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Cena 0,40 € DVOJTÝŽDENNÍK  RUSÍNOV-UKRAJINCOV SR        ДВОТИЖНЕВИК  РУСИНІВ-УКРАЇНЦІВ СР

Нова хвиля пандемії коронавірусу COVID-19 в осінні місяці 2021 
року значною мірою пригальмувала діяльність Словацько-укра-
їнського культурного та інформаційного центру в Пряшеві та ді-
яльність Союзу русинів-українців Словацької Республіки, в тому 
числі підготовку та проведення в останньому кварталі 2021 року 
запланованих акцій – Фестивалю драми і художнього слова ім. 
Олександра Духновича в Пряшеві, Фестивалю духовної пісні в 
Снині та огляду народних пісень «Маковицька струна» в Бардієві 
і Пряшеві.

Президія Центральної ради Союзу русинів-українців СР у зв’яз- 
ку з виниклою ситуацією прийняла рішення, що коли пандемічна 
ситуація стане кращою, буде відновлено організаційну підготовку 
фестивалів у нових термінах.

За рішенням Фонду підтримки культури національних меншин 
цьогорічні проєкти можна реалізувати до кінця березня 2022 року.

-мі-

Національна автомобільна компанія (Národná diaľničná 
spoločnosť) урочисто передала автомобільній громадськості авто-
дорогу D1 Пряшів, захід – Пряшів, південь. З 28 жовтня 2021 
року транзитний транспорт, що веде з Ліптова до Східної Сло-
ваччини і навпаки, обходить Пряшів.

Автомагістраль D1 Пряшів, захід – Пряшів, південь утворює 
західний обхід міста Пряшева. Ділянка автомагістралі має дов
жину майже 8 км, на трасі 18 мостів, двотрубний Пряшівський 
тунель довжиною понад 2 км, 19 розгалужень перехресть та 6 
км шумозахисних огороджень.

Будівництво також включало надзвичайно складне технічно 
перехрестя, аналогів якому в Словаччині немає. На перетині 
Пряшів, захід є дві автомагістралі та дороги першого, другого і 
третього класу. Загальна довжина становить 11,3 км.

Відкриттям автомагістралі Національна автомагістральна 
компанія забезпечує плавну їзду на північній трасі D1 довжи-
ною 183 км від Івахнової до Кошиць.

D1 Пряшів, захід – Пряшів, південь в цифрах:
7 870 м – довжина ділянки
2 244 м – довжина тунелю
6 689 м – довжина шумозахисних огороджень
58 000 кущів і 500 дерев – меліорація
20 000 автомобілів – інтенсивність руху
356 345 380,48 євро – договірна ціна на будівництво

Фото Національної автомобільної компанії
та Мирослава Ілюка, мол.

У Загребі 7 жовтня 2021 року 
розпочав роботу чотириденний 
форум, присвячений 120-й річни-
ці переселення українців до Хор-
ватії, який став своєрідним мар-
кером у збереженні нашої само-
бутності та підсумував важливі 
етапи у продовженні нашої іден-
тичності в Балканському регіоні.

Презентацією III-ї та IV-ї книг 
«Українці в Хорватії: матеріали 
та документи» голова організа-
ційного комітету – пан Славко 
Бурда відкрив перший день Цен-
тральної маніфестації культури 
українців Хорватії, яка протягом 
перших трьох днів проводиться у 
місті Загребі, а 4-й день у місті 
Крижевці. Відкриваючи форум, 

голова Українського культурно-
просвітнього товариства «Коб-
зар» зазначив, що відзначення 
120-ї річниці переселення укра-
їнців в Хорватію – знакова по-
дія, перш за все в свідомості по-
колінь українства: «За останні 
120 років українцям в Хорватії 
вдалося зберегти свою мову, ві-
росповідання, культуру, звичаї та 
традиції. Українці інтегровані в 
хорватське суспільство, але вод-
ночас мусять мужньо стояти на 
самозбереженні, не піддаючись 
цілковитій асиміляції. Хорватія 
ж, зі свого боку, надає та забез-
печує можливість захисту та 
збереження культурної та націо-
нальної ідентичності кожної на-
ціональної меншини, в тому чис-
лі і української. Наше завдання 
полягає в збереженні нас самих, 
що, в першу чергу, залежить 
тільки від нашої організованості 
та бажання».

Представлення книг відбулося 
безпосередньо за участю вчених, 
представників влади та наукових 
кіл з України, Хорватії, Сербії, 
Італії. З вітальним словом ви-
ступив і Надзвичайний і Повно-
важний Посол України в Хорва-
тії – Василь Кирилич. Він високо 
оцінив представлений внесок на-
уковців, багатопланову тематич-
ність матеріалів книги, наукові 
узагальнення про витоки укра-
їнства в Хорватії, відзначивши 
головного натхненника та упо-
рядника цих новопредставлених 
енциклопедій про українців – па-
на Славка Бурду. Від імені Мініс-
терства науки та освіти Республі-
ки Хорватія з вітальним словом 
звернувся пан Мілан Вукеліч.

Наступного дня, 8-го жовтня 
2021 року, на базі Міської біблі-
отеки міста Загреба було прове-
дено Міжнародну наукову конфе-
ренцію з нагоди 120-ї річниці пе-
реселення українців до Хорватії. 
Завдяки організації Посольства 
України в Республіці Хорватія, 
української громади Республіки 
Хорватія була здійснена також і 
відеотрансляція конференції че-
рез платформу Zoom, з метою за-

лучити до участі охочих вчених-
доповідачів з України, яким не 
вдалося приїхати.

Третій день форуму почався із 
вшанування пам’яті видатного 
письменника, духовного велет-
ня нашого народу – Тараса Гри-
горовича Шевченка. Покладан-
ням квітів до пам’ятника Тарасу 
на вулиці Українській у Загребі, 
делегація Української громади 
Республіки Хорватія на чолі з 
головою культурно-просвітнього 
товариства «Кобзар» – Славком 
Бурдою, паном Послом України 
в Республіці Хорватія – Василем 
Кириличем та представником 
прем’єр-міністра Республіки Хор-
ватія Андрея Пленковича, дер-
жавним секретарем Міністерства 
закордонних та європейських 
справ – Зденком Лучічем відда-
ли шану великому українському 
поету. З урочистим словом ви-
ступив Славко Бурда, який від-
значив важливість Шевченка для 
українців та хорватів у Хорватії.

У неділю, 10 жовтня 2021 ро-
ку, у греко-католицькому соборі 
Пресвятої Трійці у Крижевцях 
відбулася урочиста Божественна 
Літургія за участі священників 
та церковних хорів з Хорватії, 
України, Словенії та Австрії на 
чолі з монсеньйором Міланом 
Стіпічем, єпископом Крижеваць-
ким та за співслужіння Київ-
ського та Галицького єпископа-
вікарія з України Степана Суса, 
вікарія греко-католиків Австрії 
Юрія Коласа та численних свя-
щенників Крижевацької єпархії. 
Літургію співав квінтет церкви 
св. Петра і Павла зі Львова та 
хор греко-католицького собору 
в Крижевцях під керівництвом 
Мартіна Плеша.

Говорячи про 120-ту річницю 
переселення греко-католицьких 
українців до Хорватії, важливи-
ми видаються слова єпископа 
Мілана: «Греко-католицька церк-
ва, точніше єпархія Крижевців, 
зіграла велику роль у збережен-
ні культурної самобутності, ду-
ховного та релігійного життя 
українців. Незабаром після їх по-

селення були збудовані церкви, 
створені парафії в ме жах Кри-
жевацької єпархії, а саме Буков-
лє або Славонський Брод, Верхні 
Андріївці, потім Каніжа і Шуме-
че, Сібінь, Липовляни, а поряд з 
церквами, культурні товариства 
та шкільні класи, що не дозво-
лило зникнути українській мові. 
Українці тоді відіграли помітну 
та прогресивну роль у побудові 
нового суспільства в межах нової 
держави. Численні священики 
були з кола переселенців-україн-
ців та їхніх нащадків. Нині має-
мо українців-греко-католиків в 
Загребі, Осієку, Рієці, Задарі та 
Спліті, а також в інших міських 
центрах. Шановні греко-като-
лики української національнос-
ті та українського походження, 
сьогоднішня свята літургія – 
це служба подяки за 120 років 
спільної історії нашої батьківщи-
ни Хорватії». Серед присутніх По-
сол України в Республіці Хорватії 
– пан Василь Кирилич, Коприв-
ницько-Крижевацький префект 
– Дарко Корен, державний се-
кретар Міністерства закордонних 
та європейських справ – Зденко 
Лучіч, представники міста Кри-
жевці, Уряду Республіки Хорватія 
та представники української на-
ціональної меншини в Республіці 
Хорватія. Літургію транслювали 
через перший канал Хорватської 
радіотелевізії, а трансляцію ма-
ли можливість дивитися близько 
півмільйона людей. Після уро-
чистого богослужіння відбулася 
церемонія відкриття настінної 
картини, «Хрещення Київської 
Русі» українського художника зі 
Львова – Володимира Яворсько-
го, яка є символічним дарунком 
української громади Республіки 
Хорватія Крижевацькій єпархії з 
нагоди урочистих роковин пере-
селення українців на ці терени. 
Відтепер живописна репродукція 
постійно прикрашатиме праву 
стіну собору. На завершення чо-
тириденного форуму, в рамках 14 
Центральної Маніфестації куль-
тури українців, мер міста Кри-
жевці – Маріо Райн організував 
святковий прийом та обід для 
всіх гостей у готелі «Калнік» у 
Крижевцях. Того ж дня відбувся 
заключний культурно-мистець-
кий концерт у Хорватському до-
мі у Крижевцях за участю хор-
ватських культурних товариств 
«Крижевці», «Пригір’я», танцю-
вальних та вокальних колективів 
українських товариств з Хорва-
тії (Вуковар, Славонський Брод, 
Каніжа, Липовляни, Загреб та 
Рієка) та вокальних солістів і ан-
самблів танцю з України.

На кінець, хотілося б вислови-
ти велику шану всім, хто спри-
чинився до згуртування україн-
ської громади в Хорватії.

Єлизавета МИХАЛКОВСЬКА.

Нова хвиля пандемії
пригальмувала діяльність

Південно-західний обхід Пряшева
ïîâí³ñòþ â³äêðèòèé

 V Урочистий акт відкриття південно-західного обходу.

 V Частина учасників святкувань.

 V 10 жовтня 2021 року у греко-католицькому соборі Пресвятої 
Трійці у Крижевцях відбулася урочиста Божественна Літургія.

Відзначили 120-у річницю переселення
óêðà¿íö³â äî Õîðâàò³¿
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Світовий конґрес українців 
(СКУ) – це міжнародна асоціація, 
яка об’єднує організації україн-
ців, що діють в різних країнах 
світу. Є між ними організації, які 
представляють нащадків україн-
ських емігрантів, які виїхали з 
рідних країв за роботою в кінці 
19-го та початком 20-го століття, 

еміграції після 1-ої та 2-ої сві-
тових воєн, організації кількох 
хвиль трудової міграції після ви-
никнення сучасної самостійної 
України, але й організації україн-
ського автохтонного населення в 
країнах, які межують з Україною, 
між ними і Союз русинів-україн-
ців Словацької Республіки.

СКУ був заснований у 1967 році 
і в сучасному об’єднує організа-
ції українців у 60 країнах світу 
і має свої осідки в Торонті, Киє-
ві, Брюсселі та в Нью-Йорку. 23 
жовтня ц. р. відбулися Річні за-
гальні збори, в яких взяли участь 
майже дві сотні делегатів і гос-
тей, представники українських 
громад та організацій з-понад 
20 країн світу, аби підбити під-
сумки року та подивитися у май-
бутнє світового українства. Були 
між ними і делегати Союзу руси-
нів-українців Словацької Респу-
бліки.

Вже вдруге Річні загальні збо-
ри СКУ відбулися у віртуальному 
форматі, що дозволило зібрати 
провідних лідерів української 
діаспори та продискутувати най-
важливіші питання, виклики та 
ключові пріоритети для світової 
української спільноти.

Президент СКУ Павло Ґрод 
згадав у вступному слові велику 
й активну українську громаду 
у РФ, представники якої цього 
року не змогли долучитися через 
агресію російської влади, спря-
мовану щодо них, та висловив 
сподівання, що наступного року 
всі учасники Зборів зможуть зу-
стрітися вже не у віртуальному 
форматі.

Річні Загальні Збори СКУ не 
залишилися поза увагою ліде-
рів української держави. Приві-
тання надійшло від Президента 
України Володимира Зеленсько-
го, в якому підкреслюється, що 

завдяки злагодженим зусиллям 
світової спільноти українців та 
плідній співпраці з українською 
державою, Україна впевнено пе-
ретворюється на справжню єв-
ропейську державу – вільну, де-
мократичну і справді незалежну 
учасницю міжнародної спільно-
ти. Учасників зборів привітали 

й Прем’єр-Міністр України Денис 
Шмигаль, Голова Верховної Ради 
Руслан Стефанчук та міністр за-
кордонних справ України Дми-
тро Кулеба. Засідання благосло-
вили глави Православної церкви 
України Епіфаний та Української 
греко-католицької церкви Свя-
тослав. Хвилиною мовчання 
учасники засідання вшанували 
пам’ять борців, які полягли за 
Україну та її незалежність.

Президент СКУ Павло Ґрод з 
Канади у своєму звіті навів, що 
СКУ тісно співпрацює з україн-
ськими державними установа-
ми, іноземними урядами та ор-
ганізаціями і діаспорою.

СКУ у своїй діяльності в сучас-
ному має 5 пріоритетів. Перший 
– це підтримка України. З цією 
метою було підписано меморан-
дум з Кабінетом міністрів Украї-
ни. СКУ висилає місії спостеріга-
чів на всі вибори, які проходять в 
Україні, є ініціатором підготовки 
законопроєкту щодо множин-
ного громадянства, підтримує 
економічний розвиток України 
та її євроатлантичну інтеграцію, 
сприяє збереженню української 
національної ідентичності.

Другий пріоритет – це про-
тидія російській агресії, третій 
– розбудова міцних громад. В 
рамках нього було розпрацьова-
но інтересний проєкт під назвою 
«Від колиски до могили», який 
має за мету досягти, щоб кожна 
більша українська громада в кра-
їнах свого поселення мала свої 
дитсадки, школи, організації, 
установи, церкви, будинки пере-
старілих і навіть свої цвинтарі. 
Четвертий пріоритет – це пле-
кання правдивої історії, п’ятий 
– співпраця з церквами, в тому 
числі утвердження Православ-
ної церкви України та надання 
патріаршого статусу Україн-

ській греко-католицькій церкві.
Далі П. Ґрод інформував про 

участь СКУ у святкуваннях 
30-річчя відновлення незалеж-
ності України, про СКУ в мас-
медіа, про фінансову спромож-
ність організації. На закінчення 
звіту президент СКУ намітив 
основні завдання майбутнього. 
Це передусім міжнародна адво-
кація України і співпраця з нею, 
розбудова громад в країнах світу, 
розвиток молодіжних програм. 
Головними подіями 2022 року 
для СКУ буде відмічення 55-річ-
чя свого заснування та конґрес 
СКУ, який плановано провести у 
серпні наступного року в Києві.

Учасники зборів прослухали 
звіт контрольної комісії, фінан-
совий звіт та схвалили оновле-
ний бюджет СКУ на 2021-22 рр. 
Ознайомились також з резуль-
татами трьох круглих столів, які 
відбулися напередодні річних 
зборів на теми: «Міжнародна 
політика та протидія російській 
агресії», «Підтримка України» та 
«Розвиток українських громад у 
світі».

На закінчення Річних загаль-
них зборів СКУ делегати затвер-
дили резолюції зборів, в яких де-
тально розпрацьовано актуальні 
завдання СКУ у всіх сферах його 
діяльності. Між ними є, напр. 
залучення діаспори у розвиток 
законодавства України та її еко-
номічного розвитку, питання 
зовнішньої трудової міграції, ін-
формаційна та гуманітарна полі-
тика, співпраця з церквами, роз-
виток публічної та гуманітарної 
дипломатії, ініціювання ґрун-
товного демографічного та со-
ціологічного дослідження. В ре-
золюції було залучено і декілька 
завдань, які торкаються україн-
ського автохтонного населення, 
як, напр., просувати включення 
питання його підтримки в кра-
їнах їхнього проживання у про-
граму Міністерства закордонних 
справ України та інших відповід-
них установ, сприяння розбудові 
їхнього громадського життя, а 
також проведення аналізу акту-
ального стану українського авто-
хтонного населення, що під ке-
рівництвом голови відповідної 
комісії СКУ Віктора Бандурчина, 
заступника голови ЦР Союзу ру-
синів-українців СР, вже й реалі-
зується.

Павло БОҐДАН.

 V 27 жовтня 2021 року Посол України в Словацькій Республіці Юрій 
Мушка разом із заступником Міністра розвитку громад та терито-
рій України з питань європейської інтеграції Ігорем Корховим взяв 
участь у офіційній передачі головування від Словаччини до України у 
Стратегії ЄС для Дунайського регіону.

Українська сторона високо цінує співпрацю з Європейським Союзом 
та країнами – учасниками Стратегії.

Джерело: Посольство України в СР.

Об’єднану школу в Меджила-
бірцях перетворять на сучасний 
освітній центр завдяки ініціати-
ві Catching-Up Regions («Наздо-
ганяючі регіони»), яку реалізує 
Пряшівський самоврядний край 
(PSK). У два етапи сюди буде 
вкладено понад три мільйони 
євро в рамках модернізації кор-
пусів школи та її матеріального 
оснащення. Ще понад 450 тис. 
євро від національного проєкту 
призначено на інновації змісту 
освіти.

«Ми створюємо своєрідний фон 
та простір для підприємцівпо-
чатківців у виробництві дереви-
ни та меблів, що може позитивно 
вплинути на майбутні напрямки 
випускників», – сказав голова 
PSK Мілан Маєрський у зв’язку 
з передачею будівлі підрядни-
ку в середу (20 жовтня), зазна-
чивши, що в області фіксується 
інтерес до цих професій з боку 
місцевих компаній. Будівельні 
роботи з відновлення школи на 
загальну суму майже 2,2 млн 
євро, які мають бути завершені 
у квітні 2023 року, включають 
реконструкцію головного корпу-
су, практичних залів, спільного 
робочого місця з підприємцями, 

добудову столярної майстерні, а 
також модифікації та озеленен-
ня ареалу школи. Після цього 
етапу має бути ще один акцент 
на модернізації матеріальнотех-
нічного обладнання. Його реалі-
зація на суму понад 825 тис. євро 
принесе нове шкільне облад-
нання, яке має бути доповнено 
3Dпринтером та мийною станці-
єю, інструментами для столярної 
майстерні, автомайстерні і т.п.

Одночасно з реалізацією інвес-
тиційних проєктів школа буде 
працювати над підготовкою ново-
го змісту освіти для учнів та пе-
дагогічних працівників у рамках 
Національного проєкту «Удоско-
налення середньої професійної 
освіти в ПСК». На ці цілі школа 
має в диспозиції 450 тисяч євро. 
Підтримка також спрямована на 
придбання сучасних технологій 
та обладнання, до якого студен-
ти будуть мати доступ під час 
практичних занять.

Об’єднана школа в Меджила-
бірцях була створена 1 верес-
ня цього року після оптимізації 
шляхом об’єднання Середньої 
фахової школи політехнічної Ен-
ді Варгола та Гімназії Меджила-
бірці.

Увечері 21 жовтня в залі Наці-
ональної бібліотеки в Празі від-
бувся літературний вечір-спо-
мин пам’яті Романа Лубківсько-
го (1941–2015) – поета, перекла-
дача, громадського і політично-
го діяча, а також першого посла 
України в Чехії, який очолював 

дипломатичне представництво 
у Празі в 1992 – 1995 рр. У цьо-
му році йому б виповнилося 80 
років.

Творчий вечір підготувала й 
модерувала колишня співробіт-
ниця українського посольства в 
Празі, а нині журналістка «Радіо 

Свобода» Оксана Пеленська. По-
чесним гостем вечора став син 
Романа Лубківського – Данило, 
який привіз до Праги та передав 
у фонди Національної бібліотеки 
Чехії книги свого батька.

З вітальним словом до при-
сутніх звернувся радник По-
сольства України в Чехії Валерій 
Дем’янець, високо оцінивши 
вклад першого посла в розбудо-
ву дипломатичного представ-
ництва України в Празі. Своїми 
споминами про Романа Лубків-
ського поділилися представни-
ки української громади в Празі 
– Ростислав Прокоп’юк і Олекса 
Лівінський, а також представник 
українських чехів у Львові, голо-
ва «Чеської бесіди» Олександр 
Дрбал. Власні вірші Романа Луб-
ківського, а також переклади 
його поезій з білоруської, чеської 
та польської мов на вечорі де-
кламували Данило Лубківський 
та Яна Прокоп’юк.

Посольство України в ЧР.

Повідомлення
Усі наші видання («Нове життя», «Веселка», 

«Дукля») знаходяться на сайті:
https://ukrsvit1.com.ua/

Крім того, про діяльність Союзу русинів-українців СР 
можна довідатись і прочитати наші видання 

на таких сайтах:
https://www.facebook.com/rusiniukrajincislovenskejrepubliky/
http://www.ukrajinci.sk/index.html

Ð³÷í³ çáîðè ÑÊÓ

Ремонт школи у Меджилабірцях

Ë³òåðàòóðíèé âå÷³ð
пам’яті поета й дипломата Романа Лубківського
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ВAЛЬКІВЦІ – 
VALKOVCE
(oкр. Cвидник)

Valkuagasa (1382), Walkwa ga-
sa (1449), Walinthwagasa (1451), 
Walkowcze (1773), Val kovce (1920). 
Угорські назви – Valykóc,Vajkvágasa.

Хотарні назви: Грабини, Над са-
дами, Дубник, Скалне, Пергачка, 
Дебрі, Липини, Зарубне, Над лу-
ками, За Жарновцом, Малий Жар-
новець, Гайне, гора Фірцова, гора 
Дубрава, Шапинська гора,

Cтaт.: 1828 – 40 буд., 311 жит., 
1869 – 232, 1881 – 169 жит., 1900 
– 181, 1910 – 190, 1921 – 177, з т. 
16 чcл., 161 руc.; 166 гр.-кaт., 11 р.-
кaт.; 1930 – 184, 1940 – 220, 1948 
– 208, 1950 – 221, з т. 196 слов., 25 
російськ., 1961 – 256, 1970 – 271, 
1980 – 261, з т. 260 слов., 1991 – 
239, з т. 233 слов., 5 русин., 1 укр., 
19 р.-кат., 190 гр.-кат., 2001 – 237, 
з т. 222 слов., 11 русин., 1 укр., 
2011 – 231, з т. 196 слов., 1 угор., 
23 русин., 1 україн., 2 чесь., 1 євр., 
7 невст., 42 р.-кат, 174 гр.-кат, 4 

прав., 2 євангел. авсбурз. віросп., 1 
центр. союз єврейськ. реліг. общин, 
2013 – 227, 2017 – 217.

Площа xoтара 667 гa.
Впeршe в дoкумeнтax згa ду єтьcя 

1382 р. Cело засноване на закупно-
му праві спадковим рихтарем Валь-
ком на території панства Радома 
після 1325 р. У грамотах від ХІV 
до половини ХVІ ст. систематично 
згадується під угорською назвою 
Walkwagasa у значенні Валькова 
Поруба. Прізвище Валько дуже по-
ширене в Галичині.

Село нaлeжaлo пaнoві Aбo із 
Дрієнoвa. 1427 р. oпoдaткoвaнo 15 
двoрів. У ХІV – ХVІ ст. Вальківці 
належали шляхтичам з Дрієнова, 
Брезовиці, Сечівців, Солівару, Шем-
ші та ін.

У 2-ій пoл. XV – пoч. XVI cт. 
більшіcть ceлян виceлилacь, 
чacтинa збіднілa і cтaлa жeлярaми. 
1543 р. ceляни були oпoдaткoвaні 
лишe від 2 двoрів. У ceлі жили і 3 
cім’ї жeлярів. Припуcкaють, щo у 
80-x рр. XVI cт. пaн нaділив жeлярів 
зeмлeю і збільшив кількіcть житeлів 
нoвими пoceлeнцями. У 1600 р. 

в cелі булo 16 будинків і бу динок 
шoлтиca. У 1787 році в селі було 
29 будинків і 200 жителів, у 1828 
році – 40 будинків і 311 жителів. 
Дo XІX cт. тут мaли мaєтки пaни 
Шoмoші, Ceчі, Cірмaї, Тагі. У 
XІX cт. cело cтaлo мaєткoм пaнa 
Дeжеффі. Нaceлeння зaймaлocь 
зeмлeрoбcтвoм. У 1850-1890 рр. 
мacoвa eмігрaція ceлян зa oкeaн. 
1937 р. ceляни вимaгaли від уря-
ду прoвecти в cелі мeліoрaцію. 
1954 р. прoвeдeнa aвтoбуcнa лінія, 
1958 р. – eлeктрифікaція, 1959 р. – 
зacнoвaнe дeржaвне гocпoдaрcтвo. 
Урядовий лексикон поселень Угор-
щини (1773) реєструє село як чи-
сто руське. Декотрі автори неточ-
но наводять, що Вальківці на час 
видання лексикону Корабинськго 
(1786) було ще православним. На-
справді мова йде про Вальків, яке 
прийняло унію за священника Ва-
силя Ставровського, мол., який тут 
попував у 1786 – 1825 роках. За 
релігійним переписом 1806 р. село 
вже зазначене як греко-католицьке 
з руською мовою проповіді. 1750 р. 
пoбудoвaнo кaм’яну цeркву св. Лу-
ки (НПК). Церковна метрика велась 
від 1830 року (в церкві-матері у 
Штефурові). В 1950 р. побудовано 
каплицю св. Йосифа.

-мі-

Сторінки минулого (42)

27-ого жовтня минуло 77 років від дня, коли була визволена Убля і 
довколишні села. Кожного року Основна організація Словацького союзу 
антифашистських борців у співпраці із сільским урядом кладуть вінок 
до пам’ятника полеглим і палять свічки.

Цього року для жителів села учителька пані Дзюбова і учениця 7-ого 
класу Ґожова підготували реляцію для місцевого радіо. Урочистий акт 
через пандемічну ситуацію відбувся тільки біля пам’ятника, але ще 
прибув 90-річний пан Сірка. Він присутнім розповів, як пам’ятає про цей 
день. Йому було тільки 13 років, але спогади для нього дуже болючі.

Під кінець біля пам’ятника панахиду справляв православний священ-
ник села Ублі, о. Віктор Чабиняк.

-МК-
Фото: А. Голубова

Русько-українське село Орябина Ста-
ролюбовнянського округу відоме тим, що 
в ньому народився герой США Михайло 
Стренк (Michael Strank), який в 1945 році 

з групою солдатів підняв прапор перемоги 
над японцями на острові Іводжіма і тут же 
загинув.

Проте менш відомо, що в сусідній Литма-
новій народилася герой антифашистського 
руху опору Марія Ґулович (Maria Gulovich 
Liu), яку американська і західноєвропейська 
преса найчастіше називала суперагенткою. 
З відомих причин до 1989 року у нас її не 
можна було згадувати. Все частіше про неї 
говориться і в пресі Словаччини, яка її, як 
і Михайла Стренка та художника, «батька 
поп-арту» Енді Варгола (Andy Warhol) по-
спіль причисляє до словаків через тери-
торіальну належність області, в якій вони 
народилися, і часто замовчує їх справжні 
національні корені.

Марія Ґулович народилася 19.10.1921 
року в Литмановій у сім’ї приходського 
священника Едмунда Ґуловича, який тут 
попував у 1920 – 1925 роках. Її мати була 
вчителькою початкової школи. В декотрих 
новіших виданнях як місце народження 
Марії Ґулович наводяться Якуб’яни Старо-

любовнянського округу, проте Едмунд Ґу-
лович тут був священником пізніше – в 1925 
– 1950 роках.

Після здобуття початкової освіти навча-
лася в Пряшівській російській учительській 
семінарії. Екзамен на атестат зрілості склала 
4.6.1940 року разом з дальшими 39 одно-
класниками. Серед її однокласників були, 
наприклад, Михайло Кантуляк, згодом ди-
ректор пряшівської Української студії Сло-
вацького радіо (1970 – 1981), Євген Олеар 
з Грабівчика, Елена Подгаєцька з Сулина, 
Анна Павлович з Пряшева, Еміл Петрик з 
Нижнього Тваріжця, Михайло Молчан з Лу-
кова, Михайло Сопира з Красного Броду та 
інші, які, як відомо, у післявоєнний період 
вчителювали в русько-українських селах і 

включились в розбудову культурно-наці-
онального життя української національної 
меншини.

Після здобуття освіти Марія Ґулович 
вчителювала спочатку в Орябині, а згодом її 
перемістили до Гриньової. В часі навчання у 
Словаччині діяв колабораціоністський уряд 
Тісо. На початку 1944 року її життя драма-
тично змінилося. Її приятель єврейського 
походження Юліус Ґолдберґер попросив її, 
щоб в будинку школи сховала перед нацис-
тами його сестру з дитиною. Марія Ґулович 
погодилась.

Через кілька тижнів капітан словацької 
армії звинуватив її в тому, що скриває євре-
їв. Запропонував їй, що коли буде працюва-
ти для руху опору, її єврейським приятелям 
нічого не станеться. Погодилась, проте 
змушена була переселитись до Банської 
Бистриці. Під час СНП як перекладачка 
спочатку почала співпрацю з радянською 
військовою розвідкою. Її першим завдан-
ням було взяти чемодан і перенести його 

до Банської Бистриці. Не знала, що в ньому 
знаходиться. Лише набагато пізніше дізна-
лася, що там був радіопередатчик. Притому 
їхала поїздом під постійним обшуком геста-
півців. Щасливим збігом обставин все закін-
чилось успішно.

Молода вчителька в русі опору викорис-
тала знання п’яти мов, свою чарівність, при-
вабливість, дотепність. Крім рідної бесіди, 
добре оволоділа російську, говорила також 
угорською, німецькою, а пізніше вивчила й 
англійську мову.

На повстанській території допомагала 
скриватись і декільком єврейським роди-
нам. Після придушення Словацького націо-
нального повстання німці окупували і його 
центр – Банську Бистрицю. Марія подалася 
в гори, де було багато біженців і де місце 
сховища знаходили партизани. Там вона 
згодом зустрілася з членами американської 
місії Управління стратегічних служб (Office 
of Strategic Services – OSS). Члени місії при-
летіли в Словаччину 17 вересня 1944 року, 
аби допомогти командуванню повстання і 
переправити з території 18 збитих в повітрі 
союзницьких пілотів. Марія Ґулович допо-
магала їм як усний перекладач і організа-
тор, яка забезпечувала контакт з жителями 
сіл. Проте місія американських OSS 26 груд-
ня 1944 року закінчилась трагічно. Німецькі 
частини Едельвайс взяли у полон 15 чоловік 
з OSS і військового кореспондента пресової 
агенції Ассошіейтед Пресс Й. Мортона. Всіх 
у січні 1945 року розстріляли в концтаборі 
Маутгаузен. Скрити вдалось лише двом. 
Їх разом з двома британськими агентами 
у румунські гори переправила якраз Марія 
Ґулович. Спільно з ними вона дісталися до 
Бухареста, звідки відлетіли на американську 
базу в Італії. Згодом армія вислала її у Прагу 
як перекладача.

Марія Ґулович тут познайомилась з май-
бутнім шефом американського Центрально-
го розвідувального управління (СІА) Алле-
ном Даллесом. Джерела зазначають, що за 

його допомоги вона емігрувала в США. У 
1952 році стала американською громадян-
кою. В США Марія Ґулович за героїзм і від-
вагу дістала державну нагороду – Бронзову 
зірку. Багато років вона була маклером.

Марія Ґулович померла в США 28 верес-
ня 2009 року.

Життя її сестри Марти Ґулович було 
трагічним. Вона так само навчалась в Пря-
шівській учительській семінарії. Матуральні 
іспити склала 1 червня 1942 року. Її одно-
класниками були, наприклад, Марія Бохин 
з Чертіжного, Анна Голенда з Меджила-
бірців, Іван Гребик з Якуб’ян, Едіта Гусар з 
Пряшева, Павло Капішовський з Хмельової 
та ряд інших. Всі вони у післявоєнний пе-
ріод виконали заслужену роботу в галузі 

шкільництва і культури нашого населення.
Батько Марти Ґулович Едмунд Ґулович 

під час Другої світової війни похрестив 

єврейське подружжя Ґершковичів, щоб у 
такий спосіб охоронити їх перед концтабо-
ром. Одного разу до Ґуловича прийшов єв-

рейський підприємець Ернест Ґеніґ з своєю 
сестрою і її дітьми. Священника і його сім’ю 
попросив скрити їх. Спочатку скрили їх в 
одній кімнаті. Проте чим далі частіше по-
чали приходили фашисти. Тому дочка свя-
щенника Марта Ґулович відвела єврейську 
родину до нового сховища в Старій Любов-
ні. Рискувала життям. Як тільки почастішали 
обшуки гестапівців і постійно прибували 
солдати вермахту, місце сховища євреїв 
звужувалось. Згодом вже ніхто її живою не 
бачив. Напевно, вона не погодилась спів-
працювати з фашистами, щоб не розкрити 
сліди сестри Марії.

Вдячні євреї не забули заслуги сім’ї Ед-
мунда Ґуловича. За свідченням дальшої 
доньки священника Анни Ґулович, яка про-
живала в Попраді, у післявоєнний період 
євреї, яким вдалося повернутись з концта-
борів, часто приходили до нього з словами 
глибокої вдячності за все, що зробив він для 
збереження їх життя.

Мирослав ІЛЮК.

Ñóïåðàãåíòêà Ìàð³ÿ ¥óëîâè÷
(З нагоди 100-річчя з дня народження)

77-річчя визволення села Убля

 V Марія Ґулович.  V Сестра Марії Марта 
опинилась в руках ґестапо.

 V Марія Ґулович (на фото вправо) з майбутнім шефом Централь-
ного розвідувального управління (СІА) Алленом Даллесом.

 V Табло абітурієнтів Пряшівської учительської семінарії. 1939/1940 
навчальний рік. Марія Ґулович (в центрі, четвертий ряд зверху).

 V Табло абітурієнтів Пряшівської учительської семінарії. 1941/1942 
навчальний рік. Марта Ґулович (перший ряд, друга зліва). 
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У листопаді цього року відзначає свій 
життєвий ювілей – 75 років плідного життя 
– видатний український вчений, професор, 
д-р філологічних наук, академік АН Ви-
щої школи України Микола Зимомря (нар. 
30.11.1946 р., с. Голятин).

Вищу освіту він здобував в Ужгородсько-
му державному університеті (українська і 
німецька філологія,1962-1967), у Берлін-
ському університеті ім. В. Гумбольдта (ас-

пірантура,1979-1982) та в Інституті світової 
літератури ім. М. Горького (докторанту-
ра,1979-1982). Повернувся в Ужгородський 
університет, де став професором, написав 
ряд досліджень, наукових праць .

Предметом його до-
слідження стали укра-
їнсько-німецькі, україн-
сько-польські, україн-
сько-болгарські, україн-
сько-угорські літератур-
ні та культурні зв’язки, 
літературний процес 
в Україні, література 
українців за межами 
України, в тому числі й 
література русинів-укра-
їнців Словаччини. Друга 
проблема, яку він до-
сліджував і написав ряд 
наукових праць, була 
теорія і практика перекладу. Сам практично 
довів свої теоретичні постулати, переклав-
ши на німецьку мову ряд своїх монографій 
і художніх творів. Згадаймо хоча б поезію 
Д. Павличка «Київ у травні», «Княгиня Єв-
ропи», з польської мови українською пере-
клав трактат Іоана-Павла ІІ «Встаньте, ході-
мо» та цілий ряд художніх і наукових творів 
польських авторів.

Йому вдалося знайти і обнародувати такі 
нові факти, про які досі сучасний культур-
ний світ не знав. Наприклад, він знайшов 
в архівах Лайпцігу автобіографію Т. Шев-
ченка, видану 1860 року, до якої був при-
четний П. Куліш, віднайти цілий ряд німець-
комовних перекладачів і дослідників творів 
Тараса Шевченка в німецькомовних країнах 
(«Сприйняття творчості Т. Шевченка в ні-
мецькомовних країнах» (1976), «Німеччина 
та Україна у нарисах взаємодії культур» 
(1999). «Причинки для німецько-україн-
ського діалогу» (2020) тощо. Оригінальні 
його роботи про творчість Гердера, Гете, 
Шіллера, Гейне, Вінтера та ін. Те саме мож-
на сказати і про його дослідження в галузі 
українсько-польських культурних зв’язків, 
які вийшли в 5 томах. Чимало нового він 
вніс у дослідження українських письменни-
ків, як Т. Шевченко, М. Драгоманов, І. Фран-
ко, Л. Українка, О. Кобилянська, В. Стефа-
ник, М. Коцюбинський та ін. Об’явні його 
статті про М. Шашкевича, І. Вагилевича, 
Я. Головацького М. Вовчка (йому вдало-
ся знайти і відновити двісті українських 

пісень, записаних Марком Вовчком) та ін.
М. Зимомря все життя займається про-

блемами перекладу. Наведемо лише дві 
роботи із багаточисленної його продукції: 
«Художній переклад і рецепція в контек-
сті взаємодії літератур» (1981), «Переклад: 
теорія і практика» (2011). . Закарпатські 
дослідники високо оцінюють його вклад 
у дослідження творчості закарпатських 
письменників і культурних діячів. Його пе-

ру належать такі роботи, як «Августин Во-
лошин», статті про М. Лучкая, І. Пастелія, 
І. Орлая , Ф. Потушняка та ін.

М. Зимомря написав ряд прозових та по-
етичних творів, які, жаль, нам не довелось 

всі прочитати, бо не 
потрапили у наші біблі-
отеки. Знаємо про них 
лише опосередковано, 
але прочитавши збірку 
«Промінці студеного 
сонця» (2015), я був у за- 
хваті, вона відкрила для 
мене нову грань його ху-
дожнього мислення.

Нас особливо тішить, 
що він весь час цікавить-
ся культурою і літерату-
рою русинів-українців 
Пряшівщини. Він, ще 
працюючи в Ужгороді, 

уважно слідкував за нашим літературним і 
науковим процесом. В міру можливостей, 
які були після 1945 року, він утримував 
зв’язки з нашими вченими, як О. Рудлов-
чак, Т. Байцура, І. Мацинський, З. Ганудель, 
М. Мушинка, І. Галайда, Л. Бабота та ін.

Особливий інтерес для нас становить ду-
же цікава монографія «Час і життя» (Дрого-
бич, 2012, 645 с.). В ній він помістив цікаві 
нариси про Михайла Балудянського (1769-
1847), Петра Лодія (1764-1829), Степана До-
боша (1912-1978), Іллю Галайду (1931-2017) 
та інших. Коли перші два діячі клали основи 
вищої освіти в царській Росії, другі два – кла-
ли основи освіті у Пряшеві. Високу оцінку і 
шану надав М. Зимомря академіку д-р Ми-
колі Мушинці, д-р наук, коли до його жит-
тєвого ювілею підготував збірник праць під 
назвою «Благовісник праці. Науковий збір-
ник на пошану академіка Миколи Мушинки» 
(1998). Сам його вважає видатним вченим, 
дослідником українського фольклору, хра-
нителем українського мистецтва та пред-
ставником пряшівської української науки.

Усвідомлюємо, що ми не змогли аж ніяк 
дати вичерпну і всеохоплюючу інформацію 
про вченого, професора, перекладача, ор-
ганізатора наукового і літературного життя 
України, адже за його плечима науковий 
доробок, який перебільшує число 900 по-
зицій.

Хай Вам, пане Миколо, і надалі щастить, 
бажаємо міцного здоров’я і довгих років 
життя на многая і благая літ.

Михайло РОМАН.

З ім’ям народження дитини 
пов’язане ще одне цікаве явище 
– в сім’ї, де часто вмирали ново-
народжені діти, новонародженому, 
подібно, як і позашлюбним дітям, 
давали такі некрасні мена, як, на-
приклад, Станко, Наця, Стана і т. п., 
вірячи, що це позитивно вплине на 
зародження нової сім’ї.

У багатьох народів світу роділлю 
й новонароджене у післяродовому 
періоді вважали нечистими, які, за 
віруванням, легко піддаються різ-
ним хворобам, особливо врокам. В 
досліджуваній області такою вва-
жали новонароджену дитину до 
хрещення, положницю – до виві-
док. З метою охорони породіллі та 
дитини від чарів, різних дитячих 
захворювань та злих надприрод-
них сил, які були особливо небез-
печними в цей період, їх ізолювали 
від навколишнього середовища, 
відгородивши ліжко 2-3 метрів 
довгою плахтою. В перші дні про 
роділлю та дитину піклувалася 
валальська баба та куми, які при-
носили їй їжу. Злими, нечистими 
силами, особливо для положниці 
та нехрещеної дитини в даний пе-
ріод вважали погану жіночу демо-

нічну істоту перелесницю – тонка, 
висока, бридка жінка з довгими 
пальцями, запалими очима та чер-
воним волоссям. Віра в існування 
злих демонічних жіночих істот – 
перелесниць, які нібито вимінюють 
крадених здорових новонародже-
них дітей за свою скалічену дити-
ну, випромінювала з незнання еле-
ментарних питань з області біо-
логії та психології і була настільки 
сильною, що в силу традицій вона 
продовжувала побутувати до не-
давнього часу. Дітей, яких нібито 
заміняли погані демонічні істоти 
за своїх дефектних дітей, називали 
одмін, переміненой, перемінь, пере-
леснича. Це були, фактично, фізич-
но й психічно відсталі діти, наро-
дження яких було незрозумілим 
первісній людині. Причиною появи 
на світ таких ментально відсталих 
дітей були нестерпні соціально-
економічні умови, злидні, хвороби 
а в неостанньому разі алкоголь.

Церковне хрещення відбувалося 
в залежності від обставин кілька 
днів або навіть тижнів після на-
родження дитини. Напередодні 
хрещення йшли кликати кумів. 
Кумів та хрещених батьків виби-

рали молоді батьки немовляти. 
Вибору кумів надавали великого 
значення, тому що вони вважали-
ся другими батьками, опікунами й 
покровителями дитини. Хрещений 
батько – нанашко, нонашко, хресна 
мати – нанашка, нонашка у випад-
ку смерті або відсутності одного 
з батьків піклувалися про нього, 
виховували, допомагали у скрут-
них ситуаціях, виконували роль 
батьків у весільному обряді. Куми 
шанувалися на рівні з близьки-
ми, кровними родичами. Доказом 
великої взаємної пошани у кумів-
ських відносинах було звертання 
один до одного на «ви», обабічне 
запрошення на всі родинні святку-
вання і події. Отже, кумівство було 
не лише великою честю, але до 
значної міри й відповідальністю. 
Відмовитися від кумівства було 
не лише образою, але вважалося 
великим гріхом. Існувала значна 
різниця в числовому складі кумів. 
Було зафісковано навіть до 12 пар 
кумів – в залежності від розміру 
села, числа жителів, майнової си-
туації і т. п.

Йосиф ВАРХОЛ – 
Надія ВАРХОЛ.

Звичаї нашого села
ДИТИНА У ЗВИЧАЯХ, ОБРЯДАХ

ТА МАГІЧНИХ ДІЯХ ПРЯШІВЩИНИ (5)

Професор Микола Зимомря 
відзначає свій ювілей

Після референдуму про Не-
залежність України, ми, разом з 
Мирославом Ілюком, звернулися 
до Президента України та інших 
представників влади про мож-
ливість передплати українського 
друкованого слова Словаччини в 
Україні. Однак до списку перед-
плати нас не було залучено. Але 
відповідні інституції, за рекомен-
дацією Президента, замовили 
для України 1 500 примірників 
«Нового життя», десь біля 1 000 
«Дружно вперед» та десь стільки 
ж примірників літературного ча-
сопису «Дукля», які можна було 
купити в кіосках по всій країні – 
від Львова, через Тернопіль, Ки-
їв, Полтаву аж до Харкова. Про 
це, крім іншого, повідомив нас 
випадковий читач з Тернополя 
Василь Олексійович Зіньків. Він 
повідомляв: «Останнім часом у 
кіосках Союздруку з’явилася пе-
ріодика українців соцкраїн, в тім 
і «Нового життя». Так я дізна-
вся про вашу газету». Пан Зінь-
ків просив нас, посередництвом 

«Нового життя» допомогти йому 
розшукати рідних в котрійсь кра-
їні Південної Америки.

Інший читач з Києва Іван Олек-
сійович Кірета у 1989 році питає:

«Вельмишановний Юрій Дац-
ко! Дуже радий, що купив цікаву 
газету і так можу мати зв’язок з 
Вами. Працюю над темою «Ми, 
українці», і мене цікавить, як жи-
вуть українці за нашими межами, 
що думають про нас, нашу Укра-
їну»…

З Харкова обізвався читач 
В. А. Гаврюшенко. Напевно, знає 
й по-українськи. Але звернувся 
до нас чомусь російською мовою. 
Бо було це модно. Теж говорить 
про випадкову зустріч з газетою 
«Нове життя».

У 1989 році цікавого листа я 
отримав від П. Й. Городиського 
зі Львова. Він писав: «Шановний 
пане Дацко! Сьогодні великодні 
свята. Цей день особливо свят-
ковий – тримаю в руках і читаю 
Вашу газету… Виписую «Наше 
слово» з Польщі, «Новий вік» з 

Румунії. А тепер Ваша газета. Я 
вільно купив її в кіоску...»

Далі пише про себе, про свою 
роботу. Цікаво, що газету з Поль-
щі і Румунії можна було перед-
платити, а з Чехословаччини – ні! 
Аж на наше прохання. На жаль, 
було так лише один рік!!!

Про «Нове життя» писав до 
мене і модератор Василь Феди-
на. Він звернувся до Спілки пись-
менників Запоріжжя. Намагався 
зробити все, щоб можна було за-
лучити «Нове життя» до списку 
передплати. Але не вийшло. Він 
пише: «Для цього потрібен спеці-
альний дозвіл».

Подібних листів я отримував 
багато. Часто відповідав. Писа-
ли, інформували й обурювались. 
І Україна перестала передпла-
чувати «Нове життя». Жаль! Ми 
так надіялись! Ми вірили в щиру 
допомогу українцям Словаччини. 
І сьогодні, коли газета відсвят-
кувала своє 70-річчя від появи 
першого номера – це дуже акту-
ально!

Хотілось би і сьогодні зверну-
тись до представників України, ін-
телектуальних сил: ПІДТРИМАЙ-
ТЕ УКРАЇНСЬКЕ ДРУКОВАНЕ 
СЛОВО в Словаччині! Бо інакше 
не дожити йому до 100-річчя!

Юрій ДАЦКО.

Ç ëèñò³â äî ìåíå
«Нове життя» в Україні

Імрiх ГОПТА

ХТО ТОТО ЗАСТАВИТЬ?
Правiцова влада зась цiны пiднимать,
Старых i молодых до бiды все дрылять.
Не хотять вiдiти тотy псотy нашy,
Же фiнанц-мiнiстер мать порожню касy.
Помалы за воздyх бyдеме платити,
Як y тiй драготi чоловiк мать жыти?
Бо ани роботы тy ньит про бiднякiв,
Зато в полiтикiв повно баворакiв.
Молода родина не мать де бывати,
Панове зачали сi вiлы ставляти.
Хто тото заставить, хто тото одсyдить,
Кiдь такы претягы мають нашы сyды?!

«Гранд Коронація слова» – конкурс, 
який проводиться серед переможців 
Міжнародної літературної премії «Ко-
ронація слова», оскільки вони вже не 
мають права брати участь у номінації, в 
якій перемогли.

Цього року «Гранд Коронація слова» 
проводилася вчетверте. Приємно, що 
серед цьогорічних лауреатів цієї ліги ко-
ронаційних переможців вперше відзна-
чено і Закарпаття. Нова п’єса Олексан-
дра Гавроша «Біла пані» здобула третє 
місце у номінації «П’єси для дітей».

Його твір написаний на основі за-
карпатських народних казок і ним вже 
зацікавилися в Закарпатському музич-

но-драматичному театрі. До слова, мюзикл «Цирк Івана Сили», за який 
Олександр Гаврош здобув перемогу на «Коронації слова» у 2011 році, 
відзначив цими днями десятиріччя прем’єри. Він і досі з успіхом йде на 
сцені Закарпатського обласного театру ляльок «Бавка».

Закарпаття онлайн.

Îëåêñàíäð Ãàâðîø ñòàâ
лауреатом конкурсу «Гранд Коронація слова»

Шеф магазину говорить но-
вому продавцьові:

– Сьте приятый, але най вас 
ани не нападне людей окрада-
ти..

– Не бійтеся, шефе, до того 
ся всім мішати не буду...

k   k   k

Єдна камаратка ся хвалить 
другій:

– Повіла-м свойому мужові, 
жебы мі дав платобну карту на 
накупы.

– А ПІН дав?
– Ні, не піндав.

Ã ó ì î ð




