- .4..На прИDітаШІЯ чужинних :ru:racтyтJiD ЯD!1JІИСЯ . теж. численні лёлеr~~и

.

украrнсьних громадських оргаmзац~и.

Тодl r.гаІ<ОЖ Dlдчитано ЧИCJIGI-llil.

прИDіти; які насnіли на сnято 35-літтл УкраЇнсь:кого Пласту.
День .. буrз Dиnовнений. тереноnими пnрапами і _змаг ниями і до

.я:кпх,

нр ·, _м укра:rнських 11ЛfiCTyRlD станули та:ко>J< поза коІшурсоu б1лоруси,.

мадяри и поляни. Нр=!-М тсрсноuих nпpan Dlд6утзмися також І<оннур~опl.
~нл:аганн~

пax .

n

делних д1лянках

спорту,

n

з ТЩ\ОЖ змйганнях

1 cnt:-

таrщях

ОцJ.нюnано теж таборництDо на осноп~ оrсремо DИробленого !Ір[ rзиль

пика.

Слід піднреслити, що І<Он~урq у таборуuанні. причvnІИJ' СЯ до ест

~~ичного Dигля,ду табору, бо кр1м будови ша тер оцІ.нюІJано теж чис'l,оту

и єстотичне.оформлен~ табору.
ЧуЖИЩJ;J.. j

.

гос~1 и І111астора мол9дь мали .. змогу зеrn;j _-mтися з

шим ,.J і:'1 родн1.м. ми стецтпом на Пlдcrl'n Dl. о:кр:;мо:r:

r,иar L

JJIO:,

л:: .. t").згато с;:~п · щирого захоплення:. В1римо, що енсп<;н-rгт.
Цlи Dиста.)цJ.,nричиняться до CJ)Poпarynar.пrн- нгш~го

•

1

-

на

яна. JJИНЛ ~Інуn~

; . . з16prt~1. .

на

ен1 и.шш9І куль

'11 ури ?с-'1 .• 1.Жнародньому Джембо:.QJ. D ПГ' риж1. •. УнраІнсь:на сусmль_ІJ..сть, D
розумJ.ІПІJ...nел~их досягнень IЬJnc~y ~ доц1нюючи юложну D::t~y учас~и
D Дже.бор1; ПlДГОТОDЛЛЄ ЯН ЮDlЛОИНИИ дерунок ДЛЯ P~ac~ODOI .ОЛОД1

. nиси.1ц~

.я.:юйбільшого числ(~. юнаніD на ~~е ... іжн?.роднє.дже б рі .

УТЧУ~ НСЬRу нультуру П13Н~DаіІИ ЧJЖ1. И CDOI не ТlЛЬКИ. На J?' t9ТaDЦl нz:а. роднього мистецтnа, але ~ в час1. коннурсу n т~ІЩях 1 CПl.D;t:, .як
т~ж пр ~ ! І .. строєпих во.тро.х. дня . . 5. 7 •. Dlдбуле.ся J?есела. Dатра, а tJ . 7.
J... Jnбул1. ся jJ[.t'ГpCl з .. учас~ г9стеи. Пописи чужинцJ..nсстрlчо.л_ис~ ~.г\.;.ря

.

чим.~~яnзо

ськl,

~ашоr _молол~

1

д9ЗD9Л~И ~OElDНIOD~T

ефектоDRl бlлору

польсr I<J., маллрсьн1 та 1нш1 ПJ.OHl и танц1 з ШlШИМИ ~

Зо:кре

n

~3~CJiyгOJ?y-J;an Н~ ~Dагу ПО:ЕW~ н:'~ ших· СDЛ(.ГОіD.!:ІНСЬІ<ИХ "нупалЬН_ИХн ООр.Я

Д п

пщ orr•o_,l и DИI<OHafffil зDrсбурr'ського І~оша.
· В nамг.х З[. гального табор уnання nідб упам низ ка

,

нар:....~ нУ.Реніn

ет

nих unтe:2_

і

зєднпнь та гуртніD. Між іІ-ШІИМ :ідбулася "Белина Пле
~ліrn~ n Радn Л. Ч.
які святкують D цьому році 25-л:l.тній юnілей CD )ГО
існуJ~о.н.ня; . Подібно теж радили старші :пл:ас'І•уни,
;") сr.гоносці, За~рпатцl

",

·

тощо.

До . Зс:lГМЬНОГО ВраЖеННЯ: nрИЧИНИЛаСЯ Зp9.Зl<OD . .t праця RООП6р<1ТИDИ

"{Іпо ст"; лю. D!Щ<.•ла . з ~а~ оди юпілею ClfGЦiP..ЛЬI:Ji !1ртистичні пл:: І{ег.гни ,
1.1ДЗН'J.КИ

CTplЧl, ЮDJЛеИН1 ЗНаЧІ<И 1 C0PliO л:1СТJ.І3ОІ<, ПРОПа ..
TH~~l
.. )ЛЬ
б r\іЧИІ< тощо• Здооільша с:tртистичнє пиі<онnння п ятоІ( і роз Іірпо ни
зьна цінг nричинилися до того, ао біля станні~ кооп р~т ьи OVD пос

тійно ~rатовп :ку!ІУJ9ЧИХ. Пластуни по~юDали на зна 1о и:х- і нез1 lіо.л~
• ·

та ·обмlНЮІJ[UІИСЯ Пl,JЩИса и. Но. CDЯTl :пояDWІ.v!ся теж ІJПершс пластоn1

1Jидання , як "~fa сліді", "Тhrасту:н", "Сеніорсьн.а ~ .L.p~
Почаn,Ісова погода грозила непоDоджвннm

•

•

тощо.

. ..

~л. !ЗНИИ дощ ц перши

1

д -~f ь nри ·уття пJrастуніп, саме І.~. час ро?биr;Ен:rнл. шатер, нn ре б~Jj- бе га
то I<.ЛOIIOTJ.D i Але З8DЗЯ'.ГТЯ МОЛО,ТТ.l, ЮрНlСТЬ l OJlЗ"I HEl срр .uHlCTЬ ПG
рGборОЛИ труднощі. це · й дало молоді О· гато ..JдЬnолення й було DИХоn
пим

чинника

•

На з:
г~ городу за заDзяття в міру розгортання с я:та Rраu..тала
п'·:гсда и ·остq.:rшього дня
7 ~ було прекрасне со ІЩе •. Проте н~залежно
.J

?•

1·1.т ,....ПОГОJtИ 13J.д IIOЧrlTI<y · ДО RJ.ІЩЯ. HG OПYCI<C;lD l!ЛD.CTyнJ. добрии Г
ор ,
ІПО OYJIO ДО:&.'130М , ЩО )JJIЛ ПЛаСІІ'JН1І3 CripL\DДl НlЩО Не з: ~ЧёТЬ · бур:L Й Не
ГОДИ

ГітІс ~TODG Ю~іле~~!е ... Сr;ято Во сни було neлr Іс .і успіх о

укр!) Ї~ськuЇ

~!~і C'EO_;or ОГГННJ.ЗаЦJ.:r. И далЬШИМ крОНОМ DПеред JЩ ШЛfі?СУ ДО на. 1 Ч .НИХ
щле-и. В ycrx. учаснин~D залишило DO:нtJ незаІJ.1 Є ши спо ин ІЮ ЦlЛv
:киІJ.,тн .

Я-ль

/

-

