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Леся Храплива 

С К О В О Р О Д А 

Ш Ш ш ш Ш НШШ<!"""^гі:їїВ~!-«-" 

Ой ти птичко, жовтобоко. 

Не клади гнізда високо. 

(Григорій Сковорода) 

Як мандрував мудрець Сковорода — 

Костур. Сіряк. Шляхи пилюга вкрила. 

Побагив птигку: перебиті крила... 

Притоптана, квиліла молода. 

Підняв. За пазухою пригорнув, 

Во в серці замкнений весь круг людини. 

Пішов. Минав Батурина руїни. 

Стрігав драгунів роту неодну. 

В покорі сходив поміж хвилі трав 

Від поглядів голодних і жорстоких. 

Там зілля їй цілюще розшукав. 

І птигку врятував він жовтобоку. 

Пустив і на дорогу дав устав: 

— Гніздегко при землі, а лет високо! 

П л а с т у н с у м л і н н и й — 

д о ч о г о д о б р о в і л ь н о в з я в с я , 

в и к о н у є я к н а й к р а щ е . 

У мережанім притворі — плагу 

В церкві, між щасливими людьми, 

Щ о тобі не можна в передагі 

Переслати ранку до тюрми... 

(Леся Храплива: «Гантер — 1968») 

Дорогі Юні Подруги і Друзі! 

Підо впливом' краси гуцульської мережа

ної церкви в Гантері, спостерігаючи Божу кра

су в природі й радісні обличчя безтурботних 

людей, поетка Леся Храплива переживала біль 

від прикрого почуття; бож не могла післати 

друзям у тюрмах краси ранку і настрою від 

перебування у церкві. Такий стан нашої душі 

є грунтом, на якому виростають усі гарні ри

си пластового характеру. 

Що є сумлінність? 

Сумлінність — це той стан, коли нам стає 

соромно і прикро перед самим собою за наші 

погані думки і вчинки; і навпаки — коли ми 

бачимо самі себе як в дзеркалі з такими цін

ностями, які дозволяють нам бути гордим за 

себе. Мірилом добра і зла у нашій поведінці 

є наша чутлива совість. Коли вона у нас роз

винена, тоді виконує службу доброго сторожа 

наших учинків. Якщо совість приспана, ми по

водимося безвідповідально. І тоді бачимо у на

шому пластовому житті такі явища, як: пе

рервана штафета, бо хтось не був сумлінним 

і полінувався виконати обов'язок; звіт про ді

яльність гуртка чи куреня написаний для від

чіпного; домівка виглядає як по татарській 

навалі; на дошці оголошень юнаки додають 

свої хулігантські рисунки, написи; з'являють

ся такі написи часто і на свіжо помальованих 
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стінах, на дверях і на книжках із бібліотеки. 

Чого тільки не роблять несумлінні юнаки чи 

юначки?.. 

У школі вони хотіли б мати добре свідоц

тво, але без того, щоб попрацювати для зас

воєння знання. Вони ходять поза школу, об

манюючи своїх батьків. Витрачають гроші не 

на закупно книжки, а на свої витребеньки, а 

то й на папіроси. 

Все це є ознаки несумлінности, але наша 

несумлінність шкідлива не тільки тоді, коли 

вона в'яжеться з іншими. Своєю несумлінні

стю ми шкодимо також і собі. Коли юнак чи 

юначка вчаться несумлінно, вони занедбують 

свої вроджені здібності. Усяка праця, викона

на несумлінно, позбавляє нас радости. Справ

жню і глибоку радість переживаємо тільки то

ді, коли ми її заробили зусиллям, напружен

ням духових сил. Коли нема нагод для пере

живання такої радости, ми виростаємо байду

жими, черствими, холодними і невразливими 

на красу і добро. 

Як боротися із несумлінністю? 

Пригадуєте радісні хвилини під час ман

дрівки, коли нарешті сіли ви відпочивати, ко

ли здобули верх у горах? Чи знаєте ту радість, 

яку приносить праця при улаштуванні табору, 

курінного чи кошового святкування, базару? 

Не виписували б своїх "мудрощів" юнаки на 

стінах домівки, коли б вони пережили були 

радість від праці при малюванні і чищенні її. 

Ми не будемо любити добра, ні краси, якщо 

самі не причинимося до їх створення. 

Готовість робити добро іншим виплекуєть-

ся тоді, коли ми співпереживаємо радість і 

горе з іншими людьми. Горе інших повинно 

заставити нас думати — як їм помогти, бо ві

домо, що людство любити куди легше, як по

могти своєму товаришеві. 

Григорій Сковорода мав звичай завжди 

опівночі молитися. Він робив порядок у сво

їй душі — думки помагали його волі побороти 

людські слабості. А коли наставав ранок, в пе

ремозі виходив він у поле, щоб поділити свою 

радість із природою, бо "вдячне серце — це 

рай солодкий" — казав. Г. Сковорода видо

бував із себе бадьорість духа, панування над 

пристрастями, силу розуму і спокій вічности. 

Він вичерпав усі свої духові сили, будучи сум

лінним у шуканні правди, прагнучи свободи 

для себе і свого народу. Пізнання його життя 

поможе нам збагнути вартість сумлінносте та 

інших ознак пластового характеру. 

Скоб! 

Подруга Гребля 

Г р и г о р і й С а в и ч С к о в о р о д а 

Народився Григорій Савич Сковорода З 

грудня 1722 р. в селі Чорнухах, Лубенського 

полку. У 1738 р. він вступив у Київську ака

демію, де вчився з деякою перервою понад 10 

років. У 1750 р. Сковорода залишив академію 

і поїхав з релігійною місією закордон, в Угор

щину, де також поповнював свої знання. Для 

свого часу Сковорода був глибоко освіченою 

людиною. Він досконало знав ряд стародавніх 

та нових европейських мов, античну філосо

фію та літературу. Йому були відомі основні 

досягнення науки того часу, зокрема приро

дознавства. 

Після повернення на батьківщину Сково

рода працював викладачем у Переяславсько

му колегіюмі, домашнім учителем, згодом ви

кладав у Харківському колегіюмі. Незгода по

глядів Сковороди із вимогами шкільної адмі

ністрації призвела до розриву Сковороди із 

школою. Від 1769 р. до самої смерти він вів 

життя мандрівника. Мандрування Сковороди 

збагатили його знанням життя свого народу, 

зблизили його до людей. Саме під час мандрів 

написав він більшість своїх творів. 

Помер Сковорода 9 листопада 1794 р. у с. 

Іванівці на Харківщині. 

Філософія Сковороди характеризується 

ідеалістичними розв'язаннями основних пи

тань філософії. Увесь навколишній світ розді

лив Сковорода на три реально існуючі світи 

— "макрокосм" (матеріяльна природа), "мік

рокосм" (людина) і "світ символів" (духовна 

сфера, Біблія); кожен з них має дві натури: 

зовнішню — матеріяльну та внутрішню — ду

ховну. Це відповідає ідеї Платона — що ввесь 

усвіт складається із "матерії" та "форми". 

Важливою для Сковороди є ідея "само

пізнання". Кожна людина має розкрити свою 

"натуру", своє "я". Має зрозуміти себе, свої 

обмеження і таланти, усвідомити своє відно

шення до свого народу й зблизитися до нього. 

Відкривши свої таланти, обов'язком кожної 

людини є розвивати їх, удосконалювати себе. 



Це самоудосконалення і щира віддана праця 

принесе користь і суспільству. Сковорода тве

рдив, що пізнання розкриває істину, а добро

чесність повинна поставити її на служіння ін

тересам народу. 

Погляди Сковороди на людину, суспіль

ство і працю як основу суспільного життя ви

значили його етику. У своїх творах філософ 

піддав гострій критиці поведінку "панівної, 

кляси" — їхню користолюбність та гордість, 

гноблення бідних. Сковорода завжди наголо

шував високу мораль, за якою повинні жити 

люди. 

Бачачи браки тогочасного суспільства, 

Сковорода описував майбутнє, вдосконалене 

Нове суспільство, про яке мріяв мислитель — 

це лад заснований на праці, демократії і рів

ності, без багатих і бідних — Утопія. 

Знаний Сковорода не тільки як визначний 

філософ і мислитель, але одночасно, і як ви

значний письменник, який уніс багато до ук

раїнської літератури. Його твори філософські 

здебільшого не сухі трактати, а живі розмови 

з безліччю метафор, порівнянь тощо. Виклад 

часто ведеться у формі розмови, діялогу між 

співрозмовниками. Знаходяться у Сковороди 

байки, притчі, анекдоти, легенди, вірші, при

слів'я, уривки з казок і пісень. Сковорода був 

одним із перших поетів-ліриків в українській 

літературі, а водночас і першим поетом-мис-

лителем; філософія в його творчості часто по

в'язана з поезією. У збірці "Харківські байки" 

виступає Сковорода, як перший український 

байкар. 

Писав свої твори Сковорода складною мо

вою, що має характер традиційної церковно

слов'янської мови, старокнижної української 

і російської мови того часу та живої розмов

ної української мови. (За цей "вінегрет" кар

тав його Шевченко). Не зважаючи на це, ук

раїнізми — це органічний елемент мови Ско

вороди, який пронизує всі його твори і вияв

ляється в усіх мовних засобах викладу його 

думок і почуттів. 

Пласкорізьба у Харківському педінституті імені Г. Ско

вороди. Скульптор — Д. Г. Сова. 

Філософська й літературна спадщина Гри

горія Савича Сковороди знайшла своє місце 

в дальшому розвитку української культури. 

Його творчість мала вплив на Котляревського, 

Квітку-Основ'яненка, Гулака-Артемовського та 

на представників нової української літератури, 

а зокрема на Шевченка, яка зростала значною 

мірою на ґрунті, підготованому Сковородою. 

Григорій Сковорода — філософ, письмен

ник, педагог, просвітитель, гуманіст — заслу

жив на визначне місце в українській літера

турі. 

Пл. розв. Оксана Сеник 

У к р а ї н с ь к і п р и п о в і д к и д л я п л а с т о в о г о з а к о н у 

В нашому журналі за місяць листо

пад помістили ми гастину приповідок, 

що їх зібрав 18-тий курінь ім. Олени 

Пгілки в Нью-Йорку як одне із завдань 

пластового змагу, до кожної тогки пла

стового закону. Сьогодні подаємо на

шим гитагам приповідки, що відпові

дають до таких тогок пластового зако

ну: 

Пластун справедливий 

Плокстун зрівноважений 

Пластун пильний 

ПЛАСТУН СПРАВЕДЛИВИЙ 

Правда очі коле. 

За праве діло стій сміло! 

Правда кривду переважить. 

Не шукай правди в других, коли у тебе її нема. 

Велике діло гроші, а ще більше — правда! 

Топчи правду в калюжу, а вона все чиста буде. 

Правда і в огні не горить, і в воді не тоне. 

Хто чисте сумління має, той спокійно спати 

лягає. 

Добра то рада, де щирая правда. 

Життя не має ціни, а воля дорожча за життя. 

Погане дерево не зрубуй, а вукорчуй. 
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Котюзі по заслузі. 

І в наше віконце загляне сонце! 

Старого горобця на полові не обдуриш. 

В лиху годину узнаєш вірну людину. 

Не лізь, куди голова не лізе. 

Не бруди криниці, бо схочеш водиці. 

Не загрібай жар чужими руками. 

Не все золото, що блищиться. 

Не міряй усіх на свій аршин. 

І з посміху люди бувають. 

На чужий коровай очей не поривай! 

Із пісні слова не викидають і свого не встав

ляють. 

Озвався грибом, то лізь у борщ. 

Шила в мішку не сховаєш. 

Ниточка доведе до клубочка. 

Хто як постеле, так і спатиме. 

Умій пожартувати, та знай, коли й перестати. 

Свого не цурайся, за чуже не хапайся. 

Не поминай лихом, а добрим, як хочеш. 

Хвали себе не при чарці, а на косарці. 

Краще розумна догана, як дурна похвала. 

Як хочеш хвалитися, треба трудитися. 

Не той голова, що дуже кричить, а той, що 

вміє навчить. 

Як добре дбаєш, то добре маєш. 

Пізнати ворону по пір'ю. 

Який голос, такий і відголос. 

Хто людей не поважає, сам поваги не має. 

І над винним часом добре пожаліти. 

Не копай іншому ями, бо сам упадеш. 

Не роби нікому того, що тобі не миле. 

Не переорюй нікому межі. 

Одного мука — десятьом наука. 

Як собаку годують, так він і гавкає. 

Яка робота, така й заплата. 

Гостре словечко коле сердечко. 

Хто товче, той хліб пече. 

ПЛАСТУН ЗРІВНОВАЖЕНИЙ 

В гурті і смерть не страшна. 

Треба знати, де щ о сказати. 

Менше говори, більше вчуєш. 

Порожня бочка гучить, а повна мовчить. 

Держи язик за зубами. 

Слово не горобець: випустиш — не впіймаєш. 

І з посміху люди бувають. 

Ліпше з розумним в біді, ніж з дурним в добрі. 

Він не дасть собі в кашу наплювати. 

Бережи вуха, бо вкусить муха. 

Десять разів міряй, а раз утни. 

Скажеш — не вернеш, напишеш — не зітреш, 

відрубаєш — не приточиш. 

Сказаного й сокирою не відрубаєш. 

Слово не стріла, а глибше ранить. 

Не завжди кажи те щ о знаєш, а завжди знай 

те, що кажеш. 

Чисте небо не боїться ні блискавки, ні грому. 

До чистої води олива не пристане. 

Скажеш гоп, як перескочиш. 

Оглядайся на задні колеса. 

ПЛАСТУН ПИЛЬНИЙ 

Що посієш, те й пожнеш. 

Бджола мала, але й та працює 

Хто рано підводиться, за тим і діло водиться. 

Не кайся рано встати, а кайся довго спати. 

У невмілого руки не болять. 

Без охоти немає роботи. 

Не одежа красить людину, а добрі діла. 

В умілого і долото рибу ловить. 

Не тим хороша, що чорнобрива, а тим, що ді

ло робить. 

Добра пряха на скіпку напряде. 

Щоб рибу їсти, треба в воду лізти. 

Праця чоловіка годує, а лінь марнує. 

Не сокира теше, а чоловік. 

Наука в ліс не веде, а з лісу виводить. 

Незнайко на печі лежить, а знайко по дорозі 

біжить. 

Згаяного часу конем не доженеш. 

Як без діла сидіти, то можна й одубіти. 

Хочеш їсти колачі, то не сиди на печі. 

З лежні не буде одежі, а з спання — коня. 

Учи ледачого не молотом, а голодом. 

Посієш упору — збереш зерна гору. 

Якщо бажаєш стати заможним, у праці будь 

непереможним. 

Здобудеш освіту — побачиш більше світу. 

Учиться — завжди пригодиться. 

Книжку читай — розуму набирай. 

Як хочеш хвалитись — треба трудитись. 

Без діла марнується сила. 

Праця годує, а лінь марнує. 

Хату руки тримають. 

Гірко робити — солодко їсти. 

Хто робить — голий не ходить. 

Ученому світ, а невченому пітьма. 



Н а у к а 

С у ч а с н і в и з н а ч н і у к р а ї н ц і 

Професор Богдан Га-

лайчук належить до 

нечисленних україн

ських с п є ціялістів 

міжнароднього пра

ва, який живе і пра

цює тепер науково в 

Аргентіні. 

Він пластун сеньйор 

керівництва, ч л ен 

Куреня УПС ' Червона Калина", і, як кажуть, 

в його науковій кар'єрі помітний вплив пла

стового виховання: працювати зі затиснени-

ми зубами, викреслюючи зі свого слівника по

няття "невідрадні умовини". Доказом цього є 

те, що проф. Б. Галайчук виеміґрував після 

другої світової війни до Арґентіни з двома до-

кторатами: політичних наук і міжнароднього 

права, але без знання еспанської мови й знан

ня обставин життя в Полудневій Америці. При

йшлося, отже, починати від фабричної робо

ти, а щойно згодом засвоївши мову знова пе

реключитися ступнево на наукову та дослід-

чу працю . 

Сьогодні він є професором міжнародньо

го права університету в Буенос Айрес і тамже 

шефом дослідної праці, як теж асесором міні

стра закордонних справ. Досі видав шість об-

ширних наукових книжок на тему своєї спе-

ціяльности, з того одну по-українському, а 

п'ять по-еспанському та опублікував понад ЗО 

студій у фахових журналах різних країн. Він 

бере участь постійно у міжнародньо-правних 

конференціях, українських і чужих із допові

дями (Венесуеля, Еквадор, Перу, Бразилія, Ес

панія) та робить студійні подорожі по США, 

Латинській Америці, Німеччині і мусулман-

ських країнах (від Сенаголю по Персію). 

На початку 1972 р. проф. Б. Галайчук ви

пустив дві нові книжки по-еспанському: "Істо

рія політичного устрою Східньої Европи" та 

"Міжнародне публичне право" (у співпраці із 

проф. Марією Т. М. Домінгез). Проф. Богдан 

Галайчук визначний і відомий фахівець у сво

їй ділянці, признаний у міжнародньому нау

ковому світі. Він вибився завдяки своїй напо-

леглиі 'сті, завзяттю та повній піддержці сво

єї дружини, яку саме втратив на прикінці ми

нулого року. 

Але, не зважаючи на важку працю, боро

тьбу за існування у новій країні поселення, на 

наукову велику та успішну працю — пл. сен. 

Б. Галайчук находить завжди час для пласто

вої і української громадської діяльности. Він 

був першим головою Крайової Пластової Стар

шини в Арґентіні, довгі роки очолював Крайо

ву Пластову Раду, а рік-річно посвячував свої 

вакації на ведення пластових таборів. 

Думки не лишають слідів 

на сірому камені. 

Міст простягнув руки 

та не зловить думок. 

Може спадуть дощем 

на сірий камінь, 

може 

веселкою стане 

міст із простягненими 

кам'яними руками. 

27. 8. 1972 М. Г. 

М О В О М О Я . . . 

Мово моя, ти ростеш із погувань і думок, 

Живишся кров'ю серця мойого. 

Цвітеш цвітом рясним краси і любови, 

Медом-вином болю напуваєшся, 

Одягом світлим щастя одягаєшся, 

Росою гистою бажань умиваєшся, 

Рушником терпіння обтираєшся. 

Чешешся гребінцем слова ласкавого, 

Волос кугерявий гігками квітгаєш, 

Голос голосистий на Дунай пускаєш, 

Луни лункії дзвонами дзвониш, 

Сльози гіркії піснями рониш. 

Сірим вовком скагеш в степу при долині, 

То зозулею вранці куєш на калині. 

Ялинковою колядкою мерехтиш у співі, 

Весільним гільцем ладкаєш на славу. 

Вінком обжинковим гордо походжаєш, 

Щедрівкою пишнії пави розпускаєш. 

Купальною папороттю голову вінгаєш, 

Гагілюою зеленою весну зустрігаєш. 

Коломийкою веселою гаєм пробігаєш, 

Піснею жалібною квилиш-проквиляєш. 

Думою тужливою долю накликаєш, 

Шумкою грайливою серце звеселяєш, 

Деревом життя із давнини давньої 

в майбутнє ростеш-проростаєш. 

М. Г. 



ш ш т 

В д я ч н и й п р и п а д о к 

Цікавий випадок стався цього літа — 1972 

р. Отож на Ювілейній Пластовій Зустрічі "Во

вча Тропа", США, трипільська культура стала 

популярною темою. Під час дефіляди україн

ської ноші вперше була спроба відтворити 

одяг трипільської жінки. Виконав це IV Ку

рінь УПЮ-ок з Філядельфії. Комісія точкуван-

.ня це радісно вітала і нагородила IV Курінь 

першим місцем з ділянки історичних строїв. А 

гості та учасники свята були зворушені вигля

дом юначок у такому одязі, висловлюючи ба

гато похвал. 

Але в цей самий час в Україні українські 

археологи укопувалися в чорнозем українсь

кого степу. Вони вимітали та перебирали пря

мо пальцями тонни чорнозему з трипільсько

го міста. Про це написав "Нью Йорк Тайме" 

дня 14 вересня ц. р., називаючи трипільців ур

баністами кам'яної доби. 

Який це вдячний випадок! А які необме

жені скарби закопані у тому ж чорноземі. Яка 

археологічно багата Україна! Цим можуть гор

дитися її люди. А скільки ж із нас знає щось 

про ту трипільську культуру? 

Юначки IV Куреня дещо познайомилися 

з Трипіллям при виготовленню одягу (ноші), 

однак загал нашої молоді мав мало можливо

стей довідатися про цю культуру і нею гор

дитися. Пересічний текст українських шкіль

них підручників є надзвичайно обмежений на 

ту тему і дуже сухий для читача. Популярних 

творів на цю тему є мало, і може бути незро

зумілою нашій молоді дискусія науковців про 

походження трипільців, і чи були вони наши

ми безпосередніми прапредками, чи ні. Існує 

один лише факт, що на українському чорно

земі 5 до 6 тисяч років тому розвивалася ку

льтура і той сам чорнозем, який плекав цю 

культуру, родив і київських князів, і козаків, 

і Тараса Шевченка, і Івана Франка і багато 

з нас. Тож коли ми в душі відчуваємо, що цей 

український чорнозем наш, тож і нашим є 

Трипілля. 

Назва Трипілля також випадкова. Селяни 

із села, що називається Трипілля (недалеко 

Києва) виорювали фрагменти розмальованої 

кераміки на своїх нивах і приносили їх до 

Київського музею, інтуїтивно відчували, що це 

щось важливе. 

В. В. Хвойка, археолог Київського музею, 

вирішив тамже й розкопувати, і дійсно 1896 

року відкрив першу пам'ятку (поселення) цієї 

культури, називаючи її очевидно Трипільсь

кою. Від 1896 р. по цей день постійно шука

ють українські археологи Трипільських жител. 

Цікаво є, щ о ні війни, ні голод, ні прикрі об

ставини не вгамовували цікавости українсь

ких археологів, бо вони невпинно шукали і 

знаходили поселення за поселенням Трипіль

ської культури уже 76 літ! 

4-тий Курінь УПЮ-ок з Філядельфії під час дефіляди 

на ЮМПЗ в одягах з часів трипільської культури 

(2.500-3.000 перед Хр.). 

То якщо ви були на ЮМПЗ-72 і бачили 

своїх подруг у дивному одязі — в трипіль

ській "ноші", то дозвольте ще раз уявити со

бі цей момент, але без "Вовчої Тропи" і Пла

сту і X X сторіччя. 

Уявімо собі людей управителів чорнозему, 

які вийшли на майдан у своєму поселенні. 

Майдан великий, кругом майдану великі бу

дівлі (бували поверхові), стіни будинків ліп

лені з глини, часом розмальовані, дахи із со

ломи або тирси. Внутрі хат багато окремих 

однокімнатних апартаментів (дійсно перші 

апартаментові проекти). Усі долівки вимощені 

плитками з випаленої глини, у кожному апар

таменті велика піч, припічок, одно вікно про

ти дверей, а під вікном піднесена плятформа у 

формі хреста — це жертівник для релігійного 

обряду. За будинками бувають ями, чисто ви

ліплені глиною. Це господарські сховища на 

запаси харчів тощо. (Поселення бували обве

дені ровами для оборони). Далі за поселен

ням ораний чорнозем, на ньому сходить пше-



ниця, коноплі, може й горох, і навіть посія

ний кріп. Щ е далі на луках пасеться худоба — 

вівці, кози, корови, бики. Перед поселенням 

в'ється річка. На березі лежать сіти риболо

вів та різної величини гачки ловити рибу, зро

блені із тваринних костей. Далі при річці ко

пають гончарі глину, видно щ е й стежечку, 

щ о веде понад берегом річки до каменоломів. 

Там видобувають кремінь, із якого вилуплю

ють безліч знарядь. Н а обрію шаріє старовин

ний ліс з високих дубів, де живе здобич для 

трипільців — не лише м'ясо-їжа, але шкіра, 

хутра та кості на знаряддя. 

Показ історичної ноші — "трипільські дівчата" 

Юначки в одягах з Княжої доби. 

Серед такого села ходять наші дівчата у 

довгих конопляних сорочках. Трипільські жін

ки самі ткали це полотно на простих (верти

кальних) верстатах, опісля шили голками з 

костей чи пташиних кісток. Ш и л и старанно, 

бо голкою чотири-центиметровою можна ста

ранно шити. Можемо здогадуватися, щ о шили 

ниткою іншого кольору для контрасту — мо

ж е краси, а далі оздоблювали сорочки різни

ми прикрасами. Горизонтальними пасами на

шивали пластинки костей, мушельок, тварин

них зубів, навіть повіски з міді. Свій стан об

водили широжим поясом, кінці якого звисали 

до долини по обох боках. Дочіпали щ е й хвар-

тух. На плечі вдягали шкіряний корсаж — із 

глибоким вирізом на грудях, а із заду видов

жений і закінчений в ріг. На ш и ю надягали 

багато шнурків різного намиста — із камін

чиків, мушельок і зубів тварин, керамічних 

кораликів, а багатші навіть діставали собі бур

штини. На руки натягали брайслети із кости, 

чи з міді. На ноги вдягали шкіряні капці — 

мабуть парадіди постолів. Волосся вичісували 

кістяними гребенями, ділили в проділ посе

редині чола і вплітали в довгі коси, або за

гортали назад і зв'язували у вузол шкіряним 

ремінцем. Лице розмальовували сірим анті-

монтом і пасками чорною фарбою. 

Ходили вони стрункі та певні себе, бо во

ни були родительками життя, доглядали до

машнього вогнища, вони готували дари при

роди і лікували рани. Матері любили своїх 

дітей і забавляли їх глиняними іграшками. Це 

був їхній матріярхат. 

І хто зна, чи не про них писав старовин

ний грецький історик Геродот — хоробрі жін

ки з північних земель Чорного моря — ама

зонки... 

З тієї ж доби і того ж чорнозему вийшла 

трипільська культура, про це знали дівчата IV 

Куреня і тому так гордо вони йшли у своїх 

прегарних одягах на Ювілейній Пластовій Зу

стрічі. 

Ст. пл. Звенислава Захарчук 

ЛІТЕРАТУРА: 

1) С. СНІІСІ5 — Озчіп о{ Ечгореап СМІІгаїіоп, Ьопсіоп 1947. ТНе 

РеазапІ5 о{ (Не Іаск ЕагіЬ. 
2) Археологія Україн. РСР, Київ 1970. 1 т. 

3) Оауепрогі, МІІІІа — Воок о{ Созіїлп, № « Уогк, уоі. і. 

(Спосіб шиття у старинних часах). 

4) Т. С. Пассек — Періодизація пам'яток Трипілля — 

Совєтська археологія, X т. Москва, 1949 р. 

Т. С. Пассек — Трипільська культура, Київ, 1941 р. 

Запсіегз, №псу — Ечгореап РгеНізЮгіс Агі, і-опсіоп, 1968. 

5) Археологія Україн. РСР, Київ, 1970. 1 т. 

Ярослав Пастернак — Археологія України, Торон
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6) М. Грушевський — Історія України-Руси, 1 т. 

7) Історія Українського Мистецтва, Київ, 1968 р. 

Закликайте В а ш и х друзів і приятелів 

передплачувати і читати «Юнака»! 



Т е л е м а й с т е р н я « Т і т к а — К в і т к а » — у с п і х п л а с т у н о к 

Загально прийнята "леґенда", щ о всі дів

чата та жінки є безрадні — не є правдива. 

До цього переконання я дійшов, працюючи 

декілька разів у Торонті із Телемайстернею 

"Квітка". Це є гурток десяти молодих жінок 

(ще до цього матерів і пластунок), які почали 

першу в Канаді та, мабуть, першу в Північній 

Америці, українську телевізійну програму для 

дітей під назвою: "У тітки Квітки". Ця про

грама іде в Торонті на телевізії від початку 

місяця травня 1972 року, кожного тижня. 

'•Тітка-Квітка" — телемайстерня для українських ді

тей у Торонті. 

Ціль програми, як пояснила мені ст. пл. 

Таня Онищук (одна із працівниць телемай-

стерні, а при цьому ККП-ок в Канаді), є "за

кріпити в дітей, головно дошкільного віку, 

знання української мови й культури та допо

могти малятам плекати пошану до всього ук

раїнського і виробляти у них почуття власної 

вартости". 

Це може звучить вам як резолюція яко

гось Пластового З'їзду — але може це тому, 

що в телемайстерні більшість — це активні 

пластунки. 

У грудні 71-го року пл. сен. Дарія Даре

вич випадково дізналася про можливість пе

редавати в українській мові програму на одній 
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із телевізійних кабльових фірм. У Канаді підо 

впливом заохоти федерального уряду піддер

жувати канадську багатокультурність, телеві

зійні станції і кабльові фірми є змушені зако

ном передавати певну кількість зроблених у 

Канаді програм. Кожна телевізійна кабльова 

фірма мусить також відступити один канал 

для вжитку громади в даній околиці. 

Маючи такі пригожі обставини, не можна 

було не поширити ідеї програми для україн

ців. Гурток молодих матерів під проводом пл. 

сен. Дарії Даревич порішив створити програ

му для передшкільних дітей. " Ґрегем-кейбл" у 

Торонті, відома каблева фірма,дала своє сту-

діо для накручування програми, а гурток ма

терів пішов на курси, щоб опанувати якнай

швидше телевізійну техніку. 

Так і почалася тяжка праця накручуван

ня на "відео-тейп" дитячих програм. Треба бу

ло зробити ляльки, збудувати сцену, написати 

сценарії та ще приготовити музику й рисунки. 

Це були ще малі проблеми, які забирали "ли

ше" 150 до 200 годин праці на тиждень. Але 

коли ще машини до накручування програми 

не хотіли працювати — то вже справді не зна

ти було з котрого боку до цієї праці братися. 

Одначе вся ця праця оплатилася, бо вже 

в червні ц. р. накручено десять програм і дві 

каблеві фірми в Торонті згодилися їх пока

зувати так, що наші діти бачили їх два рази 

в тижні по пів-години. Восени програма по

ширилася на декілька інших міст Канади. 

Сама програма є подібна в деяких аспек-

так до славної дитячої телевізійної програми 

"Сесамі стріт". У ній виступають: Тітка Квіт

ка із трьома ляльками: це Псисько-Брисько, 

Сміхун-Пустун і Зеньо Змій, який стереже світ 

казки. Вони граються, співають і читають ві

домі українські казки в домі тітки Квітки. У 

кожній програмі автори пробують уживати 

нові слова та літери і порушувати виховні те

ми, як, напр., безпеки, товариства тощо. 

Телемайстерня "Квітка" здобула донині 

вже три нагороди: одну за найкращу дитячу 

програму, другу за найкращу програму на 1971 

-72 рік, а останньо в Бенфі за найкращу етніч

ну програму в Канаді. 

Нехай, отже, ніхто з вас не старається 

мене переконати, що жінки чи дівчата не мо

жуть дати собі ради із важкими фільмовими 

машинами, бо бачимо, які успіхи має Теле

майстерня "Квітка" і наші пластунки! 

Ст. пл. Богдан Колос 



Л і т е р а т у р н и й в е ч і р - н а ш у с п і х 

Академічний рік 1971-72 відзначився під

несенням серед української студіюючої моло

ді. Студенти стали в обороні переслідуваних 

українських мистців-інтелектуалістів в УРСР. 

Хвиля протестів прокотилася, мабуть, по всіх 

країнах вільного світу, а найбільше тут, в Аме

риці. Ця хвиля зачепила і нас, учнів старших 

кляс Школи Українознавства ім. Лесі Україн

ки в Сиракюзах. Ми були досить добре поін

формовані про справу, бо в нашій школі було 

зобов'язуючим читати українську пресу. Най

більше читали ми газету "Свобода", де було 

добре представлено згадані події. 

Крім того у програму навчання в нашій 

школі було введено тему "Сучасні мистці Ук

раїни" — про поетів-письменників ми чули на 

годинах літератури, про композиторів — на 

культурі, про молодих істориків, політв'язнів 

— на історії. Ця тема нас зацікавила — це ж 

бо життя молоді в Україні. Поезії Василя Си

моненка просто полонили кількох із нас. То

му й не дивно, що на кінцевому матурально-

му іспиті більшість писала про творчість Ва

силя Симоненка — з літератури, а з історії — 

про Валентина Мороза. 

Коли нас повідомили, що в цьому році 

заплянований у школі літературний вечір про 

сучасних українських мистців, то ми, учні стар

ших кляс, дружньо взялися за підготову цьо

го вечора. Допомагали нам учителька літера

тури п-ні Надія Сеник та вчителька історії — 

директорка школи — п-ні Марія Логаза. Хоч 

була в нас база, хоч ми були обізнані із цією 

темою, але довелося нам немало попрацювати, 

і тому, здається, мали ми успіх. 

Перший наш виступ був у Сиракюзах. Усіх 

нас приймало участь у цьому вечорі 17 учнів 

— членів Пласту і СУМА. Вечір відкрила ко

ротким словом про сучасні події в Україні'ди

ректорка п-ні Марія Логаза, у той час, як ми 

сиділи на сцені у вишивках за великим сто

лом. Поруч був маленький столик, на якому 

стояв портрет Алли Горської, прикрашений 

пучками калини (це ж була річниця трагічної 

смерти молодої мисткині) та свічник-трійця, 

різьблений з дерева — пам'ятка 18 стол., яку 

вдалося дістати недавно з України. 

Кажуть, що сцена була вражаюче гарна. 

Вечір пройшов з успіхом так, що запросили 

нас повторити його сусідні громади — Юти-

ка та Рочестер. 

У програмі вечора була одна загальна до

повідь "Сучасні мистці на Україні" (Оксана 

Сеник), у якій доповідачка коротко окресли

ла розвиток українського мистецтва останніх 

років, говорила про утиск і переслідування 

наших мистців, про живучість талановитого 

українського народу, про красу й силу укра

їнського слова, пісні і танку. Було ще п'ять 

доповідей: "Слово про Аллу Горську" (Ірина 

Черніга); "Творчість Ліни Костенко" (Ігор Фе

дорович); "Поет Василь Стус" (Юрій Богатюк); 

"Поет Ігор Калинець" (Ляля Войтович); "Жит

тя Василя Симоненка" (Андрій Войтович). 

1-ий ряд від ліва: Борне Ґудзяк (Пласт), Івась Ми

хайлів (СУМА), Андрій Середняцький (Пласт), Ан

дрій Богатюк (СУМА). 

2-гнй ряд: Оксана Руцька (СУМА), Оля Мазурик 

(Пласт), Стефа Ґоджак (СУМА), Ляля Войтович 

(Пласт), Галя Мнколаевич (Пласт), Ірка Черніга 

(Пласт), 

3-ий ряд: пл. сен. Марія Логаза (дир. школи), Оксана 

Сеник (Пласт), Юрій Богатюк (СУМА), Андрій Вой

тович (Пласт), Ліда Косяк (Пласт), п-ні Надія Сеник 

(учнт. мови і літерат.). Бракує на зннмці: Маруся 

Качмар (СУМА), Ігор Федорович (Пласт), Христя 

Клюфас (Пласт). 

Усі ці доповіді були ілюстровані поезіями, 

переданими слухачам із зрозумінням і чуттям. 

Вірші Ліни Костенко продеклямували: "Доля" 

— Ліда Косяк; "Тиха щедрість" — Андрій Се-

редницький; "Естафети" — Івась Михайлів; 

"Я прощаюсь з рідним краєм" — Оля Мазу

рик та Маруся Рись. Вірш Василя Стуса "О, 

журлива тополе" продеклямував Андрій Бога

тюк, а "Сто років, як сконала Січ" — Борис 
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Ґудзяк. Відчувалась певна урочистість і нап

руження, коли нас десять (Ліда Косяк, Ігор 

Федорович, Ірка Черніга, Андрій Войтович, 

Оксана Сеник, Юрій Богатюк, Маруся Качмар, 

Івась Михайлів, Стефа Ґоджак, Андрій Серед-

ницький) устали і продеклямували "Тренос 

над ще однією хресною дорогою" — Ігоря Ка

линця. Щ е один вірш Калинця "Містечко" ро

зказала Оксана Руцька. Василя Симоненка де-

клямували: "Ти знаєш, що ти — людина" — 

Христя Галібей; "Світ який — мереживо каз

кове" — Христя Клюфас; "Земле рідна" — Га

ля Миколаєвич; "Злодій" — Оксана Сеник; 

"Лебеді материнства" — Маруся Качмар; "Ук

раїнський лев" — Стефа Ґоджак. 

Крім того, дівчата проспівали в супроводі 

гітари 6 пісень сучасних композиторів: "Киє

ве мій" — слова Д. Луценка, муз. І. Шамо; 

"Ми підем, де трави похилі" — слова А. Ма

лишка, муз. П. Майбороди; "Білі каштани" 

Малишка - Майбороди; "Тихо над річкою" — 

Черкасенка-Батюка; "Виростеш ти, сину" — 

слова В. Симоненка, муз. А. Пашкевича; "Як 

не любить тебе, Україно" — слова Луценка, 

муз. І. Шамо. 

Із цих літературних вечорів ми лишилися 

вдоволені, бо поповнили своє знання, а крім 

того нам було дуже приємно, щ о люди, які 

були присутні, теж були вдоволені. Між нами 

і авдиторією заіснувала якась безпосередність, 

як ще ми були на сцені. Після вечора ніхто 

не пішов геть відразу. Підходили до нас і ви

словлювали своє вдоволення, а навіть і за

хоплення. У Ютиці й Рочестері слухачам хо

тілось ближче познайомитись з нами, погово

рити. 

Цими трьома літературними вечорами ми 

прилучилися до тієї української молоді на емі

грації, яка упродовж останнього року різни

ми способами виявляла своє зацікавлення ді

яльністю сучасної молоді в Україні і солідари

зувалася із тими ідеями, які сьогодні наша мо

лодь в Україні проголошує у своїх творах. А 

незабутні слова Василя Симоненка: 

"Можна все не світі вибирати, сину. 

Вибрати не можна тільки Батьківщину" — 

залишаться для нас дороговказом у нашому 

майбутньому житті. 

С к о б ! 

Пл. розв. Оксана Сеник 

НОСТАЛЬГІЯ 

М И З ДАЛЬНИХ ТУТ ЗІЙШЛИСЬ СТОРІН. 

У теперішніх часах участь українських пла

стунів у світовому Джемборі — це передусім 

справа грошова. У 1947 р. це була справа очай-

душности, захоплення, витривалости, справно

сти і сприту. Наш Пласт у Німеччині" не мав то

ді запрошення до участи в світовому Джемборі 
і тим самим не міг офіційно висилати делегації. 
Одначе, хто дуже хотів бути на Джемборі, міг 

це зробити на власну руку. Цього дуже хотіли 

п'ять «Бурлак», два «Хрестоносці», один «Лісовий 

Чорт» і один із «Чоти Крилатих». 

Виправа з Мюнхену до Парижу тривала 22 

дні І відбувалась потягом, кораблем, ногами і 

руками, через кордони держав, гори, ріки, озе

ра, удень і вночі, легально і нелегально — і дуже 

успішно. Вона була повна пригод, небезпек і чару. 

У цілості її годі описати. Подаю лише два епі

зоди — для посмаку. 

ОБЕРЕЖНО 

Була зоряна тепла липнева ніч. Потяг змен

шував швидкість перед гострим закрутом. З 

останнього вагону хтось викинув наплечник і сам 
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Група українських пластунів — учасників Джемборе 

в Муассон 1947 р. з друзями скавтамн. Перший зліва 

пл. сен. Юрій Купчинський, другий пл. сен. Б. Яців. 

вискочив з потягу. За ним другий, третій... де

в'ятий. Дехто котився коміть головою. Дехто 

біг великими кроками, стараючись наздігнати 

власну голову і врешті поров животом землю. 



Дехто робив «сальто», падав на ноги, підбігав 

кілька кроків і зупинявся. Хтось постогнував, 

хтось сичав «песет». 

Тихцем ,таємні постаті відбігли від заліз

ничного шляху і зникли між деревами. Там зу

пинилися, наслухуючи. Здалека рахкали жаби і 

глухо гуркотів потяг... Мовчки підходили вгору. 

Під верхом повитягали мішки до спання і лягли 

спати. У долині, над озером, дрімало містечко. 

Церковний годинник бив другу годину і котив її 

спокійним плесом на швайцарську сторону. 

Українські пластуни на оглядинах Лювру. 

#"У*. 
•'V* ~ ,-"'̂  

Українські пластуни оглядають Париж. 

Б И С Т Р О 

Потяг затримався на кородні. У нашому ку

пе темно, а ми порозбирані до меж приличности, 

удаємо, що спимо. Відчиняються двері і бли-

кає лямпка. Хтось гукає по-французькому. Один 

з нас, що знає французьку мову, протирає очі. 

«Пашпорт!...» 

Шелест паперу і — тиша. Приглядається 

колективному «пашпортові», який ми собі щой

но вчора виписали. Відбувається дуже швидка 

виміна французьких слів і чути кроки. «Пішли 

по начальника» — шепоче наш «француз». За 

хвилю п'ять прикордонників курйозно загляда

ють до нашого купе крізь вузькі двері. Спереду 

начальник у цивільному вбранні. І знову корот

ка словна «перестрілка». Освічують нам лямп-

ками обличчя і приглядаються. Ми далі, напів

сонні, не звертаємо на них уваги. Начальник 

вимахує нашим пашпортом і щось викрикує. Наш 

товариш і собі підносить голос. Говорить щось 

про телефон. Телефон? О третій годині над 

ранком?! Начальник починає махати обома ру

ками, як це робить людина, якій не стає кисня. 

Наш товариш приглядається тому зі спокоєм 

погребника. Знадвору чути свист. Двері з грю

ком зачиняються, і потяг поволі рушає з місця. 

Чергова зупинка — Париж! Трохи дивно, що 

наші залізничні квитки є важні тільки до місточ

ка Лаони, 50 кілометрів перед Парижем... 

Бурлака 

• Треба бути ПЕРЕДплатником, а не 

ПІСЛЯплатником свого журнала! 

ЩЕ СЬОГОДНІ ВИШЛІТЬ $7.50 

на передплату за «Юнака» за 

1972 рік, а одночасно пішліть 

ДАТОК НА ПРЕСФОНД СВОГО ЖУРНАЛА 

ч' Ю Н А К » 

якщо Ви досі цього не зробили! 

• Передплата за «.Юнака» за два роки 

(1972 і 1973) є замість $15.00 лише $14.00 так, 

що можете заощадити $1.00, якщо платите $14.00 

за два роки. 



Щ о т и х о т і л а б д і с т а т и в і д С в . М и к о л а я ? 

Пл. прих. Оксана Куровицька, Нью Йорк: 

11 років. 

Мені поставлено ди

вне питання: "Що я 

хотіла б дістати від 

св. Миколая?" Я, як 

всі інші мої ровес

ники — не вірю в 

це, що св. Миколай 

приносить подарун

ки уже віддавна. Але 

в ніч під Свято Ми

колая я хотіла б від своїх батьків одержати 

в дарунку: моторовий ровер, маленькі живі 

мишки і великого випханого пса. 

Пл. прих. Адя Роговська, Нью Йорк: 10 років 

Я хотіла б дістати 

від св. Миколая не

багато: маленьку те

левізію, живого пе

сика і металеві (бо 

дерев'яні маю) леща

та, щоб могти пої

хати цього року на 

пластовий лещатар-

тарський табір. На 

лещата я їжджу часто в гори — до Гантеру і 

навіть до Вермонту. 

Пл. прих. Софія Зєлик, Нью Йорк: 11 1/2 років. 

Я дуже люблю пік

луватися звірятками. 

На вакаціях годува

ла я котика і бурун

дучка. Тепер маю ма

ленького хом'ячка. 

Від св. Миколая хо

тіла б я дуже діста

ти 2 черепашки та 

песика! 

Пл. прих. Христя Саляк, Нью Йорк: 11 років 

Від св. Миколая я 

хотіла б дістати пе

сика, і ровер з руч

ними гальмами. Не 

думайте, що ровером 

їжджу по Нью Йор

ку — ні, та де там, 

але я їжджу на селі 

— в Ґлен Спей. 

М 7 Л Е Ш Ш Р й 

П Р И Є М Н А П О Д О Р О Ж 

Під час нашої подорожі 

до Південної Австралії ми 

відвідали й ті гори, що ле

жать триста миль на північ 

від Аделаїди. Це гарні, але 

дуже дикі скелясті гори. 

Покриті вони напівсухими 

деревами, колючими куща

ми та грубою і твердою, 

мов осока, травою. 

Приїхавши вже пізно уве

чорі в ці гори, ми преночували в мотелі, а 

вранці вирішили піти подивитися на малюнки 

аборигенів, які були далеко в лісі. Мандрува

ли ми вузькими стежечками, дряпаючись то 

вгору, то спускаючись кручею вниз. День був 

ясним, і сонце пекло немилосердно. 

Дорогою ми спостерігали, щ о ці гори за

сіяні мурашками різної величини. На вели

чезних каменях іноді вигрівалися на сонці ве

ликі ящірки, які, побачивши нас, ховалися в 

провалля. Ідучи стежкою, я побачив наче 
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якийсь дивний патик, що висів на галузці де

рева. Від здивування я аж крикнув: "Дивися, 

Галю, я думав, що то патик... але ж він ру

хається!" 

— Т а т о ж гадюка висить! Дивись, як во

на тепер скручується навколо гіляки! — від

повіла Галя. А мама остерегла: 

— Дивіться під ноги, де ступаєте, бо он 

там тількищо гадюка переповзла стежку. 

— Треба також уважати, щоб не збитися 

з дороги. 

— Ні не заблудимо, — відповідали ми, — 

оті білі й помаранчеві стрілки, намальовані на 

деревах і каміннях, скрізь показують нам до

рогу... 

Нарешті ми дійшли до печери, де були 

малюнки, але вхід до неї був закритий грубою 

дротяною сіткою. Але крізь сітку та в отвір 

ми могли бачити, як гарно були помальовані 

стіни печер, на яких зображено тварин, паву

ків, ящірок, гадюк, місяць і дерева. Перева

жали тут червоні, жовті та чорні кольори. Ці 

малюнки мали вже сотні літ віку, а проте збе

реглися дуже добре. 

Сонце вже хилилося до заходу, коли ми 

повернулися до мотелю. Соняшне проміння 

відбивалося чудовими кольорами на скелястих 

горах, а ми тим часом плянували відвідати 

озера, куди перед сходом сонця приходять усі 

звірі, щоб напитися води. 

Уночі мене збудив страшний гуркіт грому 

та шарудіння густого дощу по бляшаному да

ху. Мене ніби щось за горло стиснуло, я ду

мав: "Боже, якщо цей дощ не перестане, то 

що нам робити?" Але інша думка заспокою

вала: "Ні, він перестане, і ми таки будемо ба

чити тварин біля озера...". 

* 
Я вже біг щосили до озера, боячись, що 

зійде сонце і я не побачу звірів. Небо вже 

червоніло від проміння, яке хутко мало зійти, 

коли я вже був на березі великого озера. Я 

з цікавістю спостерігав, як з лісу виходили 

кенгуру, колихалися на куценьких ніжках, 

мов качки, платипуси, ідучи до води. Аж ось 

біля мене зашелестіло листя, і з-за кущів ма-

єстатично вийшов на довгих ногах струсь. Я 

почув шум, а потім побачив, як сотні птах злі

талися, а по траві рухалися всілякі звірі, де

яких з них я бачив уперше. Серед них посу

валися поволі до води навіть ящірки, черепа

хи та гадюки. Я дивувався, що вони не боя

лися одні одних. І в мене не було вже страху. 

Я тихо говорив до них: "Не бійтеся, я не зроб

лю вам нічого лихого... я вас люблю". 

І я сам прямував легкою ходою до води, 

сподіваючись, що вони приймуть мене за сво

го, щ о я один з них... Нетерпеливо я шукав 

по кишенях цукерок і, знайшовши, я простяг 

руку до найближчого кенгуру, тихо промов

ляючи: "Не бійся, бери, це солодке". Він зди

вовано глянув на мене, потім почав нюхати 

мою руку, а я з радости пестив його по м'я-

кеньній шерсті, далі обняв його за шию... Він 

не боявся і не тікав від мене, і я весь був спо

внений великим щастям... 

Раптом хтось потряс мене за плече і крик

нув: 

— Вставай, дощ не перестає, і ми якнай

швидше мусимо виїхати звідси додому, а то 

ще вода заллє дорогу і ми змушені будемо 

сидіти тут кілька днів"... і я прокинувся. 

Пл. уч. Ігор Якубович, 13 років, 

Студент 1-го курсу Школи Укр-

ва в Нобл Парку, Австралія. 

Щ о ю н а ц т в о ш у к а є 

н а п л а с т о в и х т а б о р а х ? 

Піонерство у таборі "Промені приятельства", Писаний 

Камінь, 1972. 

Юнацтво чекає цілий рік на той час, ко

ли зможе поїхати до пластового табору. Після 

відбуття його жиє споминами про нього аж до 

наступного літа. Тому є дуже важливим, щоб 

ті табори були добрими і приємними. Вартість 

їх залежить від відповідного складу булави, 

добре заплянованої програми та від респекту 

учасників до таборового проводу. Коли юнац

тво бачить, що провід табору знає, що робить, 

воно чується безпечно і виконує його накази. 

Хоча їдучи на табір ніхто не думає починати 

нову школу, бо хотів би про неї навіть приза

бути, але їде таки із надією навчитися жити 
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серед природи, пізнати її краще, а через її піз

нання наблизитися до Бога. Тому є важливим, 

щ о б у булаві табору була така особа, яка мог

ла б навчити таборовиків практичного піонер

ства, щ о б це відповідно переводила і щ о б ко

жний член табору міг це практично робити (а 

не сидіти з олівцем і писати те, щ о друг чи 

подруга з якоїсь записки диктує). 

Д у ж е добре є улаштовувати прогулянки, 

які дали б змогу учасникам пізнати околицю 

довкруги табору та їх мешканців (наприклад, 

— як ми багато скористали, відвідавши ами-

шів біля "Писаного Каменя"). Мандрівки вчать 

нас орієнтуватися в терені та дають змогу пі

знати свої фізичні сили. 

"Промені приятельства" — Табір юначок на "Писано

му Камені" 1972, на прогулянці до місцевості Бартон. 

До табору з'їжджаються пластуни із різ

них міст, і тому було б дуже корисно, щоб 

учасників табору перемішувати, щ о б у шат

рах жили разом пластуни із різних станиць. 

Ж и ю ч и разом, вони пізнають взаємно себе, 

стають добрими друзями, а після закінчення 

табору листуються. 

Здавалося б, щ о таборовики не люблять 

дисципліни, але це насправді є навпаки. Во

ни тільки волять ввічливе і батьківське став

лення коменданта і членів булав до учасни

ків, але с т і й к е вимогливе. Тому виконуван

ня наказів повинно бути допильноване. 

Коли бракує тієї дисципліни, учасники та

бору живуть у неспокої і непевності, а тоді 

нема правдивої радости. Тому успіх табору 

дуже залежний від булави і коменданта, які 
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повинні мати для того фаховий вишкіл та які 

щ е до початку табору підготовили б його про

граму. 

Окрім прогулянок і більших ватер дуже 

добре є проводити малі вогники, біля яких 

менша група учасників через взаємні розмови 

пізнають одне одного. Часто учасник радше 

висловиться при малій громадці друзів, ніж 

серед великого кола людей. Такі малі табори 

дають змогу одиницям почуватися чимось ва

жливим і дають поштовх до ініціятиви. Учас

ник табору почувається щасливим і задоволе

ним, коли він закінчивши цей пластовий та

бір може краще розуміти природу, її примхи 

та як серед неї не пропасти. Тому табір му

сить давати це знання, а не бути лише міс

цем відпочинку чи курортом. Серед друзів то

го самого походження ми маємо змогу поліп

шити знання української мови, збагатити її 

слівник за час таборування, отож треба звер

нути увагу на культуру української мови. 

На закінчення щ е хочу згадати про поря

док, якого учасники не завжди люблять до

тримуватись, але він конечний, бо пластун по

винен його любити, бож і в природі є зразко

вий порядок. Пластун повинен дбати про здо

ров'я, тому прохарчування в таборі повинно 

бути поживне, а гігієна пластового табору по

винна бути допильнована. Із цими речами зв'я

зане є здоров'я, а від фізичного здоров'я за

лежить самопочуття і задоволення людини. 

Коменданти таборів повинні завжди пам'ята

ти, щ о учасники люблять рух і працю, але щоб 

вони були з них вдоволені, мусять бачити їх 
вислід. 

Добре було б, щ о б наші табори відвіду

вали священики чи питомці не тільки у не

ділю, а так принагідно й у вільних розмовах 

чи гутірках помогли б таборовикам пізнати 

Творця цього прекрасного всесвіту. 

Пл. уч. Іра Фаріон 

табір УПЮ-ок "Промені Приятельства" 

"Писаний камінь", 1972. 

РОЗГАДКА Д О ЗАГАДКИ 

із "Юнака" ч. 11/1972, стор. 20. 
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П о с у д 

Предмети для приготування і приймання 

страви називаємо посудом. Те все, що кла

демо на столі під час приймання їжі перехо

дило теж свою історію. Першим знаряддям для 

їжі напевно був ніж, яким первісна людина 

розрізала свою здобич — забитого звіря. Сама 

природа дала людині посудину для зберігання 

води, це була шкаралупа кокосового горіха 

або яйця струся. Панциря невеликої черепахи 

теж уживали як миски. 

Поступово появлявся посуд, зроблений 

людськими руками. Із цілої шкіри тварини 

робили мішок для зберігання води або вина. 

Ц ю посудину називали б у р д ю к . Деякі на

роди ще тепер користуються бурдюками. Із 

стовбура бамбукового дерева робили посуд 

для пиття води, а навіть ринки (в Україні ка

жуть з-російська "каструлі"), бо бамбукове де

рево витримує підгрівання на вогні. 

Посуд у сучасному розумінні виник аж то

ді, коли людина додумалась робити його з гли

ни, з якої, показалось, можна зробити звичай

ний горщик, фаянсову посудину або й порце

лянову вазу. Так розвинулось ганчарне вироб

ництво. 

Уже в дуже давніх часах роблено з глини 

великі посудини для збереження зерна, олії, 

вина або води, і вони називалися — а м ф о р и . 

Менший посуд, який клали на стіл — це чаш

ки для пиття. Коли в Передній Азії, ще три 

тисячоліття до нар. Христа, люди винайшли 

ганчарний круг і почали виробництво ганчар-

ного посуду це полегшало виробництво посу

ду і його стало більше. А вже єгипетська гос

подиня мала доволі гарний вибір посуду! Ке

рамічні горщики, великі, обплетені очеретом 

пляшки, металеві казанки, подібні до тих, що 

їх сьогодні вживають на прогулянках для ва

рення на вогні. Але це ще не все. У Єгипті бу

ли бронзові і кам'яні сковорідки, які в нас 

часто з-польського неправильно називають па

тельнями. Але ложок у Єгипті не було. 

Ложки почали виробляти з того часу, як 

однією із страв стала юшка (по-польському зу

па, по-московському суп). Це сталося яких 300 

років тому в Західній Европі. Тоді теж появи

лись глибокі тарілки наперед в Італії, опісля 

поширились серед інших народів. Тоді на обі

дніх столах з'явилась миска з покришкою для 

юшки і ополоник. Мало тепер хто знає, що та

ке ополоник. Це глибока ложка, якою госпо

диня наливає юшку в тарілку. У декого з нас 

принялась польська назва "хохля". 

Багато пізніше появились на столах ви

делки або виделка і виготовляли їх у різних 

формах, аж дійшли до теперішньої. 

А V 

Деякі народи ще і тепер не вживають ло

жок і виделок. Як знаємо, що рідку страву 

п'ють із чашок, а все інше викладають на та

рілки і їдять спеціяльними дерев'яними палоч-

ками. Щоб не поминути найважливіших час

тин посуду, згадаймо ще велику, часто подов

гасту, тарілку для подавання на стіл страви, 

яку називаємо полумиском, який теж перей

шов продовж століть різні форми та різний 

матеріял, з якого його виробляли. Неменш 

важливою частиною посуду є маленькі різної 

форми і з різного матеріялу — вазочки на сіль 

і перець. 

У нашому часі маємо модерний посуд із 

плястики. А коли зачнемо мешкати у плясти-

кових хатах, тоді ще з іншого матеріялу, ма

буть, буде і посуд. 

О.П. 

15 



У к р а ї н с ь к и й м у з и ч н и й 

фестиваль в Канаді 

Український Музич

ний Фестиваль це ус

танова, яку заснова

но в Канаді в 1970 

році. Вона має зав

дання кожного року 

влаштовувати музич

ні конкурси, органі

зувати й вести укра

їнську центральну бі

бліотеку та видавати 

музичні публікації. 

Український Музич

ний Фестиваль по

ставив собі за ціль 

заохочувати україн

ську молодь актив

ною участю у конкурсах плекати та розвива

ти українську музичну культуру, заохочувати 

та підтримувати українських композиторів у 

їхній творчості включуванням їхніх творів у 

програму конкурсів і помагати розвиткові ук

раїнської музики, підносячи її рівень. 

У цьому році Український Музичний Фе

стиваль проголосив зголошення до конкурсу 

до 30-го листопада включно, а програма Фес

тивалю, який має відбутися 27 і 28 січня в 

Торонті, охоплює велику та широку скалю із 

23 відділів та 182 різних точок. У конкурсі 

можуть брати участь солісти фортепіяну, 

скрипки, віолончелі та співу від наймолод

ших років, вокальні ансамблі, ансамблі бан

дуристів, хори, камерні ансамблі, церковні хо

ри та композитори. 

У точній програмі зацікавлені знайдуть 

усі дані як теж, що заподані до виконання 

твори виключно українських композиторів. 

Між нашими читачами та взагалі пластун-

ством є велика скількість добрих музик та за

цікавлених музикою, про яких ми не раз пи

шемо та писали. Надіємося, отже, що Україн

ський Музичний Фестиваль знайде відгук се

ред наших читачів та широке заінтересування. 

У всіх справах конкурсу треба писати на 

адресу: 209 Кіуєгбісіє йг., Тогопіо 3, Опі., Сапасіа. 

Очолює його президія у складі: Марта Кра-

вців-Барабаш, Іванна Кушпета та Олена Борис. 

В оціночній комісії працюють: Любка Колес-

са, д-р Василь Витвицький і Марко Лепкий. 

Комісію для укладу програми Фестивалю у 

цьому році склали: Іван Ковалів, Марта Крав-

ців-Барабаш, Тетяна Ткаченко, Валентина Ро-

дак і Харитя Голод. 
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Щ О Н О В О Г О В П Л А С Т І ? 

до ВЕРШИН 

(Пласт в Англії відзначує 60-річчя) 

Пластун завжди стояв на тому, щоб осяг

нути якнайвище. Де б він не був, де б не пра

цював — у нього була все одна постанова: бу

ти сумлінним, працьовитим для добра Україн

ського Пласту та свого народу. 

Делегація з Великобрітанії з Начальним Пластуном 

— пл. сен. Юрісм Старосольський на ЮМПЗ-1972. 

У нас, в Англії, не раз Пластові робили 

інші наші громадяни кривду, мовляв, "Пласт 

це — інтернаціональна організація,яка не має 

нічого спільного з Україною. Отож, замість 

моральної чи матеріальної підтримки, пласту

ни чули часто лише наруги. 

Але тепер саме у 60-річчя Українського 

Пласту прийшов час, що пластуни в Англії 

можуть справді гордитися своїми успіхами та 

досягненнями, які здобули у таких несприят

ливих умовинах серед своїх та ще у чужому 

оточенні. 

Саме минулого року пластуни в Англії пе

режили великий удар, втративши свою довго

літню провідницю, улюблену пл. сен. д-р Анну 

Герасимович. Здавалося, щ о це зломить пла

стунів — але сталося саме інакше. Вони по

казали, що праця їхньої провідниці не пішла 

намарно, а навпаки — збудила ще сильніше 

завзяття і бажання осягнути вершин. Дока-

ком цього є цьогорічні табори, святкування 

60-річчя Пласту Ювілейними Концертами в чо

тирьох осередках (Лондоні, Брадфорді, Ноттін-

гамі та Манчестері), які мали великий успіх 

та численних ентузіястичних слухачів, а пе

редусім виступ пластового хору на телевізій

ній програмі. 
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Цей пластовий хор під проводом пана Яро

слава Бубняка як диригента дійшов до справ

ді високого мистецького рівня і викликує сво

їм співом загальне захоплення. Доказом його 

популярности та мистецького рівня є те, що 

дістав він запрошення виступати на телевізій

ній програмі. Пластовий хор на телевізорі ба

чило і слухало 9.000.000 глядачів, а наші пла

стуни своїми піснями "На городі бурячок" та 

"Львів" здобули третє місце в компетиції із 

професійними співаками. 

Хай це буде найкращим доказом, що ук

раїнські пластуни в Англії не піддаються, а пе

реборюють усі труднощі, щоб іти гордо та смі

ливо до вершин. 

Ю. Марчак 

Ж у р н а л і с т и ч н а д і я л ь н і с т ь 

юнацтва 

Закінчуємо 1972-гий рік і ще один рік на

шої праці. Тут маємо на увазі працю молодих 

пластових журналістів, що і цього року як 

завжди писали багато та видавали ряд різних 

газеток, журналів, одноднівок тощо. 

І ось призбиралося їх декілька на редак

ційному столі "Юнака", які б ми хотіли від

мітити та принаймні коротко обговорити. Ро

бимо це не лише, щоб зареєструвати їх, але 

також, щоб подати деякі зауваги, що можуть 

допомогти нашим молодим друзям у дальшій 

їхній журналістичній праці. 

Знаємо, що юнацьких видань багато біль

ше, але не всі вони дійшли до Редакції "Юна

ка". 

"Дружба" — газетка з нагоди 5-річчя 44-

го Курен УПЮ-ок Оксани Джиджори в Ню

арку, видана в травні ц. р. — це найбільше 

амбітний пластовий журнал, який досі поя

вився. Він має аж 102 сторінки циклостиле-

вого друку, з історією куреня, життєписом йо

го патронки, світлиною усіх членів куреня, 

численними рисунками та оголошеннями. 

"Дружба" ділиться на поодинокі підвід

діли, з яких, либонь, найцікавіший є п. н. "Що 

пластуни думають". Одним із головних редак

торів є пл. розв. Христя Коленська, другим лл. 

розв. Зірка Стебельська. Христя вже не раз 

містила свої вірші на сторінках "Юнака", а 

останньо деб'ютувала у "Сучасності" — одно

му із найповажніших літературно-мистецьких 

місячників. "Дружба" — це ще один доказ її 

зацікавлення літературою і журналістикою. 

Все ж головній редакторці й усім співробіт

ницям в редколегії радимо на майбутнє не 

давати аж так багато матеріялу в одному чи

слі. Краще мати декілька сторінок менше в 

газетці, а дбайливіше підібрати зміст. Напри

клад — зрезигнувати з передруків. Молоді ре

дактори хіба знають, що їхні друзі й подруги 

не надто радо тепер читають поважні статті, 

а, здається, ця газетка була призначена в пер

шу чергу для юнацтва? 

Ілюстрація журналу "Далекі Обрії" гуртка юначок-
самітниць у США. 

"Далекі Обрії" — газетка гуртка юначок-

самітниць у С Ш А , які діють під проводом пл. 

17 



сен. Л. Зєлик. Газетку зредагувала пл. вірл. 

Оленка Ганушевська, а співпрацювали усі 14 

юначок-самітниць. Газетка має дуже різнород-

ний, до того цікавий зміст, подає багато із пе

реживань і подорожних вражень наших са

мітниць, є також сміховинки і добрі загадки. 

Багато ілюстрацій. Уявляємо скільки листу

вання і зусиль вимагало видання цієї газетки, 

коли взяти до уваги, щ о співробітниці розки

нене по цілій Північній Америці. Надіємося, 

щ о вони будуть це діло продовжувати. 

"Проблиски" — журнал Курсів Україно

знавства ім. Г. Сковороди в Торонто, ч. 10. 

випущене під редакцією пл. розв. Дарки Ша

раневич. Поміж членами редколегії і автора

ми майже самі відомі імена пластунів, багато 

пластової тематики. Газетка замітна особливо 

доброю мовою, зате технічно могла б бути кра

ща — деякі сторінки важко відчитати. Від

значається дуже приємними не заважкими 

ілюстраціями, яких авторів, на жаль, не по

дано. 

Ілюстрація до журналу "Проблиски", що його вида

ють Курси Українознавства ім. Григорія Сковороди, 

Торонто, Канада. 

"Веде нас дух Мазепи" — знову нове чис

ло газетки 3-го Куреня УПЮ-ів ім. І. Мазепи 

у Нью Йорку, вдруге під редакцією пл. розв. 
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Юрія Яримовича, який зумів здобути до га

зетки дописи Начального Пластуна, Юрія Ста

росольського і Юрія Стефаника — сина пись

менника Василя Стефаника. Ці два дописи, як 

інші пера юнаків із 3-го куреня роблять число 

особливо цікавим та вартісним. Газетка неве

личка об'ємом, але дуже дбайливо надруко

вана та зредагована. 

"Свято Весни" — одноднівка Свята Весни 

на "Вовчій Тропі" 1972 р. в С Ш А під редак

цією ст. пл. Уляни Близнак і ст. пл. Тараса 

Ліщинського та Романа Кизика. Число має ду

же різнородний зміст та рівень. Вдаряє скіль-

кість добрих та цікавих ілюстрацій Тараса Лі

щинського. Про саме Свято Весни однак не 

можна з цієї одноднівки майже нічого дізна

тися і тому насувається питання, яка ціль та

кої газетки? 

"Молоде перо" — одноднівка видана з на

годи 5-го конкурсу на дописи до "Юнака" у 

Пл. Станиці Нью Йорк. В ній поміщені усі до

писи, що наспіли на цей конкурс, як теж пе

релік досі відбутих конкурсів та їх учасників. 

Видано дбайливо з ілюстраціями юнаків ста

ниці, а це П. Чарського, О. Кузишина та А. 

Січинського. Добре, щ о корисну акцію кон

курсів зафіксовано друком. Це повинно найти 

відгук у багатьох інших станицях. 

"Водоносець" — газетка "Школи Булав

них" в 1972 р. під редакцією пл. вірл. Ксені 

Одежинської. Як звичайно, різнородна змістом 

та виконана вповні учасницями "Школи Бу

лавних". Цим разом збагачена сторінкою роз

мальованою відомим наших малярем і кари

катуристом ЕКом. Зміст і виконання підкрес

люють виїмково тяжкі у цьому році умовини 

таборування учасниць та їхній добрий гумор 

і пластову зарадність. 

Майже усі без виїмку вичислені повище 

газетки не подають числа сторінок, що є тех

нічним недотягненням, якого треба вистеріга

тися. Зате з приємністю реєструємо, що усю

ди подано дбайливо дату, тираж і склад ред

колегії на видному місці, що багато допоможе 

нашим збирачам чи Пластовому Музеєві. Ми 

певні, що усі редактори туди свої газетки ви

слали? 

ОК 

Літо втікає від мене 

на крилах диких гусей, 

Жаль павутинням снується 

у вирій клиге, 

терпка туга 

осінню пахне. 

27. 8. 1972 
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А м о ж е б т а к щ о с ь н о в о г о н а б а з а р ? . . 

Кожного року у передріздвяному часі усі Напгі 

юначки метушаться, дискутують, придумують, що їм 

приготовити на різдвяний базар. Ідуть розмови на схо

динах, телефоном, у школі; вони звичайно кінчають

ся знеохоченим: "То я хіба вишию закладки до книж

ки" — "а я попрошу маму спекти щось солодкого"... 

І так на базарі в домівці, який відвідують бать

ки, знайомі, чи навіть друзі, бачимо рік річно до зну-

дження все такі самі речі, бо не було охоти чи часу 

подумати над чимось новим і оригінальним. А гро

шей також не багато приносить такий базар, коли 

немає на ньому нічого цікавого. А це ж такий рід

кісний тепер, справжній пластовий заробіток; потріб

ний для Ваших куренів чи щоб, може, цим разом до

помогти далі виходити пластовим журналам, які те

пер так потребують нашої помочі. 

Тому ми попросили відому зі своєї кмітливости 

щодо ручних робіт подругу, яку кличемо Кіцею, щоб 

подала Вам, Дорогі Юначки, декілька нових ідей, які 

можна використати навіть беручись до роботи в остан

ніх днях перед базарем. 

Прикраси на ялинку 

1. Модерні іграшки з плястики 

До цього потрібні звичайні скляночки з плястики, 

прозорі або кольорові, шматок рівного картону (не гру

бого), "бляха" на тістечка, алюміньйовий папір, ко

роткий кусок Гальванізованого дроту ч. 22, цвях се

редньої грубости, груба нитка або тоненький інтуро-

чок до завішування прикрас. 

Покласти скляночку дном догори та зарисувати 

кільце. Витяти його трішки більшим як нарисовано і 

поділити на 4 рівні частини, зазначуючи їх олівцем. 

Частини картону поставити на скляночку. Загріти дріт 

і пробити 4 дірочки 1/4 інча нижче краю скляночки, 

уживаючи витятий картон на взір. Загріти піч до 250 

ступенів. Поставити на бляху покриту алюміньйовим 

папером рівночасно 4 скляночки з дірками. Дати до 

печі на 4-5 хвилин. Витягнути й остудити. Загріти 

цвях (можна ужити залізний патичок на "шішкебаб"), 

зробити ним дірку в кожній оригінальній прикрасі, ;цо 

створилася з плястикової склянки і перетягнути нит

ку або шнурочок, щоб можна було зішати 

2. Сніжинки 

Уживаючи компас і лінійку, вирисувати на папері 

проекти сніжинок. Купити в крамниці т. зв. "епоксі 

путті" і слідкуючи за приписом на ітачці, зробити ::у-

льочку величиною малого гроша (американських п'ять 

центів). Взяти половину кульки, зробити з неї меншу 

кульку, трішки приплескати і в неї встромлювати 

шпильки різної величини. Прикрити другою частиною 

кульки і добре притиснути. Прикрасити ще шпилька
ми надаючи гарного вигляду "сніжинці", почекати аж 

застигне. Тоді на шпильки понастромлювати корали

ки, "перелки" довподоби, приліплюючи їх на кінцеві 

чи на менші посередині прозорим цементом. Як все 

застигне, посмарувати прозорим цементом середину 

кульки посипати блискучим (т. зв. "ґліттер") порош

ком. 

3. Пташки, рибки і метелики з алюміньової по
судини. 

Призбирати алюміньйових посудин, які вживають-

:я до печення і уживаючи "рулер" викравувати від

повідні форми на звірятка. Складати разом, ужива

ючи спинача. Можна помалювати відповідними бар

вами. Зробити з міцної нитки вішак, перетягнувши 

нитку голкою у відповідному місці на іграшці. 

Малі подарунки 

1. Пляшки або слоїки покриті шнурами. 

Порожні пляшки оригінальні формою, чи скляні 

слоїки, які можна дістати різної величини за малі 
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гроші, прикрашені відповідно можуть бути дуже гар
ним подарунком. 

ШіУі&їУ* 

Поставити пляшку чи слоїк на грубому картоні, 

на який положити восковий папір так, щоб ми могли 

свобідно обертати не рухаючи пляшки чи слоїка. По

чинаючи з дна, посмарувати його "Асгуїіс ткішт"*) і 

притиснути до цього кінець м'якого, відповідної гру-

бости, шнура. Обкручувати шнур рівненько на дні, по

магаючи собі шпилькою, чи зубочисткою, а коли дно 

покрите, перейти на боки пляшки-слоїка. Коли ціла 

поверхня покрита рівненько шнуром, посмарувати його 

"акрилік мідіюм" декілька разів (4-5 разів). Опісля 

можна ще помалювати фарбою на довільну краску 

або зробити пляшку "античною", уживаючи на покрит

тя шнура плин, що ним звичайно покривають меблі, 

коли хочуть їх мати на подобу античних. 

2. Брошки, нашийники із городини. 

Цей найновіший винахід вимагає лише гострого 

ножа, висушеної городини і багато фантазії. Найкра

ще надаються: морква, петрушка, пастернак, солодка 

бараболя, біла бараболя і авокадо. Приготовити треба 

городину ось так: вичистити докладно, витинаючи усі 

чорні місця. Тоді покраяти у 3/8 до 1/2 інча грубі 

шматочки. Витинати взори найкраще формочками на 

тістечка або дуже гострим кухонним ножем. Згодом 

добре висушити городину, розложивши її на алюмі-

ньовому папері. Можна розложити близько якогоне-

будь теплого місця і конче часто обертати. Сушення 

триває 3-5 днів. Зовсім сухі шматки вичистити докла

дно скляним папером ("сендпейпер") середної груби-

ни, а потім тоненьким. Часто стирати порошок, який 

твориться та вважати, щоб папір був завжди сухий. 

Щ о б городина мала лискучий вигляд, треба її покри

ти прозорим лякером до нігтів або т. зв. "шелляком". 

Після висушення можна вже робити, що забажається. 

Ось погляньте як виглядає "нашийник" із моркви, па

стернаку або брошка із солодкої бараболі та петруш

ки. Розуміється при брошках треба вживати також бі

лого клею, а до причіплення шпильки на брошку т. 

зв. "епокси". 

3. Взори на пташку і тваринки 

Якщо маєте час і вмієте трішки шити, легко ді

стати готові форми наприклад на пташку, яка тримає 

ножиці, метер і шпильки (Зітріісіїу Раїїегпз — Сга(із по. 

5233) або на торбинки, щоб ховати дитячі піжами у 

формі звіряток (5ітрІісі(у Раїїегпз — Сгаїїз по. 9740). Як 

ось бачите, вибір нових речей на базар великий — 

скористайте! 

Подруга Оля 

Щ О 
Ч И Т А Т И ? 

*) Асгуїіс тесііит, Асгуїіс раіп(5 Ь" М. СгитЬаскег, Іпе. 

Р о м а н п р о С к о в о р о д у 

Григорій Савич Сковорода (3. 12. 1722 — 

9. 11. 1794), відомий український філософ, що 

прибрав за своє життєве гасла "пізнати себе 

самого", поет і педагог. Сам він учився десять 

років у Київській академії і кілька років в 

Угорщині та Австрії. 

Життя цієї постаті, 250-річчя народження 

якої ми цього року святкуємо, описує нам Ва

силь Шевчук у своєму новому романі "Пред

теча". Г. Сковорода вертається з далекої по

дорожі з Угорщини. Його запрошено до Пере

яславського колегіуму викладати поетику. Але 

незабаром єпископові стали недовподоби мо

дерні погляди Сковороди, який у своїй цер

квою забороненій "Поетиці" вимагав, щоб не 

тільки повторювати вірші греків та римлян, а 

таксамо творити власну поезію своєю мовою. 

Це створило рух поміж учнями, які підбадьо

рені Сковородою вимагали, щоб усі виклади 

велися українською, а не церковнослов'янсь

кою мовою. Сковороду вигнали з колегіюму, 

і він пішов у мандри, усе шукаючи істин. Але 

всюди він зустрічався з неправдою, кривдою. 
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кріпацтвом і підупадком козацтва, що його 

найбільше боліло, бо сам він був козацького 

роду. Дуже його разило лицемірство духовен

ства, яке вдавало із себе святих, а насправді 

дбало про матеріяльний бік життя і витягало 

бідному народові гроші з кишень. Із цієї при

чини він і боровся ціле своє життя проти то

го, щоб його постригли в ченці. Авторові ду

же добре вдається схарактеризувати ситуацію 

підупадку гетьманщини. Кожен, хто осягнув 

трохи освіти, прагнув до Петербургу, щоб зро

бити там добру кар'єру та віддати свої сили 

російській імперії. 

ВАСИЛЬ ШЕВЧ УК 

Г Р И Г О Р І Й 

С К е В О Е О А ^ 

Ілюстрація до романа Василя Шевчука " Григорій 

Сковорода", художник — А. П. Крвавич. 

Так і найкращий друг Сковороди, Михай

ло Ковалинський, його учень із Харківського 

колегіюму, де він учив кілька років, їде до Пе

тербургу, а після повернення, не зважаючи на 

демократичні погляди, панує над цілим селом 

кріпаків. Надія Сковороди, що Ковалинський 

стане його послідовником тим самим не здій

снилася. З болем він стверджує, що Ковалин

ський після повороту з Петербурга уже не мо

же відірватися від свого панського мислення. 

Після зруйновання Січі царицею Катериною 

Сковорода ще блукає по краю, але вже мен

ше, бо здоров'я йому цього вже не дозволяє. 

В останніх роках життя пише він свої основ

ні твори і живе у постійній надії, що прийде 

визволитель, який знову заведе лад на Укра

їні. Сковорода прожив життя вірний своїм за

садам, його не заманила ні кар'єра високого 

духовного сану, ні сіті вузького особистого 

щастя власної родини, ні кар'єра музики при 

царському дворі, і він умирає, наказуючи на

писати на гробнім камені: "Світ ловив мене, 

але не спіймав". 

Цей твір уможливлює нам у доступний 

спосіб познайомитися з однією з найцікаві

ших постатей 18-го ст., з першим українським 

мандрівним філософом, у системі якого зна

ходяться зв'язки з європейськими філософами 

його доби. Сковорода, наскрізь оригінальна, 

неповторна постать, він любив свій край, праг

нув віддати все своє життя Українському на

родові. 

Василь Шевчук: "Предтеча", Київ, 1972, 

Видавництво "Дніпро". 

Марко Горбач, Франкфурт над М. 

^ГЧ> 
ЯК НАШІ ЮНАЧКИ 

СВЯТКУЮТЬ ҐРАДУАЦІЮ? 

В останньому числі "Юнака" ми подава

ли, що пластові гості зібрані на ґрадуаційній 

гостині у юначки Лесі Бекерської з Ютікн, 

США, склали 20 дол. на пресфонд "Юнака". 

Але напевно нашим читачам цікаво знати, як 

саме ця ґрадуаційна гостина перейшла і чим 

вона була інакшою від звичайних. 

Здається найбільше різнилася вона від со

ток таких літніх святкувань нашої молоді тим, 

що була вона наскрізь пластовою. Не лише 

гостями на бажання ґрадуантки Лесі були са

мі пластуни з Ютіки та їхні батьки — але гли

боко зворушливим було зрозуміння батьків 

подруги Лесі для ії відношення до пластової 

організації. Як інакше можна прийняти це, ?цо 

Леся одержала на цей великий день у її мо

лодому житті — закінчення середньої школи 

— не авто чи інший вибагливий, дорогий да

рунок — але ручно вироблену на дереві пла

стову відзначку. Це і сказав її батько переда

ючи відзнаку з бажанням, щоб вона залиши

лася у Лесі аж на ціле ії дальше життя. 

Цей такий повний значення подарунок са

ме від батьків, викликав не лише у Лесі, але 

й у багатьох присутніх сльози на очах, і ми 

певні, що Леся буде цю пластову відзнаку 

особливо зберігати та шанувати. Дай Боже, 

щоб у дальшому свойому житті Леся залиши

лася такою зразковою і щирою пластункою 

як була досі та якою знаємо її із дописів до 

"Юнака" та із пластових таборів. 

А батькам Лесі дякуємо за цей вияв прав

дивого зрозуміння — чим є для української 

молоді наш Пласт! 

О.К. 
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З нагоди Ювілейної Міжкраєвої Пластової 

Зустрічі на "Вовчій Тропі", Пластове Філателі

стичне Бюро при Головній Пластовій Булаві 

видало, при допомозі Організаційної Комісії 

Ю М П З , нову серію пластових марок. Появи

лися 2 випуски марок: "Курені Уладу Пласто

вого Сеньйорату й Улару Старших Пластунів", 

як також марки "50-річчя Пласту на Закар

патті". Виключно для вжитку на Ю М П З були 

видрукувані коверти та листівки із відзнакою 

Зустрічі. 

Марки "Курені У П С і У С П " проектував 

ст. пл. скоб Юрій Ігор Павлічко. 

Тло до марок-проєкту і виконання — мис

ткині п. Ярослави Стеців. Зразок тла — це де

лікатна сітка скитського мотиву. 

Деякі поодинокі відзнаки рисував пл. сен. 

Мірко Пилишенко — "Гарпун" і ст. пл. Христя 

Шутер. 

Мистецьке оформлення і друк проф. Зе-

нона Елиєва (Рочестер). 

Серія марок є друкована в аркушах 10 х 6 

1/4 інча. Кожний аркуш має 32 різних марок. 

Марки зображують відзнаки всіх Пластових 

Куренів У П С і У С П у дійсних барвах. На сіро

му тлі скитських мотивів уміщені курінні від

знаки. В горішному лівому куті є Пластовий 

Герб, посередині слова — "Пластова Пошта", 

а в правому горішньому куті номінал "10". Усі 

наддруки також сірі. Марки — відзнаки укла-
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дені за датами заснування Куренів. Спершу є 

Курені УПС, тоді УСП. 

Дивлячись зліва направо: 1-ий ряд: 1-ий 

Курінь ім. Тисовського; Ті, щ о греблі рвуть; 

Лісові Чорти, Характерники, Червона Калина, 

Закарпатці, 7-ий Курінь ім. А. Войнаровського, 

Орликівці; 2-ий ряд: Чорноморці, Дубова Ко

ра, Бурлаки, Перші Стежі, Чота Крилатих, 

Хрестоносці, Буреверхи, Брати Моуґлі; 3-ій 

ряд: Хмельниченки, Сіроманці, Чортополохи, 

Верховинки, Княгині, Спартанки, Чорномор

ські Хвильки, Побратими; 4-ий ряд: Вовкула

ки, Шостокрилі, Лісові Мавки, Степові Відь

ми, Обрії, Перелетні Птиці, Сторожі Рідного 

Вогнища і Нові Обрії. 

Марки друковані офсетом на гумованому 

папері. Було 5 друкарських плит. 

Марки зубковані й незубковані. Перфора

ції — дірками, 16 на інч. 

Інформації про інші матеріяли з Ю М П З 

будуть подані у наступних статтях. 

Марки "Курені У П С і У С П " та "50-річчя 

Пласту на Закарпатті" (1.50 дол. аркуш — зуб-

кований, а 2.00 дол. аркуш незубкований) мо

жна набути у голови П Ф Б . Адреса: 

Сеогде І. Ра\д/ІІС2ко 

217 51. Зіапізіацз 5г. 

КосЬезІег, N. У. 14621 

Ст. пл. скоб Юрій Ігор Павлічко 



І Е М . 

П і с л я X X — о ї О л і м п і я д и & 

у Ж 

Оріснтаційні знаки, що їх уживали на XX Олімпіяді в Мюнхені, 1972 р. 

Здається ніоднієї із останніх Олімпіяд не 

обговорювали так живо, не викликували вони 

стільки суперечних думок, поглядів чи навіть 

обурення, як ця двадцята з черги, що відбу

валася в першій половині місяця вересня у 

Мюнхені. 

Сьогодні ми вже трохи призабули, як 

стрясла цілим світом вістка про пірвання і па-

гибіль жидівських змагунів, приблідла у нашій 

пам'яті постать відомого американського спор-

товця Джіммі Раєна, лежачого на біжні і за

тих відгомін радости американської дружини 

кошиківки, що в три мінути пізніше перемі

нився у мовчазне збентеження після проголо

шення незрозумілої перемоги совєтських су

противників. 

Напевно багато, дуже багато із наших чи

тачів слідкувало, як і ми, за усіма цими поді

ями на телевізорі чи в пресі і напевно вони, 

як і ми, застановлялися над цим чи справді 

на цій Олімпіяді панував всесильно принцип 

чесної гри, чи в ній змагалися лише спортовці 

чи може політичні сили... 

Як це діється, що ніхто не хоче бачити, 

якими "аматорами" є члени кожної совєтської 

спортової репрезентації? Чому дозволяється, 

щоб усі спортовці із СССР, незалежно від на-

ціональности, добували передові місця для сво

його "старшого брата", — а не для своєї бать

ківщини? Чому судді із бльоку східніх евро

пейських держав точкували найвище своїх 

змагунів, а найнижче американців? 

Коли підсумувати усі ці прикрі і незро

зумілі факти, що заіснували в Мюнхені, стає 

ясним, що саме ці змагання були дуже далеко 

віддалені від первісної ідеї новітніх Олімпій

ських Ігрищ з-перед 75-ти років. 

Як буде за чотири роки на ХХІ-ій Олімпі

яді — важко сьогодні передбачити. Може бу

де краще, може ми-українці будемо брати в 

ній участь як українці, а не під червоним чи 

іншим прапором. 

Наразі нам нічого не залишається як про

тестувати проти існуючого стану. Тому цим 

разом, як і попередньо в Італії чи Мексико, 

працювала Українська Олімпійська Служба, 

яка вела відповідну пропагандивну працю се

ред чужинців: спортсменів і туристів-гляда-

чів. 

Щ о ця праця в Мюнхені, в яку включи

лася група наших студентів з Европи та Аме

рики, між якими не бракувало пластунів, ма

ла справжній успіх — найкраще говорили від

гуки в пресі й на телевізорі, як ось цікавий 

коментар у відомому культурному тижневико

ві "Ню Йорк ер "із 23-го вересня чи коментарі 

відомого спортового репортера з станції "АВС" 

Кріса Шенкеля, який завважував, що україн

ці не люблять, коли їх ідентифікувати з росія

нами. 

Завдяки теж праці Українського Олімпій

ського Інформативного Бюра "Смолоскип" те

пер можемо подати на закінчення наших піс-

ляолімпійських вражень список українців, що 

входили в склад Олімпійської дружини СССР 

та які вони здобули місця. А такого зіставлен

ня наші читачі напевно не найшли в ніякій ін

шій пресі. 
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УКРАЇНСЬКІ ПЕРЕМОЖЦІ ХХ-ОЇ 
ОЛІМПІЯДИ З А Г А Д К И 

На ХХ-их Олімпійських Іграх в Мюнхені україн

ські спортсмени, які входили в склад Олімпійської ко

манди СССР, здобули такі перемоги: 

Золоті медалі 

1. Олександер Медвідь, боротьба. 

2. Валерій Борсов, біг на 100 м. (10.14). 

3. Віктор Клименко, гімнастика. 

4. Яків Залізняк, стрільба. 

5. Валерій Борсов, біг на 200 м. (20.00). 

6. Анатолій Бондарчук, молот (75.50 м.). 

7. Микола Авілов, десятизмаг (8454 пт.). 

8. Віталій Дирдира і Валентин Манкін, веслування. 

9. Олександер Шапаренко, каяк (3:48,06). 

10. Юлія Рябчинська, каяк, одиночка (2:03,17). 

11. Катерина Куришко, каяк, двійка (1:53,50). 

12. Володимир Семенець і Ігор Целовальников, вело. 

13. Фаїна Мельник, мет диском (66.62 м.). 

Срібні медалі 

1. Володимир Голубничий, 20 км. ходьба (1:26:55,2). 

2. Борис Онищенко, модерний п'ятизмаг (5335). 

3. Віктор Клименко, гімнастика. 

4. Євген Аржанов, біг на 800 м. (1:45,9). 

5. Борис Мельник, стрільба. 

6. Леонід Литвиненко, десятизмаг (8035). 

7. Валерій Борсов, співучасник бігу на 4x400 м. 

Бронзові медалі 

1. Павло Леднєв, модерний п'ятизмаг (5328). 

2. Анатолій Новиков, боротьба. 

Четверті місця 

1. Віктор Клименко, гімнастика. 

2. Отто Барч, 50 км. ходьба (5:01:35,40). 

П'яті місця 

1. Микола Смага, ходьба на 20 км. (1:28:16,6). 

2. Василь Юрченко, канадська одиночка (4:14,43). 

Шості місця 

1. Віктор Клименко, гімнастика. 

Сьомі або восьмі місця 

1. Володимир Пантелей, 1500 м. 

3. Алла Певнова, стріляння з лука. 

2. Віктор Сидорук, стріляння з лука. 

4. Рустам Ахметов, скок у висоту. 

±&1* 

ІХ7> 

ПОМІРКУЙТЕ 

Як скласти ці кубики, щоб можна було 

прочитати шість перших слів відомої стріле

цької пісні з пластового співаника? 

Чи пізнаєте, щ о ці світлини представляють? 

Ч. 1. Одна із знімок місяця 

Цитрина 

Ч. 2. Голова гадюки 

Коріння, що має назву "гвоздик" (вжи

вається до печива) 

Ч. 3. Макарон 

Соломки до пиття 

Ч. 4. Кукурудза 

Округлі плесканки сирів поставлені одні 

на одних 
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К У & / Ч І К Л 

У г о с т и н і в А м и ш і в 

"Писаний Камінь" — це чудова 
пластова оселя, розташована в пів
нічно-східній частині стейту Огайо, 

у СІЛА. Тут у деяких околицях 

живуть групами люди, що нале

жать до секти амишів. Напевно всі, 

що приїжджають на "Писаний Ка

мінь" хоч раз їх бачили.. 

Амиші — це дуже цікаві люди. 

їх спосіб життя є зовсім інакший 

від нашого тому, що вони не узна

ють ніяких модерних технічних ви

находів як от — електрика, авта, 

радіо і т. п. Вони живуть у при

роді, займаються рільництвом, пле

кають свої скромні господарства та 

дбають про худобу. Релігія грає 

велику ролю у їхньому житті, але 

вони дуже дотримуються своїх 

принципів та моральних законів, 

яких підставою є Біблія. 

Хоча вони так сильно відрізня

ються своїми віруваннями та спо

собом життя від теперішного світу 

та не хочуть до нього пристосу

ватися (не приймаючи зовнішніх 

змін та відкидаючи вигоди) — во

ни все ж таки є дуже гуманні та 

нормальні люди. 

Юначки з табору "Промені при

ятельства", який відбувся на "Пи

саному Камені" влітку 1972 року, 

можуть це потвердити, бо цілий наш 

табір гостив у родини амишів та 

провів з ними цілий — цікавий 
день. 

Щ о б зайти до амишів, ми му

сіли мандрувати понад дві милі, 

частину залізничними рейками, які 

лежать за межами оселі. Польова 

доріжка завела нас до господар

ства Міллерів, що положене поміж 

полями кукурудзи і пшениці. М и 

прийшли не з порожними руками, 

а з українським борщем та пиріж

ками. Біля хати на нас почали гав

кати два великі пси, але вийшла 

господиня і привітала нас теп

лим усміхом та заспокоїла псів. 

Нам важко було повірити, що ця 

молода, вітальна жінка це мати 

13-тьох дітей! 

Під час нашої гостини у Мілле

рів ми мали нагоду бачити різно-

Родкна Амишів у типічному візочку, запряженому конем. 

родні щоденні господарські зай

няття, які амиші виконували без 

огляду на те, що приймали нас як 

гостей. 

Спершу ми пішли до стодоли і 

бачили, як хлопець руками доїв 

корову. Господиня та її бородатий 

чоловік пояснили нам, що корова 

дуже вражливе сотворіння, яке від

чуває присутність чужих людей. 

Тому корова дала мало молока, ко

ли ми всі стояли довкруги і їй при

глядалися. Потім ми оглядали ін

ші домашні тварини. У господар

стві Мілерів є свині, гуси, качки, 

кури і, розуміється, коні. Та ж єди

ний спосіб дозволеної транспорта

ції в амишів це їзда кіньми або 

ходження пішки. Коні також тяг

нуть плуг для орання землі. В них 

росте кукурудза, пшениця та різна 

городина, як також мають вони 

овочеві сади. Крім цього всього пан 

Міллер займається виробом цукру 

з кленового дерева. 

Дбати за таке велике господар

ство вимагає дуже багато важкої 

праці, а в амишів це особливо важ

ко тому, що вони зовсім не вжи

вають модерних устаткувань. Це 

торкається не лише усіх голегш 

при великих роботах, але при та

ких, які нам завдають дуже мало 

ТРУДУ і ПР° які ми мало думаємо, 
бо їх виконують за нас машини. 
Спершу ми лише цікаво пригля

далися до всіх зайнять, але коли 

прийшов час приготовляти обід, то

ді ми приступили до цього та дій

сно вжилися в життя наших гос

подарів. 

Пан Міллер разом із синами від

рубав вісім курам голови, а нас 

просив їх обскубати, устромити в 

кипячу воду та помогти господині 

їх вичистити. Вода, яку ми брали 

з криниці біля хати, була незви

чайно чиста та добра без ніяких хе

мічних домішок. Хоча з курок лля-

лася кров і вони все ще теплі дри

жали як живі, ніхто з нас не зом

лів, так як ми передбачували. Скін

чивши цю роботу ми з подивом 

приглядалися пані Міллер. як хут

ко та вправно вона розрізувала 

кожну курку чистила її та поясню

вала нам завдання кожної части

ни. При цьому ми навчилися біль

ше як у клясі біології. Коли ця 

незвичайна для нас робота була 

скінчена і кури були готові до сма

ження, ми розійшлися до посподар-

стві або помагали в кухні. 

На дворі під деревами застеле

но довгий стіл і, як усе було го

тове, всі зібралися, а ми заспівали 
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наш "Отче наш". Співаючи цю мо

литву українською мовою для ами

шів, які стояли тихо під великим 

деревом зі схиленими головами, ми 

відчули, що хоча між нами є вели

кі різниці, ми всі є люди і можемо 

себе зрозуміти, коли справді ста

раємося. 

Обід був частинно приготований 

господинею, а частину до нього ми 

дали своїми питоменними україн

ськими стравами. Усе, що подавала 

наша господиня, було її власного 

виробу або з їхнього поля і вона 

переконувала, що така їжа куди 

здоровіша, як та, яку купується у 

крамницях. 

По обіді ми чергувались у мит

ті посуду, а інші відпочивали, на

віть два хлопці старші, які до по

лудня безперерви працювали на 

відкритому полі. 

Пізніше амиські дівчата показа

ли нам, як вони печуть тістечка, 

що дало нам змогу краще з ними 

запізнатися. Природня, домашня ат

мосфера швидко нас з'єднала, і ми 

чулися свобідні, зокрема у присут

ності пані Міллер. Вона така при

родня та безпретенсійна, але та

кож мудра — не так багато з нау

ки як із життьового досвіду. 

Печення в амишівській кухні не 

дуже різниться від печення в мо

дерній кухні. Я зауважила, що ба

гато приладів, які ми маємо у сво

їх кухнях, зовсім не є потрібні. 

Амиші живуть просто, їм не по-

тшбно стільки матеріяльних дріб

ничок як нам, багато працюють, 

але є вдоволені. Вони спокійні та 

лагідні здається тому, що у сво

йому щоденному житті мають та

кий близький контакт із землею та 

із силами природи. Це дає можли

вість глибоко оцінити наш світ та 

У ':-•.•' 

Амиші ставлять стодолу характеристичну для їхнього 

господарства. 

Критий візок Амишів на тлі заходу сонця. 

затримати скромність. Вони у сво

єму оточенні знаходять задоволен

ня і життьову певність — ті про

сті, але конечні елемети життя, 

яких багатьом людям сьогодні бра

кує. 

Нам було жаль відходити від 

Міллерів — за цей один день жит

тя серед них ми мали нагоду по

бачити і відчути спокій, простоту 

й чар життя амишів. Ми подяку

вали господині щиро за те, що во
на та її родина поділилися з нами 

своїм життям та посвятили нам 

стільки часу. 

Попрощавшись ми вирушили по

льовою доріжкою в дорогу до на

шого табору, повертаючись поволі 

знову у 20-те сторіччя. 

Пл. уч. Люба Гавур 

Табір "Промені приятельства" 

1972 р. 

ю. с. 
БУДНІ "СТЕЖОК КУЛЬТУРИ" 

Встають рано, які ті кури 

Ледве гас є на фризури 

Якщо теге вода з рури 

І готові йти на тури 

Та на інші аватнури. 

Оглядають храми, мури 

Імператорські фіґури — 

/ крамниці та ЕУР-и. 

А від У К У професури 

Слова Божої натури 

Права і архітектури 

І музигної культури. 

А як ніг зійде на мури 

То кінгаться їх тортури, 

Повертають до клявзури, 

Поспівають без бандури, 

Порозгісують фризури, 

І на банти йдуть як кури. 

Тож кінгу ці «калямбури», 

Хай живуть «Стежки Культури» 
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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 Н С Ш І С І Т Ю Ш И Т О І 

від 1 червня до 15 листопада ц. р. 

1. Ст. пл. Тарас і пл. юн. Віра і Тереня Ількові, 

Едмонтон, Канада, 7 дарункових передплат для не

заможних юнаків і юначок в Канаді. 

2. Н. Н., Торонто, для юнака в Кренфорді, США, 

за два роки. 

3. Інж. Микола Строкон, Сидней, Австралія, для 

юнака в Манчестері, Англія. 

4. Володимир Березовський, Торонто, для незамо

жного юнака в Ст. Кетерінс, Канада. 

5. Пл. сен. Марія Павлишин, Торонто, для юнака в 

Торонті 

6. Таня Бернарська, Торонто, для юначки в Мон

реалі, Канада. 

7. З фонду св. п. Ольги Цюк, що його створили 

чоловік Покійної, інж. Ярослав і її син, ст. пл. Олег 

Цьоки, Філядельфія, США, для Рідної Школи у Відні, 

Австрія, за 5 примірників (5 рокових передплат). 

8. Пл. юн. Марко Луцький, Вудсайд, США, для 

юнака в Югославії (вшосте). 

9. Ст. пл. Борис Сірськнй, Ватерлю, Канада, для 

юначки в Австралії. 

10. Пластова Станиця у Вінніпеґу, Канада, для 2-

ох юнаків в Арґентіні. 

11. 15-ий Курінь УПЮ-ів ім. І. Чмоли, Торонто, 10 

дарункових передплат для незаможних пластунів в 

Арґентіні за неприйнятий подарунок — $50.00 — від 

панства Миколи і Віри Бручковських із Су Сент Марі. 

12. Микола і Віра Бручковські, Су Сент Марі, Ка

нада, для вшанування пам'яти їх передчасно помер

лого сина, пл. юн. Ореста, 10 дарункових передплат для 

незаможних пластунів в Арґентіні. 

13. Пл. сен. Дарія Даревич, Франція, для юначок у 

Франції. 

Разом 43 нові дарункові передплати. 

Останнє наше звідомлення про дарункові перед

плати було поміщене в "Юнаку" за червень-липень ц. 

р. (ч. 6-7). Разом з попередньо проголошеними досі 

зголошено 698 дарункових передплат. За ці перед

плати ми посилали досі наш журнал "Юнак" зразко

вим, але незаможним юнакам і юначкам, головно з 

европейських і південно-американських країн, які ба

жають регулярно одержувати і читати "Юнака", але 

самі, на жаль, не спроможні заплатити за нього пе

редплату. 

Хто черговий вишле дальші дарункові передплати? 

ф Висилаючи передплату за "Юнака" хочу за

значити, що цей журнал дуже інтересний та дуже по

трібний для пластового юнацтва. — Скоб! — Пл. юн. 

Лев Місюрак, Чікаґо, США. 

ВШАНУВАЛИ ПОМЕРЛОГО СИНА І ДРУГА! 

Щоб віддячитися членам 15-ого Куреня УПЮ-ів 

ім. Івана Чмоли в Торонті за їхню участь у похоро

нах передчасно померлого їхнього пластового друга, 

члена згаданого куреня, пл. юн. ОРЕСТА БРУЧКОВ-

СЬКОГО, із Су Сент Марі, Онт., Канада, батьки помер

лого друга Ореста, Віра і Микола Бручковські, пода

рували до курінної каси $50.00, а провід згаданого 

куреня передав цю суму до Адміністрації "Юнака" на 

фонд дарункових передплат "Юнака" для незаможних 

пластунів з-поза терену Північної Америки, що самі 

неспроможні заплатити передплату за свій журнал 

"Юнак". 

Довідавшися про таке гарне "пластове добре ді

ло" членів 15-ого Куреня, до якого належав також 

покійний пл. юн. Орест Бручковський, його батьки — 

Віра і Микола Бручковські також і від себе подарували 

$50.00 на фонд дарункових передплат "Юнака", щоб 

цим своїм "добрим ділом" вшанувати пам'ять свого 

найдорожчого, передчасно умерлого сина, пл. юн. Оре

ста Бручковського. 

Жертводавцям щиро дякуємо за їхні пожертви, а 

покійному Другові, пл. юн. Орестові Бручковському, 

хай буде назавжди добра і вічна пам'ять у серцях 

нас усіх, що його знали і любили. 

АДМІНІСТРАЦІЯ "ЮНАКА" 

П Л А С Т О В А К Р Е Д И Т І В К А 

в Торонті 

на корисних умовинах 

• дає ПОЗИКИ 

т а 

• приймає ОЩАДНОСТІ. 

• Пластова Кредитівка міститься 

у Пластовому Домі в Торонті. 

• Урядові години: 

вівторок і п'ятниця 7-9 вечора. 

субота 2-4 по пол. 
РІаї» (Тогопіо) Сгегіі. ІІпіоп 1.1*1, 
2199 Віоог 5» У/єі», Тогопіо 9, Опі. 

В Е С Е Л К А 
відкрита щодня від вчасного ранку до пізної ночі. 

•'" Зимні і теплі перекуски, сніданки, полуденки т>" содові води 
144 Друга Евеню В Нью-Йорку •','• МОрозиво "'" солодощі — теж вибагливі, імпортовані 

(в Пластовому Домі) ••<• ШІильн#. , ичнц. прилчддя -'" українські і чужомовні часописи 
Теі: ои>в°п 4-9576/-Г9/-98 «Веселка» є улюбленим місцем зустрічш нашої молоді! 



Д А Т К И НА П Р Е С Ф О Н Д " Ю Н А К А " 

що вплинули до 10-ого листопада ц. р. 

КАНАДА: 

0 Курінний провід 4-ого Куреня УПЮ-ок ім. 

Лесі Українки в Торонті передав на пресфонд 

"Юнака" половину свого заробітку із вступів від 

своїх гостей на курінне "свято книжки", що від

булося з великим успіхом у недію, 15 жовтня ц. 

р., в залі Святомиколаївської Школи в Торонті 

(другу половину цього заробітку передав курінний 

провід на пресфонд "Готуйсь') 39.40 

ф Гурток "КЕДРИНА" з 12-ого Куреня УП

Ю-ок ім. Олени Теліги в Торонті передав з на

годи звільнення членок свого гуртка з УПЮ-ок 

на пресфонд "Юнака" всю готівку гурткової каси 

в сумі 

Адвокат Ярослав Ботюк з Торонта 

Ст. пл. Павло Ройко, Міссісаґа (Торонто) 

Пл. юн. Андрій Венґринюк, Едмонтон 

Пл. юн. Анна і Орест Турчиневичі, Торонто 

Пл. сен. Олег Мариняк, Ту Гиллс, Альберта 

Пл. юн. Ігор Кухаришин, Едмонтон 

Пл. юн. Лариса Яримович, Торонто 

Пл. юн. Леся і Катря Клоси, Торонто 

Пл. юн. Аркадій і Леонід Чумаки, Оттава 

Пл. юн. Володимир і Богдан Максимові, Торонто 2.00 

Пл. юн. Андрій Стасів, Етобіко (Торонто) 1-50 

Пл. юн Марта Велигорська, Вестон (Торонто) 1.50 

Пл. юн. Леся і Маріянна Дутки, Рексдейл (Торон.) 1.00 

Пл. сен. Михайло Наконечний, Едмонтон 1.00 

Пл. юн. Степан і Олесь Демкові, Торонто 100 

Канада разом $144.45 

США: 

ф У першу болючу річницю від дня смерти 

найдорожчого і невіджалуваного Брата, Шваґра, 

Вуйка і Стрийка, сп. п. ред. ВОЛОДИМИРА СТА

ХОВА з Мюнхену, Німеччина, склали замість кві

тів на Його могилу на пресфонд "Юнака" сестра 

Ірина Іванишин, Клівленд, та брати Євген і Ігор 

з Родинами $20.00 

Пл. сен. Маріян Борачок, Боффало, з нагоди від

відин Видавництва пластових журналів у Торонті 5.00 

28 

39.05 

20.00 

10.00 

6.00 

6.00 

6.00 

3.00 

2.50 

2.50 

2.00 

Пл. розв. Ірка Пелех, Мейплвуд 5.00 

Пл. сен. Іванна Ганкевич Ионкерс-Нью-Иорк 3.00 

Пл. юн. Роман Марушка, Чікаґо 2.50 

Пл. юн. Марта і Юрій Остап'юки, Ведерсфілд 2.50 

Пл. юн. Оля і Андрій Бережницькі, Чікаґо 2.50 

Пл. юн. Ярослав Мельник, Иорк, Пенселвенія 2.50 

Пл. юн. Марта Бояр, Аппер Седдл Рівер, Н. Дж. 2.50 

Пл. юн. Мокі і Мако Ходновські, Ірвінґтон 2.50 

Пл. юн. Христя Дармограй, Лонґ Айленд Сіті, Н.И. 1.00 

Пл. сен. Ярослав Рак, Мейплвуд 1.00 

Пл. юн. Ераст Гафткович, Рочестер 1.00 

Пл. юн. Олександер Сосяк, Форест Гиллс, Н. И. 1.00 

Пл. юн. Степан Черниченко, Патерзон, Н. Дж. 1.00 

Пл. юн. Ігор Лемішка, Балтімор 2.50 

С Ш А разом $55.50 

Пл. сен. Ярослав Мицко, Лявборо, Вел. Брітанія 11.50 

УСІ РАЗОМ у цьому списку $211.45 

• Усім жертводавцям складаємо на цьому місці на. 

шу щиру подяку за їхні датки на пресфонд "Юнака". 

Ці датки допомагають нам у великій мірі продовжати 

наше видавниче діло. 

• Усіх тих» що в цьому році ще не склали своїх 

датків на пресфонд "Юнака", прохаємо зробити це як 

найшвидше. 

СПРАВЛЕННЯ ПОМИЛКИ 

У списку датків на пресфонд "Юнака" в числі 

"Юнака" за жовтень ц. р. подано помилково, що да

ток $2.50 склала пл. юначка Анна Баб'як з Ионкер

су, СІЛА, а має бути: ст. пл. Анна Боб'як з Ионкерсу. 

Вибачаємося за цю мимовільну помилку. 

Адміністрація "Юнака" 

Разом з передплатою прохаємо 

вислати пожертву на ПРЕСФОНД! 

** 

* 

ПРИЄДНАЙТЕ «Юнакові» в цьому 

році одного ПЕРЕДПЛАТНИКА! 

У першу Лолючу річницю від дня смерти 

нашого найдорожчого і невіджалуваного 

Брата, Шваґра, Вуйка і Стрийка 

сл. п. 

ред. В О Л О Д И М И Р А С Т А Х О В А 

з Мюнхену, Німеччина 

складають замість квітів на Його могилу 

на пресфонд "Юнака" $20.00 

СЕСТРА ІРИНА ІВАНИШИН 

та 

БРАТИ ЄВГЕН І ІГОР з РОДИНАМИ 



І Н "1 чгч*г " 1 1 , , ' " т ц т ч и її іт тптптг 

це прикмета кожного доброго пластуна 

та кожної доброї пластунки. 

ПЛАСТУНИ і ПЛАСТУНКИ! 

Складайте Ваші ощадності 

у найбільшій і найстаршій кредитівці 

у Торонті 

У к р а ї н с ь к а 

Кредитова Спілка 

297 Соїіеее 81. 

ТеІ.: 

— Тогопіо 2В, Опі. 

922-1402 

1 АААА ААМАААІАІ Ч і т І Ш Ц Щ а Л Щ Ш Щ ' , 

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 5% ДИВІДЕНДИ. 

• КОЖНА СУМА ВКЛАДУ враз із усіма 

фондами має своє ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. 

К О О П Е Р А Т И В А „ С А М О П О М І Ч ' 

2351 \Уе8І СЬісаго Аує. — ТеІ.: НІІ 9-0520 

СЬісаео, Ш., 60622, ТГ.8.А. 

** тдиШіїїідд&іи'їМии^цл'іі'ьдмЦЛДії^цд^ммціиіііиіЦ 

З Д О Р О В И Й і С М А Ч Н И Й ХЛІБ 

та всякі інші печива 

випікає 

У К Р А Ї Н С Ь К А П Е К А Р Н Я 

власниками якої є 

Анна і Роман Вжесневські 

735 Оиееп 51. УУе$1, Тогопіо 2-В, Опіагіо 

ТеІ.: ЕМ 8-4235 

іищііііііНіііиИіііиіиііі'иииииічці.ііЦ 

ПРАЦЯ І ОЩАДНІСТЬ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ 

В А Ш У МАЙБУТНІСТЬ! 

ф Ощадностеві 

вклади без права 

виписувати чеки 

Термінові вклади 

(більші суми) 

на 2 і більше років 

ф Студійні ощадностеві вклади на 7%! 

0 При виплатах уживайте наших чеків! 

ф Дасмо позики на догідні сплати! 

Складайте Ваші ощадності 
у кредитовій кооперативі 

»БУДУЧШСТЬ« 

ВисіисНпізї (Тогопіо) Сгееііі иіпіоп І_1сІ. 

140 ВаіЬ.иг$1 ЗІгееІ — Тогопіо 2-В, Опіагіо 

РЬопе: 366-9863 & 366-4547 

ш 

д 

в и к о н у є • 

всякі 

друкарські • 

роботи. 

р у к у є м о 

книжки 

часописи 

летючки 

афіші 

весільні 

запрошення 
фірмові 

друки 

КІЕУ РКШТЕК5 ХЛО. — РЬопе: 363-7839 

860 Кіс(ітсп«* 51. УУєїі, Тогопіо 2-В, Опі. 

ЧЧЦІЦ ч і т т і » і і т » » н ^ м . А . 
1 

Хто з Вас подорожує 

* літаком * кораблем * поїздом * автобусом 

у Канаді чи поза Канадою 

повинен иупнти подорожний квиток та одер

жати безплатно потрібні інформації і поради 

в українському подорожному бюрі 

МАРКІЯНА КОГУТА 

1.90 Віоог 5». \п/е*1 — Тогопіо 9, Опісе-іо 

ТеІерЬопе: 535-2135 Д 535-2136 

Д^^^^^И^^^Я^^^^^И^^^^^^^^^^^Р^^^^^^ 



Р05ТАСЕ РАЮ АТ ТОКОІЧТО, САМОА 

Іг пої сієііуєгєс. рІеа$е геШі-п іо: 

УІЛМАК Мадаїіпе 

2445 А Віоог 51. VI., Тогопіо 21, Опі., Сапасіа 

Ціна: 75 центів ретурім ро$тасе суарамтеео 

с и н и ц я 

В Д Ж О Л А 

Ї Ж А К 

БОБЕР 

® 
Л И С 

ф 
ЗАЄЦЬ 

ВОВК 

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 

П Д А И 

РЬУ СО-ОР ІЛТ)., 768 Оиееп 81. ЧУ., Тогопіо 3, Опі. 

ЗАМОВЛЯЙТЕ ПЛАСТОВІ ВІДЗНАКИ 

• 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 іх кожночасно вислати. Виготовляємо також 

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

КУПУЙТЕ В НАС ТАКОЖ: 

Ії всякі інші пластові відзнаки ^- усі частини пластових 

одностроїв ії таборовий виряд -^ спортові ппіпаддя 

ії усі пластові ̂ идання, 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 0 ціна 6.50 дол. 

* КУПУЙТЕ В ПЛАСТОВІЙ КООПЕРАТИВІ «ПЛАЙ»! 

* ЧИСТИЙ ПРИБУТОК КООПЕРАТИВИ «ПЛАЙ» 

ПРИЗНАЧЕНИЙ НА ВИХОВНІ ЦІЛІ ПЛАСТУ! 

ФІЯЛКА 

БОРСУК 

Є 

К А Ж А Н 

С А Й Г А К 

РИСЬ 

ВЕДМІДЬ 

ОЛ ЕНЬ 

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


