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Сторінка:
1 Від редакції
2 Подруга Гребля: Гутірка з юними друзями
З Л. Онишкевич: Василь Курилик
4 Як постав наш- курінь?
4 О. Грушкевич: Згадуємо нашу подругу
5 М. Горбач: 3 наших літніх пригод у Румунії
6 В. Ткач: Показ історичного одягу
6 Успіхи наших юначок
7 Л. Онишкевич: Щ о читати?
8 Р. Мицьо,- Помилка Наталки
9 А щ о Ви на це?
10 У. Близнак: Перед нападом
10 В. Ткач: Сіріли у сумерку
11 Л. Мельник: Лісова Школа
12 Л. Госейко: Мов скла випотрощені...
13 Подруга Оля: Міні, кольори і... романтичність
14 Пізнай свій край
16 Р. Янішевська: Нещасна пригода
16 Р. Ляшевич: Дощ - приятель пластунів?
17 Поради подруги Дади
М. Шараневич: Спорт на літньому таборі
18
20 Популярні фільми очима юначок
21 О. І.: Табір
22 Хроніка
28 Загадки і пожертви на пресфонд
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"Юнак" — журнал пластового юнацтва. Появляється щомі
сяця. Вндас Головна Пластова Булава. Редагує колеги. Члени
редакційної колегії: пл. сен. Ольга Кузьмович, пл. сен Лю
бомир Онишкевич, пл. сен. Лариса Залеська-Онишкевич пл
ад
сен. Тоня Горохович і пл. сен. Омелян Тарнавський. Наліпка
пл. сен. Ярослав Елиїв. Тех„і,„„„ редактор і адміністратор
пл. сен. Омелян Тарнавський.
Річна передплата: С Ш А і Канада (у валюті свого краю)
- 5.00 дол., Австралія - 3.00 австр. дол., Австрія _ 100 шіл
Аргентіна - 350 пез., Браз.лія _ 200 кр., Велика Бріганія 1.0.0, Німеччина _ 10 н.м., Франція _ 15 фр. ціна одного „нс.
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ла: у С Ш А і Канаді — 50 центів.
Редакція застерігає собі право виправляти мову, як теж ско
<£^>0щ
• <Єл?"
рочувати й виправляти одержані матеріяли зг1д„о з пласто
СТі
вою термінологією, пластовими виховними напрямними ,а
ш
вимогами юнацького віку читачів.
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Дорогі Подруги І Друзі!
З великою радістю передаю Вам в руки це
число «Юнака». М и вже неодин раз у попередніх
роках підкреслювали на сторінках нашого жур
нала,' як бажаємо і стараємося, щоб цей журнал
був не лише призначений для юнацтва, але таки
був твором юнацтва, і щоб воно якнайбільше
активно співпрацювало в «Юнаку».
Т о ж приємно повідомити Вас — читачів, щ о
це число «Юнака» за червень приготовили вповні
юначки гуртка «Маки» із 44-го Куреня ім. Оксани
Д ж и д ж о р и в Ньюарку.
У квітні ми писали багато про них на сторін
ках «Юнака» з приводу видання їхньої гуртко
вої газетки «Мрія», як ця газетка постала та як
«Маки» працюють над своїм журналістичним ви
робленням під проводом своєї впорядниці. Але
вже раніше, коли я вперше дістала до рук «Мрію»,
у мене зродилася думка запропонувати «Макам»
підготовити одне число «Юнака».
Завдяки тому, щ о їхня впорядниця — це спів
робітниця молодої редколегії «Юнака», не важ
ко було її на таку спробу намовити, а «Маки»
прийняли ц ю ідею з повним ентузіязмом.
У висліді ми зустрілися, щоб обговорити точ
но зміст числа та щ о і як має бути підготовлене,
і ця наша зустріч у пластовій домівці в Ньюарку
належить до одного з моїх найкращих пережи
вань як редакторки «Юнака». Стільки розмаху,
ідей, охоти до цього діла, щ о їх знайшла я у цих
одинадцятьох молоденьких журналісток, сьогод
ні не зустрічаємо часто у їхніх ровесниць і ровес
ників, і тому познайомлення з ними було таке
відсвіжливе і приємне.
М и говорили не лише про «Юнака», але та
кож і про українську пресу, про техніку друку,
про кліші тощо. Отже,, чи не можна надіятися,
щ о «Маки» прийдуть незабаром на зміну до ре
дакції «Юнака»?
Тепер вони виконали задумане, і в точно
означений день ст. пл. Оленка Гординська по
клала на моєму редакційному столі зелену течку
з великим написом «Юнак», а в ній я знайшла
систематично поскладані, виписані на машинці
дописи, оповідання, спомини, рецензії, питання

для подруги Дади, а далі рисунки, світлини, ори
гінальну обкладинку — разом стільки матеріялу,
щоб виповнити не 24 сторінки друку, але багато
більше.
Із цього багатого матеріялу довелося виби
рати щонайкраще, і треба було не раз без внут
рішнього переконання вживати журналістичні но
жиці, щоб якнайбільше різнорідного матеріялу
дати Вам до читання.
Як Ви приймете цей спільний вислід друж
ньої співпраці трьох пластових поколінь: гуртка
юначок, їхньої впорядниці та редакторки « Ю н а 
ка» — може, почуємо і від Вас критичні зауваги
та відгук на це число.
А покищо я мушу подякувати із цілого серця
моїм усім «Макам» і їхній впорядниці ст. пл. Оленці Гординській не лише за таку велику поміч
у підготуванні цього числа, але також за всі
ті гарні та радісні хвилини, які вони мені із цьо
го приводу дали.
В а ш а редакторка
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Дорогі Друзі і Подруги!
Приставати з «Юнаком» — це не тільки ви
конання обов'язку пластового юнацтва, але й
багато нагод для вироблення пластової поведін
ки, для радісних переживань, для збагачення
свого інтелекту. Шукання друкарських «чор
тиків» у травневому числі «Юнака», наприклад,
було для мене нагодою для захопливих «ман
дрівок» і зв'язаних із тим настроїв. Ось чита
ючи про святого Юрія (статті — редакційна та
подруги Оленки), я побувала і на своєму пер
шому пластовому святкуванні весни на барвис
тому волинському лузі, і серед пахучих смерек
біля Рівного і на Львівській Сагарі, і в горах
Берхтесгадену, і на хуторі біля Торонта. Я роз
мовляла з багатьма своїми юними друзями, які
дістали відзначення на цих святах, а біографій
яких забути не можна! Хіба ж Миколу, що при
носив на своїх плечах вугілля до канцелярії Го
ловної Пластової Старшини у Мюнхені із Шляйсгайму (8 км), щоб ми могли хоч раз на місяць
загрітись, можна забути? Чи можна забути «Ла
стівок», які самі собі шили «палатки» з кусників
цельти, випрошених від «тьоті і дяді» — тор
гівців городиною у таборі Ді-Пі, щоб бути учас
никами свята весни?!...
«Лист до мами» одного з Вас, Друзі, чи
вірш поста Підпалого «Вечірнє», чи лист «Вед
медиків» до подруги Дади — чи ж не розкри
вають з глибиною нюансів і чарівною красою
взаємин синів з л'атерями? Розмова Підпалого
із своєю померлою мамою, як з живою, хіба ж
не показує цієї благородної туги людини за наго
дами ушляхетнити своє відношення до матерів. .
Щ е в дуже свіжому настрої смутку була
я підо впливом об'яви і наказу ГПБулави про
смерть і похорон сл. п. Основника Пласту, на
шого Дрота.
Багато статтей у цьому числі присвячено
сучасній Україні (у статті: «Пізнай свій край»,
«Заява сина генерала Тараса Чупринки — Ро
мана Шухевича», «Розмова з юними друзями»,
«І тепер в Україні арештують поетів», вірш М.
Масютка і лиСт М. Осадчого) ці всі матеріяли
знайомлять нас із людьми і проблемами сучас
ної України, з її красою та трагічно-величною
боротьбою за права людини і народу.
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Такі матеріяли, як нарис «Подарунок» і
вірш «Відправочний пункт», «Журналістична ді
яльність юнацтва», «Пластуни на мистецькій ви
ставці» — знайомлять нас із здібностями авто
рів «молодого пера». Це дуже цікаво читати
про Юрка і його дівчину, про її ніжний смуток
від того, що байдужість хлопця чи просто «слі
па доля» розділила їх. Не поміг подарунок —
ікона св. Юрія аж із самого Царгороду. У цьо
му глибоко-психологічному нарисі гарні симво
ли, композиція і ситуації, що зображають склад
ні переживання юної пари, яка чомусь мусіла
розійтись...
-Але вже дуже таки втікала моя уява від
знайдених «чортиків», коли читала про визнач
ного українського архітекта, про українську катедру на Гарварді, про таємниці цікавого світу,
про каталоги українських марок. Читати це все
і дуже корисно, і цікаво. Хотілося довідуватись
про все нові та нові розкриття таємниць світу.
При цьому я уявляла собі, хто з Вас, Друзі
і Подруги, буде на Гарварді визначним українознавцем, хто з Вас стане славним дослідником
галяктики, звіринного та рослинного світу на
нашій плянеті.
Знамените «Пластункам на вушко» подру
ги Олі поруч з описами табору Радомира Білаша і з листом подруг з Австралії, що шукають
дружби, добре діло «Лісових Троянд» з Едмон
тону і змагання торонтських «Ведмедиків» у
Монтреалі і «Моя бабуня» — усе це геть помі
шало мої настрої — раз вони були під небом,
раз у підземеллі.
Скінчивши коректу, я раділа, що таким ба
гатством настроїв і знання заповнений наш
«Юнак». І ввесь час тепер думаю: коли б наше
юнацтво кожного місяця збагачувалося думка
ми і переживаннями так як я оце, — скільки но
вих щаблів угору переступило б воно, змагаю
чись за ясне і тривке горіння любов'ю до ідеа
лів та волі святої!
Ваша подруга Гребля
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в цьому році
ПОЖЕРТВУ
НА ПРЕСФОНД "ЮНАКА"?
• Якщо ні, то просимо це зробити негайно.
Прибутки з передплат не вистачають на покриття
всіх витрат, получених з видаванням «Юнака».
• Пожертви на пресфонд «Юнака» помага
ють нам не лише продовжати його видавання,
але уможливлюють видавати його ще кращим
і цікавішим.
• Раз у рік кожний передплатник повинен
скласти пожертву на пресфонд свого журнала!

ред відкриттям виставки його картини пули май
же всі розкуплені. Союз Українок Канади за
мовив у нього серію картин до історії свого
товариства. Його1 картини є в Державній Ґалерії Канади і в попереднього прем'єра Канади
Л. Пірсона. Тому, щ о твори Курилика такі по
пулярні і є на них завжди попит, підійшла їх ці
на (від $400.00 до $3.000.00 за картину).
Василь Курилик — дуже релігійна людина.
і в свому житті притримується християнських
засад. Він одружений і має троє дітей. Крім
того щ е виховує одну сироту і фінансово утри
мує щ е троє чужих дітей у різних країнах.
Лариса М. Л. 3. Онишкевич

ВАСИЛЬ

КУРИЛИК

Недавно в Торонті була цікава виставка
картин оригінального українського мистця з Ка
нади Василя Курилика. Він народився 40 років
тому в українській піонерській родині, на фармі в Альберті. Мати його також уже народженка Канади, а батько приїхав з Буковини. Ма
лим хлопцем Василь Курилик залюбки малюваз
— головно все, щ о батько йому розповідав про
Україну. Здібностей чи зацікавлень до хлібо
робства Василь не виявив зовсім, він пішов сту
діювати мистецтво. Він закінчив Манітобський
університет, потім щ е вчився в Торонті і в Ан
глії.
Стиль мистця Курилика реалістичний із пев
ним сумовитим настроєм. Його картини завжди
представляють якусь історію. Він залюбки ма
лює картини з важких піонерських років перших
українських поселенців у Канаді. Одна із його
цікавої серії — це монтаж «мати», який скла
дається із 14 малих овальних образів — вра
жень, спогадів малого хлопця про свою маму
(мама навчає читати, збирає квіти, місить тіс
то, ходить біля хворої дитини і т. п.).
Оригінальний стиль і канадські піонерські
теми із забарвленням примітивізму надали на
шому мистцеві великої популярности. В ж е пе
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Одного дня минулого року вирішили в на
шій Пластовій Станиці, що місцевий курінь юна
чок ім. Марти Борецької так розрісся понад нор
мальне число, що треба створити новий курінь.
Тому відділено гуртки «Бджілки», «Маки», «Ка
лини» і «Чайки» і створено з них новий курінь,
що дістав порядкове число 44. .
Тоді щойно почалася справжня праця куреня.
На перших курінних сходинах треба було обра
ти патронку, курінний провід, курінні кольори на
хустку та майбутній прапор. Кожний гурток
прийшов на сходини з пропозицією, кого обрати
патронкою куреня, приготовивши про свою па
тронку гутірку. Після гутірок і довгої дискусії
юначки обрали своєю патронкою знану з часів
підпільного Пласту в Україні — членку куреня
«Ті, що греблі рвуть», Оксану Джиджору.
Потім обрано курінний провід та куріннг ко
льори (темно та ясно зелену), найшлася подру
га, що хотіла стати зв'язковою, і можна було
вислати до КПС прохання про затвердження
куреня.
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23-го травня 1967 року 44 Курінь УПЮ-ок
імені Оксани Джиджори дістав дозвіл на своє
існування, а три дні пізніше курінь у повному
складі виїхав на Свято Юрія на «Вовчій Тропі», де
здобув відразу перше місце в загальному точкуванні. Яка це була радість, важко описати. За
якийсь час наш найстарший гурток «Бджілки»
перейшов до старшого пластунства, а на його
місце прийшов гурток молодших подруг «Чор
нобривки».
Впродовж цього першого року існування ку
рінь 'дав уже декілька вдалих імпрез: 17-го ли
стопада м.р. показ моди, який спонзорувала фір
ма «Дженет Фешен», а 29 грудня м.р. вечірку
п. н. «Дика річ».
Юначки зжилися і пізнали, що з охотою до
праці та дружбою можна багато зробити. Най
ближча наша ціль — це курінний прапор, на по
свячення якого ми всі нетерпляче ждемо.
Юначки із 44-го куреня УПЮ-ок
ім. Оксани Джиджори
в Нюарку, С Ш А .

Ш

Старші пластунки люблять «Юнака» і
уважають його своїм. Але ц випадки ст.
пл. Оксани Грушкевич з Дітройту, С Ш А .
цей зв'язок має глибоке і шляхетне підложжя. Оксана до «Юнака» пише, шоб цшанувати пам'ять померлої подруги ст. пл.
Лесі Старух, з якою вона провела останній
у житті Лесі табір, який відбувся на «Пи
саному Камені» біля Клівленду і/ червні
1966 р. Ось як пише подруга Оксана до
«Юнака»:
Дорогий Юначе!
В серпні 1966 року відійшла на вічну ватру
ст. пл. Леся Старух. Пару місяців до п передчас
ної смерти Леся була учасницею табору капои
юнацьких виховниць «Перехресні Стежки» на «Пи
саному Камені» біля Клівленду. Леся, думаю, ма
ла надзвичайний підхід до життя. Вона, знаю, бу
ла свідома свого стану здоров'я, але вона була затжди усміхнена, а до життя ставилася із запалом.
із завзяттям, щоб використати кожну для неї при
значену хвилину. Леся, здається, тому й поїхача на
цю кадру, щоб переконати себе і всіх, що смерть
її не дожене...
Лесина веселість, думаю,, виявляється у стат
ті п. н. «Критичні завваги до кадри», яку вона на
писала до таборової газетки. Подаю уривки із ц->\"
статті:
«Як ми поз'їздилися у суботу рано, то тут нас
привітали, не бажаючи нам приємних споминів, ігор
та відпочинку, наші ВІПП'С (великі і почесні про4
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відники) з КПС-у. Вони почали нас обсипувати
ідеалами і пропагандою нашої славної могутности.
ідеалістичної і церемоніяльної організації. Це було
так до понеділка до пополудня, коли від'їхала по
важна частина наших «гурториків» і в таборі за^
лишилися лишень М І П П ' С (менше почесні провід
ники), наша славна булава.
Я не кажу, що наша булава сповільнішала з
програмою. Вона почала переводити практичне пла
стування з особливим підходом. Наприклад, пісні
були і сумні і веселі, але своїми словами мали малощо спільного з популярними піснями серед лагід
нішої модерної української суспільности.
Другу вмілість, якої нас навчили. — це їсти
швидким темпом; а ще інше феноменальніше, —
наші шлунки навчилися травити швидше як ми
встигали наїдатися... Найпрактичніша прикмета,
якої нас навчили, — це «крадіж». М у ш у пояснити
читачеві, Що під час однієї теренової гри в кожній
групі одна юначка була «лис». Вона мала «викра
сти» з наплечників своїх подруг якнайбільше речей.
Це про таку «крадіж» мова. Булава називала цю
бистрість — спостереженням, а я — «крадіжкою»
бо якщо вовк перебереться навіть за бабуню-красуню, він залишиться вовком...
Думаю, що причиною, чому всі так очікували
глиця кадри, було те, що дізчатам не подобалисг
«перфуми», які розходилися від шувару і жабурин
ня. Вони волять купатися у зхлорованій міській
воді і обмиватися «шанелем ч. 5», за який платять
солідні гроші...».
/о •
„„
\
н
(Закінчення на стор. 5 )
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Я хотів би розповісти читачам «Юнака», як
ми добиралися до одного села в Румунії. В Ру
мунії живуть українці не лише на півночі кра
їни біля кордону та в дунайській дельті, але та
к о ж на південному заході в Банаті. Т у д и пере
селилися в 1890 роках Бойки із Закарпаття.
Т о м у , щ о мій батько мовознавець, його цікав
лять різні українські говірки. Т о ж їхавшії на Кон
грес Лінгвістів до Букарешту, він хотів заїхати
до одного з бойківських сіл у південних Карпатах.
Ш
у румунському Банаті. Але ми знали тільки, щ о
Ж
воно л е ж и т ь десь недалеко головної дороги, яка
веде з Л у г ж у на Карансабаш, бо на мапі його
не було, а на дорозі не було ніяких знакін. М о я
мама, яка єдина з нас знала по-румунському.
почала питати людей, як туди заїхати. Але ні
хто не зназ точно дороги.

Під тином в одному придорожньомо селі
відпочивали цигани, і щ о й н о від них м а м а дові
далася, щ о село, за яким батько шукає, л е ж и т ь
не далі як 7 кілометрів від головної дороги. М и
виїхали на високорівню, яка виглядала як пус
теля; трава пожовкла від соняшної спеки, дов
кола ані душі. Дорога була перетята глибокими
ровами, авто не могло їх переїхати. Батько був
такий утомлений довгою їздою і безвиглядним
шуканням, щ о хотів завертати з дороги, але ма
м а і м о я старша сестра Катерина, вирішили пішком добитися до села, а батька залишили пере
слатися. Д о в г о м и чекаїи на них, а ж укінці зснч повернулися з двома чоловіками, щ о говори
ли по-українському. З їх поміччю м и заїхали до
села. У ж е недалеко нашої цілі п р и й ш л а злива
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і перетворила глибокий порох на дорозі у слизьку
масу, по якій ховзалося авто. Споавді чудом ми
з'їхали стрімким узбіччям, а наші серця сильно
битися з почуття, щ о кожної хвилини авто може
сховзнутись. А ж ось ми добилися до села і заго
стили у гарній хатці, якої вікна були намальовані
на синьо, а перед ними росли високі жовті квіти.
У великому саду пасся вороний кінь, там була
також криниця, у яку треба було спускати відро
на довгому дручку. Хата ма^а ззаду на цілу ши
рину гарний «чердак» — ґанок, де ми сніаатн
та обідали. Моя молодша сестра і я помагати
синові наших господарів збирати в городі па
далиці і годували ними свиней. З усіх сусідніх
хат прийшли діти, які були дуже цікаві на нас
і на аг.то, щ о його бачили уперше в житті.
Н а ш виїзд із цього українського села був
такий повний пригод як і шукання за ним. Д о щ
перетворив усе у велике болотнище, доріг не
було і ми мусіли наше авто пхати, аж доки не
добилися до головної автостради.
Пл. юнак Марко Горбач
Франкфурт, Німеччина
(Закінчення із стор. 4 )
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Православна церква в українському селі
над Дунаєм у Добруджі, Румунія.

Українська католицька церква в містечку
Старий Вербас, одному із скупчень україн
ських поселенців з 18 сторіччя, у Бачці,
Югославія.
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Українська католицька цернва в гуцульському селі
Бродина, біля Радовець у Південній Буковині
(тепер у Румунії).

Оце слова Лесі... Отакою жартівливою і пов
ною життя була Леся два Місяці до своєї смерти.
Побут з нею на таборі залишиться у нашій пам'яті
разом зїївийнятковою духовістю. З наміром уша
нувати її пам'ять ми — колишні її товаришки із
спільного табору: Дарка Путикевич (Пасейк), Оля
Керод (Нью-Йорк), Ося Новаківська (Філядель
фія) і я зібрали скромну суму, щоб замість квітів
жертвувати на Службу Божу за душу сл. п. Лесі,
а частину із зібраних грошей пересилаємо на прес
фонд «Юнака».
Ст. пл. Оксана Г р у ш к е в и ч - Ш о к

Дітройт, С Ш А
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Заслона підноситься. На середині сцени сто
їть ясносиня постать — як з ікони. Повільними
ніжними рухами починає свій танок. Зачарозана
публіка слідкує за кожним рухом. Ми щойно
бачили багаті одяги сарматів та княгинь. Кож
ний одяг кращий як попередній та має свій осо
бливий чар.
Це показ історичних одягів української жін
ки, що відбувся 17-го березня ц. р. в Нью-Йорку.
Гурток «Чорнобривки» з 44 Куреня УПЮ-ок в
Нюарку був серед публіки. Захоплені юначки
пишуть про цей показ:
Ірка: Усі одяги були гарні, але найкраще
мені подобався одяг княгині Ольги.
Друга Ірка погоджується: Мені найліпше по
добається одяг княгині Ольги. Цей оригінальний
одяг відображує могутність і добробут Київської
Держави.
Оксані найліпше подобалися танки Роми
Прийми-Богачевської. «Вони були різноманітні
та дуже додавали настрою. її одяги, хоч присто
совані до танку, гармонізували з давниною».
Христя завважила «особливу красу кольорів
і дорогоцінність прикрас».
Мотря пише: Я вчилася з історії, що наша
держава була колись могутня і дуже багата, але
щойно на цьому показі одягів я справді уявила
собі це багатство. Шкода лише, що не показу
вали одягів наших князів, які, уявляю, були не
менше цікаві.
Вірляна Ткач
впорядниця гуртка «Чорнобривки»

Одяг Княжни Ольги відображує могутність і добробут
Київської Держави 10 сторіччя.

УСПІХИ

Одяг молодої шляхтянки, який вона носила, вибираючись
у гостину або до церкви.

Н А Ш И Х

Пластунка-розвідувачка, Юліяна Осінчук, з
Нью-Йорку, 14-літня вже відома піяністка, ста
вала ЗО березня цього року в Нью-Йорку до му
зичного конкурсу, у якому брали участь сту
денти музики із цілої Америки, і виграла першу
нагороду ім. Волтера Дамроша. У зв'язку із цим
одержала вона стипендію для продовжування му
зичних студій у відомій у цілому світі музичній
школі для удосконалення гри, у Фонтенебльо,
Франція, куди вона й виїздить із кінцем червня ц.р.
Нашій зразковій юначці, що минулого літа
брала участь у Міжкрайовій Пластовій Зустрічі
і юнацькому таборі, бажаємо успіхів та- гарних
вакацій в Европі.
б

ЮНАЧОК

пл. розв. Юліяна Осінчук

ЧИТАТИ?

—

для мслодшсго і середнього юнацтва —

НІЧ ПРОМИНУЛА
написав Володимир Радзикевич, повість, ілюстра
ції Богдана Певного. В-во Ц У С У М , Лондон,
967 р. 40 ст.
Гатари напали і захопи
ли із собою трирічного
хлопчину, Дара. Козаки
його вирятували, і він
став проводирем кобза
реві. Пізніше йому вда
лось дістатися на студії
до Києво - Могилянської
Академії, а потім і на Січ.
Лицарські прикмети Да
ра допомгли йому швид
НІЧ
ко стати сотником у пол
П Р О М И Н У Л А
ковника Палія.
Після поранення Дар випадково перебуває
у домі старшої української шляхтянки. За до
помогою хрещика від своєї матері, Дар виявив,
щ о ця шляхтянка — це його мати, віднайшов
свій під. Напружені пригоди боїв, полювань, при
ємні хвилини з любою йому Ланею — все це час
тинки цієї цікавої книжки. Понад ЗО гарних, детаїьннх графічних ілюстрації мистця Богдана
Певного прикрашують кожний розділ цієї повіс
ти та обкладинку.
—

для зацікавлених мистецтвом

—

РАДИШ

Мнрослав Радиш: Бруклінськнй міст
олія, Нью-Йорк, 1951.
види і міські картини. Чотирнадцять статтей
мистців і інших авторів (українською та англій
ською мовами) описують творчість Мирослава
Радиша, як театрального декоратора, мистця та
вчителя.
Технічно гарно і приємно оформлена та ви
конана збірка буде цінною для любителів мис
тецтва.
— для старшого юнацтва —
Е^^САТIОN Ш ТНЕ 80УІЕТ ІЖКАШЕ, Ьу
Лолп Коїазку, Реіег Магііп Аззосіаіез (17 Іпкегтап 81., Тогопіо 5), 238 р., $3.50.
У цілому світі тепер говорять про русифі
кацію Москвою інших народів у СССР. Не раз
вам у школі доводиться цю тему порушувати,
але Вам, може, бракувало фактів, статистики.
Ось у цій книжці ви саме це найдете. І все на
писане англійською мовою: про русифікацію шкіл,
про недопускання українців в Україні до вищих
студій, про переслідування москалями україн
ської мови.
АБІЗГДЕЕЖЗИйКЛМНОПР

Монографія з репродукціями творів мистця. В-во
У В А Н , 1966 р., 174 стор., $10.00. (Адреса для за
мовлень: О. Радиш, 840 Колюмбус Аве., Ап. 4 Ґ,
Нью-Йорк, 10025, С Ш А .
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Талановитий маляр Ми

АІІІДЕЕЖЗПйКЛ.ПгІОПР

рослав Радиш помер 12
років тому на 46-ому ро
ці життя. Нещодавно по
явилася дуже цінна збір
ка статтей про мистця з
добрими репродукціями
його творів: 23 кольорові
і 23 чорно-білі. Саме ко
льорові репродукції да
ють читачеві посмак тво
рів мистця: його власI ний оригінальний стиль
(трохи нео-імпресіоністичний) пишався саме ко
льорами. Більшість тем його творів — це крає-
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іКЛ.ПИОПР
КЛ/ПНОПР
іАМЙЖІЛМІОПР
ПТіиЙіМНОПР
АБПГДЕЕЖЗНйКЛ/ПНОПР
•ІоЬп Коїавку
Ця книжка оперта на фактах, зібраних ав
тором, який нещодавно студіював два роки в
Україні. Саме ці факти і статистика є важливи
ми, бо вони показують дійсну правду.
Лариса Залеська-Онишкевич

Був гарний весняний пополудень. Цілий сзіт
щойно починав оживати і будитися із зимового
сну. Соняшні промені огрівали все і легенько
подував приємний вітерець.
ТРІС! Г У П ! Г У П ! Г У П ! Г У П !
— Наталко, це ти? — питається пані Ходенська.
— Є, — чути було відповідь з другого по
верху.
— Як було в школі сьогодні?
— Га?
— П р о ш у не га-кати. Я питаюся, як було
в школі. —
— Е!
— Щ о то має значити? — сказала мама
голосом, який означав, щ о вона втрачає терпелячку.
— Е — щ е раз відповіла Наталка.
— Я поговорю з татом про тебе, — люту
вала пані Ходенська.
— Говори! — прошепотіла сама до себе На
талка.
На вигляд Наталка була нічого собі дівчинка,
хоча личко було під маскою «мейк^апу» і фарб.
Я к щ о в неї була якась суконка або спідничка дов
ша як три інчі вище колін, вона опинялася в сміт
нику. Попередня розмова була характеристична
для дому Ходенських. Але цього разу увечері,
голи Наталка пішла спати, подружжя Ходенські
говорили про Наталку та її вдачу. Справа була
вирішена.
Чергового дня при обіді:
— Наталочко!
— Мммммгмм.
— М и вчора з татом говорили про тебе.
— О — О!!!
— І ми вирішили — говорила даіі мама, не
зважаючи на перерву, — тому, щ о ти є пластунка і щ е ніколи не була на таборі, — ми вирішили
— післати тебе цього року -на чотири тижні до
пластового табору.
Наталка зірвалася із крісла, розкрила широ-ко очі і дивилася на маму здивованим поглядом.
Наталка не могла повірити в те, щ о їй мама щойно
сказала. Вона вже мала запляновані цілі літні ва
кації, а тепер мама і тато одним реченням ці всі
пляни перекреслили.
— Не дивися на мене так — сказала пані
Ходенська, — я тільки хочу тобі добра.
Наталка схаменулася. Вона подизилася пря
мо на маму і схвильовано сказала:
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— Тепер я знаю, щ о ви мене вже не люби
те і хочете мене позбутися.
— Наталко, ми лише добра хочемо для те
бе, — сказав тато спокійним голосом.
— Не пробуйте виправдуватися, я вже все
добре розумію, — майже кричала Наталка, а по
тім вибігла з їдальні і тріснула за собою дверима.
II.
Кілька місяців пізніше бачимо Наталку в день
від'їзду до табору. Вона стоїть коло свого вікні
на другому поверсі і дивиться невдоволено на
всі приготування батьків.
— Наталко, ходи, ми вже ідемо! —
Наталка відвернулася від вікна, підняла светер з ліжка і поволі пішла сходами вділ.
Цілу дорогу Наталка ні словечка не сказа
ла, а її батьки, навпаки, цілу дорогу розповналч
про табір: які є приємності, прогулянки, зайнят
тя тощо. Нарешті заїхали на місце. Всюди були
люди і з усіх боків було чути веселі крики дів
чат. Одні вітали давніх товаришок, інші з новими
заприязнювалися.
— Як ти називаєшся? — почула Наталка.
Вона обернулася, але не сказала нічого.
— Я називаюся Орися, але всі мене кличуть
Риська.
Коли Наталка далі вдавала, щ о не чує, Ори
ся здвигнула раменами і пішла, а за хвилю було
чути її веселий сміх у гурті товаришок. Тоді пан
і пані Ходенські помогли занести всі Наталчині
речі до табору, попрощаліхп з нею і поїхал'.
III.
Наталка поскладала увесь свій виряд до ша
тра і сіла на ліжко. Хтось увійшов, але Наталка
не підводила голови.
— О! То ти будеш у моєму шатрі? Добре!
— сказала Орися, але Наталка далі нічого не
говорила.
Так Наталка проґавила ввесь перший тиж
день табору. Зайняття її не цікавила Під час
дозвілля, коли інші дівчата писали листи, бігали
до крамниці або бавилися іграми, вона сиділа
сама в шатрі. Із початку всі, як і Орися, пробу
вали заприязнитися з Наталкою, але швидко по
кинули це.
Батьки писали до Наталки, та вона ні слова
їм не відписувала, хоч вони завжди кінчали одна
ково: «Відпиши зараз і розкажи нам усе».

— .Чи мала вона рацію, кажучи батькам, щ о
вони її не люблять? Із цим звірилася вона Орисі:
— Орисю, не смійся, але я була переконана,
щ о табір — це найбільша кара, і тому думала,
щ о мої батьки мене не люблять. Але вони гово
рили правду — табір це велика приємність.
Перед закінченням табору Наталка і Орися
постановили писати одна до одної.
Останнього дня табору вони були самі удвох
у шатрі, коли стійка прийшла сказати Наталці,
щ о приїхали .. батьки. Наталка глянула на Ори
сю, вибігла із шатра до брами, обняла маму, по
цілувала тата і усміхнулась, а вони пригорнули
її до себе...
Роксоляна Мицьо
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Одного дня Наталка сиділа сама в шатрі.
Раптом у дверях з'явилася Орися і весело спи
талася:
— Щ о ти робиш?
Коли Наталка не відповіла, Орися придиви
лася ближче і побачила сльози на Наталчинім
обличчі. Вона сіла на ліжко біля Наталки і спи
талася:
— Щ о сталось? — Чому ти плачеш? — Чи
можу допомогти?
Наталка підвела голову:
— А тобі чого треба знати? Залиши мене
в спокою!
Але ця оприсклива відповідь не збентежила
Орисі і вона сказала:
— Перестань себе жалувати. Невже ж ти
думаєш, щ о ми сюди приїхали зносити твої прим
хи? Я к щ о ти невдоволена з нашого товариства,
піди у друге шатро!
Хоч тих кілька терпких слів вирвалося з уст
Орисі, та її доброта перемогла. Вона поглянула
на Наталку і прошепотіла:
— Вибач мені — і голос її дрижав — по
киньмо сваритися і станьмо товаришками.
Відтоді Наталка вже бавилася із товариш
ками, але найліпшою її приятелькою була таки
Орися. Вони стали нерозлучними.
Зчасом в серці Наталки зродився сумнів:

Наша нова рубрика викликає жваве зацікав
лення у читачів як молодших, так і старших.
Цим разом подаємо ряд питань на одну те
му, що їх поставили іншим юнакам і юначкам
членки з гуртка «Маки». Думаємо, що вони ак
туальні у неоднієї і неодного з Вас, і напевно ма
єте на це свій погляд, який хочемо почути.
Питання «Маків» торкаються поглядів укра
їнської молоді, що живе в Америці, про Україну,
і вони Вас питають:
1. Чи Ви відчуваєте почуття патріотиз
му у відношенні д о України?
2. Ч и В и поїхали б ж и т и в Україну, як
щ о б вона була вільною від б о л ь ш е вицької окупації?
3. Ч и В и почуваєтеся к р а щ е в американ
ському, чи українському товаристві?
4. Я к вияснюєте В и своїм американським
т о в а р и ш а м , ч о м у м и вчимося україн
ської м о в и ?
5. Який, на В а ш у думку, обов'язок укра
їнських хлопців, як громадян А м е р и 
ки у відношенні д о війни у В'єтнамі?
Просимо слати відповіді нашим «Макам» до
ЗО липня цього року на адресу редакції «Юна
ка», подану на 2-ій сторінці обкладинки.
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(Спомин із табору)
Глуха липнева ніч. Крізь її тем
ряву ледве видно сілюети сосон, що
оточують табір. Довкола тихо-ти
хо... Л и ш ритмічні віддихи сто п'ят
десятьох юначок нагадують життя.
Біля першого шатра стоїть груп
ка пластунок. Це ми, стійка, укла
даємо плян оборони табору, бо піз
но ввечері прилинула вістка, щ о на
Вовчу Тропу загостили пластуни з
Бобрівки. Для більшої безпеки ви
рішуємо всі сім не спати цілу ніч.
Подруги також не лягають. Як же ж
їм та проспати ввесь чар сподівано
го нападу!?
Пильно перевіривши всі шатра,
малими групами розходимось на свої
місця. М и три, з «ломагами» в ру
ках, стаємо біля машту, на поляні.
Кожна з нас напружує свій зір і
слух...
Годинник показує дванадцяту
годину і тридцять хвилин. Щ е пиль
ніше услухуємось і вдивляємося у
темінь ночі...
Тихо.. Тільки час до часу чу
ти 'гуркіт чатгемського поїзду та гук
проїздних авт на автостраді. Місяця
не видно; лише зорі, на чорному склепінні неба
блимають як палахкі на вітрі свічі.
І враз шепест... Навшпиньки підходимо на
край поляни та освічуємо гущавину лісу. Знову
тихо, але ми відчуваємо, щ о гра незабаром поч
неться.
Приспішеною ходою прямуємо до брами, де
стоїть інша частина стійки. Вони також на
сторожені, бо запримітили в лісі світло. Зна
чить, напад «висить у повітрі».
Домовляємося, щ о дозволимо «ворогові» пі
дійти можливо найближче.
... І тихесенько, мов котенята, пробираємось
до табору та маскуємось поміж деревами. Там
знерухомлюємось у тривожному чеканні... Наші
нерви напружені, як струни...
Раптом, за шатрами, заблисло Світло: одне...
друге... Шелест зростає... У ж е чути виразно чи
їсь нерівномірні кроки...
Напад почався.
Пл. вірлиця Уляна Близнак
ЗО курінь У П Ю - о к , Нью-Йорк,

США.
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У ватрі палахкотять мрії — все що було і буде.
Чомусь тепер лише, минуле важливе. Вогонь — та
пісня.'Сіріли у сумерку півночі шатра; Чомусь сон
це зайшло, мряка... Усі стоять, говорять... Я стою
і дивлюсь... що вони таке важливе один одному го
ворять? Ватра, ватра...
— У якому скечі?
— Щ о я маю робити?
Ідемо, говоримо, тишу розбиваймо, нищимо...
— Хто будував ватру?
У ж е тут... застиг мов у чорному безрусі ліс...
Тиша... Ох, видно смолоскип, тоді ватру... Лише
ясним промінням іскрилася ватра, і сипала зорям
привіт.

У вогні все є,, дивись! слухай!.. Усіх чарує
ватра... Хочеться влізти у вогонь і палахкотіти
ввіки. Вогонь синій у середині — це серце повне
таємниць. Воно горить, але не розповідає. Навколо
біле багаття, воно оповідає казки та нагадує ми
нуле. Стійки, ватри, прогулянки... Все... Але синє
краще; воно обіцює більше... Воно зрадливе, кохає
дерево, але їсть його... Манить мене, але пече...
Навколо сміх, і ватра сміється, скаче... Я ж на
,'затру дивлюсь — не мани!.. Я слухаю, кажи ли
ше... мені. Щ о це — сіли? Чому я там? Тихо —
Ьатра горить, горить, але я ,не чую.-.. Палахкоти,
палахкоти, розповіж... Шепіт, тихенько... Заслу
хані в золото слів, щ о лились... Довкола тихо, все
мовчить, і ліс і гори... Лиця видно у ватрі, а вог
ники в очах... Ватра і я — одне... Горить, палахко
тить, та себе забиває, вмирає пісня... Дивлюсь на
вмираючу ватру... Н е вмирай! Ж и й . жий!.. Ти, моя
ватро!.. Гасне, гасне — на добраніч...
Погасло багаття, горіли ще мри...
Вертайтесь, не забувайте!...
Вірляна Ткач
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Кілька днів тому мені попала в руки газетка
«Лісова Ш к о л а —
1967», яку видали учасники
того ж табору. В ній дуже цікаво описані: те
ренова гра, мандрівки, способи будування бра
ми та інших піонерських робіт. В ній я знайшла
дуже цікаві думки учасників про сам табір.
Чому «лісова»? — Чому «школа»? — Ст. пл.
Адріян Британ, учасник Л Ш з 1967 року пише,
щ о тоМу «лісова», бо в лісі жили два тижні, ізжилися з товаришами за той час в тому лісі. Ліс став
інструктором — у ньому треба було навчитися
зварити їсти, збудувати ліжко — бо не витрима
єш без ліжка і однієї ночі. Ліс став приятелем
і навчав, щ о можна жити з ним у згоді. Тому —
«лісова».
А «школа», бо вчилися із своїх помилок. Ча
сом не приготовили обіду на час, часом хтось не
провів відповідно пляну праці. Але тут були твої
товариші і вони тебе розуміли. У цей спосіб во
ни вчилися — і стали поовілниками. Тому —
«школа». — Тому «Лісова Школа»...

їти собі практичне знання, потрібне до 111-ої пла
стової проби; може зазнайомитися практично з
веденням таборів для юнаків та провести два
тижні в цікавому таборі серед дружнього гурту
пластунів.
Комендантом «Лісової Школи» був в остан
ніх двох роках пл. сен. Петро Содоль. Він разом
із членами своєї булави провів незабутні для
учасників табори. Хоч щороку будуть їздити ін
ші пластуни на «Лісову Школу» і зміняється її
провід — буде цей табір залишатися славним а
добрі його наслідки пластуни будуть довго від
чувати.
Але до Пласту не належать лише хлоппі.
Юначки також потребують відповідного проводу
у своїх таборах. Я думаю, щ о однією з най
ближчих цілей пластового проводу повинно бути
зорганізування «Лісової Школи» також і для пла
стунок.
Ляля Мельник
ПОВІДОМЛЕННЯ СПОРТОВОЇ РЕФЕРЕНТУРИ
ПРИ ПЛАСТОВІЙ СТАНИЦІ ТОРОНТО

«Лісова Школа» дуже вимоглива, апе пе
рейшовши її, пластун стає більш відповідальною
особою. Він є готовий взяти на себе відповідаль
ність у проводі юнацького табору. Чому він го
товий до цього? Упродовж двох місяців, перед
літом, кандидат проходить кореспонденційну під
готовку. Так він познайомлюється з Пластовими
і таборовими правилами. Пройшовши успішно цю
підготовчу, піастун зголошується на 2-тижневий вишкіл у таборі. Тут має нагоду здати різ
ні іспити вмілости, наприклад — піонерства, пер
шої допомоги, картографії, куховарення, спорто
вих ігор, стріляння, таборування; може засво

Цьогорічні легкоатлетичні змагання за першості Ук
раїнської Спортової Централі Америки і Канади відбу
дуться 24 і 25 серпня ц. р. на пластовій оселі "Пласто
ва Січ" у Ґрефтоні біля Торонта. На ці змагання при
буде увесь актив нашої української спортової молоді
О Ш А та Канади. Тому треба мати ц ю дату на увазі
та приїхати тоді на пластову оселю, щоб своєю присут
ністю заохотити наїГ'Их спортсменок та спортсменів до
дальшої праці над собою та щоб здобути кращі осяги
у поодиноких конкуренціях. При тому треба додати, щ о
спортова репрезентація нашої Пластової Станиці зайня
ла 5 років під ряд перше місце під час таких змагань.
Спортовий табір для легкоатлетів Пластової Станиці
в Торонті відбудеться від 10 до 23 серпня, якраз перед
самими змаганнями. Докладні інформації про цей табір
будуть подані пізніше на таблиці оголошень у пласто
вому домі в Торонті, вул. Блюр захід ч. 2199.
Ярослав Кривоніс
спортовий референт
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Любомир Госейко
Мод скла випотрощені
Зіниці сірих скулених сипух.
Десь причепурилися зорі
Топазом і яхонтом
Н а чорному
паркому морі
Космічних океанів.
Скалками десь спадають
Дугами у вись
Хвости
комет
примхливих...
Присосами міріади ємких і живих
Плянет впялись
на шкурі
Плечей гаптованих.
М о в сережки, обвисли
Колеса білі й променисті
Небесних польових
катряг,
возів,
борон.
... А там
Турецький воєвода
Навпомацки проходиться
П р и однссим сюзерені.
Безліч очей занурились
У комірки,
у воронки
Цупкого
земного
супутника...
І плаче сяйвом серп блідий
Кривавий і подоланий...
В приют своїх долонь
вмить поманив
черлену трійцю
З рубіг.озбі Ведмедиці.
.
... А ти,
Поете мрійної мети,
Бери твій телескоп —
Дивись на сфер калейдоскоп —
Читай у нім твій гороскоп —
Дивись на герб
Ісламський,
щ о маячить, —
Бо є він віщуном
Твоїх ліричних примх.
... І поманить тебе
В байдару муз мелянхолійних
Н а чорному
паркому
морі
Космічних океанів.

Баграми буде кремсати тобі
Рубін із зірки коралевої.
Яка ширяє із сестрами
В долонях ленника.
І цей рубін
Візьми ... і викосор
Н а серці полинялім
Тати'рівку, —
Рум'яний присок —
Так будеш вхожим співу
всього космосу,
сузір'я,
сфер.
Рим, 1967.

МІНІ, К О Л Ь О Р И

І

Цьогорічня весняна та літня мода така пов
на контрастів, що викликує похитування головою
не лише у нас старших, консеоватистів, але й у
молодих людей, зокрема хлопців.
Бо якже ж так — з одного боку міні-спіднички, що забули вже давно як дотикати коліно,
а з другої романтичні кучері на головах дівчат,
коронки, рижки у блюзочках і довгі до півноги
спіднички із широкими поясами у стані.
Чи може бути більша різниця у вигляді?
Але силою безоглядної «пані моди» тепер і одне
і друге можна побачити на вулицях наших ве
ликих міст, та і одне і друге є «модне».
Одним словом, — «вибирай си, кого любиш»,
як каже наша пісенька, і наші дівчата, зацікав
лені своїм виглядом, можуть підбирати свої су
конки до того, в чому краще почуваються та
що їм краще підходить.
Мої молоденькі подруги з гуртка «Маки»,
що підготовляли цього «Юнака», дуже жваво
цікавляться модою, і не лише просили мене на
писати на цю тему у цьому числі, але ще й самі
запроектували декілька моделів, що їх хочу по
дати всім своїм читачкам.
Як бачимо із цих моделів, «Маки» якось ще
не дуже переконані у красі романтичної моди,
і їхні моделі більше тримаються дотеперішньої
лінії коротеньких спідничок, спортових суконок
і живих контрастових барв. Думаю, що їхнє пе
реконання піддержує багато молодих дівчат, які
ніяк не почуваються добре в довгих стародавніх
«льоках», які треба куди більше піклувати як
просте волосся, у коронках і «фальбанках», у
яких не можна собі уявити звичайних зайнять чи
спорту, та в довгих спідничках, що утруднюють
хід і вигоду.
А наші хлопці? Щ о вони кажуть на цю «ро
мантичну» моду? Здається, що й вони не дуже
ще щодо неї переконані, хоча і ті закороткі спід
нички на поганих ногах не можуть викликати у
них захоплення. Найкраще таки в усьому мати
золоту середину і підбирати, що і кому під
ходить.
А ось моделі, що їх виготовила пл. розв.
Гіга Сорочко. Тут для молоденьких юначок, що
люблять свободу руху та не бояться вбрати на
себе щось оригінальне — коротенька суконка
у паски із такими ж штанятками, які визирають
з-під неї.

...РОМАНТИЧНІСТЬ

Для більше вибагливих подаємо побіч «міні»
костюм у кратку із чорним светриком, чорними
лякеровими чобітками та капелюхом, що нага
дує ковбойський. Третя суконка призначена для
тих, що бажають трохи романтизму, але прак
тичного. Вона м'яка в лінії, із прозорою блюзочкою та широким поясом у. модному тепер спо
лученні блюзки із спідничкою в одне.
Із додатків бачимо такі популярні тепер се
ред молодих великі ручні годинники на широких
кольорових пасках та беретки, які впооваїили
в моду славна англійська моделька «Твіггі» і геройка фільму «Бані енд Клайд».
Отже, маємо для кожної із читачок те. що
їй до вподоби. Може тепер, заохочені цим, інші
наші читачки попробують також прислати свої
моделі суконок та теперішнього вбрання?
Подруга Оля
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Дорогі Друзі!
На північному сході України с велике українське
місто — Харків, одне з найбільших на нашій землі, ве
ликий індустріяльннй центер, мільйонова обласна сто
лиця. Хоч не славиться це місто історичними пам'ятни
ками, як Чернігів, у якому ми побували останнього мі
сяця,, а проте воно цікаве своєю модерною архітектурою,
квітучою індустрією, своїми центрами науки і знання.
1. Ось типова вулиця у Харкові] це могла б бути
вулиця Парижу, Лондону, Берліну чи будь-якого іншого
великого міста Західньої Европи. Будинки переважно
нові, деякі навіть модерні.
2. Наприклад: кіно-концертова заля "Україна". Це
модерна, цікава споруда, із типовими Україні мозаїка
ми при вході. Незвичайна конструкція.
3. Але найбільш типові споруди Харкова — це ве
личезні індустріяльні будівлі, як наприклад, оть та —
на фотографії. Такі будівлі в Харкові містять тисячі
працівників, які роблять із цього міста "столицю інду
стрії України", використовуючи багаті корисні копалиіи недалекого Донбасу.
4. Де с велика і міцна індустрія, там близько му
сить бути теж і джерело її: наука і техніка. І тому не
дивно, щ о Харків славний на цілий світ із своїх науко
вих інститутів, університету, наукових споруд тощо. Тут
найбільший в Україні центр фізики і фізичних наук.
Тут — славні радіотелескопу атомні приспішувачі, кі
бернетичні машини. Тут теж величезний університет.
На фотографії вндно частину головного будинку. Крім
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того тут всілякі інститути: медичний, політехнічний,
мистецький, науково-дослідні, педагогічний імені Сковороди та інші.
5. У Харкові також багато театрів, культурних улаш
тувань, музеїв та інших будівель культури. Там теж
багато пам'ятників. Найславніший — це пам'ятник Т.
Шевченкові, один із найбільших в Україні.
6. Цікавий будинок історичного музею. У Харкові
багато музеїв, а Харківський Образотворчий Музей —
це чи найбагатший в Україні. Крім того в Харкові по
над 800 бібліотек, симфонічна оркестра, 6 великих те
атрів та безліч інших культурних улаштувань. Щ е трохи
статистики: Харківський університет (найстарший "уні
верситет" в Україні, заснований 1805 року — перед тим
були "колегіуми" та "академії") нараховував понад
150,000 студентів. Крім самого університету с ще в Хар
кові 20 інститутів вищих наук.
7. У Харкові багато парків, алей, дерев. Хоч це мо
дерне, кипуче місто, а проте, є багато тихих закутків,
де можна відпочити, подумати.
8. Та вже — пора прощатися із Харковом, тим Чікаґом модерної України...
9. На модерному аеропорті відлітають літаки на всі
сторони світу, можливо багато з них "зроблено в Укра
їні". Сьогодні вони із совєтськимн написами — але мо
же завтра будуть пишатись на них тризуби вільної
України?
Любомир Онишкевич
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ПРИГОДА

Подія із пластового таборового життя на
північноамериканському континенті, на
писана у формі середньовічної української
інтермедії
Степан:
Чи чув ти, Петре, брате,
Про горе те щербате,
Як зловили друга мого
Лицаря пластового?
Петро:
Не чув, Степане, скажи, що сталось?
Невже на бідного усеньке зло зібралось?
Степан:
Так!
За ногу піймали,
До табору пригнали
Трубача пластового,
Козака Степового.
Руки, ноги зв'язали,
В магазин сховали,
Стійкою стали,
Рушитись не дали.
Сумує бідний, карається,
Серце молодеє крається,
Не хочеться жити,
Бо дався дівчатам зловити.
Кричить хлопець бідний:
Рятуй, батьку рідний!
Рятуй, рідна мати,
Не дай погибати!
Рятуйте, всі друзі,
В далекому лузі!...
Петро:
А далі, що сталось?
Хіба це скінчилось
Невже ж його друзі
Забули у лузі?
Степан:
Видивились очі,
Блукали півночі,
Шукали в бараку
Друга небораку.,
Але на думку не впало
Глянути, де хлопців мало, —
До дівочого табору
В харчову комору.
Петро:
О, бідака! Дійсно шкода;
Як же скінчилася пригода?
16

Степан:
Сонце добре вже пригріло,
Поки друзям пощастило
Ребус розв'язати, —
Згубу розшукати.
Прийшли в трьолаві в уніформах,
З хустками' барвними, в шоломах,
З трубками, бубнами в руках,
З відзнаками на рукавах.
Пропонують у виміну
Працювати до загину,
Дров дівчатам нарубати
І гарненько поскладати.
А дівчата не від того,
Серця в них не має злого.
«Згода хай між нами буде,
Будуть мати приклад люди» —
Пластунам так відказали,
Свого в'язня відв'язали.
Пл. юн. Роксоляна Янішевська
гурток «Весняні ночі», 12 кур. УПЮ-ок
ім. О. Теліги, Торонто, Канада.

Увага! Увага!
«Юнака» треба не лише передплачувати, але й
докладно читати, до нього дописувати, приєдну
вати йому передплатників і збирати пожертви
на його пресфонд.

Д О Щ - П Р И Я Т Е Л Ь

ПЛАСТУНІВ?

Пластуни мають різні думки про дощ. Ви
глядає, що дощ є нашим великим приятелем то
му, що завжди є з нами, але... чи нам потрібний
такий щирий приятель?
Під час кожної великої події паде дощ. Свято
Весни на Вовчій Тропі (в Іст Четгемі) було б
дивне без хоч хвилевої порядної зливи. М П З в
1967 р. на Батурині біля Монтреалю повинно бу
ло називатися «мокра помішана зустріч», бо там
навіть на ватри «приходив» дощ. Коли почне па
дати дощ під час табору, то ще півбіди, апе ко
ли почне гриміти, у повітрі чути крім дощу, крик
і стогін.
Чому це так стається? Чи може тому, що
цощ знає, що пластуни дбають про красу і при
роду, і підливає нам квітки? Але чому треба
його так багато? Може дощ не є наш приятель
і хоче нам перешкодити в наших різних програ
мах і прогулянках?
Та що б там не було, але до дощу всі тач
звикли, що без нього не можна собі уявити прак
тичного пластування. А тому, що ми на наших
таборах -чи прогулянках забавляємося, співаємо
і сміємося, чи можна дощеві дивуватися, що він
так часто хоче до нас прилучитися?
Рома Ляшевич

Дорога Роксі!
М а й ще трохи терпеливости — Твій брат змі
ниться напевно. В одного цей важкий вік «виро
стання» трива- дозше, в іншого — коротше.
А покищо старайся не сварити його (на це є
батьки), а радше ігноруй усякі припливи його не
чемносте. Ц е часом помагає, як нема публіки, для
якої їх робиться. Допомагає також і вплив відповід
ного товариства, зокрема як є десь старший друг.
що вміє заімпонувати. Зближається літо — і пла
стовий табір це знамените місце для Твого брата.
Хто зна — може приїде з табору вже інакший?
Дорога Подруго!
В нашій пластовій станиці сеньйори дуже сер
диті, коли хтось із юнацтва спізняється на імпрези
чи інші національні свята, хоча вони через «икраінську точність» і так не починаються на час, і ми
мусимо чекати. Також на цих самих імпрезах ми
нудимося тому, що кожна особа, яка говорить про
мову, хоче розповісти про все, що пережила, і це
триває принайменше годину. М и пробуємо стар
шим вияснити, щ о це не потрібне, але, здається
надарма. А що Ви думаєте про це?

Подруга Дада
Дорога Подруго!
Я маю дві товаришки, які себе майже нена
видять, але обидві мене дуже люблять. Вони наго
ворюють мені одна на одну, і хочуть знати мою
думку. Я їх обидві люблю і не хочу їх утратити.
Я хотіла б, щоб вони знову стали приятельками і
щоб ми утрійку товаришували. П р о ш у сказати ме
ні, щ о я маю зробити?
Приятелька

Рома
Дорвга Ромо
Я вже не один раз відповідала у своїй руб
риці порад на тему українських імпрез та їх змі
сту. Бачу однак, щ о це пластову молодь дуже заторкує і щ о Ви всі бажали б таки дочекатися яко
їсь зміни в наших національних імпрезах, у яких
берете участь. Але, на жаль, хоча Стільки пишемо
і говоримо на ц ю тему, наші «батьки народу» не
хочуть прийняти цього до відома, і далі влашто
вують утертим звичаєм імпрези, що починаються
з опізненням і відзначаються довжелезними про
мовами.
М о я рада — пластова молодь повинна гово
рити про це із своїм безпосереднім проводом у Ста
ниці і просити обмежити обов'язкову участь юнац
тва у загально-громадських імпрезах до мінімум,
гж до. того часу, як вони змінять свій тепеоішній
характер.

Дорога Приятелько!
Ти маєш добре серденько і добрі бажання, але
вір мені, щ о дуже рідко трапляється, щоб три то
варишки жили однаково добре між собою. Знаєш
ту американську приповідку, яку можна і до Тво
го випадку достосувати, що «ту із є компані, трі
із є кравд»? Ти мусиш вибрати — або рішити, яка
з цих товаришок Тобі миліша та з нею дальше то
варишувати або кинути їх обидві і шукати іншого
товариства. Стояти так по середині у постійних кон
фліктах і фальші дуже важко.
Подруга Дада

• Будьте ПЕРЕДплатником. а не Ш С Л Я 
платником «Юнака»! Тому Ш Е Н И Н І вишліть
5.00 дол. -ПЕРЕДплату за 1968 рік, як теж свою
пожертву на пресфонд «Юнака»!

Подруга Дада
:••><-:•
Дорога Дадо!
М о я проблема — це не мої батьки, як це є
в багатьох інших юначок та юнаків, але мій брат,
якого не можу зрозуміти. Часом він може бути
дуже чемним та вирозумілим, але часом він просто
перевертає цілу хату. Відповідає нечемно батькам,
починає сварки за найменші дрібниці зі мною і т.
п. Кажуть мої батьки, щ о він виростає — але він
уже так виростає три роки і не може вирости! Про
шу мені пояснити, чому він такий і як йому можі а допомогти!
Роксі

Х т о з Вас п о д о р о ж у є
• літаком * кораблем * поїздом * автобусом
у Канаді чи поза Канадою повинен вупнти по
дорожник нвнтов і одержати безплатно всім
потрібні інформації і поради
в українськім подорожнім бюрі
МАРКІЯНА

КОГУТА

Віоог Тгагеї А д е п с ц
1190 Віоог $•. Ж**! — Тогопто 9, Опіагіо
ТоІорЬопо: 535-2135 А 535-31 Зо
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тільки на таборах у літі, але й по містах взимку
часто формуються відбиванкові дружини, які зма
гаються одні з одними. Відбиванку почали грати
в 1895 році і від того часу її дуже швидко прий
нято загально та в І 957 році ця гра стала офі
ційною грою Олімпіяди.
На таборах усі очікують пори дня, коли на
програмі є зазначене «плавання». Пластуни тоді
підготовляються до плавацьких змагань. Точкування змагань відбувається на віддаль, швид
кість і стиль. У цій ділянці спортів пластун мо
же також одержати відзнаку іспиту вмілости
плавання.

З літом приходять вакації, відпочинок та
пластові табори. На таборах знаходимо різні
роди пластування: гутірки, спів, мандрівництво
та спорт. Спорт займає поважну частину табо
рової програми, а саме: спортові вправи і зма
гання, легкоатлетику та відбиванку. Спорт ви
робляє у пластуна витривалість, розвиває м'язи
та зберігає здоров'я. Щ о б мати успіхи у спор
ті, треба подбати, щоб кровообіг і серце були
в порядку. Це осягаємо щоденною руханкою —
на таборі так званим — раннім прорухом.
Під час спортових вправ пластун пізнає важ
ливі прикмети характеру: відвагу, чесну гру, дух
змагань і співпраці та справедливість. У спор
ті пластун вчиться сприймати блискучі моменти
перемоги та розуміти чесну програну. Спорт тіс
но зв'язаний із пластовою програмою, бо він
виробляє такі прикмети, які вимагає пластовий
закон.

Може найпопулярніший спорт на таборах —
це відбиванка. До гри не треба багато приладдя.
Треба лише мати: добре приміщену площу, сіт
ку та м'яч. Відбиванки не дуже тяжко навчитися,
і це є дуже приємна гра. Відбиванки граємо не
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Легкоатлетика охоплює такі улюблені форми
спорту як біг, різні стрибки та мети. Вона ви
магає довгого безпереривного тренінгу та ви
тривалости. На таборах подруги та друзі зазна
йомлюють юнацтво з різними родами легкоатлетики. Коли юнак чи юначка заціказлені цими
спортами, за дозволом лікаря, вони можуть за
порадою кваліфікованих друзів вибрати один
спорт, у якому сконцентрують усі свої зусилля.
Під доглядом кваліфікованого тренера вони мо
жуть здобувати дальші осяги в даному спорті,
не тільки вліті на таборах, але і в місті упродозж
шкільного року..
Але на таборах юнацтво може зазнайомитися
з найпопулярнішими ділянками легкоатлетики та
пізнати підставу їх техніки. ,
Біг — це один із найстарших та найприродніших спортів. До нинішніх часів на спорто
вих змаганнях біг займає важливе місце, бо ви
робляє всі м'язи. Біг ділимо на той групи: ко
роткий — 100-200 метрів, середній — 400, 800
і 1,500 метрів, та довгий — на 5000 і більше
метрів. Щ о б вправляти біг, треба перейти різні
довгі вправи під доглядом тренера. Перше тре
нуємо на повільному темпі, щоб вивчити добрий
спосіб бігу. У коротких бігах треба мати вели
ку швидкість, силу та координацію. Довгі біги

також вимагають витривалости та плян бігу.. Се
редні біги вимагають і одного і другого.
С т р и б о к у в и с о ч і н ь — також спорт
з давніх часів. Найважливіше у стрибку у ви
сочінь — це добре відбитися після розбігу. При
навчанні засвоюється поодинокі фази стрибка.
Найпопулярніший спосіб переходу поперечки —
це перекочування, бо цим можна здобути най
вищу височінь. Хоч ріст змагуна допомагає йо
му, техніка і прецизність є дуже важливі.
У с т р и б к у у д о в ж і н ь — для успіхів,
дуже важно добре виконати 4 фази стрибка: роз
біг, відбиття, лет та зіскок. Коли змагун зробить
хоч найменшу помилку, в будь-якій Фазі, то його
стрибок не буде такий далекий, як міг би бути.
Д о легкоатлетики належать також різні ме
тання.
М е т а н н я к у л е ю . Змагун пробує якнай
кращим стилем якнайдалі метнути кулю. Щ о б
далеко метнути кулею, треба довго вправляти.
Цей спорт вимагає багато сили. На таборах
уживаємо кулі від 7 до 12 фунтів.

Пгюфесор: Хлопці, я вас нині випускаю на
10 хвилин раніше. Прошу, виходьте дуже тихо,
щоб не побудити учнів інших кляс.
*
Псліціянт: Чи ви зауважили число авта, щ о
вас вдарило?
Пані: Ні, але та жінка, щ о була в ньому ма
ла футряний плащ і чорний шовковий капелюх.
Юначка на таборі прибігла до шатра прово
ду і дуже схвильовано сказала комендантці, щ о
в них у шатрі є тхір. Комендантка порадила
юначці посипати кришками з хліба або тісте
чок стежку із шатра в ліс.
За якусь хвилю юначка знову прибігла до
комендантки і сказала:
— Подруго, ми зробили так, як ви казали,
і тепер маємо двох тхорів у шатрі.
**
Мага: Я не думаю, що нашим сусідам подо
бається музика Івасева.
Тато: Чому ти так думаєш?
М а м а : Нині вони подарували йому складаний
ножик і спиталися, чи він знає, щ о є в середині
бубна.
**
*
Жінка в музеї: А то хіба щ е одна огидна
модерна різьба!
Прозідник у музеї: Ні, прошу пані, це дзер
кало!

Метанння
д и с к о м — у старовинній
Греції цей спорт був дуже розвинений. У 1896
році включено його до новітніх Олімпіяд. Щ о б
метнути далеко диском, треба більше вправи ніж
сили. Щ о б правильно метнути диском треба опа
нувати тримання диску, поставу, оборот та вимет.
М е т а н н я р а т и щ е м . Щ о б уживати ра
тище, треба мати велику площу та виконувати
мет з великою обережністю та при догляді тре
нера. Змагун звичайно -біжить 100 кроків, тоді
з підскоком та великою силою метає ратищем.
Ось і всі спорти, щ о їх знаходимо на виховно-вишкільних таборах. Але в Пласті плекають
щ е й інші роди спорту, з якими можна ближче
познайомитись на спеціялізаційних таборах.
Мотря Шараневич

Очевидно, що тато не має нічого проти того,
щоб ми обидвое були разом. Він думає,
що ти дівчина...
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П О П У Л Я Р Н І

Бані

і

Ф І Л Ь М И

К л а й д

Воппіе апа* Сіугіе
«Бані енд Клайд» — це немов виставка об
разів різних малярів. Кожна сцена має свій осо
бливий стиль, але всі разом є дуже добре артис
тично сполучені. У цьому фільмі є комедія і тра
гедія, реалізм, імпресіонізм і навіть сюрреалізм.
Фільм починається весело — Бані і Клайд
роблять багато смішних помилок, а музика до
дає до настрою. Представлено добре тридцяті
роки, їх злидні та безнадійність. Тут народній
вплив змішаний із впливом 30-тих років.
В одній сцені спочатку фармер стріляє у
свою хату, яку сконфіскував банк. Можна зав
важити готичні впливи — все видовжене; без
глибини нема почуття.
Коли Бані вертається до своєї мами, ціла
сцена накручена через фільтри і особи видають
ся немов у мряці; тут бачимо не реалізм а при
мітивізм думок Бані. Вона бачить лише те, що
хоче, і не здає собі справи, що діється. Це ство
рює імпресіоністичний образ.
Сюрреалізм бачимо при кінці, коли брат
Клайд-а вмирає. Цей образ розмальований кро
в'ю і болем. Сцена роздовжується аж до місця,'
коли публіка відчуває біль.
Тепер трагедія перемагає. Бані і Клайд са
мі ранені; біль стає провідною думкою. Але швиді'о вони забувають біль і знову приходить реа
лізм. Бані пише вірші, але кінець неминучий.
їх смерть накручена в повільному темпі, кри
ваве, але якесь із значенням.
Виходимо з кіна потрясені до глибини. Хоч
Бані і К^айд були злодіями, чомусь фільм спону
кує глядача співчувати їм.
Вірляна Ткач
Людина на кожну ситуацію

О Ч И М А

Ю Н А Ч О К

Техніка фільмування дуже добре розвинена.
«Е мен фор ол сізонс» — фільмований на чудо
вому тлі англійського краєвиду — сіл, палат та
судів. Одяги дійових осіб є чудові, гарно ха
рактеризують добу. У фільмі чудові кольори.
Тло, одяги та природа фільмовані в багатих ко
льорах, які своєю реалістичністю захоплюють
усіх. Артисти дуже переконливо і з почуттям
виконують свої ролі.
Цей фільм не тільки гарний технічно, але це
також дуже цінний історичний фільм про початки ренесансу в Англії.
Мотря Шараневич
Доктор- Жіваґо
Босіог 2НІУа£0
Загальна реакція на фільм «Доктор Жіваго»
була, що це один з найкращих фільмів в остан
ніх часах. Чудові краєвиди уральських гір та
прекрасна музика дуже багато додали до «ат
мосфери» фільму, але гарний фільм не може бути
без уявного і зворушливого змісту. Артисти так
реалістично, а заразом і по-мистецькому відігра
вали свої ролі, що чотири години фільму вида
валися багато коротшими.
Найсильчіше враження із цілого фільму зро
била на мене головна мелодія музики з фільму.
До неї укладено українські слова, які можна ча
сто почути, як грає оркестра п. Б. Гірняка. По
лаємо ці слова:
ТВОЯ ЛЮБОВ
уклав Богдан Гірняк
Твоя любов
— це спів пташок в гаю,
Твоя любов
— це пахощі в маю,

А Мап гог А1І Зеазопа

Твоя любов

Коли описуємо нинішні фільми, вживаємо та
кі слова як: реалістичний, цікавий, прямий тощо.
Луже рідко описуємо фільм як «чудовий» або
«прекрасний». Але фільм «Е мен фор ол сізонс»
можна назвати словом — «чудовий».
Фільм представляє боротьбу людини, яка
Пореться, щоб зберегти свою індивідуальність:
Св. Тома Мур не був малою, слабою людиною, як
часто описують людей релігійного стану. Його
честь не дозволила йому погодитися з розводом
та другим одруженням короля Англії — Генріха.
Хоч він знав, що вкінці за свої погляди він за
гине, він не зміняв їх. У фільмі бачимо сцени, де
в суді св. Тома себе чудово обороняє, а коли
його засуджують на смерть, ми не можемо з
тим ніяк погодитися.
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Твоя любов

— це щастя немов у сні,
— це пахощі на весні.
Мрії усі, всі юні сни мої
Перенесу у дарі лиш тобі,
Твоя любов химерна мов весна,
Серце тремтить, — п'яніє вся душа;
Лиш тебе, я хочу'ввік любить,
З тобою лиш про щастя хочу снить.
Ляля Мельник
П і ш л о

з

вітром

Сопе \уііп ІЬе \Уіпа!
«Ґан віт де вінд» — це кольоровий фільм із
часів Громадянської Війни в Америці у 1861 1864 р. Фільм накручений на підставі знаної по-

вісти Маргарети Мічель під тим самим наголов
ком.
Головна особа, Скарлет ОТара, молода, его
їстична, безоглядна, повна енергії молода дівчи
на — без вагання прямує до своєї наміченої мети.
Трохи подібний до неї самолюбством, матеріялізмом, браком шляхетних принципів — Рет Батлер. їм протиставлені двоє молодих, лагідних
удачею ідеалістів: Ашлей і його жінка Мелані.
Вся дія у фільмі складається з боротьби та ін
триг між характерами власне цих 4-ох осіб, на
тлі жорстокої війни та біди, яку вона приносить.
Незабутня у фільмі сцена — це здобуття міста
Атлянти північними військами Шермана. У філь
мі багато дуже добре відтворених сцен і подій,
пов'язаних із тодішнім побутом. Хоча цей фільм
накручений більше як двадцять років тому, а
тепер тільки музика відновлена, він робить на
глядача глибше враження ніж багато сьогодніш
ніх фільмів, які користали з модерних техніч
них засобів 60-их років нашого сторіччя.
Марта Авдикович
Ґрадуант
ТЬе Сгасіиаіе
Фільм «Де Ґреджюет» подобався мені най
ліпше з усіх фільмів, які я дотепер бачила. Він
смішний, зворушливий, і показує, як людина під
ростає.
Головною особою є молодий хлопець, Дастин Гофман. Він поводиться як пересічний 21лїтній хлопець, — здивований, сконфужений але
й охочий до всього.
Молодий хлопець, щ о закінчив університет,
приїжджає додому, щоб почати своє життя, але
він не знає як. Він не хоче бути «гіппі», але та
кож не хоче бути адвокатом. Він тільки хоче
бути собою.
За дві години фільму ми бачимо, як Дастин
Гофман підростає, і зміняється із зажуреного
хлопця в мужчину, який знає, чого він хоче і знає,
як того домогтися.
Леся Дереш

Т А Б І Р
Щ о будеш робити цього літа? Працювати?
Ходити до школи? Ні?!
О, Ти до табору їдеш! М о ж е Тебе висила
ють батьки до табору, і Ти не дуже хочеш їхати?
Ти питаєш — чому мені їхати до табору під
час вакацій? Я можу поїхати до модерного літниська над морем або в горах. Н а щ о мені неви
годи, раннє вставання і впорядники, яких треба
слухати? Нащо?!...
Певно, коли Ти їдеш на вакації, щ о б погрубнути, полінюхувати і понудитись — то не їдь до
табору, бо в таборі цього Ти не знайдеш. Але,
коли Ти хочеш навчитися чогось практичного, пі
знати нових товаришів, змужніти, усамостійнитись, то ми радимо Тобі поїхати до пластового
табору.
Ти привезеш із табору спомини і переживан
ня, які залишаться Тобі на все життя... Ти не
забудеш ніколи, як Ти стояв на стійці, хоч зимно
і темно було, і Ти дуже хотів спати... Ти прига
даєш собі не раз, як Ти табір від нападу оборо
няв, як Твій гурток виграв теренову гру... Ти
спом'янеш ватри, повні незабутнього чару, і тихі
пісні серед ночі...
Ти вийдеш із табору трохи дужчий і розум
ніший. У Тебе зродиться віра у свої сили, і Ти
будеш гордий із своїх трудів...
Коли Ти не віриш мені, то запитай тих дів
чат, щ о по кожному таборі плачуть, бо не мо
жуть розстатися зі своїми товаришками; запи
тай тих хлопців, щ о залюбки розповідають про
свої пригоди в таборі. Запитай!... Вони Тобі
скажуть, чому вони рвуться до табору: тому, щ о
там приємно... Як поїдеш сам до табору, то пе
реконаєшся, щ о це все правда і будеш заохочу
вати інших.
О. І.
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З нагоди дня народження Дорогого нам
пл.. сен. керівництва-

проф. ЛЕОНІДА БАЧИНСЬКОГО
складаємо 25.00 дол. на Пластовий Музей
у Клівленді та 10.00 дол. на пресфонд "Юнака".
ПРОВІД І ЧЛЕНСТВО ОСЕРЕДКА ПРАЦІ УПС
Клівленд, США.

и й

ВОДНОМАНДРІВНИЙ

ТАБІР

для старших пластунів і старших юнаків
Організатор:
27-ий Курінь УСП-ів «Хмельниченки»
Місце: Алгонквін Парк, Канада
Час: 17-30 серпня 1968 р/
Оплата:
75 дол. — покриває харч, канойки, відзнаку та
подорож із Іст Четгем до Альґонквін Парку і назад
Веі.моги: 15 літ і 2-га пл. юнацька проба.
Інформації та ферми зголошення можна одержати
від організаторів табору:
.Іагозіаж Заіак
Уцгу ЗтасЬіуу
21 Тгесіеао 5т.
708 Зесіділмск Аує.,
Нагітогс!, Сопп. 06114, Ц. 5. А. 5тгаттог<і, Сопп., СІ. 5. А.
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ПЛАСТУНИ У В1ДБИВАНКОВОМУ
ТУРНІРІ

24 березня цього року відбувся
відбиванковий турнір у Нью-Гет'ївен,
С Ш А , в якому взяли участь пред
ставники Пласту і С У М А різни-:
місцевостей. Приїхали пластові дру
жини хлопців та дівчат і дівоча
дружина С У М А з Пассейку, Н. Дж.
З Нюарку приі-.-ала пластова дружи
на юначок. З недалекого Гартфорду
загостили три дружини — одна пла
стова хлоп'яча і дві сумівські, а з
місцевих взяла участь ньюгейвенська дружина пластунів.
У хлоп'ячих змаганнях, перше
місце здобули сумівці з Гартфорду,друге місце — пластуни з Гартфор
ду. У дівочих змаганнях С У М А -

Гартфорд здобув перше м:сце, Пласт
-Пассейк — друге, а Пласт-Нюарк
третє.
Крім нагород, які здобули дру
жини за гру, судді вручили чаші
двом індивідуальним грачам за їх
справжню спортову поставу та за
загальну гру. Ці нагороди одержали
Ліда Тим'як з нюаркськоі дружини
та капітан гартфордської дружини
пластунів, Андрій Пришляк.
Після закриття турніру змагуни
щиро попрощалися з друзями-спортовцями та вирушли в далеку до
рогу додому.
Ляля Мельник

П О М И Н К И Д Р О Т А В ТОРОНТІ
У сороковий день від смерти
сл. п. проф. д-ра Олександра Тисовського-Дрота пластунки і пласту
ни Пластової Станиці в Торонті вша
нували покійного Засновника своєї
організації.
Увечорі, 9 травня ц. р. хоча був
дуже зливний дощ, зібралися на ці
поминки майже вся пластова мо
лодь з прапорами та багато стар
шого громадянства, членів Пласт
прияту, батьків пластової молоді, як
також представників місцевої пре
си та централь наших інших моло
дечих організацій.
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Для пластунів католицького ві
ровизнання відслужили панахиду в
Церкві св. О. Миколая 5 священиків
під проводом всесвіт, о. крилошанина Петра Хомина. Співав принагід
ний хор. При останнім "Христос
Воскрес", яке співає наша церква
у великодньому часі замість "Віч
ная пам'ять", усі прапори похили
лись до долу в жалібній пошані.
Для пластунів православного ві
ровизнання відправив панахиду в
соборі св. Володимира Великого пра
вославний капелян о. Юрій Ференців.

Після панахид відбувся в залі
церкви св. О. Миколая жалібний
апель. На сцені виднів портрет Вепикого Покійника прибраний трьома
червоними рожами, щ о символізува
ли три головні пластові обов язки,
а під портретом покладено великий
вінок із зелені, в яку були вплетені
14 рож, як символи 14-ох» точок пла
стового закону. Почесну стійку бі
ля портрету тримали 4 пластуни і
4 пластунки в одностроях, по двоє
її кожного уладу і з пластового
сеньйорату.
Жалібний апель започатковано
пластовим гимном і коротким словом
голови К П С — пл. сен. Василя Янішевського. Почесний член Пласту проф.
Зенон Зелений говорив про Покій
ника як про видатного українського
громадянина, педагога і науковця.
Довше слово про Дрота як заснов
ника й ідеолога Пласту та духового
батька пластової молоді виголосив
пл. сен. Омелян Тарнавський, що
переповів цілий життєвий шлях По
кійного, життя якого було прикла
дом справжнього пластуна, бо у йо
го житті слова і діла ніколи не роз
лучались.
Пл. розв. Тарас Баб'як продеклямував вірша ст. пл. Ореста Баранського п. н. "Нема Тебе...". Бун
чужним апелю був пл. сен. Олек
сій Сагайдаківський.
Перед сценою, на якій висів пор
трет, стояли хорунжі з прапорами.
Коли при кінці апелю жалібно за
грала сурма, усі на струнко відда
ли почесть своєму Основоположни
кові, який упродовж 57 років до са
мої смерти, був вірним Пластовій
Ідеї.
Пл. розв. Леся Базнлевич
гурток "Чайка", 12 кур. УПЮ-ок
ім. О. Теліги, Торонто.

Усміхнися!

Д О Б Р Е ДІЛО
Г У Р Т К А "ЛІСОВІ Т Р О Я Н Д И "

"ЧАРІВНА ІСКРА"
Минулого літа, від 20 до 31 сер
пня 1967 року, відбувся табір кадр
новацьких виховників "Чарівна Іс
кра" на, Іст Четгемі. Уже першого
дня всі взялися до роботи, бо пе
рейти цей курс не легка справаї
День за днем слухали гутірки, на
яких ми. вчилися про новацькі схо
дини, проби, вмілості, пісні, забави,
прогулянки та інше. Це все треба
було записувати, бо наші зошити
мали бути точковані при кінці кур
су.
Вечорами, якщо погода дозволяв
ла, відбувалися на дворі новацькі
ватри, на яких всі весело забавля
лися. Коли падав дощ, були спільні
ватри з членами юнацької кадри в
кухні. Ці ватри були найвеселішії
Рої новацької кадри давали веселі
скечі, а гуртки юнацької кадри да
вали серйозні точки.
По одній такій ватрі, провід обох
кадр зробив нам несподіванку і вла
штував вечірку. Деякі хлопці мали
із собою Гітари та навіть не пога
ними голосами співали до танців.
Після кількох годин всі, потомлені,
помандрували до своїх бараків та
хутко заснули. Того вечора нікого
не треба було заспокоювати!
На другий ден ми вибралися на
прогулянку. Але це не була звичай
на прогулянка — це була новацька
прогулянка І М и не мусіли маршувати ані бути тихо. Усі йшли, як і
куди хотіли. По дорозі ми рвали
дикі яблука та смачно їх заїдали.
Прийшовши на місце, ми з'їли обід
та годину відпочивали. Потім хлоп

ці пішли на коротку теренову гру,
а дівчата вийшли на гору і огляну
ли чудовий краєвид. Відпочивши
знову, рушили ми всі назад до та
бору.
Останній день курсу був сум
ний. Після сніданку було три годи
ни на пакування, чищення бараків
та площі, і останній раз ми жарту
вали з нашими новими товариша
ми і товаришками. Під час закрит
тя всі довілалися, що перейшли курс
та дістали відзначку. Попрощав
шись, кожний зі сльозами в очах
виїхав у свою сторону додому.
Христя Кнзнма

Ува,:а!
Увага!
Передплатники «Юнака»,
ПЕРЕДПЛАТУ
м о ж н а тепер вплачувати в Т о 
ронті в пластовій кооперативі
« П Л А Й » , а в Нью-Йорку в пла
стовій крамниці —
«МОЛОДЕ
Ж И Т Т Я » . Річна передплата для
Канади та С Ш А є тепер 5 дол.

Членки гуртка УПЮ-он "Лісові Тро
янди". Зліва направо: Люба Бойко,
Оксана Дмитрук, Одарка Пріць, На
талка Хомяк, Ірка Кухаришин Ок
сана Суховерська, Лариса Блавацька і подруга ст. пл. Ірина Апанюк.
На світлині бракує юначки Ірки Кушки.
Члени гуртка "Лісові Троянди''
з 6-ого куреня УПЮ-ок ім. У. Крав
ченко в Едмонтоні, маючи на ува
зі одну з пластових прикмет — "бу
ти корисним", задумали зробити
щось корисного для нашої україн
ської спільноти.
На наших сходинах, що іх гур
ток відбуває кожної суботи під про
водом нашої працьовитої і помислової подруги ст. пл. Ірки Апонюк,
запало рішення придбати суму 100
дол. і пожертвувати їх на Шевчен
ківську фундацію.
Від-тоді почалася наш-а праця.
З початку інколи закрадалися сум
ніви, бож нас лише вісім, і всі ми
обтяжені наукою (більшість з нас у
ХП-ій клясі). Одначе, по кількох тиж
нях, наші сумніви розвіялися, бо ми
вперто і послідовно прямували до
наміченої цілі. Кожної суботи ми
продавали солодке і воду, робили
цвіти і інші прикраси, вишивали,
щоб здобути намічену суму грошей.
Наша наполеглива праця увін
чалася устйхом і ми зібрали 100,00
дол. та переслали нашу пожертву
на Шевченківську Фундацію, якою
завідує Централя Комітету Україн
ців Канади у Вінніпезі. М и раді та
горді, що своєю скромною, але щи
рою пожертвою причинилися до так
важливого діла.
Пл. розв. Люба Бойко
писар гуртка УПЮ-ок
"Лісові Троянди", Едмонтон.
23

ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛКИ
В останньому числі "Юнака" за

Учасники табору кадри кнацьких виховників і виховниць під назво:о "Нз.
зміну" на "Вовчій Тропі" в Іст-Четгем, С Ш А .

"НА ЗМІНУ"
Табір кадри юнацьких виховників
(Спомин)
На таборі кадри, так як на всіх
таборах, по довгому тяжкому дні,
усі чекають на той відпочинок, що
його приносить нічна тишз.. Але не
завжди нам вдавалося відпочити.
Хоча довкола нас крім лісових зву
ків була тиша, але не довго воно
так було. В одній хвилині (була це
приблизно 12.05 год. по півночі) та
бір розбудився зі свого заслужено
го сну. Подруга бунчужна почала
всіх у таборі будити словами: "ти
хий алярм". По шатрах було чути:
Вона жартує!.. Мене нема... скажіть,
що я втекла!.. Те все приснилося —
ніхто не чув алярму, правда?..
Але, не зважаючи на ці нарі
кання і стогони, мусіли збудитися.
Та, не направду збудитися — біль
шість учасників тільки викотилися
зі своїх ліжок. Наказано нам узяти
із собою коци, і табір відмашерував на долину. М и йшли, а за нами
тягнулися коци, аж поки не дійшли
ми до першої мети — басейну. Тут
курінні дістали смолоскип, а один
учасник набрав риночку води та
всі відійшли однією лавою.
Тепер усі вже зорієнтувалися,
що це мало бути — посвячення та
бору кадри "На зміну". Учасники
втихли, але коци далі тягнулися по
землі за нами. М и йшли в незнану
темряву, і тільки смолоскип освічу
вав нам стежку. За якийсь час ми
станули перед великим білим бере
зовим хрестом. Тут кожний учасник
дістав свічку і засвітив іі промовив
ш и молитву за поляглих, які пожерт24

вували своє життя за Україну. Ру
шили далі. Табір вийшов на широ
ку поляну, де побачили, що чекала
на нас величезна ватра.
Усі станули довкола неї, а "Лі
сові Чорти" перевели церемоніял.
Коли вони всіх кропили водою, ку
рінні підпалили ватру. Вибухли вго
ру іскри і табір ожив. Усі почали
весело гомоніти та співати пісень.
А коли гфийшло заспівати гимн, та
бір гордо і голосно заспівав його.
По кількох піснях усі задоволені ру
шили до табору. Знову ті коци тяг
нулися за нами, але ніхто не звер
тав увагу на таку дрібницю. Усі
вже були дуже веселі і задоволені
з двох причин: перша, що нам це
ремоніял дуже подобався, а друге,
що ми верталися до наших теплих
мішків до спання. Як спершу ми ви
котилися з ліжок, так тепер всі "впа
ли" на ліжка та снили про цю ці
каву ніч.
Ліля Сиґіда

травень ц. р., на 27 сторінці, в до
писі п.н. "Юначки в Австралії шу
кають дружби" зроблено в останньо
му відступі кілька помилок і не по
дано адреси. Перепрошуємо наших
дописувачів з Австралії і наших чи
тачів зіа ці помилки, зроблені при
коректі тексту, та подаємо правиль
ний текст і адресу:
"У нас тут в Джілонґу, у нашо
му курені є пластунки, які хотіли б
нав'язати дружбу з пластунами і
пластунками Канади і С Ш А . Чи
знайдеться хтосЬ| із читачів "Юна
ка", що був би зацікавлений листу
ватися з нами? Тоді пишіть на ад
ресу: МІ5$ Н. МусЬаіІуїіуп, 75 АЬегсіееп 5т., Ме^то^п, Уісіогіа, 3220,
Аікігаїіа".
Скоб!
Пл. розв. П. Чепак, курінна,
пл. розв. О. Корнійчук, писар,
ст. пл. 3. Михайлишин, зв'язкова

Крім того в цьому числі "Юна
ка" зроблено ще одну помилку на
24 сторінці, а саме надруковано дві
ілюстрації на невластивому місці.
Ілюстрація поміщена під ч. 5 "Есте
тика сидження" мала бути під ч. 6
"Вигода" і навпаки. — Наших чи
тачів прохаємо вибачення також і за
цей "друкарський чортик". Редакція.

ПЛАСТОВЕ ПІДПРИЄМСТВО
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Єдина пластова крамниця
у С Ш А мас на складі:
• пластові однострої • пла
стові відзнаки до одностроїв
і таборовий виряд • пласто
ву літературу • і т. п.
М О Ь О О Е 2¥ТТІА, Іпс.
302 Е. — 91Н 81.,
\ е * Уогк З, N. V., ІІ.8.А.

СТРІЛЕЦЬКИЙ

ГУРТОК

ПРИ ПЛАСТОВІЙ СТАНИЦІ
в ТОРОНТІ
В неділю, 17 вересня 1967 року,
на оселі "Говерля" біля Торонта від
булися щорічні змагання в стрілянні
між молодечими організаціями ОД У М , Пласт і С У М за перехідну чаШУ. уфундовану Станицею Братства
1 У Д У Н А в Торонті.
Дружина СУМ-у здобула перше
місце та перехідну чашу, вибивши
629 на можливих 750 точок. Пласту
ни у складі Ю р к о Коморовський,
Богдан Боднарук, Юрій Федина,
Юрій Гарапа та Іван Клим вибили
596 точок та здобули друге місце,
а дружина ОДУМ-у зайняла третє
місце, вибиваючи 441 точок.
В індивідуальних змаганнях пла
стун Богдан Боднарук зайняв пер
ш е місце, здобуваючи 137 точок. Зма
гання відбулись у трьох засадничих

НАШ

"ЛІС Л І Т Е Р А Т У Р И "

У часі літніх вакацій ми жили
в горах Кетскіл, у Гантері, в домі,
що мав назву "Черемош". Там в
околиці високих гір, тихих полів і
недалекої рвучкої річки пізнали ми
інших вакаційних мешканців нашо
го дому, усі діти яких були, як ми,
пластунами та пластунками. Однак
ми молоді швидко роз'їхалися на
пластові табори, кадри та зустрічі.
Але опісля знову всі зустрілися
в горах у "Черемоші". Минали весе
ло літні дні. М и купалися, шукали
ягід, грибів, грали відбиванку та
різні цікаві ігри. Тут, між горами,
ми святкували Івана Купала, пали
ли вогні та співали багато пісень.
Одного разу ми, старші дівчата
— Христя, Марта і я, постановили

Зліва до права: пл. юнаки Богдан
Баднарук, Юрій Федина, Юрій Гара
па, Іван Клим і ст. пл. Юрій Кеме
ровський.
позиціях: лежачій, клячачій або си
дячій та стоячій.
Стрілецький гурток почав пра
цювати в 1965 р. під пюоводом ст.
пл. Андрія Роговського. Тоді вперше
відбулися стрілецькі змагання на
ш и х молодечих організацій, у яких
першуном був Пласт. Відтоді такі

змагання відбуваються щорічно на
оселі "Говерля". У перших роках на
ші стрільці віравляли мало так, щ о
осяги були досить низькі. Натомість
в 1967 році вони вправляли частіше
на оселі "Говерля", щ о піднесло їхні
осяги на останніх змаганнях. Тепер
наш стрілецький гурток робить ста
рання, щоб дістати змогу брати
участь у канадських стрілецький
змаганнях.
Стрілецький пластовий гурток
у Торонті начислює тимчасом 6 чле
нів. Одначе, якщо є зацікавлені юна
ки в цьому спорті, прошу зголошу
ватися до ст. пл. А. Роговського (те
лефон: 366-4363), до Богдчна Бодн1*рука (телефон: 536-7098) або до спор
тової референтури при Пластовій
Станиці у Пластовому Домі в То
ронті.
Богдан Боднарук
член стрілецького гуртка

Виставка у "Лісі літератури".
Мешканці "Черемошу" у Гантері, II. Й., С Ш А ,
зробити "Ліс літератури". Це забра
ло багато часу і роботи, але ми скін
чили наш "Ліс". Приходило багато
гостей його оглянути, і при цій на
годі ми назбирали від наших гля
дачів 12,45 дол. на пресфонд "Юна
ка", які разом із знімкою "Лісу" та
нас усіх у "Черемоші" ми вислали
до "Юнака".
Коли з'явилося перше осіннє ли
стя, ми мусіли. прощатися і від'їзди
ти додому з веселими і сумними
споминами, із споминами про чудо
ві літні дні із чарівними зоряними
вечорами.
Як добре, щ о літо приходить
знову, а з ним табори, вакації та
нові переживання.
Пл. уч. Христя Баранська

ПЛАСТОВИЙ

ЯРМАРОК

У

ТОРОНТІ

На відкриття ярмарку юначки уставилися у велике коло на середині залі,
де відбувся ярмарок, і заспівали пісню...
Коралі, маки цвіт,
Весні на привіт,
Ю н а ч к и застеляли
Приємно уклаладн.
На килимах
Вишивані взорн,
Вишивані ляльки,
Карі очі — чорні брови...
Паперові квіти.
Весняні кольори,
Всього безліч
Розлилось як море.
Сміх дівчат
Серед співу розігрався
І все готове...
Ярмарок почався.

Щ е один рік минув від остан
нього пластового ярмарку, щ о від
бувся 28 травня в 1967 році. Збли
жався час нової праці, нових ідей і
змагань. Н а ш Торонтський кіш пла
стунок взимку ц. р. з ентузіязмом
розпочав приготовлення до ярмарку.
У кожному гуртку, наче у вулико
ві, ішла праця. Досвідчені практи
кою минулих базарів, заохочені здо
бутим у минулому році першим міс
цем, ми взялись до праці щ е з біль
ш и м старанням і запалом. Тижні
праці пройшли швидко і вкінці при
йшов знову день нашого пластово
го ярмарку, 12 травня ц. р.
Того дня від ранку юначки при
бирали залю. Уставляли в підкову
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столи, накривали їх килимами і жва
во укладали свої ручні роботи.
Офіційно розпочався ярмарок
піснею "Ярема". Тоді члени жюрі, а
саме: пл. сен. Дарія Даревич, пл.
сен. Орися Синиш-нн, пл. сен. Тоня
Горохович і пл. сен. Роман Вжесневський, почали точкувати експо
нати гуртків, оцінюючи їх під огля
дом естетики, працьовитости, винахідливости та ужитковости. Висліди
гочкування були такі:
І-ше місце на загальну кількість
40 точок здобули гуртки "Троянди"
і "Маки" (10-ий курінь ім. О. Косач)
по 32 точки.
2-ге місце на загальну кількість
40 точок здобули гуртки "Мрії" (4ий курінь ім. Л. Українки) і "Тирса"
(10-ий курінь ім. О. Косач) по ЗО

ї-тє місце на загальну кількість
40 точок здобув гурток "Боярині"
(4-ий курінь ім. Л. Українки) 28 то
чок.
Крім того вирізнено за найкра
щий естетичний вигляд станка та
експонатів гурток "Боярині", за пра
цьовитість (кількість і різноманіт
ність експонатів) гурток "Мрії" та
за помисловість при виконанні екс
понатів гурток "Маки".
У міжчасі прийшли батьки пла
стунок і гості. Заля У Н О перетво
рилася в дійсний ярмарок. Всюди
було гамірно. У приємній атмосфері
пройшли години нашого ярмарку.
Під час розпродажу, з нагоди
"маминого дня" наша кошова, под
руга Рома Ганьківська, одержала в
імені всіх юначок квіти і дарунок
за моральну підтримку і терпеливу
працю з пластун:',ам:і при підготов
ці ярмарку.

В доказ вдячности за працю при
організації ярмарку дві юначки в
імені всіх своїх подруг з Коша пла
стунок у Торонті, в приявності ста
ничного пл. сен. Романа Вжесневського, передають під час ярмарку
своїй кошовін, пл. сен. Ромі Ганківській, китицю гарних рож.

Одні продають, другі купують, а щ е інші розмовляють...

' 7 ^
..
Станок гуртка "Тирса"
З приємністю згадаю тут наших
мамів, які причинилися до успіху
нашого ярмарку своїм печивом та
іншим товаром до нашого ярмарко
вого буфету. Буфет успішно функціюнував.
Треба підкреслити ціль нашого
ярмарку, а саме — зібрати найбіль
ш у суму грошей на видання "Енци
клопедії Українознавства" наукового
осередку Н Т Ш у Сарселі, Франція.
З гордістю можемо поділитися з ніш и м и читачами радісною вістко"-»,
що цього року наш ярмарок приніс
чистого прибутку 1,100 долярів.
Тепер подаю, скільки вторгува
ли під час ярмарку поодинокі гурт
ки куренів наших юначок.
4-нй Курінь УПЮ-ои ім. Л. Українки:
1. Мрії
91.00 доя.
2. Іскра
81.45 дол.
3. Боярині
39.25 дол.
4. Струни
3643 дол.
5. Весняні Ночі
33.51 дол.
6. Конвалії
18.55 дол.
Разом
105.1? дол.
10-ий Курінь УПЮ-ок ім. О. Косач:
1. Тирса
86.85 дол.
Я. Троянди
74.85 дол.
3. Маки
63.50 дол.
4. Шовкова Косиця
46.35 дол.
5. Золота Липа
23 00 дол.
6. Золота Трембіта
11.75 дол.
Разом
311.30 дол.
12-ий Курінь УПЮ-ок ім. О. Телігз::
1. Чайка
64.06 дол.
2. Кедрина
57.80 дол.
3. Вечірня Пісня
32.51 дол.
4. Калина
30 65 дог.
5. Лелеки
22.00 дол.
6. Чорнобривки
20.40 дол.
7. Барвінок
18^40 дол.
Разом
245.57 дол.
Усі три курені разом вторгували
— $862.06
Увесь чистий прибуток з цього
річного нашого пластового ярмарку
— $1,100.00, як і в попередніх п'яти
роках, передано на фонд Енцикло
педії Українознавства. Сама урочи-

Станок гуртка "Мрії".
стість передавання цьогорічного за
робітку до рук головного редактора
Енциклопедії) проф. Володимира Кубійовича із Сарселю, відбулася цьо
го року при нагоді святкувань 25річчя створення 1-ої Дивізії Україн
ської Національної Армії 18 травня
ц. р. в Торонті у присутності понад
700 учасників цих святкувань. По
чесний обов'язок передачі грошей
виконали представниці гуртків-першунів юначки: Даня Дума, Христи
на Ковалик, Христина Кордюк та
старші пластунки Віра Маланчій і
Віра Ковальська, юнацькі виховниці,
гуртки яких здобули перші місця.
Закликаємо інших юначок влаш
товували подібні імпрези, щоб під
тримувати працю наших науковців.
Це повинно бути ціллю всієї нашої
української молоді, щоб допомагати
нашим науковцям.
Усі ми, щ о влаштовували цей
ярмарок, сердечно дякуємо Філії
У Н О в Торонті за залю, яку ми ді
стали в користування зовсім без
платно.
Скобі
Пл. уч. Богданна Дума
гурток '"Маки", 10 Курінь УПЮ-ок
ім. О. Пчілкн в Торонті

Станок гуртка "Маки"
Від редакції: Поруч із ціллю,
щоб заробітком з продажу експона
тів зібрати гроші і допомогти ви
давництву Енциклопедії
Україно
знавства, дуже важливими є також
виховні цілі щорічного пластового
ярмарку: розвивати благородні по
чуття жертовности на загальні цілі,
працьовитости, винахідливости, гур
тової відповідальности, познайомлювання з елементами українського
ужиткового народнього мистецтва
тощо.
Приготовляючи свої експонати
на ярмарок, юначки беруть у вели
кій мірі і ці моменти до уваги. То
му поруч із матеріяльним заробіт
ком окремі гуртки змагаються за
особливість своїх експонатів ще й
під таким оглядом, як їх естетичний
вигляд, працьовитість та помисловість.

Усі світлини з пластового ярмар
ку виконав інж. Аскольд Ганківський, а світлину передачі чека
проф. В. Кубійовичеві п. Лев Пилявський.

Делегація коша пластунок передає проф. д-р В. Кубійовичеві чека на $1,100.00
як чистий прибуток з ярмарку.
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ПОЖЕРТВИ НА ПРЕСФОНД

І.ЗНАЙДІТЬ 10 Р І З Н И Ц Ь !

.

Ці дві ілюстрації різняться непомітними дріб
ницями в десятьох місцях. Знайдіть їх.

II. С К І Л Ь К И Р О К І В ?
Римський сенатор народився 5-ого лютого
у 20-ому році перед Христом; він помер 5-ого
лютого у 20-ому році після народження Христа.
Скільки було йому років?

"ЮНАКА"

Пластприят в Боффало, США
$10.00
Пластова Станиця у Клівленді, Огайо, С Ш А ,
— замість квітів на могилу сл. п. інж. Раковського 10.00
Провід і членство О П П У С Пластової Станиці
у Клівленді, Огайо, С Ш А , з нагоди дня народин
пл. сен. проф. Леоніда Бачинського, керівника
Пластового Музею у Клівленді, С Ш А
10.00
Гурток УПЮ-ок "Мрії", 4-ий курінь ім. Лесі
Українки, Торонто, Канада — замість квітів
на свіжу могилу Основоположника Пласту
сл. п. проф. д-ра О. Тисовського
10.00
Пані Ф. Бражник, власниця випозичальні теат
ральних костюмів і народних одягів у НьюЙорку, С Ш А , в нагороду за точне і солідне
повернення випозичених одягів, що їх уживали
пластунки з Ньюарку, С Ш А , під час виведення
гагілок ц. р.
5.00
п. Степан Бучацький, Соммерсет, С Ш А
10.00
пл. юн. Володимир Голик, Торонто, Канада
5.00
ст. пл. Андрій Якубовський, Боффало, С Ш А
5.00
пл. юн. Маруся Івасиш-ин, Клівленд, С Ш А
3.00
пл. юн. Христя Голубінська, Торонто, Канада
2.50
пл. юн. Лесь Курдидик, Вінніпег, Канада
2 50'
ст. пл. Ольга Ромен, Саншайн, Австралія
2.40
пл. сен. Петро Пришляк, Гартфорд, С Ш А
2.00
п. Віра Чайковська, Філядельфія, С Ш А
2 00
ст. пл. Дарія Якубович, Парма, С Ш А
2.00
пл. юн. Андрій Бурачинський, Мейплвуд, С Ш А
2.00
пл. юн. Оксана Пришляк, Іслінґтон, Канада
1.00
пл. юн. Микола Брожина, Нью-Йорк, С Ш А
1.00
ст. пл. Віра Гумницька, Вінніпег, Канада
1.00
пл. юн. Ліда і Люба Сунак, Монтреаль, Канада
1.00
пл. юн. Богдан Дутка, Торонто, Канада
1.00
ст. пл. Мирон Базюк, Едмонтон, Канада
1.00
пл. юн. Христя Синишин, Іслінґтон, Канада
1.00
пл. юн. Зірка Стебельська, Ньюарк, С Ш А
1.00
пл. юн. Віктор і Христя Яворські, Ньюарк, С Ш А
1.00
пл. юн. Андрій Свистун, Вальтгам, Масс, С Ш А
0.50
Разом у цьому списку
597.90

иохоисіх їзсіаи ігіосі мтсізи ои Аєвсіїїіа аогпі іхз
-исіх ои ніс! иигпсізц осізє нв о-іонваосІзшЛн 'Ах
-ой оибд зн огп 'Аиох — аімосі б£ гвнїгелсо^
III. Я К Д О В Г О В А Р И Т И Я Й Ц Е ?
Вам сказано варити яйце докладно 4 хвилини.
Маєте тільки 3 клепсидри (піскові хронометри)
на 3 мінути, на 5 мінут і на б мінут. Як зварите
яйце?
ихЛ"нш р оні/ві/ної" иоєвсі взихисі
-ва зкАд зіїив і Лсіїґиоизіш АаохХн[ім-£ яхінсізазсі
-зи 'исіт/низизігм іоаохАнім-д є вхЛ~ніш вннвхзо зі?
-иіє я{^ 'взихисіва зїіив зхчнима ]~іїо± ісіт/иоизі/м
иіаохХнш-д вн вхАніи внїґо згп взчхзвгпиі/вє ічва
вх 'зїи[є зжа всіттиоизіш ваохАнш ^ иіго>і 'исіітиз
-изігм іяохАніи д і д чхінсізазсізу івнїгвлео^
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Замість квітів на могилу
сл. п.

інж. Я Р О С Л А В А

РАКОВСЬКОГО

складаємо 10.00 дол. на пресфонд "Юнака".
С Т А Р Ш И Н А ПЛАСТОВОЇ СТАНИЦІ
Клівленд, С Ш А .

Закликайте В а ш и х друзів і приятелів
передплачувати і читати « Ю н а к а » !

О Щ А Д Н І С Т Ь
це прикмета кожного доброго пластуна
та кожної доброї пластунки.
П Л А С Т У Н И й ПЛАСТУНКИ!
Складайте Ваші ощадності в нашій найбіль
шій і найстаршій у Торонті кредитівці
Українська
Кредитова Спілка
297 Соїіеее 81. — Тогопіо 2В, Опі.
Теї.: 922-1402

П о г л я н ь т е
н а

В а ш у

а д р е с у !

Біля Вашої адреси подана дата, доки
заплачена Ваша передплата.
Тих, що ще не вирівняли передплати
за 1967 рік, просимо вислати негайно
свою заборгованість (5.00 дол.)
Усіх прохаємо
вислати ПЕРЕДплату
за 1968 рік — 5.00 дол.
Будьте ПЕРЕДплатником, а не Ш С Л Я 
платником «Юнака»!
АДМІНІСТРАЦІЯ «ЮНАКА»
Торонто, Канада.

Пластун Ти, юнак?
О Щ А Д Н І С Т Ь — Твій знак!
Щадити щоденно учись!
Як будеш студент,
Той доляр, той цент
Тобі допоможе колись
Здобути знання, прожиток, ім'я!

£ Й £ - П Е Р Е П Л Е Ш §

• ЗА О Щ А Д Н О С Т Е В І ВКЛАДИ «Самопо°ь ДИВІДЕНДИ.
міч» платить 41/2'/^
• К О Ж Н А С У М А ВКЛАДУ враз із усіма
фондами має своє ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.
ФЕДЕРАЛЬНА КРЕДИТОВА
КООПЕРАТИВА

„САМОПОМІЧ"

виконує
всякі
Ш РІПТП5 Ш>. *РУкаРські
іівв тснмою їт у» І ПЄрЄПЛЄТНИЧІ
ТОВОМТО С^ТАЯЮ
роботи

.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^а^^^^^ша

У
ЧІКАҐО
2351 \УевІ СЬісаео Аує. — Теї.: Ї Ш 9-0520
СЬІсаво, Ш., 60622, ІІ.8.А.

^^^^^^^^^^^ш^^^ц^^ш^^Ц|I^^шц^д ;
З Д О Р О В И Й і С М А Ч Н И Й ХЛІБ
та всякі інші печива
випікають
УКРАЇНСЬКІ ПЕКАРНІ
власниками яких є
Анна і Р о м а н ВжесневськІ

Тке Риіиге Вакегу
735 Ооевп 5»., \А7єі»-Тогоп»о, ОпГагю
Тої.: Е М 8-4235

+++
ЇМ Кап» Ау»., Тогоп»о( Оп*»гІ<Г
Т«І.: К О 7-7244
!••

і н Ш й і й І і я и и ш и

|

Нормально банки платять за ощадності
З відсотки. За Ваші ощадності Н А СПЕЦІЯПЬНОМУ Ю Н А Ц Ь К О М У КОНТІ в на
ШІЙ КреДИТІВЦІ Одержите: ?}^/-) °/
ЩАДІТЬ МІСЯЧНО а
по о.00 долярів
а після 5 років одержите

М
^

343.00 дол. ^
СКЛАДАЙТЕ СВОЇ ОЩАДНОСТІ
в українській кредитівці
Л Б У Д О Ч Н І С Т Ь ' '
КРЕДИТОВА КООПЕРАТИВА О ТОРОНТО
140 ВаїЬигї* 5».
ТогопЮ 2В, Оп».

ІГ поі с1е1іуеге<1 ріеазе геїигп Іо:
12/68
ІЬог МакисЬ
У І Ш А К Маеагіпе
188 ^ а т е £ 5 Ь
2199 Віоог 81. \У., Тогопіо 9, Опі., Сапасіа
•Р ВиГГаІо.Ь.Ї.14210
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• НОВИЙ ТИП КАНАДЦЯ
• НОВИЙ ЛІБЕРАЛЬНИЙ ПРОВІД
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НОВИЙ КАНАДСЬКИЙ ПРОВІД
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"Я переконаний, що ми мусимо тепер експери
ментувати і взяти на себе риск при знайденні деяких
розв'язок, я і можуть бути не дуже вигідні, але які
конечні для того, щоб ми могли знайти своє відпо
відне місце у світі завтрішньому, замість залишитися
у світі вчорашньому".
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Вельми дост. П'єр Елліотт Трудо,
Прем'єр Канади
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• НАШ КАНАДСЬКИЙ ПРАПОР ' НАШ КАНАД СЬКИЙ ЗАКОН ПРО ГРОМАДЯНСТВО * НАШ КА
НАДСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ПЛЯН • Н А Ш КАНАДСЬ КИЙ ПЕНСІЙНИЙ ПЛЯН
ІЗ ТРУДО І НАШИМ НОВИМ ЛІБЕРАЛЬНИМ УРЯДОМ МИ БУДЕМО МАТИ:
20 мільйонів голосів вдома

З'ЄДИНЕНУ КАНАДУ

але один спільний голос назовні;

СПРАВЕДЛИВЕ СУСПІЛЬСТВО Рінні права і рівне трактування для всіх канадців, незалежно від їх
ньої мови, якою вони говорять, від їхнього заробітку, від їхньої релі
гії, яку вони визнають;
ЗРОСТАЮЧУ

ЕКОНОМІКУ

2 5

ч е р в н я

уряд, достосований до найповнішого економічного росту.

Твердий, ясний канадський голос між вільними націями світу в між
народніх справах.
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підтримайте свого МІСЦЕВОГО ЛІБЕРАЛЬНОГО КАНДИДАТА
-де- де: тяте: цс: лт—

