
газети «Вісті Фундації ім. 
Івана БАГРЯНОГО, січень 

2016 року, ч. 184». 

Коли і де були написані 
«Тигролови»?

Сьогодні майже всі політики 
хором кричать, що напад Росії 
на Україну був несподіваним, 
що в це не вірилося, що ми ж – 
«народи-брати». Залишимо на 
їхній совісті такі заяви або зро-
бимо невтішний висновок про 
їхні  здібності оцінити ситуацію. 
Бо, наприклад, публікації в 
часописі «Промінь Просвіти» 
ще за 2009-й рік свідчать про 
інше.  

Зокрема,  число 16-те, до 
Дня НЕЗАЛЕЖНОСТІ України, 
відкривалося матеріалом, взя-
тим із публікації на сайті радіо 
«Свобода», під рубрикою «Ав-
торитетна думка». В ньому 
Євген СВЕРСТЮК, президент 
українського Пен-клубу, пись-
менник і колишній політв’язень,  

підкреслював: «Ми повинні 
розуміти, що живемо в дуже не-
безпечний час перед обличчям 
дуже небезпечного і неконтро-
льованого сусіда. І кожен гро-
мадянин повинен розуміти, що 
ми живемо в країні незалежній, 
і перед нами перспектива або 
відстоювати свою свободу і 
незалежність, або повертатися в 
рабство. Причому нам обіцяють 
рабство навіть без такої по-
мадки,  як «інтернаціоналізм», 
а просто шовіністичне, бру-
тальне заганяння рабів у хлів». 
А на 4-й сторінці редакція за-
пропонувала читачам витяг із 
матеріалу журналу «Фокус» 
під недвозначним заголовком: 
«The Nev York Times вважає, що 
Росія розпочала проти України 
грузинський сценарій».  А число 
22-ге (під тією ж, вищезазначе-
ною, рубрикою) відкривалося 
публікацією Василя ОВСІЄНКА, 
лауреата премії імені Василя 
СТУСА і в’язня сумління  (взятої 
із сайту www.maidan.org.ua ) під 
заголовком: «Як Росія ставила-
ся до України 350 останніх років 
– приблизно так само буде ста-
витися і в майбутні 35». У ній ав-
тор стверджував: «Україна без 
підтримки цивілізованого світу 
зараз не може захиститися від 
російських імперіалістичних 
зазіхань. Маю на увазі не 
обов’язково окупацію. Росії 
на першому етапі достат-
ньо буде, щоб ми залишили-
ся у сфері її впливу. А згодом 
вона переконає світ і рештки 
малоросів, що ніяких таких 
українців як нації, тим паче дер-
жави, ніколи не було». Причому  
публікації такого штибу редакція 
газети брала не тільки із 
міжнародних чи всеукраїнських 
видань, а були й свої. Ось, для 
прикладу, твердження Пе-
тра ЛИСЕНКА, криворізького 
просвітянина і правозахисни-
ка, члена виконкому Спілки 
офіцерів України,  вміщене в 
числі 20-му, за жовтень 2009 
року: «в Україні масштабно 
відбуваються  антидержавні, 
антиукраїнські процеси. Та й 
не тільки в Україні. Народний 
депутат Григорій ОМЕЛЬ-
ЧЕНКО на засіданні виконко-
му Спілки офіцерів України 17 
жовтня вказав на те, що в ПАРЄ 
спецслужби нашого північного 
сусіда  працюють проти України 
дуже цілеспрямовано і що «у 
нас відбувається рейдерське 
захоплення не тільки бізнесу чи 
«Просвіти»…відбувається рей-
дерське захоплення  України як 
незалежної держави». 

Словосполучення  «рей-
дерське захоплення» в цьому 
контексті теж не є випадковим. 

Бо якраз 2009-го року, починаю-
чи із січня, політики й політикани 
місцевого (і не тільки) розливу 
справді намагалися захопити  
Криворізьке міське об’єднання 
ВУТ «Просвіта» імені Тараса 
ШЕВЧЕНКА. – Замість того, щоб 
об’єднувати українців перед за-
грозою нападу з боку північного 
сусіда. 

Тоді 31 січня відбулися звітно-
виборні  збори криворізьких 
просвітян, на яких знову  го-
ловою правління було об-
рано Миколу КОРОБКА, на-
родного депутата України 
першого скликання. В числі 
3-му нашого часопису головую-
чий на тих зборах просвітянин 
Сергій ДАШКОВСЬКИЙ  зро-
бив такий висновок: «…Вони 

відбулися, попри спроби деяких 
псевдопатріотів перешкодити їх 
проведенню». Тут же, в іншому 
матеріалі, Сергій ЗІНЧЕНКО 
з а  р е з у л ьт а т а м и  з б о р і в 
інформував: «…після того, як 
на збори прибув справжній го-
лова обласної просвітянської 
організації Микола КОВАЛЕН-
КО, а рейдерам слова не дали, 
Сергій ДОВГАЛЬ разом з де-
путатами Криворізької міської 
ради Любов’ю БАЛАБАТ і Русла-
ном БІРЮКОВИМ, з депутата-
ми Довгинцівської і Жовтневої 
районних рад (відповідно – 
Ігорем ГРУНІНИМ та Наталією 
ІВАШКЕВИЧ), з керівником 
м і с ь к о ї  о р г а н і з а ц і ї  Н Р У 
Євгенією ФЕДАШ та приблизно 
з двома десятками інших людей 
змушені були йти геть». В тому 
ж числі також вміщено рішення 
зборів про виключення  зі скла-
ду просвітянської організації 
Любові БАЛАБАТ та Юлії ЛЕБЕ-
ДИНЕЦЬ. 

Однак на цьому  спроби 
рейдерів не завершились. 
Бо справа поступово дійшла 
до того, що на міському рівні  
зареєстрували просвітянську 
організацією під такою ж на-
звою, але - під керівництвом  
вірного служаки місцевої влади, 
кореспондента газети «Черво-
ний гірник» Миколи КРАМА-
РЕНКА, який взагалі у членах 
криворізької «Просвіти» не зна-
чився. Але така «дрібниця» (як 
і  реальне проведення звітно-
виборних зборів, на яких було 
обрано головою Миколи КО-
РОБКА) владців не цікавила. – 
Їм важливо було нам  «заткнути 
рота».

Та зробити їм цього не 
вдалося.  Тим  більше, що 
саме того року  криворізька 
просвітянська організація  
вийшла в інтернет-простір, 
про що було повідомлено в 
числі 2-му: «Просвітяни нашо-
го Криворізького об’єднання 
вийшли в Інтернет, відкривши 
свій сайт.. На черзі – підготовка 
до виходу сайту часопису 
«Промінь Просвіти». Ство-
рив їх на громадських заса-
дах і є адміністратором наш 
просвітянин і заступник голови 
виконкому Дніпропетровської 
обласної організації Спілки 
офіцерів України полковник Пе-
тро ЛИСЕНКО». А потім ще була 
ціла низка дій і виступів з боку 
криворізьких просвітян. Це, 
наприклад, заява редакційної 
колегії часопису «Промінь 
Просвітти» під заголовком «У 
«Просвіті» найголовніший го-
лова  «обирає» голів місцевих 
організацій» і розповідь Сергія 
ЗІНЧЕНКА про те, що він голо-

дував три дні в Києві на захист 
свободи слова і «Просвіти», 
а після цього його разом із 
просвітянкою Валентиною 
КРИВДОЮ намагалися виг-
нати із нашвидку зібраного 
всеукраїнського збіговиська - 
в матеріалі «Під знаком пітьми, 
або невеселі роздуми про захід, 
який назвали «з’їздом». - Вони 
були вміщені в числі 12-му га-
зети.  У числі ж 15-му вже було 
звернення від криворізьких 
просвітян (де стояло 36 
підписів) до Міністра юстиції 
України Миколи ОНИЩУКА 
«VIII з’їзд… визнати таким, що 
не відбувся». А далі про те, 
що сталося, мали можливість 
дізнатися всі українці світу. 
Це видно з того, що в числі 

20-му було вміщено передрук 
матеріалу Сергія ЗІНЧЕНКА з 
газети української діаспори в 
США «Свобода» від 6 листопа-
да 2009 року, в якому, посеред 
іншого, було зазначено: «…
Редакція працює виключно на 
громадських засадах, при цьому 
її тільки частково фінансувала 
центральна «Просвіта» з Києва, 
та й то – лише неповні два роки. 
Уже сім місяців криворізька 
«Просвіта» не має можливості  
інформувати населення про 
свою діяльність через теле-
бачення й радіомовлення». 
В числі ж 23-му вийшла чер-
гова тематична  сторінка «У 
центрі уваги – українська 
діаспора», яка інформувала 
про підтримку просвітян з боку  
часопису української діаспори 
в США «Свобода», а також була 
інформація про те, що «завдя-
ки турботам Ольги і Петра МА-
ТУЛАМ  і всього сестринства 
єпархії святого Андрія ми що-
тижня  отримуємо «Свободу». 
Там йшла мова про їхні по-
жертви на справи криворізької 
«Просвіти» та ще про те, що 
допогли нам й інші українські 
патріоти зі США: Василь СТАН 
і редактор бюлетеня Фундації 
імені Івана БАГРЯНОГО Олексій 
КОНОВАЛ. А потім – висно-
вок: «…Редакція часопису 
підкреслює, що в той час, коли 
центральна «Просвіта» при-
пинила, і без того епізодичне, 
фінансування друку нашого 
часопису, така підтримка і по-
жертви стали для криворізьких 
просвітян справді  неоціненними 
й дали можливість навіть дещо 
поліпшити матеріально-технічну 
базу». 

Зрозуміло, що місцевим 
владцям і тим політиканам не 
сподобалася така активність 
криворізьких просвітян у 
різних сферах, в тому числі – у 
правозахисній діяльності. Бо в 
газеті продовжилася публікація 
матеріалів під рубрикою «Те-
атр і проза життя» й спра-
ви по фінансовій діяльності 
двох театрів були передані в 
прокуратуру, а Микола КО-
РОБКО  взяв активну участь у 
всеукраїнському форумі пра-
возахисних організацій,  він 
виступив також  з доповіддю 
«Міліцейська «чорна діра» для 
зникнення приватної власності» 
на громадських слуханнях  по 
діяльності МВС у Києві (число 
21-ше), а 14-те число вмістило в 
себе 10 матеріалів під спільним 
заголовком: «Юрій ЛЮБО-
НЕНКО і влада Кривого Рогу. 
Які вони?». Та була ще й сила-
силенна інших дуже важливих 
справ, але для того, аби їх бо-
дай перелічити, тут банально не 
вистачає місця…


