
П А В А Ж А Н Ы Я  С У Р О Д З І Ч Ы  
 

Летась у Тароньце група Беларусоў 
пастанавіла купіць маёмасьць (вада, лес і поле) з 
мэтай стварэньня цэнтру ад-пачынку. Быў 
выбраны камітэт для по-шукаў і куплі адпаведнай 
маёмасьці. Старшыня яго, сп-р інж. В. Шапараў 
прысьвяціў шмат часу на агляд фэрмаў і іншых 
дзялак зямлі. Не дарма. Нядаў-на маёмасьць, 
вельмі адпаведную для нашых патрэбаў, купілі. 
Гэтта падаём дэталі: 

1. ХАРАКТАР МАЕМАСЬЦІ: 212 ак-раў зямлі, 
з таго 80 акраў ворнай, а рэшта — мяшаны лес, 
што спалучаец-ца ізь вялікім суседнім лесам. 
Гэта за-пушчаная фэрма, што гады тры не ап- 

рацоўвалася. Ляжыць над вялікім возерам 
Манітовабінг, у каторае ўпадае рака таго самага 

назову. Агу-лам каля мілі поля прылягае да ракі й возера. Бераг чысты. На фэрме ёсьць хата з васьмі пакояў, у 
да-волі добрым стане, але патрабуе рамонту. Есьць і іншыя будынкі, каторыя можна выкарыстаць. 
2. МЕСЦА: Маёмасьць знаходзіцца 14 міль на ўсход ад Пэры Саўнд, 150 міль на поўнач ад Таронта й 100 міль 
на поўдзень ад Садбуры, каля вёскі Броўдбэнт, над ракой і возерам Манітэвабінг, Макэлер та-ўншып (воласьць). 
3. ЦАНА: Уласьніца прасіла 14 тыс. дал., з таго 5 тыс. гатоўкай. Аддала за 10 тыс. гатоўкі. 
4. МЭТА КУПЛІ: Стварыць цэнтар летняга адпачынку, рыбалоўлі й паляваньня для беларускіх асяродкаў 
Таронта, Ашавы, Садбуры, дый хто пажадае з далейшых. 

5. УДЗЕЛЬНІКІ: Удзельнікі (уласьнікі) могуць быць Бе-
ларусы, або мяшаныя сем'і, дзе прынамся ёсьць адзін ці больш 
Беларусаў. 

На фэрме, якой нашы таронцкія сябры далі ўжо імя Слуцак, 
жадаючыя змогуць сабе пабудаваць катэджы ці меншыя жыльлёвыя    
будынкі, Прадугледзецца, што бераг над вадой пакінецца вольным 
для карыстаньня ўсіх. 

Тым, што ўжо яе бачылі, купленая маёмасьць надта падабаецца. 
Нашы суродзічы пагаджаюцца, што ў супал-цы не павінна бьшь 
ніякай партыйнай ці рэлігійнай палі-тыкі. Адно антыдэмакратычныя 
элемэнты (камуністы й фа-шысты) тутака непажаданыя. Кажны 
Беларус ці Беларуска, што пажадае далучыцца да супалкі, будзе міла 
бачаны. 

Сход зацікаўленых сяброў-удзельнікаў з Таронта за-прапанаваў 
праект статуту супалкі, што будзе пазьней агульна прыняты. Удзелы 
(шэры) будуць у вышыні 100 дал. за адзін. Можна купляць колькі хто 
жадае. Гэтта й запрашаем усіх зацікаўленых суродзічаў неадвалочна 
пры-няць удзел у гэтым добрым, карысным для нас усіх, мера-
прыемстве. 

У справе куплі ўдзелаў і далейшых інфармацыяў про-сім зьвяртацца на адрас:  

------------------------------------------------------------         SLUTZAK Ltd. 23 Temple Ave., Toronto 3, Ont. 
 
 
 

Можна й тэлефанавань да скарбніка сп-ра М. 
Ганько па нумару: LЕ 7-1705. Таронта, 10-га 
кастрычніка, 1966 г. Камітэт 
Цэнтру Адпачынку СЛУЦАК 
 

 

УДЗЕЛЬНІКАЎ КУПЛІ ЦЭНТРУ АДПАЧЫНКУ 
ВЯЛІКІ СХОД адбудзецца ў нядзелю 6-га 

лістапада сёлета, а гадз. Зй папаўдні ў БРГЦ на 524 
Сан Клерэнс вул. ў Таронце. Запрашаем усіх. 


