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ДІАСПОРА

Голова обласної «Просвіти» Луганщини, хоч переселений,
але тримає тісний контакт з неокупованими частинами об-
ласті, відвідує їх і допомагає їм у їхній праці. Він повідомляє,

що просвітяни міського об’єднання у Сіверськодонецьку нама-
гаються створити бібліотеки української книжки (дитячу і до-
рослу) у Сіверськодонецьку та в усіх містах і районних центрах
неокупованої Луганщини. До них надходить позитивна поміч з
багатьох областей України та із закордону.

31 січня просвітяни в Старобільську, разом з українським ду-
ховенством, вшанували пам’ять своїх членів, які відійшли у віч-
ність. «День пам’яті луганських просвітян» також відбувся в цей
день у Києві.

18 лютого в залі Київської державної адміністрації відбув-
ся урочистий вечір, присвячений Міжнародному Дню Рідної Мови
«З Україною в серці». Аналогічні заходи провадяться на теренах
Луганської областя в усіх навчальних закладах. Зокрема у під-
розділах Шевченківського Університету в Старобільську та Ли-
сичанську, Член правління обласного обєднання Катерина Глу-
ховицька проводить традиційну студентську конферецію «Сло-
божанська бесіда». У Далівському університеті з молоддю пра-
цює Ольга Кряжич.

25 лютого спільно з іншими громадськими організаціями буде
проведено заходи присвячені Лесі Українці.

Луганський просвітянин О. Добровольський завершив і ви-
дав книгу «ОУН на Донеччині». Запляновані презентації книж-
ки в Донецькій, Луганській, Вінницькій областях та в місті Киє-
ві. Цей рік був оголошений просвітянським роком Миколи Ру-
денка і велика частина заходів на Луганщині і в Києві будуть при-
свячені йому.

Член правління обласного обєднання «Просвіти» Ігор Саєн-
ко видав дві книжки про історію українського козацтва на Лу-
ганщині, а голова Володимир Семистяга підготував до друку на-
укову розвідку «Луганський період життя і діяльності Сергія Гру-
шевського (1925-1931 рр)». Це про племінника Голови Україн-
ської Центральної Ради Михайла Грушевського, який був про-
фесорм і проректором Інституту Народної Освіти в Луганську.

У Вишгороді відповідальний секретар обласної «Просвіти»
Дора Тимошевська вже п’ятий рік веде курси української мови
для бажаючих російськомовних.

Просвітяни, які опинилися «у вигнанні» продовжують не-
втомно працювати для добра свого народу!

Віра БОДНАРУК, 
голова Товариства Української Мови (США)

Українська громада в Норт-Порті й околицях у (штат Фло-
рида) урочисто відсвяткувала празник св. Андрія, який ор-
ганізував в Осередок ім. св. Андрія при в церкві св. Ан-

дрія. Члени управи Осередку під проводом голови Віктора Ліс-
ничого та заступника голови Дарії Томашоскої доклали багато
зусиль, аби празник вдався якнайкраще. Квитки на святочний обід
розпродали заздалегідь. Після Святої Літургії в церкві св. Андрія,
яку відслужив о. Олег Сацюк, гості перейшли до святочно при-
браної зали. Дарія Томашоска гостинно їх привітала та попро-
сила о. Олега поблагословити їжу.

По закінченні обіду, при каві та солодкому, культурно-
освітня референтка Галя Ліснича привітала всіх гостей та голів
громадських організацій. Для приємності гостей вона запроси-
ла жіночий гурт виконати чотири пісні за супроводу
Володимира Шпічки на акордеоні. Виступ почався піснею «З
нами Бог і Первозванний апостол Андрій» на мелодію «Де
згода в сімействі», яку написала письменниця Ганна Черінь
спеціально на свято Андрія десять років тому. Після цього про-
звучали пісні «Там зорі, там зорі», «Айстри» та «Коли на
чужині душа смутком мліла». Потім запросили суддю Богдана
Футея та чоловічий хор виконати їхню улюблену пісню

«Повіяв вітер степовий». Великий успіх імпреза завдячує всім
членам управи Осередку й їхнім помічникам.

Віра БОДНАРУК, професор
Осередок ім. Св. Андрія

Урочистості біля пам’ятника Б. Грінченку в Олексіївці

ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОСВІТИ ЛУГАНЩИНИ 

УРОЧИСТИЙ ПРАЗНИК СВ. АНДРІЯ НА ФЛОРИДІ

Світлина Богдана БОДНАРУКА


