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УВАГА!

Запрошуємо Вас, Ваших друзів, колег,
знайомих підписатися в "ютубі" на ітернет відео
канал Олександра Мороза "За правду і справедливість".
Дивіться щодня нові цікаві виступи Олександра Олександровича!

Відео - канал Олександра МОРОЗА
ОРОЗА
"За правду і справедливість"

Безработица:
палка о двух концах
Почему Гройсман не хочет
содержать безработных

ЩОБ ПІДПИСАТИСЯ,
ТРЕБА НАБРАТИ ТАК:

https://youtu.be/nAtl7mfegC4

Продати останнє
Чи стануть українці холопами
на своїй землі?

Судя по последним откровениям властей, значительная
часть
украинцев
является
патологическими
паразитами и тунеядцами, которые сидят на шее у
государства, присосались как пиявки к бюджету,
бездельничают, и припеваючи живут исключительно
за счет государственной помощи. Сначала такие
заявления звучали в адрес получателей социальных
пособий, теперь дошла очередь до безработных.

Кто хочет поработать?
В лихорадочных поисках новых возможностей
по дальнейшему урезанию
всего и вся, взоры чиновников остановились и на
этих обездоленных - в правительстве посчитали, что
на пособия этим людям тратится непозволительное количество бюджетных денег.
И хотя нынешний рост безработицы стал возможным
исключительно «благодаря»
провальной экономической
политике властей, по сложившейся традиции «козлами отпущения» сделали
самих пострадавших.
За последние полгода по
данной теме отметились
все, от кого зависит социальная политика властей:
начиная от профильного
министра Андрея Ревы и
вплоть до президента Порошенко:
- Какой дурак пойдет работать, если можно зарегистрироваться в центре занятости, сидеть, ничего не
делать и получать ту же минимальную зарплату. И что,
нормальные люди должны
с этим мириться? Мы говорим: пособие будет оставаться прежним. А человек,
если он работает целую
рабочую неделю, полный
рабочий день, будет зарабатывать 3200 гривен, и тогда
между ними будет разница,
- отметил глава государства,
объясняя журналистам, почему пособия по безработице не пересматривают в
связи с увеличением минимальных зарплат.
Однако самое шокирующее заявление сделал на
прошлой неделе (11 января) Владимир Гройсман. Но
если еще полгода назад он
всего лишь грозился всем
показать, как управлять
государством, то сейчас заявил следующее:
- Я не собираюсь содержать
Службу занятости. Я не собираюсь содержать безработ-

ных. Я собираюсь дать людям
нормальную работу и нормальную заработную плату.
Налицо сидром короля
Франции и Наварры Людовика XIV, который на заседании
парламента изрек знаменитую фразу: «Государство – это
я!». Но если тот был хотя бы наследным монархом и правил
страной аж 72 года (с 5 лет от
роду), то кто такой Гройсман?
Еще вчера – обычный винницкий базарный барыга, которому дай Бог хотя бы пару лет
на этом посту продержаться.
И уж ему-то следовало знать,
что все социальные службы
и выплаты финансируются не
из кармана премьер-министра, а за счет налогоплательщиков – то есть нас с вами.
А если это была оговорка, то
весьма показательная (почти
по Фрейду): наши правители
уже давно путают госбюджет
с собственным карманом.
Так или иначе, но эти слова вызвали столь негативную реакцию среди простых
граждан, что оправдываться
пришлось вице-премьер-министру Павлу Розенко, который был вынужден объяснить широкой публике – что
же на самом деле имел в виду
его шеф:
- Сейчас не идет речь об
отказе выплачивать пособия
по безработице… Можно говорить, что выплата помощи
по безработице должна быть
осовременена. Мы имеем
очень много фактов, когда
человек получает средства
как безработный, но в то же
время работает в нелегальном секторе экономики. Этого допускать нельзя, - заявил
Розенко.
При этом он также не привел никаких цифр, подтверждающих, что подобные случаи
имеют массовый характер и
могут считаться системным
явлением. Рассмотрим эти заявления более детально.

Продолжения на стр.4

Для виділення чергового кредиту в 1 млрд доларів, Україна зобов’язана
виконати ряд жорстких умов, серед яких - прийняття закону про продаж
земель сільськогосподарського призначення. За заявами українських
політиків, такий пункт записаний в оновленому меморандумі про
співпрацю України і МВФ. Що в разі виконання цієї вимоги чекає українських
селян і аграріїв, і чи залишиться взагалі наша земля українською?
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ВАРТІСТЬ ПЕРЕДПЛАТИ:
на 1 місяць
на 3 місяці
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10,28 грн. + 0,95 грн. послуги пошти
30,84 грн. + 2,15 грн. послуги пошти
61,68 грн. + 2,60 грн. послуги пошти
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19 серпня 2016 року Міністерство
юстиції зареєструвало політичну
партію Олександра МОРОЗА
“За правду і справедливість”.
Установчий з’їзд партії відбувся
30 липня 2016 року де були ухвалені
Програмна заява, Статут партії,
сформоване її керівництво.
Головою партії обрано Олександра МОРОЗА,
заступником голови – Василя ЦУШКА.

+38 (073) 074-00-80
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“За правду і справедливість”

Партія

Закінчуємо
публікацію матеріалів
“Шлях до справедливості” –
відповідей Олександра Мороза
та Василя Цушка на питання
щодо сьогодення та напрямків
розвитку нашої держави.
(Початок в № №2- 4 за 2016 р.,
№ 1-5 за 2017 р.)

Ми готові запропонувати економічні проекти,
реалізація яких дасть роботу тисячам співгромадян, приведе мільярдні інвестиції

Василь Цушко:
«Влада для нас не
самоціль. Ми хочемо
передати її народу»

– Що партія вкладає в поняття
соціальної справедливості в
галузях, де працюють світяни,
медики, працівники культури?
Про стан охорони здоров’я треба судити
не тільки із занедбаної районної лікарні, а
навіть з спеціалізованих клінік при науково-дослідних інститутах. Ні медикаментів, ні апаратури, ні перев’язочних матеріалів. Ні оплати персоналу, за яку було б не
соромно згадувати. Гармонізація системи
охорони здоров’я, про що трубадурить
влада вже не один рік, не що інше, як знищення медичної мережі задля економії
злиденних асигнувань з бюджету.
Відбувається сплановане та цілеспрямоване знищення загальнодоступної медицини. Натомість населенню України
замість лікування пропонують отримання
медичних послуг. Головною умовою отримання яких є платоспроможність пацієнта. Влада за рекомендаціями міжнародних фінансових інститутів впроваджує
так звану медичну реформу, яка першим
кроком має на меті загальну приватизацію медичних закладів за грузинським
прикладом. Реформування медицини
саме таким чином призводить до закриття медичних закладів на районному, сільському та міському рівнях. Передбачає
зменшення кількості лікарняних місць та
різкому скороченню робочих місць у медичній галузі.
Борючись за життя, люди платять за…
все, розорюючись остаточно. А що робити
більшості, тій, що уже не має ніяких статків? Який зараз середній вік тих, хто проживає в Україні? Який рівень смертності,
в тому числі до однорічного віку дітей? Ці
показники ще двадцять років тому були
одними з найкращих у світі. А сьогодні?
Ми ж тепер вільні та ще й з ринковою економікою, керовані відчайдушними патріотами. Вони і «лікарню майбутнього» будували і охматдит обіцяли… Наші незмінні
переможці тендерів, що імпортують ліки
з-за кордону (українську фармацію майже знищили), скуповують фармацевтичні
фабрики в Індії. А що? – талановиті, підприємливі… за рахунок нещасних співгромадян. Їхній «талант» – в цінах на ліки. В
цінах і побори при перетині кордону, де
на «своє» чатують митники, податківці,
представники санслужб, правоохоронці,
прикордонники… усі, хто має хоч якусь
адміністративну зверхність, можливість
вимагати.
Грошей на медицину, освіту, культуру,
спорт…, кажуть, немає. А на поліцію знайшлись, придбавши ще одну халепу у
вигляді наряджених для фото фактично
нероб, які не знають чим займатися, не
мають потрібної кваліфікації, б’ють автомобілі (більше 60% з виділених у Києві
за кілька місяців) і керуються таким же
«імпортним спеціалістом» з однією перевагою – знанням англійської мови. Таких
сьогодні і в Україні вистачає.
А гроші на медицину, освіту, культуру
валяються під ногами. Це рента від використання землі, всіх інших природних
ресурсів. Ця частина загальнонародного багатства повинна накопичуватися в
небюджетному суспільному фонді, а не
привласнюватися олігархами (олігарх –
капіталіст при державній владі, це норма
в Україні). Створення такого фонду зменшить неправедні доходи олігархів, але
норми Конституції про безкоштовну освіту і охорону здоров’я стануть реальними.
Не згадую тут про відомі заходи, державну монополію на горілчані вироби, тютюн,

лотереї, гральні заклади і все, що передбачає рух «легких» грошей.
Тоді стане можливим учителям, медикам, науковцям підняти зарплату в 3-5 разів вище середньої, надати їм статус держслужбовців. Не забути і про працівників
культури, які нині зайві для влади різних
рівнів. Як зайві і клуби, будинки культури,
бібліотеки, творчість людей: самодіяльність, спорт, дозвілля. Як зайві творчі спілки, внаслідок чого письменники, художники, артисти (крім тих, хто «розкручується»
під рекламу) нині одні із найбільш упосліджених представників народу.
Загалом усі вони – уособлення культури. За їх становищем можна оцінювати рівень розвитку держави, характеризувати
її внутрішню політику.
Кожен здатен зробити з цього приводу
власну чесну оцінку.

– Щоб досягти таких змін,
потрібна і політична воля
керівників, і злагода між
партіями.
Таке не спостерігається
в Україні…

І це правда. Українці інколи кидаються
врозтіч уже перед самим розстрілом, –
так в анекдоті згадується. А «розстріл»,
себто втрата державності (та навіть
втрата рахунків олігархів) не така вже й
фантастична. Перед цією загрозою варто задуматися тим, від кого залежить
справжня децентралізація, права громад
і органів самоврядування, виборчий закон з відкритими списками і низьким прохідним бар’єром, диференційоване оподаткування (більший прибуток – вищий
податок), майнова люстрація, плата за
користування ресурсами і таке інше. Це
ж не утопічні пропозиції, це застосування
світової практики.
Чому відомий кіноактор Жерар Депардьє з Франції переїхав до Росії? Бо французькі соціалісти встановили порядок: з
більшого доходу треба сплачувати більший податок. Чому в Канаді всі податки,
що збираються в провінції, діляться, умовно, надвоє: одні – на місці, для розвитку
території, половина – в державу, щоб здійснювала те, що державі належить – оборона, транспорт, освіта… Може і нашій діаспорі в Канаді досить приплакувати про
«неньку – Україну», а змушувати і своїх
прихильників тут запроваджувати досвід
Канади. Досвід, до речі, багато в чому за-

початкований українськими емігрантами
(кооперативний рух, чесні кредитні спілки, товариства самопомочі…).
Треба гуртуватися. Адже могли люди
з різними політичними переконаннями
об’є днатися при голосуванні за Акт про незалежність, за Конституцію, за політичну
реформу в 2004 році. Кожен раз були різні
причини і мотиви, але вони об’є днували.
Нинішній мотив, нинішні загрози і виклики серйозніші від попередніх.
Будівництво і успішний розвиток держави потребує внутрішньої консолідації
суспільства. Це пора усвідомити усім, хто
вважає себе патріотом чи й просто думаючою людиною. На ворожнечі нічого збудувати не вдасться: ні сім’ї, ні колективу,
ні держави. Заклики «Смерть ворогам!»,
що з десяток років вихоплюються з темряви минулого і порожніх голів, копіювання
акцій ідеологічно нарваних (але за гроші
олігархів), вандалізм, переписування історії, пошук відьом під виглядом люстрації,
різні перейменування… – все це метушня,
що імітує корисну діяльність, але шкодить
консолідації суспільства, будівництву нормальної держави. Ми – єдині. Це не заставка для екрана телевізора. Це потреба,
яку слід забезпечити, щоб зберегтися і вижити.
Ми здатні знаходити порозуміння з різними політичними силами: з націоналістами, коли вони заявлять про неприпустимість продажу землі; з радикалами, що
вимагають повернення грошей з офшорів;
з «самопоміччю», коли її представники хочуть нарешті виконати норми Конституції
про тимчасові слідчі комісії та імпічмент; з
опозиціонерами, що борються проти фальсифікації виборів; з білосердечними, що хочуть знизити ціни і тарифи на комунальні
послуги (можемо і не нагадувати, хто ціни
«розігнав»); навіть з провладними, якщо
вони насправді будуть стимулювати підприємництво, залучати інвестиції…
Хіба ми не бачимо, що під виглядом
«вільного ринку» нищиться майбутнє людей і країни, а влада того «не бачить»? Хто
має відповідати за робочі місця в Києві і
поблизу столиці, куди стягуються люди з
усієї країни, будується «прибуткове» житло, збагачуючи капіталістів і хабарників,
що їм прислужують, а черга на житло не
рухається, шкіл, лікарень і садочків не вистачає, роботи людям не має і не передбачається. Хто, крім державної і місцевої
влади повинен забезпечувати потрібний
баланс праці і умов для проживання?

Контактні телефони

регіональних осередків політичної
партії Олександра Мороза
“ За правду і справедливість”
контактний
область
телефон
Вінницька
067-973-68-17
Волинська
067-361-48-28
Дніпропетровська
095-338-24-24
Донецька
073-074-00-80
Житомирська
098-233-59-53
Закарпатська
066-535-98-36
Запорізька
093-991-32-40
Івано-Франківська
050-689-09-59
Київська
063-736-26-61
Кіровоградська
098-470-54-07
Луганська
050-619-85-02
Львівська
067-710-97-45
Миколаївська
068-066-17-89
Одеська
067-328-63-84
Полтавська
067-749-54-99
Рівненська
096-028-46-55
Сумська
097-741-41-99
Тернопільська
067-350-01-00
067-424-85-06
Херсонська
050-641-01-56
Харківська
067-572-38-37
Хмельницька
066-227-22-87
Черкаська
067-434-34-38
м. Черкаси
0472-32-01-11
Чернівецька
067-576-57-63
Чернігівська
068-235-95-89
м.Чернігів
050-935-84-26
м. Київ
073-074-00-80
Чому в Мінську, Любляні, Відні… заборонене будівництво, спотворення архітектурного ландшафту, в Барселоні, Мадриді… не дозволене будівництво вище
сьомого поверху, а в нас багатоповерхівки
на головах людей? В нашій столиці через
безплановість її розвитку не те що проїхати вулицями не можна через «пробки», –
незабаром пройти буде важко.
Хто чесно назве скільки населених
пунктів зникає кожного року з карти України не тільки в Чернігівській, Житомирській та інших окраїнних областях, а й у
центральній Україні? Чому тікають люди
з своєї Батьківщини (лише в Білорусь, за
їхніми даними, виїхало близько 200 тис.
українців)? Це все питання до влади, яка
відповіді на них навіть не шукала. У неї інший інтерес.
Ми готові запропонувати економічні
проекти, реалізація яких дасть роботу
тисячам і тисячам співгромадян, приведе
мільярдні інвестиції, захистить довкілля.
Сьогодні вони не цікаві владі, бо з них не
має персонального зиску, але вони потрібні для зміцнення держави, для появи у
людей надії на кращу перспективу кожному і всій країні.
«Разом – до кращої долі!». Ми проголошували це гасло багато років тому. Сьогодні воно звучить ще більш актуально,
вже як умова збереження країни.

– Ви боретеся за владу, даєте
красиві обіцянки, щоб вас
підтримали…
По-перше, порожніх обіцянок і обіцянок взагалі ми не даємо. Все, про що тут
йдеться, не розходиться і з вашими думками, з бажанням потрібних змін. Так думають усі нормальні люди. Ясно, що все
це передбачає серйозні зусилля, здатність
кожного відповідально діяти, самому думати, чесно працювати.
Ми не добиваємося влади. Вона для нас
не самоціль. Ми хочемо передати її вам –
народу. Під ваш контроль і під вашу відповідальність. Під Вашу, конкретний чоловіче! Або ми разом добиваємося перемін на
краще, або нас разом (і кожного окремо)
роздушить дійсність.
Все це очевидно, незаперечно. Як те,
що час минає. Треба встигнути, щоб жити
справедливо, по-людськи. І просто жити.
Така правда.
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Міжнародний валютний фонд зажадав відкрити ринок землі в Україні до кінця березня 2017 року.

Продати останнє

Чи стануть українці холопами на своїй землі?
Олександр Полуянов
Для виділення чергового
кредиту в 1 млрд доларів,
Україна зобов’язана виконати ряд жорстких умов,
серед яких - прийняття закону про продаж земель
сільськогосподарського
призначення. За заявами українських політиків,
такий пункт записаний в
оновленому меморандумі
про співпрацю України і
МВФ. Що в разі виконання
цієї вимоги чекає українських селян і аграріїв, і чи
залишиться взагалі наша
земля українською?

Конфлікт інтересів
Нагадаємо, що Міжнародний валютний фонд і раніше
наполягав на введенні ринку
землі в Україні - прийняти відповідний закон депутати повинні були ще до кінця вересня 2016- го. Врятувало лише
те, що парламентські партії
поки що не можуть прийти до
повної згоди про те, як вони
будуть дерибанити українські
землі, тому (щоб «ні вашим,
ні нашим») депутати продовжили земельний мораторій
до 2018 року. І ось тепер МВФ
зажадав відкрити ринок землі в Україні до кінця березня
2017 року.
Чим закінчиться цей «пінгпонг» поки незрозуміло, ясно
лише одне: найближчим часом питання про продаж землі буде як мінімум винесено в
сесійну залу і поставлено на
голосування.
Інше питання - чи дадуть
депутати йому хід? Уже зараз
відомо, що на даному етапі
проти продажу землі виступають дві фракції - від партії
«Батьківщина» і Радикальної партії Олега Ляшка. Природно, що свої позиції вони
пояснюють «високими патріотичними ідеями», але це
всього лише ширма, за якою
ховаються їх істинні мотиви.
Швидше за все, на даний момент цих «захисників народу» просто не влаштовує той
шматок загальноукраїнського
пирога, який їм готова виділити нинішня правляча мафія - і
вони чекають нових виборів,
в результаті яких розраховують отримати набагато більше представництво у владі.
Відповідно - і більш «жирний»
шматок.
У той же час багато експертів вважають, що всі пробле-

ми нинішньої «еліти» по відкриттю ринку землі в Україні
зводяться тільки до одного:
не допустити нормального і
прозорого ринку землі, щоб
спочатку все самим скупити
за безцінь, а потім перепродати іноземцям або їх структурам, які будуть сюди заведені. По суті, якщо ринок
землі запрацює, то це буде
розпродаж України з метою
особистого збагачення.
- Згідно із законом, який
сьогодні пропонується прийняти депутатам, сільськогосподарські землі державного
запасу повинні бути продані
до 2019 року. Ніякої вигоди
тут не буде, так як держава
все продає дешево і без особливої конкуренції. Швидше
за все, мова не буде йти про
відкриті ринки або аукціони - все за безцінь скуплять
«свої». А з 2019 року продаж
стане вільним для всіх приватних власників ... Таким чином, зараз створюються умови, щоб за два роки задешево
роздерибанити всю землю,
а потім спекулювати нею.
Тобто це чергова схема розграбування нашого спільного
майна, - зазначив екс-міністр
економіки, президент Центру
ринкових реформ Володимир
Лановий.
Три інших найбільших
фракцій - від БПП, «Народного фронту» і «Самопомочі» - в
принципі «за» ринок землі,
але у них теж немає єдиної
думки, як все це реалізувати
на практиці. Так що доля земельного питання залежати-

ме від того, чи зуміють парламентарії домовитися.

Кому вигідно?
Відкритим
залишається
і питання: хто виграє, і хто
програє, якщо в Україні все
ж таки дозволять продавати
землю? Головні аргументи
противників ринку землі відомі: країна перебуває в стані
війни і жорсткій економічній
кризі, тому жебраки селяни
віддадуть землю за копійки.
А за нинішньої мафіозноолігархічної системи влади і
тотальної корупції земля стане об’єктом таких брудних
схем, в порівнянні з якими
навіть дика бандитська «прихватизація» 90-х здасться
безневинною грою в пісочниці. У підсумку все закінчиться тим, що Україну «оптом і
в роздріб» скуплять заїжджі
латифундисти, після чого
суверенітет і незалежність
нашої країни стануть чисто
абстрактними поняттями. Як
приклад найчастіше згадують
колишні соціалістичні країни
Європи, зокрема - Угорщину,
де продаж землі іноземцям
спочатку був заборонений.
Проте, за найскромнішими
підрахунками угорських експертів, до 80% їх угідь через
підставних осіб реально знаходяться у власності іноземних громадян і компаній.
- Якщо ринок запрацює
зараз, це створить великі
можливості для спекуляцій.
Невідомо в чиїх руках зможе
зосередитися 25% світових
чорноземів. І це в той час,
коли в усьому світі відчувається дефіцит продуктів харчування. Правильний підхід
до питань землі може зробити Україну головною годувальницею світу», - вважає
заступник голови Аграрної
партії України Денис Марчук.
На його думку, доля землі повинна вирішуватися тільки
через всенародний референдум і, як мінімум, через 10
років.
З іншого боку, прихильники
відкриття ринку землі теж на-

чебто захищають права людей
і критикують латифундистівглитаїв, «питущих кров» українських селян. Президент земельного союзу України Андрій
Кошиль, наприклад, вважає,
що відкриття земельного ринку надзвичайно вигідно 7 мільйонам власників паїв - селянам
і дрібним фермерам. Зараз,
мовляв, вони не можуть продати своє майно і часто змушені
здавати його великим агрохолдингам за копійки (орендна
плата за гектар угідь в середньому ледве перевищує 3 тис.
грн. на рік).
«Головне, щоб в законі про
продаж землі були прописані
норми: скільки землі можна
зосередити в одних руках,
можуть купувати її іноземці
або юридичні особи, у кого
пріоритет на покупку (місцеві
жителі, орендарі і т.п.)», - зазначив президент української
аграрної конфедерації Леонід
Козаченко.
За його словами, якщо не
враховувати ці нюанси, то
серед покупців буде дуже
мало українських громадян.
Поки ж запропоновані законопроекти (№5535 і №5535-1)
залишають багато можливостей для рейдерства і скупки
земель транснаціональними
корпораціями.
Більш того, майже третина
українських сільгоспугідь на
даний момент взагалі не обробляється - відповідно, власники цієї землі взагалі нічого
не отримують.
У той же час продажу земель будуть завзято пручатися великі агрохолдинги. Незважаючи на те, що вони вже
сконцентрували в своїх руках
найбільші земельні наділи, їм
вигідніше платити селянам
відносно невелику орендну
плату, ніж шукати гроші для
викупу чорноземів.
У будь-якому випадку, вже
дуже скоро ми станемо свідками надзвичайно спекотних
парламентських баталій і політичних ігрищ, у яких буде
вирішуватися доля головного
народного надбання - землі.
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З перших вуст
Іван Томич,
Президент Асоціації фермерів України:
- Сьогодні в сфері
земельних відносин
ситуація така, що не
можна навіть ставити питання, на кштал:
продавати
землю
тільки українцям, або
іноземцям теж. Сьогодні потрібно просто
зняти всі питання про
купівлю-продаж землі, тому що це пряма загроза національній безпеці країни. Потрібно
спочатку заспокоїти суспільство, усунути всі
ці рейдерські і корупційні схеми, тому що тут
катастрофічна ситуація, - і тільки потім збирати національний стіл, і обговорювати на
перспективу аграрну і земельну політику з
метою поліпшення життя наших людей. Тому
що коли ми говоримо про те, як побороти
бідність, то тут повинна нам допомогти рідна
земля. Сьогодні ж склалася протиприродна
ситуація, коли ми маємо найкращі потенційно грунтово-кліматичні умови на континенті,
і один з найгірших рівнів в світі по добробуту
співвітчизників. Це говорить про глухий кут в
сфері політики не тільки аграрного сектора,
але і використання в цілому тих ресурсів, які
ми маємо.
Олег Чернюк,
Черкаська обл, Жашківський р-н, фермер:
- Дуже часто чую по радіо, що потрібні працівники в Польщі, або ще десь. Створюється
враження, що нас хочуть взагалі звідси вижити. Чого мені їхати в Польщу, піднімати там
економіку, якщо я можу тут працювати - дайте
тільки можливість! Я думаю, недарма зараз
піднімається питання про продаж землі - ми її
не зможемо купити. У нас нема за що. А ті, хто
має гроші, вони її куплять, але працювати на
ній не будуть. Ми будемо у них наймитувати.
Чому я повинен наймитувати на когось, якщо
я можу сам працювати, господарювати на цій
землі, платити податки і годувати свою сім’ю?
Хто б що не говорив, але питання ринку землі
як мінімум не на часі. Зараз простий селянин,
який має земельний пай, не може зробити свідомий вибір за землю. Його спочатку загнали
в злидні, поставили в нестерпне матеріальне
становище, а тепер кажуть: вибирай. З одного
боку хвороби, дитина вчиться, хата похилилась, - а з іншого боку крім землі нічого немає,
а за землю пропонують копійки. І ще кажуть:
мовляв, ми порушуємо його права, якщо не
дамо йому продавати землю.
Олексій Малиновський,
народний депутат IV і V скликань:
- Позиція соціалістів з цього питання
незмінна: продавати
землю в приватні руки
неприпустимо. Так, зараз власниками паїв є
приблизно 7 млн осіб,

значна частина яких
має земельні акти у
спадок і мешкає в містах. Для них, та й для деяких селян ці паї дійсно
є тягарем, і вони хотіли б їх продати, але для
цього зовсім не обов’язково відкривати ринок землі. Потрібно створити державний банк
землі - і люди зможуть продавати свої ділянки
через земельний банк українській державі. А
держава, як власник цієї землі, від імені народу може здавати її в оренду користувачам.
Земля - це навіть не економічна, а соціальна та історична категорія, тому вона повинна
залишатися загальнонародною. Хоч і важко,
але можна побудувати нові заводи і комбінати (навіть такі, як «Криворіжсталь»), запустити
нові фабрики, створити нові науково-дослідні інститути і т.д. А ось іншу землю замість
вкраденої, українському народові вже ніхто
не дасть. Та й український народ після того,
як нові господарі зженуть його з землі, перестане існувати. До речі, у тих же американців в
цій справі є багатий історичний досвід - досить
згадати долю індіанців, у яких їх землю скупили за брязкальця і вогненну воду.
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Змінити систему =
змінити людину
Олександр Мороз

Днями на «Еспресо TV»
цікаву розмову організував Віталій Портніков.
Запросив людей, що мають власну думку, стурбованих ситуацією в Україні, тих, хто тверезо оцінює
події, їх причини, можливі
наслідки. Крим, Донбас, Росія і
Європа… – те, що є на слуху у багатьох. В різних програмах на каналах TV дискусії з цього
приводу звучать обов’язково. І майже завжди
вони «з’їжджають» на популізм, демонстративний патріотизм, на коментування вчинків
депутатів, урядовців, президента; тобто не виходять за межі нашої буденщини, з якої не видно оптимістичного виходу.
Не можна сказати, що в згаданій розмові вихід знайдений. Але оцінки того, що є, були… чесними, а висновки
відвертими: не слід сподіватися, що «заграниця нам допоможе», треба самим братися до діла, згадавши, що ми всі
представляємо велику країну і несемо відповідальність
за те, якою вона є. Згуртування суспільства, сприйняття
ним необхідності владних дій, порозуміння між народом
і владою… Це те, що вкрай необхідне сьогодні. Це те, чого
тепер найбільше бракує в Україні.
Задоволення відчуваєш від того, що висновки збігаються з твоїми. Але… на цьому, власне, можна поставити
крапку. Чи три крапки, бо своєрідна мозкова атака не завершилася ясними рекомендаціями, – а як досягти спільності і порозуміння? Можливо, єдиного рецепту для того
не існує, однак мені здалося, що у кожного із співрозмовників залишилося при собі невимовлене – відчуття залежності від влади. Конкретної – для тих, хто в структурах
влади знаходиться тепер, для інших – засвоєної, майже
вродженої, що стала частиною нашої ментальності. Саме
так, за десятиліття і століття люди сприймали владу даною згори, посланою… мабуть, не Богом, а сатаною. Чому
темною силою? Бо влада завжди діяла в своїх інтересах,
дбала не про народ, а про себе, боролася не за потрібні
переміни, а за… владу. В тому була причина давніх усобищ, кровопролить, які часом називають визвольними
змаганнями, починаючи від походу Ігоря, походу, що з логіки інтересів Русі, не був потрібним.
Така традиція продовжується і тепер, коли за Конституцією народ є джерелом влади. Це джерело у нас замулене,
воно чистим може бути тоді, коли народ не лише формує
владу (допустимо, що це у нас є насправді), а й здійснює її
безпосередньо, або контролює владу скрізь і завжди. Такий стан відносин називається демократією. Згадуючи про
неї, ми лише дратуємо співвітчизників, бо вони на тисячах
прикладів і щодня переконуються, що це – неправда.
Відрив влади від народу створює для влади, її провідних
представників можливість зосередитися на її вузькому
інтересі – збагаченні. На ресурсах, бюджеті, власності. На
відвертому грабунку народу. Цю обставину можна детально аналізувати, знаходячи безліч підтверджень сказаному.
Очевидно, однак, що треба змінювати систему відносин
між народом і владою, отже – змінювати систему влади.
Цим треба займатися невідкладно, починаючи зі змін
чинної Конституції, запровадження європейської моделі
управління, тамтешніх засад самоврядності. Робити це тепер, не прислухаючись до заперечень, мовляв, війна і інш.
Ні, тепер, бо війна – теж один з наслідків існуючого у нас
авторитаризму. Він посилюється, так зване «добровільне
об’єднання громад» – одне з реальних посилень авторитарності. Виявляється, війна не вадить вдосконаленню такого зла, багато в чому антиконституційного, бо влада ще
більше віддаляється від свого джерела – від народу.
Друга ознака зла – перетворення землі в товар. ЗМІ,
найперше інтернет переповнені міркуваннями спеціалістів про механізми земельного ринку, про «р-рреволюційність» його ініціаторів з фракції БПП. Світ не знає
прикладів, щоб таке творилося в країні, котра знаходиться в стані реальної війни, при розваленій економіці і при
вкрай слабкій грошовій одиниці. Наслідки нав’язуваного
владою злочину страшні і незворотні. Товарний статус
землі не дає ніякої вигоди (!!!) громадянам і державі. Це
визнають навіть автори зарозумілих коментарів щодо
ринку земель. Але реальне, астрономічне збагачення він
передбачає для українського олігархату, який владою і є, і
якому суверенітет України, перспектива населення – пустий звук. Недарма ж, бачачи це, люди продуктивного віку
залишають Вітчизну. На кого вона може надіятись?
Ключ до розв’язання цього стану – референдум щодо
Конституції. Цю потребу слід пропагувати постійно, для
усвідомлення кожним і потреби такого кроку, і власної
відповідальності за себе та країну.

Судя по последним откровениям властей, значительная часть украинцев
является патологическими паразитами и тунеядцами

Безработиц

палка о двух ко

Почему Гройсман не хочет содержать без

Александр Полуянов
Судя по последним откровениям властей, значительная часть украинцев является патологическими паразитами и тунеядцами, которые сидят на шее у государства, присосались как пиявки к бюджету, бездельничают, и припеваючи живут исключительно за счет государственной помощи. Сначала такие заявления
звучали в адрес получателей социальных пособий, теперь дошла очередь до
безработных.

Работа есть. Нет желания
По последним данным, на учете в службе занятости находится около 350 тысяч
украинцев, из которых пособия получают
лишь 264 тысячи, а средний размер пособия составляет 1870 гривен (у подавляющего большинства безработных – гораздо
меньше).
Но если считать по методологии Международной организации труда, то в Украине
насчитывается не менее 1,8 миллиона безработных, хотя по некоторым данным и этот
показатель занижен как минимум вдвое. В
любом случае, количество «лишних людей»
у нас уже составляет не менее 10% от трудоспособного населения (более 2 млн человек,
и это не считая тех, кто уже выехал за рубеж),
что признают и в правительстве. По словам
экспертов, особенно тревожным является
тот факт, что безработица принимает застойные формы. При этом растет доля людей, которые не могут найти достойную работу месяцами и даже годами – в результате многие
из них просто деградируют, и уже вообще не
хотят работать.
Попутно заметим, что официальная
статистика безработицы не учитывает
тех работников, которые находятся в неоплачиваемых отпусках или переведены
на сокращенный рабочий день (неделю).
Кроме того, есть огромное количество людей, которые сознательно не становятся
на учет в службу занятости ввиду полной
бесперспективности этого шага. Не будем
забывать и о сотнях тысяч тех, кого просто не ставят на учет – это так называемое
самозанятое население в селах, у которого
есть шмат земли и какое-то хозяйство для
элементарного физического выживания.
По словам экономического эксперта
Вячеслава Левченко, только за последний
год безработными стали более 500 тысяч
украинцев, причем большая часть – это
молодежь до 24 лет (в этой возрастной категории безработица превышает 25%).
Но если взглянуть на картину в целом,
то на украинском рынке труда сложилась
достаточно интересная ситуация. С одной

стороны, за последние два десятка лет в
Украине уничтожены (или доведены до
катастрофического состояния) целые отрасли промышленности и направления
сельского хозяйства, которые ранее давали миллионы рабочих мест как в городе,
так и на селе. И восполнить эту потерю не
под силу никакому Гройсману – миллионы потерявших надежду украинцев уже
выехали за кордон, и этот процесс только
усиливается.
С другой стороны, работа в Украине
есть. По крайней мере, в крупных райцентрах и областных центрах всегда найдутся
вакансии, среди которых традиционно лидируют рабочие профессии (порядка 5060%), далее идут служащие и работа без
квалификации. Зарплаты хоть и небольшие, но это все-таки лучше, чем ничего –
прожить можно. А если нет соответствующей профессии, то при службах занятости
действуют учебные комбинаты, где можно
бесплатно повысить уже имеющуюся квалификацию, либо получить новую, востребованную на рынке труда специальность.
- Сейчас у нас в стране сложился огромный спрос на рабочие профессии. Это продавцы, официанты, бармены, повара, грузчики, сантехники. Очень большим спросом
пользуются станочники, сварщики, слесари, строители, швеи. Например, в Киеве и
других крупных промышленных центрах
(Харьков, Днепропетровск и пр.) слесарь
может зарабатывать от 15 000 грн в месяц,
а слесарь высокой квалификации (VI разряда) сегодня нередко получает 1000 долларов – и не надо в Польшу ехать. Тот же водитель бетономешалки получает 1000 грн.
в день, но никто не хочет идти работать, говорит эксперт рынка труда Сергей Кравченко.

Кто хочет, тот добьется
«Благодаря» многолетней антигосударственной политике в сфере высшего образования, с одновременным насаждением
глубоко порочной идеологии, сложились
чудовищные перекосы не только на рын-

ке труда, но и в головах молодежи. Ведь
не секрет: если парень идет в ПТУ, чтобы
получить рабочую профессию – то в среде сверстников (воспитанных на сказках о
«красивой жизни») он считается «лохом»,
неудачником, и лузером. Зато любой бездарь может за родительские деньги получить диплом юриста, а потом по блату (или
опять за деньги) устроиться по профессии.
- У нас сегодня наблюдается огромный
переизбыток юристов, экономистов, менеджеров. Все потому, что в Украине еще
недавно было более 800 высших учебных заведений, да и сегодня их неоправданно много. У нас бывшие техникумы,
которые раньше готовили агрономов и
ветеринаров, стали университетами, выпускающими дипломированных юристов
и экономистов. И родители, в гонке за высшим образованием для ребенка, снимают
с себя последнюю рубашку, - даже не задумываясь над тем, сможет ли он потом кудато устроиться по данной профессии? Результаты закономерны: на работу их никто
не берет, но амбиции зашкаливают, и работать в сфере рабочих профессий они не хотят. Хотя в той же Европе к этому делу относятся более ответственно и прагматично.
Например, в Германии порядка 80% молодых людей получают именно рабочие профессии, - говорит Сергей Кравченко.
- Подавляющее большинство молодых
людей в возрасте от 18 до 30 лет элементарно не хотят работать. Они наслушались
всевозможных западных бизнес-тренеров
(еще тех шарлатанов), и теперь говорят:
«Работать нужно не много, а эффективно».
И вроде с этим утверждением не поспоришь. Только для того, чтобы работать эффективно, необходим профессионализм,
жизненный опыт и огромное количество
человеко-часов, проведенных в тяжком
труде. На самом же деле молодые парни и
девушки просиживают в социальных сетях,
в компьютерных играх более 4-5 часов в
день. При этом работают в полсилы, живут
фактически за счет родителей, которым
стало и без того сложнее (девальвация,
рост коммунальных платежей, инфляция),
не читают книги и научные журналы, и ничего с этим делать не хотят. Зато когда они
приходят устраиваться на работу, то просят минимум по $300 зарплаты – и чтобы не
перерабатываться. Реально же они получают в разы меньше, и обижаются, что им
не платят больше. Но что они сделали, чтоб
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получать больше? Главный их враг – лень и
дурной пример.
У меня мама работала с утра и до поздней
ночи, чтоб прокормить нас с сестрой и дать
нам хорошее образование. В других семьях родители ходили на несколько работ.
Сейчас же, когда кризис и нужно пахать не
покладая рук, самые крепкие и сильные –
молодежь, строят свои дома в online играх
и просиживают будущее свое и страны в
интернет чатах, - говорит 28-летний инженер-компьютерщик Александр Мишанин.
И с этим трудно спорить.

Кем работают украинцы
Занятое население по
видам экономической
деятельности
Оптовая и розничная
торговля

3,510 млн

Сельское, лесное и рыбное
хозяйство

2,870 млн

Промышленность

2,573 млн

Образование

1,497 млн

Здравоохранение и
предоставление соцпомощи

1,041 млн

Транспорт, складское
хозяйство, почта и
курьерская деятельность

998 тыс.

Госуправление и оборона

974 тыс.

Строительство

642 тыс.

Профессиональная, научная
и техническая деятельность

423 тыс.

Деятельность в сфере
административного
и вспомогательного
обслуживания

299 тыс..

Временное размещение
и организация питания

277 тыс.

Информация
и телекоммуникации

273 тыс.

Операции с недвижимым
имуществом

268 тыс.

Финансовая и страховая
деятельность

244 тыс.

Искусство, спорт,
развлечения и отдых

208 тыс.

Другие виды деятельности

345 тыс.

Геннадій Савосін,
м.Хмельницький
Останнім часом в засобах
масової інформації йдеться про тих хто створював
державу, радянську владу.
«Переможці», яких привів до
влади Майдан, намагаються
різними засобами паплюжити в першу чергу людей,
які все своє життя присвятили побудові соціально
справедливого суспільства.
«Активісти», беручи реванш,
руйнують пам’ятники, перейменовують вулиці, села і
міста. Голова Верховної Ради
А. Парубій у своєму виступі
на сесії Верховної Ради, хизуючись заявив, що ті хто
мешкає на сході не українці.
І Президент України на сесії
Верховної Ради висловив задоволення з приводу заборони КПУ. Що стало підставою
для прийняття Верховною
Радою законів про декомунізацію, які не відповідають
Конституції України, законам
суспільного розвитку, а є наслідком лише злісних нападок на радянську владу, яка
70 років будувала державу,
що стала однією із багатших
країн Європи.
Декомунізація означає боротьбу з комуністичною ідеологією, а тому повинна вестись
у формі контраргументації за
основними положеннями. Однак, замість цього, обраний
примітивний підхід – боротись
із пам’ятниками і назвами які
асоціюються з комуністичною
ідеологією, пов’язаної з К. Марксом та його вченням.

Українські вчені нагадують:
«знання законів суспільного
розвитку, відкритих Марксом,
необхідна умова перспективного керування країною, а відтак,
і її прогресивного розвитку, національної безпеки, тоді як незнання їх стає причиною деградації.»
25 років «переможці» користуються тим, що побудували
покоління радянської України.
Сьогодні праця багатьох привласнена «одинаками», які у
своїх статках мають декілька
державних бюджетів. А основна
маса українців не може звести
кінці з кінцями. Уряд підсів на
голку МВФ, а борги буде віддавати той же багатостраждальний люд, який привів до влади
новітніх «патріотів».
І ось у цій економічній скруті з’являються особи для яких
головне – все «пояснити» і
пов’язати, а ось що робити вони
не мають і гадки, бо ніколи цим
не відзначались.
Вони шукають винних, наділяючи їх тими рисами, які вигідні
«письменникам» для того, щоб
читачі змінювали своє відношення до певної особи, суспільства в якому ми жили.
В газеті Хмельницької міської
ради «Проскурів» дуже часто
друкуються подібні матеріали.
В декількох її номерах пан Маліш (відомий в певних колах
публіцист, колишній працівник
газети «Корчагінець», органу
комсомольської організації області) у публікації «Ідоли падають долу»
«проаналізував»,
«сформував» і виклав стільки
бруду на В.І. Леніна, до всього
радянського. А «факти» і цифри,
які він наводить, з «секретних
документів», нагадують донос,
яких і в «буремні» роки було написано багато. Так Петром Малішем було «визначено» 40 млн.
жертв за роки «ленінщини»,
заради більшої «впевненості»
додає інформацію про тисячі
знищених священників, 70 млн.
згублених за часів Сталіна. Освіченій людині зрозуміло, що ці

цифри не відповідають дійсності, але йому дуже кортить бути
більш «доказовим» і таку базу
він знаходить, заручившись містифікаціями. Однак доказовим
можна бути лише тоді, коли ти
розумієш свій предмет досконало, без брехливої «бази», якої
достатньо було сфабриковано
за останні роки, для подібних
«письменників» і виразників
інших поглядів. І це спрацьовує
серед громадян, які не в змозі
розібратись у правдивості «викладів» патріотів.
На порозі 1917-1920 років на
території України були спроби
створення самостійної держави
– Українська народна республіка, Західно-Українська Народна
Республіка, Українська держава, які були неспроможними. І
лише УРСР принесла дійсну державність у складі СРСР в якості
союзної республіки – суверенної держави зі своєю конституцією, органами влади, судової
системи і т.д.
Нагадаю Малішу та подібним
– Україна за роки радянської
влади (1922-1991) стала однією
з найбагатших країн Європи.
Мала значні досягнення в економіці, сільському господарстві.
Чого варті лише успіхи в літакобудуванні, космічній галузі!
Більше того, мала високий
рівень життя – в Ощадбанку на
особистих рахунках громадян
зберігалося понад 400 млрд.
дол.
Сьогодні країна лежить, посуті, в руїнах, на Донбасі йде
війна, втрачено Крим, а її керівництво вештається по світу з
протягнутою рукою. Крім того
розв’язана психологічна війна
проти власного народу за схемою «стирання історичної памяті.»
- Україна позбулась знаків і
символів «сатанинського» духу,
особливо після указу Президента про декомунізацію, - каже П.
Маліш і вигадує чому це відбувається.
«Активісти» руйнуючи пам’ятники наголошували, що наре-

шті вони позбавилися російського впливу і Україна заживе
як «цивілізована, європейська
держава». Зажили. Два роки
«новітня Україна» в економічному колапсі, русофобній істерії. Що призвело до втрати
економічних ринків,
робочих місць, розбрату між українцями. І навіть закордонні
«спеціалісти» не здатні з тим
безладом, що створили революціонери, розібратися. За
інерцією почали руйнувати і
інші пам’ятники, що пов’язані
із українсько-польською дружбою. І тут закони інерції у дії!!
Сьогодні Маліш та йому подібні, намагаються фальсифікувати
історію, все роблять
для того, щоб в Україні частіше
лунали гасла націоналістів, галицьких активістів. Не виключенням є і згадана публікація,
побудований на фальшивих домислах людини, яка має «свої
думки» і нехтує іншими думками, людей, які бажають розібратись у ситуації, без наклепів, та
інших «домислів».
Хоча проміж брехні та наклепів на Леніна він намагається
використати такий прийом: перелічивши всі відомі позитивні
риси В.І. Леніна. А для чого? Невже залишилась совість? Ні! Так
потрібно, щоб читач повірив у
щирість «брехні». До речі, аналогічні прийоми використовували і Яковлєв, і Волкогонов та
інші особи, що «вивчали» діяльність Леніна.
В статті «Наша відповідь С.
Кульчицькому і Ко» І. Грущенко
– видатний вчений, пише: «До
контрреволюційного перевороту та розвалу СРСР в 1991 році
Радянська Україна за індексом
людського розвитку (І.Л.Р.) входила в першу десятку найбільш
розвинутих країн світу, а в роки
пострадянського лихоліття опинилась на 151-му місці по виробництву ВВП на душу населення
і на першому місці за темпами
фізичного вимирання.»
Такий трагічний підсумок
сьогодення…

Нев’януча пам’ять і міністр-невіглас
Леонід Туменко,
м.Черкаси
Грудень був
багатий на свята – державні,
народні, релігійні. А ще – на
пам’ятні дати. На
Черкащині вшановували сторіччя славних земляків – Галини Буркацької та
Олександра Тканка.

Жінка – трудівниця і нині
зразок
Двічі Героя Соціалістичної Праці Галину Євгенівну Буркацьку називаємо однією з найвидатніших керівників сільського господарства
Черкащини.
Родом вона з Геронимівки, де і розкрились
її організаторський і господарський талант. У

1951 році артілі трьох сіл Геронимівки, Дахнівки й Василиці об’єднались в одне господарство і головою обрали Буркацьку. І не помилилися, бо вже в тому році зібрали такі врожаї
зернових, про які ніхто й не мріяв. Працюючи
керівником господарства, Галина Євгенівна
захистила кандидатську дисертацію. Із 1968
року стала викладати в Українській сільськогосподарській академії, написала кілька посібників для студентів і керівників господарств.
Славетна землячка не поривала зв’язків з
рідним селом, допомагала його соціальному
розвитку, відвідувала рідну садибу.
17 грудня 2016 року минуло сто років від
дня народження знаної краянки.

Партизанський командир –
ректор

Таким увійшов в історію Герой Радянського
Союзу Олександр Васильович Тканко, якому
23 грудня виповнилося б сто років. Від Карпат
і до Черкас його знали як відважного воїна і
командира партизанських з’єднань, тактика

яких не вписувалась в усталені канони. Це він
у формі німецького вахмістра і водія розчистив переправу через Дніпро на правий берег
для наших бійців.
Був ректором Черкаського педагогічного
інституту. Працював 26 років. Це під його началом провінційний навчальний заклад став
провідним в Україні з підготовки вчительських
кадрів для сільських шкіл всіх областей. Випускники пишаються своїм ректором.
Повторюся – пам’ять про славних земляків
нев’януча. Та не для всіх. Голову обласної організації ветеранів Володимира Веретільника
подивував телефонний дзвінок із столиці. Міністр культури, так званий голос майдану Євген Нищук аж трусився зі злості: не здумайте
відзначати пам’ять героїв – одержите за це 10
років тюрми.
Отакої! Та не сам здогадався – підказав вірнопідданий перший заступник голови ОДА
Віталій Коваль.
Славним слава! А невігласам, боягузам
пам’яті – ганьба!

№4-5(8-9) • 1 лютого 2017 року

6

“За правду і справедливість”

27 января – День полного снятия блокады Ленинграда

Cвідок історії

«Я родом из блокады…»
кто не болел! За всю войну мы ни
разу не болели, хотя светились
от недоедания…

Геннадий СНОЗ
Так говорит черкасщанка, ветеран Великой Отечественной
войны Ирина Васильевна Полищук (Анушина). Она родом
из Ленинградской области и с
первых дней войны до самого снятия блокады служила
медсестрой на Ленинградском фронте. Она является
одной из старейших членов
местной организации блокадников – Черкасских ленинградцев, как называют себя
эти мужественные люди, и 2
мая ей исполнится 94 года.
Мы посетили блокадницу с
председателем
Черкасской
областной организации жителей и участников обороны
блокадного Ленинграда Ниной Дубровской.

БЛОКАДА
– После окончания семилетки
я поступила в Ленинградский
медицинский техникум. Когда
началась финская война, уже
работала в педиатрическом институте, и меня перевели в 736й полевой передвижной госпиталь. Помню, что солдаты тогда
ходили в белых халатах и на лыжах, а вскоре война закончилась
нашей победой.
Ветеран хорошо помнит 22
июня 1941 года – первый день
Великой Отечественной войны.
– Это было воскресенье и мы,
гуляя с подружками, зашли далеко за город. Вдруг перестали
ходить электрички и все начали кричать: «Война началась!»
На работе мне вручили повестку
и уже с 25 июня 1941 г. я в армии
– служила в «родном» 736-м госпитале.
Помню,
было очень много
раненых. Хорошо помню август
– когда на нас наступали и стреляли. Было страшно. Финнам
где-то удалось прорвать нашу
оборону, начался сильный обстрел. А мы как раз находились

ГДЕ-ТО ПОД БЛОКАДНЫМ
ЛЕНИНГРАДОМ

Ирина Полищук
и Нина Дубровская
недалеко от Ленинграда, ближе
к финской границе – грузили поезд с раненными. Во время погрузки у нас тогда умерло семеро
солдат. Поезд ушел – командование приказало увести состав,
чтобы уберечь раненых, а мы
бежали под сильным обстрелом
километров пятнадцать. Тогда я
была ранена осколком, а терапевтический госпиталь попал в
плен. Наша хирургия находилась
от него в 3-4 километрах, и нам
удалось уйти.
Питание было очень скудным –
голодали и раненые, и солдаты,
и мы. После начала блокады нам
давали по полтора кусочка сахара, по два сухарика и «бульон»
из пары картофелин в сутки.
Было много работы – сменишься с дежурства, три часа
поспишь, а уже нужно вставать
и готовить перевязочный материал. Кроме того мы с подругой
Любой должны были пилить
дрова
для газогенераторных
двигателей.
Иногда мне приходилось сопровождать раненых в Ленинград. И я видела трупы умерших

З ювілеєм!
1 лютого 2017 року святкує свій
70 – річний ювілей

Костюк Олександр Олексійович,
один з фундаторів Шепетівської міської
організації політичної партії «За правду і
справедливість»
Є ювілеї досить різні,
Та є одна з найкращих дат,
Вітають щиро всі колеги.
У день, коли Вам – 70!
І зичимо щиро щасливої долі,
Здоров ‘я міцного з роси і води.
Хай серце не знає ні зради, ні болю,
Хай злагода буде в сім’ї назавжди.
Бажаємо успіхів Вам у роботі,
На благо країни, на благо людей.
Нехай оминають Вас всі негаразди,
А радість панує в душі кожний день.
Рада Хмельницької
обласної організації
політичної партії
«За правду і справедливість»

от голода людей, которые лежали вдоль дорог.
Ветеран рассказывает о случае, который до сих пор не может не вспоминать без слез:
– На моем дежурстве к нам
привезли тяжело раненого в живот солдатика лет восемнадцати
– маленький, худенький… А у нас
была врач Мария Петровская,
впоследствии знаменитый хирург. Я прошу: «Мария Евгеньевна, прооперируйте, пожалуйста!» Она разрезала и говорит:
«Забирайте, часа через полторадва он умрет!» Этот солдатик
рассказал, что у него из родных
только мама и он у нее один. И я
начала писать письмо его матери, а он диктовал. А когда начал
говорить адрес, до конца досказать не успел – умер. И это письмо так и осталось у меня… Я уже
не помню имени того мальчика,
помню, что он был одессит…, - на
глазах фронтовички показываются слезы, но она быстро берет
себя в руки.
– Блокада… Все были худые,
тощие, тяжело работали и в слякоть, и в жару, и в мороз, но ни-

– Когда я шла в армию, взяла
свое выходное платье. Мы же
были 17-летними девчонками,
любили одеваться, бегали на
танцы. Даже война и постоянная усталость не могли стать
этому помехой! Где-то заиграла
гармошка – уже хочется потанцевать. Рядом формировались
воинские части, молодежь начала знакомиться. Мы бегали к
ребятам, они ходили к нам. Както во время затишья возникла
идея сфотографироваться. Мы
как раз стояли в лесу где-то под
Ленинградом. Кто-то из наших
девчонок познакомился с военным фотокором и мы пошли
фотографироваться.
Молодая сержант медслужбы
тогда надела свое единственное
белое выходное платье. Кругом
шла война, свистели пули, рвались снаряды, гибли люди, но
молодость и жизнь брали свое,
и казалось, что нет ни войны,
ни блокады – даже в самые тяжелые времена лишений и испытаний люди как-то умудрялись
выкраивать время для своего
маленького счастья. Эту фотографию Ирина Васильевна всю
жизнь хранит, как самую дорогую память о тех грозных днях.
– Мне дети увеличили фото и
вставили в рамочку. Но я почти
ничего не вижу – начала слепнуть. Главное, что раненый глаз
еще немного видит, а здоровый
– нет. Но ничего, я уже привыкла,
хотя сначала было плохо.
27 января 1944 года советские
люди с замиранием сердца слушали сообщение Совинформбюро о полном снятии блокады
Ленинграда. Среди них была и
20-летняя медсестра Ирина Анушина.

– И мы пошли дальше, а вскоре наш Ленинградский фронт
стал 4-м Украинским. Когда война закончилась, мы были в Чехословакии. Как раз было мое
дежурство, как вдруг началась
такая стрельба, что мы сначала
подумали - это на нас наступают. Но нам объявили: «Победа!»
Помню, это было в 9 часов утра
9 мая. Было много слез радости,
объятий и веселья.
После войны Ирина Васильевна работала медиком, вышла
замуж, имеет сына, дочь, троих
внуков и правнука. На портале
«Подвиг народа» имеется наградной лист за подписью начальника 736-го полевого передвижного госпиталя майора
Васильева о награждении старшего сержанта медслужбы Ирины Анушиной медалью «За боевые заслуги»:
«…В период тяжелых условий
блокады и голода самоотверженно работала по уходу за ранеными. Во время боевых действий 23-й армии на Карельском
перешейке товарищ Анушина
непрерывно работала в перевязочной и операционной, самостоятельно сделала 92 переливания крови, спасая жизнь бойцам,
лично сделала 500 перевязок и
наложила шин, участвовала при
сотне операций и первичных обработках.
Во время работы в госпитале
г.Краков ежедневно обслуживала 150 чел. тяжело раненых, работая по 18-20 часов в сутки. За
прекрасный уход и материнскую
заботу получила благодарность
от всех бойцов и офицеров, выраженную в письме на имя командира части…»
Потом в жизни фронтовички
было много счастливых минут,
но наиболее памятны и дороги
для нее воспоминания о тяжелой военной поре, о мгновениях
настоящего девичьего счастья,
которое ей подарила судьба в
период затишья в прифронтовом лесу где-то под блокадным
Ленинградом...

Поштова скринька

Болить

(про завод в с.Удич)
В славетному селі цукровиків,
завжди був запах цукру і сиропу.
Село світилось золотом вогнів,
Ніхто з села не рвався у Європу.
Та ось біда, прийшла в село руїна…
Вже діти не повірять, що колись
В нас цукор купувала вся країна,
І на рахунку гроші в нас велись.
Було: скирти із цукру на плацу
(Склади не спромагалися прийняти)…
Я пустку бачу нинішню оцю…
Нащо було багатство руйнувати?
Роки спливли, завод як сирота,
Лише труба і корпуси маячать.
В цехах, на ТЕЦ – відчайна пустота,
(Покійникам добро,
вони цього не бачать).
В селі панує настрій: сум і щем,
Всі вулиці у темряві. Допоки?!
Стоять зажурені під снігом і дощем,
Як в ті далекі, ще воєнні роки.
Михайло Камінський
колишній інженер заводу
Вінничина

Я не в претензии, мне просто интересно...
Скажите мне, мой Президент, Премьер, нардеп,
Задами пухлыми сидя в державных креслах,
Есть человеческим желаниям предел?
Я не в претензии, мне просто интересно.
Прошу, поведайте, не надоело вам
Делить страну свою, как бедную невесту?
Вы кто, политики иль ушлая братва?
Я не в претензии, мне просто интересно.
Один из вас уже просил ведь пулю в лоб,
И почему был не услышан - неизвестно,
Зачем тогда его помиловал Господь?
Я не в претензии, мне просто интересно.
А может стоит на войну вас всех призвать?
Единой сворой по всего одной повестке.
И сколько б вы сумели там повоевать?
Я не в претензии, мне просто интересно.
Доколе будет с телевизора звучать
Ваш симбиоз пустых речей и глупых жестов?
Вы не устали бесконечно воровать?
Я не в претензии, мне просто интересно.
Ещё б хотел я знать ответ на свой вопрос:
Когда народ укажет вам, где ваше место?
И всех в наручниках доставит на допрос...
Я не в претензии, мне просто интересно.
			 Русняк З.І.
			Хмельниччина
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Если ноги оттекают – в вашей системе крвообращения есть нарушения
полезные советы

ДОМАШНІЙ КЛУБ

Бабушкина аптека

ОТЕКАЮТ НОГИ?
УЗНАЙ ПРИЧИНУ

Рассада огурцов
в... скорлупе
Порой семена огурцов капризничают (плохо всходят) или вовсе не
прорастают. К тому же огуречная
рассада не очень легко переносит
пересадку, да и с поиском стаканчиков всегда проблемы. Поэтому
многие дачники придумали использовать в качестве тары под
рассаду… яичную скорлупу.

Отекают ноги в основном из-за
мышечной недостаточности стенок
вен. Этому способствует генетическая предрасположенность, неправильное питание, слабая физическая активность. Постепенно вена
становится слабее и начинает хуже
справляться со своей работой – возвращением крови к сердцу. Кровь
начинает застаиваться, а венки постепенно растягиваться, вследствие
этого и отекают ноги, появляются
характерные боли жжения. Поэтому,
если ноги отекают, это говорит о
том, что в вашей системе кровообращения есть нарушения – венозная
недостаточность.

Сначала в ногах появляется ощущение, будто они горят, ходить становится сложнее, кожа выглядит прозрачной
и на поверхности проступают синие
венки. Если венозную недостаточность
не лечить, то она может перерасти в
более серьезные проблемы, например,
флебит – венозный тромбоз. Позже могут появиться такие осложнения как
венозная экзема и гиподермит. Также причинами отеков ног могут быть
плоскостопие, неправильный обмен
веществ, застой лимфы, большая нагрузка на ноги и проблемы с почками.
Если в основном отекают лодыжки ногэто может быть признак сердечной
недостаточности.

Что понадобится? Семена огурцов,
грунт, яичная скорлупа, поддоны из-под
яиц, пленка.
Что дальше? Яичная скорлупа для посадки семян должна быть целой и хорошо
просушенной. В нее засыпают подготовленную почву, укладывают 1-2 семечка и
сверху присыпают рыхлой землей на 1-2
см. Скорлупу ставят в тару для хранения
яиц и накрывают прозрачной пленкой.
ВНИМАНИЕ! Так как количество почвы в
скорлупе ограничено, то нужно следить,
чтобы она не пересыхала.
Примерно на пятый день, когда семена проклюнутся, можно снять пленочное
укрытие, продолжая следить за влажностью почвы.
Еще 10-14 дней рассаду держат на подоконнике. А когда установится теплая
погода, можно выносить на улицу для закалки. К моменту высадки растения будут
крепкими и коренастыми. При посадке
в открытый грунт рассаду не нужно извлекать из скорлупы, а всего лишь слегка сжать в кулаке, чтобы она треснула, и
опустить в лунку.
Результат – растения получают дополнительную подкормку, ведь в скорлупе
много извести. Яичная скорлупа снижает
кислотность почвы, улучшает ее структуру,
повышает эффективность минеральных
удобрений. Рассада быстро набирает силу.
Огурцы дают отличный урожай.
Аналогично выращивают рассады кабачков, тыквы и перцев, помидор.

ЧТО ДЕЛАТЬ
ЕСЛИ ОТЕКАЮТ НОГИ

Чтобы справиться с отеками старайтесь не пить много жидкости после семи вечера и выводите из организма лишнюю жидкость. Для этой
цели хорошо использовать отвары

лекарственных растений.
‣ Очень эффективен при отеках
ног отвар из ягод и коры бузины. А
распаренные листья бузины можно
прикладывать на варикозные узелки
на ногах.
‣ Отличным мочегонным средством
являются отвары из цветов липы, листьев
и почек березы и экстракт полевого хвоща: возьмите по 2-3 столовые ложки полевого хвоща, спорыша и березовых почек. Перемешайте их и возьмите 1 чайную
ложку смеси. Залейте стаканом кипятка и
настаивайте около 30 минут, затем процедите. Пейте 3 дня с перерывами на
1 день по 1 столовой ложке после еды 3
раза в день. Проведите курс в течение
трех недель.
‣ Поможет растение астрагал. Отвар
из него способен не только уменьшать
отеки ног, но и благотворно воздействует на сердечно-сосудистую систему.
Залейте кипятком 10 грамм астрагала,
охладите и процедите. Принимайте
его по 2-3 столовых ложки в течение 2
недель 2-3 раза в день. После 3 дней
перерыва курс можно повторить.
‣ Хорошо помогают ванночки для ног
или протирания кубиками льда. Опустите ноги в холодную ванну на 5-10 минут, а
затем сделайте массаж отекших мест легкими щипками, продвигаясь снизу вверх.
В воду можно также добавить морскую
или обычную поваренную соль, либо несколько ложек хвойного экстракта. Поместите ноги в эту целебную ванну на 1520 минут – усталость снимет как рукой, а
отеки пройдут.
‣ Для снятия отеков также подходит
чеснок. Измельчите головку чеснока и
залейте его стаканом кипятка. Охлажденной кашицей натрите места отеков
и оставьте на 30 минут, затем смойте.
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ВОПРОСЫ:
По горизонтали:
6. Наиболее точный способ учета количества оптимистов. 8. Банкетные данные.
9. Наглядный результат работы киллера.
11. Церковно-музыкальная специальность.
16. Загадочная картинка. 17. Царь, чья любовь к лошадям довела до экологической
катастрофы. 18. «Монументальная» повесть
Василия Быкова. 19. «Ломаная» монета.
24. Переросшие галоши. 26. Побег с помощью лопаты. 28. Транспорт, заготавливаемый
зимой. 29. Прикид индианки. 30. Огненный
букет на праздник. 31. Столица со взморьем.
32. Перьевая ликвидация. 33. «Одноцветные
люди». 34. Цветок среди частиц. 35. Объект
охов-ахов фаната. 37. Пришла она - отворяй
ворота. 38. Какой плод Игорь Северянин искупал в шампанском? 39. Карточная общага.
40. Мера небоскребистости. 43. Зримый
символ святости. 46. Немой убийца спаниелей. 48. Звук, отсутствующий в «Подмосковных вечерах». 49. Лебединое в балете.
50. Иное название «бычка». 54. Байка викингов.
55. «Честное пионерское», данное Богу.
56. Корабельная баранка.
По вертикали:
1. Шлюз. 2. Утро. 3. Арба. 4. Зять. 5. Чешуя. 7.
Буква. 10. Село. 12. Выброс. 13. Ноль. 14. Расчет.
15. Пиво. 20. Реалист. 21. Шпионаж. 22. Адмирал.
23. Демагог. 24. Барабан. 25. Тугодум. 27. Парус.
28. Тюбик. 35. Качели. 36. Ролики. 41. Азот. 42.
Пара. 44. Икра. 45. Томат. 47. Взлет. 50. Чаша. 51.
Неуд. 52. Рева. 53. Кола.
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ПИРОГИ НА УЖИН

ПИРОГ С МЯСОМ
Ингредиенты: Для теста: 2 яйца, 1/2
ч. л. соли, 1 стакан муки, 1 стакан кефира,
1 ч. л. соды. Для начинки: 300 г фарша,
2-3 луковицы (порезать кубиками), соль,
перец — по вкусу.
Приготовление: Кефир смешиваем с
содой и оставляем минут на 5. Затем добавляем остальные ингредиенты и хорошо перемешиваем.
Смазываем форму маслом, посыпаем мукой и выливаем половину теста. Выкладываем подготовленную начинку (сырой
фарш) и выливаем на нее вторую половину теста. Ставим в нагретую духовку и
печем 40 минут при температуре 170 градусов. Начинку можно сделать любую.

ХАЧАПУРИ ДЛЯ ЛЕНИВЫХ

Ингредиенты: 100 г сыра, 100 г сметаны, 1 яйцо, 1 ст.л. муки, укроп, масло
растительное, соль и перец — по вкусу.
Приготовление: Сыр натираем на
мелкой терке, укроп измельчаем. Смешиваем сыр, сметану, яйца, муку, укроп.
Солим и перчим, хорошо перемешиваем.
Выливаем смесь в сковороду с нагретым
растительным маслом и обжариваем с
двух сторон по 10 минут. Затем остужаем и разрезаем на порции. Чтобы убрать
лишнее масло с готового хачапури, снимаем его со сковороды и промокаем бумажным полотенцем с обеих сторон.
Ингредиенты: 4 яйца, 300 г майонеза, 2 ч.л. разрыхлителя , мука, по 150 г
ветчины и сыра для начинки.

По вертикали:
1. «Лифт» на реке. 2. Оно всегда вечера мудреней. 3. Тарантас из аула. 4. Если есть теща,
должен быть и он. 5. Один из двух признаков,
отличающих русалку от обычной женщины.
7. Одна из трех, на которые можно послать.
10. Фольклорное Кукуево как населенный
пункт. 12. Разовое «вышвыривание» вредных
веществ в атмосферу. 13. Число, на которое
нельзя делить. 14. Неплохое основание для
брака. 15. Напиток под воблу. 20. Последователь правдивого искусства. 21. Наказуемое
любопытство. 22. Бабочка-главнокомандующий. 23. Наиболее обещающий политик.
24. Заячий музыкальный инструмент. 25. Провокатор цейтнота. 27. Ветроулавливатель
на яхте. 28. Космическая тара. 35. «Летающая лавка». 36. Ножные колеса. 41. Удобрение, витающее в воздухе. 42. Вещевой дуэт.
44. Деликатес от рыбы-роженицы. 45. Консервная среда обитания для кильки. 47. Начальная фаза полета самолета, число которых
по статистике всегда больше числа посадок.
50. Сосуд, полный знаний. 51. Провальная
оценка. 52. Корова-плакса. 53. Заморская газировка.
ОТВЕТЫ:
По горизонтали:
6. Лотерея. 8. Меню. 9. Труп. 11. Звонарь. 16.
Ребус. 17. Авгий. 18. Обелиск. 19. Грош. 24. Боты.
26. Подкоп. 28. Телега. 29. Сари. 30. Салют. 31.
Рига. 32. Ощип. 33. Раса. 34. Пион. 35. Кумир. 37.
Беда. 38. Ананас. 39. Колода. 40. Этаж. 43. Нимб.
46. Герасим. 48. Шорох. 49. Озеро. 50. Чинарик.
54. Сага. 55. Обет. 56. Штурвал.
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готовим сами

ПИРОГ С ВЕТЧИНОЙ И СЫРОМ

кроссворд
1

7

Приготовление: Смешиваем яйца,
разрыхлитель, майонез и муку. Консистенция теста должна соответствовать
густой сметане. Нарезаем ветчину, сыр
натираем на терке. Выливаем половину
теста в форму для выпечки. Выкладываем сверху начинку и заливаем тестом,
которое осталось. Также можно посыпать
небольшим количеством сыра. Затем
разогреваем духовку до 180 градусов и
оставляем там пирог на полчаса.

КАПУСТНЫЙ ПИРОГ

Ингредиенты:
500 г молодой
белокoчанной капусты, 3 яйца, 5 ст.л.
сметаны, 3 ст. л. майонеза, 6 ст. л. муки, 1
ч. л. соли, 2 ч. л. разрыхлителя, 1/2 пучка
укропа, кунжут (для посыпки).
Приготовление: Капусту шинкуем,
солим и слегка мнем. Добавляем мелко
нарезанную зелень. Яйца взбиваем в однородную массу. Добавляем остальные
ингредиенты и месим тесто. Форму смазываем сливочным маслом и выкладываем капусту. Заливаем тестом и посыпаем
сверху кунжутом. Ставим пирог в разогретую до 180 градусов духовку, выпекаем 30 минут до образования золотистой
корочки.
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8 Х-файлы
Хрустальные черепа.
“За правду і справедливість”

Хрустальный череп существует – это факт,
значит, его кто-то изготовил, но что это были за люди?

Чьи они?
По материалам http://tainy.net

В мире существует огромное количество загадок, тайн, которые
не вписываются в имеющуюся научную теорию. Ежегодно по всему миру находят артефакты, которых просто недолжно существовать, ведь человечество не способно было изготавливать столь
сложные механизмы, великолепные украшения или странные
вещи бытового назначения в далекой древности.
Хрустальный череп существует – это факт, значит, его кто-то изготовил, но что это были за люди? Могло ли человечество на заре
своего развития добиться столь значительного технологического
рывка, чтобы сделать подобную вещь? Возникает вопрос, если не
человек изготавливал этот предмет, то кто? Ответов у современной науки по данному поводу нет.
Одной из неразгаданных тайн археологии является находка хрустального черепа. Артефакт сам по себе странный, его назначение
и способ его изготовления неизвестны, время происхождения
можно установить довольно условно. Но еще большую таинственность этому делу предает не единичный случай обнаружения таких предметов. Такие предметы находят не только в Южной Америке, но и по всему миру. Но не стоит забегать наперед, давайте
разберемся во всем по порядку.

Находка
хрустального черепа

Подумай
и улыбнись

Первый череп был найден в 1927
году во время раскопок руин древнего города Лубаантума. Во время
исследования одного из многочисленных алтарей города, дочь археолога Альберта Митчелл-Хеджеса,
обнаружила череп, изготовленный
из цельного куска горного хрусталя. Артефакт был обнаружен под
огромным количеством обломков. Поразительно, но несмотря
на время, на нем не было никаких
царапин или повреждений. Первоначально он был обнаружен без
нижней челюсти, которую впоследствии отыскали недалеко от
места обнаружения первой части
артефакта. Она крепилась к черепу на подвешенных подвижных шарнирах и при малейшем
касании приходила в движение.
Вес всей конструкции составлял 5
килограмм. Однако, наибольшее
восхищение вызывали пустые
глазницы черепа, неизвестным
мастерам удалось создать удивительную вещь, каждый заглянувший в провалы этих глазниц, как
будто погружался в легкий транс и
застывал перед ним погрузившись
в мистические грезы.
Скоро находка приобрела довольно темную славу, ведь через
некоторое время после того, как
был найден артефакт, в лагере
начали происходить различные
несчастные случаи. Первой это заметила, дочь Митчелл-Хеджеса,
которая и обнаружила мистическое действие артефакта на чело-

века. Однажды она поставила его
около своей кровати и всю ночь
ей снились реалистичные сны, где
она видела жизнь индейцев, их войны и кровавые ритуалы. Аналогичные сны повторились и на следующую ночь, только после того,
как череп был убран из комнаты
девушки, видения прекратились.
Несколько десятилетий артефакт хранился в семье Альберта Митчелл-Хеджеса, но в 1943
году он появился на аукционе в
Сотбис. Самое интересное заключается в том, что его купил
Альберт Митчелл-Хеджес за 400
фунтов. Возникает вопрос, зачем
это было сделано? Сам археолог
объясняет это таким образом.
Он взял в займы у своего друга
Берни 200 фунтов, череп выступал в качестве залога и после
того, как он не смог отдать долг
своевременно, Берни выставил
его на аукцион, где его купил
владелец. Вопрос заключается
в следующем, если у мистера
Митчелл-Хеджес не было денег
отдать долг, откуда у него появились деньги, чтобы выкупить
артефакт? Возникает ощущение,
что археолог хотел избавиться от
черепа, но что-то ему помешало,
и он передумал его продавать.

Исследования
артефакта

В период с 1964 по 1970 года
над изучением этого артефакта
трудился известный искусствовед
Фрэнк Дорланд. Ним было установлено, что череп изготовлен из

Одесские штучки
– Невестушка, ты скотинку покормила?
– Нет, мама, спит еще ваш сыночек...
В одесской семье ожидают гостей. Муж
жене:
– Праздничный сервиз можешь поставить
на стол, а серебряные ложечки не подавай.
– Яша, неужели ты думаешь, что гости

Теории
происхождения

одного куска горного хрусталя,
который отличается своей твердостью. Артефакт имеет превосходный баланс, уравновешенный к
центру тяжести предмета. При незначительном прикосновении или
просто дуновении ветра нижняя
челюсть начинает тут же двигаться. В самом черепе установлены
различные линзы, призмы и проделаны каналы, значение которых
исследователь не смог определить.
Однажды Фрэнк работал с артефактом возле камина, повернув к
огню артефакт, он чуть не лишился
чувств, оказывается линзы, были
установлены таким образом, чтобы собирать свет и передавать его
к глазницам артефакта. Возникает
ощущение, что в них полыхает зловещий огонь.
Исследование
поверхности
предмета повергли мистера Дорланда в состояние легкого недоумения, ведь на ней не оказалась
не единого следа от инструментов
для полировки поверхности. Поразительно, но, даже при рассмотрении под микроскопом вся поверхность была идеально ровной.
Поэтому исследователь решил обратиться за помощью в компанию
«Хьюлетт-Паккард», занимающейся производством кварцевых генераторов.
Проведенная экспертиза установила, что черепу более 12 000
лет. Вспомним историю, цивилизация майя возникла лишь в 2
400 году до нашей эры. Как выразился один из экспертов, кото-

могут их украсть?
– Нет, Сара, я таки думаю, что их могут
узнать.
– Ты самая красивая была на своем дне
рождения.
– Спасибо! Я старалась!
– Специально гостей подбирала?!
Прочитал Карнеги, решил, что следую-
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лекционера, агентами этой службы. Предметом их интереса был
как раз такой же хрустальный
череп. Во время серьезных боев
на восточном фронте, когда немецкие войска несут колоссальные потери, группа агентов ищет
старые артефакты, которые не
представляют никакой военной
ценности. Маразм, не правда ли?
Или же немецкие фанатики знали,
нечто, что могло оправдать все их
затраты? И снова ответов нет.

В поисках разгадки
Хрустальный череп стал настоящей сенсацией всего ученого
мира, этим артефактом заинтересовались не только археологи, но и
этнографы, которые начали искать
хоть какие-то упоминания про этот
загадочный предмет. Вскоре было
обнаружено, что в легендах индейцев сохранилось упоминание про
13 черепов, которые богиня смерти
передала человечеству.
В процессе поиска информации
относительно этих предметов,
открылось, что к черепам смерти активный интерес проявляло
«Ананербе», загадочное подразделение в структуре Третьего Рейха.
Так в 1943 году была произведена
попытка ограбления частного кол-

щий день начну с улыбки. Всю первую половину дня всем улыбался. В обед ко мне
подошел начальник и сказал:
– Еще раз накуренный на работу припрешься – уволю!
– Внучек, иди кушать! Еда на столе!
– Иду, баб...
– Иди, а то остынет... Внук встает изза компьютера и идет на кухню. Бабуля
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рый занимался изучением артефакта: «данная штука не должна
существовать». Но возникает
другой вопрос, кто создал эту
вещь? Неужели первобытный
человек мог работать со столь
твердыми горными породами и
имел такие идеальные инструменты? Ответа нет!
Ученные подсчитали, что на
его изготовление, понадобилось
бы более 7 000 000 часов работы, если работать круглосуточно, то это около 800 лет, а если
работать по 12 часов в день, то
понадобится 1 600 лет. При этом
твердость предмета такова, что
обрабатывать его можно только
с помощью алмаза. Остается загадкой, как или каким образом
был изготовлен этот артефакт?

Существует несколько теорий
относительно происхождения
данного странного артефакта.
Рассмотрим каждую из них:
1. Артефакт был создан неизвестной цивилизацией, которая
перестала существовать по какимто причинам. Некоторые активисты предлагают мнение, что это
была Атлантида, но подтверждений этому нет. То же мнение
высказали задержанные в 1943
году в Бразилии немецкие резиденты, которые охотились за ним.
В Библии рассказывается про событие, которое названо Великим
Потопом, что если это описана
техногенная катастрофа какой-то
расы? Тогда становится понятно,
что была развитая раса, которая
оказалась уничтожена. Поэтому
по всей планете находят свидетельства о былом величии этой
цивилизации.
2. Череп дали людям инопланетяне, затем чтобы наши предки его использовали для чего-то.
Но возникает вопрос, зачем пришельцам это? На сегодняшний
день не существует технологии,
которая бы позволила воссоздать такой метод шлифовки.
Кстати, Фрэнк Дорланд является
одним из тех, кто поддерживает
эту теорию.
3. Предки индейцев майя были
настолько фанатичны, что на
протяжении 1500 – 2000 лет полировали кусок горного хрусталя. Ради удовлетворения своих
религиозных чувств, иного использования данного черепа,
как только в религиозных обрядах, наверное, не существует.
4. Череп исполняет желание. В
1991 году Шапиро Джошуа опубликовал статью, ссылаясь на
рассказ какого-то старого индейца, он писал, что череп обладает магическими способностями исполнять желания людей.
Подводя итог, можно сказать,
что на данный момент не существует логического объяснения
относительно этого хрустального черепа. Этот артефакт вызывает огромное количество вопросов, ответить на которые на
данный момент невозможно.

прыгает на его место у компьютера:
– Повелся внучек!
Одесский водочный завод приступил к
выпуску водки в бутылках с левой резьбой.
Такого, с похмелья, от него не ожидал никто...
Одна девушка ждала-ждала принца на
белом коне.
... А пришел почтальон и принес ей пенсию.
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