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Дорогі Читачки й Читачі!
Сьогодні приходить до Вас «ЮНАК» у трохи іншому вигляді, як завжди — сьогодні при
носимо «спеціальне» число нашого журналу, число морсько-водного пластування. Пригото
вили ми це число з допомогою старших пластунів і сеньйорів зі славного морського куреня
«Чорноморці». Ось щ о пише до Вас референт морського пластування, ст. пл. Нестор Кольцьо,
який головно спричинився до того, щ о сьогодні маєте Ви, Дорогі Друзі й Подруги, оце цікаве
морське число:
Л&Ььу^
Дорогі Пластуни й Пластунки!
З приємністю вітаю Вас на сторінках
« Ю Н А К А » . Оце вперше в історії Пласту появля
ється в світ число загально юнацького журна
лу, яке ціле призначене водному пластуванню.
Редакція « Ю Н А К А » , а зокрема головний ре
дактор заслуговують на велике признання —
вони належать до тих, які розуміють велику
вагу морської ділянки для старшого юнацтва
в Пласті.
Також вітаю Вас із нагоди 46-го святку
вання Українського Моря. Вірю, щ о належно
відсвяткуєте цю річницю!
Дякую 1-ій залозі «Вікінґ» за численні до
писи до цього числа і закликаю інші залоги пи
сати та інформувати про свою діяльність!
Б а ж а ю Вам успіху та «доброго вітру»!
СКОБ!
Крайовий референт морських пластунів у С Ш А
ст. пл. Нестор Кольцьо, Ч-ць
КВІТЕНЬ
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Гарного весняного дня, 29-го квітня 1918 року, колишня чорноморська фльота російської
імперії стала власністю української держави. У Севастопільськім порті з лінійного корабля
«Юрій Переможець», точно в годині 16:00 пролунав наказ адмірала фльоти — піднести укра
їнські прапори. Злетіли вниз російські, а на їх місцях залопотіли прапори вільної України.
Це був державницький акт, який недвозначно говорив, щ о українські морські і надмор
ські простори, як природні південні кордони України стали власністю української держави.
Частина нашої фльоти в цей грізний час виконувала службу не тільки на морі, але й на
суходолі. Перший Гуцульський Полк Морської Піхоти брав участь у боях з росіянами під ко
мандою отамана Божка, а також пізніше у Другім зимовім поході. Багато моряків склали
свої голови під Базаром. Там також згинув колишній морський міністер та організатор 1-го
Гуцульського Полку — ляйтенант Білинський.
Цього року припадають 46 роковини того 29-го квітня. Українські пластуни разом з усі
ма свідомими українцями святкують цей світлий день, як «День Моря».
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Ч О Р Н Е
Чорне море, українське море!
Нашу радість знаєш ти і горе,
України бачило ти славу.
Наших предків боротьбу криваву!
Чорне море! Не подібне на жодне інше море.
Оспіване в багатьох піснях, описане в поезіях,
оповите чаром легенд, дум і переказів — воно
є таким самим природно українським, як наші
Дніпро-Славута чи Карпати. Море — це широ
кий шлях у світ. Повне таємниць і безмежної
сили, воно зроджує в людях відвагу, завзяття
та розмах.
Три моря: — Чорне, Озівське й Каспійське
миють південні береги України і п'ють воду з
українських рік. Але одне лиш Чорне море було
в минулому, є тепер і довіку зостанеться при
родною підставою культурно-господарського та
політичного життя України.
До Чорного моря вливаються українські
допливи Дунаю — Черемош і Прут, що випли
вають із Гуцульської Верховини, — Тиса з до
пливами, що збирають води Закарпаття, буко
винський Серет, найбільша з галицьких рік Дні
стер, великий Бог; наймогутніша ріка України
ДНІПРО та інші.
Доля України узалежнена не тільки від до
ступу й панування над побережжям Чорного
моря, але й від долі його самого, — залежно
від сил, які володіють його шляхами в далекий
світ — Босфором і Дарданелами.
Україна за часів володіння наших князів
була могутньою Державою та важливим куль
турним і цивілізаційним центром тодішнього
Сходу Европи завдяки тому, що на Чорному
морі панувала фльота нашої Держави.
З морем пов'язані великі історичні події,
часи Козаччини! Славні походи на Турків: —
«По морю гуляти, слави здобувати із турецької
неволі братів визволяти».
Наш великий поет, Тарас Шевченко, пов'я
зував волю України із нашим морем, яке мало б
змити з України ворожу, злу кров. Він писав
у своєму Заповіті...
«Як понесе з України
У сине море кров ворожу, — от тоді я
І лани і гори, все покину і полину
До самого Бога... Молитися...»
пл. скоб Юрко Повх, 1 Залога «Вікінг», Рочестер
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Чорне море одне з великих «Середзем
них» морів, море України. До нього прилягають
райони з розвиненою промисловістю і сільським
господарством, на його узбережжі розташовані
порти і відомі всьому світові курорти.
Ряд великих міст-портів — Одеса, Мико
лаїв, Херсон, Євпаторія, Севастопіль, Ялта, Те
одосія, Керч, Туапсе, Поті, Сочі, Сухумі, Бату
мі й інші — зв'язують багаті райони України й
Кавказу з портами всього світу. З Одеси в Ан
тарктику щороку відпливає китобійна фльотилія
«Слава» і «Україна».
У Чорному морі налічується близько 1.680
видів тварин і рослин. Тут щороку виловлюють
десятки тисяч центнерів різної риби, проводять
промисел дельфінів і молюсків-мідій. З дна цьо
го моря добуваються цінні водорості. Клімат
узбережжя Чорного моря найкращий у нашій
країні.
Цілий рік по Чорному морю курсують чис
ленні судна — потужні вантажні, промислові й
комфортабельні пасажирські. Подорож уздовж
мальовничих берегів Криму і Кавказу — найкра
щий відпочинок.
Ї2&&&С£&У£&2&2Ї&£^^

ІСТОРИЧНИЙ КАЛЕНДАР
2. 4. 1111. Перемога над половцями під Сольницею.
23. 4 1185. Похід князя Ігоря на половців.
26. 4 1648. Гетьман Богдан Хмельницький здо
буває твердиню Кодак.
28. 4 1915. Бої УСС на Маківці.
29. 4 1648. Б. Хмельницького вибрали гетьма
ном.
29. 4. 1918. Фльота на Чорному морі підняла
український прапор.

ЧОРНОМОРСЬКА
Одного гарячого дня в червні одна з най
більших держав західнього світу була стриво
жена. Перед брамами її столиці з'явилася вели
чезна чужа фльота із 200 кораблів. Рік — 860.
Морська сила — це київська фльота з князем
Олегом. Старовинна Греція (тоді Візантія) зля
калась...
Сорок років пізніше приплив туди князь
Ігор, та вже із фльотою із 1.000 кораблів!
Море називають вікном у світ. Саме наше
Чорне море дало можливість нашій княжій дер
жаві стані такою сильною. Море також є доб
рою, твердою школою для молодих людей —
море навчає бути відважним, слухняним, прив
чає нехтувати невигодами та бути міцним ду
шею і тілом.
Воєнні кораблі княжої держави у порів
нянні до теперішніх часів — були відносно ма
лими, але все ж таки вміщували кожен близько
40 осіб. Мали вони щогли і вітрила, але весля
рі були головною рушійною силою. Княжі ко
раблі плавали по багатьох великих ріках Укра
їни, також по Дунаю та Волзі і, крім Чорного
— ще й по Озівському та Каспійському морях.

Кілька сот років пізніше почала розвивати
ся козацька фльота (головно в 16 столітті). Ко
зацькі морські човни називались «чайки». Чай
ка мала дві щогли з вітрилами і дві керми. Дов
жина її була близько 65 стіп, ширина 13 стіп,
глибина 6 стіп. На чайці поміщалося близько
25 веслярів, 60 козаків та 5 гармат. Швидкість
цих чайок у 16 столітті доходила до 10 миль на
годину.
Козаки пливли в походи головно на татарів і турків. Шлях їх був у більшості вділ Дні
пром, уздовж малоазійського побережжя та
кружка Чорного моря.
Козацька фльота мала часами аж до 400
кораблів-чайок. Найбільше допоміг розвинути
фльо'і'у гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний. Також гетьман Мазепа цінив фльоту і до
поміг запорожцям збудувати 100 морських човніи.

ФЛЬОТА

Після зруйнування Січі запорозьку фльоту
використовував російський царський уряд. Служ
бу виконували українці не тільки на Чорному
морі, але й на Дунаї, на Каспійському морі, бу
вало н пливли в Персію. Тодішні назви деяких
кораблів: «Гайдамака», «Запорожець», «Ку
бань», «Україна».

Прийшов час розпаду Росії — царської ім
перії. Моряки-українці відчули, що настала на
года зробити те, на що вони довго вже ждали
— віддати фльоту Україні. Усюди, де були укра
їнські кораблі, створилися «ради фльотилії» —
на Чорному морі, на Каспійському, Балтійсько
му, на далекій ріці Амурі, на Північно-Льодовому океані і на Далекому Сході — у Влади
востоці (Зелений Клин). Всі ці ради були об'єд
нані в Морському міністерстві. 29-го квітня
1918 року морський міністер видав наказ, що
українська держава .перебирає всю Чорномор
ську фльоту. Наказ звучав:
«Цілій чорноморській фльоті піднести укра
їнські прапори!».

Наказ був виконаний, бож ЧОРНЕ М О Р Г
УКРАЇНСЬКЕ М О Р Е !
подала Ларка

ФЛЬ0Щ9КВІТШІ9І8.

Українська Чорноморська Фльота 1918 ро
ку складалася з усіх типів воєнних кораблів, по
трібних для оборони держави. Тоді до фльоти
входили 3 бригади лінійних кораблів, одна бри

8-Л1ИШИИИ КОРАБЛІВ. З НИХ 2-ВЕЛЕТШ- АРЕЯИШИ.
АРЕАНАВТ "ВОЛЯ'. ЗАЛОГА-ЮО СТАРШИН 1МОРЯКІВ.

6- А6ЮМАТ0К- ПАРОКРЕЙСЕРІЬ.

27-ЕСКААРААЬНИХ МІНОНОСЦІВ,13 НИХ ІЗ ВЕЛИКИХ.
ЕСКААРОВИЙ міноносець "завидний:

/

-ЯІ^і_і^
«.».«»».
гг- підводних човнів.

гада крейсерів, одна бригада гідрокрейсерів,
дивізія міноносців, підводних човнів та різних
кораблів окремого призначення.
І. 1-ша бригада: 2 кораблі велетні — дредновти, обидва по 23,000 тонн, (так, як «Воля»).
2-га бригада: лінійні кораблі від 12 до 13
тисяч тонн («Св. Евстахій», «Іван Золотоустий»,
«Св. Пантелеймон»).
3-тя бригада: лінійні кораблі від 10.3 до
13 тисяч тонн («Ростислав», «Три Святителі»,
«Синоп»).
II. Бригада крейсерів — від 3 до 7 тисяч
тонн («Кагул», «Пам'ять Меркурія», «Прут»,
«Алмаз».
Гідрокрейсери (6) — всі вони несли на со
бі по кілька гідроплянів.
III. Дивізія міноносців — мала 13 великих
ескадрових міноносців по 1,360 тонн; три вели
кі міноносці по 650 тонн; 11 ескадрових міно
носців по 300 — 400 тонн.
IV. Підводні човни: всіх було 22. (5 кано
нірських, 6 мінових загородників та кілька ди
візіонів старожових катерів нищителів.
V. Кораблі окремого призначення: там бу
ли малі міноносці та інші, між якими був і ліній
ний корабель «Юрій Переможець» (11 тисяч
тонн), на якому перебував комендант Чорно
морської Фльоти.
НК
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ЧОВНОМ и ЗАПОРОЖЕЦЬ?
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прапор украгнськог воєнної' прапор командуючого
РПЬОТИ
УКРАЇНСЬКОЮ ФЛЬОТОЮ

КІЛЬКА ДИВІЗІЙ СТОРОЖКИХ ШЕР1В.ТРАВЛЕРІВ
ЦІЛА ФАЬОТИЛЯ ТРАНСПОРТОВА І КОРАБЛІ ОКРЕМОГО
ПРЮНАЧЕННЯ З ЛІНІЙНИМ КОРАБЛЕМ(ИООО-ТОН)
"СВЯТИЙ ЮРІЙ ПОИЙОНОСЕЦЬ/НАЧОЛІ.

ПРАПОР ТОРГОВЕЛЬНОТ ФЛЬОТИ
Ріпт

ПРАПОР МОРСЬКОГО МІНІСТРА-

Н

а

н і м е ц ь к и х

Почалося з того, щ о ми відкрили кілька ста
рих німецьких військових човнів (штурмботів).
В серці кожного відізвався гін до пригод, до чо
гось нового, а якась дивна сила виповнила всі
м'язи. Н а ш опікун, о. Бо-Ган, чорноморець з
крови і кости, подав потрібні поради, і ми не
відклично рішили стати морськими пластунами.
Закипіла робота. Першим і найважливішим
завданням було доробити весла до «галер», як
ми називали наші човни. Нелегка це була спра
ва. Змарновано чимало дерева й порізано кіль
ка пальців, заки наші човни мали по парі весел.
Надійшов довго очікуваний день, коли ми
вирішили спустити перший човен на в.оду. Із
запалом увійшло четверо найвідважніших у чо
вен. З гучним: «Доброго Вітру!» — випхнули ми
їх на воду. Захлюпотіли весла, і течія швидко
підхопила човен. Щ е мить — і бистрі води ово
лоділи ним і понесли швидко-швидко вниз рікою.
Веслярі гребли завзято, та не сила була їм пе
ремогти дужої течії. Човен мчав за водою, а ж
поки не зачепився за великий камінь, щ о виставав понад поверхню серед ріки.
Після того ми прийшли до переконання, щ о
води Ізари є надто бистрі для наших важких
штурмових човнів. Вирішили шукати кращого
щастя на спокійному плесі баварських озер.
Коли згадує хтось табори в Німеччині, то
мені відразу перед очима стає Штафельзе. Ве
лике озеро з лісистими берегами. Блакитна во
да, у якій ми залюбки ловили раків. На озері бу
ло кілька островів, з яких два, розташовані бли
зько середини озера і недалеко один від одного,
зайняли добре заслужене місце в історії нашої
плавби. На островах росли берези, і від того пі
шла назва островів: «Мала Береза» і «Велика
Береза».
«Водяники» перші почали таборувати на
Малій Березі. Дістали трохи допомоги з ІМКА і
вирішили провести літо на воді. З усіх сторін
озера було видно біле «капітанське» шатро незрівняного Войти. Від його шатра рівним рядом
простяглись сірі шатра «Водяників».
На Великій Березі таборувало юнацтво. Пер
ш и м табором там був Міжзональний Вишкіль
ний Курс під проводом пл. сен. Оріона. Тоді то
поставлено на Великій Березі морську щоглу
заввишки на ЗО метрів. Синьожовтий прапор,
щ о маяв на вершку щогли, видно було милями
навкруги. Щ о г л у вирубано в лісі та притягнено
водою і поставлено на острові. На висоті 24 ме
трів на щоглі було гніздо, у якому день і ніч
тримав вахту стійковий.
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А потім були інші табори. Від сходу до за
ходу сонця озером лунало гасло: «Всі — Враз!»
Це йшла наука веслування на наших галерах,
які підходили першорядно до того діла. Мені
не раз доводилося пливти галерою за кимось,
хто здавав іспит умілости з плавання. Пригадую
малого Марка, який пробував 4 рази, та ніяк не
міг перепливти вимаганих 500 метрів. Усе тре
ба було витягати його з води на човен. Та впра
ва робить своє. За п'ятим разом Марко не лише
досягнув буї, щ о хилиталася на воді, зазначуючи
кінець 500-метрової траси, але на заклик Войти:
«Ма-а-арку —
заверта-а-а-й!» —
завернув і
проплив назад 500 метрів до берега острову.
Одного разу випливла галера на озеро на
вправи. Щоразу далі й далі віддалювався човен
від табору. Веслярі присвятили стільки уваги
веслуванню, щ о не завважили, як олив'яні хмари
залягли все небоо. Опам'ятала їх а ж блискавка й
грім. Почали гребти назад, та дарма! Сильний
вітер віяв у супротивному напрямі, зривав на
озері великі хвилі і супроти цього зусилля вес
лярів були даремні.
Вахтовий на щоглі в таборі помітив ситу
ацію з човном і зголосив начальникові вахти, а
той — 1-ому асистентові. Тоді ми вже дороби
лися були першої моторівки і Д ж е к зараз ж е
виплив нею по нещасну галеру. Без труду діс
тався до неї, перекинув линву і взяв курс до та
бору. А ж тут раптом мотор закашлявся і зав
мер. Ніщо не помогло — мотор не міг застартувати, щоб дістатися назад до табору в бурю, про
це не було й мови. Понад силу добилися до по
близького маленького острівця, де перечекали
шторм. А як ущух вітер, то не моторівка галеру
притягнула назад до табору, а галера моторів
ку, а в ній — червоного, як буряк, «бортмеха
ніка» Джека.
Наступного року ми почали нашу плавбу
вчасно, бо вже в квітні з'їхалися на Вишкільний
Курс упорядників Морського Пластування на
Штарнбергезе. Є це велике озеро, задовжки на
яких 10 миль і завширшки приблизно на І1/*
милі. Отже, було де розігнатися. Було теж і чим
розігнатися, бо мали ми до диспозиції великий
люксусовий вітрильник. Це й був початок нашо
го вітрильництва. Бувало: сонце гріє, вітрець
зриває легенькі хвильки, а наш вітрильник на
хилившися гостро під вітром, круто випливає із
затоки на озеро. Беремо курс уздовж озера Ві
тер підхоплює нас і ми летимо над водою Т о
читься піна позаду вітрильника. По дорозі зустр.чаємо малу моторівку й буйно викликаємо її

на перегони. Мотор починає вити. Підтягаємо
допоміжне вітрило. Щ о р а з швидше, швидше
мчимо водою. Вітер свище в ухах. Моторівка
спочатку залишається позаду, а потім додає га
зу, зрівнюється з нами. Деякі хлопці так хочуть
перемогти, щ о самі починають дути в напрямі
вітрил. Та це не помагає. Моторівка випере
джує нас і через деякий час зникає з очей. Н а м
залишається сумна правда: Навіть найкращий
вітрильник не може рівнятися силі модерного
механічного рушія.
А найкращий таки був табір на Вальхензе.
Ті, щ о там були, певно ніколи його не забудуть!
Чи ж можна забути вправи з навігації та якірництва, вечірні «мокрі» ватри, нічні виправи з
Мімою і вкінці дводенну плавбу довкруги озера?
Та мені чомусь у пам'яті найкраще залишився
малий Марко, той самий, щ о попереднього року
на Штафельзе так завзято вчився плавання. Не
був він властиво учасником табору, бо не мав
щ е вимаганих 16 років, але приїхав з іншими і

КАНОЙКАМИ

ПО ВОДАХ

КАНАДИ

Тепер, коли сиджу на вигідному кріслі і при
стійкому столі, слухаючи радієвої музики, при
гадуються мені такі недавні ще, повні труду,
багаті на проби витривалости, а передусім гу
мористичні фрагменти водно-мандрівного табо
ру по озерах Альгонкви-Парку.
Учасники цього табору виїздили з Торонта
ситі, чисто одягнуті та зацікавлені майбутніми
пригодами. Повернулися голодні, брудні — хоч
два тижні пробули на воді — зате повні вра
жень і скріплені дружбою.
Між виїздом і поворотом багато дечого тра
пилося. Бурхливі хвилі на великому озері Опіон
ґо, постійне довкілля води, зарослі береги ви
кликали в наших юнацьких душах почуття товариськости і дружби. Це було можна пізнати
по веселих вигуках від канойки до канойки та
по бадьорій пісні, щ о линула з наших молоде
чих грудей понад хвилі озера.
Перші дні нашої плавби —
таборування
пройшли доволі вигідно й, сказати б, ліниво. Ок
рім наглого дощу і сильного вітру, який трохи
припинив водні зайняття, хлопцям цілком добре
поводилося: і спання було доволі і менажки пов
ні «фасу». Але це був — немов спокій перед бу
рею, дозвілля і відпочинок перед тяжкими днями.
Нечайно перший із таких важких днів надійшов.
Булава табору збудила нас раннім-ранком, ми

ніяк було його самого відсилати додому. Одно
го дня Маркові випала черга бути в кухні шміраком. Д о обов'язків шмірака належало, м. ін.,
подавати до стола коменданта. Маркові сказали,
щ о як комендант з'їсть, то треба обов'язково
спитатися, чи він щ е бажає репетку. О т і Марко
відважно крокує до стола: Д р у ж е коменданте,
чи хочете щ е зупи?
— Принеси! — каже комендант.
— Зголошую, щ о вже нема! — відповідає
Марко.
Такі то були наші плавби на німецьких во
дах. А тепер плаваємо по північно-американсь
ких ріках, озерах і морях. І кожному з нас учу
ваються слова чорноморської пісні:
Капітане на містку, стерничий на вахті, —
Смійтесь ви з водяної лявіни!
М о в орли ви глядіть, курс на схід все держіть —
Д о чарівних морів України!
Йонтек, Ч-ць

дістали наказ звивати шатра, пакувати кухню й
готовити канойки. За дві години острів, на яко
му ми таборували, залишився знову порож
нім, а недалеко від нього гойдались на
озері п'ять важко навантажених зелених канойок і один каяк, які справно перетинали немалі
хвилі.
За кілька годин плавби прийшов наш пер
ший «портаж», тобто кусок сухого терену, че
рез який треба було перенести канойки і ввесь
наш виряд до другого озера. Стежка була до
волі широка й така вигідна, щ о незабаром наш
табір був готовий до дальшої плавби по дру
гому боці переправи. Озеро, яке перед нами по
явилось, було невелике й спокійне. У короткому
часі носи наших канойок стукнули знову об вог
кий берег. Знову недалека переправа, нове озер
це та щ е один «портаж». Цей останній вже був
важкий — «фест» — як говорили між собою
юнаки: вузенька, камениста стежка вела раз
вгору, то стрімко падала вниз. Всі, щ о не
сли канойки, відчували важкий тягар на раме
нах. Здавалося, щ о шия от-от ізсунеться униз,
десь до колін, а очі тягнулися по землі. Піт ллявся «як із цебра», а комарі тяли наші виголоджені
тіла без милосердя. Поволі пересувалася одна
нога перед другу вперед, все далі і далі. Так
продовж кількох годин твердої школи витри
валости пройшли ми близько чотирьох миль пе
реправи.
Коли вкінці наші канойки враз з вантажем
стояли над берегом чергового озера, то один з
учасників табору дотевно схарактеризував це
наше зусилля: «Гей, чи то портаж?? — ой! справ
ді, то Б У В портаж»!!
Найбільше переживання, яке завжди буду
пам'ятати з цього мандрівного табору, це була
« П Р О Б А Т Р Ь О Х ПЕР».
Одного дня, по гутірці про першу допомо
гу, чотирьом учасникам табору дано наказ: «За

сім хвилин бути готовим на збірці з таким вирядом: ніж, компас, накривало і линва». Д о цьо
го інтендант табору додав щ е їжу на два дні,
(яку можна було легко «стріпати» і в одному)
і по три сірники. Комендант пояснив нам ко
роткими словами, щ о будемо поодиноко перебу
вати на самотніх острівцях упродовж трьох днів
і двох ночей. В тому часі кожний з нас має на
рисувати мапу «свого» острова, збудувати шалас собі на нічліг, зготовити дарабу, вести до
кладний щоденник, та один день живитися їжею,
здобутою власним способом з довколишньої при
роди. На другий день нашого самотнього жит
тя на острові маємо заховатись так, щоб нас
ніхто не міг знайти, а також не можна нам па
лити вогнища так, щоб його могли заприміти
ти здалеку.
На цьому острові, вперше у моєму житті, я
відчув, щ о таке самота і голод. Уперше пив чай
з... березової кори, і їв ю ш к у з назбираних мушлів. На цьому острові мав я нагоду бачити жит
тя звірів: стадо бобрів. Було їх приблизно п'ят
надцять. Я спостерігав, як вони, чуючи небезпе
ку, ховалися під воду. Плескаючи своїми плес

катими хвостами по воді давали знати про-не
безпеку своїм друзям. Насправді, то ніякої не
безпеки для них не було, навпаки, я сам дививсь,
звідкіля може стрінути мене якесь лихо.
Перебування на цьому самітньому острові
це один із незабутніх днів у моєму житті. Спер
ш у я обійшов навкруг цілий острів. Відразу від
чув самоту. Знав, щ о на трьох інших островах,
яких я не бачив, перебувають також мої дру
зі. Я був також свідомий того, щ о у віддалі не
цілих трьох миль від мене, на острові — сидить
вся таборова братня, сита й весела. « М у ш у ви
тримати» — сказав я собі. При стовбурі вели

кого, громом зваленого дерева, я пооудував со
бі шалас, вистелив добре чатинням і мохом. При
ятелі, які приїхали по трьох днях по мене, по
дивляли моє лігво, кажучи: «Бой, та ти тут доб
ре розгостився!» Острів назвав я «Соснівка», бо
це була для нього найбільш підхожа назва. Знай
шов собі невеличку кострубату палицю і чо
мусь назвав її «Чарлі». Розмовляв я з нею годи
нами. Питав у неї порад при писанні щоденни
ка, при рисуванні мапи острова, радився, яке
«меню» з дарів природи приготовити на нинішний день, а може й погостити приятелів, щ о
приїдуть по мене. Годинами я забавлявся від
гомоном (луною), щ о чудово відбивав короткі
строфи пластових пісень. Збудував, згідно з
наказом, дарабу і назвав її «Юрій Переможець».
Так із цією «патиковою» сім'єю перебув я пов
них три дні і дві ночі.
При останній ватрі нашого табору, над ве
ликим озером, пересувались немов на фільмі по
дії мандрівки перед моїми очами. Веселий крик
хлопців, як вони скакали з високого каменя у
воду, тяжка канойка на «портажах, джерельна,
відсвіжуюча вода, гарні ліси, галявини зі століт
німи дубами — краса дикої величної природи.
Три дні і дві ночі на самітньому острові, а те
пер біля мене мої друзі з нашого пластового
гуртка, з якими я вже повних дванадцять літ
живу дружнім життям. Біля нас, задивлене у
вогонь ватри, лице коменданта і нашого друга.
Це лице з виразом відповідальности за нас усіх.
Напевно, довго-довго буду пам'ятати цю
пластову мандрівку і довго щ е буду чути ме
лодію бадьорої пісні, хоч вона не раз захрип
лими голосами лунала понад плесом озера під
час заходу сонця.
пл. розв. Юрій Копач
Торонто

Володимир Куліш

«Бичок» — це невеликий, з однією щоглою
вітрильник. Пузатенький, трохи незграбний, по
мальований білою фарбою з тоненькою, синьою
лінією навколо.
Стоїть він скромно серед таких як і він,
лише більших розмірів, човнів в одеському порті. Це там, на кінці причалу, за тими дубками,
щ о привезли з Херсону славні на ввесь світ ка
вуни та дині. «Бичками» називають також ві
дому на Чорному морі рибу. Бички надзвичайно
смачні, особливо коли їх самі спіймаєте й під
смажите. Хоч не такі вони смачні як от скум
брія! Ловили ви колись скумбрію? Ні? Шкода...
Але повернемось до нашого «Бичка». Отак він
стоїть наш пузатенький і дрімає. Та не довго
довелось дрімати. Чудового літнього дня нас
троє прийшло до нього й почали лагодитись у
дорогу. Приладнали вітрило, перевірили клівер
(це — трикутне полотно, щ о напинається на
носі корабля) і все. Юрко, а він старий і досвід
чений моряк, навіть член одеського яхтклюбу,
хоч і наш одноліток, глянув на мене і Сашка і
гукнув:
— Рушаємо! Піднести вітрило, поки вий
демо з пристані. Налягти на весла!
Сашко і я дружньо повставляли в уключини по одному веслу і «Бичок» гордо поплив,
спритно обминаючи заякорені яхти, дубки, ве
ликі й малі рибальські човни.
Без дозволу з пристані виходити нікому не
можна з огляду на безпеку. І нікого не випустять
у море, коли буде відомо, щ о на морі десь блу
кає шторм. Але цього дня нам дали дозвіл, як
зрештою і багатьом таким як ми відважним
очайдухам.
День був чудовий. Море спокійнісеньке і
таке синє й прозоре, щ о видно було в ньому
маленькі черідки бичків, щ о намагалися нас
перегнати, незграбні й ліниві медузи всяких роз
мірів і форм, ну, і, як звичайно, якусь там ри
бину, яка зараз ж е чкурнула в глибину, поба
чивши нашу тінь.
Н а ш курс був на Аркадію, купелеву місце
вість, недалеко за Одесою, на Малих фонтанах.
Там був малий, але чудовий пляж із дрібненьким
як цукор піском та великими будинками відпо
чинку і санаторіями. Отже, треба було про
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пливти навколо місто, під самими високими бе
регами, які місцями збігали ген до моря, утво
рюючи мініятюрні ляґуни з невеличкими скеля
ми, які поважно лежали біля самісінького бе
рега, і з них можна було стрибати в воду або
ловити тих ж е бичків, які крутилися тут, певно,
не маючи щ о робити.
О т о ж ми вийшли в море. Відразу наше ві
трило злегка нап'ялось. «Бичок» трохи нахи
лився на один бік і поважно став носом розби
вати воду. Весла були зовсім непотрібні. Ю р к о
сидів за стерном, а ми із Сашком розкошували,
сидячи на борті з ногами в воді та захоплюва
лися красою водяного царства. Це не була наша
перша подорож! М и не раз блукали «Бичком»
в околицях одеського порту, але на цей раз ми
вибрались таки далеченько, і це було причиною
нашої радости і задоволення. І сидіти спокійно
не могли довго, як це буває серед молодих хлоп
ців. Почалося з того, щ о Сашко штовхнув ме
не, і я впав у воду. Тут Ю р к о зробив ураз по
ворот на сто вісімдесят степенів — і Сашко,
утративши рівновагу, полетів за мною. «Бичок»
проскочив коло нас і почав зникати. Звичайно,
ми зчинили ґвалт, кляли Ю р к а , реготалися ша
лено, кидались один на одного, поринали, аж
страшно робилось, бо до дна тут було аж занад
то далеко, знову з'являлись на поверхні і на
магались дігнати «Бичка», щ о кружляв довкола
нас, ніби грався. Нарешті ми втомились. Ю р к о
нас підібрав і ми знову на своєму курсі на Арка
дію. А за стерно ми сідали по черзі. Нам хо
тілось дуже, щоб зірвалася страшна буря, щоб
нас кидало з боку на бік, щоб нас заливало во
дою, і ми, перемагаючи всі бурі світу, вели від
важно наш корабель до наміченої мети...
Сонце пражило немилосердно. Солона во
да, якою ми себе поливали, притягала соняшні
промені, і ми ставали чорними й несхожими на
себе. Тут нам пригадалося, щ о море — чудова
річ, коли є щось їсти. Ю р к о зневажливо глянув
на нас і витягнув з-під лавки здоровенного ка
вуна та купу старих сухарів. Як же нам смаку
вав цей херсонський кавун із сухарями, від яких,
здавалося, й найміцніші зуби повипадають. По
поїли. Від сонця вже трохи й спати захотілось,
а Бичок плив собі спокійно і плив. Минав пля
жі, на яких різнокольоровими крапочками зда
валися одесити, біленькі рибальські човни з по
важними рибалками з обов'язковими люльками в
роті, горді невеличкі яхти...

Десь далеко на обрію з'явився пароплав.
Він, здавалося, стояв на місці, але ми й не зоглянулнсь, як він почав рости таки на наших
очах. Ю р к о лише одним оком глянув і кинув:
Танкер... приблизно на 35 - 40 тон... ко
ли не помиляюсь — англієць...
Танкер пройшов досить далеко від нас, але
ми завзято махали йому руками, бажаючи ща
сливої плавби... Ех! Махнути б отим танкером
у широкий світ, скільки портів і таємничих, не
знаних земель зустріли б на своєму шляху...
Скільки небачених людей, островів, на яких, на
певно, живуть людоїди... або на острів у гості
до Робінзона Крузо, нашого улюбленого героя...
Танкер ніби розплився в далечині. Ли ш е
в небі за ним ще довгий час висіло довге пасмо
диму. Ось і Аркадія. «Бичок» наблизився до бе
рега. Нам помахали з берега дівчата, як знайо
мим. Але нам було не до дівчат... Нормально
йшло життя на «Бичкові». Мінялися вахти, би
ли рівномірно «склянки», капітан від часу до
часу прикладав до ока секстант, щоб визначити
наші широти. Це — звичайно в нашій уяві. На
справді ми зробили півколо і, здавалося, ось-ось
вріжемося в самий пляж, та... майстерна рука
капітана повертає — і ми знову пішли в відкрите
море. Пляж поволі зникає. Та ось на обрію ми
зауважили темну пляму. Здавалося, щ о десь там
розмазали чорну фарбу. Звичайно, ми не звер
тали на це жодної уваги. Але Юркові здавалося
це підозрілим. Він декілька разів удивлявся в
обрій і неспокійно поглядав на вітрила, які рап
том нап'ялись. Дзеркало моря зразу покрилось
зморшками. Синя поверхня моря утратила свій
чарівний колір. З'явились білі, спершу невелич
кі, гребені, потім вони виросли у величезні, стра
шні, білі буруни. Небо, наче хто на нього дмух
нув, — стало чорним-чорним. Побігли сталевосиві хмари. «Бичок» здригався і почав носом
набирати воду. Ю р к о відразу споважнів.
— Ну, браточки, тримайся, іде штормяга...
нам треба тікати до хати.
Наші вітрила напнулись так, щ о здавалось
ось-ось потріскають. М и із Сашком увесь час
натягали шнури від вітрил, не спускаючи з Ю р к а
очей, а він кричав нам з облавку.
— Попустити клівер, на два вузли голов
не... тягни... більше...
М и так тягнули, щ о шкура нам на руках
тріскалась. У ж е не було видно берега. Навколо
чорна стіна водяних хвиль і білі гребені, щ о
гналися за нами, намагаючись накрити своєю
вагою. Я бачив, яким серйозним став Юрко. М и
із Сашком переглядалися і один одному підмор
гували з недовір'ям, — дивись, мовляв, а він
злякався...
За декілька хвилин нас наздогнала хмара,
з якої на нас упали тисячі тонн дощу. Бідний
«Бичок» почав нервово тремтіти, не маючи змо
ги вилізти на величезну хвилю, щ о хапала його
в свої міцні обійми. Потім раптом ми кудись по
чинали провалюватись, падали в дощову мряку,
не знаючи, де ми і щ о буде далі.

— Виливай воду! — гукав крізь вітер Ю р 
ко, — виливай, бо потонемо!
Тут ми зрозуміли, щ о наші справи погані.
Перестрашене Юркове обличчя та щ е більше
його голос надав нам такої сили, щ о ми із С а ш 
ком кинулися вичерпувати воду черпаками, які
про всякий випадок завжди є в човні. Вода ся
гала нам по кістки. Але скільки б ми не вили
вали, води не ставало менше, навпаки, з усіх
боків вона заливала човен, і він ставав чимраз
тяжчий і тяжчий. Коли нас піднесло на черго
ву хвилю, я злякано оглянувся і... побачив навко
ло лише жахливі височенні хвилі, щ о росли, зда
валося, на очах. Я шукав берега, який щ е недав
но був ось тут, недалеко... Мій погляд піймав
Юрко, щ о крізь вітер гукав нам команду.
— У море! Мусимо йти в море... інакше нас
викине на берег... підтягай! підтягай... вітрил
пильнуй... інакше нам...
Тут мене раптом кинуло і я вдарився голо
вою об щоглу. Почув страшний біль і щось мо
кре побігло, заливаючи очі. Кров! Сашко сидів,
учепившись налякано в шнур від вітрила, і ди
вився навколо такими дурними очима, щ о я, не
зважаючи на біль і нашу безнадійну ситуацію,
засміявся. О т тобі — «морські вовки»...
Один Ю р к о не спускав очей з вітрила. Він
обома руками тримав керму і намагався поста
вити човна так, щоб хвилі нас не перевернули.
«Бичок» тікав від берега у відкрите море. Ті
кав від бурі, щ о шаліла навколо нас, крутила
нами, заливала водою, немилосердно підкидала
і жбурляла, наче соломинкою, з хвилі на хвилю.
Тоді я зрозумів, чому наше море назване
Чорним. Дійсно, у бурю воно стало таким чор
ним і злим, ніби його завзято в середині хтось
великим веслом каламутив.

М о ж е годину, а то й дві ми мчали у без
вість. Води вже не виливали. Сиділи, клацаю
чи зубами і трясучись із переляку. Л и ш е вигу
ки Юркові нас трохи тримали. Раптом величез
на, щ е нами не бачена хвиля, накрила нас з та
ким гуркотом, щ о ми зрозуміли — кінець!
Ю р к о щось там кричав, але ми не чули. На
стала жахлива темрява. Страшним гуркотом
хвиля, здавалось, нас розчавила. Але чудо... «Би
чок» пробився крізь неї і відважно пірнув у ве
лику дощову стіну... Так нас носило, тріпало й
заливало. Чудом ми тримались щ е при житті.
Від часу до часу бачив я Юркове обличчя крізь
водяну завісу, — він ніби приріс до стерна і, на
лягаючи всім тілом на нього, не давав човнові
вирватись з-під контролі.

9

Не знаю, скільки минуло часу. Л и ш е при
гадую, як раптом просто носу нашого «Бичка»
виріс знайомий одеський маяк і ми вскочили в
порт. Відразу все стихло наче хтось відрубав
величезною сокирою від нас цю бурю. Напроти
нас поспішно промчав військовий швидкісний
човен надбережної охорони, щ о прожогом ви
скочив у море. Він поспішав на поміч усім тим,
кого розбурхане море порозкидало ген далеко
від берегів. На маяку піднесли сигнали шторму.
На березі рибалки й цікаві розглядали нас ніби
привидів з того світу. Нам гукали, махали ру
ками, але ми ще напівпритомні не вірили, щ о
живі.
«Бичок» з пошарпаними вітрилами, напівзалитий водою, прямував до свого місця. Тут
уже Ю р к о міг трохи розпростатись і гукнути
на все горло.
— «Бичок» переміг... переміг Чорне море!
А ми дістали перше морське хрещення.
І коли ми вилізли на берег, який щ е коли
вався під нашими ногами, Ю р к о діловито запи
тав:
— А що, хлоп'ята? Завтра повторимо наш
рейд?
І ми твердо відповіли йому:
— Повторимо! Нехай усі бурі світу летять
на наші голови...
І щ о ви думаєте? На другий день ми вийш
ли пузатеньким «Бичком» і взяли курс на Аркадію. З нас би сміявся ввесь світ, коли б цього
не зробили...

Д Е Щ О

З ПЛАСТОВОГО
СЛОВНИКА
Агой! — Морське гасло

МОРСЬКОГО

стерновий — гуртковий
1-ий асистент — бунчужний
капітан — комендант табору
скіпер — провідник човна
ґонґ — морський годинник
стерно — керма човна
старборт — права сторона
портсайт — піва сторона
зелене світло — права сторона човна
червоне світло — ліва сторона човна
Доброго Вітру — морський привіт
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У цьому числі подаємо ігри, в які можна
грати на воді — під час купання в басейні, озе
рі тощо. Всі гравці, які беруть участь у цих іг
рах, повинні вміти добре плавати. Слід дотри
муватись усіх правил безпеки на воді.
1. М'ЯЧ З А ЛІНІЮ. В цю гру слід грати в
місці, де вода сягає по груди гравцям. Тоді ви
разно визначаємо, у яких межах буде прова
дитись ігра. Гравців ділимо на дві дружини.
Кожна з них стає під прямим кутом до бере
га. Простір води на право поза межами уважа
ємо «територією» одної дружини, а на ліво по
за межами — «територією» другої дружини.
Провідник ігри кидає м'яча посередині те
рену. Гравці починають перекидатись м'ячем,
намагаючись не дати м'яча супротивникові. Зав
дання: перекинути м'яч на «територію» другої
дружини.
М'яч не можна тримати довше в руках, як
5 секунд. При порушенні правил, керівник при
пиняє гру і передає м'яч гравцям другої дру
жини. Гра триває 5 хвилин. Виграє дружина,
яка кине м'яча більше разів на територію про
тивника.
2. В О Д Я Н А Ш Т А Ф Е Т А . Гравці стають в
рівні два, три чи більше ряди — під прямим
кутом до берега. Перші гравці в кожнім ряді
дістають м'ячі. На свисток провідника вони пе
редають м'яч наступним гравцям — поміж сво
їми ногами, назад. М'яч так переходить через
цілий ряд. Коли дійде до останнього в ряді —
він пливе з ним до переду і стає на початку ря
ду і дальше передає його. Виграє та дружина,
де перший гравець знову повернеться на поча
ток свого ряду.
3. П Е Р Е Б І Ж К И . Залежно від числа учас
ників вибираємо провідників груп (один провід
ник на 5 — 7 осіб). На березі ставимо два пра
порці у віддалі 15 — 20 ярдів — вони визнача
ють межі поля гри. Всі гравці стають у воді за
уявною лінією від одного прапорця на березі.
Провідник стоїть поміж обома лініями, посе
редині.
На свисток -- всі гравці біжать поза лінію
протилежного прапорця. Провідник стараєть
ся впіймати якнайбільше гравців. Коли перебіж
ка закінчена, суддя рахує число затриманих
гравців (які знову стають у ряд). Тоді перебіж
ка продовжується в протилежний бік і знову
підраховується число впійманих. Після того
вибирається нових провідників. Хто з провідни
ків зуміє зловити найбільше число гравців про
тягом двох перебіжок — стає переможцем.
Під час гри гравці не мають права заважа
ти один одному. Рятуючись від переслідування
провідника, гравці, які добре плавають, можуть
поринати; та провідник не м о ж е пірнути в во
ду з головою!
ст. пл. Орися Буцик
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Навряд чи знайдемо в світі ріку, щоб так тісно
пов'язана була з історією якогось народу, як Дніпро
в українців. Для нас святий він споминами про лихо
ліття й минулу славу. Над його берегами творився укра
їнський народ, будував форми своєї державности, від
бувалася майже вся історія України. Стародавня ле
генда говорить, щ о св. Апостол Андрій поблагословив
його береги і заповів, щ о там колись постане величне
місто і могутня держава. Від того часу наше історичне
минуле нерозривно зв'язане з Дніпром. Над його бе
регами лежить «мати городів українських», Золотовер
хий Київ, гордість і мрія кожного українця. На низу,
за програмами, була колись Запорозька Січ, якої лицарі
будили подив цілого світу своєю відвагою і хоробрістю.
Над Дніпром казав себе поховати Тарас Шевченко,
щоб і по смерти не розлучатися з Україною та з грізним
голосом Дніпра.
Через те Дніпро так часто оспіваний у народніх
піснях і в історичних думах, тому і в літературі відве
дено йому належне місце. Народ називав його різно:
Дніпро-батько, Дніпро-Славута, висловлюючи тим спо
собом любов і пошану до тієї величної ріки.
Довжиною Дніпро третя ріка в Европі, після
Волги і Дунаю. Має він 2,285 кілометрів (1,419 миль),
ширина його міняється, коло Києва доходить до 700
метрів (2,295 стіп), а нижче порогів розливається ча
сом і до півтора кілометра. Випливає він поза межами
України, в Білорусії. Але дуже швидко входить на укра
їнську територію і пливе нею аж до самого Чорного
моря. Його сточище, цебто простір, з якого води спли
вають до Дніпра, виносить 510, 750 квадратних кіло
метрів, отже більше, як котранебудь держава в Европі.
Правий берег Дніпра гористий і мальовничий, з
лівого тягнуться безкраї степи. Славний Дніпро своїми
порогами, щ о їх було дев'ять: Кодацький, Сурський, Лоханський, Дзвонецький, Дід або Ненаситець, Вовницький, Будило, Лишній і Гадючий або Вільний. Колись
належало до великої штуки перепливти пороги човном,
майстрами в тому були козаки. Тепер понижче остан
нього порога збудовано височенну греблю, вода підне
слася через те на 37 метрів, (122 стопи) і залляла по
роги озером. Через те там тепер можуть пливати ко
раблі, а водоспад з греблі дає величезне джерело елек
тричної енергії.
Трохи понижче останнього порога річище Дні
пра звужується до 160 метрів, (525 стіп) і це місце на
зивається Вовче Горло. Вода там глибоченна, місцями
доходить до 30 метрів, (98 стіп). А ще далі Дніпро роз
ливається широко і творить Дніпрові плавні, цебто гу
щавину очерету з підмоклими лісами й лугами та без
ліччю острівців. Це називалось колись Великий Луг і
тут була Запорозька Січ.
Дніпро вливається до Чорного моря лиманом.
Лиман — це неначе озеро, відділене від моря пісковою
косою, крізь яку в двох місцях проривається Дніпро в
море. Дніпровий лиман великий, бо завширшки на 14
і завдовжки на 64 кілометри, але мілкий, безнастанно
замулюється, і треба його поглиблювати штучним спо
собом для промощення дороги кораблям.

Для нас Дніпро має не тільки географічне та
економічне значення, як водний шлях упоперек цілої
України, але теж історичне. Він був свідком геройсь
ких діл наших прадідів, славного минулого України, і
глибоко ввійшов у пам'ять українського народу. Багато
на світі українців, щ о ніколи його не бачили, ніколи,
може, й не побачать. Але в серцях усіх нас він дорогий
нам, як частина України, нашого рідного краю, і тим
більше мусимо вивчати відомості про нього, бо тим
способом пізнаємо Україну.
СТАРОДАВНІ НАЗВИ ДНІПРА
Н а ш Дніпро був відомий в Европі щ е в дав
нину. Різні народи знали Дніпро під різними
назвами.
Від грецького історика Геродота, щ о ж и в
у V сторіччі до нашої ери, довідуємося, щ о гре
ки називали Дніпро Бористеном і зазначали, щ о
він тече з півночі на південь. На заході Европи
така назва вживалася навіть у XVII сторіччі.
У готського історика VI віку нашої ери Іорнанда він зустрічається з назвою Даніпер, погунськи — Гунівар, щ о означало «гунська ріка»
У скандинавських сагах, еддичних піснях згаду
ється Дніпро під назвою Данпар. Візантійський
історик X віку, імператор Констянтин Порфіро
родний, Дніпро називає Донар. На «Частині
мапи світу Абу-Абд-Мохаммеда Ідрісі 1154 ро
ку» Дніпро має назву Днабр.
Тюрські кочові народи, щ о з початку X ві
ку кочували у наших південних степах, печеніги,
торки та половці відзначали, щ о Дніпро «вели
ка річка» і називали його Узу, Озу, Узи, Атель,
Барух, Варух.
Венеціянці і генуезці, щ о в XIV — X V ві
ках мали в пониззі Дніпра свої колонії, вживали
для нашої ріки такі назви, як Ексі, Елексе, Блі
це, Ерексе, Ересе, Лереса, Луосен. Подібні наз
ви зустрічалися також і в італійців.
У наших літописах назва Дніпра пишеться
по-різному: —
Нівпрь, Дьн^прь, Дн^провская
р*ка. Потім ми маємо «Днішр-Славутич, река
Славута — сьін Славьі».
Такі епітети мала наша славнозвісна ріка.
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Вона оспівана у народніх піснях і легендах.
Назва Дніпро — давнього походження. Та
кі назви, як Дністер, Дон, Донець і Дунай, Дні
про мають один корінь — «дон»; осетинською
мовою «дон» означає вода, взагалі ріка.
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Уночі та в тумані кораблі подають сигнали світ
ляними сферичними лямпами червоного та білого ко
льору. Букви й сигнали творяться комбінуванням цих
лямп.
За денного світла та на малу віддаль подають
кораблі вістки і сигнали міжнароднім договором устійненою системою прапорців. Сигнали подаються або
зіставлюванням прапорців у звичайні слова або в ско
рочених гаслах міжнароднього морського коду, як на
приклад: Р — означає "готові випливти" тощо.
(За журналом "Пластун")

Життя на морі, особливо на вітрильних кораблях,
вимагає від моряка знання вузлів. Від знання чи не
знання їх часто залежало життя. Прикріплення човна
до палі, зв'язання перерваної линви від вітрила — це
все вимагає швидкої і точної праці, яку можна набути
пише постійною вправою.
Вузол мусить бути такий, щоб —
1) його можна було швидко зав'язати,
2) міцно тримав
3) його легко можна було розв'язати.

ПЕТЛЯ Д Р А К О Н А — вживається, коли треба спустити
живий тягар з більшої висоти. Не зашморгується і не
зіскакує.

Л У Ч Н И К О В И Й ВУЗОЛ, звичайний. Для з'єднай
кя линов однакової або ріжної товщини. Петлею одної
линви пропусти кінець другої,, обкинь довкола пер
шої петлі і протягни під власний вільний кінець
Рибальські вузли, що найчастіше вживаються на вудці

П Л А С Т О В И Й З В И Ч А Й Н И Й ВУЗОЛ, служить до
скріплення двох линов, щ о тягнуть. Тому, щ о він плос
кий, його часто вживають при першій помочі. Не заш
моргується й легко розв'язується. Найкращий простий
вузол.

Кінець линви скріплюємо одним із трьох наве
дених кінцевих вузлів, щоб линва не кошлатилась. Ці
три вузли, як і нижче поданих вісім основних, мусить
знати кожний пластун.

З А Ш М О Р Г — і як і малий гіч для прикріплення
линви до палі. Обидва кінці можуть бути напружені

СКОРТ, для скорчування линви. Частину не по
трібну в цю мить, складаємо вдвоє і на кожнім кінці
робимо "малий гіч". Розв'язується простим зменшен
ням напруження линви.

РИБАЛЬСЬКИЙ ВУЗОЛ, для з'єднання двох линов.
Легко в'яжеться і розв'язується. Вистачить розтягнути
кінці.

Для поводу годиться на зразок рибальського в'я
заний ВУЗОЛ К О В Б О Й С Ь К И Й .

" М А Л И Й ГІЧ", уживається для прикріплення до
палі. Накинутий на палю легко зашморгується, а копи
зменшити тиснення, легко розшморгується

С Л О В О
С Е М А Ф О Р
6 І | &
™ * А

Сиґналізуючи прапорцями передаємо пересічно 20
буков коду Морзе за хвилину. На морі це досить по
вільна -метода. На кораблях уживається жвавішого спо
собу — семафору, системи, щ о при ній пересічно пе
редається 30 знаків на хвилину. Принцип семафору
був знаний уже старим Римлянам/ широко його приміняли зв'язкові частини армії Наполеоне. Найширшого примінення дочекався семафор на морі і, зважаючи
на його простоту й швидкість, був включений у про
граму пластового виховання. Щ е до другої світової вій
ни семафор був обмежений денним світлом, тепер у
воєнній і торговельній фльоті заведено опріч прапор
ців щ е рурки з неоновим світлом, якими сигналізуємо
так само, як і прапорцями.
Для вправ уживається прапорців розмірів 25 X
25 цм з держалном у 70 цм. Прапорці розділені діяґонально на червоне й біле поле.
Найліпше заучувати знаки семафору групами, як
подано на наших малюнках. Опанувавши одну групу,
приступати до другої маючи постійно в пам'яті так
званий "семафоровий годинник", щ о його тут подаємо:
ЗАВВАГА: 3 огляду на перебування наших пла
стунів на теренах латинської абетки подаємо міжна
родній код латинкою.
(За журналом "Пластун")
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М О Р С Ь К О Г О
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Я, морський пластун даю слово, щ о зроблю все, щ о в
моїй силі, —
щоб охороняти себе та інших перед нещасливими
випадками на воді,
щоб завжди зазнайомитися з розміщенням рятівничого
приладдя на воді і в човні та виіти ним корис
туватися,
щоб дотримуватись у часі небезпеки гасла моря:
"Жінки й діти — перед усіма".

УСІ Ї Д Е М О Д О

ВАШІНГТОНУ!

27 червня ц. р. у дні святкового відкриття
пам'ятника Тарасові Шевченкові в столиці С Ш А
Вашінгтоні
віддаймо поклін і ш а н у
В е л и к о м у Синові України
ТАРАСОВІ

ШЕВЧЕНКОВІ

• Українська молодь С Ш А і Канади, а зо
крема пластове юнацтво, своєю численною і
здисциплінованою участю у святковому відкрит
ті пам'ятника має засвідчити свою зорганізованість, пошану і любов до національного Про
рока України та свою відданість ідеалам рід
ного народу.
• Наші пластунки і пластуни повинні бу
ти зразком ладу, дисципліни й молодечої сили
перед тисячами громадян, щ о зберуться біля
пам'ятника Тараса Шевченка.
• Докладніші інформації щодо зголошень
на виїзд та участь у святкуваннях дадуть стар
шини станиць.
• Згідно з обіжником Крайової Пластової
Старшини в С Ш А приїзд учасників треба плянувати на суботу 27 червня 10-га година вран
ці, а виїзд у неділю 28 червня вранці або після
полудня.
• Усе пластове юнацтво і старше плас
тунство повинно взяти разом із своїми провід
никами численну участь у цьому історичному
дні і великому національному святі всієї нашої
спільноти на американському континенті.

Семафор
На 27 червня ц. р. усі їдьмо до Вашінгтону!
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Праця ловців перел належить до найтяжчих
і найбільше небезпечних. А помимо того, щ о
здобуває великі маєтки, то оплачується вона
дуже погано і ловці перел належать до найбідніших людей на світі. Один подорожник описав
нам дуже цікаво, як відбувається ловля пврел.
Щ о й н о зійшло сонце, його проміння ледви
торкнуло вічно живе плесо моря, а ловці перел
були вже на місці. Близько ЗО струнких поста
тей, до пояса мають причеплені маленькі коши
ки, сидять на вітрильнику. З боку вітрильника
звисають мотузки, закінчені стіжкуватими ка
міннями. Серед ловців панує мовчанка. Чути
тільки плюск хвилі, часом вирветься прокляття
з уст їх капітана. Постаті мовчки надягають
шкіряні рукавиці, ніс стискають вилками, щоб
не дихати, вдихнувши якнайбільше повітря в
груди, зручно зсуваються в морську глибінь.
Завдання їхні — досягнути морського дна
на глибині біля 60 стіп і там у півсутінку вишу
кувати мушлі, відгребати їх у піску, відломлю
вати від морських скель, відплутувати з мор
ського зілля і вкидати до кошика. Це мусить
відбуватися дуже швидко, після чого тягнуть
вони за шнурок і дають тим способом знак, щоб
їх витягати наверх. Це все триває не довше
трьох хвилин. Декотрі нурці можуть витрима
ти під водою навіть 4 хвилини. Але на поклад
корабля витягають їх напівпритомних. Часто
вода виливається з уст, кров тече з носа і з
ушей, груди важко дишуть. Відтирають його,
приводять до життя, хвилинку він відпочиває і
зараз далі ладиться йти на дно. Небезпека ве
лика — можна втратити притомність або стрі
нути акулу — а це смерть майже певна.
Праця триває майже чотирнадцять годин.
Ловці калічать собі тіло об коралеві скелі, му
сять зводити бої з морськими хижаками. Після

скінченої праці корабель причалює до берега,
висипають мушлі на берег і розлуплюють їх
та шукають там перел. У багатьох з них нема
нічого. Але коли в котрійсь мушлі блисне доро
гоцінна перлина, шал радости пориває всіх —
вони кричать, виють, співають і танцюють, а
капітан стріляє в повітря.
Але з перлами треба поступати дуже обе
режно, бо вони дуже вражливі на зміну темпе
ратури. Один з найбільш довірених нурців ді
стає завдання «виховувати» перлину, цебто
якийсь час тримати її в устах.
А потім про перлину починають писати по
ети, називають її «чудом моря», «оком неба»,
«ранньою зорею». З'являється купець і в його
долоні зникає перлина, щоб опісля в далекому
краю заблищати на білій щиї якоїсь жінки...
Перли, хоч не мають життя, але підлягають
дивним хворобам. В закутині малої бічної ву
лиці Лондону щ е донедавна містилася лічниця,
в котрій кожна пацієнтка забезпечена була на
грубі суми долярів. Ці дорогі пацієнтки не при
їжджають до лічниці ні фаетонами, ні карета
ми Першої Допомоги, їх приносять люди в ки
шенях, дбайливо опаковані. Ця надзвичайна ліч
ниця — це лічниця перлин.
А треба знати, щ о перли часто хворіють і
то на дуже різнорідні недуги. Які ж це недуги?
Вони різні: є «зревматизовані» перли, покру
чені від старости, перли, щ о вже постарілися
і втратили свій молодечий блиск, бо надужи
вали косметиків... Перетовщені перли, помор
щені, потріскані, надто червоні. Головно хво
ріють такі перлини, щ о мають великі отвори,
бо їхнє ніжне нутро вдихує в себе всілякі зарази.
Непроколена перлина не приймає трійливих
складників до середини, неначе яйце. Але коли
має хоч би найменший отвір, тоді шкодять їй
усі ті косметики, щ о їх уживає власниця пер
лини. Всі товщі й олії, з якими стрічається пер
лина, відбирають їй блиск і затовщують її,
шмінка псує її ніжну барву, а кваси, щ о їх виді
ляє ревматичне тіло, з'їдають частинки перли
ни.
Спеціялісти знають різні способи, як ліку
вати перлини. Вони вміють зняти з неї верхню
поволоку так, як здіймається шкірочку з яєчка.
Коли операція щаслива, перлина виглядає як
нова, свіжа і блискуча, але ніколи не відомо, чи
«операція» вдасться. Затовщені жіночими кос
метиками перлини лікуються так, щ о мусять ле
жати в парі так довго, доки товщ зовсім не роз
пуститься.
Перед тим треба перлину пересвітлити
ультрафюлетними проміннями, (щось неначе
проміння «X»), щоб переконатися, чи «опера
ція» не пошкодить їй надто, бо після неї втрачає
вона на вазі. А при тій нагоді можна перекона
тися, з якої частини світу походить перлина, бо
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під час насвітлювання австралійські перлини ді
стають блакитний колір, індійські — рожевий,
а перлини з Південного Моря та з околиць Ма
дагаскару — жовтий.
Довга і повна пригод дорога перлини з дна
моря до розкішних палаців красунь. Про не од
ну з них можна б написати цілу історію. Бага
то радости дають вони, але й нерідко приносять
нещастя, збуджують захланність та інші люд
ські пристрасті.

ф

Юнаки знають, що в нас є курінь «Чорно
морці», юначки знають, що також є і «Чорно
морські Хвильки» (ну, і очевидно — «Чорно
морці»). Та чи знаєте, як довго в нас уже зай
маються водним пластуванням? Щ е десь у двад
цятих роках деякі курені відбували багато про
гулянок по ріках України (Дністер, Буг, При
п'ять та інші); курені ці були — головно «Лі
сові Чорти» та «Чорноморці». «Чорноморці» та
кож організували три водні табори. Все це ра
зом розвинуло цілу ділянку морського пласту
вання. Морські пластуни навіть роздобули були
тоді власну моторівку, що було дуже великим
осягом на ті часи! Так було до 1930 року, коли
Польща заборонила Пласт у Галичині.
Перейшла Друга світова війна. Тоді, після
перерви, аж у Німеччині була можливість від
новити морське пластування 1947 року. 1-ий
гурток «Беркут» 5-го Куреня УПЮ-ів ім. Фе
дора Черника перейшов до УСП. Вони зацікави
лись водним пластуванням і створили старшопластунський курінь «Чорноморці». Вони разом
із давніми «Чорноморцями» (тоді вже сеньйо
рами), головно із сен. Яром Гладким та сен. о.
Богданом Ганушевським провадили багато вод
них зайнять і таборів.
Мали вони прекрасний технічний виряд —
і це багато спричинилося до успіху. Зорганізу
вали вони собі цілий ряд німецьких військових
піонерських човнів, чотирициліндровий мотор
та багато іншого. З тим вони могли вже 1948
року мати добрі водні вишкільні табори. Також
тоді вперше переводили іспити морських пла
стових проб. На таборах мали вони два великі
вітрильники, моторівку, 6 валер (по 10 весел
кожна) — і тепер дуже добре вишколених інструктірів.
З початком п'ятдесятих років на теренах
Америки й Канади, (коли пластуни почали ту
ди переїздити) починає знову відновлятися вод
не пластування. Знову відбуваються водні ви
шкільні табори, курси і водно-мандрівні табо
ри. Крім «Чорноморців», організують їх також
інші курені УСП: «Бурлаки», «Хмельниченки»,
«Вовкулаки», «Перші стежі» та «Чорноморські
Хвилі». Майже кожного літа тепер старше юнац16

тво (хто має відповідні проби та може відпо
вісти відповідним високим вимогам учасників)
може брати участь у таких таборах.

ПЕРШИЙ

КАБЕЛЬ

НА

ДНІ

ОКЕАНУ

Сто років уже по дні Атлантійського океа
ну ідуть каблями телеграфні вістки, за допомо
гою яких Америка та Европа можуть безпосе
редньо порозуміватись.
Прокладення перших таких телеграфних
каблів було велетенським досягненням тогочас
ної техніки; над прокладенням тих каблів пра
цювало багато людей — інженерів, науковців,
як теж багато інших. Але людиною, якій на
лежить наша найбільша подяка за це досяг
нення, був один, нічим непомітний купець, на
ім'я Сайрус Філд. Він не знав нічогісенько ні про
техніку, ні про теорію підморських каблів, але
він мав тверду віру, що такого кабля потрібно
для кращого порозуміння поміж Новим і Ста
рим світами. Протягом довгих, вичерпних років,
старався він переконати людей у доцільності
такого проекту і провести його в життя.
«Це неможливо» казали науковці, доказу
ючи математично, що цього не можна зро
бити. Протягом довгого часу виглядало, що во
ни мають рацію: кожного разу, як почали про
кладати кабель, він рвався. Філд уклав у це
всі свої гроші, які були «як викинені в море»,
як казали йому приятелі. І ось у 1858-му році
вдалось прокласти перший кабель, — але він
не працював, як мав працювати, і всю працю
довелось почати від початку. Знову Сайрус
Філд найняв велетенський корабель, позичив
ши гроші, — але кабель знову порвався, коли
вже був на 3/4 закінчений.
Але Філд не здавався. З величезною енер
гією дістав він знову потрібні фонди і вкінці,
в 1866-му році, кабель було прокладено і перші
безпосередні вістки пролетіли з швидкістю світ
ла попід величезним Атлантиком.
Від того часу цей зв'язок вже ніколи не
переривався. Прокладено було багато інших
каблів; користей цього почину тяжко й пора
хувати!
І в 1964-му році, році сателітів «Телстар»
та інших чуд модерної комунікації, ми все ще
стоїмо з подивом перед енергією і силою духа
цього піонера. Він не зневірився в почате діло;
він не слухав слабодухів, які казали, «це немож
ливе». Проти всіх перешкод і неуспіхів він зав
жди йшов до наміченої мети і дійшов до неї.
Оце є справжня відвага.
А. К.

віряв посвідки Американського Червоного Хре
ста, які стверджували відбуті проби у плаванні
і рятуванні потопаючих, і в кінці, з таємничою
В МАРАТОНІ
усмішкою на обличчі, дозволив робити задумане
нами діло.
...А тепер хочу розповісти про одну подію, яка Тоді негайно взялись ми до роботи. У сусі
відбуласа у часі Джемборі у Маратоні.
дів, японців, позичили в'язку бамбукових жер
Минав уже шостий день нашого побуту у
дин, дістали міцних линв, витягнули з шатер
цій великій міжнародній зустрічі. Кожний з нас
чотири наші власні повітряні матраци і одну
мав уже цілий гурт знайомих скавтів з усіх кра
плахту шатра. Треба було ще щось на стерно і
їн світу і проміняв усі зайві відзнаки включно з
кіль (середню дошку), тож жертвою браку чо
частинами старого однострою. Почало теж бра
гось більш відповідного впав один стіл з нашої
кувати грецьких драхм, за які можна було на
кухні. Це був увесь «матеріял». М и були свідо
бути ще деякі пам'ятки із цього людного і стро
мі, що з нього не можна збудувати справжнього
катого «ярмарку». Тож не лишалося нічого кра
вітрильника, здібного поборювати більші трудно
щого, як сісти на піску над берегом моря і ми
щі плавби. Алеж це був тільки показ пластової
луватися красою природи, усвідомлюючи собі
зарадности на спокійному побережжі, без ніяко
щасливі обставини, що уможливили нам побут у
го ризика навіть у випадку якоїсь «аварії».
цьому прегарному закутку землі. Але враз го
Тож до рами сильно зв'язаної линвами прик
лосник проголошує новину: «Просохі! Просохі!
ріпили ми наші матраци, перевірили спершу, чи
параколюте проскопой» («Увага! Увага! Візміть
не пропускають повітря, зі стола змайстрували
участь, скавти...) це грецькою, а потім англій
стерно і кіль, на бамбукову раму прив'язали теж
ською мовами подавалося до відома, що 8-мого
і вітрило так, що його могли ми обертати (але
серпня відбудеться «День морського пластування».
не опускати). Поставили і прив'язали високу
Ця відомість зразу зелектризувала усіх «Ві
жердку-щоглу, на яку повісили синьожовтий пра
кінгів». Чей же ми також морські пластуни. М и
пор, і ранком 8 серпня спустили наш «вітриль
ж мусимо себе якось виявити. Треба показати
ник» на воду.
світові, що й Український Пласт має своїх юна
Залишилось тільки його «охрестити». Один
ків, вишколених у водному пластуванні. М и ж
із нас побіг по пляшку лемоняди (яку ми, до
пройшли основний вишкіл з піонерства, з плаван
речі кажучи, негайно випили, а пляшку наповни
ня і рятування потопаючих, кожний з нас може
ли солоною морською водою), а одна з подруг
без особливого зусилля пропливти чималу про
пластунок, що випадково відвідала тоді наш та
сторінь чи збудувати якусь потрібну споруду. Чи
бір, покропила цією солоною водою наше «суд
ж не личить нам показати свої умілости, -коли
но» і назвала його «ЕНЕЙ». Ми, українські юна
трапляється така нагода? Щ о ж робити? Не у
ки з 1-шої залоги «Вікінг», під блиски фільмо
відвазі справа, бо побережжя берегла морська
вих апаратів морських пластунів з усього світу
сторожа безпеки, що увесь час слідкувала за ти
випливли на море. Над нами маяв наш україн
сячами скавтів, які, купаючись, відпливали на до
ський прапор. Вітрець, що звичайно холодив нас
сить далеку віддаль від берега. Треба якоїсь ідеї,
від спеки, тепер хутко гнав нас у східньому на
помисловости, треба придумати, як би нам, не
прямі, і немов запрошував «до Туркені в гості».
зважаючи на брак якогонебудь судна чи бодай
І хоч недалекою була і могла бути наша
відповідного матеріялу. довести до того, щоб усе
плавба (усього приблизно 1/2 кілометра), а в по
таки над хвилями Егейського моря замаяв наш
воротній дорозі мали ми клопіт з наборзі змай
український національний прапор!
строваним провізоричним стерном, і треба нам
було, скочивши до води і відповідно обернувши
вітрило, притягнути «ЕНЕЯ» уплав до берега,
але ми були горді, що все ж таки випливли на
Егейське море, яке не так далеко від нашого ук
раїнського Чорного моря, і вода, що обхлюпує
полудневі береги України, могла бути теж і під
нашим «ЕНЕЄМх-^вітрильником».
Побут над Егейським морем давав нам уп
родовж цілого Джемборі справжню насолоду. М и
купались, нуркували, і полювали під водою на
рибу. Егейське море прекрасне і таке чисте, що
"Вітрильник Еней"
навіть оподалік берега можна крізь прозору воду
бачити дно моря. М и привезли із собою на па
Нарешті зродилась ідея: БУДУЄМО ПОм'ятку одну пляшку морської води до збірки особ
Р О Н - В І Т Р И Л Ь Н И К ! Нашвидку придумали плян,
ливостей нашої залоги.
нарисували шкіц і пішли з ним до коменданта
Наприкінці табору виявилась причина таєм
нашого табору, сен. А. Фіґоля. Довго він роз
ничої усмішки на устах нашого коменданта сен.
глядав його, випитував про наигі умілості, проА. Фіґоля, коли «пускав нас на море» з «Енеєм»:
він, не зважаючи на наші запевнення повної без
на
шого
пеки
режну
ввесь
нашої
«ЕНЕЯ»...
сторожу
часвиправи,
таємно
безпеки
заздалегідь
слідкувала
стерновий
про
пл.нашу
скоб
повідомив
за
Залоги
Юрій
плавбу,
«курсом»
«Вікінг»
Повх,
надбе
і на
во
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Дорогі — Юначе і Юначко!
У першому листі до Тебе я писав, що хочу у даль
ших листах гуторити з Тобою про літературу. Також
старався я Тебе переконати, чому, на мою думку, як
раз ця ділянка культури кожного народу повинна Те
бе цікавити і що Ти можеш з неї скористати. Нині хо
тів би п коротко розважити питпннп, чому люди взагалі
читають літературні твори.
Чи Тебе колись цікавило повище питання? Або пи
тання, навіщо література існує? М и вже були дійшли
висновку, що в літературі людина знаходить при
ємність і шукає краси. Як воно не було б, коли комусь
щось видається гарним, він відчуває задоволення. Тут
виринає питаний: що є гарне? Це нелегке питання і не
маємо змоги його як слід розглянути і дати коротку
відповідь. Алеж можу зовсім певно сказати, і думаю,
що Ти зі мною погодишся, що саме життя є гарне. Чо
му? Сам факт, що загал людей хоче жити, а не вми
рати, (і старається зробити все, що можливе, щоб жи
ти), свідчить про те, що життя мусить мати в собі щось
приємне, гарне і цікаве.
Напевно відомо Тобі, що діється з людьми, які пе
рестають бачити красу в житті ] тратять у ньому за
цікавлення: вони дуже нещасливі, а буває і так, що
попадають у нервові та умові недуги, а то й доходять
до самогубства. Тож бачиш, що існує певне відношен
ня поміж життям і літературою, яке виявляється та
кими абстрактними поняттями як краса, зацікавлення
тощо. Не мучитиму Тебе довгими міркуваннями про
цю проблему. Якщо вона Тебе справді цікавить, загпянь до якогось доброго посібника із цієї ділянки
знання. Коли не знайдеш задовільного вияснення в до
ступних Тобі посібниках українською мовою, пошу
кай його в чужомовних виданнях (як ось у англомов
ній ("ІЛогнІШ'СІСХІ Воок"), а напевно знайдеш там де
що написане на цю тему.
Та, щоб було ясніше, про що я хочу Тобі сказати,
подумай, прошу, над таким ствердженням: література
дає людям (читачам) образ життя. Не такий образ, що
його дають Тобі факти історії або закони фізики, хе
мії чи біології. Література зображує життя в "живих
кольорах": дає нам рухомі образи з участю живих осіб
описує почування тих осіб, їхні думки, чого ті люди
хочуть одні від одних і багато іншого. Більшість того,
про що пишуть письменники у літературних творах,
не є правдивими фактами, але не можна заперечити,
що читаючи такі твори, Ти знаходиш образи, які мож
на справді стрінути в житті, а які Тобі, без прочитання
якоїсь повісти чи оповідання, ніколи навіть не прий
шли б самому на думку.
У літературних творах Ти можеш знайти також ін
терпретацію життя або бодай його поодиноких момен
тів. Щ о це значить? Ось наведу приклад. Хтось Тобі
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оповість, що якийсь там хлопець і дівчина вчинили
самогубство. Така подія і відомість про неї не має для
Тебе великого значення. Вона сама собою не вчить
нічого нового про життя. Але коли Ти прочитаєш дра
му Шекспіра "Ромео і Джулієт", то зображене там са
могубство тих молодих людей, матиме для Тебе нове
значення. Ти тоді станеш думати не тільки про сам
факт смерти. Причина цієї трагічної події буде відогравати головну ролю у Твоїй думці. Ти почнеш тоді
інтерпретувати поступовання Ромеа в загальному зоб
раження любови в тому творі. Ти відкриєш в такому
зображенню нове вияснення почування любови. Чита
ючи такий твір, Ти сам мимохіть переживаєш те, що
пережили Ромео і Джулієт. Ти вже потрапиш інтер
прєтувати наслідки такого переживання і розуміти лю
бов трохи інакше, як перед прочитанням цього літе
ратурного твору.
Тому неправильно думає людина, яка каже: "мене
цікавлять життя і люди, але не цікавить мене літера
тура". Це помилкова думка. Людина, що так думає,
може не вміє читати літературних творів, але коли б
навчилась це робити, напевно, зацікавилася б цією ва
жливою ділянкою людської культури. Читання дає То
бі змогу жити цікавішим життям, набирати більшого
досвіду і розуміти такі речі в житті, яких інакше Ти
ніколи не міг би зрозуміти. А чим більше Ти знаєш,
тим більше речей будуть Тебе цікавити та у висліді
цього будеш відчувати більше вдоволення зі свого
життя.
Цікаво сказав один філо
соф: "коли Ти думаєш, що
знаєш про овочі тільки то
му, щ о маєш добрі відомо
сті про полуниці (трускавки), Ти будеш уявляти собі,
щ о всі овочі доспівають в
той час, щ о й полуниці, але
не будеш знати нічого про
виноград".
Люди, щ о не читають лі
тературних творів, мають
багато менші можливості
,Д розвивати не тільки свій ум,
і р ^ але й почування (емоції).
У порівнанні зі своїм дов
кіллям вони стають менше
здібними висловлювати свої
думки, а одночасно ім важ
че розуміти почування ін
ших.
Кінчаючи цього листа, хочу, щоб кожний і кожна
з Бас призадумалися над таким ствердженням: Прав
диво доросла, зріла та інтелігентна людина розуміє не
тільки своє звання (фах), але також намагається розу
міти життя та інших людей, даючи змогу одночасно
людям розуміти себе.
До чергового листа лишаюсь із дружнім привітом
СКОБІ Друг Іриней

И4 рифі Рароіл

НА ПОРОНІ ЧЕРЕЗ ТИХИЙ ОКЕАН
0 Ґ Ж

Коли кораблі європейців уперше кинули
якорі біля коралових рифів і вульканічних ос
тровів Полінезії, мандрівники виявили тут слі
ди стародавньої культури: мощені дороги, схід
часті піраміди і величезні статуї, вирізьблені із
суцільних кам'яних брил.
Тисячі кілометрів відокремлюють о-ви Са
моа від Гаванських о-вів або від Великоднього
о-ва, і все ж скрізь мешканці говорять місце
вими говірками однієї і тієї мови.
Звідки ж походять мешканці Полінезії? Які
народи заселили численні острови, щ о розта
шовані на безкраїх просторах Тихого океану
далеко від населених суходолів? Загадка по
ходження полінезійців породила безліч різних
гіпотез. Гадали, щ о населення Полінезії похо
дить з Індії, з Єгипту, з Кавказу, із Скандінавії
і навіть Атлантіди (Атлантіда, або Атланта,
— за старогрецькими переказами, величезний
суходіл в Атлянтійському океані, який безсідно зник).
Деякі вчені обстоювали американське по
ходження полінезійців. Східчасті піраміди і мо
ноліти, величезні статуї Великоднього о-ва і
Маркізьких о-вів дуже нагадували такі самі пі
раміди і статуї, залишені в горах Тихоокеансь
кого узбережжя стародавніми мешканцями ПеРУЦя гіпотеза захопила молодого норвезько
го етнографа Тура Гаєрдала. Вивчаючи пере
кази та міти полінезійців, Гаєрдал устійнив, щ о
всі поетичні легенди мешканців островів при
свячені богові і вождеві Тікі — синові Сонця,
який колись приплив через океан з гористої
країни на Сході.
Гаєрдал зайнявся вивченням стародавньої
культури Південної Америки. Перуанські леген
ди розповідали про народ білих богів, які прий
шли звідкись із півночі. Вони й створили в го
рах величезні кам'яні статуї. Згодом, після по
разки в битві з інками на оз. Тітікака, цей на
род на чолі із своїм вождем Кон-Тікі (що оз
начає «Сонце-Тікі») безслідно зник. Кон-Тікі
вивів своїх людей на захід через океан. Так го
ворили легенди...

Гаєрдал займався розкопками в Брітанській Колюмбії і вивчав рисунки на каменях у
полінезійському стилі. Він написав велику на
укову працю, в якій доводить американське по
ходження полінезійців, але в ученому світі ні
хто не звернув уваги на його працю. Чи можна
серйозно говорити про переселення індійців на
острови Полінезії, коли в них не було ніякий
суден, крім примітивних поронів. Це було голов
не заперечення. І Гаєрдал несподівано вирішив:
він сам доведе, щ о на перуанському пороні мож
на перепливти Тихий океан.
Так виникла думка про одну з найцікаві
ших наукових експедицій нашого часу. Гаєр
дал пильно вивчив морські течії і вітри. Він
прийшов до висновку, щ о Перуанська, а потім
Південна екваторіяльна течії обов'язково відне
суть порон від берегів Південної Америки до
Маркізьких о-вів або о-вів Туамоту. Молодий
етнограф розшукав записи перших європейців,
які побували на Тихоокеанському узбережжі.
Там було немало рисунків і описів стародавніх
індійських поронів з бальзового дерева, яке має
дуже високу міцність і відночас удвоє легше
від корка. Гаєрдал вирішив будувати порон. то
чно додержуючи давніх зразків: дев'ять про
стих колод, зв'язаних линвами з ростинних во
локон, чотирикутне вітрило, невелика бамбуко
ва хатина-каюта і кермове весло на облавку —
оце і все.
Залога незвичайного судна підібралась шви
дко. П'ятеро молодих норвежців твердо вірили
в успіх експедиції. Небезпека не лякала їх. Ш о 
стим учасником експедиції став один знаний
шведський етнограф.
У ж е сама підготовка експедиції вимагала
немало сміливості!, рішучості! і витривалости
від її учасників. Літак доставив їх до Кіто
столиці Еквадору, звідки вони вирушили в джун
глі шукати бальзових дерев. Ні отруйні змії та
скорпіони, ні небезпека нападу диких індіян
мисливців за черепами, — ні розливи тропічних
річок не зупинили мандрівників. У хащах не
займаного лісу (пралісу) Гаєрдал та його дру
зі знайшли те, щ о шукали.
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І от дорогоцінні колоди доставлено за те
чією річок. Паленкуе та Ріо Гуане до порту Гуаякіль, а звідти до відправного пункту експе
диції — Ліми. Тут, у бухті Кальяо, збудували
порон — точну копію давніх перуанських су
ден. На відміну від індіянських мореплавців
учасники експедиції захопили із собою радіо
станцію, але чим могла б вона допомогти мо
рякам у безмежному просторі Тихого океану
на десятиметровому пороні, далеко від морсь
ких шляхів?
28 квітня 1947 р. багато людей зібралось
у порту Кальяо, щоб провести відважних дос
лідників. Треба сказати, щ о в успіх експедиції
майже ніхто не вірив. їй пророкували немину
чий загин.
Але молоді мандрівники спокійно робили
свою справу. Вітер наповнив квадратне вітрило
із зображенням бородатого обличчя Кон-Тікі
— легендарного мореплавця, який, за припу
щенням Гаєрдала, відкрив Полінезію близько
500 р. до Хр. Його ім'я присвоїли незвичайному
судну. 1 от «Кон-Тікі» виведено на буксирі у
відкрите море. Попутний вітер підхопив порон,
і незабаром зубчасті гори Перу зникли за низ
кою хмар. Тепер уже неможливо було повер
нути назад. Пасат погнав порон на північний
захід. Надвечір океан укрився ревучими хвиля
ми. «Кон-Тікі» легко підіймався на водяні го
ри, і, навіть якщо гребінь хвилі налітав на по
рон, вода негайно проходила в щілини між ко
лодами, як крізь зубці виделки.
Перші кілька діб залога завзято боролась
із стихією. Керування вітрилом і кермовим вес
лом вимагало величезного напруження сил, але
зате мандрівники переконались у прекрасних
мореплавних якостях порону. Минув тиждень.
Хвилі вщухли, і океан щедро розкривав свої
таємниці перед сміливими дослідниками. Не
минало й дня, щоб їх не одвідали мешканці гли
бин океану. Сардини і золоті макрелі, жваві
дельфіни і товсті тунці показувались біля са
мого порону. Зграї летючих риб пролітали над
головою, і багато їх падало на порон. А якось
уночі хвиля закинула прямо в каюту рідкісну
зміїну рибу, яку раніше ніколи не доводилося
бачити живою. Тільки скелети таких риб зрід
ка виявляли на американському узбережжі.
Уночі вода навколо порону скипала фосфоресційними блискітками. Іноді чиїсь круглі
світні очі показувались із морської глибини,
приваблені тьмяним світлом ліхтаря. Можливо,
щ о це були великі кальмари, яких багато во
диться в цих водах. Вони викликали немало по
боювань, але ні один з них не намагався вибра
тися на порон. Тур Гаєрдал та його друзі вста
новили, щ о малята кальмарів, рятуючись від
переслідування, вистрибують з води і проліта
ють десятки метрів, планіруючи в повітрі. Цього
не знав досі ні один зоолог.
24 травня до порону підпливло величезне
страховище тріпічних вод — двадцятиметрова
китова акула, найбільша на світі риба, відома
в наші дні. Звичайні акули попадалися щодня.
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Іноді вони просто кишіли навколо порону. По
ступово мореплавці звикли до них і навіть нав
чились витягати цих страшних хижаків на об
лавок. Одного разу порон наткнувся на ціле ста
до китів. Морські велетні кілька годин миро
любно гралися навколо порону, а потім зниклії
в глибині океану.
Сторінки суднового журналу
«Кон-Тікі»
рябіли записами про зустрічі із загадковими
морськими істотами, яких щ е досі не знали. Ве
летенського ската, щ о лежав, як підводна ске
ля, біля самої поверхні океану, риб, які світилися
і звивалися, і багато інших мешканців океану,
помічених з порона, ніколи до цього не спосте
рігали вчені на такій близькій відстані. Подіб
ні зустрічі не завжди бували безпечні. На те,
щоб спостерігати життя мешканців глибин, ман
дрівники змайстрували з бамбуку «водолазний
кошик». У ньому можна було в спокійну погоду
залишатись під водою, поки вистачало дихання.
Цей нехитрий прилад дав змогу зробити бага
то цікавих спостережень.
Минали тижні. Вони були заповнені нев
пинною працею. Кожний з мандрівників вико
нував свої обов'язки. І кожний щодоби по чоти
ри години стояв на стійці біля стерна (керми).

На сорок п'ятий день плавання мандрівни
ки були рівно на півдорозі до своєї мети — на
108° з. д. Понад дві тисячі миль уже відокремлю
вало їх від берегів Південної Америки, але по
переду було щ е немало випробувань. У ж е в по
лінезійських водах на пррон одна за одною на
літало три велетенські хвилі, очевидно, спри
чинені підводними землетрусами. «Кон-Тікі»
витримав і ці удари. А через два дні налетів
лютий шторм, який тривав кілька діб. Але ман
дрівники вже навчились боротись із хвилями.
Дружність допомагала їм у найважчий, а часом
трагічних обставинах. Коли один з них опинив
ся за бортом і течією відносило від нього порон
усе далі й далі, другий, не задумуючись, риску
ючи життям, кинувся у хвилі і врятував това
риша. Шестеро молодих учених ніколи не втра
чали впевнености в успіх своєї відважної спра
ви. Веселощі були їх незмінним супутником. Гі
тара, забавний жарт, невичерпний гумор допо
магали їм у безнастанній жорстокій боротьбі
із стихією.
І люди виявилися дужчими за океан.
30 липня на обрії показалася земля. То був
острів Пукапука —
крайня точка архіпелагу
Туамоту. Через сильну течію порон не зміг на
близитись до острова. Потім показався о-в Лнгатау, але й до нього не вдалось пристати.

Ішов дев'ятдссят сьомий день подорожі.
Завдання було виконане. Люди на пороні пере
сікли Тихий океан і досягли островів Полінезії.
Залишалося щ е одне випробування — прорва
тись через бар'єр коралових рифів, об які, ма
буть, розбилось немало кораблів. Найприкріше
було б загинути, коли подорож наближалась
до самого кінця. Але й тут шестеро мандрівни
ків проявили ту саму силу духу, організованість
і безстрашність, які допомагали їм протягом
усього безприкладного плавання.
7 серпня прибій викинув «Кон-Тікі» на ко
раловий риф біля самого берега маленького
безлюдного острівця Рароіа, щ о заріс пальма
ми. Це була перша тверда земля, на яку ступило
шестеро мореплавців. Через кілька днів сюди
припливли на своїх «пірогах» острів'яни-полінезійці. Вони влаштували мандрівникам захопли
вий прийом. А ще через кілька днів по залогу
«Кон-Тікі» прийшла з о-ва Таїті французька
шхуна «Тамара».
Так закінчилась ця цікава експедиція. Те
пер, Тур Гаєрдал міг розраховувати на увагу
наукового світу. Його працю надрукували. У
ній наводиться багато цікавих доказів історич

ного зв'язку Полінезії з Південною Америкою.
1 все таки, як визнає сам автор, своєю подорож
ж ю він довів тільки високі мореплавні якості
бальзових поронів.
Захисники гіпотези азіятського походження
полінезійців продовжують дотримуватись своєї
точки зору. Таким чином, питання про поход
ження полінезійців, як і раніше, залишається
ще відкритим. Проте, подорож Тура Гаєрдала
та його друзів переконливо довела, щ о старо
давні перуанці могли потрапити на о-ви Полі
незії. Ц ю експедицію майстерно описав сам Га
єрдал у книзі «Подорож на «Кон-Тікі», яка ви
тримала багато видань різними мовами.
4300 морських миль (близько 8 000 км)
пропливли на пороні з дев'яти колод Тур Гаєр
дал та його друзі. Ця відстань удвоє переви
щує той шлях, який пройшов Колюмб на своїх
каравелах під час першої подорожі до американ
ської Вест-Індії. І незалежно від того, як роз
в'яжуть майбутні дослідники питання про по
ходження полінезійців, подорож на «Кон-Тікі»
залишиться в історії X X ст. прикладом само
відданого наукового труду (подвигу).
за Д. Е.
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АТОМОВІ

РИБИ

Американський дослідний корабель «Робо»
виловив нещодавно незвичайно цікаві глибинні
риби з радіоактивним випромінюванням. Неда
леко Філіппінів витягнув геолог експедиції д-р
Вунсун з глибини понад 5,000 метрів рибу, щ о
важила 700 кл. На тілі цієї риби відкрито сві
тляні органи. Кожне із світел, щ о його давали
ці органи, мало силу електричної напруги 220
вольт.
При ближчому обслідуванні виявилося, щ о
ця риба є не тільки наснажена електричною на
пругою яких 220 вольт, але щ о вона висилає
також радіоактивне проміння, яке хвилює в рит
мі биття серця і є часом сильніше, як проміння
рентгенівського апарату.
Ц ю рибу щ е перевищила риба, звана «світлометом». Вона є зовсім плоска і доходить до
350 кл. ваги. її зловлено у глибині 7,500 м. На
її голові містяться органи, подібні до справж

ніх рефлекторів, які навіть закриваються при
допомозі свого роду повік. З цих «світлометів»
виходить таке сильне радіоактивне проміння,
щ о воно викликає на людській шкурі попарення
і є для цілого організму великою небезпекою.

ЛЮКСУСОВІ

ХАТИ

БОБРІВ

Вентиляція хат — це не лише людська вигадка;
вигадали її вже давно одні із найкращих інже
нерів природи — бобри. Вони не тільки буду
ють величезні греблі (тами), які можуть за
гатити ріку, але теж дуже вигідні доми. Зверху
їхні хати виглядають малі і непоказні, але в
середині вони просторі.
Кожна боброва хатка має немов би «комин»
— продув, яким свіже повітря м о ж е провівати
знадвору. Це все так розумно уряджене, щ о у
бобровій хаті взимку тепло, а вліті холодно!
21

на засвоювати кисень безпосередньо з води.
СУХОДІЛЬНА

РИБА

На відміну від величезної більшости своїх
співродичів, риба на ім'я «болотяний стрибу
нець» однаково добре почуває себе і в воді, і на
суходолі. Ж и в е стрибунець у тропічній місце
вості, в підводних заростях та в болотяних озе
рах Африки, Азії та Австралії.
Під час відпливів стрибунець виходить з
густої грязюки шукати собі їжу. При цьому йо
го вибалушені очі тримаються незалежно, себ
то, непов'язано між собою. Одним оком стрибу
нець шукає якусь здобич, а другим оглядаєть
ся назад, чи не підкрадається до нього якийсь
ворог.
Перед виходом на суходіл, стрибунець го
тується до нових умов: у своїх великих зябрах
він запасає кисень. Якщо під час прогулянки цей
запас вичерпається, стрибунець поповнює його,
опускаючії в воду хвіст, бо шкура хвоста здіб

ПІДВОДНІ

ЧОВНИ

Письменники вже в давних часах мали в уяві
кораблі, які плавають під водою — майже всім
нам знана повість Ж ю л я Верна «20,000 миль на
дні моря», у якій описано уявний підводний чо
вен великої потужності!, який звався «Навтилюс». Сьогодні, в атомовій добі 20-го століття,
підводні човни є не лише дійсним явищем, але1
відіграють вони надзвичайно важливу ролю в
обороні великих держав світу.
Перший підводний човен у світі збудовано
в 1620-му році в Англії. Будова цього човна бу
ла дуже примітивна, коли порівняти його до
сьогоднішніх величезних підморських кораблів.
Порушувався він при допомозі весел і мав 12
членів залоги. Човен був збудований з дерева та
шкури і міг перебувати під водою лише кілька
годин, уживаючи для очищування повітря хе
мічних складників, але яких — про те не зали
шилось ніякої вістки.
Зате перший воєнний підводний човен збу
довано аж у 1770-му році, в Америці. Пізніше, в
1800-му році, появився в Америці підводний
човен «Навтилюс», який мав уже досить «модер
ну» форму. Від того часу техніка будови воєн22

СКАРБИ ПОБЕРЕЖЖІВ
Піски, щ о покривають розлогі купелеві пля
жі надморських побережжів, криють у собі, як
виявляється, немалі скарби. Згідно з приблиз
ною оцінкою американських спеціялістів, вар
тість загублених монет, перстенів та інших до
рогих ювілірних виробів, присипаних піском
пляжів на побережжях С Ш А , перевищує кво
ту 600 мільйонів долярів. Ц ю оцінку доказано
пробними розшуками на кількох досвідних те
ренах, які проведено при помочі приладів, щ о
викривають металеві предмети у землі. Своїм
виглядом викривачі-детектори нагадують при
лади, якими вишукували міни (закопані в зем
лю ворожі бомби) за часів останньої війни. Пе
решукування надбережних пісків на пляжах з
детектором у руках було популярною розвагою
в минулому купелевому сезоні.

них підводних човнів швидко розвивалась. Під
час Першої, а щ е більш під час Другої світової
війни підводні човни були великим пострахом
на океанах, бо нищили ворожі торговельні і во
єнні кораблі.
Підводні човни, вживані під час Другої сві
тової війни, були вже дуже високо технічно роз
винені, та все ж таки мали багато слабких сто
рінок: дуже обмежений засяг часу плавби під
водою, мала швидкість, потреба частого наби
рання пального. Пристосування атомної енер
гії для підводних човнів принесло великі зміни
в цій техніці та започаткувало нову добу їхньо
го розвитку. Перший атомний підводний човен,
знову ж таки з назвою «Навтилюс», збудовано
в С Ш А ; в 1955-му році під час пробної плавби
проплив він 1350 миль за 84 години. Дальші
атомні підводні човни побили рекорд за рекор
дом: 36,000 миль за 83 дні, подорож попід кри
гою північного бігуна тощо.
Під теперішню пору існує багато різних ро
дів підводних човнів: нищильники, розвідувачі,
ракетоносці тощо. Зокрема заслуговують на
увагу ракетоносні підводні човни типу «Поляріс», які мають по 16 атомних ракет, які мо
жуть знищити цілі на віддалі 1.200 і 2.500 миль
від корабля; човни типу «Поляріс» є одним із
найважливіших збройних засобів Америки.
Інші підводні човни, типу нищильників, ма
ють за завдання нищити підводні човни ворога.
Такі човни мають 100 моряків залоги і можуть
пливти по 30 днів і навіть довше, цілий час під
водою, не виходячи ніколи на поверхню моря.
Інші човни, велетні на 3.400 стіп завдовжки, ма
ють за призначення охороняти транспортні ко
раблі, які пливуть по поверхні моря; вони зви
чайно узброєні протилетунськимн ракетами, як
теж торпедами проти нищівних кораблів.
ст. пл. Нестор Кольцьо, Ч-ць

Ш О ЦЕ ТАКЕ ПЛЯШКОВА ПОШТА?
Історія мореплавства знає сотні випадків,
коли у виловлених або у виплеснутих на берег
пляшках знаходили дуже важливі, цінні відомоєгі про судно, екіпаж, про час і причину ка
тастрофи.
Згадайте роман Ж ю л я Берна «Діти капі
тана І ранта». Мужнього капітана вдалося знай
ти завдяки тому, щ о в череві акули було вияв
лено пляшку з запискою, котру Грант написав,
коли потрапив у біду. Такі випадки трапляють
ся не лише в романах. У 1902 році зник безвісти
англійський пароплав «Гароніан». А через кіль
ка років море викинуло на берег дві пляшки:
одну біля узбережжя Ірляндії, другу — в Но
вій Шотляндії. Обидві пляшки містили однако
ві повідомлення про те, щ о пароплав перекину
ло сильною штормовою хвилею і він потонув.
Часто знаходять пляшки, котрі викидали в
море екіпажі торпедованих під час першої та
другої світової війни кораблів. Записки нерід
ко написані кров'ю на шматках паперу чи ма
терії. Іноді в них розповідається як кільком
членам екіпажу вдалося врятувати життя на
шлюпці і вони, знесилені від спраги й голоду,
носились по хвилях у надії на те, щ о натраплять
на стрічний корабель,
«Пляшкова пошта» існує дуже давно. В од
них випадках пляшки швидко досягали берега.
У інших — роками блукали по морю. Найдревнішою з відомих історикам, очевидно, можна
вважати пляшку Христофора Колюмба. Повер
таючись з Америки до Европи, він кинув у Атлантійський океан пляшку з посланням еспанської королеви Єлисавети. Порослу водоростями,
її підібрав у 1852 році капітан американського
судна у Гібральтарській протоці. 395 років пла
вала запечатана пляшка по хвилях.
Пляшковою поштою користуються для вив
чення течій у океанах і морях. У державі Мона
ко цим займається Міжнародне гідрографічне
бюро. У Шотляндії — морська лябораторія Міжнароднього товариства іхтіологів. У кожній пля
шці міститься інструкція на восьми мовах. Щ о 
року близько 350 пляшок повертається до рук
картографів, котрі креслять карти течій.
У багатьох країнах існують спеціяльні клюби збирачів морських пляшок. Члени цих клю
бів змагаються, хто більше кине в море пляшок
і більше виловить їх. При цьому вони, безумов
но, сподіваються, щ о їм поталанить знайти
якусь таємничу чи дуже «древню» пляшку.
Морські пляшки навіть стали предметом
бізнесу. У Сан-Франсіско є крамниця під наз
вою «Дари моря». На її полицях розкладено
«морські» дари. Серед них — порослі водорос
тями і молюсками пляшки. Вартість кожної від
5 до 500 долярів. Половина з них — підробка.
Такі крамниці існують і в інших американських
портах.
Пляшкова пошта, виявляється, може мати
вплив і на особисте життя. Кілька літ тому сві
тову пресу облетіло повідомлення про шлюб, де

свахою була пляшка із запискою. Ш в е д Аке
Вікінг плавав матросом на кораблі. Коли його
судно проходило Гібральтарською протокою, ма
трос подумав: « М о ж е тут, у чужій стороні, жи
ве невідома дівчина, котра полюбить мене і ста
не моєю дружиною». Він написав коротку об'я
ву зі своєю адресою, поклав записку до пустої
пляшки і кинув її «на щастя» в море.
Незабаром пляшка опинилася біля берегів
Італії. її виловив сіцілійський рибалка Сальватор Пютцо — батько багатодітної сім'ї. Місце
вий священик допоміг прочитати англійський
текст. На сімейній нараді було вирішено наді
слати в Ґетеборг, де живе Аке, за вказаною
адресою фотографії трьох дочок.
Шведу сподобалась Паола. Між нареченим
і нареченою зав'язалось листування, а через рік
відбулось весілля. Треба сказати, щ о Аке Ві
кінгу пощастило, він знайшов у особі Паоли лю
блячу, добру, уважну і хазяйновиту дружину.
Вони щасливі, в них народилася дочка. Сумлін
но виконавши своє призначення свахи, звичай
на пивна пляшка з запискою Аке стоїть тепер
як реліквія на почесному місці в його будинку,
нагадуючи господарям про щасливий етап їх
нього життя.
Я. Ясинський
(За «Наш Світ»)
ПЕРШИЙ ПАРОПЛАВ "УКРАЇНЕЦЬ"
Винахід парової машини застосовано було від
самого початку не лише на суші, але й на морі;
перші спроби пароплавів (кораблів, порушува
них паровою машиною - рушієм) відбулись в
1807 році у Франції, а в 1814 році — в Англії.
Перший рейд пароплава через океан (із НьюЙорку до Англії) відбувся 1838 року і тривав
15 днів.
В Україні перший пароплав появився на
Дніпрі в 1823-му році; цей пароплав належав
князеві М. Воронцову та був побудований у М о шинах, на Київщині. Пізніше, 1835-го року, по
стала в Україні перша пароплавна компанія, яка
мала два пароплави, щ о возили по Дніпрі камінь
на будову київської фортеці. Ця фірма мала
20-літній привілей на пароплавство в Україні,
щ о затримало дальший розвиток тієї нової тех
ніки. Щ о й н о в 1853-му році, коли цей дивовиж
ний привілей закінчився, спущено на Дніпрі но
вий залізний пароплав під назвою «УКРАЇ
НЕЦЬ», який побудовано в одній українській
машинобудівельній фірмі, у місті Городище на
Київщині. Потужність мотору цього пароплава
виносила 40 кінських сил. Цей перший україн
ський пароплав, збудований українськими робіт
никами, відзначався дуже прецизною і солідною
судовою; по Дніпрі плавав він 35 років. В 1862
році ця сама фірма, щ о збудувала «Українця»
спустила на Дніпро другий пароплав, потуж
ністю в 100 кінських сил.
за проф. В. Січинським
(«Вісник», 1953 рік).
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М О Д Е Л Ь
о д н о щ о г л о в о г о
ПЕРЕГОНОВОГО
ВІТРИЛЬНИКА
Для тих, щ о мають намір спеціялізуватися
в морському пластуванні, подаємо модель пе
регонового вітрильника. Кожний член гуртка
може збудувати один для себе, але всі вони
мусять мати однакові розміри, щоб перегони
були справедливі.
Корпус вітрильника робимо із соснової дош
ки, завтовшки 3/4 до 7/8 інча. Рисунок ч. 1 по
дає виміри корпусу та його форму. Корпус ви
стругуємо ножиком, а щ е краще теслярським
стругом. Посередині виверчуємо отвір для щог
ли; на щоглу вживаємо тонкий дерев'яний прут,
який уклеюємо в отвір у корпусі. Вітрила ви
тинаємо з плястикової матерії (наприклад, ста
ре накривало на стіл); їх спершу обклеюємо
липкою стрічкою по краях, а опісля тією ж
стрічкою приклеюємо до щогли, поперечки чи
шнурка. (Рис. 3). Виміри вітрил та їхнє поло
ження подає рис. 2.

ЩОГЛА

Із тонкої алюмінієвої або мідяної чи мосяж
ної бляхи вирізуємо кіль та керму, як на рис. 2
і 4, до кіля причіпляємо 3/8 інча завгрубшки
мосяжний або залізний прут та прибиваємо
маленькими мідяними шрубками до споду кор
пусу.
Вітрильник треба покрити принаймні один
раз політерою або шеляком, потім можна його
пустити на воду. М о ж н а його теж розмалювати
різними фарбами, і навіть вітрила, бо тоді при
перегонах здалеку можна пізнати, котрий віт
рильник веде перед.
Кінці вітрил прив'язуємо до малих цвяш
ків із широкими головками, убитих у корпус ві
трильника. Прив'язуємо тоненьким м'яким шну
рочком або міцною ниткою. Я к щ о б вітер пе
ревертав вітрильник, треба дати важчий тяга
рець — металевий прутик, щ о причеплений до
кільця.
Такий вітрильник можна пускати на кож
не більше водоймище, а вже ідеально робити
перегони вітрильників на озері. Отож, не гай
теся — збудуйте собі свій власний — і доброго
вітру!

ЦІКАВІ ІСТОРІЇ
ЗАГНУТИЙ ЧОВЕН. Найбільш дивно збудо
ваний човен можна побачити на допливах ріки
Янґ-Тсе-Кіянґ в Китаю. Тому, щ о ці річки дуже
покручені, човни, які по них плавають є теж за
кручені в один бік, так. щ о виглядають, я^ місяць.
Щ о б обминути скелі при берегах річки, ними
треба пливти раз передом, а раз задом — залеж
но від того, чи скелі є з правого боку, чи з лівого...
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ЗБУДУЙ

ПОРОН

Таборуєш біля води (озера, річки) і не ма
єш власного човна? Це не біда — схочеш, мо
жеш собі збудувати без більшого труду прос
тий порон. Не буде це гуцульська дараба, зв'я
зана з колод, але буде в дечому подібне. Для
цього тобі треба: пилки, сокири, цвяхів і мо
лотка, теслярський струг (якщо можеш діста
ти) і, самозрозуміло, матеріял з дерева — ко
лоди й дошки. Розміри можуть бути різні
тут подаємо один, стандартний, який можна
відповідно збільшити або зменшити.
Вибери дві колоди на 18 стіп завдовжки,
принаймні на 12 інчів завгрубшки або й біль
ше, обрубай гілляки, вигладь верх кожної коло
ди, як показано на рис. ч. 1, та позастругуй їх
на кінцях, як на рис. 2.
Дошки завтовшки в один інч поріж на рів
ні кусні, кожний завдовжки на 4 стопи. Почи
наючи від середини, починай прибивати дошки
до колод, ідучи до країв (кінців) колод. Таким
чином поміст вийде посередині колод.
Якщо не маєш дощок, можеш ужити на по
міст кругляків; їх можеш прибити або прив'я
зати до двох колод (дивись рис. 3).
Твій порон готовий. Не забудь витягти його
на берег, коли не плаваєш на ньому, щоб він не
намокав, бо буде тоді важкий до маневрування.

Якщо хочеш, можеш свій порон більш ус
кладнити. Замість уживати весел або довгих
дрючків (якщо дно мілке), щоб ним плавати,
можеш зробити вітрило. Для цього дістань
щоглу заввишки приблизно на 1 1 стіп, прикрі
пиїїдо підлоги порону, як показано на рис. 4, а
вершок прив'яжи линвами до чотирьох гачків
у підставі порону. Вітрило уший із брезенту,
приблизно на 5 стіп завширшки; один бік, який
прив'яжеш до щогли, вибий металевими капсу
лями, через які пересилиш шнур, щоб ним при
в'язати вітрило до щогли; у протилежному го
рішньому розі приший малу кишеньку, у яку
вкладеш поперечку (дрючок). Другий кінець
поперечки закінчи петлею з линви; цю петлю з
линви прив'яжи до поперечки, уживаючи т. зв.
закінчення линви (див. дис. 5).
Якщо маєш час і охоту, можеш іще збу
дувати дах над пороном. Але як — подумай сам.
А тепер ще кілька порад. Якщо б твій порон
забагато занурювався у воду, можеш додати ще
під спід третю колоду, посередині. Затеши її
так, як дві попередні і прибий до помосту.
Для того, щоб предмети з помосту не зсу
валися у воду (включно із тобою), можеш при
бити на всі чотири краї помосту зверху негрубі кругляки. І взагалі, щоб не скалічитися або
не загнати скалки, можеш вигладити ножиком
чи сокирою всі гострі краї порону та зіструга
ти всякі сучки і задирки.
І ще зраджу тобі одну таємницю — до свого
порону можеш припасувати мотор від човна.
Для цього треба з одного кінця помосту, між
колодами, зробити невеличке, але міцне ришто
вання і на ньому влаштувати мотор. Таким чи
ном твій порон буде змоторизований — але не
забувай про засоби безпеки, коли перебуваєш
на воді!

ІЗ Д І Я Л Ь Н О С Т И

МОРСЬКИХ

ЗАЛОГ
ПЕРША МОРСЬКА ЗАЛОГА УПЮ "ВІКІНҐ" —
РОЧЕСТЕР
Праця йде "на повну пару". Всі Вікінґи підвищили свій пластовий сту
пінь, і тепер усі члени, крім одного, є
пластунами-скобами. Три члени залоги,
пл. скоб Ю р к о Повх, пл. скоб Ю р к о
Овад і пл. скоб Богдан Приймак про
вадять новацькі рої, і за ц ю виховну
працю і працю в курені одержали пла
стові відзначення.
Залога "Вікінг" видає час-від-часу стінну газетку,
улаштовує товариські вечірки і різними пластовими
заробітками старається зібрати гроші на закуп чов
на. Уже другий рік залога роздає (без винагороди) ле
тючки Комітетові Фонду Катедри Українознавства, і
цим виконує свій обов'язок доброго діла супроти гро
мадянства.
Влітку 1963 р. чотири члени залоги були учасни
ками репрезентативної групи українських пластунів
на Світовім Джемборі в Маратон — Греція, де вони
гідно репрезнтували українських морських пластунів
серед скавтів цілого світу. Подорож до Европи їм над
звичайно подобалась, бо крім того, що вони наочно по
бачили, щ о світ справді великий і круглий, вони пе
реконались теж наочно, щ о більшість поверхні нашої
плянети покрита водою. Одночасно прийшли до святого
переконання, щ о море не "по коліна", а геть-геть глиб
ше, і що пішки люди по морях не ходять, а пливуть
різної величини суднами. Це все впевнило їх у то
му, щ о морські пластуни, якщо хочуть шукати пригод
на воді, повинні придбати свій власний човен, бо без
нього на водних просторах "далеко не заїдеш".
Г Ї7/ ж

Чотири члени залоги були учасниками водного ви
шкільного курсу "ОЙҐЕН" на Трикутнім Озері, де тво
рили таборову залогу "Вікінг", і в випадку потреби
виконували функцію рятівників під час зайнять на
воді. Всі успішно закінчили водний табір. З кінцем
літнього сезону в 1963 році залога складалася з шости
членів. Стерновим залоги є пл. скоб Ю . Ковч. Залога
працює цілком самостійно — без упорядника, а друг В.
Пилишенко, Ч-ць, співпрацює тільки в характері до
радника.
Члени залоги плянують в недалекому майбутньому
взяти участь у морськім вишкільнім курсі, скласти
проби морських пластунів "гребців" та заслужити по
чесні ступені гетьманських пластунів скобів.

ПІДГОТОВЧА З А Л О Г А Т О Р О Н Т А
При кінці 1963-го року заснувалась у Торонті під
готовча морська залога. Членами цієї залоги є юнаки:
М. Гумен, Ю . Біланюк, Д. Романко, Б. Андріїв, І. Глива,
ГО. Микитин. Я. Мнслик, Ю . Ггнатко, Ю . Чорній. Зало
га мас до диспозиції вітрильник кляси "Інтернешил
Дінґі". Члени залоги плянують ряд водних прогулянок
по озері Онтаріо, та підготовляються до морської про
би весляра. Упорядником залоги є ст. пл. Б. Пузяк, Ч-ць.
ПІДГОТОВЧА ЗАЛОГА НЬЮАРК
На початку 1964-го року почала діяти на терені
Ньюарку підготовка залога морських пластунів, яка
складається із таких юнаків: Р. Охоцький, І. Луків, А.
Лєвицький, М. Гординський, П. Смук, А. Пишлар. В.
Третяк, А. Олиняк, Ю . Здгяйкаиич, Р. Ґой. Члени під
готовляються до морської проби весляра, крім того, пля
нують провести свято Українського Моря, як теж виби
раються на морські табори. Упорядники: ст. пл. Б. Гарасим і П. Сплавник, Ч-ць.

В О Д Н О - М А Н Д Р І В Н И Й ТАБІР " Ч А Й К А III."
Цей табір відбувся на початку серпня 1963-го року
в Альґонквін парку в Канаді; табір підготовили і про
вели старші пластуни "Хмельниченки". В часі табору
10 юнаків і 2 члени булави перепливли на канойках
понад 100 миль та перейшли "по-козацьки" 29 портажів, які разом начислювали близько 20 миль. Учасники
мали чимало пригод у пущі великого Альґонквін пар
ку. Багато учасників пройшло різні іспити вмілостей.
Комендантом табору був ст. пл. Б. Павлюк, Хм., а бун
чужним ст. пл. Б. Балко, Хм.
Перша морська залога У П Ю "Вікінг" в Рочестер
С Ш А , зі своїм упорядником пл. сен. В. Пилишенком.
Ця вся виправа до Греції і наука щодо води, морів
та океанів була надзвичайно коштовною. Поминаючи
великі видатки батьків та поміч громадянства, залога
мусіла теж і з власної скарбниці витратити двісті до
лярів. Цей випадок, самозрозуміло, "заякорив" справу
купівлі власного, довгоочікуваного вітрильника, але
Вікінги не "спускаються на дно", а навпаки — з біль
ш и м запалом збирають фонди для реалізування своєї
мрії
2(і

В О Д Н И Н В И Ш К І Л Ь Н И Й КУРС "ОЙҐЕН"
При кінці літа, в останніх двох
тижня серпня 1963 року, коло
Трикутного Озера, недалеко пла
стової оселі "Бобрівка", від
бувся водний вишкільний та
бір "ОЙҐЕН". Зорганізували
цей курс-табір старші пласту
ни, члени 25-го куреня УСП-ів "Чорноморці" і назвали
ного в пам'ять колишнього члена їхнього куреня ЄВ
ГЕНА П О Л О Т Н Ю К А , загально відомого у Пласті під
псевдом "ОПГЕН". Він був організатором перших пла
стових водних таборів в Україні. Під час другої сві
тової війни він загинув смертю героя — замордований
німецькою поліцією за співпрацю з українською армією
(УПА).
Капітаном курсу був ст. пл. В. Пилишенко, Ч-ць,
а першим асистентом — ст. пл. А. Витвицький. На та
борі перебував впродовж одного тижня голова Голов
ної Пластової Булави пл. сен. Яро Гладкий — член 10того Куреня У П С "Чорноморці".
Цілий табір складався з чотирьох залог, на чолі >
яких були стернові ст. пл. 3. Стахів, Ч-ць, ст. пл. І.
Попович, Ч-ць, пл. скоб Ю . Повх і пл. розвід. Я. Ціґаш.
У вишкільний виряд курсу входили 12 канойок і 10
веслярських човнів. Учасники курсу мали теж змогу
перейти короткий вишкіл плавби на трьох вітрильни
ках. Під час табору відбувся курс водного рятівництва
Американського Червоного Хреста, який успішно за
кінчили 12 учасників.
Табір був під опікою п'яти кваліфікованих рятів
ників, з яких два мали довголітню професійну прак
тику. У програму курсу входили правила безпеки пе
ребування у воді, плавання і плавби на човнах, пла

вання, піонерство, сигналізація, навігація,
морська
мудрість", вузли тощо. Поблизу відбувався подібний
вишкільний табір пластунок під проводом членів Ку
реня УСП-ок "Чорноморські хвилі".
Частина учасників курсу відбула цікаву прогуляй
ку на зустріч литовських скавтів, де їх надзвичайно
гостинно вітали. Ці відвідини дали нагоду поробити
нові знайомства зі скавтами — литовцями, а також тра
диційно обмінятися відзнаками своїх молодечих орга
нізацій.

Табір гостив у себе учасників Водно--Мандрівного
Табору " Ч А Й К А " куреня УСП-ів "Хмельниченки", гру
пу мандрівників куреня УСП-ів "Лісові Чорти" і ман
дрівну групу юначок табору з Іст-Четгем. які приман
дрували пішки під проводом членок куреня УСП-ок
"Шостокрилі". Крім цього, табір відвідало багато по
одиноких пластунок і пластунів.

рииЦШ^^

Голова ГПБ Яро Гладкий і діловод морського плас
тування ст. пл. Н. Кольцьо з групою учасників
водного вишкільного курсу "Ойґен" над Трикутнім

Озером біла оселі "Бобрівка" в С Ш А , 1963 р.
Учасниці дівочого табору водного вишкільного
курсу "Онґен".
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Вітрильник залоги "Вікінг" і "фпьотнля" вишкіль
ного курсу.

"Ватра на мокро" на другому водному вншніпьному
курсі 1953 р., в Рочестер, С Ш А .

Водний вишкільний курс в Рочестер, С Ш А . Писар
читас щоденний наказ.

Учасники водного вишкільного курсу дістають
доручення під час зайнять.

"Оріон", пластовий моторовий човен, причалює до
пристані в Торонті, Канада, підчас другого між
крайового водного курсу 195 ї р. Юнаки, в рятун
кових поясах, готові до причалу.
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ЇЇеТРУСЬ
І А і Д У С Ь
рисував ст.ПА.ЯРк'О иОЗАК^чорноморЕЦь
ділу сю1, а чи за твоїх ТА ДЕ ШО ТИ ГовОРИШ?
ЧАСІВ Тй ЬУВ Н А
КОРАБЛІ ноя ?

ПЕвНО ШО ТАК ! ЯК Д ДІДУСЮ | ЯКИЙ ЗА&ЇЛИКИЙ
ПИСАВ ЛИ'-ТА ДОДОМУ, Є 806ННИИ КОРАБЕЛЬ?
ТО ЗАВЖДИ НАПОВНЯВ
с°бІ ПЕРО В МОРІ ]

І |^о ТИ МЕН' ЯК. Я БУН МОЛОДИЙ,
\ говориш, ^° То Я КОЖНОГО РАНКУ
Ч^ЗаПЛКТКА? ТРИ РАЗИ. Ц Ю РІКУ
КРАВЛЬом ПЕРЕПЛИВАЄ.

ну, то як. чБ могло ДІДУСЮ ! А ЧИ ЧОРНЕ
СТАТИСЯ ( \^о ти нє МОРЕ СПРА6Д» ЧОРИЕ?
втопився ?

а

НЄ БУДЬ ТАКИЙ СИРО
Мудрий БО НЕ РОЗКАЖУ
6УвфЛЬОТі
У
ЧОРНОМОРСЬКІЇ

( ВЕЛИ-И-И-ИКИИ.1]
ГадЕ ЯКИЙ ЗАВЕЛИКИЙ?

ВІРНІ, АЛЕ ЧОМУ ТИ НЕ ШКОДА ЧАСУ1 Я ВСЕ КАЗАВ
ПЕРЕПЛИВ ВЖЕ І ЧїТЦЕРГий ШО В Аі~: РІЧ1 НЕМА РиБи
РАЗ... НАЗАД ДО УБРАНн*?

ЧОМУ ТИ СМІЄШСЯ? \
ТИ МОЖЕ НЕ ВІРИШ І
1^0 Я І^Е МІГ ЗР06ИТИ? І

^
АЛЕ ДІДУСЮ, ТИ 0ВІ4ЯВ
БАБУНІ РИБУ НА ВЕЧЕРЮ

д\дуск>; ДЕ ТИ ТАКІ
ГАРНІ РИБИ ДІСТАВ ?

СКАЖУ Тобі СЕКРЕТ СТАРИХ
РИБАКІВ. ІДЕШ ДО СКЛЕПУ,
ДЕ ПРОДАЮТЬ РИБУ,ПЛАТИШ
А ТОДІ ЧЕКАЄШ КОЛО ДВЕРЕЙ
1 КАЖЕШ ,ШОБ КИНУВ ТОБІ
КІЛЬКА ГАРнщ
РИБОК..
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у с К ^ ^ У І
~=*Игч?

*•-' Ти нині Р*но голився ЗЕнк-* '

дрVгим РА^оМ СТАНЬ БЛЙ-ЧкЕ ЖИЛЕТКИ 1
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* ' "Г
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ІЛ?

і Л

*'] ЧИТИ ЇНАЄОі илшогс
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КОМїнданТ* і:чка
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- ш;о ти Робиш ?

9.-У ТуТ
глибоко,
У я гнєможу
4 | Ромку
ДОСЯГНУ*
дил!

Лі.]

2'3

А ДгйДРій ТАМ є ?
- Я £

Ш' О ТИ РОБИІУ •
ПОМАГАЮ ОСТАРОви

^у АЛЕЖ НАч
дк 'близько
Ти ДО Д^Л ^
\ доходииі

«4-І

Дорогі Читачі й Читачки!

З

А

Г

А

Сьогодні в нас і/жс -1-а «рунда» наших ПЕ
Р Е Г О Н І В З А Г А Д О К . Усіх таких «рунд» буде.
як знаєте 5: хто з Вас. Дорогі Читачі, назбирає
впродовж тих п ятьох рунд найбільшу кількість
точок, виграє гарні нагороди!
Багато з Вас. Дорогі Читачі, прислало до ре
дакції свої відгадки дотеперішніх загадок. Тож
продовжуйте! Кінцева мета вже недалеко!
1. МНОЖЕННЯ
Юрко знайшов шматок паперу, на якому
хтось робив довге множення; але на папір упав
дощ і багато чисел замазалось; виглядало це
так:
XXX
х 2 х
XXX
X X X X
х 8х
х х 9 х 2 х
Юрко сів і подумав і за якийсь час так уміло
підставив числа під замазані значки («х»), що
ціле множення було правильне! Тільки одна роз
в'язка можлива; чи можете відгадати її?
За відгадання цієї загадки одержите 100 точок!
2. ЛЕГКІ ЗАВДАННЯ
а) У кошику багато яблук трьох різних сор
тів. Скільки яблук треба вийняти з кошика, щоб
бути певним, що матимемо хоч 2 яблука того
самого сорту (котрогонебудь сорту, але щоб
були однакового). Припустімо, що в кімнаті
темно і ми не бачимо, які яблука витягаємо.
б) Якщо о 12-ій годині ночі піде дощ, то
чи можна бути певним, що за 72 години буде
соняшна погода?
в) Який знак треба поставити поміж 2 і
З, щоб вийшло число, яке більше за 2, а менше
3-ох ?
(За розв'язання кожного з повищих завдань
дістанете по 25 точок)
3. УКРАЇНСЬКІ НАРОДНІ ЗДГАДКИ
а) Бачити мене не можна, зате чути мій
свист.
б) Живу, не живу, а все пожираю — все
життя мої іі тім, що з голоду вмираю.

Д

К

И

в) Іде та й іде, а все на тім самім місці.
г) У чому дірки не вивертиш?
г) Увечорі вмирає, а ранком оживає.
(За кожну з цих загадок одержите по 10 точок.)
4. ІСТОРИЧНА ЗАГАДКА

Доповніть по одній літері на кінці кожного сл
ва, щоб створились повні слова. Доповнені лі
тери дадуть Вам ім'я першого українського ко
роля.
Са
Сод
Си
Сан
Сті
Сел
(За правильне відгадання цієї загадки, одержите
15 точок.)
УВАГА! Щоб Ваші відгадки були зараховані,
мусите їх вислати на адресу РЕДАКЦІЇ найпіз
ніше до 10-го травня 1964 р. Відгадки загадок
із цього числа будуть поміщені в числі на мі
сяць червень.
ВІДГАДКИ ЗАГАДОК ІЗ ЧИСЛА
ЗА МІСЯЦЬ Л Ю Т И Й :
1. «Дівчата на луці гребли, парубки копиці
клали». (З віршу Тараса Шевченка).
2. А — ні
В — ні
С — так
— так
Е — ні
— ні
3. «Пишається над водою
Червона калина»
(з віршу Тараса Шевченка)
4. 36 яблук.
ВІДГАДКИ «ЛЮБІТЬ УКРАЇНУ»
З Т О Г О Ж ЧИСЛА:
І. Карась
2. Пструг
3. Короп
4. Вугор
Лин
Щука
Сом
8. Окунь
ЗІ

ч и с л о
• •
5
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У К Р А І > Н О З Н А В С Т В А * Р И С У Н К И : & Ж и ^
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С Т А З и > т и , ° 3 £ Р А УКРАЇНИ 6АГАТІ КІЛЬКІСТЮ
РІЗНОГО Р О Л У РИб. НАЗдіТЬ д е я к і з н и х
д И П О д Н И д Ш И К д А Ш Т И К И ПІД р и с у н к а м и .
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І
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Відповідно до характеру цього числа Юнака <*•<
$ присвяченого водному пластуванню, достосована Щ
Уі цим разом і анкета пластової кооперативи "ПЛАЙ" ^

а д м і н і с т р а ц і ї

МАЄМО 161 НОВИХ ПЕРЕДПЛАТНИКІВ!
Від 21 лютого до 20 березня ц. р. прибули нові
передплатники з такив осередків: Чікаґо — 45, Торон
то — 31, Сидней і Аделайда в Австралії по 20, НьюЙорк — 19, Монтреал — 7, Сиракюзи — 4, Нью-Гейвен
— З, Балтімор, Детройт, Пассейк, Філаделфія по 2, Ед
монтон. Денвер, Мілвокі, Джіпсанія по 1. Разом прибуло
161 нових преедплатників.
Чолові місця щодо кількости передплат займають
такі осередки: Торонто — 214, Чікаґо — 115, Монтреал
— 81, Клівленд — 77, Ньюарк — 70.
На 1964 р. проголошуємо таке гасло нашої спільної
праці в справі дальшої розбудови "Юнака":
1500 Н О В И Х ПЕРЕДПЛАТНИКІВ!
Друзі й Подруги І "Юнак" — це наш спільний жур
нал. Хан кожний і кожна з Вас приєднає "Юнакові" в
цьому році принайменше одного передплатника!
СКОБ!
Ваш адміністратор
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УСІ Ж Е Р Т В У Й М О НА П Р Е С Ф О Н Д «ЮНАКА»!
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ПЛАСТОВА КРАМНИЦЯ
В КАНАДІ

П Л А Й

V
V
'І

П Р О Г О Л О Ш У Є РОЗІГРАВКУ
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Вартости 40 долярів,

Щ
а саме: 10 цілорічних передплат " Ю н а к а " на 1965
рік по ціні 4.00 дол., разом вартости 40 дол., для І
передплатників "Юнака", щ о до 15 травня ц. р.у
в и ш л ю т ь відповіді на такі питання:
1. Яке є справжнє ім'я і прізвище Тараса Чуприн Щ
ки? 2. Д о якого старшопластунського куреня на V
лежав в Україні Тарас Чупринка? З- Який війсь
ковий ступінь мав Тарас Чупринка і яке стано *
в и щ е він займав б Українській Повстанській А р  га
мії
(УПА)? 4. Як називалися українські тайні ре І
ного

І
Від появи "Юнака" за лютий ц. р. зложили на
і волюційні організації, в рядах яких в роках 1925 І
пресфонд: пл. сен. М и к о л а Світуха, Монтреал — 1.00,
пл. юначка Богданна Блаженко, Кліфтон — 1.00, пл.
юнак Віктор Яворський, Ньюарк (зворот виграної наго
роди) — 3-00, пл. сен. Тарас Дурбак, Ірвінґтон — 4.00,
курінь У С П і У П С "Сіроманці", С Ш А — 6.50, разом у
цьому списну 16.50 дол. Попередні пожертви — 305.74.
Разом вплинуло досі на пресфонд " Ю н а к а " — 322.24 дол.
Друзі та Подруги! Якщо хочете, щоб "Юнак" був
ще
цікавішим і кращим, поможіть н а м зібрати
потрібні додаткові ф о н д и на ного дальшу розбудову.
Хай кожний юнак і кожна юначка, хай кожний юна
цький гутрок і курінь перешле свою пожертву на прес
ф о н д свого журнала. Х т о черговий?
Усі жертвуйте на пресфонд "Юнака"!
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до 1950 боровся за визволення України з її воро
гами Тарас Чупринка? 5. У котрому році Тарас V
Чупринка осягнув своє найвище військове стано І
вище? 6- Котрого дня, місяця і року, в якій міс
цевості та в яких обставинах згинув геройською
смертю Тарас Чупринка?
І
Відповіді на ці питання треба виспати най
пізніше 15 травня ц. р. на адресу:
І
Участь у розігрі нагород м о ж у т ь брати л и ш е
передплатники "Юнака", щ о п р и ш л ю т ь повні І
правильні відповіді.
І
правильні відповіді.
Усі, щ о прислали правильні відповіді на пи $
тання анкети "Плаю", поміщені в " Ю н а к у " за лю
тий ц. р., взяли участь у розїгравці. Нагороди V

8;. -Ж -Ж< УЖУ УЖ. -Ж- ШВС. УЖУ. УЖ< УЖУ УЖ< 'УЖУ уж< у ж я
«я
по 3.00 доп. одержали такі передплатники:
І
Л ю б а К у з и ш и н , Л ю б а Мазурик, Ігор Рій, М а 
'*' Увага!
Увага! § І
рія Романець, А н я Слюсарчук, Ліда Ткачук, О л я І
І
І
Фецич, Ігор Фіґлюс, Олег Ц ю к , Богдан Чмола.
І
П Е Р Е Д П Л А Т А
І
і
^ІР* **Ж** .*и?. .»а\ «ж»
•Ліі1* **~и^. '^

І

„ Ю Н А К А "

£

в 1964 р. за 10 чисел становить

«у

І
>

4.оо

д о л я р и

Дв^й^Я-ПЕРЕПЛЕТНЯ*

І
V
і
я

виконує

І . ' І Ш !
Ш

-ж- -юу-:**ууж-уужууж<-:ужу'уж<*ж<уж^

Увага!
Я к щ о хтось з наших передплатників не
одержав котрогось числа « Ю н а к а » , треоа про
це повідомити адміністрацію, яка негайно ви
ш л е бракуюче число.

РКШТЕК5 ІТВ.

ВСЯКІ
друкарські

686 ВІСНМОМО 5Т. ^. і переплетничі
торомто. ОМТДВІО
роботи

О Д Н О І БІЛЬШЕКОЛЬОРОВІ
НА А В Т О М А Т И Ч Н И Х М А Ш И Н А Х
ЛІТОГРАФІЧНІ РОБОТИ (ОФСЕТ)
>. \*иі>
«є- Ж Ж- Ж Ж ж- -ж 5і^» •ЧГ* 4гир. **и&* *ж»'

•

*

Іт пот сієііуєгєсі ріеазе гегцгп Іо:
УІІМАК тадаїіпе с/о Р1а$*
2199 Віоог 5*. \Мезт, Тогопто 9, Опт. Сапасіа
К Е Т І Л ^ Р 0 5 Т А С Е ОІІАКАМТЕЕО.

^.
. 7+Лі.

*>5Є< УЖУ *ж*. .*ж». .'АР.- '•-»«»*'' .*Ж*. -4'иГ* .'Ж*. ''Л^*' .'ЛЛ ЛвР* ''•*Цр'«''"
'«Л* СЛ* *»Л* Лт/. *^^* *Л»* *Л»* %ЛЛ *«ЖЛ %»>• **<№%
V
НАЙКРАЩІ УКРАЇНСЬКІ
Щ
ГРАМОФОННІ ПЛАСТИНКИ
V
'і

М А Ш И Н К И Д О ПИСАННЯ

і все те, щ о надається на різні дарунки
ф українські книжки
л книжки про Україну англійською мовою
9 вишивки, різьблені і керамічні вироби
9 радієві й фотографічні апарати і т. п.
продає

І
V
V
І

і

а крім того
РІЗНОРОДНІ КАЛАЧІ І Б У Л О Ч К И
випікає щоденно для Вас і Вашої родини відома
в Торонті й Онтаріо пекарня

ПЛАСТУНИ й ПЛАСТУНКИ!
Складайте Ваші ощадності в найбільшій
і найстаршій в Торонті Кредитівці

І

щ Українська

І
І

1
і
щ
і
г
*

й Кредитова Спілка
V
297 СОІХЕСЕ 5Т. — ТОКОМТО 2В, ОМТ.
• Щ о б мати пізніше потрібні гроші, треба
ежє сьогодні почати шадити і то в своїй §
українській установі. • Ощадність — це І
прикмета кожного доброго пластуна чи *
| доброї пластунки1
.<•> •••:•> -:•;• •:•> ••:•> -•:•>. •:•> •»> ••:•> <•> -ж- ж
Пластуни й Пластунки Вінніпегу!
І
I
Складайте хочби найдрібніші ощадності
в українській кредитівці
І

КРЕДИТОВА

§

V
І

667 РІог» А у є . — \Л/іппіред 4, М а п
(дім Читальні "Просвіти", побіч Пластового Д о м у ) *
Пам'ятайте, щ о ощадність це четверта точка
»
пластового закону й гарна прикмета кожного ,
доброго пластуна й пластунки.
V
Хочете мати сотні долярів на свої студії?
N
починайте щадити від... о д н о г о долара.
•35* •.«ж».- -.*ж*. ,*ж». /ж», .«ж*. .*ж*. .*ж*. *
•Л^ *^9>4** Л \ *Л#* *^К»* *^^* Л
»Ж»* »Л» < ^ «^» *ж» »>

2-20 Рга5ег Аує.
Тогопто, Оп*. І
РЬопе: 1-Е 6-П96
І
цю
$
Щ А Д І Т Ь П О 5.00 Д О Л . М І С Я Ч Н О
І
а одержите після 5 років 3^3» ИЗ

і
.: # Нормально банки платять за ощадності
Ч"
3 відсотки. За Ваші ощадності Н А СПЕЦІЯЛЬНОМУ Ю Н А Ц Ь К О М У КОНТІ в наШІЙ КреДИТІВЦІ ОДерЖИТе: З У 2 %
*
• О д и н приклад: хто з Вас щадитиме в на 0
V
шій кредитівці на юнацькому конті Щ О 
М І С Я Ц Я П О $5.00 на 5і%, той після 5
років одержить: £?,І7Й Л &
V
V
V СКЛАДАЙТЕ СВОЇ ОЩАДНОСТІ
в українській кредитівці
і

Пластун Ти, юнак?
:•:
ОЩАДНІСТЬ — Твій знак!
І
V

Фнїияе

Щадити щоденно учись!

І

Як будеш студент,

1

Той дол яр, той цент
Тобі допоможе колись

й

Здобути знання, прожиток, ім'я!І
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Увага! Увага!
« Ю н а к а » треба не л и ш е передплачувати, але й
докладно читати, д о нього дописувати, приєдну
вати й о м у передплатників і збирати п о ж е р т в и
на його пресфонд.

