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.../ тому день св. Юрія — свято наших мрій. 

Це їм розпалюємо вогні і квітчаємо ворота 

наші. І їх зустрічаємо у весняну ніч Юрія. 

їх •— мрії, що сильніші за нас. за всі перешкоди, 

що запалюють наші смолоскипи й озброюють молоді 

руки до боротьби із сьогоднішнім зі прекрасне 

і незнане завтра. 

Богдан Кравців 

зі збірки «Дорога-» 

У с в я т о С в . Ю р і я 

Рік річно чекаємо нетерпляче на це наше 

свято — свято Патрона Українського Пласту — 

св. Юрія. Ми ж відзначуемо його першою зу

стріччю з природою по довгому зимовому від

починку, першим юнацьким змагом. 

Це свято припадає на час, коли життєдайна 

весна вбирає світ у красу зелені і цвіття, коли 

у природі могутніє сила, що будить усе до жит

тя, коли ясне сонце перемагає пітьму ночі. Бо 

святий Юрій — це символ молодости і весни. А 

молодість і весна — це дві посестри, це символи 

краси, сили, життя, це символи найкращих по

ривів душі. 

І тому день св. Юрія став святом українсь

кої пластової молоді -— став «святом весни»! 

Св. Юрій для нас, пластунів, герой молодечого 

пориву, рішучого відважного чину перемоги 

ясности над темрявою. 

Хто з нас не сидів біля вогню заслуханий у 

цю легенду про «нашого Білого Лицаря», про 

відважного вояка, що сам один станув до бо

ротьби зі змієм? 

Хто не знає, що він має бути зразком для 

всіх пластунів? Але чи думаємо частіше про це 

— чи лише в день його свята? 

Чи маємо ми відвагу у сьогоднішньому світі 

егоїзму та злоби визнавати правими ті чесноти, 

що ними був обдарований «наш» святий Юрій? 

А ці чесноти такі все живі, такі актуальні 

та багаті. Бо лише вони можуть дати нам задо

волення і радість із життя, силу та вічну весну 

у наших душах. 

Ваша редакторка 

ЕІЕІЕ] 

Василь Симоненко 

ЛЕБЕДІ МАТЕРИНСТВА 

Мріють крилами з туману лебеді рожеві, 

Сиплють ночі у лимани зорі сургучеві. 

Заглядає в шибу казка сивими очима. 

Материнська добргі ласка в неї за плечима. 

Ой біжи, біжи досадо, не вертай до хати. 

Не пущу тебе колиску синові гойдати. 

Припливайте до колиски, лебеді, як мрй. 

Опустіться, тихі зорі, синові під вії. 

Темряву тривожили криками півні. 

Танцювали лебеді в хаті на стіні. 

Лопотіли крилами і рожевим пір'ям. 

Лоскотали марево золотим сузір'ям. 

Виростеш ти сину, вирушиш в дорогу. 

Виростуть з тобою приспані тривоги. 

'У хмільні смеркання мавки чорноброві 

Ждатимуть твоєї ніжності й любові. 

Будуть тебе кликать у сади зелені 

Хлопців чорночубих диво-наречені. 

Можеш вибирати друзів і дружину. 

Вибрати не можна тільки Батьківщину. 

Можна вибрать друга і по духу брата, 

Та не можна рідну матір вибирати. 

За тобою завжди будуть мандрувати 

Очі материнські і білява хата. 

І, якщо впадеш ти на чужому полі. 

Прийдуть з України верби і тополі. 

Стануть над тобою, листям затріпочуть, 

Тугою прощання душу залоскочуть. 

Можна все на світі вибрати, сину, 

Вибрати не можна тільки Батьківщину. 



С В Я Т И Й Ю Р І Й Н А П Е Ч А Т Ц І Я Р О С Л А В А М У Д Р О Г О 

Року 1955-го у Києві, при вул. Володимир-
ській ч. 7 і 9, недалеко перехрестя вулиць Воло-

димирської і Великої Житомирської, робітники 

розібрали два старі доми, щоб побудувати но

вий будинок. Коли копали рови під фундаменти 

нової будови, викопали багато фрагментів різ

них предметів домашнього і щоденного вжитку, 

як частини бронзових хрестиків, черепки глиня

них посудин, дна горщики з «фабричними зна

ками» княжих ганчарів у формі тризубіЕ тощо, 

та останки хат-жител зі слідами лав, стільців 

і лежанок-ліжок. 

Тими знахідками поцікавилися археологи 

Києва та устійнили, що цю частину міста вели

кий київський князь св. Рівноапостольський Во

лодимир Великий (помер 1015 р.) прилучив до 

т. зв. дітинця, тобто центральної оборонної час

тини своєї столиці-города, отже ці знахідки по

ходять із часів володіння його та його сина Яро

слава Мудрого (978-1054). Археологи дуже 

пильно слідкували за кожною найдрібнішою зна

хідкою, вивчали її та ідентифікували, а опісля 

робили свої висновки. 

В одному місці робітники, розчищуючи ос

танки хати-житла, на глиняній, твердовтопта-

ній долівці, запримітили маленький кружок ве

личини ґудзика від чоловічого плаща. Коли його 

видовбали з глини та розчистили з останків зем

лі, побачили на ньому на обох плоских сторо

нах якісь рисунки. 
Оглядаючи кружок ближче і точніше, за

примітили на одній стороні, назвімо її лицевою, 

рисунок старовинного воїна-лицаря, певно свя-

2 

того, бо довкола його голови було закреслене 

випуклими крапками коло авреолі, з гарними 

кучерями волосся. Воїн був одягнений у широ

кий узористий плащ, який на правім рамені, під 

шиєю був застебнений фібулою — защіпкою. У 

правій руці він тримав довгий гострий спис, а 

на лівій круглий щит. На щиті крапками і лінія

ми були замарковані оздоби. По обох боках го

лови був поміщений грецький напис, який по-

українському значив «Юрій". Рисунок святого 

воїна з написом був обведений кругом з випук

лих крапок у формі медальйона. 

Коли почали ще точніше приглядатися то

му «ґудзикові», побачили, що по обох боках 

кружка, від краю до краю по його діяметрі був 

якийсь поздовжній горбик, випуклина, яка до

лом кінчилася доволі великою щербиною круж

ка. Коли почали в тій щербині довбати шпиль

кою, виявилося, щ о серединою кружка під гор-

биком-випуклиною була наскрізь дірка, яка на

вела офраґістів-дослідників печаток, що цей 

«ґудзик», знайдений майже у смітті на долівці 

хати, — це дуже цінна історична пам'ятка, 

свинцева висла печатка, яка була причеплена 

до грамоти при допомозі шнурка, який прохо

див крізь дірку під випуклиною печатки. На від

воротній стороні печатки, у медальйоні із кра

пок, був поміщений чотирьохрядковий грецький 

напис, який у першому рядку попереджав рівно-

раменний хрещик із розширеними кінцями. На

пис перекладений українською мовою значить: 

«Господи, поможи слузі своєму Юрієві». Зна

читься, Юрій власник цієї вислої печатки, по

містив на ній зображення свого святого іменни-

ка-патрона св. Юрія Переможця. 

Питання, хто був цей «слуга Божий Юрій» 

дуже швидко вияснилося, бо археологи, офра-

ґісти і нумізмати — дослідники княжої Русі-

України, пригадали, що майже таку саму пе

чатку знайдено ще 70 років тому, 1896 р. на Чер-

нигівщині, а такий сам образ св. Юрія є на 

срібних монетах, т. зв. срібняках, князя Яросла

ва Мудрого, якого християнське ім'я було Юрій. 

Як бачимо, лицар-воїн, римський старшина, 

св. Юрій Переможець — патрон Пласту, був 

теж патроном наймогутнішого великого київсь

кого князя Ярослава Мудрого. 
С. Г. 



М о г и л а у П а р и ж і 

Оля була пластункою-самітницею. Жила 

вона з батьками далеко від пластових осередків, 

тому належала до гуртка таких як і вона плас

тунок далекого віддалення — «Буря». Листува

лись вони всі шість із своєю впорядницею Лі-

дою, вели хроніку, писали статті на різні теми, 

описували свої пригоди, виконували щомісяця. 

завдання, які їм завдавала їх подруга... 

Оля вже в січні написала всім радісного 

листа, що в травні поїде з батьком на кілька 

тижнів до Парижу у Франції. Обіцяла всім пи

сати і прислати листівки. 
** 

* 
І ось уже — травень. Оля в Парижі. Цві-

тують, зеленіють парки, бульвари. Оля з діду

сем, у якого живуть, усі дні проводить на огля

данні цього чудового міста. 

А одного дня, пополудні, коли сиділи і про

читували пошту і журнали, хтось постукав до 

їх помешкання. Оля відчинила двері, а там 15 

чи 16-річний юнак. Стрункий, високий, з гла

денько причесаним ясним волоссям. 

— Добридень, чи тут живе Оля Коршан? 

— спитав по-українському. 

— Так, це я! — мало не викрикнула зди

вована Оля. — Прошу зайти — і пропустила 

юнака до кімнати. 

— Я — Юрко Мигуль, пластун, — почав 

вияснювати хлопець. 

Коли до кімнати зайшов дідусь, хлопець 

знову представився. Дідусь попросив його сісти 

і все розповісти. 
— Живу тут у Парижі. Щ е бувши нова

ком, належав я до пластунів-самітників, і те
пер є в гуртку самітників «Чорні пантери» у 
С Ш А . У Франції Пласту нема. 

— А як ти про мене взнав? 
— А це вже мій друг Ігор таке придумав. 

Саме передучора одержав я листа і в ньому зав
дання — розшукай у Парижі пластунку Олю 

Коршан і в річницю смерти Головного Отамана 

Петлюри складіть на його могилі китицю квітів 

від пластунів. 
— Якже ти віднайшов адресу? 

— Дзвонив до кількох українських установ 

і знайшов прізвище та адресу пана Коршана — 

— твого дідуся. 
Олі було приємно, що подруга про неї па

м'ятала, бо це ж вона повідомила впорядника 

самітників — Ігоря про побут у Парижі плас-

стунки із С Ш А . Рівночасно стало їй соромно, 

що мало знає про Симона Петлюру. В думках 

обіцяла собі зараз по виході Юрка розпитати 

дідуся про Петлюру. Але Юрко не спішився. 

Запропонував піти відвідати Бібліотеку ім. Си

мона Петлюри. Дідусь із ними не захотів піти. 

Пішли вдвійку. У Бібліотеці-Музеї їх радо 

привітали і оповіли, про те, як 2 роки після того 

'/ї-0% 

як на вулиці Парижу загинув від куль больше-

вицького аґента Головний Отаман, засновано 

бібліотеку його імени. Було це в 1928 році. Ук

раїнці в цілому світі тоді щедро надсилали по

жертви і матеріяли, і бібліотека досягла вели

кого розвитку. Та в часі 2-гої Світової війни 

гітлерівські окупанти Франції пограбили бібліо

теку. Багато праці мусіли посвятити віддані 

справі бібліотеки особи, щоб знову її зоргані

зувати. Слухаючи цього, Оля вже укладала со

бі різні проекти, як то вона, після приїзду до

дому, зорганізує із пластунками-самітницями ста

лу поміч бібліотеці... 

З бібліотеки вернулись обидвоє до дому 

Олі. Оповідали про все дідусеві. 

— Так, діти, Отаман Симон Петлюра був 

великою людиною, і шанували його всі — свої 

і вороги. Була це надзвичайно сильна духом лю

дина... — сказав дідусь. 

Оля і Юрко умовились, щоб на другий день 

— 25 травня піти на цвинтар Монтпарнас та 

скласти квіти на могилі Головного Отамана. 

— А знаєте — перервав свої роздумування 

дідусь, — в часі, коли Симон Петлюра був мо

лодим студентом, жив наш славний композитор 

Мик. Лисенко. Куди не поїхав він із своїм хором, 

то його концерти були приводом до українсь

ких національних маніфестацій. І от, коли він 

приїхав з концертом до Полтави, таємний гур

ток українських студентів у духовній семінарії 

запросив його на таємні збори семінарської гро

мади. Микола Лисенко прийняв це запрошення 

і прибув на збори. Але хтось доніс про це рек

торові семінарії і він прибув на збори та наки

нувся на М. Лисенка, що він бунтує молодь. Ко-

(Закінчення на стор. 7 ) 

З 



Щ О Н О В О Г О У П Л А С Т І ? 

Г О С Т Я З А В С Т Р А Л І Ї В І Д В І Д А Л А « Ю Н А К А » 

Наша гостя із Австралії, ст. пл. Марта Стельмахів, 

на веранді свого дому в Мельборні із своїми 

власноручно виготовленими (мальовані на дереві) 

"українськими тарілками". 

Наші читачі, може, пам'ятають згадку про 

ст. пл. Марту Стельмахів з Австралії та її де

коративні тарілки з українськими взорами; ми 

писали про це у жовтневому числі «Юнака» з 

1968 р. Марта, як бачите, милується цією своєю 

здібністю і здобула нею собі в Австралії чималу 

популярність не тільки поміж своїми, але й ав

стралійцями. Англомовна преса писала про неї 

з похвалами. Але не в тому суть справи. Важли

ве, щ о наше мистецтво дає духову поживу для 

тих наших молодших друзів і подруг, які вже 

зросли в чужих середовищах і культурах. 

Марта прибула до Австралії дворічною ди

тиною, виросла у Пласті. Тепер є членом куре

ня УСП-ок «Степові Відьми» (дивись «Юнак» 

за вересень 1968 р.), гордиться своїм куренем. 

є однією з його засновниць і радо оповідає про 

його успіхи. 

Минулого року Марта закінчила студії з 

мистецтва в університеті в Мельборні, тепер 

здобуває маґістерію і як студентка скористала 

з можливости увімкнутися в культурну виміну 

поміж країнами, прибула до С Ш А і Канади, бу

ла тут у січні та лютому ц. р. і відвідала всі 

більші осередки поселення українців у цих краї

нах. Багато годин провела у канцелярії Редко

легії та Адміністрації «Юнака» в Торонті. 

Нам цікаво було слухати про життя-буття 

українців в Австралії, зокрема про молодь, 

Пласт та шкільництво. 

Учасниці табору юначок у Сіднеї в 1*66 р., комендант-

кою якого була ст. пл. Строкон (стоїть перша зліва). 

Відзнака куреня УСП-ок "Степові Відьми" 

в Австралії — чорна Шапка і мітла. 

Пласт ув Австралії, поруч із СУМ-ом, на

лежить до найрухливіших організацій. Пласто

ві станиці є в Аделяйді, Брізбейні, Мельборні та 

Сіднею, а групи в Балараті, Джілонгу, Кенбер-

рі та Гобарті. Виховна праця відбувається на 

'щотижневих або щодвотижневих сходинах у 

домівках, які приміщуються в народніх домах, 

при церквах чи при українських суботніх шко

лах. Сходини відбуваються також і по приват

них домах, бо простори в містах, де живуть на

ші родини, дуже розлогі. Співпраця між україн

ськими школами та Пластом добре наладнана. 

Передумовою приналежности до Пласту є ви

мога знати українську мову та ходити до україн

ської школи. 

Окрім сходин, іншими виявами життя Плас

ту є табори, зустрічі, базарі, різдвяні ялинки, 

чайні вечорі, вишивані вечерниці, свята весни, 

сполучені із святом патрона Пласту, св. Юрія, 

а зокрема важливими є вишкільні табори. У 

літніх таборах буває багато учасників, їх кіль

кість доходить навіть до 600 осіб. До новаць

ких таборів приймають і дітей, що неохоплені 

Пластом. 



Учасники табору новаків у Сіднеї в 1966 р. Перший 

зправа комендант табору, ст. пп. В. Прушннсікий, 

перший зліва бунчужний, ст. пп. Р. Якубовськнй. 

Стан членства Пласту за даними на 1. 7. 

1967 р. — 968 осіб, з того в У П Н — 232, в У П Ю 

— 403, в У С П — 217, а в УПС — 116. 

Пластприят допоміг Пластові придбати та 

розбудувати пластові таборові площі в Сіднею 

«Холодний Яр» (з чудовими басейнами), «Со

кіл» у Мельборні та в Аделяйді. 

Крім Пласту і СУМ-у в Австралії діють ще 

студентські громади при різних університетах. 

які об'єднуються у студентській централі. Існує 

також католицька організація українських сту

дентів «Обнова». 

Група пластових сеньйорів на збірці під час зустрічі 

членів УПС у Австралії. Зліва до права: пп. сен. Роман 

Павлншни, біля нього (видно тільки голову в капелюсі) 

пл. сен. Ярослав Кужіль, пл. сен. Тарас Ґут (четвертий 

зліва в капелюсі), пл. сен. Микола Осідач (перший 

спереду в беретці); далі у першому ряді: пл. сен. 

Мирослав Шевчик, пл. сен. Євген Гайдукевнч і пл. сен. 

Василь Матіяш. Імен і прізвищ інших, що с на світлині, 

на жаль, не могли ми устіниити. 

Українське шкільництво дає змогу набути 

початкову і середню освіту та педагогічну на 

спеціяльних курсах. Завдяки цьому у Пласті всі 

зайняття ведуться українською мовою. 

З величніших святкувань в Австралії слід 

відмітити Ювілейну Пластову Зустріч, що від

булася від 23 до 30 грудня 1967 р. на пластовій 

оселі «Холодний Яр», поблизу Сіднею (доклад

ніше ми писали про це в «Юнаку" за квітень 

1968 р.) та яка була сполучена із здвигом мо

лоді під патронатом Союзу Українських Орга

нізацій Австралії. 
Марта, розповідаючи це все, турбувалася 

майбутнім українців ув Австралії, стверджувала 

збайдужіння старшого пластунства до Пласту, 

але старше юнацтво є добрим упорядницьким 

матеріялом, також і ті із старшого пластунства, 

які після студій вертаються до активної праці 

у Пласті. 

Члени булав пластових таборів, що відбулися в Інґель-

бориі в 1966 р. для пластунів і пластунок із пластових 

станиць з Брізбену, Мельборну і Сіднею, а яомеидантом 

яких був пп. сен. Микола Свідерськнй. 

Якщо б нам довелося судити про стан ук

раїнства нашої молоді в Австралії по національ

ному виробленні Марти, яка є його продуктом, 

то ми можемо бути спокійними за українське 

обличчя нашої молоді в Австралії. Гостя дуже 

правильно оцінювала вартості, має близьке чут

тєве відношення до України,- мріє її відвідати 

при найближчій нагоді. Захоплюється тими 

людьми, які можуть імпонувати молоді. Із своїх 

найближчих, що мали вплив на її національне 

виховання, високо оцінює своїх батьків, а з пла

стового середовища — пл. сен. Оксану Тарнав-

ську. Мило згадуємо Мартину гостину, бо через 

неї Австралія наблизилась до Америки і Канади, 

а разом із тим скріпилася наша віра у пластову 

молодь. 

Усі 4 світлими з пластових таборів у Австралії передав 

нам пл. сен. Тарас Ґут, що недавно приїхав із Австралії 

на постійний побут до Торонта. Від нього одержали ми 

теж пояснення до поодиноких світлин, на основі чого 

ми виготовили підписи до світлин. 

Будьте ПЕРЕДплатником, 

а не ШСЛЯплатником «Юнака»! 

Тому Щ Е НИНІ вишліть 

6.00 дол. 

на ПЕРЕДплату за 1969 рік! 



С Ш А 

9-ий КРАЙОВИЙ ПЛАСТОВИЙ З'ЇЗД 

У днях 29 і ЗО березня ц. р. відбувся у С Ш А 

ІХ-ий із черги Крайовий Пластовий З'їзд. Цим 

разом з'їзд відбувався на «Союзівці". Взяло в 

ньому участь 207 пластунів-делеґатів і 32 гос

тей. Після двох днів нарад, в рямцях яких від

булися два панелі на теми завдань пластових 

таборів і завдань УСП і УПС у пластовій орга

нізації, переобрано на голову КПСтаршини пл. 

сен. Ярослава Бойдуника, його заступниками 

обрано пл. сен. Павла Дорожинського, пл. сен. 

Христину Навроцьку та пл. сен. Дмитра Косо-

вича, а генеральним секретарем пл. сен. Любо

мира Романкова. Крайовими комендантами об

рано пл. сен. Ярославу Рубель і пл. сен. Нестора 

Колця. Головою КПРади переобрано пл. сен. 

Володимира Савчака. 

ПЛАСТОВА МОЛОДЬ ОСОБЛИВО ВІДЗНАЧИ 

ЛА РОКОВИНИ ШЕВЧЕНКА 

9-го березня 1969 року відбулася в Нью-

Йорку нова і небувала досі імпреза, що сколих

нула цілою українською громадою. 

Оце вперше відзначено роковини Тараса 

Шевченка не звичайним святом із стандартною 

програмою — але «Театром Шевченкового Сло

ва», у виконанні молодечого відділу Студії Мис

тецького Слова, що його веде відома учениця 

Олімпії Добровольської пані Лідія Крушельниць-

ка. Цілий цей оригінальний та цікавий вечір 

складався із виконання двох поем Т. Шевченка, 

а це «Великого Льоху» та «Невольника" у від

повідному мистецькому оформленні. 

Вечір, під протекторатом Комітету Об'єд

наних американсько-українських організацій 

Нью-Йорку та Наукового Т-ва ім. Шевченка зі

брав рекордове число публіки так старшої як 

і молодшої, що була цікава побачити таке 

«інакше» свято. 

Для великого числа пластунів і пластунок 

серед публіки було це свято ще і тим цікаве, 

що всі виконавці обидвох поем Шевченка (за 

виїмком одного) були юнаками і юначками Пла

стової Станиці в Нью-Йорку. Вони — це учні 

пані Л. Крушельницької, що від довшого часу 

вивчають мистецьке слово і не один раз уже 

брали участь у різних виступах. Цим разом, од

нак, це була немов виїмкова «прем'єра», до якої 

усі підготовлялися довго та із дрижанням серця. 

У висліді довгої праці учительки п. Кру

шельницької та учнів: юнаків В. Артимишииа і 

Т. Яремка та ст. пл. М. Гаврилюка, і юначок 

О. Гаврилюк, Л. Голюки, М. Гой, У. Ільницької, 

АРГЕНТІНА 

ПЛАСТОВІ ЛІТНІ ТАБОРИ 

В Арґентіні відбулися у січні ц. р. літні та

бори для УПЮ-ів, УПЮ-ок і для новацтва. 

Табори пройшли під цьогорічним гаслом 

пластунів в Арґентіні: «Нас кличе Україна». 

Табір новацтва мав 20 учасників і 5 членів 

проводу, та проходив у часі від 3 до 19 січня 

на Пластовій Оселі «Ненаситець» у Пунта Індійо. 

Коменданткою табору, що мав назву «Євшан-

зілля», була ст. пл. Христя Воловина. 

Табір юначок мав назву «Берег чекань», і 

відбувався в Пунта Індійо в часі від 7 до 23 

січня, як вишкільний, а в часі від 23 до 29 січня 

як відпочинковий. Учасниць було 16, в тому одна 

старша пластунка. Коменданткою була ст. пл. 

Христина Гнатишин. 

Табір УПЮ-ів «Шестидесятники» відбував

ся як вишкільний у Пунта Індійо від 7 до 23 січ

ня, а в Сан Бернардо, над морем, у часі від 23 

до 29 січня як відпочинковий. Учасників було 

20, у тому один старший пластун. Комендантом 

був ст. пл. Ігор Василик. 

За цілість таборів відповідали — комен

дант пл. сен. Богдан Галайчук і заступник ко

менданта та інтендант пл. сен. Микола Милусь. 

В адміністрації таборів працювали три пані із 

Пласт-прияту. 

На загал табори пройшли дуже добре, го

ловно юнацькі, а зокрема та частина, що була 

присвячена вишколові. 

X. Івануси, Л. Прокоп, Р. Сафіян, X. Сливоцької, 

Н. Чуми та О. Шуль, із поміччю оригінальних 

декорацій нашої мисткині Ярослави Геруляк, 

музичного оформлення І. Соневицького і балет

ного Роми Богачевської ми побачили свіжий і 

незвичайний образ. 

Як радісно і зворушливо було переживати 

такий поклін Шевченкові, як проречисто цим 

разом звучали слова «Заповіту», виголошені на

шим мистцем слова Йосипом Гірняком, немов 

саме до молодих акторів, та скільки розмов і 

вражень викликав цей незвичайний вечір. 

Ми можемо бути справді горді, що саме 

пластуни і пластунки були тими першими, що 

проламали в Нью-Йорку леди стандартних свят

кувань, а їхній учительці і всім помічникам 

вдячні, що дали молодим попробувати своїх сил 

перед широкою українською громадою. 

О. К. 
а• вчтггечччта б га в в а б в в в ввв в гвчч в є бот» 5ч»-»гггпгґгггттгггггьт в«вчччч вчччгввччччв а вч в в в в в» 

П Р О Х А Є М О З А П Л А Т И Т И П Е Р Е Д П Л А Т У 

з а 1 9 6 9 рік З А „ Ю Н А К А " 6 . 0 0 ДОЛЯРІВ! 



„ П Л А С Т О В І С О Л О В Е Й К И " В Н Ь Ю Й О Р К У 

Пластові "Соловейки" в Нью-Йорку під час виступу на 

святкуванні 20-річчя Пластової Станиці в Нью-Йорку, 

що відбулося 1* березня ц. р. 

Уже більше року минає, як при 30-ому Ку

рені УПЮ-ок створилася група молодих співа

чок, що при супроводі гітар співають пісень. 

Душею цієї групи та її організатором є пл. розв. 

Квітка Цісик, а членами є пл. розв. Реня Са-

фіян, Віра Самощак, Христя Зимна, Марійка 

Гой, Марійка Костів, Ліда Прокоп, Марта Нав

роцька, Ліда Голюка, Уляна Ільницька, Оксана 

Шуль. 

Уперше виступили ці юначки зі своїм спі

вом на юнацькій Орликіяді в 1967 році, а опісля 

на «святі весни», у часі гостини Верховного 

Архиєпископа Кардинала Сліпого на «Вовчій 

Тропі», на Листопадовому Апелі, на «Святвечір-

ній свічечці». 

Слава про цю групу пішла із часом і поза 

пластові кола так, що наших «соловейків" за

прошено на вечір показу української вишивки 

в Пассейку, а опісля під час останнього зимо

вого сезону на вишивані вечерниці в Нью-Йорку. 

Обидва виступи мали великий успіх, і пластун

ки зібрали великий аплявз. 

Розуміється, юначки вправляють пильно, 

де і як лише можуть під проводом енергійної 

Квітки Цісик, а репертуар пісень щораз поши

рюється. Співають пластових, народніх та по

пулярних пісеньок приємно та безпосередньо, і 

ця молоденька співацька група в народніх одя-

гах радує кожного, хто її побачить і почує. 

Найбільший досі успіх зібрали наші «соло

вейки», виступаючи на бенкеті у 20-річчя Плас

тової Станиці в Нью-Йорку 15-го березня ц. р. 

Одушевлена публіка не хотіла їх «випустити» 

і бажала все ще та й ще нових наддатків. 

Тепер співоча група юначок готується до 

виступу знову на ширшому форумі, а не лише 

пластовому, а саме — в Літературно-мистець

кому Клюбі в Нью-Йорку, куди їх запрошено 

на вечір молодих талантів. Розуміється, наші 

юначки думають не лише про сцену і чекають 

нетерпляче на «свято весни» на «Вовчій Тропі», 

де думають дати не одну точку у часі ватри і 

збирати оплески від тих, на яких їм, либонь 

найбільше залежить. 

О К А 

(Закінчення із стор. з ) 

ли ректор уже дуже розкричався, виступив 

учень, Симон Петлюра, і сміливо заявив, що Ми

кола Лисенко прибув на гаряче запрошення уч

нів, що він є їх почесним гостем і студенти не 

дозволять його ображати. Ректор висварив

шись, вийшов. Симон Петлюра вибачивсь перед 

композитором, що наразили його на таку не

приємність. Незабаром ректор скликав засідан

ня і Симона Петлюру виключено зі школи. Оця 

відвага, ця любов і пошана до свого рідного — 

зробили з Петлюри великого провідника. 

Дідусь замовк і пішов до другої кімнати... 

На другий день раненько Оля з Юрком скла

ли квіти на могилі Головного Отамана, а за 

кілька днів попрощались, і Оля від'їхала до 

С Ш А . Лист її До подруги та до юначок-саміт-

ниць із гуртка «Буря» був того місяця довгий-

довгий та дуже цікавий. 

Л. Ю. 



З Г А Д У Ю Ч И Т А Б І Р 

— Перша сотня готова до звіту! 

— Друга сотня готова до звіту! 

— Третя сотня готова до звіту! 

— Прямо глянь! 

— До звіту вправо глянь! 
** 

* 
Так почався день у таборі, названому іме

нем 1-ої Української Дивізії «Галичина», як ми 

під проводом пл. сен. Ігоря Раковського табо

рували три тижні на Вовчій Тропі. 

Табір побудований на зразок Дивізії, мав 

вигляд мілітарної одиниці. Не раз можна було 

чути команду: 

ІІ-га чота першої сотні готова до перегляду! 

Ш-тя чота першої сотні — напрям у ліво! 

І-ша чота другої сотні — обернись! 

Справді молодече військо пластунів. 

** 

* 

Приємно пригадати собі минуле літо тепер, 

як приходить час знову приготовлятися до та

бору. 

Зокрема я запам'ятав добре один момент, 

коли один із прихильників підійшов до мене і 

сказав, що за «штабом» лежить на землі пташ

ка... Я перервав свою працю (писання програми 

дня), і побіг за ним. На брунатній землі, між 

зеленою травою, я побачив щось синє. Це була 

синичка. Ми підійшли до неї і зрозуміли, що во

на не могла літати. Вернувшись до «штабу», я 

взяв тектурове пуделко, нарвав свіжої трави і 

поклав туди пташку. 

Коли після обіду я прийшов до кімнати, на 

велику мою радість побачив, що синичка сидить 

на машинці до писання. Друзі дивляться і не 

хочуть вірити: 

— Юрку, чи то справжня птаха? 

—• Звідки вона прилетіла? 

Та не довго могли ми приглядатися пташ

ці. Ми залишили її на траві і розійшлися по чо-

тах на гутірки. Коли вернулися на підвечірок 

— пташки вже не було. 

Праця в таборі успішно відходила. У табо

рі було близько 100 осіб. Першим великим і не

забутнім переживанням усього табору був 

приїзд Верховного Архиєпископа Йосифа на 

терен Вовчої Тропи. 

Треба було не тільки все привести до по

рядку, бо розтаборування відбулося щолиш чо

тири дні перед Його приїздом. Треоа було і та

боровиків підготовити. 

Вранці, 7-го серпня, цілий табір уставився 

із пластовими сеньйорами, старшими пластуна

ми, юначками і новаками по обох боках голов

ної дороги. 

Свисток, звук мотоцикля, а там чорне авто, 

в якому при правому вікні сидить Верховний 

Архиєпископ Йосиф. 

— Вправо глянь! 

— Слава! 

Авто стало при дорозі до червоного будин

ку. Достойного Гостя окружила пластова мо

лодь. Маленька новачка вручила квіти і чудово 

віддеклямувала вірш. Між окликами «Слава!» 

і командою до прапороносців «почесть дай», 

наш Гість підходить до червоного будинку і 

мікрофонів. Друг Бойдуник, голова КПС, вітає 

в імені Пласту Верховного Архиєпископа, який 

дякує та увіходить в будинок, щоб приготови

тися до Служби Божої. 

Капличка, яку пластунство з Пластприятом 

будували довгими годинами, виглядала як цер

ква в лісі, ціла замаєна сосновими вітками, а за 

престолом хрест з польових квітів. 

** 

* 

Під час свого побуту на Вовчій Тропі" (7. 8. м. р.) Верх. 

Архиєпископ, Блаженнішнй Йосиф, відправив у сослу-

женні Преосв. Йосифа Шмондюха і кількох священиків 

Службу Божу, в якій взяли участь усі тодішні учасники 

табору та принагідні гості. 

Починається Служба Божа. Проповідь Вер

ховного Архиєпископа була справжнім словом 

Архипастиря до своїх дітей. Він підкреслив, як 

сердечно радіє, що молодь зберегла українську 

мову і звичаї, і сказав, що лише єдністю і осві

тою можна жити і здобути вільну Україну. 



Після сніданку, відпочинку, обіду і відвідин 

новацького табору Верховний Архиєпископ за

гостив до нас. Юнаки виструнчились рядами при 

щоглі, чорна лімузина заїжджає до нас. Друг 

Ю. Ференцевич, голова ГПБ, і друг Я. Бойду-

ник, голова КПС, показують нашому Гостеві та

бір. Потім відбувається поважна та весела со-

няшна ватра. По закінченні, табір сходить на 

спортову площу, де має відбутися дефіляда і 

роздача медаликів. Верховний Архиєпископ про

щає пластову молодь, усідає до авта і від'їж

джає під безперервні оклики «Слава!» Але пе

ред від'їздом він нам сказав: «Жаль покидати 

цей клаптик України і українських дітей». 

** 
* 

По. Його від'їзді праця повернулася до нор

мального темпа. Проходила підготовка до проб, 

іспитів умілостей і «дня пластуна". Завдяки ко

мендантові і булаві всі у таборі склали або про

бу, або іспити вмілостей або одне і друге. 

Коли я загостив до одного пластуна дале
кого віддалення вже по таборі, він сказав мені, 

щ о це був його найліпший табір, і що він дуже 

Верховний Архнспнскоп Блажеиніший Йосиф Сліпий на 

відвідинах у пластовому таборі "Вовча Тропа", біля Іст 

Четгему, Н. Й., США, 7 серпня м. р., серед гурта 

пластунів, пластунок і гостей. На світлині зліва до 

права: пл. сен. Юрій Ференцевич, голова ГПБ, біля нього 

стоїть автор цієї статті, ст. пл. Юрій Павлічко. Сидять: 

Єпископ Стемфордський Преосв. Йосиф Шмондюк, 

Верховний Архнспнскоп Йосиф, пл. сен. Атанас Мілянич, 

о. шамбелян М. Марусин, секретар Верх. Аркнєпископа, 

і пл. сен. Ярослав Бойдуиик, голова КПС у США. 

У іиУОІС 

тішиться, що міг скласти пробу. Два місяці піз

ніше, як я був в одній пл. станиці, недалеко від 

Вовчої Тропи, підійшов до мене один юнак: 

— СКОБ! Друже, як там ГПБ і КПС? 

— Ти досі тямиш мої гутірки? 

— КПС поділяється на... 

— Я вірю!!! 

Це справді приємно дізнатися, що юнаки 

так полюбили табір, що навіть «найтяжчих» гу

тірок не позабували. 

** 
* 

£ліА>щ*і/са. %іМа,м.]<ьли>чл СОЛЛМШЛМ. 

Рисунки, поміщені в тексті, 
виконав пл. юн. Ігор Шпачннськнй. 

Тиша — місяць князь, стійка патролює та

бір. Довкола чути шепіт дерев. Свисток... 

Алярм... Юнаки пробуджуються, вбираються. 

Чути голоси: «Де черевик? Чи наплечник гото

вий? Де сорочка? Штани під ліжком... 

Вилітають із шатра і творять лаву на голов

ній площі. 
— До правого рівняйсь! Прямо глянь! 

Спочинь! На стан, відчисли! 

— Збірка по чотах! 

— Перша чота, І-ша сотня присутня. 

— Друга... 

— Друже коменданте, — всі присутні. 

— До шатер — розхід! 

Але наше таборування не складалося тіль

ки з гутірок. Кожний юнак виявив знання свого 

піонерства, мистецького смаку у прикрашуван

ні шатра. Одне шатро мало машт, і кожного ран

ку по сніданку його мешканці підносили свій 

прапор. Інші мали декорації з кольорових ка

мінчиків. А чота Х-та — розвідувачі, щоб мати 

більше місця поза шатром, збудували петіо-ве-

ранду. Можна собі уявити, скільки праці і тру

ду (у вільному часі) уклали вони у той проект. 

** 
* 

сирена — денний Кілька днів пізніше 

алярм. Усі на площу. 

— На стан — відчисли! 

— Осьтакі юнаки виступлять! 

— Чи маєш «спимішок»? Ні? Біжи — ді

стань! 

— Чи є аптечка? Сокира? Лопата? Сірни

ки? 

З'явилася «пушка-говорушка» (вокі-токі). 

— Ходом руш! 

І так почалася дводенна мандрівка. Було 

багато праці біля схоронищ, у кухні, стояли 

Стійки, були нічні напади, оборона. Молодші 

юнаки були на одноденній прогулянці, щоб на-
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пасти на нас. Чого там не бувало?... Нема що 

навіть згадувати, що всі повернулися потомле

ні, але дуже задоволені. 
** 

* 
Довго плянований «день пластуна" від

бувся 17-го серпня. Таборовики і гості зійшли

ся на спортову площу, де відкрито свято дефі-

лядою. Юнаки і новаки чергувалися програ

мою; вправи наших молодших таборовиків — 

показовий упоряд і піонерство нашого табору 

— новацький аркан. Ватру збудовано за спор-

товою площею у підніжжя горбика. Зближаю

чись, спершу можна було бачити лише іскри, 

що мерехтіли наче зорі на небі. Підходячи ближ

че, видно було язики ясножовтого полум'я на 

тлі темного неба. А далі видно було цілу ватру, 

оточену пластунами, на обличчях яких відбива

лися різні відтіні гарячого вогню. 

Чергового дня по Службі Божій зустріч із 

батьками, і дефілядою закрито «день пласту

на». Табір знову повернувся до нормального 

темпа. Таборування зближалося до кінця. Юна

ки викінчували складання проби та іспитів умі

лостей. 

Останнього вечора була прощальна ватра. 

Поважні і веселі точки ватри свідчили про жаль 

пластунів за цим минущим табором. І так при

йшла остання субота. Після Служби Божої в 

наміренні пластунів, яку відправив о. В. Дани

лів, наш капелян сказав нам, щоб ми взяли на

ше таборове життя із собою, щоб ми справді 

були потіхою нашим батькам і Україні. 

— Не забувайте того, чого ви навчилися 

на таборі. Будьте справжніми пластунами ціле 

своє життя... 

По повороті до табору була збірка, де роз

дано відзначення і нагороди. Несподівано чути 

свисток. Це вмаршовують учасниці табору 

«Стежки культури — III». їх писарка передає 

письмо нашому писареві. 

— Дякуємо за вашу опіку і хочемо пере

дати подарунки. Для коменданта («Бурлаки») 

— подертий черевик, для булави — ланцюги. 

Всім разом ми співали при опущенні пра

порів «Гей, пластуни, гей, юнаки!» А як бунчуж

ний дав наказ «розхід», то оклики «слава» лу

нали не тільки по лісі, а навіть було чути їх 

відгук із поблизьких гір. 
** 

Табір закінчився, роздано посвідки і від

знаки, таборовики поїхали додому. А я став сам 

біля «штабу». Було тихо і сумно... Нагло наді 

мною на дереві щось заспівало, наче покликало 

мене. Дивлюся, а на дереві щось синє як неза-

будька. Це моя синичка!... 

Мій табір проминув, але так як пташка при

летіла, знову повіє теплий вітер, зазеленіють 

дерева, і знову заіскриться таборова ватра... 

Ст. пл. Юрій Ігор Павлічко 

Рочестер, С Ш А 

Ч А Р С В Я Т А В Е С Н И 

Надійшов той час. У повітрі чути запах вес

ни, а в серцях пластунів розбудився з довгого 

сну стародавний і глибокий інстинкт. «Треба 

їхати» — щось їм сказало. І вони зібралися, 

скорилися тій незнаній силі і виїхали до своєї 

«Мекки» на Свято Весни... 

їхали вони з усіх сторін. Каравани автобу

сів їхали крутими дорогами і мчали через темну 

ніч на місце свята. їхали вони з Нью-Йорку і 

Ньюарку, Пассейку, Елізабету, Гартфорду і 

Бріджпорту. їхали вони з усіх сторін. А всі до

роги того вечора провадили на «Вовчу Тропу». 

В автобусах сиділи пластуни і пластунки, 

забувши хвилево про всі шкільні турботи, від

даючись цілим єством святкуванню свого свята. 

Серпентинною дорогою гнали автобуси, а 

з них лунали українські пісні. 

** 

Приїхати на «Вовчу Тропу» пів до дванад

цятої вночі — це незабутній момент. Зустрічає 

подорожнього тут темрява: густа і глибока, яка 

охоплює все, яка замотує в чорну нитку і стирає 

все з обличчя землі. Усюди чорно... 

Тут кожний сліпий. Лише слух важний. По

стояти в цьому порожньому чорному всесвіті 

і слухати уважно звуків, які він видає, де чути 

то лагідний шелест дерев, то запитне ремство 

цвіркунів. У цьому світі живе спокій. 

І сюди враз приїжджають пластуни. Вили

ваються вони з, автобусів у пітьму і топляться 

в чорній безодні ночі. Чути голоси, чути сміх 

і крики. І раптом у цьому світі зникає все ча

рівне, а на його місце приходить усе реальне. 

Знову людина опановує, а природа служить. 

Тепер відбувається комічна драма. З авто

бусів вивантажують багаж, а пластуни в тем-
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ряві шукають своїх речей. Нелегка це процеду

ра. Але і не така тяжка, щоб ті, що вже у цьому 

мають досвід, не могли собі дати раду. Найгір

ше тим, що на Святі Весни перший раз. Вони 

залишаються позаду і ще довго шукають своїх 

наплечників та мішків до спання. 

Стараючись перекричати галас свого «про-

летаріяту", курінні, які сьогодні мають спеціяль-

ний авторитет, командують голосно і з повною 

повагою: 

— Струнко! Передімною у трилаві збірка! 

Робиться заворушення. Кожний юнак про

бує створити свою лаву. Курінний кричить зно
ву: 

— Струнко було! 

Але це не дуже помагає. І поки він не по

ставить кожного юнака як стовпа на своє місце 

— спокою нема. 

Фантастична річ у тому всьому, що із цьо

го хаосу твориться порядок. У темряві десь тво

ряться ряди, з рядів курені, а з куренів цілий 

табір. І де перед хвилиною була юрба, стоїть 

спокійна колюмна, готова до відходу на спання. 

Хоч їх не видно, вони поволі відмаршовують від 

автобусів, аж поки звук .їх маршуючих ніг не 

згубиться і вкінці не пропаде цілком. Стає знову 

тихо і спокійно. Десь там далеко ще під шатра

ми чи в колибах шепочуть таємничо голоси, аж 

поки по якомусь часі — звичайно по дуже дов

гому — не завмруть і вони. 
** 
* 

— Вста-ва-ння! 
— Так вчасно? Я не хочу... 
— Вставай! Вставай! Вставай — це курін

ний. 

— Аби його... що він думає, хто він є?... 

— Вставай! Вставай! Вставай! 

— Треба вставати, що зробиш. Починаєть

ся день. Починається і праця. 

— Табір треба ставити... відкриття буде... 

— Коли будемо їсти? — це солодкий голос 

«юнацького-новака». 

— Теренова гра буде... перегляд... 

— Коли будемо їсти? 

— Побачимо дівчат... Кілки треба зробити... 

— Коли будемо їсти? 

— Дівчат побачимо... надіюсь, що не буде 

дощу... дівчат поба... 

— Коли будемо їсти? 
** 
* 

Минув день. Сонце переїхалось по небі і 
сховалось. На зміну гарячому дневі прийшла хо
лодна ніч. Сеньйори готують ватру. 

Прийшло юнацтво на ватру із коцами і све-

терами. В декого гітара, а в декого відро на 

скеч. 

Стоять юнаки і юначки та непомітно юнаць

ка лава притягається до юначок, ніби то північ

ний полюс магнету тягнеться до південного. Та 

між них приходить якийсь сеньйор (чи ми його 

знаємо?) і оголошує, що буде сегрегація. 

— Не може бути! Я домагаюся своїх гро

мадянських прав — хтось крикнув. 

— Так! Ми не мурини! — додає хтось із 

боку. 

Та годі говорити. Ватра починається. Хлоп

ці і дівчата — сеґреговані — сумно дивляться 

одні на одних. Хто хоче більше інтеграції, хлоп

ці чи дівчата? Тяжко сказати. 

Ватра вже горить міцним полум'ям, її іскри 

скачуть високо в пітьму, але вони заслабкі, щоб 

освітити групи хлопців і дівчат. Отак в атмо

сфері неформальної інтеграції і під звуки «га-

га-гарно» і «фе-фе-феноменально» минає час. 

Точка за точкою програми зближається до кін

ця, а ватра-гілка за гілкою догоряє. Ці два ок

ремі процеси зближаються до однієї цілі. Врешті 

перед погасаючою ватрою стають пластуни, бе

руться за руки і співають «Ніч вже йде», 

— З нами Бог! 

— Так! 

— Добраніч! 
** 

Неділя — і на дворі падає дощ. Сіро і мок

ро всюди. На стежках родяться калабані, а з ка

лабань твориться болото. Незвичайно поганий 
день! 
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Із погодою змінилися і пластуни. Юначки 

посумніли, але не затихли. Вони менше скачуть 

і зробилися трохи спокійніші. У хлопців також 

зайшла зміна. Вони, щоправда, не тішаться до

щем, але між ними панує тепер така тиха са

тисфакція, майже задоволення. Виглядає, що 

перед дощем агресивність дівчат, їхня обдума

на радість і бадьорість відстрашували хлопців, 

або прямо не давали їм змоги показати свою ве

селу вдачу. А тепер усе змінилося. Може вони 

тепер з дівчат сміються. Може... 

Та кожний день минає, чи то сірий чи яс

ний. І так минув і цей. В дощі і болоті пакували

ся пластуни. Перед автобусами почались про

щання. Не одна дівоча рука неохоче залишала 

руку свого товариша і потім ще довго махала 

до нього з автобуса, коли він стояв під вікном 

і ще «останнє слово говорив». Трохи сумно. 

— Коли я тебе побачу? — вона. 

— Не знаю — він. 

— Напиши швидко. Це твоя черга. 

— Па... 

— Па... 
Автобус рушає. Болотяні калабані розпли

ваються під колесами. 
— Гей! Я тобі забув щось сказати... 

— Щ о ? Не чую!... 
Вона виставляє голову у вікно, щоб почути 

його голос. Він біжить за автобусом — та вже 

запізно. Не дожене. Він зупиняється, стає в ка

лабаню і дивиться за автобусом і на ту голівку, 

щ о визирає з нього. 
Автобус з'їжджає в долину і зникає, а він 

стоїть у калабані і чекає, щоб черевики напов

нилися водою. Він стоїть так хвилину, а потім 

підходить і всідає до свого автобуса. 

Визирає з вікна і тепер дивиться на тих, 

щ о ще в болоті пакуються, сміються і прощають

ся. Його товариш питає: 

— Досить добре було. Правда? 

Він подивився на нього і відповів: 

— Очевидно! 

Ст. пл. Олег Ільницький, ЛЧ 
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УСПІХИ Н А Ш И Х ДРУЗІВ 

ЗРАЗКОВІ ПЛАСТОВІ ЮНАНИ 

Зустрічаємо їх не тільки 

у Пласті, але й у школах, у 

клюбах, на таборах, у спор

ті, у хорах чи оркестрах — 

словом скрізь там, де жит

тя, діяльність, радісне зро

стання індивідуальнос т є й. 

^ ^ ^ . ж Про успіхи таких юнаків 

А ^5»^' (-ок) пишуть часописи, хо-

Ш § \ ^ ^ ^ ча не завжди об'єктивно... 

В & щ ^ Пізнаючи життєписи таких 

одиниць, довідуємось, що 

Юрій Макогін великий відсоток з них об

даровані не тільки хистом, 

але й запалом до життя, тим ентузіязмом, що 

дає довір'я до своїх сил і змушує поборювати 

лінивство, а плекати силу духа. 

Нещодавно на сторінках нашої і американ

ської преси вичитали ми інформації про успіхи 

одного із справжніх наших юнаків, Вашого то

вариша — юнака Юрія Макогона, який може 

своєю активністю та успіхами імпонувати всім 

нам. Подаємо ці інформації про нього із тією 

метою, щоб інші, читаючи, могли призадума-

тись і повірити у можливість як не кожному, то 

багатьом досягнути таких різноманітних успіхів. 

Юрко донедавна жив у Клівленді. Тут за

кінчив початкову школу з найкращими успіха

ми та здобув середню освіту в одній з найкра

щих шкіл — у школі св. Ігнатія. За успіхи в цій 

школі був нагороджений почесною грамотою та 

стипендією від «Нейшенел Меріт Сколяршіп 

Корпорейшен» на 4 роки в сумі 6,000.00 дол. 

Юрко студіює тепер медицину у Гарвардсько

му" університеті, у якому одержав додаткову 

стипендію за успіхи, і куди виїхав із Клівленду 

в осені м. р. 

Крім навчання в державній школі у Клів

ленді Юрко склав іспити-матуру в місцевій шко

лі українознавства. Він був курінним писарем 

17-ого куреня УПЮ-ів ім. Байди Вишневецько-

го, новацьким виховником, капітаном дружини 

копаного м'яча, грав в оркестрі хору «Дніпро». 

У школі св. Ігнатія він був співосновником астро

номічного клюбу, членом дискусійного гуртка, 

членом редакції літературного журналу, провід

ним скрипалем в оркестрі. Як бачите, Друзі, це 

справді повне пластове молоде життя. 

Нам приємно було вичитувати про це все 

на сторінках преси і написати про Юрка для 

Вас. Ми свідомі, що серед юнацтва є чимало та

ких справжніх юнаків як Юрко Макогін. Чекає

мо на інформації про них. І радо писатимемо про 

інших у «Юнаку», щоб якнайбільше спопуляри

зувати імена і спосіб життя тих, які мріють 

зреформувати світ, але починають це завжди 

від себе. 



А В Ж Е В Е С Н А . . . 

Як природа поновляє творчі, виснажені сили, 

Так на кожнім переході поновляємось і ми... 

Хтось виводить дух наш творчий 

З сірих буднів, як з тюрми. 

Так говорив укрраїнський поет, Грицько Чуп

ринка, про весну, про цю містерію кожнорічного 

відродження і переродження природи, а разом із 

цим і про обновлення душі людської. 

І ось, придивімося, як починається весна, тут 

у нас, і всюди, у кожній країні, де бувають пори 

року, і де живуть люди. З-під снігу проростають 

білі проліски, з далекого вирію вертаються до 

своїх батьківських гнізд жайворонки, ластівки і ле

леки — радісно клекочуть у просторах небесних. 

А сонце, привітно і тепло усміхаючись із-за хмар, 

теплом свого проміння оживляє, благословляє землю. 

Зустріч весни із суворістю зими і з рештками 

холоду — це зустріч двох супротивних сил: тепла 

і світла, радости і розквіту вільного, із силами, що 

зупиняють ріст і землю сковують в льодові окови. 

Тому то, упродовж усього березня, іде завзята бо

ротьба за право панувати над землею, за право 

господаря. Не одна квітка, не одна надія перед

часно згине, і не одне гніздо пташине буде зруйно

ване або повіддю затоплене. Одначе, у цій бороть

бі, весна набирає гарту й тугости сил і врешті — 

весна перемагає. 

Весна свідома свого законного права, вона 

знає, чого від неї чекає морозом скована земля. А 

чекає вона свободи, чекає відродження і розквіту 

нових і творчих сил. І тому весна не жаліє леготу 

вітрів південних, не жаліє ні тепла, ні світла сонця. 

не жаліє грому й дощів благодатних. 

А на землі люди і звірі, птахи і зелень запаш

на, .— усі весною втішаються. І радість ця, з мо

лодих і чистих душ, мелодією петичних слів лунає: 

Скажіть, в кого серце гаряче. 

Як весну навесні не любить?!... 

Так захоплено і радісно вітав весну поет наш, 

Микола Філянський. 

Подібно, як у світі природи, починається вес

на і в житті різних народів. З відродження мови й 

пісні рідної, зі скромних рухів освітніх, через бо- • 

ротьбу з віджилим і ворожим ладом, через жертви 

і важкі зусилля, — аж до воскресення, до виявів 

життя державного і незалежного. І шлях цей, не

наче закономірність, — позначується на долі ба

гатьох народів. 

Орест Павлів 

Початок весни буревійної збігається із кален

дарним святом Благовіщення. У цьому криється 

велика містика й символіка. Там, янгол ізвістив 

Марії вість благу, про Сина народження, про Ме

сію, Спасителя людських душ. А тут, природа обі

цяє буйний розвиток плодів земних. І там, і тут 

-*- надії повні груди і віра у краще майбуття — 

стають окрасою весни. 

Але, весна — не тільки радість і краса. Вес

на рівнозначна теж із трудами, важкою працею 

і жертвами. Бо земля наша, щоб видати плоди со

лодкі й поживні, жадає праці рук, і поту, і страж

дань. 

'Весна багата на красу й надії, та убога на 

пересит і на добра матеріяльні. її багатство — спів 

пташиний і непорочної краси первинність, і стру

мінь радісний життя юнацького, бурхливого й ба

дьорого. Весна — це перемога ідеального і світ

лого й ясного над низьким і над матеріяльним. Ця 

вищість духа-ідеї над дочасністю матерії, —• за

вершується у святі Воскресення Христового, в 

євангельських словах, що їх побожно ми тоді із 

притвору в церкві слухаємо: «Споконвіку було 

Слово, і Слово було Бог, і Бог був Слово...» 

Весна українського національного ставання — 

це палке, пророче слово Кобзаря-співця, що славу 

України воскресив; це «золотий гомін» національ

ної революції, що її, «на ранній весні-провесні, там 

на світанні гук», поет наш' оспівав. Українська вес

на — це піднесення національно-державних пра

порів на кораблях чорноморської фльоти, — це 

гомін волі Закарпаття, Срібної Землі України. І 

врешті, весна українська — це жертви за ідею на

шої державности, жертви, що впали навесні, у Па

рижі, Ротердамі й Білогощі. 

Так, весна — це світання, весна — це жертва, 

і весна — це юність молода: у буйності своїй, у 

діях непокори, у протесті проти скостеніння й хо

лодної зими мертвоти. Весна — це боротьба, це 

благородний бунт, бунт молодих і свіжих сил, що 

прагнуть досконалости, добра і правди, і краси. 

Бунт світлих сил, що холод півночі і темряву ночі 

—• перемагають. Весна, світання, жертва й моло

дість — це зміст один. Культ весни — це культ 

молодих, радісних і творчих сил, сил, що приходять 

на зміну, що несуть нові ідеї, що на базі вчораш

нього й сучасного — творять наше світле завтра. 

Тому, дорогі друзі-юнаки, радіймо спільно на

шою весною, вона вже прийшла, вона вже тут, між 

нами, її дихання і ритм її пульсу відчутні повсюд

но. Вона — народу нашому надії радісні несе... 

13 



Б У Д Ь М О 

І З С В Щ 

Закладка до книжки — пам ятка 
із Свидника, потрібна книголюбам 

і збирачам. 

Варто це зробити і читачам «Юнака». Свид-

ник як і Пряшів чи Дуклю, — останніми часами 

часто згадувала наша преса. Це невеличкі міс

течка у Словаччині із майже зовсім українським 

населенням. До Свидника дуже близько з Пере

мишля, треба переїхати потягом польсько-чесь

кий кордон, а там можна піти пішки чудовою 

долиною поміж українськими селами. У селах ба

гато цікавого, зокрема старі дерев'яні церкви, 

що. їх уважають перлинами наших гір, бо в «них 

витесана і вирізьблена краса Карпат». 

Свидник славиться модерно улаштованим 

музеєм української культури та українськими 

фестивалями у «зеленому театрі» (під відкри

тим небом), на які прибувають хори з України, 

Югославії та довколишні із Пряшівщини. 

Були там і наші друзі, старші пластуни, з 

Канади, Німеччини і С Ш А . І наш «Юнак» по

мандрував уже туди до музейної бібліотеки і до 

передплатників. 

Наші туристи розповідають, що Свидник — 

мале містечко, далеке від цивілізації, але там

тешні люди і висліди їх праці такі цікаві та мо

дерні, що варто з ними познайомитися і брати 

з них приклад усім, і нам, що живемо у передо

вих цивілізаціях. Ці люди придбали для українсь

кої культури дуже багато. Музей має експонати, 

які показують життя українців Словаччини від 

«зброї кам'яної доби почавши — до кулеметів 

з другої світової війни». Вигляд, улаштування і 

праця музею зразкові. Видають тут наукові збір

ники з дослідами українського фолкльору у Чехо-

Словаччині, є бібліотека, плянують стягнути на 

територію музею стару церкву, щоб служила 

джерелом для нової творчости. 

Наші друзі — пластуни, які нещодавно по

бували у Свиднику, привезли для Редакції «Юна

ка» із тамтешнього Музею Української Культу

ри трохи інформаційного матеріялу. Багатство 

духової культури збереглось у церквах, в іко

нах, розписах і архітектурі церков. У зразках 

одягів. кераміці, в домашньому устаткуванні ба

чимо розвинені мистецькі потреби і здібності за

карпатців. У знаряддях праці віддзеркалена їх 

мудрість і винахідливість та трудолюбність. А 

ось на ілюстрації теперішній вигляд забудовань 

Свидника. Пляни щодо розбудови музею, енту-
зіязм і посвята, з якою працює гурт свиднівс'ь-

ких культурних діячів, свідчать про живучість 

українського духа, про вічну тугу нашого наро

ду до краси і добра. 
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З Н А Й О М І 

; н и к о м 

Нутро вівчарської копнбн (салаша), знаряддя вівчаря, 

а також трембіта (перевішена впоперек). 

1 • 
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Краєвид із Свидника із модерними будинками. 

Одна із старовинних дерев'яних церков в околиці 

Свидника, які с перлинами нашої давньої культури 

дерев'яного будівництва. 

"українського етносу ЧЇІос 



Дорога Дадо! 

Я ходжу до католицької школи, і нам свяще

ник каже, яке це велике свято квітна неділя і що 

якраз тепер є\ місіонер у нашій парохїі. А моя мама 

і тато у цей святочний час їдуть на Союзівку, бо 

там є пластовий з"ізд, а вони є пластовими сеньйо

рами. 

Чи не є їхнім обов'язком піти зі мною на мі

сію і подбати про моє виховання, а не лишити ме

не у сусідів на цілий «вік-енд»? 

І чому К П С робить з'їзд у таке велике свято? 

Занедбаний юнак 

Дорогий Занедбаний Юначе! 

Твої батьки в ніякому випадку не мусіли їха

ти обидвоє на цей з'їзд і Тебе залишати у «сусі

дів» — бо делегатів обирали лише за їхньою зго

дою. 

Щ о торкається часу з'їзду і чому його роби

ли в таке «велике свято» — то скажу Тобі, що 

це вже третій раз припадає такий з'їзд на квітну 

неділю нового чи старого стилю, і на це дають 

згоду не лише наші душпастирі, але і відбувається 

він за відомом найвищих церковних властей, що 

учасникам з'їзду присилають навіть своє благо

словення і свої побажання. 

Подруга Дада 

Дорога Дадо! 

Я маю 15 і 'пів року, але дуже хочу вже цього 

літа їхати на «Кадру» або «Школу булавшіх». 

Чи можеш мені порадити, як це зробити? 

Маруся 

Дорога Марусю! 

На всі вишкільні табори вимагають, як мені 

відомо, закінчення 16 років і напевно закінчення 

другої юнацької проби. Я думаю, не є добре за

вчасно починати їздити на вишколи, бо Ти можеш 

їх не закінчити або не зробити іспиту, який, зви

чайно, є у якійсь формі на таких вишкільних та

борах. Але спробуй внести подання і написати до

кладно, у чому річ. Може Тебе виїмково прий

муть на такий вишкільний табір. 

Подруга Дада 
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З А К І Н Ч Е Н Н Я Ю Н А Ц Ь К О Г О 

ЗМАГУ У США 

22-го січня ц. р. закінчився на терені США 

змаг юначок, що його рівно перед роком про

голосила крайова референтка юначок ст. пл. 

Дора Горбачевська. 

Цей змаг, що був поділений на три етапи: 

перший — під гаслом: «Будьмо добрими юнач

ками", другий — під гаслом: «Поглиблюємо 

своє пластування», а третій — під гаслом: 

«Праця над собою — це найкращий дар Україні», 

— мав багато цікавих та нових моментів, які 

давали юначкам можливість проявити свою іні-

ціятиву, а рівночасно поглибити так знання як 

і цілий свій рівень пластування. В оцінці змагу 

та остаточному точкуванні брано до уваги під

вищення проб, здавання іспитів умілостей, від-

значування в оригінальний спосіб різних роко

вин, творчість юначок у стінних та інших газет

ках, збірку матеріялів про нашу визвольну бо

ротьбу, збірки нових незнаних колядок і весні

вок тощо. 

ХТО ЗМІНЯЄ АДРЕСУ 

хай зараз повідомить про це адміністрацію "Юнака", 
подаючи свою давню й нову адресу. 

У висліді комісія змагу в особах: пл. сен. 

Христини Навроцької, пл. сен. Лариси Зєлик і 

пл. сен. Ольги Кузьмович, провіривши всі мате

ріали і звіти із етапів змагу, уточкувала учас

ниць змагу у такий спосіб: 

1-ше місце — 44-ий Курінь ім. Оксани Джи-

джори в Ньюарку — 568 точок. 

2-ге місце — 30-ий Курінь ім. Софії Галєч

ко в Нью-Йорку — 471 точок; 34-ий Курінь ім. 

300 Героїнь з Кінґіру в Сиракюзах — 471 то

чок; 40-ий Курінь ім. Кн. Ольги в Боффало — 

471 точок. 

3-тє місце — 38-ий Курінь ім. М. Тарасенко 

в Пассейку — 402 точки. 

4-те місце — 28-ий Курінь ім. Кн. Ольги 

у Клівленді — 205 точок. 

5-те місце — 2-гий Курінь ім. Л. Українки 

в Нью-Йорку — 215 точок. 

Цей курінь, хоча здобув 215 точок, але не 

закінчив як слід змагу і тому одержав лише 

5-те місце. 

Усім переможним куреням щиро гратулює-

мо і бажаємо дальшої успішної праці в юнацтві! 

Разом з передплатою прохаємо 

вислати пожертву на П Р Е С Ф О Н Д ! 
** 
* 

П Р И Є Д Н А Й Т Е «Юнакові» в цьому 
році одного П Е Р Е Д П Л А Т Н И К А ! 



М Л Л Л Д Е 

^ " - ^ 

Ж У Р Н А Л І С Т И Ч Н А Д І Я Л Ь Н І С Т Ь Ю Н А Ц Т В А 

«Юнак» може бути гордим, що щораз' то 

більше пластових гуртків чи куренів видають свої 

внутрішні гурткові, курінні газети, поширюючи 

журналістичну діяльність на загал юнацтва. Ра

діємо цією діяльністю не тільки тому, що вона 

приносить багато цікавого матеріялу, яі'.ий по

являється на сторінках «Юнака», але ще в біль-

ш'й мірі тішимося через те, що завдяки «моло

дому перу» виробляється гурт майбутніх жур

налістів, і що матеріял них юнацьких видань є 

дзеркалом думок, ідей та почувань нашого юнац

тва. 

Це одноднівка 7-го Куреня УПЮ-ів ім. Свя 

тослава Завойовника у Вінніпезі. Видана 14 гру

дня 1968 р., тиражем 150 примірників, цикльо-

стилем. 

Редакція та автори дописів — це наші зна

йомі з рецензії на їхню поперздню одноцн'вчу 

«Усміх весни», яка була поміщена в «Юнаку" 

ч. 10/1968 р. І зовнішньо і змістом нове видан

ня «Іду на вас» багато краще. Головним редак

тором є пл. розв. Богдан Круцько, членами ре

дакції є шість юнаків розвідувачів: Андрій Стой-

кевич, Ярема Шулякевич, Ігор Каліцінський, 

Орест Мартинович, Борис Гвоздулич. Опест Чу

мак. Кожний із членів редакції є автором помі

щених дописів, поезій, нарисів чи гуморесок. Ав

торами дописів є також т. зв. «гурткові опінії», 

в яких шість гуртків подають свою характери

стику і свої проблеми та зацікавлення. 

Засяг зацікавлення юнаків, як це віддзерка

люється в матеріялі, дуже широкий. Для юнаків 

дуже актуальною і пекучою є проблема ідентич

носте української мови та завдань Ппасту у цій 

ділянці. Матеріял надається для дискусії серед 

старшого пластунства і пл. сеньйорату. Усім пла

стовим провідникам варто з ним познайомитися, 

і тому скористає з нього і «Пластовий Шлях». 

«Ми, Редакція — пише в імені своїх друзів 

Богдан Круцько — віримо в ідею Дрота і най-

вайливіше те, що та ідея здійсниться, цебто пла

стуни стануть провідниками нашого громадсько

го і культурного життя. А віримо в це тому, що 

віримо в наших друзів, у пластову молодь. Ми 

знаємо, що як знайдеться та іскра, та добра ідея, 

то пластова молодь створить із цієї іскри пала

ючий вогонь». 

«Іду на вас» написана правильною і вироб

леною українською мовою. Очевидно, можна ма

ти побажання щодо редакційних нюансів чи що

до вигляду. Добре було б додати ілюстрації, але 

такої одноднівки не посоромився б жодний сень-

йорський курінь! Ми дякуємо «Завойовникам» за 

ту радість, з якою ми читаємо цю їх одноднівку 

і за ті матеріяли, які будемо використовувати. 

Цим разом передруковуємо з цієї одноднівки 

спомин «Таборовики» пл. розв. Ігоря Каліцін-

ського 

ТАБОРОВИКИ 

Була неділя в таборі. Сонце пекло, а вітру 

не було. Довкруги тиша. Навіть не було чути со

баки з довколішніх фарм. Тільки гуркотіння ван

тажного авта турбувало спокій містечка Байта. 

Пластові юнаки позлізали з вантажного авта 

та стукотіли черевиками по сходах церковці. Ми 

спізнилися, бо священик уже почав відправляти 

Богослуження, а бабусі, що були в церкві, диви

лися на цас як на чужих. 

Коли закінчилася відправа, священик при

вітав нас, але англійською мовою. Кількох юна

ків навмисне говорили голосно «ми — українці", 

щоб отець, знав, що з нами треба говорити по-

українському. Але не зважаючи на це, священик 

продовжував говорити до нас по-англійському. 1 

був би далі так говорив, коли б ми всі не були 

голосно і вперто домагалися пошанувати наше 

українське походження. Пізніше священик дуже 

перепрошував нас. Він довго не міг повірити, що 

в Манітобі можна ще знайти такий гурт хлопців, 

у якому всі говорили б по-українському. Він 

справді вражений був нашою поставою щодо по

шани нашої рідної мови. На жаль, ми були дуже 

розчаровані, що такий сумний стан існує у де

яких наших українських поселеннях. 

* 

Бабуні, які вкінці повірили, що Ми українці, 

на радошах повторювали: 

— Це ж наші, наші хлопці! 

А потім вони й поплакались... А священика 
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так зворушив наш спів «Боже Великий, єдиний», 

що й він розплакався... 

Ось такий був вплив нашого юнацького та

бору на мешканців української Манітоби. Люди 

мали нагоду побачити, що українська молодь ще 

не пропала, що національний дух ще живе і крі

пить українські почування молодих. Ми шукали 

за місцевою молоддю, але ніде її не бачили: ні в 

церкві, ні на вулиці. Щ о робить наша молодь 

по фармах? Де є українські діти із фарм? 

Наша присутність і в інших церквах впли

вала подібно на людей, але коли ми питалися про 

вияви культурно-освітньої діяльности молоді у 

цих місцевостях, то ми не дістали на це ніякої 

відповіді. 

Є багато причин такого національного зане

паду серед українців в Манітобі. Життя на фар

мах не виглядає привабливо. Молодь чує звіду

сіль і бачить на телевізорі та в кіно-театрах ба

гато насмішок із хліборобів. Хлопець чи дівчи

на старається наслідувати міських типів, а їхні 

ідеали, — це міські «боми» чи «гіппії». їм зда

ється, що всі міські хлопці такі, як про них пи

шуть у газетах чи як показують на телевізорі. 

Очевидно, визнаючи такі ідеали, для них україн

ська мова та національна свідомість не має зна

чення. Найбільша трагедія в тому, що так само 

думають і їхні батьки. 

Наша роля, як членів Пласту — елітарної 

української молодечої організації, — бути при

кладом та ідеалом для інших молодих українців. 

Я певний, що молодь з Ґардетону хотіла б стати 

пластунами (-нками). Але, як вони стануть сві

домими українцями, коли ті самі пластуни - юна

ки, з яких вони хотіли б брати приклад, не всі, 

не скрізь і не завжди дотримуються тих засад 

українського пластуна, які можуть їм імпону

вати. 

Кожний пластун повинен усвідомити собі, 

що він сам відповідає за живучість і силу укра

їнської мови. Не тільки провідники, але всі ми 

зобов'язані бути прикладом для інших. Ми не смі

ємо думати, що наша поведінка і послідовність 

щодо вживання української мови не має впливу 

на іншу нашу молодь. Нас обсервують, наші про-

гріхи найшвидше зауважують усі, бо до нас став

лять найбільші вимоги. До нас усіх і до кожного 

з нас!.. 

Пл. розв. Ігор Каліцінський 

Вінніпеґ, Канада. 

„ Я С Т Р У Б И Н І К Р И Л А " 

ОДНОДНІВКА ЕДМОНТОНСЬКИХ "ЯСТРУБІВ" 

Журналістична діяльність юнацтва стає щораз то 
популярнішою. Едмонтонські юнаки-"Яструби" видали 

восени минулого року одноднівку "Яструбині крила" з 

нагоди "Тижня пластуна" в Едмонтоні, щоб спробувати 

своїх сил та щоб закріпити в писаному слові свої пере

живання в минулорічних літніх таборах. 

Приготовляючи свою одноднівку, "Яструби" мали 

нагоду пізнати цілий процес редакційної та друкарської 

справи. Вони писали статті, виготовляли знімки, оформ

лювали своє видання, розмножували сторінки на цикльо-

стилі, підбирали назву тощо. "Яструби" прохають виба

чити за деякі недоліки своєї одноднівки та обіцюють по

правитись у майбутньому. Отже, є надія, що будемо ма

ти дальші видання цього гуртка юнаків. 

Редактором "Яструбиних крил" є пл. розв. Б. Мар-

тинків, його помічником — ул. уч. О. Мороз, технічним 

редактором — пл. розв. Т. Боцюрків. 

Подаємо внизу допис із цієї одноднівки. — Редакція 

Пл. розв. Андрій Лишак 

МОЄ ВІТРИЛЬНИЦТВО 

Тепер, коли я повернувся додому з вишкіль

ного водно-мандрівного табору для юнаків у 

Альґонквін Парку (27. 7. — 10. 8. 1968 р.), мо

жу собі добре пригадати, що я робив у таборі. 

щоб здати пробу вмілости з вітрильництва. 

Перший раз я пішов на човен із вітрильни

ком із старшим пластуном-інструктором та 

трьома моїми товаришами. Ця перша спроба на 

вітрильнику була дуже приємна і ми всі чекали 

нагоди, щоб знову «піти на воду». 
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Раннє вставання після першої мокрої ночі в таборі. 

Одного дня, коли більшість таборовиків 

пішла на різні прогулянки, я і три інші юнаки 

дістали наказ створити залогу вітрильника. Один 

юнак був призначений до головного вітрила, 

другий до переднього, а третій на меч і кермо. 

Цим разом ми знову пішли під наглядом досвід

ченого інструктора. 

Найкращим днем для нашої залоги був той, 

у якому дозволено нам самим плавати на човні 

пои помочі вітрила. Через озеро, яке було дві 

милі завширшки, наша залога перепливла вісім 

разів. Одного дня ми навіть переганялись з на

шим інструктором, і ми, його учні, випередили! 

В останньому дні наших вправ звіялась ве

лика буря і захопила нас на воді. Остання миля 
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Відпочинок після "портажу" конойок (або "різьба" на 

мості). 

під час бурі була найтяжча. Цілий час ми мусіли 

уважати, щ о б не вивернувся човен. Хвилі на 

озері були великі, одначе ми перепливли щасли

во озеоо за 20 хвилин і цим осягнули рекорд. Ця 

плавба дала нам практичну частину проби. Піз-

н'ше ми склали також добре теоретичну части

ну ппоби. 

Я думаю, щ о вітрильництво є одним з най

кращих спортів на воді. Було б добре, щоб біль

ш е пластунів зацікавилось ним, бо цей спорт 

розвиває і тіло і духа. 

* 

\ * ^ Х 

• Висилаю 10.00 дол., з того 6.00 дол. на передплату 

зі! "Юнака"' для мого сина Андрія за 1969 рік, 1.00 дол. 

на "Юнака", а 3.00 дол. на книжку У. Любович, п. н. 

"Розкажу Вам про Казахстан". — "Юнак" прекрасно ре

дагований. Ґратулюю! — 3 належною пошаною — Воло

димир Ренер, Озон Парк, США. 

# Сьогодні вислав я на Вашу адресу грошевими 

переказами 13 англ. фунтів і 4 шилінги на передплати 

та пресфонд за "Юнака" і "Пл. Шлях" зі нашої Пл. 

Станиці. Бажаю "Юнакові" від Пластової Станиці у 

Ноттінґгемі гарного розвитку, а всім працьовитим спів

робітникам "Юнака" і "Пластового Шляху" щирі поздо

ровленні та подяку за їх такий корисний для пластової 

молоді труд. — Скоб. — Пл. сен. Я. Іваницьннй, голова 

Пл. Станиці в Ноттінґгем, Вел. Брітанія. 

• Оцим хочемо подякувати Вам сердечно за Вашу 

допомогу в інформаційній та пропаганднвній акції "Лі

сової Школи" в цьому сезоні, включно з поміщенням 

матеріалів про "Лісову Школу" в лютневому та берез

невому числах "Юнака" ц. р. Цьогорічна кількість зго-

пошзнь до "Лісової Школи" переросла всі наші споді

вання: ми дістали їх 60, в цьому одне з Англії та сім 

із Австралії (з них провід нашого Пласту в Австралії 

пришле двох, що пройдуть найкраще письмовий іспит). 

Ми переконані, що цей успіх із цьогорічними зголо-

шеннями до "Лісової Школи" завдячуємо у великій мі

рі Вашій пресовій акції в "Юнаку". — Сердечно здоро

вимо. — Скоб! — За "Лісову Школу": пл. сен. Мирослав 

Раковсьхин, Сідер Ґров, Н. Й., США. 

• Христос ВоскресІ Р 3 нагоди славного празника 

Христового Воскресення засилаю Вам і всім у редакції 

та адміністрації "Юнака" найщиріші побажання. Хай 

воскресший Спаситель принесе радість, мир і задово

лення для шляхотних Ваших починів. Дякую за листа. 

"Юнак" прийшов вже до нас за грудень 1968 та за сі-

чен 1969 р. На Вашого цінного листа пізніше відпишу. 

Пересилаю Вам виповнену анкету "Юнака" з грудня 

м. р. — Сердечно Вас зродовлю і бажаю всього добра. 

З пошаною до Вас. — Р. Н., Загреб, Югославія. 

АЯАЯМЯЯААЯММЯЯЯЯЯМІЯЯАЯЯААЯАМЯААЯАА'кММ 

н И < И і 
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Ч И Ж Н Е Г А Р Н А М О Я С У К О Н К А ? 

Вишийте і Ви собі суконку 

— заохочує своїх подруг пл. 

прих. Оля Загребельна з То

ронта, надсилаючи «Юнакові» 

оці моделі. Вона певна, що 

усім такі суконки будуть ду

же до вподоби, бож українсь

ка вишивка у теперішній моді 

дуже популярна. 

І сама Оля популярна, бо 

вона одержала другу нагоро

ду за пильність в науці у 9-тій 

клясі державної школи на за
гальну кількість 319 учнів. Те
пер вона на 3-ому курсі украї
нознавства • ;та у 10-тій клясі 

середньої державної школи 

«Овквуд Коліджієйт» і робить 

10-ту клясу фортепіяна. В 

обох школах бере участь у 

різних гуртках і Клюбах. В дер

жавній школі є членом оркест

ри, грає на скрипці, акомпаніює у хлоп'ячому, 

дівочому та мішаному хорах, заходжується ра

зом з іншими пластунами зорганізувати «україн

ський клюб". Оля є членом гуртка «Іскра» у 

4-ому Курені УПЮ-ок ім. Лесі Українки в То

ронті, має 14 і | року, хоче здобути фах учи

тельки музики і математики, бути піяністкою. 

Як бачимо, Оля хоче багато вміти і знати, по

стійно щось корисного робити, значить бути 

творчою, справжньою пластункою... 

Подаємо опис моделів, які Оля сама запроек

тувала та нарисувала. 

1. Суконка з легкої вовни білого або кре

мового кольору з вишивкою. Торбинка та стяж

ка до волосся теж із такого самого матеріялу. 

Вона гарна і придасться на будь-яку оказію. 

2. Скромна суконка теж з легкої темно-

синьої вовни. Прикрашена вишивкою. Коралі 

червоні, правдиві з народнього одягу або їх доб

ра імітація. 

еТГГГВ ГоТУ» ІГ» І >1Т8 В » В» ВВ 8 В » » 1 В'В 8 8 8 І 8 Г» То ВВВ в И і в В » П11 8811 В 818 В І П » ГВТП П Т Л 8 В » б В » В 

ХОЧЕМО ЛИСТУВАТИСЯІ 

• Гурток "Мрії" з 4-ого куреня УПЮ-ок ім. Лесі 

Українки в Торонті, пошукує гуртка юначок з-поза те

рену Північної Америки (США і Канада), який хотів би 

з нами переписуватися. Прохаємо зголошуватися, по

даючи свої докладні адреси до гурткової гуртка "Мрії", 

пл розв. Марії Мельник: 
Мім Магіа Меіпук, 94 5пегісіап Аує., 

Тогопто 3, Опіагіо, Сапасіа. 

_ За поміщення цього оголошення складаємо $10.00 на 

пресфонд "Юнака". 
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• Наша редакція одержала листа такого змісту: 

"Дорога Редакціє І Я хочу переписуватися з пластуном 

або пластункою з іншої країни. Прошу мені дати ін

формацію, як це маю зробити. — Скобі — Пл. розв. 

Аніта Островська. Моя адреса: 

Мі$$ Апіта 0$тго\*іку, 29 Ьехіпдгоп Ауе., 

.Іег$еу Сіту, N. .). 07304, 115А. 

— Радо містимо листа Аніти та її адресу і віримо, що 

знайдуться серед читачів "Юнака" охочі до неї напи

сати. 



Роман Бабовал 

П Р И К Р І С Т Ь П А М ' Я Т И 

Любомир Госейко 

** 
* 

Нщ знаю, що саме стримало мене вчасно, 

не знаю, щ<^ заборонило привороженим долоням 

роздушити день, як горіх із зеренцем, як жовтий дощ, в ньому. 

Шляхи тікають під хмари. 

Шляхи тікають від уколу занімілої століттями ночі, 

а час стигне похололими! від болю горобцями. 

Хто\ сказав би, що сніг отой лише на те прикув зеренце до піску, 

придавив каменем, що невпинно росте, дрібне присушене сонце, 

щоб. могти мовчати вогко і біло? 

Самсон сьогодні безсилий провалити колонади вагання. 

Блукання нікому не окрити, не німіти вже дереву, 

коли падає до ніг прохожих остання шишка з віття: 

треба лише навчитись̂  слухати 

і забувати. 

Лювен, Бельгія, 14. 2. 1969 р. 

НЕЩИРА ДРУЖБА 

Із праць другого конкурсу на допис до «Юнака» 

Від Редакції: Як ми подавали в "Юнаку" 
за квітень ц. р^ будемо містити нагороджені 

на конкурсі, що відбувся у Пл. Станиці в Нью-

Йорку, дописи юнацтва у відповідній черзі. 

Цим разом друкуємо допис нагороджений 2-гим 

місцем у групі старшого юнацтва. 

З Мотрею я знайома 

вже кілька років. Вона 

живе в недалекому су

сідстві від мене. Ми 

часто відвідуємо одна 

одну, ходимо разом на 

пластові сходини, до 

кіна, на закупи і взага

лі використовуємо кож

ну нагоду бути разом. 

Я дуже ізжилася з Мот

рею і вважала її за 

свою найкращу това

ришку. Але нещодавно 

сталася подія, котра 

мене трохи відчужила 

від Мотрі, і хоча я ста

раюся забути про цей 

випадок — якось не 

можу. 
Авторка допису д все через ОДНу 

пл. розв. Уляна Ільницька дурничку. 

Кілька тижнів тому, ми умовилися з Мот

рею, щоб грати в суботу «стук-пук». У суботу 

рано не вспіла'я встати з ліжка, як тут телефон. 

Дзвонить Мотря і перепрошує, що вона не може 

йти зі мною грати, бо мусить іти з мамою на 

закупи. Шкода дуже — але нема ради... 

В цю дивну ніч 

зійшлись два місяці 

над плесом дивного ставка. 

П о рукоділлю стройних хвиль 

пливла коса облесливим 

дівочим зором. 

Пристали) місяці благально свататися 

до неї 

у скритім подиху німих вагань. 

•— Візьми мене, косо-русалко, 

тебе я сріблом вилощу. 

•— Візьми мене, породо змита, 

по хвилях ніжних поведу 

твою розвіяність 

фосфору, золоту. 

І відійшли вони, 

один — у вись, а другий 

медосрібною розпливсь косою. 

Принишкнув очеретом 

поночі ставок. 

З'явився легінь. 

Напропале. 

Застав ставок вже сріблобляклий — 

і злотокрилля лебедине, 

останній кучер порятунку. 

Пополудні мама післала мене до склепу і... 

уявіть собі, кого зустріла я на дорозі? — Мот-

рю. Вона йшла по другому боці вулиці у това

ристві Галі. Обидві були святочно убрані з гар

но запакованими пакуночками в руках, так як 

ми звичайно робимо, коли ідемо до когось на 

уродини. Мотря мене не бачила. 

Мені було дуже дивно, але я думала, що, 

може, Мотря змінила свої пляни від того часу, 

як уранці дзвонила до мене. Але дивуватися я 

почала щойно другого дня і дивуюся аж до-

сьогодні. Бо Мотря на другий день розповіла 

мені, що вона дуже втомилася, ходячи з мамою 

по склепах, а найгірше — нічого не купила. Від 

Галі ж я довідалася випадково, що вони були 

разом ціле пополуднє аж до самого вечора у 

Зоні на уродинах. 

Я не питалася Мотрі про вияснення, мені 

якось соромно навіть питати її. Але найгірше є 

те, що тепер не можу Мотрі вірити. 

Я не знаю, чому вона тоді сказала неправ

ду, і може це був лише цей єдиний раз, але те

пер я підозріваю брехню в усьому, що мені 

Мотря оповідає... 

Пл. розв. Уляна Ільницька 

ЗО Курінь УПЮ-ок 

ім. Софії Галєчко в Нью-Йорку 
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У П Л А С Т О В О М У Ш А Т Р І 

Винесли ми наші речі на гору і поставили 

на маленькому майданчику у лісі. Потомлені, ми 

сіли на землю, щоб трохи відпочити. Та спочи

вали недовго, бо треба було ставити шатра і 

прибирати табір. Сміття, дрючки, папери, шнур

ки — все це свідчило, що ми не були тут перши

ми. Наша група вибрала собі рівненький клап

тик землі і очистивши його, пішла по шатра. Та, 

на жаль, тільки одне шатро зісталося — і те 

діраве. 

— Ну, чого ви витріщили очі на шатро? — 

закричав упорядник. — Щ о ви собі думаєте, що 

воно саме поставиться? Ану, гайда в ліс і виру

байте дерева для рами на шатро! 

— Почалося — подумав я — тепер будуть 

нас ганяти до вечора, поки нам пора буде спати. 

І справді, тільки два хлопці пішли по дерево, як 

упорядник знову: 

— Ану, ти, хлопче, піди дістань папороті! 

Я мовчки взяв ножа і пішов у ліс. Папороті 

було мало, тому я мусів довго блукати, поки 

назбирав потрібну кількість. Вернувшись, я по

бачив, що шатро вже поставлене, але всі чогось 

метушилися в ньому. Було чути голоси: 

— Треба в неї вляти окріп! 

— Ні. Окріп не поможе. Він захолоне, поки 

до них дійде. Краще керосин. 

—• Тю, на тебе! Щ о ти говориш? Та тоді 

шатро смердітиме аж до кінця табору! 

— А я думаю, що краще її просто забити 

камінням і все. 

— Ні, то не поможе, знову видряпаються 

наверх. 

— Ох, і біда з ними! 

Біда справді була, бо виявилось, що ми по

ставили шатро над гніздом велитенських му

рашок. 

Та ось упорядник прийшов подивитися, що 

сталося. 
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— Тут нічого немає! Просто забийте дірку 

землею і все буде гаразд. 

Гаразд? Якби він тільки міг знати! 

** 

* 

Уже вечоріло, і після важкого дня ми по

лягали спати. У шатрі було темненько. Усі по

влазили у спальні мішки. Було тихо. Хтось уже 

почав хропти. Аж ось раптом схоплюється Пет

ро і верещить: 

— Ой, хлопці, рятуйте! Мене щось кусає! 

Він швидко виліз із спального мішка, схо

пив ліхтарик і присвітив. Справді тепер він по

бачив, що це були ті велетенські мурашки. Кіль

ка із них уп'ялилося йому у праву ногу. Усі хлоп

ці зірвалися з постелі, щоб подивитися, що ста

лося. Петро зразу ж кинувся до того місця, яке 

недавно забивали землею. 

— О, вони знову повилазили наверх! 

Поки я вбивав землю та забивав дірку ка

мінням і деревом, Петро казав: 

— У нас ще із цією команшею буде багато 

мороки. І ми ще довго не могли заснути, усе 

лаяли тих комах, що не дають нам на таборі 

спокою. 

Пл. юнак Юра Ткач 

Австралія 

•* її 

* Щ % І^ь 

Пл. вірлиця Уляна Близнак декла

мує свій вірш (поміщений у квіт

невому числі "Юнака") під час 

святкування 20-річчя Пл. Станиці 

в Нью-Йорку. 

Усміхнися! 

Щ О ВЗЯТИ ДО ТАБОРУ? 

На останніх сходинах гуртка пластунок-

юначок перед вакаціями впорядниця гуртка дик

тувала, а юначки записували, що треба взяти 

із собою до курінного табору. Одна юначка за

писала між іншими і такі предмети таборового 

виряду: 

сукера, повний таборові обмострий, спор

тові обмострий, рилади до миття, купилавий об

мострий, сліпін баг, шузики, дві пари щани, сви-

дир, канарки (напевно замість «канапки» — при

мітка коректора) і інші подбіні речі... 



В О Л О Д И М И Р Т К А Ч У К - Н О В А З І Р К А Г О К Е Ю 

Зустріч з Володимиром Ткачуком, 
иовиком професійної гокейноі дру
жини "Нью-Йорк Ренджерс", за-

аранжував спортовий колюмніст 

"Українського Тижневика" ред. Олег 

Звадюк. Це мала бути розмова із 

сином українських іміґрантів, який 

народився в Німеччині і прибув з 

батьками дворічним хлопцем до 

Канади де гокей полонив його від 

сьомого ,року життя і довів до ря

дів професійної дружини "Рен

джерс". І після зустрічі з Володи

миром Ткачуком уже не можна 

шкодувати проведених з ним де

кількох годин, які залишили по со

бі стільки вражень, про які хочу 

поділитися із читачами. 

"Не Тейчук, але Ткачук" 

У вестибюлі стадіону, куди ми 

прибули разом зі ред. Звадюком 

звернулися ми до службовика "Рен-

джерсів" та відрекомендувалися 

йому. Службовик поспішив до кан

целярії, але вже в половині дороги 

обернувся ще раз до нас, щоб нас 

попередити: пам'ятайте, вигукнув 

ЯЩ 

він до нас, його прізвище не Тей
чук, але Ткачук. Наших вияснень, 

що хто як хто, але ми про це самі 

повинні б знати, він вже може й не 

чув. Але, чи було це важне йому, 

коли сам Ткачук вже подбав про 

те, щоб прізвище українського ро

ду Ткачуків було в належному по

шанівку. 

"Українці славні # гонек>" 

За декілька хвилин приступив до 

нас середнього віку мужчина, в яко

му пізнали ми головного менедже

ра "Ренджерсів" Еміля Френсіса, 

який теж виконує обов'язки трене

ра цієї дружини. Як тільки ред. 

Звадюк роз'яснив менаджерові ціль 

наших відвідин і Френсіс висловив 

своє вдоволення заплянованими ін

терв'ю з Ткачуком для української 

преси та радіо, я попробував за

скочити його несподіваною пропо

зицією, щоб він, Еміль Френсіс, теж 

уділив нам інтерв'ю, в якому ми 

хотіли б почути його оцінку Воло

димира Ткачука. Еміль Френсіс не 

виглядав ні трохи заскочений про

позицією і все дальше пішло з ним, 

"як по маслі". 
Еміль Френсіс сам приступив до 

нас по закінченні тренінгу, під час 

якого слідкували ми за Володими

ром Ткачуком і другим українцем 

у складі "Ренджерс" Давидом Ба-

ланом, та запросив нас перейти в 

затишний кінець вестибюлю, щоб 

там можна було записати на стрічку 

нашу розмову. "На мою думку, Во-

лод. Ткачук є одним із найкращих 

молодих центрів нападу, які при

були до Національної Ліґи. Я вірю, 

що він буде одним із найкращих 

центрів Національної Ліґи, тому що 

він радо працює над собою". Після 

таких похвал Еміля френсіса під 

адресою цього новика Національної 

Гокейноі Ліґи, я попросив ще його, 

щоб він висловився, як виглядає по-

рівнання Володимира Ткачука із ві

домими канадійськими українцями 

як Дмитро Пристай, Мосієнко, чи 

теж недавними зірками гокею, як 

Стасюк і Несторенко. Еміль Френ

сіс знову не щадив похвал молодо

му Ткачукові, але вже таки здиву

вав нас вичисленням ряду прізвищ 

канадКіських українців, які визна

чилися в гокеї. Він згадав Стасюка, 

Хорвата і Буцика, які, за його сло

вами, творили одну із найкращих 

ліній нападу команди Бостону і по

рівняв до цих змагунів молодого 

Ткачука, заповідаючи йому таку ж 

славну будучність. А далі Еміль 

Френсіс сказав дослівно: "Упродовж 

довгих років, особливо в Національ

ній Лізі, можна зустрінути чимало 

змагунів французького і українсь

кого роду. Я грав із багатьома з 

них. Дмитро Пристай мешкав зі 

мною в одній кімнаті, а Володимир 

Становський був одним ізі найкра

щих змагунів Національної Ліґи. 

Також, очевидно, найкращим воро

тарем в Національній Лізі був Те-

рентій Савчук. М и маємо в Націо

нальній Лізі переважно змагунів 
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французького і українського похо

дження. З ними я виростав, з ними 

жив, і з ними разом грав. І вони 

є гордістю не лише Національної 

Ліґи, але і національностей, з яких 

вони походять. Українці славні в 

гокеї і вони разом з французами 

мають великі заслуги в тому, що 

гокей в наших країнах стоїть на 

такому високому рівні". 

Від чищення леду до змагуна 

у професійній дружині 

В розмові з нами 21-річний Воло

димир Ткачук щиро розказував про 

свої початки гокеїста та зі повною 

скромністю признався до своїх по

чаткових невдач. Почав він грати 

гокей, будучи учнем народньоі 

школи, але тоді семирічний Воло

димир частіше відсиджував змаган

ня дружини своєї кляси на лавці, 

як запасовий змагун, бо не визна

чався він нічим серед однолітків 

Це були перші його роки на ков-

зриці в містечку Савт Поркюпанн, 

куди приїхали його батьки з Ні

меччини і де батько одержав пра

цю в копальні золота. Перші невда

чі на леді не знеохотили Володи

мира і він постановив собі повправ-

ляти більше їзду на леді та гокей. 

Він став на працю при чищенні ле

ду на місцевому стадіоні і за цю 

працю одержував малу заплату, бо 

лише 8 центів за годину, але знач

но важнішу винагороду у дозволі 

їздити на ковзанах і вправляти го

кей на цьому стадіоні в ранніх го-

ПЛАСТОВЕ ПІДПРИЄМСТВО 

М О Л О Д Е 

Ж И Т Т Я 

Єдина пластова крамниця 

у С Ш А має на складі: 

+ пластові однострої • пла

стові відзнаки до одностроїв 

і таборовий виряд * пласто
ву літературу + і т. п. 

М О Ь О Б Е 2УТТІА, Іпс. 

302 Е. — 91Н 81., 

1Че\у Уогк З, N. ¥., ІГ.8.А. 

динах. Тоді він разом зі своїми ро

весниками приходив на стадіон ще 

перед шкільною наукою і там вони 

грали гокей від 6-ої рано доки тре

ба було іти до школи. Мати, як роз

казував Володимир, не раз сварила 

на нього і коли він приходив з по

товченими колінами, а часом із ро

збитою губою, наказувала йому: Не 

будеш- більше грати гокей І Із дру

жини хлопців авансував швидко 

Володимир до дружин молодших, а 

потім старших юнаків, так що вкін

ці опинився в дружині » "Кіченер 

Ренджерс", якою тоді опікувались 

Нью-Йорк Ренджерс, як клюбом для 

виховання молодих гокеїстів. У мо

лодих роках приходилось Володими

рові теж попрацювати помічником 

слюсаря в тій же копальні золота, 

де працював його батько Михайло 

Ткачук. З дружини в Кіченері за

кликали молодого Ткачука керівни

ки "Ренджерс" до Нью-Йорку вже 

в минулому році на п'ять пробних 

змагань, а в цьому році він уже 

став постійним змагуном цієї про

фесійної дружини на позиції цент

ра лінії нападу, у якій тепер разом 

з ним грає Давид Балан. 

"Я чистокровний українець" 

В нашому інтерв'ю сказав Воло

димир Ткачук два перші речення 

по-українськи, щоб потвердити, що 

він розуміє по-українськи, але що 

йому тяжко говорити мовою бать

ків, бо виховувався він більше по

за домом у чужому оточенні. Але, 

як Володимир підкреслив у дальшій 

розмові, батьки говорять до нього 

дома по-українськи і мати далі на

зиває його Влодком. Він держить по

стійний контакт з батьками, а його 

мати навіть приїжджала відвідати 

ного і побачити змагання в Нью-

Йорку. Ось недавно знову мати те

лефонувала до нього, щоб поґра-

тулювати йому за здобуті ворота 

А після закінчення сезону Володи

мир іде до батьків на декілька тиж

нів, щоб дома відпочити, і тоді хо-

Ч и В и в ж е 

вирівняли 

п е р е д п л а т у ? 

дить з батком на рибу. Цього року 

він теж буде два тижні дома, а піс

ля того поїде до Кіченер тренува

ти гокейні дружини хлопців. 

Уже після нашої зустрічі із Во

лодимиром прочитав я в "Нью-Йорк 

Таймс-і" статтю Джеральда Ескена-

зи про Ткачука, в якій автор вияс

нює, і що Володимир Ткачук син 

іміґрантів з України, і тут навчає, 

як вимовляти правильно його пріз

вище. І тоді пригадалися мені сло

ва Володимира вже під кінець на

шої зустрічі: "Я чистокровний ук

раїнець, бо і мій батько і моя мати 

українці". Як бачимо, Володимир 

Ткачук заявляє це всюди відкрито 

та підкреслює своє походження. 

Так він, хоч і не володіє добре ук

раїнською мовою, старається не 

згубитися без імені і без роду у 

чужому морі. 

Володимир Сохан 

(Передруковано у скороченні за 

дозволом автора із щоденника 

"Свобода", Джерзі Сіті, США). 

Увага! Увага! 

В Н Ь Ю - Й О Р К У 

можна вплачувати передплату 

за «Юнака» у пластовій крамни

ці «МОЛОДЕ ЖИТТЯ». 

В Т О Р О Н Т І 

можна вплачувати передплату 

за «Юнака» у пластовій коопе

ративі «ПЛАЙ». 

Річна передплата «Юнака» в 

Канаді і С Ш А - 6.00 ДОЛ.Впла-

чуючи передплату, складіть та

кож пожертву на пресфонд 

«Юнака»! 

В Е С Е Л К А 

144 Лруга Евсню в Нью-Йорку 

(в Пластовому Ломі) 
Т»І ОЯсвоп 4-95/6/ 79/М 

відкрита щодня від вчасного ранку до пізної ночі. 
• Зимні і теплі перекуски, сніданки, полуденки •'; содові «оди 

•У морозиво ••• солодощі — теж вибагливі, імпортовані 
"шкільне і канц прилкдд» "•" українські і чужомовні часописи. 
«Веселка» с улюбленим місцем зустрічів нашої молоді! 
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З ЛЕШЕТАРСЬКОЇ ПРОГУЛЯНКИ 

17 лютого ц. р. відбулася леща-

тарська прогулянка до Емері Парку 

біля Боффало, в якій взяли участь 

юначки з 40-го куреня УПЮ-ок ім. 

княгині Ольги та юнаки з 27-го ку

реня УПЮ-ів ім. гетьмана Пилипа 

Орлика з Боффало. На світлині 

(зліва направо) учасники цієї про

гулянки: О. Сайкевич, 3. Чмола, 

М. Шишка, І. Слободинська, Г. Пруц, 

І. Салдит, Н. Самотовка, Л. Шра-

мель, А. Цьолко, Р. Лоза, 3. Моро-

зевич і О. Чмола, що любить лази

ти по деревах. 

Пл. прих. Орест Іскало 

Боффало, Н. Й., С Ш А . 

Н А Ш Б А З А Р 

Літні вакації давно вже за нами. 

Восени м. р. із повною енергією при

ступили ми до праці у Пласті і в аме

риканській та українській школі. Ку

рінні сходини, а опісля наказ: кошо-

вої: до базару, що буде 8-го грудня 

кожна юначка з нашого куреня має 

мати виготовлену гуцульську гунь-

ку, а кожний гурток має .приготови

ти свій станок. Ідуть довгі розмови, 

пляни, питання. 

І вже ось довгі осінні вечорі за 

нами, і зимового ранку 8-го грудня 

спішать юначки у своїх новесеньких 

гуньках до залі школи св. Иосафата. 

Отже, перший на залі біля две

рей приготований станок муртка 

"Верби". Станок зображує україн

ський різдвяний стіл із його тра

диційними прикрасами. В одному 

куті стола — пластова ялинка, а на 

ній золоті прикраси із чотирнадцять

ма точками пл. закону. На вершку 

ялинки пишається гарно зроблена 

пластова лілейка. Гурток мав на про

даж сіно, різдв'яне печиво, прикра

си на ялинку і малі вишивані по

душечки та серветки. 

Першу нагороду дістав гурток "Єв

шан-зілля" із впорядницею ст. пп. 

Мотрею Грушкевич (друга зправа). 
Другий станок був гуртка "Єв

шан-зілля". На ньому були оригі

нальні вишивані подушки, багато 

вишиваних фартушків, закладок до 

книжок та тваринок, випханих ма

терією. Атракцією станка був образ 

юначки Ісі. 

Третій станок належав до гуртка 

"Русалки". Прикрасою стола були 

три великі вишивані подушки з узо

рами з Дрогобицького району та Гу-

цульщини в Україні. На столі були 

також артистично зроблені янголи 

та інші святочні прикраси. Оригі

нальністю відзначався між тварин

ками песик, що мав бронзову берет-

ку та число нашого куреня — "28". 

Гурток "Гуцулки" мав стіл гар

но прикритий килимом, посередині 

стола кераміка з українськими кві

тами. Юначки продавали шкіряні 

торбинки своєї роботи, плетені ко

шички на хліб, підставки на таріл

ки і комплект вишиваних серветок. 

Другу нагороду одержав гурток 

"Верби" за показ українського різ

двяного стола. 

Черговий був станок гуртка "Во

лошки". На їхньому столі були ви

шивки, паперові квіти і плетені гач

ком хустинки. Оригінальними були 

вишивані "умбри" на лямпи, над 

якими юначки найбільше доклали 

труду. 

Станок гуртка "Веселка" був 

зроблений у формі веселки, на якій 

були розміщені комплекти вишива

них серветок. На столі були також 

вицмівані на ряднині торбинки та 

закладки. 

Сьомий з черги .станок гуртка 

"Барвінок" мав прикраси на коржі, 

гарні квіти, вишивані закладки, ху

стини та роблені з матеріялу тва

ринки. Юначки продавали також 

цукровані яблука. 

Останній гуртковий стіл — це 

станок гуртка "Чайка". Крім виши

ваних серветок, ланцюгів на ялин

ку і прикрас, була на продаж ук

раїнська різьба, а на виграшку — ук

раїнська кераміка. 

Наш 28 курінь УПЮ-ок ім. кня

гині Ольги як цілість мав на базарі 

два станки — один ізі печивом, а 

' 25 



ММ#:#:фіф:+:«>:ф:*.*:«у 
Гурток "Русалки" дістав 3-тю наго

роду за 3 вишивані подушки та ін

ші ручні роботи. 

другий зі свічками. Кожна юначка 

спекла щось доброго і принесла дві 

свічки прикрашені вишивкою. Зав

дяки тому наші батьки мали цього 

року на своїх різдвяних столах свіч

ки з українською вишивкою. Курінь 

заробив із цього продажу 90.71 дол., 

із чого 25.00 дол. дав на Ш'колу св. 

Иосафата. 

ОПДЛ мав два столи із книж

ками, які розпродували юначки СУ-

М-у. Гурток "Чайка" займався роз

продажем різдвяних карток, а за

робіток з них дано на Пластову 

Оселю "Писаний Камінь". 

У часі базару юначки ходили із 

"котом у мішку" та продавали на 

нього льоси. У виспіді льосуванн.і 

виграв образ о. декан Улицький, ке

раміку — ст. пл. О. Стецяк, а ке

раміку гуртка "Чайка" — пл. сен. 

Микола Грушкевич. 

О год. 3-тій по полудні почала

ся імпрезова частина. Батьки і при

ятелі Пласту при столах із кавою, 

чаєм та солодощами із приємністю 

слідкували за приготованою юнач

ками програмою. Проводила програ

мою дуже дотепно пл. розв. Ксеня, 

а кожний гурток виводив свою точ

ку. Курінний хор відспівав кілька 

пісень. Вкінці жюрі станичної стар

шини признало три нагороди за най

кращі станки, першу — гурткові 

"Євшан-зілля", другу — гурткові 

"Верби", а третю — гурткові "Ру

салка". Гуртки одержали в нагоро

ду альбом "Спомин із табору". 

Базар за нами. Праця наша при

несла моральний і матеріяльний ус

піх. Ми, юна іки, вдоволені чекаємо 

наступного базару, і з новими іде

ями та плянами будемо приготовля

тися до нього. 

Пл. розв. Христя Гук 

хронікерка 28-ого куреня УПЮ-ок 

ім. кн. Ольги, Клівленд, С Ш А 

ПОКЛІН ГЕРОЯМ — П А Т Р О Н А М 

П Л А С Т О В И Х КУРЕНІВ 

Кошовою збіркою в неділю, 23 

лютого ц. р., у Пластовому Домі у 

Філядельфії віддали обидва коші 

поклін героям у пошану патронів 

своїх пластових куренів, а це: Оль

ги Басараб — патронки 4-го куре

ня УПЮ-ок, Олени Теліги — пат

ронки 14-го куреня УПЮ-ок, Федя 

Черника — патрона 1-го куреня 

УПЮ-ів і Романа Мстиславича — 

патрона 11-го куреня УПЮ-ів. 

У програму свята входили пере

плітані піснями гутірки юначок і. 

юнаків про життя своїх патронів. 

Програму уклали і виконали самі 

юначки й юнаки на засаді само

виховання. 

(За пластовою сторінкою "Скоб" 

в "Америці" ч. 2/1969). 

КУРС П Л А С Т О В И Х ВИХОВНИКІВ 

У ФІЛЯДЕЛЬФІЇ 

(О. Л-ий). — Вишкільний курс 

Станиці у Філядельфії на 1-ий сту

пінь пластових виховників новац

тва, який проходив від 1 грудня 

1968 р. упродовж 8 тижнів, закін

чено святочною збіркою 9 лютого 

ц. р. у присутності станичного пл. 

сен. Романа Левицького, членів 

Станичної Старшини і викладачів. 

За внкладову програму курсу від

повідав плч сен. Володимир Мель-

26 

ник, "а викладачами були: пл. сен. 

В. Мельник, В. Грималяк, М. Тарнав

ська, В. Пак, С. Оранська, ст. пл. 

Я. Коморовська, ст. пл. X. Швед і 

А. Просіцький. 

Курс закінчило 32 юначки і юна

ки, у тому дві ст. пластунки. 

Перше місце: Зоряна Луцька, Га

ля Мазурок і ст. пл. Бажана Філін-

ська. 

Друге місце: О. Бережницька, Р. 

Є Д И Н А П Л А С Т О В А 

ОРКЕСТРА У С Ш А 

Як відомо, існує вже довгий час 

Пластова оркестре в Торонті, Ка

нада. Але першою і єдиною доте

пер серед усіх пл. станиць пласто

вою оркестрою на терені С Ш А мо

же похвалитися Пластова Станиця 

в Дітройті завдяки безупинним за

ходам і трудам двох найбільших 

звеличників цієї справи, а це пл. 

сен. Ґ. Короля та М. Томика із Пласт

прияту, і завдяки грошовим по

жертвам прихильників Пласту, фун

даторів оркестрових інструментів. 

Оркестре відбуває проби кожної су

боти та брала участь у різних плас

тових і громадських імпрезах. 

Праця оркестри — це одна з ко

рисних форм самовиховання плас

тової молоді і, безсумнівно, ожив

ляє пластові імпрези та підносить 

рівень зовнішніх виступів і поста

ви пластових груп під час публіч

них пластових чи Громадських 

імпрез. 

Будьте ПЕРЕДплатником, 

а не Ш С Л Я п л а т н и к о м 

« Ю Н А К А » ! 

Тому 

Щ Е СЬОГОДНІ 

вишліть 6.00 дол. 

як передплату на 1969 р. 

Івасиків, А. Мадай і М. Ортинська. 

Трете місце: Р. Заброцький, А. Фе-

дак, X. Дмитренко, М. Одежинська, 

М. Чорнобіль. 

Четверте місце: М. Жмуркевич, 

Д. Коженьовська, І. Масюк і Л. Сум. 

Так*ож успішно закінчили курс: 

X. Романів, М. Тарнавський, X. Ко

зак, Т̂. Пенкальський, А. Кузьма, 

Л. Лукіянович, Ю . Луцишин, Р. Ар-

тимишин, П. Розпутько, І. Білинсь

кий, М. Онуферко, Р. Новосад, А. 

Клос, Б. Пазуняк, Р. Одежинська та 

А. Скіра. 

Після короткого вогника учасни

ків курсу, реф. вишколу пл. сен. 

Я. Мадай і пл. сен. В. Мельник роз

дали учасникам посвідки закінчен

ня курсу, після чого відбулась спіль

на перекуска, приготована пл. 

сеньйорками з гуртка "Княгині 

Ольги". Під час цілого курсу ди-

жури і перекуски для курсантів по

стачали пані з Пластприяту під 

проводом пані Е. Капій. 



Вирушаємо в дальшу дорогу. Плесо 

спокійної ріки заповідає нам гарний 

день, приємну плавбу. 

Та не все шлях стелився нам водою. 
Часами замість коиойки нас перево

зити, ми мусіли їх переносити. Це 

переношення зветься "портаж". На 

світлині — початок одного з довших 

"портажів" на дві милі. 

МОДЕРНІ "ГАК ФІНИ" 

У АЛЬҐОНКВІН ПАРКУ 

Минулорічний табір у Альґонквін 

Парку був для нас, пластунів, ве

ликою пробою витривалости під час 

п'ятьденної прогулянки. Ця прогу

лянка мала зблизити нас до приро-

ци, обіцювапа багато пригод. І то

му ми радо зголосилися бути її 

учасниками, . щоб пережити змаг із 

природою, побачити цю безмежну і 

первісну її красу та відчути на собі 

тепло ласкавого сонця, гострий по

дих північного вітру і зливи дош

кульного дощу. Ми хотіли бути свід

ками тих див, що криються у житті 

тих диких просторів. 

М и хотіли переконатись, чи ви-

стане в нас снаги і витривалости 

пережити те, що пережили перші 

канадські піонери, коли вони ман

дрували по ріках і озерах індіян-

ської країни. 

М и мусіли пристосуватися до 

природи. Швидко переконалися, що 

коли людські пляни є конфліктні із 

природою, то природа завжди пере

магає. 

Як модерні "гак фіни" ми за

лишили всі наші щоденні турботи і 

рухливі метрополії та стали ближчі 

один до одного і ближчі до себе са

мих. 

Упродовж тих п'яти днів ми ба

чили завжди тільки твориво Бога, а 

не людей. Бачили всі дива Божого 

промислу, красу і гармонію приро

ди, подивляли її і жалували, що лю

дина все більша і більше нищить- цю 

красу і порушує гармонію. 

Міст, ікни збудували 5 учасників 

табору "Кедрине Озеро" в Альґон

квін Парку, членів 9-ого куреня 

УПЮ-ів ім. Володимира Мономаха 

з Торонта, під проводом ст. пл. 

Антона Колтукюха з Денверу, С Ш А . 

Міст названо "Го-Чі-Мін". 

Члени таборових проводів і булав (на горбну, внизу гурток юнаків) минуло
річних таборів пластунів і пластунів в Альґонквіт Парку під час недільної 

Богослужбн. 

Спільна світлина учасників прогу

лянки з друзямн-провідниками: ст. 

пл. Орестом Новаківським (стоїть 

перший зліва) і ст. пл. Володимиром 

Сілецьким (стоїть перший зправа). 

Багато про наші пригоди і пе

реживання скажуть Вам також і світ

лини з нашої мандрівки. 

Учаснипів прогулянки було де

в'ятнадцять, у тому одинадцять із 

Торонта, шість з Едмонтону, один з 

Монтреалю і один з Вінніпегу. М и 

пропливли 120 миль. 

При цій нагоді прошу помістити 

ще три світлини, які я зробив під 

час нашого минулорічного водно-

мандрівного табору "Кедрине Озе

ро", що відбувся від 27. 7. до 10. 8. 

м. р. зіачодами Пластової Станиці 

в Торонті в Альґонквіт Парку, і в 

якому брали участь юнаки і юнач

ки не лише з Торонта, але також 

З Едмонтону, Вінніпегу і Моцт-

реалю. В таборі юнаків було 126 

учасників, а в таборі юначок 55 

учасниць. 

Пл. розв. Богдан Круцько, 

7 Кур. УПЮ-ів ім. Святослава 

Завойовника, Вінніпеґ, Канада 
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Н А Й К Р А Щ И Й 

П О Д А Р У Н О К 

для Ваших подруг і друзів з приводу їх дня народження, 

іменин, різдвяних чи великодніх свят, успішного за

кінчення шкільного року чи інших подібних нагод — це 

РІЧНА ПЕРЕДПЛАТА "ЮНАКА" 

С П И С О К Д А Р У Н К О В И Х П Е Р Е Д П Л А Т 

за березень і квітень 1969 р. 

1. Пл. сен. Лариса Музична, Кентон, США, для юначки 

в Пармі, С Ш А (втретє). 

2. Пан Маріян Коць, Аппер Монтклер, США, для юна

ка в Пармі, С Ш А (втретє). 

3. Пл. сен. Валя Берегуляк, Ґленфілд, Австралія, для 

юначки в Бразілії (вчетверте). 

4. Преосв. Кир Іван Прашно, Мельборн, Австралія, для 

юначки в Австралії. 

5. Проф. В. Островський, Австралія, для юначки в Ав

стралії. 
Д. Пл. сен. Євген Барановський, Кіяма, Австралія, для 

юначки в Австралії (вшосте). 

7. Ст. пл. Едвард Кульчицькин, Австралія, для юначки 

в Австралії. 

8. Пан І. Грабовськнн, Австралія, для юначки в Австра

лії. 
9. Пані О. Руда і пан Б. Соколовський, Австралія, для 

юначки в Австралії. 
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Замість квітів на могилу 
нашого незабутнього 

інж. БОГДАНА ТУРКА 
складаємо $15.00 на дарункові передплати "Юнака" 
для незаможних юнаків у сателітських державах, 

НАТАЛІЯ БІЛОЗОР-КОРОПЕЦЬКА 

та МАРІЯ і ВОЛОДИМИР БІЛОЗОРИ 

Мурставн, Н. Дж., С Ш А 

НАША ПОШТА 

• У попередніх числах "Юнака" я зауважила, що 

у сателітеьких країнах є група юнаків, які хотіли б 

діставати "Юнака". Тому замість квітів на могилу на

шого незабутнього "Бобка" Богдана Турка пересилаю 

від нас $15.00 на дарункові передплати потребуючим 

юнакам. — Наталія Білозор-Коропецька та Марія і Во

лодимир Білозори, Мурставн, Н. Дж.., США. 

в 3 великою приємністю прочитав Вашого листа. 

Дуже він врадував мене — і нас. Як і Ви, не міг я зараз 

відповісти на нього, бо у мене час обмежений. Виба

чаюсь. Бачу, що Вас тішить те, що наші юнаки з Україн

ської Папської Малої Семінарії в Римі друкуються у 

Вашому журналі "Юнак". Нещодавно тому ознайомив

ся я із журналом "Пластовий Шлях". Майстерно зреда

гований! Щоб більше бути причетним до Ваших плас

тових видань, хотів би і я теж вкласти свою "лепту" 

у "Пластовий Шлях". Тим то висилаю Вам один вірш, 

пізніше, може, надішлю щось прозою. Сподіваюся, що 

Ви не одкинете цього вірша. Напишіть мені про це. 

Привітав я своїх тутешніх друзів у Вашому імені... 

Кінчу, здоровлячи по-дружньому та прошу відписати І 

— Любомир Госейко, Рим. 

«ММ Я А А А М Я А Й Й Я А М М М М М М А А Й А Я М М А Я Я М М А М М М * 
10. Пл. сен. Василь Паліснко, Торонто, Канада, для юна

ка в Монтреалі, Канада. 
11. Пл. сен. Надія Гафтковнч, Гартфорд, США, для юна

ка в Гартфорді, С Ш А (вчетверте). 

12. Вп. П. Степан і Ганна Панькові, Чікаґо, США, для 

юначки в Чікаґо, С Ш А і юнака в Торонто, Канада 

(за два роки). 

13. Пані Наталія штук* Філядельфія, США, для юначки 

у Філядельфії (вп'яте). 

14. Пані Наталія Білозор-Коропецька і Марія та Володи

мир Білозори, Мурставн, США, для 3-ох юнаків в 

Европі. 

Разом 19 нових дарункових передплат. 

Останнє наше заідомлення про дарункові перед

плати було поміщене в "Юнаку" ч. З за березень ц. р. 

— Разом з попередньо проголошеними досі зголошено 

353 дарункові передплати. 

Масмо адреси зразкових, але незаможних юнаків 

і юначок з європейських і південно-американських 

країн, для яких потрібно заплатити дарункові перед

плати. 

ХТО ЧЕРГОВИЙ ЗРОБИТЬ "ДОБРЕ ДІЛО" І ЗГОЛО-

СИТЬ ДАРУНКОВІ ПЕРЕДПЛАТИ? 



№ ш в І Ч 1 И И Ч Г Г Г ааяД 

О Щ А Д Н І С Т Ь 

це прикмета кожного доброго пластуна 

та кожної доброї пластунки. 

ПЛАСТУНИ 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 

Г̂І̂ ^̂ ^̂ Г̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ПГІ̂ ^̂ П̂ГЬЛ 

Пластун Ти, юнак? 

ОЩАДНІСТЬ — Твій знак! 

Щадити щоденно учись! 

Як будеш студент, 

Той доляр, той цент 

Тобі допоможе колись 

Здобути знання, прожиток, ім'я! 

• ЗА ОЩАДНОСТЕВІ ВКЛАДИ «Самопо

міч» платить 43Л% ДИВІДЕНДИ. 

• К О Ж Н А СУМА ВКЛАДУ враз із усіма 

фондами має своє ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. 

ФЕДЕРАЛЬНА КРЕДИТОВА 

К00ПЕРАТИВА „САМОПОМІЧ" 

У ЧІНАҐО 

2351 \УевІ СЬісаео Аує. — Теї.: ІШ 9 0520 

СЬісаео, Ш., 60622, 11.8.А. 

«.«««.««.««« .»«.».»•»».....».«.•».»•»•»•.•»•»»«.•»»•»> 

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 с 

Анна і Роман Вжесневські 

ТНе Риіиге Вакегу 
735 Очееп $*., тУ»*?-Тогопто, Опіагіо 

Таї.: Е М М235 

+ + + 

Б о т е Т о и т В а к е г у 
164 Кап* Ау«., Тогоп*©( Опіагіо 

Таї.: КО 7-7246 

вишніїшиті 

Нормально банки платять за ощадності 
З відсотки. За Ваші ощадності НА СПЕ
ЦІАЛЬНОМУ ЮНАЦЬКОМУ КОНТІ в на
шій КрвДИТІВЦІ ОДерЖИТв: ^ 1^ °/£ 

Щ А Д І Т Ь М І С Я Ч Н О ± 

по 5.00 долярів М 

а після 5 років одержите ^ 1 

343.00 дол. «| 

СКЛАДАЙТЕ СВОЇ ОЩАДНОСТІ 

в українській кредитівці 

л б у д о ч н і с т і г 

КРЕДИТОРА КООПЕРАТИВ* О ТОРОНТО 
140 В«»Ьиг»« 5». Тогопіо 2В, Оп» 

р і І Я П Е Р Е П Л Е Т Н Я І 

«•в ЯІСММОМО >Т V* 
ТОЯОНТО ОМТАВІО 

в и к о н у є 

всякі 

друкарські 

переплетничі 

роботи 

^^^^^^^^^^^^^^^^Ц^^^-^^^^^Д 111.1.1 х ч. і 

Х т о з Вас п о д о р о ж у є 

* літаком * кораблем * поїздом * автобусом 

у Канаді чи поза Канадою повинен купити по

дорожник квиток і одержати безплатно всякі 

потрібні інформації і поради 

в українськім подорожнім бюрі 

МАРКІЯНА КОГУТА 

Віоог Тгагеї Адепсу 

1190 Віоог 5т. \А/е$» — Тогопто 9, Опіагіо 

ТеІерЬопе: 535-2135 А 535-2136 

И п і і і і і і п і і п и и п і и и ш і п п і ш Й і 

Увага! Увага! 

«Юнака» треба не лише передплачувати, але й 

докладно читати, до нього дописувати, приєдну

вати йому передплатників і збирати пожертви 

на його пресфонд. 



Ціна 50 центів 

С И Н И Ц Я 

БД Ж О Л А 

Ї Ж А К 

БОБЕР 

Л И С 

Ф 
ЗАЄЦЬ 

ВОВК 

Р08ТАС-Е Р А Ю АТ ТОКООТО, С А К А Б А 

її поі йєііуєгєй ріеазе геїигп 1о: 

У І Ш А К Ма^агіпе 

2199 Віоог 81. \У., Тогопіо 9, Опі., Сапаоа 

КЕТІЛШ Р08ТАСЕ С И А К А К Т Е Е О 

СОЛОВЕЙ ЛАСТІВКА ПІДСНІЖНИК БАРВІНОК 

В П л а с т о в і й к о о п е р а т и в і 

ПЛАЙ 

РЬУ СО-ОР ЬТБ., 768 Оиееп 81. \У., Тогопіо 3, Опі. 

З А М О В Л Я Й Т Е П Л А С Т О В І В І Д З Н А К И 

• новацьких роїв і гнізд 

• юнацьких гуртків і куренів 

• новацьких і юнацьких проб 

• нов. і юн. іспитів умілостей 

У цьому оголошенні поміщені зразки відзнак 

юнацьких гуртків, які продаємо по 50 центів за штуку. 

Маємо постійно на складі 40 різних родів таких відзнак 

і можемо їх кожночасно вислати. Виготовляємо також 

інші відзнаки роїв УПН і гуртків У П Ю на замовллення. 

КУПУЙТЕ В НАС ТАКОЖ: 

•̂- всякі інші пластові відзнаки -^ усі частини пластових 

одностроїв *к таборовий виряд -^ спортов0 пгнпаддя 

+ усі пластові видання, а зокрема обов'язковий для юнац

тва посібник, автором якого є основник Пласту 

ПРОФ. Д-Р ОЛЕКСАНДЕР ТИСОВСЬКИЙ (ДРОТ) 

Життя в Пласті 

544 сторін • багато ілюстрацій ф ціна 6.50 дол. 

* КУПУЙТЕ В ПЛАСТОВІЙ КООПЕРАТИВІ «ПЛАЙ»! 

* ЧИСТИЙ ПРИБУТОК КООПЕРАТИВИ «ПЛАЙ» 

ПРИЗНАЧЕНИЙ НА ВИХОВНІ ЦІЛІ ПЛАСТУ! 

ФІЯЛКА 

БОРСУК 

К А Ж А Н 

С А Й Г А К 

РИСЬ 

Ф 

ВЕДМІДЬ 

ОЛЕНЬ 

ЛЕОПАРД К О Б Р А ОРЕЛ СОКІЛ ГОТ УР Т А Р П А Н 




