














































СТР АНИ rt1У3ИЧКИ СТРУЧIЬАUИ 
О НАШЕМ фолклору 

Опа'l'иjа, Се>пте;мб'ра 
ЧетрнаестО'г сеnт,ембра je завршен 

фе.СТИВ!llll и о!д,ржзона rroслеДtbа сед
ница КО'нфе.ренциjе Me~YHapO'ДHO'Г са 
вета За Ы'У3'WrКИ фОЛКJIО'Р. У Onатиjи 
нема l!Iиwе оое .вреве K'Oja je тpaj!lllla 
У ф~СТWВ!llllс.ким ДЭJНима. Фол:к;юрие 
гру?е су се разишле - овака у oвoj 

К:Р~З, ~ СТlрани М'УЭlfJl!'Ки стручн,аци. 
КОjИХ Je 6иIЛО' ок{) педе,сет, отишл'И 
су 15 се.'Пте>мбра на излет у Поc-roj.и'Н 
ску JaMY и дaJЬe за ДубрО'вник. 
Ha~a новинарима не'ОбичнО' je жао 

штО' Je кривицо>М прире1}ивач,ког од
бора щюпуштеНа jeд,И1Нствwа I1:pиiЛи
ка да нам СТРЭJНци и'~несу ут,итаке О' 

феС'l'lrВ!IIIlУ. наше.м фолклО'ру и 'IlаШО'1 
зе~JЬ'И. НЮ!1ме, Пj)iИ'ре~ива'Ч'ки одбо.р 
НИjе организо.вао КOIНфе>РWll!иj'У за 
штампу са странЦима. 

~a ИlПак. ycrIел'И с.мО' да 11р'и,к)'\llИI!,1О' 
И3J<!!ве н~юих СТРЭJНИХ МУ3'итчки'х СТР'УЧ 
н, З'ка кО'JИ су врл'О' радО' о~['овори~и 
на ClВa наша ПIи-rа'!Ьа. 

l,Iап Кунст: "OMoryheнo нам je да 
crYJU'paMO ваш фолклор" 

Водеhи М'УзикО'л О" г из АМ!стердама 
(1,100 КУН:СТ), коjи je ПО''3нат у аеету 
по овоjИIМ кн,lИIJ."аlма о ИlНДOiНежЗ1НОКOlМ 
М'Узичком фолклору, а нЗ'ро'чwro ПО' 
к ~ьизи "J3Jваи,ска" МУ'ЗRчка теОрИ'jа", 
рекаО' je: 

- МО'гу самО' да кажем да омО' у
живали у аБакО'м погледу. Среliаи 
сам не c3iМO' затО' ШТО С&М мО"гаО' да 

видим ваш ботати фО'лклор, веп штО' 
нам je O'MO'ryheHO' да га студирамО', 
да бележlИ'М О' разна об~ашн,ен,а о 
tber O' BO'j ОС'НОВИ и да са ,сО'бом пО'не
сеы О' ф отО'!'рафиjе ве.liине игара и 
на.р ОДIНИХ нош1blИ. К{)нфере.нциjа je 
била JЮвеЗЭJНа С'а IIIрире.дбама и затО' 
смО' за оваку 0':1{ н>их БИJIН приarpем
JЬ е.ни. За ме.не je ооа) фестивал биО' 
од неО'битч'IIОГ ~нач <!!jа, jep сам сада 
у мО'пЬнос.Т'Н да упоре~уjем ваш и 
индО'нежански фО'лклО'р, кО'jи сам ду
же времена 1FpОУЧ3JВао. MO'P3iМ да ка
жем, у пО'jедWНИIМ дeгaJЬMмa, ИlМа из
весне СЛИ<rНОСти. 

Солон МихаeJJИДЖ: "Дивим се богат
СТВУ ваших игара н песама" 

Грч_ кoмrюэитop и ~OoIIor, 
МlUWeaiQiiC ~ 

<Ilреведе.на на енглескн.' О. нашем фе
стивалу и ФО'ЛКЛО'РУ г. Удин каже: 

- Фестивал ми се мнО'гО' дО'паО'. 
Jулославиjа Ь,е постаги ускО',рО' сре
диште КУЛТУ'j}НОГ cy~peTa ИстО'ка и 
Запада. РаЗГОВ!liPаО' сам МНО'ГО' са сво
jи'м кО'легама О' тО'ме кО'ликО' МНОГО' ва 
ши нарО'ди вО'ле МУЗ'И'ку и песме. св.и 
онн ист()г су МИШJЬеtbа о томе. Не
ке од тема у ваше.м фО'л:клО'ру слич
не су ПЗiК'ИJстанским. На приме.р, мЗr
KeДOiН{)Ka Ha'PO'дiНa пе,сма "КалинО', 
моме", врлО' je слична jедноj нашоj 
песми. Када се вратиlМ У CBO'jy зе
MJЬY, ja ' Ьу je ооредити. ИНaJЧе, дИ
вим се свима онима коjtИ су успели 
да кокзервишу ОВУ нарО'дolfУ умет

'HO~T и да :нам je OBaltO ве,рнО' при
кажу. 

ВРЛО' ра)щ се О'даЭiВаоО г. УД'ИIR в&
шО'j мО'лби да на'М каже нешто и о 
CBOJO'j зеМJbl!, О фOJIклору I и Ktb1f
жев.нО'сти у tboj. 

_ у MOjO'j зе.мJЬИ JЬ)'Ullи ЖИ'Ве иа 

селу. Она ,виjе ИНДУ1С11РИjaJШl13lltРЭIНа. 
ЖивО'т je вр.лО' тежак. о.ве ГО-ДИН~ 
~мали см'о ше'ст ме.сеци поnлаву, ко

ja :нам je нане.ла BeJIllJК,e штете. У 
страху од пО''Пла.ва, JЬУД:И ГJpaдe себи 
пасеJЬа на брдИ>ма. Због малмх по
в'рши'на KO'je нису водоплавне, у тим 
наСeJЬИ1Ма жмв.и за,j~нО' чак и ПО' 
двадесег ХИJЬада JЬ'УJJ:И. Паки;стан се 
дели на два дела - западни и .истО'ч

ни. JедЭIН од другО'г УДaJЬеН!И су <ЖО' 
33.000 М'ИJЬа.. Изме~у JЫfX Je простор 
угрО'жен водом. У ИСТО'Ч1НОМ Лаки
стаону гО'вори се бежалС'ЮИ jезИ'К, а 
у ЗaJПщroном jеЗI!JК У1Рду. Вепwна ста
НО'ВНИШ1'ва и У je,roHOIМ и У другО'М 
делу су М)"СJlJима'ни. 

ПакистЭJН je тек o\l( пре т,pиI ГОдiИlНе 
независан. То je вр.ло Kpan<O' в.ре
ме да бисмО' у н,ему, штО' се тиче 
проучаван,а фО'лклора, нешто ПОСТИ
гЛи. 3на се самО' да je наш фО'лклор. 
ка'О' и ваш, неоБИ'Ч'llО' БО'гат и сачу
ВЗJи. У кн,l!iЖев,нО'сти смО' тек нештО' 
малО' УЧИ!ИlfJlИ. дО' пре кра11КО'Г воре- ' 
мена код на,с се писалО' само о кра

JЬеВ.И1Ма и владарима. То je целО' на
ше КУЛТУ'рно на,сле~е, тек сада C~; O' 
ПО-ЧeJrИ да nишемо о селу, оономе 

што je код нас уст.вщ)И OCHO'BНIO. На 
Kpajy м.орам да кажем да с&м ВРЛО' 
З8ЩОВOJЬаи што сам дошаО' у вашу 

3eМ\IЬy. OBaj пут "НОСО Ье МИ КО-

пра, хога с:мо такоЬе 3ЗJМОЛиmr Аа Аее8еао: , .Jyr~l .. мм. Je ..... 
НaAI нешто каже о овоjим yтIIICЦIIМa, .... А 
рекю je: од наjбогатиjих фО.llКllора у свету" 

- Ja сам }OO.I !Il1>e ДOll'аос.ка У вашу 
земJЬУ нмаО' основку идеjу о вашем 
фО'ЛКJIору, али га ниса.м дО' сада ау

Д!и'раО'. ДИ'вим се бorате11ВУ вa:uпu: н
гара, НЭJР О''fИТО' OIИих шара и пс,сама 

Koje rooоре о xe.poj.c1'lВY а Koje су 
извод,иши Црногорци И Ма;<с,дOlНLJ;И. 
НарО'Чито су ми ее ,свнщеле фmе и 
оуптилне с.р6нjЗJЮКе народне песм~. 
ЗадовО'JЬЭJН сЗJМ npoгpaмolМ. 000 зе 
ОДЛИЧНО' CЗlСТЗlВJЬeIН. О6иlлуjе разНО'
вроностИ!МЭ. и ОДЛJИJК'Yjе се сjаjниlМ из 
бором. 

Шеф МУ'З'ИЧ1Ке се1ЩИje YHECJ<-a г. 
Асеведо, пошто je И8СJlаоио да roвO'
ри 11(80 Браэ.илнjmац. професор му
ЗЮ<.е, рекао je: 

- Moja зеЫJЬа ииа врлО' богат, 
жив н И'lliТере'са.нт.ан фО'JIJКJIор. Али, 
'lЮWТO <:<10М BliДeo фе.сти,вал у Опа
тиjн, сматрам да Jуr.oСЛЗ!В'IIjа ИlМВ je
да:н од наjбoга1'Иlих фОJlклора У све
ту. ФеСТИВ!IIIl je noказю свежину и 
младост j,У'Г{)СЛОвeJН<СКor парО'да кО'jи 
МУ ОСИI'у\р3ваjу да.1ЬУ будyhност. 

Н. Ст. 
На ПИ'f3!Ibе шта га je у П,РOf'PЗJМ'у 

наjвише заинтересО'валО', г. Михаели- ФИЛМСI\А ХРОНИI\A 
дие je O'дrO'В ОРИО' : 

"КАД СЕ вили BPRnR 
К~ПИ" 

_ Има ТО'JIiИIКIO 3ЗiНИ,МJЬiИ1вих СТБа

РИ. У ТОМ 06нJbY; тешКО' j.e одабра.ти 
HeurrO' ~ПfО, aJI:И иnак Ьу п<жу
шати да о.дЗJ6'е.рем. Пре ~er-a BaJЬa 
казати да ме.не уО'лwте наj'n.ише ин- Веа и сам мО'тив О'ко кога се рази-
1'e.pecyj.e ПО"Л'ИфОlfиjа IИ ооло-песме. rpaвajy догa.l}аjи у филму "Кад се 
Дуго Ьу .П3fI:iТН1'и, на D'Pимhер, ~О'ЛО Вили враЪа куlш" извор je истииске 
песме JroJe Je пхевоо AJЬariИ УУ tbI~ комике. ЗаМlfCЛите чудаи удес Вилиjа 
гp3lМY Бос:не и е.рдеroв.ине. Клакса, ПРь<:lг доБРО'ВОJbца у америч
има много СУ'ПТИJLНОСПf, ~ И ~M I КО'М 'градиhу ПаикстаУ'НУ: упркос свом 
AJЬаг.и.ll. их je пе.ваJO !На OBO'l п,О'се alll ватреном О'дущевJbев.у за борбу R 0-

н.ачин. 3а.дИВJbе.н GЗ!М ТЗlКО\lе ИI"Pом свету ПерА Х&рБУ\Р&. он мора да слу
JЩjу су извели У ШJfIIТЭl}>CкО'м де.лу жи У АалеltOj позцини н. (жоро дО' 
Ц)жoroрског проnрама де'Шк и де- кра;а рат&, да трпи прекор R поругу 
вО'jчица. Ка.сниjе сам се распитивао своjих мештаиа. па 11 родитеJbа и ве
о' н,има и рекЛ;И су ми да се КО'Д вас реиицеl 

а у поjедИ1НИМ ПQй>Oдицама О'Д ма- . 
дец .. 3 . nО'ТПУ У реЖИСКОJ обради тих ратвих зro-
лих. нО'гу уче ИГР,и. атО' B~ ~О'лклор да и незгода l,Ioк Форд je AaJbe по
но Ja.oнO' зашто Je код ев CBal)ao ми I MlIIКao Me~e свог уметничког интересО'
ТЗlКО' <:ЭJЧ'Y'В<Ш и иеОК;РJb .;.. се УЖНВ_I Buьa и огледа.о се у лакО'; савремеио; 
се н мaJIIИ ТytJ1ЗJКИ'CТа 1«>,.. кО'меди;и. У ОШ'1'РИ;О'; анализи. иеко-
Jba.вao у Нll>y. а ,\/\'2<0 сцен.. дв;алога и AeтaJIIa О'ВОГ 

_ да А'Х има _ JlPAНIP'IfКX т - Фордоеог фllЛМа открили бисмо <псу-
чака ИЭllе\)у .эlПer JI R8ШeI' фолКJIО- ство оригиналности. увеРJbИВОСТИ или 

иалРОСТО' духовитости. А посебно би се 
ра'? . ан,е деТЗJЬа. моглО' говорити О призО'рима у кО'jима 

- Има, ЗJlИ то зе пит ы wкО'сти ;е дата увреДJbИва И иеукусна слика 
Сmrчности iIЮ ИЭIГледу, ПО ~a код фраlllЦУСКО'Г ПО'крета отпора. Ме~утим, 
у играаса и 00 X'OC'I'ИМ'Има код МУ' &ко не и У цел кии. али свакакО' у 
ЦpiЮ{'0paiЦ8 нарочитО', хакО' НароЧИТО' многим призорима У фил~у .. Ка. се 
шкара;ца тanro и "од жема. .ви Вил.и ь'раЬа куhи" Форд ]е дао смех 
су kapak-repистиЧ!tИ ПJ!ИIPОК1f рука, БО./ьИ 0'11. оиог коjи само забав./Ьа: А&О' 
и капе JЮjе се ,н !Код иас ~oce. ;е и смех кО';и узбу~уjе. СЗ: ;едиостав-

вашем ношhу и v ЛУДО'М ритму КОJИ О'дгО'вара 
l,Iасим Удин: "неке од тема У и врети филма и 4Меричкоj журби 
фОnКJlОРУ С:JlИчне r:y пакистанским" жи,вО':rа. O'~ ;.е остварио филмску кО'

Т медИJУ KOJa зе неУСИJbеиО' кО'мичиа и, 
На фестИ>IJ.CЫrY j.e 6ио и AeJIef'a UJТO;e ;ош pe~e. потnуно филмска .у 

ПЗ:JCИCТапа. JCн,яжeвRlll' г. l,Iaat!М свом изра.эу; притом пкву комеди]у 
У У KO'jO'; 'Со И кроз смех. потсмех. па и 

Д1И'н. бавИй се у cвojoJ отвореиО' исмева1Ье иа рачуи иеких 
Г. l,Iаскм Удин ле. призора из америчког друштва. изре-

земJЬ'И проучаВ31Ьем фолклора, yr чена пО'хвала амери'IКО'М патриотизму 
дан je песннк I! познат нарО'читО' пО' и лику амерИчкоГ младог -)'Века. сим-

. . кн,ижевнО'СТИ. дО'сад патичИОГ, арло аиталнОГ и сасвим прО. 
?а.ду на деЧJОJ бе.н- е'lИОГ. 
Je написао ос.амнаест юьмга на с 
1'aIICIК'OК jeэиJtY, CI( ~ je ".. ~----
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Οϊ ΜουΘιαοί Βορ. -Ελλάδος 

άπαντουν είς τόν Διίμαρχον 
Ό Σ(Μλογος Μοuoιιοων 8ορεlιov 'Eλλόiδoς, δι' Uιιοτολnς 

το" "ρός TI:N «'Ελληνικό Βορρα», λ~5ό.νεl θέο! γιό τό θέμα 
τfίc; όoμol6i'ic; τWν μο.uoιιων mc; ΚΟθ και mc; ΟItλ.αΡμοvιmς, στΙς 
έκδT\λιίlσεις ThΊν «ΔT1ilJιrvr.ρίωv» και ύ1"tοσmρΙζει δτt: 

• ΟΙ ItOUCnKOI ),αμ6ό:νovν μέ,. 
PO~ Ο'τις δoe.ιμες και τις ~tιlfEhi
CN:tC; της νΟ<ιΤερας ι<ο:} tw Μπαλ 
Ahτou BOUkOVPIJO'Tioυ ~&ν.εν tyypa. 
~ σνμ~νίoας ..φι των δρων έρ 
'fO'O'iocrc; τω\/». 

• Ό ~ό:pXων ""ης ΚΟθ ... 
Σ",. nαπo~aO'Tσo-iOV δεν ε1χι; έξO\l 
O'ιoδότηocrι, oVr~ ΣVνΘψώ~ηcJε το 
θCμ<χ της Ο"μμ«O)(ijς της 6ρχη
CM'f)ClCC; Iti; τ~ 80:1". 

• ~c tδήλωcrιι" .1 μou 

αιιrol Μι δλν θcJι """ίξouν. 
• 'Αναιορι&'>ς brληροφόρησΊΧ. 

το. Δt}μαρxo etO'O'aλO'\l'I«f\c; τrιp! 
ι!ιρχιι<ης σuμ.φωνί<rς των μou<rι. 
wv Κιι1 ~I( τω. ύO"'r Cρω. Vπav<rxw 
ρήσlεώ~ των. 

• Ή ~ερoΜCνη tpy __ fa 
τώ. ItoVO',~ δα 'll'ΘΡΙOρίζετcι:, μ.ό 
νον στίς ωρ~ς ό:τro~oλήO'tώς 
Tlol. ΥιΟι δοl(' μες ΚοΟΙl ίoιcτ~m, ς, 
<!ι.λλα άπα,τε1 lI'CI.6ημερ, νιι άτομιικ" 
tI>tCXTl'KI! με},ετη 1<-0:1 αO'ΚηG" 1Ι'Ολυω 
ρη ~(X'T' ΟΤΚ'Ο'. 

• ΟΙ ιοιχλλι τέχνες άO'tooUν !δι_ 
όμο.ρφη ipycι<ricι 1I'oU άπo6λέ-n-εl 
Ο"Την 'Ποιότητο: _1 όχι O'TI)Y .το
<rότητσ. 

• Μόνον 19 μοlισ,,,οl εΤναι 
μόν, μοι δημόΩ'ΙΟI ύτrάλληλol της 
ΚΟΘ. ΟΙ tiτrόλoι-πoι 5() εΤναι ε~
τ<l'I(1'<>ι. 

Τcλο ς , ~ rntο-τοΛη τoi1 Ιυλλό. 
"(0<.1 MOIIO'Iιcων BOΡl1ίcxι '"'Ελλάδος, 
O«rTaλινν.ει με την 'Π"εποί8ηΟ'ι ΟΤι 
θcJι ΆVayνωριoθη το ο:ίτημ-ο: της 
TO'η~ με τοΙΙς 'Mην-ιrίouς μoUQ'l_ 
kWC; .χμοι6ης των κ«λλιτεχνων της 
Βορείοιι Έλλάδος. 

























τυΧΗlll Ε\ας καλλιτέχ>ης ινιότζαρτ 
Jιρeπει νά διακρίνΕ"αι άπ" φυσι· 
κήν πρός τό είδος της μοι;σικης 
αότης Ι~ανότητα. 

* ΠοΙα ή γνώμη ocrc; δια τήν 
μQυσΙKη ν τζeτ,ζ Kdi ΤΟύς καλλιτέ· 
χνας .τou την Ικτελουν; 
-'Η μουσικη 'Σ:ζαζ καΙ γενικό 

~ι {IOV1:έpvcrt roOEIC; μουοικης ά:. 
χολου&ουν την πορείσ:ν της ζωης. 
~Oπως προχωρεί ή ζωη προχωρεί 
Ι<.αΙ η τέχνη. ΕΤναι ένωρις να μι· 
λήση κανεΙς καΙ να "ρ(νη τό:ς 
τιαΡOUΣιαζOμένας τασεις της μοΥ· 
-τ:έρνας μOUΣικης. Είμαι αtσιδδιιξη 
διότι πισ'tεύω ότι εΙς την ζωην 
-τ:ό κακόν φ,υΥει ένω 'Ιό KcrλQv μέ· 
νει. ΟΙ μουσικοΙ της τζαζ ε{ναι 
καλλιτέχνες μέ δυνατόν ρυθμόν 
καΙ καλλιτε:ιινικην &ξΙαν. 

την μl1χανΟl'οΙησιν καΙ crύ'tOIIΙX'tO, 
υοίησιν εΤναι δυνατ'ον να έ1tηρεά 
ση την κλασσικην μουΟΙ1(ήν; 

-'Αντιθέ'tως , ·Οσον πλέον μη. 
,χανqπoΙητoς γΙνεται fJ ζωή > ,-όσον 
οΙ <XνP~Wl'OL θά εχουν άΥάγκην 
μuiς καλλιεργημένης ψ~xης. • t-ι 
κλασqιχη μοwι:κη χαλλιεργεί την 
ιjluχ!ιν. 

* ΠοΙα ή δΙαφορά εΙς "'0 Υύρι. 
μα ενός 5ίσκου μΙ τή1l tJ(<t~f:OΙV 

IIOtJaIkQC; εΙς PCΙ1(τάλ; 
-ΕΙς 'tb 'ι'υρισμα δισκων",Ικτε. 

λείς αρl<ετάς φοράς καί παιΡνεις 
την καλι)'tέραν. ·Ομως εΙς τό ρε· 
σιται "ρέ"ε.1 να δώσης '[ον καλ',j. 
ίερον εαυτόν σου. 

καλλιτέ. 

* ΑΙοθάιιεσ&ε τράκ είς .ην σκη III~!ίl~~III~I~I~ νην , άγαιτiJιtε τό κοινον καΙ πότε 
ήσθάνθητε τη ν μεγαλUΤέραν συγ· 
κίνησΙν ocrc; ως καλλιτέχνις; 
-Πάντοτε 9.ω τρακ. ' Aγα'!tω 

πολύ τό κοινον καί ως Κ<ιλλιτ' · 
XVLC 'ιtισΤΕόω οτι πρέπει να όπάρ.
"ρ.ι ' έπιχοινωνΙα τού κσλλιτέχνου 
μξ το κοινόν. Ή μεγαλύτερη συγ· 
κίνησις πο\.! f1O'eάYeIJV ητο εΙς την 
ινιόσχαν δτσν θα fδιδα σUΝΑυλισ 
1<αί εΙς τα πρώτα καθΙσματα εύρι
σκΟ"ΤΟ διάσημοι καλΧΙ'tέχνσι. " Ο· 
μως l'Ι(7'[εύω δη 6σον l'tO άνε. 
6ιχομένο πο,ο"χά ξ!ναι τΙ> άκρο, 
στήριον τόσο "εΡισσότερον θό:ρρος 
χαί ιίίστιν Etc; τάς Ι~ανότηTάς του 
'Ιρέπι;ι νά ~Χl1 ό καλλιτεχνης. 

11< ινιε1:α &πό τηγ Κ&προν εΙς 
,τσΙας χώρας θά δώσετε ρεσΙΤάλ; 
-ΕΙς Γαλλίαν, Γερμσνίαν, Ρωο· 

σΙαν καΙ Ήνωμένας Πολι'tεΙας. 

* Φαίνε:ι:αι 01:Ι ΣUμπαθεί'(ε την 
Σ o~ιεΤΙKΙΙν ·Ένωσιν. 

_ ~.Exε ι m>λiι καλόν μουσικον 
~olνόy. ΟΙ κορυφαίοι μουσικοί -ιης, 
ώς οΙ Ρ ιχτερ, Γ>ιΙλες, Μ"Ρα6ίΎ' 
Oj(l ·Ο·ίστΡαχ, θα οι"οδομιι'ισουν 
τον' αΙώνα της μουσικης. , 

~: Ποϊον μουσικόν κομμάτι άγά' 
((σα: 1J1tb πολύ; 
_ΕΙ"αΙ δυνατον vQ: άΥαπα κα· 

,εΙς ενα .πσιδΙ το .. όλΙΥώτερον 11<. 
το 1:0 &λλο; 

>Ι< • ι-! τάσις '(00 dvepcb"eu πρόι; 

\I~Kης~ 
ράκης. 

Ή 'ΕλληνΙς καλ)"Ι1:έχνις ώμΙ-
λησε καί μετα ένθo~αιασμoυ δια 
τόν οκο"ον offjc; έl'ιοκέψεώς της 
Ε(ς Κύ"οον. EΤ~αι εύτυχης. εfπlΞc, 
δι6~Ι ιroύ δΙδεται fι εί>\(σ;ιρΙα να 
ε-,.nσκεφG", την K.ιJπρoν, προρl\λή. 
σει τou Ι( Ul'poαIIeplKaVlKOi) 1:: uy. 
δέΊJμoυ καΙ να δώσω pξσι~άλ 'Πιά· 
νου αΙ εΙσποάξεις 'TOU όποΙου θα 
διατεθοϋν δια φιλανθρω1lι~οuς σ~o 
πούς. 

HιjXapIa't!1aev. tv τέλει ... Ον πα· 
ριO'tάμενΘν ΕΙς την διάσκεψιν ,,(ί. 
που Κ. Σ ~έλιoν rl<apάYηv, Πο6ε· 
δρον 'toQ κυποοαμερικανικου Συν· 
δΕσι\ου. titO: την παΟΕχομέντ1ν εΙς 
αόTItν υπό '\Οϋ Συνδέσμου εόκαι
ρΙα.ν να έπισκεφ&η την Κύιιοον. 

'nc ννωσ."όν. .,,0 ρ<σιτάλ. otijς 
'Ελληνlοcς Kαλλιτέ'Xνιδo~ θά δ08" 
την "poσexil Δευτφαν 25ην τρί. 
χ.οντος εΙς το Δημοτικον θέα"ρον. 

'lΟκΙΙ,δε"Ο', ~ Λξυ~ω"lσ ,)"ι- t!\ζ 
'E'ltXLρaIac: ~Ό .ι~~~εOIlΣI'O( 
Λ~.. TOmι~ ~ulltClllW. 
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