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ЧЕКАТИ НА ЛІДЕРА ЧИ СТАТИ НИМ?
Скільки доводиться чути навколо, що "Немає загальнонаціонального
лідера", "Немає кому повести людей за собою", чи більш банальні "Староста у
нас ніякий", "Профком не працює" тощо.
Всі чекають на те, що прийде добрий дядя (дехто чекає на тітоньку) і все
владнає, розкаже як зробити, розкаже чому саме так зробити, та й взагалі все
сам зробить. Але це слабкість духу. Таке собі "духовне рабство". Більшість
людей боїться приймати самостійно рішення і нести відповідальність за ці
рішення. Сильна духом людина завжди може прийняти рішення. Слабкий буде
вагатися і ніколи не зробить свій вибір, він воліє аби за нього вибір робили
інші. Сильний є володарем власної долі (і зазвичай є володарем доль слабких
людей). Сильний той, хто приймає рішення, хто не чекає на "месію" а сам
творить свій світ.
Якщо ти козацького роду, якщо Дух предків пульсує в твоїх жилах, якщо ти
сильний духом, то стань Володарем своєї Долі!
Перестань чекати на дільничого міліціонера - вижени наркоманів з під'їзду!
Перестань сподіватись на голову профкома чи старосту - стань старостою
чи головою профкому!
Перестань чекати на "загальнонаціонального лідера" - стань ним!
Ти син народу, який породив Святослава Хороброго, Богдана
Хмельницького, Івана Гонту, Максима Залізняка, Романа Шухевича та сотні
тисяч названих і неназваних Героїв! Вони не чекали на провідника, вони стали
провідниками і повели за собою інших!
Запам'ятай назавжди: таких як ти багато! Сила в єдності. Двоє людей
разом можуть зробити більше ніж двоє поодинці. Гуртуйся з сильними духом!
Разом ви сила! Троє людей можуть навести лад у дворі, десяток у кварталі,
сотня у місті, тисяча в країні!
Але ніщо в цьому світі не дається дарма. За право бути сильним треба
платити. Платити щоденною працею над собою. Платити боротьбою з
труднощами. Лише через подолання опору ти стаєш сильнішим. Перемагай
лінощі. Перемагай покидьків. Перемагай пройдисвітів. Спитай себе чи готовий
ти боротися за свою долю? За майбутнє своїх дітей? За щастя своєї дружини?
Чи готовий ти заставити державу працювати задля щастя твоїх дітей і твоєї
дружини?
Вийди разом з такими як ти на зустріч труднощам і гордо та впевнено
скажи:
"МАЙБУТНЄ НАЛЕЖИТЬ НАМ!"

Святозар Подільський
Характерне козацтво

Сумська міська організація Української Національної Асамблеї (УНА-УНСО)
офіційно заявляє про підтримку на дострокових виборах до Верховної Ради
наших друзів - Всеукраїнське об’єднання „СВОБОДА”
і бажає Перемоги в нашій спільній боротьбі!
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Олександр СИЧ: „СВОБОДА” - єдина політична сила, яка не "київських" чи "донецьких", а українців
Принцип відбору кандидатів у народні депутати від ВО "Свобода" ґрунтувався на особистих якостях
кожного кандидата, відсутності зв'язків з КПРС-КПУ та КДБ та готовності працювати на благо української
України, у нас не стояла ціль провести у Верховну Раду якихось вибраних політиків, кожен кандидат справжній
патріот України. Після аналізу виборчих списків інших політичних сил, де у більшості кандидатами у депутати є
кияни, або політики, які вже отримали київську реєстрацію, я можу твердо сказати: "Свобода" - єдина політична
сила, яка веде у Верховну Раду не "київських" чи "донецьких", а українців з усіх областей нашої держави" заявив представник ВО "Свобода", доцент кафедри державного управління Івано-Франківського національного
технічного університету нафти і газу Олександр Сич.
Цей висновок підтверджуються й експертами, так за даними останнього дослідження "Агентства
моделювання ситуацій", з жителів української столиці полягає приблизно третина складу всіх списків, причому,
в прохідній частині киян - більше 50%. Зокрема, більше всього столичних жителів в списках пропрезидентського
блоку "Наша Україна - Народна Самооборона" - всього 39%, а в першій сотні їх 73%, менше, але не набагато, у
БЮТ - відповідно 33,5% і 66%. На третьому місці Партія Регіонів, в списках якої всього налічується 32% киян,
зокрема 54 кандидати в нардепи, що увійшли до першої сотні, у їх списку, крім Києва, достатньо сильно
представлена Донецька область - 17%, причому, 29 жителів Донбасу увійшли до першої сотні" - надав
інформацію Олександр Сич.
Ці дані можна пояснити тим, що більшість політичних партій та блоків веде у Верховну Раду "старих"
політиків, які скачучи між партіями та блоками, вже декілька термінів просиджують у парламенті, постійно
проживають у столиці, а депутатство стало для них основною професією" - стверджує кандидат у народні
депутати від ВО "Свобода".
Вже декілька років в державі ведеться розмову про необхідність "нової крові" для українською політики,
але у парламент переважно йдуть політики, які вже давно себе дискредитували, "набили оскомину" більшості
українців. В нашій партії, виборець нарешті може побачити нових, молодих політиків, без совєцького
менталітету, який насаджений комсомольсько-комуністичною системою, які виросли у незалежній Україні та
дотримуються європейських християнських цінностей" - підсумував Олександр Сич.
Прес-служба ВО "Свобода"
Якби люди не зважали на соцопитування, то Литвин, Зелені і "Свобода" ввійшли б у парламент-2007
Окрім трьох мегаблоків - БЮТ, НУНС та Партії регіонів - сьогодні увійти у парламент мали б всі шанси
блок Литвина, Партія зелених України, ВО "Свобода" і, можливо, ще й Блок Людмили Супрун. Про це
заявив 4 вересня, директор Центру з інформаційних проблем територій НАНУ Петро ЖУК у Львові під час
круглого столу щодо значення соціологічних опитувань у виборчій кампанії.
Відтак, за його словами, мегапартії зараз роблять все для того, щоб переконати виборців, зокрема, за
допомогою соцдосліджень, що менші партії та блоки є непрохідними.
Петро Жук також зазначив, що особливість цих виборчих перегонах полягає у тому, що відсотки, які
набирають дрібні та середні партії, соцдослідження взагалі не показують. "Основне завдання мегаблоків зберегти
монополію, трипартійну систему, а всіх інших відсунути, адже якщо в парламент пройде якась середня партія, то
все зламає", - сказав Петро Жук.
Водночас він зазначив, що соцдослідження свідчать: якби усі, хто збирався проголосувати за дрібні та
середні партії, таки проголосували б за них, не боячись, що їхній голос пропаде, тоді у парламенті-2007
було б 7 політичних сил.
Зараз основна інтрига йде за те, хто набере більшість: БЮТ і НУНС чи Партія регіонів і КПУ. При цьому
слід пам'ятати, що з комуністами завжди можна домовитись, і я б не здивувався, якби вони проголосували за
УПА", - наголосив Петро Жук.
ЗІК

„Крім фаворитів Партії регіонів, БЮТ, „Нашої України-Народної Самооборони, КПУ
до парламенту може пройти політична сила, яка, згідно з результатами соціологічних
опитувань, не набирає 3%, якщо вона проведе ефективну виборчу кампанію. Це може
бути Всеукраїнське об’єднання „Свобода”. Цьому сприятиме і той факт, що серед виборців є
чимало таких, які не визначилися за кого голосувати. Як правило, виборці, які не визначилися,
голосують за фаворитів, але на даний момент спостерігається розчарування у фаворитах, тому
ці голоси можуть перейти до маленьких партій”.
Директор Центру політичних досліджень
Анатолій РОМАНЮК
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І ПРИЙДЕ, Й ОБ’ЄДНАЄ, Й ПОВЕДЕ
Витяги з виступів Олега Тягнибока в ЗМІ
Всеукраїнському об'єднанню "Свобода" вдалося
пробити інформаційну блокаду навколо участі партії у
виборах, її програми, планів, а також перспектив на
перемогу. Запрошення лідера ВО "Свободи" та активістів
партії у прямі ефіри провідних загальнонаціональних телета радіоканалів засвідчило інтерес суспільства до позиції
єдиного правого ідеологічного гравця на позачергових
виборах.
Отож, пряма мова лідера ВО "Свободи" Олега
Тягнибока:
Про виборчу програму об'єднання - "Програму
захисту українців". „Програма захисту українців"
передбачає відновлення як соціальної, так і національної
справедливості в Українській державі. Програма
залишилась практично незмінною із попередніх виборів,
яку доповнили певними положеннями соціальної,
економічної, зовнішньої політики.
Про люстрацію. Поки ми не визначимось з питанням
проведення люстрації в Україні, як це було проведено в
країнах Східної Європи, ми
не маємо шансу змінити
систему влади. Це - міф, що
люстрацію
в
Україні
проводити уже пізно.
Без проведення люстрації за
принципами трьох "К", тобто
усуненням
від
влади
комуністів,
кагебістів
та
кучмістів, Україна не має
жодного шансу йти вперед.
Люстрація не тільки може
очистити Українську владу
від колишніх комуністів,
комсомольських
функціонерів, кучмістів і тієї
самої агентури КДБ, а також
новітніх
помаранчевих
корупціонерів,
але,
відповідно, будувати владу за іншими принципами.
Люстрація вирішить питання працевлаштування молоді, бо
на владні посади прийдуть молоді люди, які зараз не мають
можливості отримати нормальної роботи.
Про митців у виборчому списку. Юрій Іллєнко - член
Політради Всеукраїнського об'єднання "Свобода", Богдан
Бенюк є заступником голови партії, який відповідає за
зв'язки з українцями за кордоном. Це - партійні
функціонери, які своє місце в списку отримали не як відомі
особистості, "зірки", а, передусім, як "свободівці". Ви
знаєте, скільки зробили Іллєнко і Бенюк для утвердження
національної свідомості, тепер вони ідуть у парламент для
того, щоб розірвати окупацію інформаційного простору.
Вони йдуть у Верховну Раду, щоб творити таку політику,
про яку потім будуть знімати кіно.
Про змагання кольорових блоків. Це - шоу політиків,
що хлебчуть з одного корита. Їхня боротьба - це фікція.
Три мегаблоки представляють клани, що виводять своє
коріння ще з брежнєвських часів.

Це - кучмині діти, що завдяки застосуванням
маніпулятивних технологій намагаються нав'язати
українцям вибір без вибору, шляхом фальсифікацій
пройти у парламент та розділити останнє національне
багатство - землю. Землю і стратегічні підприємства!
Після цього влада буде їм не потрібна, бо доведеться
займатися пенсіями, медициною, соціальним захистом. А
їм, звісно, не до цього.
Про непрохідність. Це - міф, який нав'язується
клановими мегаблоками.
В Україні, де українці становлять понад 80 %
населення, "Свобода" як єдина сила нації обов'язково
мусить бути в парламенті. І про це свідчать останні
опитування. Наше головне завдання - зберегти результат
при підрахунку голосів.
Про перспективи. Наше завдання - зробити
тріщину в злочинній системі, що існує в Україні.
Мені здається, що прийшовши в парламент, "Свобода"
вестиме таку політику, буде такою владою, що про нас
дійсно будуть знімати кіно.
Хто
фінансує
"Свободу".
„Свободу"
фінансують малі й середні
підприємці,
переконані
українські
націоналісти,
люди, які чесно ведуть
бізнес і, зрештою, є членами
партії. Більше того, простіше
назвати, хто нас не фінансує.
Не фінансували і ніколи не
фінансуватимуть "Свободу"
представники трьох кланів,
які стоять за кольоровими
блоками.
Як ідеологічній партії,
"Свободі" потрібно набагато
менше коштів для ведення
роботи. У нас немає платних
прапороносців та найманих
мітингувальників, поширенням агітації займаються наші
члени та симпатики. "Свобода" веде агітацію "з хати до
хати" та "з рук у руки", а не за допомогою дорогих
інформаційних
маніпулятивних,
зомбувальних
технологій.
Про радикалізм об'єднання "Свобода". Якщо
любов до свого і захист української нації - радикалізм,
тоді ми дійсно радикали. Але ким бути інакше у ситуації,
коли українцям в Україні не належить влада, бізнес, ЗМІ.
У минулому парламенті було понад 95% колишніх
комуністів, понад 350 депутатів були офіційними
мільйонерами і лише третина визнала себе українцями за
національністю. Ми маємо боротися за право українців
бути господарями на своїй землі, у своїй Богом даній
країні.
Прес-служба ВО "Свобода"
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НАША ПОЕЗІЯ

НОВИНИ

Свобода єдина з неволі нас вирве!
Нумо до праці, брати!
У п’ятницю, 7 вересня 2007 року, за
ініціативи Сумської обласної організації
УНА-УНСО відбулася протокольна зустріч з
представництвом
Всеукраїнського
об’єднання „Свобода” в Сумськім краї –
єдиною політичною силою національнопатріотичного спрямування, що балотується
до Верховної Ради України VІ скликання.
На зустрічі було обговорено принципові
віхи співпраці обох організацій у виборчій
кампанії.
Також
домовлено
скликати
розширену зустріч з делегаціями цих
організацій з залученням представників
інших політичних, громадських та релігійних
організацій Сумської області, які сповідують
національно-патріотичні
цінності
українського народу.
Прес-служба СОО УНА-УНСО

***
Одвіку жили у народі
Не фраза красива, не жест Але ідеали свободи
І честь України, і честь...
За них під козацькі клейноди
Йшли люди, і ліку їм несть.
В серцях - ідеали свободи
І честь України, і честь...
І нас не вигоди і моди
На працю зовуть і протест,
А ті ж ідеали свободи
І честь України, і честь...
І жде нас одна нагорода Нести на Голгофу свій хрест.
А там - ідеали свободи
І честь України, і честь...

Валентин МОРОЗ

Передвиборча агітація ВО "СВОБОДА"

в державних офіційних ЗМІ
Центральною виборчою комісією згідно
жеребкування
надано
ефірний
час
політичним
партіям
та
блокам
у
центральних засобах масової інформації. За
результатами жеребкування Всеукраїнське
об'єднання "СВОБОДА" проводитиме
агітацію
у понеділок, 24 вересня

2007 року
на
каналі
УТ-1
з 20.10 до 20.40 та
на 1-ій
програмі Українського радіо (УР-1)
цього ж дня з 21.10 до 21.40.

СЛУХАЙ, ДИВИСЬ, ОБИРАЙ!

№16

УКРАЇНЦІ ОБИРАЮТЬ

у виборчому
списку
Вісник видається власним
коштом для внутрішнього
користування. Наклад – 998.
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