




Х Р И С Т О С  В О С К Р Е С І
ОЦИМ ПОЗДОРОВЛЕННЯМ З НАГОДИ СВІТЛОГО СВЯТА І ВЕЛИКОГО ДНЯ ДУХОВОГС 

ВІДРОДЖЕННЯ ПЕРЕСИЛАЄМО УСІМ НАШИМ ЗЕМЛЯКАМ У БРИТІЙСЬКЇЙ КОЛУМБІЇ І ДЕІНДЕ 
НАШ ЩИРИЙ ПРИВІТ І ДОРУЧАЄМО В ЇХНІ РУКИ ОШ0 СКРОМНУ ПИСАНКУ В ФОРМІ "НАШОЇ 
ЗОРІ", З НАДІЄЮ, ЩО ВОНА ПРИЧИНИТЬСЯ, ХОЧ В МАЛІЙ МІРІ,ДО ЇХНІХ РАДІСНИХ СВЯТКУ 
ВАНЬ. РІВНОЧАСНО СКЛАДАЄМО ВАМ, ДРУЖЕ, НАЙЩИРІШІ НАШІ ПОБАЖАННЯ ЗАЗНАТИ В 
НЬОМУ СЕЗОНІ ТОЇ ВЕЛИКОЇ І ПОВНОЇ РАДОСТИ, ЯКА ПАНУВАЛА КОЛИСЬ У НАШИХ РІД 
НИХ, УБОГИХ СЕЛАХ У ДЕНЬ ХРИСТОВОГО ВОСКРЕСІННЯ. ХРИСТОС ВОСКРЕС!

Редакція.

НА ВАНКУВЕРСЬКОМУ СУХОДОЛІ

Недавно зорганізований Профе- 
сійно-Бизнесовий Клюб працює над 
оформленням своєї організації та 
незабавом пічне інтензивну діяль
ність. Очевидно для такої органі
зації поле є широке і ми сподіємося, 
що наші професіоналісти й бизне- 
совці в своій активності не лишать
ся позаду подібних клюбів в інших 
містах Канади.* * * * *

Літний сезон зближається. Всі 
українські організації планують 
свої прогульки, пікніки, садкові 
чайні сходьни та інші літні розрив- 
ки. Прекрасна нагода буде для кож
ного поширити свої знайомства і
до схочу забавитися.* * * * *

Українська Католицька Парохія 
у Ванкувері минулого року закупи
ла велику^площу. В планах є намі
чено на цій площі збудувати церкву, 
школу й український театрально- 
забавовий осередок. Члени цієї 
парохії мають перед собою досить 
поважне завдання і завзято працю
ють, щоб ці плани в короткій май
бутності перевести в діло.* * * * *

Пан Григорій Аврам, відомий і 
широко знаний український ювілєр 
у Ванкувері, робить заходи перене
сти свій склеп у головну частину 
міста і приміститися в більшому 
льокалі. В новому місці бажаємо 
панові Аврамові якнайкращого успі
ху- * * * * *

Власники Готелю Патріція при 
вулиці Гейстинґс задумують в 
коротці улаштувати в передній час
тині будинку люксусовий ресторан. 
Будемо нетерпеливо ожидати від
криття такого ресторану, бо маємо 
великий апетит на смачні україн
ські голубці і пампушки. Панночка Варвара Мисько теж очікує Великодня.



НАША ЗОРЯ -  Інформативний й ілюстрований 
журнал для українців у Бритійській Колумбії: 
виходить щомісяця у місті Ванкувер, Канада.
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НАША ЗОРЯ
СВІЖИЙ ПРОМІНЬ НА ЗАХІДНЬОМУ ОБРІЮ

Випускаючи оце перше число нашого молодого 
видання, ми не робимо собі фальшивих ілюзій, що 
всьо піде гладко як по маслі. іМи є вповні свідомі 
того, що видавання такого журналу вимагатиме від 
нас багато труду, поту і жертви і що без співпраці 
та щирої піддержки ширших українських кол в Бритій
ській Колюмбії наші початкові змагання увінчалися б 
тільки сумною невдачею.

Тому в нашій підготовчій праці ми звідували бага
то наших громадян різного стану і переконалися, що 
між українцями в Бритійській Колюмбії є щире бажан
ня мати свого речника, який заступав би їхні інтереси, 
подавав би їм відповідні інформації, реклямував би їх
ні успіхи та помагав би їм в їхніх національних, гро
мадських і бизнесових стремліннях.

Щиро віднеслися до цієї справи наші патріотичні 
професіоналісти й бизнесовці прирікаючи давати сталу 
піддержку журналові своїми оголошеннями. Не менше 
щиро віднеслися наші науковці, службовці, робітники 
та наша буйна й гарна молодь, а осбливо наші активні 
організації, які пекучо відчували й відчувають потребу 
українського видання в цій забутій провінції.

Тому ми приступаємо до видавання нашого місяч
ного журналу не тільки з сильною вірою в успіх, але й 
з запевненням, що сповняємо бажання наших людей, 
котрі вже через довший час хотіли показати українцям 
в цілій Канаді свіжий промінь на західньому обрію.

ВЛАСНА ДРУКАРНЯ

Для цієї цілі ми влаштовуємо нову, виключно оф- 
сетову, свою власну друкарню, в якій працюватимуть 
фахові друкарі. Вони не тільки уміло доглядатимуть 
технічної сторони "Нашої Зорі", але й виконуватимуть 
всякі друкарські роботи.

Сподіємося, що при цих усіх умовинах наш журнал 
зможе в недалекій майбутності виходити частіше і 
в білшому форматі.

НАШІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ

Зі Скалистих Гір через Сибір аж до Карпат лине 
наша думка і голосить поневоленим мільйонам наших
братів про надійну пісню Воскресіння.

* * * *
Тут трава зеленіє, сади цвітуть, а на горах сніг 

біліє- що ще потрібно для любителя природи?
* * * *

Великий остров між двома раменами могучої ріки 
Фрейзер, який названо досить романтичною назвою -  
"Люлю Айленд", постепенно виколисовує гарну й дуже 
поважну українську кольонію.

* * * *
Нехай ніхто не відважиться сказати, що в Бритій

ській Колюмбії немає гарних українських жінок, бо за 
таку зневагу і гори готові збунтуватися.

* * * *
Бистра вода ріки Миру (Піс Ривер) в північній Бри

тійській Колюмбії викликали поважну війну на політич
ній арені.

* * * *
У Ванкувері раптом наплодилося багато пророків, 

що стараються предсказати день виборів у Бритійській
Колюмбії -  а премієр Бенет мовчить.

* * * *

Університет Бритійської Колюмбії є досить попу
лярний, але оскільки більш популярним він був би, 
-  для нас ,- коли б в ньому викладалася українська 
мова!

І тут уже дозволили продавати чисто росій
ську водку — розум іється, канадійського виробу.

БРИТІЙСЬКА ЧИ БРИТАНСЬКА КОЛЮМБІЯ

Ломимо того, що по правилам нового правопису 
такі слова ж  "британський", "канадський" є більше 
правильні, то однак, з огляду на те, що форми "бри- 
тійський","канадійський" і.т.п. глибоко вкорінилися 
в память наших людей протягом минулого півстоліття, 
ми рішились придержуватися традиційних форм і буде
мо завжди писати Бритійська Колюмбія.

КЛОПІТ З АПОСТРОФОМ

Наші науковці та знавці української мови кажуть, 
що апострофа належить уживати по приписаним прави
лам. Ми з ними вповні годимося. Однак ми знаємо, що 
український читаючий загал того апострофа не любить. 
Крім того наша друкарська машина, яку збудували 
американці, на жаль, апострофа не має. Тому, щоб 
задоволити і знавців і загал і машину, ми рішилися 
піти на компроміс і будемо ручно вкладати того пра
вильного але нелюбленого апострофа тільки там, де 
його конечно потрібно.



На політичній шахівниці
Для уважного обсерватора світ сьогодні виглядає 

як велика шахівниця, на котрій головні фігури скачуть 
по квадратиках з одного кінця в другий _з одною тільки 
метою зашахувати свого противника. Всі дипломатичні 
комунікації, всі широко розтрублені поїздки, всі менші 
й більші конференції, які мають приготовити шлях до 
збору самої верхівки, всі атаки, звороти й відвороти є 
обчислені лише на те, щоб продовжувати цю холодну 
гру у безконечність.

Справа ясна. Ніхто не хоче війни. Захід прооперує 
і гойно живе в розкошах. Схід знова за поморочений 
фальшивою ідеольогією, що світ треба здобути насиль
ством, тільки торторує і боїться. Однак всі вони розу 
міють, що ані ракети, ані атомові бомби, ані міжконти
нентальні балістичні стріли, війни ніколи не виграють. 
Війну можуть виграти тільки живі люди -  ідейні люди, 
що скотять на жертвеннику свободи понести найбільшу 
жертву за свою гідність, за свою волю й за свого Бога.

І нехай змагуни на цій шахівниці памятають, що 
головні фігури без солідної підтримки і оборони зі 
сторони маленьких пйоників ніколи не зможуть осяг
нути побіди.

Тому ми сподіємося, що холодна війна буде даль
ше продовжуватися аж поки подула не спаде з очей 
могучих і вони зрозуміють, шо одинокою передумовою 
світового миру є признання рівного права і свободи 
всім народам світу -  без різниці чи вони є великими 
фігурами, чи малими пйониками.

"Якщо ви думаєте, що ми не вміємо танцювати, 
то прийдіть колись і побачите" -  кажуть пан
ночки Марта Чуйко і Маруся Білий.

Ванкуверський майор Дост. Т. Альсбури з дружиною 
гостив між українцями на річнім чайнім прийняттю 
в неділю 10-го квітня в залі під Церквою Покрови М. 
Б., де багато мали змогу блище познайомитися з 
достойним гостем.



А ВЕРХИ ГІР СЯГАЮТЬ ЗІР!

Чаруюча країна гір
Гори, гори, й гори! Великі гори, високі гори, 

скалисті гори! Куди не поглянеш, всюди гори! Не 
Бритійська Колюмбія -  величезний простір густо 
переплетений довгими валами величезних гір. А між 
горами довгі круті доли, в яких блищать, неначе цінні 
перлини, різної величини озера, ріки, потоки й чудові 
водоспади, а лісам немає кінця.

В тих долах при берегах рік і озер стоять пишні 
оселі, індустріяльні фабрики та пахучі овочеві сади- 
всі сполучені бетоновими крутими шляхами, які вказу
ють, що тисяч-літні дикі й непроходимі. пущі мусіли 
остаточно впасти жертвою перед нестримним поступом 
і цивілізацією людини.

В цих більших і менших оселях між горами живе 
і прооперує поважне число наших українських земля
ків, які працюють, співають і Бога молять за краще 
завтра. їхнє оточення яскраво пригадує їм рідні Кар
пати, де чародійний звук трембіт прошибав вечірну 
тишину та гомоном голосив світові природне право до 
свободи. Тут в Бритійській Колюмбії трембіт не чути, 
але зате гомін викликаний моторами авт і літаків 
гучно голосить повну свободу рухів у всіх ділянках 
людського життя. Тут панує повна свобода, якої і всіг 
наші поселенці ніколи не зазнали на своїх рідних 
землях.

Кожний українець-турист, що переїзджає Бритій- 
ську Колюмбію, приходить до певного переконання, 
що тут є дійсний рай -  краса природи невичерпана, 
природні багацтва незмірні і куди він тільки не поїде, 
куди не погляне, то завжди пригадуються йому слова 
поета: "А верхи гір сягають зір!"

Багато можна писати про Бритійську Колюмбію. 
Однак ми не хочемо мучити наших читачів довгими 
статтями. Тому в наступних числах нашого журналу 
ми будемо подавати короткі описи про найцікавіші 
явища, жими є переповнена ця чаруюча країна, де вер
хи гір сягають зір.

ОХ, ТІ КОЛОСАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ!

Проблема Заходу: Як завести в цілому світі прав
дивий демократичний лад.

Проблема Кремля: Як здобути й упокорити цілий 
світ, щоб без боязни панувати.

Проблема Дослідників: Як збудувати вигідний 
простіроплав, щоб заїхати до місяця.

Проблема Церков: Як навернути всіх людей, щоб 
був тільки один пастир і одно стадо.

Проблема Лікарів: Як винайти чудотворний плин, 
щоб привернути молодість.

Проблема Українців: Який уряд установити по
їдобутті України.

Тут мотори гомонять,

Пісню волі всім  голосять 
Від Скалистих до Карпат.

Там трембіти трембітаю ть,



ЯКИЙ ВЕЛИКДЕНЬ
Іще раз зближається Великдень! Шо це таке? 

Шинка? писанка? чи може жіночий капелюх? Не кажіть 
тишком, що про такі річи ви не думаєте, бо ніхто вам 
не повірить. Батько турбується, щоб добру шинку 
дістати з горячим напитком; доня мріє, якби то писан
кою привабити нового "бойфренда"; мати знову докучає 
старому за новий капелюх, щоб сусідку добре під серце 
вколоти; а син тільки думає, як виманити в батька 
авто, щоб з іншою писанкою поїхати на прогульку.

Так сьогодні матеріялістичний світ готовиться 
до святкування Великодня. Чи ви думаєте, що між нами 
українцями не знайдуться такі, що підуть за прикладом 
цього матеріялістичного світу?

Не хочемо вірити. Наш нарід любить свої традиції 
і шанує свої християнські звичаї. Для нас Великдень 
це день духового відродження, день відкуплення з пащ 
дикого матеріялізму -  це святий день, в якому ми 
хочемо стати перед престіл Сотворителя та в покорі 
і пієтизмі заспівати радісну пісню "Христос Воскрес"!

доказує свого пункту, в присутності п. М. Пукіша 
й п. В. Мяпепм а токяпишем з Вінніпегу.

З ліва: пп. М. Серанчук, Ф. Кошман,, Н. Джіґолик, 
Всч. о. Якимишин, й В Зарський в часі передвели- 
кодних реколєкцій.



Учітеся, брати мої, думайте, читайте!
Ці слова ми чули на кожному 

шевченківському святі. Бачили ми 
їх виписаними великими буквами 
на сценах, на афішах і в часописах. 
Кожний з нас відчував якусь ута- 
ємнену пошану до цих слів і до 
їхнього автора, бо в цих словах 
криється неабияка мудрість; в них 
криється повний зміст нашого бут
тя і нашої майбутності. .

І тепер по шевченківських свя
тах, ми повинні глибше застанови
тися над цими словами і пристусу- 

.вати .їх до свойого щоденного життя, 
інакше святкування роковин Шевчен
ка стратить своє місійне значіння 
та стане голосом "вопіющого" в. 
пустині.

Бо ж яку користь зможе прине
сти нам заклик Шевченка "учітеся", 
коли ми не схочемо учитися -  або 
учитися так, щоб наше знання рів
нялося із знанням інших народів і 
відповідало вимогам теперішних 
часів. Сто літ тому, коли Шевченко

закликав наш нарід до науки, вели
кий процент українського населення 
був неграмотний. Якщо хто укінчив 
четверту клясу сільської школи, то 
його називали "письменним" або 
"ученим" і він вже не копав лопатою 
рови, але працював десь у канцеля
рії. Сьогодні часи змінилися; рівень 
науки далеко вищий. Якщо хто тепер 
укінчить четверту клясу, ТО' його 
ніхто і до лопати не хоче взяти.

Щоб стало набувати цей вищий 
рівень знання ми мусимо учитися 
більше і більше, не звертаючи ува
ги на те, яке становиско ми займа
ємо в громадському житті.

А щоб це зробити ми мусимо ду
мати й читати. І не кажім, що ми є 
дуже зайняті і не маємо часу, бо 
таке твердження наша власна совість 
нам заперечить. Ми мусимо думати 
й читати, щоб іти вперед разом з 
другими народами -  інакше зали
шимося позаду.

А. В. ОІСК
ОБРиСАТІМС РРОРІЇСТЗ

ОРР5ЕТ РРЕ55Е5 
МІМЕОСКАРН 
А20СКАРН 
иТНОвКАРН 
РОПШЯС МАСНШЕУ7

Продаємо й обслуговуємо 
друкарські машини.

А . В. ОІСК СО. ОР САИАОА І_ТР. 
1 Еоеі Вгоасіздау •» Уапсоиуег, 

РЬопе: Т К їп іїу  9-2931

МОВО РІДНА
Мово рідна, слово рідне 

Хто вас забуває,
Той у грудях не серденько, 

А лиш камінь має.

Як ту мову мож забути, 
Якою учила

Нас всіх ненька говорити, 
Ненька наша мила.

М. Ш.

НАШІ ДОТЕПЕРІШ НІ ЗД О БУ ТКИ  НА ВА Н К У ВЕРСЬК О М У  СУХОДОЛІ (Продовження)

Український Народний Дім в місті Ванкувер, 
коло Православної Церкви.

Українська Православна Церква при ІІМй вулиці 
в місті Ванкувер.



НАШІ ДОТЕПЕРІШНІ ЗДОБУТКИ НА ВАНКУВЕРСЬКОМУ СУ ХОДО, Л ї.. ^Продовження)

Українська Католицька Церква при вулицях 
ГІринцес і Пендер в місті Ванкувер.

Новонабута площа Української Католицької Парохії 
при вулиці Фрейзер у Ванкувері.

І »

Українська Католицька Церква при вулиці Рейлвей Д*м Українського Національного Обєднання при вулиці
на Люлю Айленд. Френціс на Люлю Айленд.



Якраз тереп Національна 
Гаківкова Л іґа , яка складаєть
ся з шістьох професійних дру
жин, розграває остаточні змаган 
ня за чашку Стенлого. Дві ща
сливі дружини, що дійшли до 
останнього змагу -  це Монтре- 
аль і Торонто, яким удалося 
розгромити всіх чотирьох ам е
риканських суперників. Хто цьо
го року здобуде цю бажану й 
гонорову чашку, ми скоро буде
мо знати.

Всі т і, що пильно слідкували 
за цією грою гаківки протягом 
цілого сезону, запомітили, шо 
у всіх дружинах видніли україн
ські спортовики,. які вдійсності 
чарували своїх глядачів своєю 
здібністю і скорістю на лижвах. 
Дуже часто в найгризніший час 
вони рятували ситуацію своєї 
дружини заганяючи химерну й 
бистру гумку у ворожі ворота.

Своїми здібностями оці укра
їнські спортовики не тільки 
здобули для себе широкий розго
лос, але принесли добру славу і 
для того народу,- з якого вони 
вийшли. Славно хлопці! В най
вищій спортовій грі проявля
ється ваш незломний, завзятий, 
козацький дух.

Премієр Дж. Діфенбейкер уважно 
слухає, ж  інструктор пояснює 
значіння "туше".

У кожній грі кооперація необхідна.

Великим Генієм є той, шо вико
нує своє звичайне завдання тоді, 
всі інші дуріють, 
коли всі інші дуріють.

* * *. * *
Знатоки кажуть, що джерелом вся

кого лиха є гроші, однак всі бажа
ють, щоб це джерело було значно біль
шим.

* * * * *
Я так люблю пращо, що годинами 

буду сидіти і дивитись на неї.
>К %

-  Я хочу похвалити тебе за твою 
роботу. Коли ти пічнеш її?

-  Я уважаю, що святочний день 
є цілком змарнований, якщо мене 
жінка не вилає. •

Цс
-  Відложи свою роботу на зав

тра. Сьогодні ти- вже досить наро
бив помилок.

* * * * *
-  Добре, я буду слухати про 

твої клопоти. Я люблю чути добрі 
новості.

* * * * *

-■ Скажи мені, товаришу, як силь
но треба почервоніти, щоб схрущи- 
тися.

^
Ти заплати мені, щоб я міг запла

тити йому, а він тоді зможе запла
тити їм; аж тоді доперва вони змо
жуть заплатити тобі.

Група активних членок при парохії Покрови М. Б.
З ліва: п-ні Монтейн, п-на Е. Гаврилечко, п-ні Гон
ка, п-ні Соловій, п-ні Кошман і п-ні Рурак.

Знимка Всч. о. Мартиника, бувшого пароха на Люлю 
Айленд, в гурті знакомих і гостей.
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ВЮ У О И  к ш №
ТЬаг МісЬаеІ Р икезЬ  Ьаз Ьееп ге-еіесгесі Ргезісіепг 

о£ гЬе ІІкгаіпіап Сапасііап С о т т іг ге е . Ве£оге гЬе еіесгіоп  
Ье керг зау іп ^ : по, по, п єуєг  а§аіп .

ТЬа£ РаГгісіа ИоГеї, туЬеге гЬе Ьоуз и зи а ііу  Ьоісі гЬеіг 
зесопс! те ег іп ^  о£ гЬе еуепіп§, Ь аз іпзГаїїесї а  пєту сагрег 
іп гЬе Іасііез’ рагіог. В и з іп езз  ти з£  Ье £оосІ.

ТЬаг У іс . РеГгозкеу із  гЬе опіу Цкгаіпіап № Ьоісі а 
Ьгокега^е І ісе п зе  £ог зе11іп£ згоскз апсі Ьопсіз. Не т и з і  
Ье а  уегу Ьизу т а п !

ТЬаг Теггу Кихік туЬо Ьаз Ьееп іп §ага£е Ь и зіп езз  оп 
аші о££ апсі а£ опе йш е а ргезі<іеп£ о£ С .Ц .С . Ьаз £іпа11у 
Ьои§Ьг Ь іт з е К  а Ьо£е1 іп Т гаіі, В .С . ’Ж'е Ьоре Ье т у ііі рау 
из а у і з і £ о с с а з іо п а їїу . Ооосі Іиск, Теггу!

ТЬа£ Регег Музко, опе £Іте  §ага£е зиррііег, Ь аз поту 
епгегесі гЬе геаі ез£а£е Ь и зіп езз  апсі )оіпесі £Ье £ігт оі 
К іу є г з  К еаі Ез£а£е. То£з о£ Іиск, Ре£ег, іп уоиг пєту 
уепгиге. Б о п ’г §е£ сіізсоига§есі Ііке та п у  о£Ьегз.

ТЬа£ £Ье ІІкгаіп іап  рго£еззіопа1 апсі Ь и зіп езз  шеп о£ 
Уапсоиуег Ьауе £огтесі а сІиЬ апсі туігЬ гЬе с с т т іг гее  
гЬеу Ьауе еіес£есі £ог гЬе с о т іп §  уеаг тує £ееі гЬа£ гЬеу 
аге оп Л е  туау £о саггу ои£ гЬеіг р іап з . ТЬеу Ьоісі гЬеіг 
Віппег Мее£ІП£з опсе а топгЬ апсі і£ уои £ееі гЬа£ уои 
аге ^иа1і£іесі £о Ь е с о т е  а т е т Ь е г  соп£ас£ Бг. ] .  У як,  
£Ье ргезісіеп£, ог М. Р и кезЬ , £Ье зесгеГагу.

ТЬаг Мауог 5. }иЬа о£ Ш ппіре§ туаз Ьеге у із ігіп ^  ге- 
сепгіу. Не зрепг зе у ега і сіауз іп Уапсоиуег оп Ь и зіп езз  
апсі і£ із  ге§ге£аЬ1е гЬаг Ье туаз по£ о££ісіа11у еп£ег£аіпесі 
Ьу апу о£ оиг ог^апігесі §гоирз.

ТЬаг £Ье (ЗиеепзЬогои^Ь НоЕеІ отупєгз аге ап х іои зіу  
туаігіп§ £ог гЬе пєту ЬгісІ£е £о ореп, зо гЬаг гЬеу соиісі сіо 
т о ге  Ь и зіп езз .

ТЬаг тує Ьауе а Іаг^е зе іесгіоп  о£ Цкгаіпіап Ь и зіп езз  
т е п  туЬ о ргасгіса ііу  сап зирріу  апугЬіп§ уои пеесі. Н оту 
аЬоиг зирроггіп^ £Ьет? №е аге сегсаіп гЬа£ уои туііі §е£ 
а 8^иа^е сіеаі, по та££ег туЬаГ уои Ьиу ог Ггасіе.

ТЬа£ і£ уои Ьауе апу петуз ог іг е т з  о£ іпГегезг реггаіп- 
іп§ £о Ц кгаіп іапз уои сап зепсі і£ го Оиг 8гаг РиЬ1ізЬіп§ 
С о., 4502 Р газег 5£., Уапсоиуег, В .С. £ог риЬІісагіоп.

ТЬаг № т. БігАип гуЬо.Ьаз "Ьееп іп Ьогеі Ь и зіп езз  £ог 
т а п у  уеагз поту із  орегагіп# гЬе опіу Цкгаіпіап зГ еат  
ЬагЬз іп ВгігізЬ С о іи тЬ іа , саііесі ТЬе Н азгіп§з З г е а т  
ВагЬз. І£ уои туізЬ го £ееі зггоп^ апсі ЬеаігЬу сіо пог £ог- 
§ег Го рау Ь іт  а  у і з і г . Не туііі Ье §1асі Го зе е  уои.

ТЬаг У іс. РеГгозкеу із  то у іп £  го а  пєту ЬиіМіп§. 
Моге аЬоиг гЬіз іг е т  іп гЬе пех£ із з и е .

ТЬаг гЬе СЬигсЬ С о т т іг г е е  іп Циіи Ізіапсі Ьауе сіе- 
сісіесі Го Ьиіісі а гезісіепсе £ог гЬеіг рагізЬ  ргіезг.

ТЬаг Ц кгаіпіап СагЬоііс ВгогЬегЬоосі аге Ьо1сііп§ а Гтуо- 
сіау С агп іуаі, Мау 6—7, £ог гЬе Ьепе£іг о£ гЬе Ц кгаіпіап 
зсЬооі сЬіісігеп. ЧІе £ееі гЬаг гЬіз і з  а уегу туоггЬу саи зе  
апсі уоиг зиррогг туііі Ье уегу шисЬ арргесіаГесі.



Ставайте в ряди читачів і передплатників щурналу “ Наша Зоря"


