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С Е Р Д Е Ч Н О В І Т А Є М О В А С , 

В А Ш Е Б Л А Ж Е Н С Т В О ! 

Зоя Когут 

ВІЗИТ А ПАСТИРЯ 

Кардиналові Кир Йосифові Сліпому 

Бредеш життям — байдуже і безкрило, 

Десь в натовпі розтоптана пилина... 

І раптом — відгуваєш дивну силу! 

І раптом — розправляєш гордо спину, 

І голову підносиги: 

Ти — людина! 

Ти — гастка вігности! 

Тобі дано любити, 

Тобі дано — дивитися на небо! 

Тобі дано — твій клаптик твого світу, 

Світлішим залишити після себе!.. 

Тобі дано боротись і горіти! 

Тобі дано!.. А ти бродив безсило... 

Хто ж міг в тобі надії воскресити? 

Хто поглядом підніс твій зір від пилу? 

Лиш сильний духом міг малу людину 

Так сколихнути!.. 

Усміх Ваш... Облиггя... 

Хто зрозумів, що в день цей, в цю хвилину, 

Ходив між нами 

Велетень сторіггя, 

І Син Великий — України?... 

Світлив: Я. Левцун із щоденника "Ґловб енд Мейл'. 

З нагоди побуту в Торонті їх Блаженства, Бла

женнішого Верховного Архис.пиекопа і Кисво-Галицько-

го Митрополита, Кир Й О С И Ф А VII, Голови Помісної 

Української Католицької Церкви, відбулася в Торонті 

в неділю, 6 травня ц.р., в найбільшій залі "Мейпл Ліф 

Ґарденс" величава релігійно-національна маніфестація 

при участі всіх Владик Української Католицької Цер

кви в Канаді, представників федерального, провінцій

ного і міського урядів, представників української, етніч

ної і англомовної преси, радія і телевізії, численних де

легатів наших церковно-релігійних і громадських орга

нізацій, численної української молоді, а зокрема моло
ді Пласту і СУМ-у в одностроях і зі своїми прапора

ми та нашого громадянства, разом у числі понад 

12.000. 

Після Торжественної Служби Божої у залі "Мейпл 

Ліф Ґарденс" з участю Блаженнішого Кир Йосифа VII 

(на світлині — по середині перед престолом) відбувся 

тамже величавий концерт з добірною програмою, в яко

му взяла участь також і наша пластова молодь з То

ронта. 



І Л Г Ш Ш 

А Ш Ш Ж 

П л а с т у н у в і ч л и в и й 

Мистецтво подобатися — це однозначне 

із ростом вгору, мистецтвом ставатися інди

відуальністю, відрізнюватися, бути успішним, 

щасливим. 

Лорд Честерфілд 

Дорогі Юні Подруги і Друзі! 

Для успіху в житті чемність, тактовна по

ведінка більше значать, ніж вроджені талан

ти. Але її не здобудеш, коли не думаєш про 

добро інших людей, про їх добре самопочуван

ня. Ласкавість і приязне відношення до лю

дей робить чуда. В англійців є така приповід

ка: "Добрі манери роблять людину", тобто 

щойно така людина, яка набула культуру по

ведінки, гідна зватися справжньою людиною. 

Багато славних людей стали такими завдяки 

мистецтву поведінки, і навпаки — багато здіб

них талановитих людей зруйнували себе через 

невідповідну поведінку. 

Тому до УІ-тої точки пластового закону 

подано таке пояснення: увічливий той, хто "до

помагає в чесній справі, де до цього нагода, від

ступає кому слід першість і гарно поводиться 

з усіма, а особливо зі старшими віком та з 

жінками. Його ввічливість не сміє робити вра

ження пониження, бо це незгідне з поняттям 

лицарськости". 

Допомога в чесній справі 

Часто почуєте, що пластун — це той, хто 

радіє, коли має нагоду комусь прислужитися 

доброю порадою, допомогою у виконанні яко

гось діла, хто завжди охочий вияляти свою ува

гу до інших людей. Ось мама поспішає з робо

тою в хаті — діти намагаються їй допомогти 

накрити стіл, помити посуд, поскладати не ті

льки свої речі, але й інших членів родини. На 

вулиці допоможуть перейти старшим людям, 

коли слизько і легко впасти, піднесуть комусь 

щось, коли загублять тощо. У домівці не ви

крикують так, якби це було в лісі, не гонять, 

зате уважливо вітають старших і своїх ровес

ників, не заваджають там, де хтось працює. 

Ознака доброго виховання юнаків — це те, що 

вони вітають старших, уступають їм місце, да

ють першість усюди. Те ж саме повинно бути 

у відношенні до жінок і до своїх товаришок-

ровесниць. 
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Пам'ятайте, що люди люблять, коли ви

являти до них увагу. Чемність не коштує нам 

нічого, але за неї можна купити так багато, 

що того не дістати ні за які гроші. Тому то 

в купецькому світі так дбають про неї. Чем

ністю у крамниці, у бюрі подорожів чи будь 

де здобувають клієнтів. Чемне відношення по

між начальником бюра і службовцями впли

ває на успішність та продуктивність праці. 

Тактом можна здобути те, чого не здобудеш 

силою. 

Лицарськість, ввічливість, пониження 

Не допоможуть здібності людині, якщо їй 

бракує добрих манер. Багато вартісних людей 

з добрим серцем і чесними намірами мають во

рогів через брак чемної поведінки. Коли не на

бути форм чемної поведінки в юності, тяжко 

це зробити в старшому віці. 

Лицарськість зобов'язує зокрема хлопців 

і мужчин обороняти і допомагати слабшим. 

Звідси й походить вимога чемности, щоб ви

являти увагу зокрема до жінок. Але лицар

ськість — це також і відвага, почуття справед

ливости, вирозуміння, пошана переконань ін

ших, — словом усе, що має на оці добро інших. 

Ввічливість — тільки видимі ознаки лицар

ської поведінки. 

Будьте щирі. Але не говоріть забагато про 

себе чи про інших. Дозвольте іншим також 

щось сказати. Вони будуть вдячні вам, що ви 

їх послухали. Але найважливіше — не виходь

те з рівноваги, за ніяких умов не дозволяйте 

язикові папляти всього, що прийде до голови. 

Люди часто гніваються без дійсної причини, 

щось собі уроюють. Не робіть собі ворогів 

сварками, перевагою свого настирливого пере

конування у дискусіях. Цим можна втратити 

приятелів. Не критикуйте, не шукайте тільки 

за помилками. Куди краще похвалити когось, 

ніж критикувати. Майте почуття гумору, до

звольте часом посміятися також із себе. Коли 

будете самі сміятися з себе, не будуть з вас 

сміятися інші. 

Можна б давати багато прикладів чемної 

поведінки, але їх треба вивчити і засвоїти із 

брошурки п. н. "Правила доброї поведінки", 

авторками якої є Ф. Любінецька і О. Кузьмо

вич. Набувати можна у "Плаю", Торонто, 768 

Квін Ст. Вест. 

Ознайомтесь із ними і плекайте чемність. 

Вона відкриє вам двері до гарного, успішного 

життя. 

Скоб! 

Подруга Гребля 



П Р О Ф . ІГОР С О Н Е В И Ц Ь К И Й 

Проф. Ігор. Соне-

вицький широко ві

домий серед пласту-

ів, зокрема з око

лиць Нью-Йорку, де 

він постійно прожи

ває та про вадить 

свою музичну працю 

як учитель, диригент 

композитор і акомпа-

ніятор. Він доктор 

музикології, студію

вав у Відні та Мюн

хені, а тепер є про

фесором Українсько

го католицького університету в Римі. 

Проф. Соневицький — активний член не 

лише українських наукових товариств (як 

Н Т Ш чи УВАН) та один із засновників Україн

ського музичного інституту у США, але нале

жить також до американського Музикологіч-

ного т-ва і Т-ва музичних видань. 

Вся його праця, наукова і композиторська, 

спрямована на українську музику і її спопу-

ляризування, як ось наприклад праця під на

звою "Скарбниця української народньої пісні", 

докторська праця про Артема Веделя, праця 

про музичну спадщину Нестора Нижанків-

ського, про праці недавно померлого проф. 

Зиновія Лиська чи про стрілецькі пісні Романа 

Купчинського. 

Як композитора знаємо проф. І. Соневи-

цького з його відомої кантати "Любіть Украї

ну", пісні "Слухайте, слухайте", пісень до слів 

І. Франка і В. Симоненка, з балету "Попелюш

ка", музики до "Лісової Пісні" та інших музич

них оформлень для Студії мистецького слова в 

Нью-Йорку, про яку ми писали вже широко в 

"Юнаку". Проф. Соневицький написав також 

із більших композицій фортепіяновий концерт 

"Ґе-дур", який виконують тепер частинами з 

нагоди 20-річчя Українсього Музичного Інсти

туту в США, та оперу "Зоря", що чекає виве

дення. 

Наше пластове юнацтво напевно не знає, 

що саме проф. І. Соневицький зробив музичну 

обрібку до таких загально люблених таборо

вих пісень, як "Чорна кура" чи "У лісі, на по

лянці". 

Але численні учні-пластуни знають його як 

щирого приятеля молоді, який завжди хоче 

допомогти і заохочує до всебічного пізнання 

музики. 

У своїй широкій музичній активності проф. 

І. Соневицький диригував хорами в Нью-Йор

ку, Ньюарку і Клівленді, а останньо став ди

ригентом добре відомого серед пластунства 

хору "Думка" в Нью-Йорку, через ряди якого 

пройшла вже безчисленна кількість охочих 

завжди до співу пластунок і пластунів. 

Диригент, композитор, піяніст і учитель 

— проф. І. Соневицький — це втілення справ

жнього музики, який може стати зразковим 

прикладом до наслідування для нашої дуже 

зацікавленої музикою української молоді. 

О. Кузьмович 
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М о л о д ь 

протестує 

Здається, сьогодні вже у цілому вільному 

світі українська молодь включилася у протести 

проти хвилі переслідувань та арештів україн

ських науковців, журналістів та письменників 

в УССР. 

Ось у Німеччині, у Мюнхені Спілка Укра

їнських Студентів влаштувала демонстраційну 

голодівку в самому серці цього міста. 14 сту

дентів (10 хлопців і 4 дівчат) пролежали 30 го

дин, оточені символічно колючим дротом, за

кутані у спальні мішки, розвісивши відповідні 

транспаренти та плякати. Інші студенти розда

вали прохожим летючки, пояснюючи причину 

такої акції. 

С е н а т о р 

П р о ф . П а в л о Ю з и к 

Цей протест викликав широкий відгомін 

серед населення Мюнхену. 

Інший спосіб протестаційної акції вибра

ла українська молодь у Нью-Йорку, проголо

шуючи т. зв. "Банк крови" на день 31 березня 

73 р. Ця жертва крови — це заява перед віль

ним світом, що українська молодь символічно 

дає життя потребуючим в Америці, але цим 

хотіла звернути увагу на безправства та зну

щання, що їх зазнає український нарід на рід

них землях. 

Знаємо, що багато нашої молоді збирає 

також підписи професорів своїх університетів 

із осудженням останніх подій в Україні та в 

обороні українських інтелектуалів під больше-

вицьким режимом. До всіх цих акцій виясню

вання чужинцям останніх подій в Україні до

помагають памфлети англійською мовою, що їх 

видало видавництво "Смолоскип" та роздає 

безплатно. 

З радістю підкреслюємо, що наше старше 

пластунство і старше юнацтво бере активну 

участь у всіх цих акціях. 

Т Н Е 5 Е М А Т Е 

САИАОА 

"Зберігаймо й плекаймо свою укра

їнську мову й культуру в повноті та че

рез всебічну участь у всіх галузях жит

тя далі робім свій особливий вклад у 

розбудову Канади та в свободу й поступ 

українського народу". 

Сенатор П. Юзик 

Наш журнал ба

жає, враз із цілою 

українською пресою, 

відзначити також 10-

річчя однієї радісної 

події в житті україн

ців Канади — а це 

10 років від момен

ту, коли нашого доб

рого пластового при

ятеля і д о радника 

призначено сенато

ром Канади. Сьогод

ні він — це єдиний 

діючий сенатор-укра-

їнець не лише в Ка

наді, але й у світі. Ми точно не знаємо, чому 

уряд прем'єр-міністра Дж. Діфенбейкера на

значив на цей такий почесний і важливий пост 

проф. Павла Юзика, одного з півмільйона укра

їнців у Канаді. Але ми знаємо, що сенатор 

Юзик — дуже цікава людина. 

Народився він в українській родині піо

нерів; бачив і переживав труднощі, тяжку пі

онерську працю батьків, — але одночасно зав

важував, що вони ходили до своєї рідної цер

кви, читали українські книжки, газети, прак

тикували українські традиції, а одночасно бра

ли активну участь у розбудові країни їхнього 

поселення. Від своїх батьків, яких сен. Юзик 

завжди дуже гарно та тепло згадує, він нав

чився працьовитости, характерности, важли

восте освіти і знання, а передусім як бути зав

жди собою — значить українцем — серед не

українського оточення. Він не соромився і не 

боявся говорити, хто він та чого він бажає. 



У своїх студіях сенатор Юзик добув сту

пені "Б.А." та докторату з історії та слов'ян

ської літератури, і сьогодні він звичайний про

фесор університету у столиці Канади — Отта

ві. Як учитель і подагог він завжди дуже лю

бив молодь і тому став основником молодечої 

організації М У Н О та студентської СУСК. Крім 

цього, він член багатьох наукових та громад

ських організацій. 

Своєю широкою науковою працею сенатор 

Юзик кладе перед очі канадського населення 

факт, що українці, як і інші етнічні групи, це 

не лише звичайні емігранти, які шукали кра

щого прожитку, — але що вони дали конкрет

ний і значний вклад у розбудову Канади і то

му повинні почуватися повноцінними громадя

нами Канади на рівні з англосаксонською і 

французькою етнічними групами. Незвичайно 

важливий вклад у канадську інформацію про 

українців становить стаття Юзика про україн

ські церкви в "Енциклопедія Канадіяна" 1958 

р., якщо беремо на увагу, скільки енциклопе

дій не подає ніяких інформацій про українців 

або подає їх фальшиво. 

Праці сен. Юзика такі важливі й корисні 

для нас, що його ім'я залишиться на завжди в 

історії українства в Канаді. Тому не диво, що 

прем'єр-міністер Дж. Діфенбейкер назначив 4-

го лютого 1963 р. Павла Юзика сенатором Ка

нади. 

Саме з приводу цього десятиріччя Комітет 

Українців Канади улаштував святковий вечір з 

участю губернатора Онтаріо, представників 

уряду, церков та українських організацій у То

ронто. Федеральний міністер С. Гайдаш пре

гарно оцінив велику піонерську працю сенато

ра Юзика у розбудові мозаїки багатокультур

ности етнічних груп у Канаді. Багатокультур

ність — це заперечення давнішого т. зв. мел-

тінґ поту". Працю сен. Юзика відзначили не 

лише українці та канадці, але теж інші етніч

ні групи, обдаровуючи його особливішими на

городами і медалями. Павло Юзик через свою 

працьовитість, інтелект, широке знання і за

цікавлення являється передовим сенатором, 

якого канадський уряд висилає часто як деле

гата на різні міжнародні конференції, як напр. 

до Об'єднаних Націй, НАТО тощо. 

Нашим читачам буде цікаво знати, що сен. 

Юзик, якому пластові ідеї дуже близькі, брав 

участь у Пластовому Конгресі Другому та Кон

ференції Українських Пластових Організацій у 

Торонто в 1970 р. Він — великий приклад для 

наслідування пластовій молоді. 

В. Соханівський 

У к р а ї н с ь к і а л ь п і н і с т и 

в Африці 

В одному з чисел "Юнака" за 1971 р. (ч. 

8-9) ми розповідали про українських альпіні

стів у Еквадорі. Цього року ті самі, вже нам 

відомі альпіністи, ст. пл. Андрій Навроцький 

і д-р Орест Заклинський, поїхали шукати при

год ще далі, бо аж до Східньої Африки. Під 

час одномісячної подорожі вони відвідали Еті-

опію, Уганду, Кенію і Танзанію. 

Гора Кенія. 

Село біля Гонад в Етіопії. 

Чому наші мандрівники вибрали такі да

лекі країни? Друг Андрій вияснює, що у схід-

ніх частинах Африки чудова природа і найці

кавіші верхи гір та історичне минуле. У дев'ят

надцятому сторіччі було велике зацікавлення 

Східньою Африкою. Ніхто не знав точно, де 

починається ріка Ніль, бо до того часу тільки 

монахи їздили в незнані країни. Коли один з 

них розповідав, що бачив сніг в околицях Ек-

вадора, ніхто не хотів йому вірити. Тому по

стало багато легенд про цю частину Африки, 

наприклад, що Ніль випливає у т. зв. "горах 

місяця", що тепер звуться Рувензорі. Вершки 
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Ст. пл. А. Навроцький і д-р О. Заклинський 

на вершку горн Кіліманджаро. 

Ст. пл. Андрій Навроцький і д-р О. Заклинський 

у розмові з д-ром С. Зощуком. 

Стенлі й Бейкер, оточені буйною та екзотич

ною фавною, зацікавили Андрія й Ореста, і во

ни вирішили їх пізнати. Наперекір їхнім мрі

ям і плянам у тому часі в Уганді була напру

жена політична ситуація, і вони могли бути 

в цій країні тільки один вечір. 

Дуже цікаво розповідає Андрій про Етіо-

пію, де офіційна релігія — християнство. Там 

саме Андрій та Орест зустрілися з українським 

пластуном д-ром Степаном Зощуком, що пра

цює вже довгі роки хірургом у шпиталі імпе

ратора Гайлє Селяссіє і мав нагоду часто ба

читися з цісарем Етіопії. (Стаття д-ра Зощука 

про "Сімієн — найвищі гори Етіопії" була на 

сторінках "Юнака" в серпні 1972 р., а давніше 

"Юнак" писав також про пригоди цього при

ятеля нашої пластової молоді.) 

Перша альпіністична спроба Андрія та 

Ореста в часі їхньої подорожі до Східньої Аф

рики була на гору Кенію, понад 17.000 стіп ви

соку. Друга виправа була на славну гору Кі

ліманджаро — більше ніж 19.000 стіп заввиш

ки, технічно найважча до здобуття гора в Аф

риці. Хоча підхід зі сходу легкий, вони йшли 

західнім, багато труднішим, але цікавішим під

ходом. На нижчих рівнях вони мусіли проби

ватися крізь густі джунглі, і ця мандрівка три

вала шість днів та мала багато цікавих пригод. 

Андрій каже, що важко самими словами 

передати повне враження від цієї цікавої ман

дрівки, тому краще було б бачити прозірки, 

які він висвітлював у Нью-Йорку на запрошен

ня Карпатського Лещатарського Клюбу. 

Ст. пл. Уляна Близнак 

«Молоде перо» в Україні 

ВЕСНЯНЕ 

Мабуть, це жахливо, 

коли дівгина 

йде парком 

серед тихих пахощів землі 

і не розуміє, 

гому по вулиці 

йдуть і цілуються, 

не зважають на гисті стебла трави, 

подих незайманого, 

цнотливого неба. 

Ну, нащо їм цілуватись, 

коли весна, 

коли дерева прагнуть розкритися 

листям 

назустріг вранішнім росам? 

І нащо їм цілуватись, 

коли небо живе 

ніжною мелодією нігного лету, 

коли в небі живуть 

огі Антуана де Сент-Екзюпері?... 

Дихає сивою мудрістю золотобанна 

Лавра. 

Незлігенно-соту весну стрігає вона... 

Лаврові бані 

жовтаво-м'яким сяйвом 

розуміють мою юність: 

і мудрість глибоких віків 

проростає раптом крізь мене. 

І вже не дивуюсь, 

що не могла осягти, 

гому люди ходять по двоє, 

дивляться в огі одне одному 

і просто 

цілуються... 

Це ж бо ти, — 

з тебе все постало, 

вігносте. 

Галина Козагенко 

(«Дніпро», Київ, 3, 1972) 



Л и с и - о п р и ш к а м и 

Вчора ввечорі при ватрі комендант табо

ру оповідав юнакам про Карпати та про слав

ного ватажка опришків — Олексу Довбуша. 

Після ватри бунчужний наказав усім узяти зі 

собою мішки до спання, топірці та лямпки, і 

булавні розпровадили гуртки на різні місця 

оселі та наказали там ночувати. 

"Лисам" припало місце аж за дорогою, в 

малім ліску. Полягали спати, але не спалось. 

— Напевно буде алярм, шкода навіть по

зіхати... (про роздягання не було й гадки). 

— Або будуть на нас нападати... 

— А, може, маємо щось тут шукати? 

Вкінці лишили Ігоря на стійці, наказавши 

в разі чогось підозрілого негайно всіх будити, 

і таки поснули. 

Не довго прийшлось чекати Ігореві на те 

"в разі чогось". Нічну тишу зрушив невідомий 

в цих сторонах світу звук трембіти. "У-гу-у-у!" 

почулось над лісами, — "у-гу-у-у-у!" 

Ігор негайно розбудив усіх. 

— Так, це трембіта. — Вчора на ватрі Яр

ко демонстрував їм цей оригінальний гуцуль

ський інструмент, навіть дозволяв їм пробува

ти затрембітати. 

А тут за кущами зашелестіло і почувся ба

систий голос (це напевно був друг Ромко), який 

прогудів таке: 

— Це Довбуш скликає леґінів у гори. Хто 

хоче стати його опришком, хай іде на звук 

трембіти. 

Хлопці знали, що тут нема що хотіти чи 

не хотіти. В тереновій грі всі натяки і бажання 

— неписані накази. 

Голос трембіти було чути час-до-часу гей-

би із "Соняшної поляни". Вирішили йти туди 

навпростець. Це виказалось не дуже то розум

ним, бо галуззя молодих дерев било в обличчя 

і чіпалось одягу. Та ось, вони вже біля Соняш

ної поляни, на краю лісу. Затримались і обе

режно розглядають поляну. 

Соняшну поляну освічував місяць, а посе

редині її на скелі стояла постать "Олекси Дов

буша". Ось вона знову підняла тяжку трембі

ту, і полинув поклик до леґінів. Це був комен

дант Ярко — пізнали хлопці, коли наблизи

лись. Одітий був у гуцульський одяг, з криса-

нею на голові — "файний гуцул". З інших кін

ців поляни підходили інші гуртки. 

— Гей, легіні, а чи хочете стати моїми оп

ришками? — спитав "Олекса Довбуш". 

— Хочемо! — відповіли юнаки. 

— Не всі можуть стати опришками! Тіль

ки найвідважніші, найспритніші з вас, ті, які 

успішно перейдуть пробу, будуть моїми оп

ришками. — Махнув рукою, і булавні Ромко 

та Юрко, які стояли біля нього, запалили смо

лоскипи і повели юнаків стежкою вниз — де 

озеро й потік. Ішли за "Довбушем" і "оприш

ками" — рядочком, у цілковитій тиші. Вкінці 

прийшли до потока. Тут побачили свіжозру

бану смереку, перекинену через потік. 

— Тепер покажіть, хто з вас що вміє. Пе

рейдіть цю "прірву" по смереці. Хто перейде, 

може далі пробувати стати опришком, — гріз

но говорив друг Ярко. — Хто не перейде, хай 

вертається додому. 

Два опришки присвічували смолоскипами, 

а юнаки, розпростерши для рівноваги руки, 

поволі одинцем переходили по смереці. Не всі, 

не всі, деякі полетіли в "прірву" і з замочени

ми по кістки ногами відходили вбік. "Лиси" 

щасливо перейшли цю пробу, хоч не було це 

так легко. 



По тім боці потоку лежали зрубані дерева. 

На даний знак — усі почали перерубувати їх 

у визначених білою крейдою місцях. Це да

лось добре в знаки делікатним ручкам міських 

хлопчиків, але справились і з цим завданням. 

Коли вже всі скінчили, повели їх лісом, просві

чуючи темінь смолоскипами, в напрямі "Вед

межої поляни", що ген аж за горбом. 

Здивовані побачили, що на цій поляні бу

ли всі ті, які не перейшли "прірви". Вони за 

той час, коли інші рубали колоди, вибудували 

під проводом друга Остапа велику гарну ватру, 

яка чекала тільки на запалення. "Довбуш" пі

дійшов і смолоскипом запалив її. Спалахнула, 

і полум'я освітило таємничий ліс довкола. 

— Сідайте, хлопці, і слухайте уважно, — 

сказав "Довбуш", а коли всі вкінці усілись та 

затихли, оповів: 

— Одного разу, коли по довгій карпатській 

зимі настало літо, йшов Олекса Довбуш із 12-

ма своїми новими опришками в гори. Вивів їх 

високо на гору та показав у скелі печеру-ко-

мору. Вхід до неї був завалений величезним 

каменем. Довбуш розказав хлопцям, що в ко

морі, в золотій підземній світлиці, всякого доб

ра видимо-невидимо. Є там золоті та срібні 

гроші, коштовне каміння, дорогий одяг, а пі

столів, крісів, барток — не перелічити. Щоб 

добути скарби, треба тільки відкрити вхід, від

сунути камінь. Як не силкувалися опришки, 

але нічого зробити не могли. Тоді підскочив 

Довбуш і однією рукою підняв кам'яну брилу. 

Зазоріли самоцвіти, засяяло золото й срібло, 

заблищала зброя. Взяли хлопці, що треба для 

себе і щоб бідним від Довбуша роздати, і піш

ли, а камінь сам собі став на місце. 

Розійшлись гуртками в різні сторони... 

"Лиси" тихенько радились — за чим же шу

кати!? Радились і лазили потемки поміж ку

щами й деревами. За якийсь час аж до урви

ща, що становить границю Оселі. Хотіли вже 

повертатись, коли Ігор зашепотів: дивіться, 

там щось світиться! 

І справді — внизу, під стрімкою стіною 

урвища між листям щось світилось. 

— Це, мабуть, фосфор спорохнявілого пня. 

— Але може бути й скарб! 

Зв'язали свої пояси докупи, обперезали 

нейменшого Левка, і він почав спускатись по

волі вниз. Тримали міцно. Поясів було мало і 

почули, як сильно гупнув Левко собою об зем

лю, коли прийшлось кінець дороги таки ско

чити. Але скоро підвівся і ось уже заслонив со

бою світло; ще мить і почули його шепіт-крик: 

Це лямпка і "скарб", але я не можу досягнути 

пояса, щоб вилізти! 

Справа не була трагічна, бо з яру можна 

було вийти, але для цього треба було іти доб

рий кусок та ще й у темноті. 

— Мусиш нам кинути "скарб", — шептали 

йому. 

За якийсь час побачили, як Левко внизу 

розмахує якимсь клуночком у руці. Під ноги 

їм впала його пластова хустинка, зв'язана в 

м'яч шнурком від свистка. Коли розкрили її 

— побачили в ній перстень з червоним "само

цвітом". Швидко повідчіпали пояси і побігли 

до ватри, залишивши Левка власній зарадно-

сті. Були перші, щоб вручити "Довбушеві" 

скарб. Виявилось, що тих скарбів було в лісі 

більше, бо за якийсь час почали зі "скарбами" 

виходити один по одному й інші гуртки, з ін

ших кінців лісу. Прийшов і Левко. Тільки бідні 

"Олені" не знайшли нічого. Ватра догоряла 

вже, коли "Довбуш" іменував кільканадцятьох 

юнаків "опришками". А що був м'якосердний, 

то сказав на кінець, що всі інші ще матимуть 

раз змогу в тижні, щоб також перейти цю 

пробу. 

Л. Ю. 

От, ви тепер віднайдіть ту схованку, де 

скарби Довбуша. Вона тут у цому лісі. Хто 

знайде, хай нікому не виказує, тільки принесе 

хмені один самоцвіт. 
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ПРОСИМО ВИПРАВИТИ! 

В квітневому числі "Юнака" (Ч. 4 з 1973 р.) на 
стор. 22-ій у дописі п. н. "Наш курінний ярмарок" 
пропущено через помилку при підписі авторки допи
су, що пл. розв. Ляля Войтович — це курінна 34-ого 
Куреня УПЮ-ок ім. 500 Героїнь із Кінґіру в Сиракю-
зах, С Ш А . 

Прохаємо у читачів та юначок із 34-ого Куреня 
УПЮ-ок вибачення за цей недогляд та за несподіва
ну загадку, яку ми дали: в якій місцевості та який 
курінь улаштував цей ярмарок? — Редакція 



М А Є М О Т Р И К А Т Е Д Р И 

У К Р А Ї Н О З Н А В С Т В А У ГАРВАРДІ 

Українська громада у США досягла вели

чезного успіху, склавши на утримання трьох 

катедр українознавчих студій на світової сла

ви університеті Гарварду 1.800.000 ам. долярів. 

Збірка почалася перед п'яти роками, коли 

у 50-річчя проголошення державної незалеж-

ности Української Народньої Республіки Гар

вардський університет погодився заснувати 

першу катедру українознавчих студій за фун

дацію в сумі $600.000 і погодився встановити 

ще дві дальші катедри, якщо до п ятьох років 

буде зібрано дальших $1.200.000. 

Українці у С Ш А відгукнулися на заклик 

Фонду Катедри Українознавства так активно, 

як ще ніколи досі і в січні ц. р. всю збірку за

кінчено, не лише зібравши цілу потрібну суму 

1.800.000 ам. дол., але й її перевершивши. 

Відтепер назавжди в Гарвардському уні

верситеті будуть три українознавчі катедри: 

історії України, української літератури і укра

їнського мовознавства, а крім цього центр 

українознавчих студій. 

Це величезне зусилля українців зібрати 

таку поважну суму грошей з подивом оцінило 

керівництво Гарвардського університету, а ми 

мусимо окремо підкреслити, що у збірці брали 

активну участь і пластуни: поодиноко, гуртка

ми, куренями чи спеціяльними імпрезами, як 

ось концерт піяністки, ст. пл. Юліяни Осінчук 

з Нью-Йорку. 

Приємно нам також, що перший докторат 

з українознавчих студій на університеті у Гар

варді — це також пластун, член куреня УСП 

"Бурлаки", пл. сен. Орест Субтельний. 

Група студентів на 4-ому З'їзді Фонду Катедр 
Українознавства в Кембріджі-Гарварді, грудень 1970 р. 

Ігор Муратов 

П І С Н Я 

У мене вмить заб'ється в грудях серце, 

Коли, до болю рідна й чарівна, 

Десь українська пісня розіллється 

І жайвором над нами залуна. 

Я чую в ній 

Дзвенять на повний голос 

Мого народу радощі й жалі. 

Я бачу в ній налитий сонцем колос 

Полтавської й черкаської землі. 

В її вінок 

Вплелися кров і сльози, 

Доріг козацьких неспокійна даль. 

Важкі походи, і криваві грози, 

І материнська ласка і печаль. 

В її вінку 

І кетяги калини, 

й хліба, щ о в них застиг янтарний сік. 

І в ньому горда слава України, 

Якій не згинути повік. 



П Л А С Т У Н К А М І С Я Ц Я 

Ю Л І Я Н А О С І Н Ч У К 

У дощову непри-

вітливу першу неді

лю квітня ц. р. чле

ни Пластової Станиці 

в Нью-Йорку зібра

лися до спільного пе-

редвеликоднього св. 

Причастя в каплиці 

у підвалі церкви св. 

Юра. 

У їхніх рядах стоя

ла скромно і спокій

но у пластовому од

нострою ст. пл. Юлі

яна Осінчук — дар

ма що цього ж саме пополудня її чекав само

стійний фортепіяновий концерт, дохід з якого 

вона призначила на фонд катедр українознав

ства у Гарварді. 

І так, як у цей дощовий ранок, так завжди 

досі ця молода пластунка вміє не словами, але 

ділом получити в одне три головні обов'язки 

пластуна. 

Юніяна Осінчук відома широко серед 

української громади у С Ш А як піяністка та 

молода композиторка. Щ е малою дівчинкою 

вона визначалася своєю грою та першими ком

позиціями, і, здається, від цих перших лекцій 

у 5-ому році життя музика виповняє цілий її 

час та всі її зацікавлення. Вона вчилась гри 

на фортепіяні у світової слави професорів, як 

Надя Буланже та Роберт Каседессу, була уче

ницею Паризької музичної консерваторії, де 

виграла золоту медалю, брала участь у літніх 

музичних курсах у Тенгелвуд і в Каліфорнії, 

де виступала як солістка, а тепер є студенткою 

і стипендисткою Високої Музичної Школи 

Джуліярд у Нью-Йорку, як також студенткою 

відомої професорки Р. Лєвін. 

Побіч цієї поважної науки музики Юліяна 

Осінчук від дитинства виступала прилюдно як 

піяністка перед українською та американською 

публікою, а коли, мавши 11 і 1/2 року, засту

пала як* солістка в останній хвилині свого хво

рого професора на концерті в Карнегі Рецітал 

Гол у Нью-Йорку — це викликало широкий 

відгук в американській пресі та радіо. 

Ми, пластуни, знаємо дуже добре Юліяну 

як піяністку, диригентку пластових хорів та 

композиторку, але також як активну пластун

ку, яка вміє так природно погодити пластові 

обов'язки із своєю музичною кар'єрою. Ми ба-
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чимо її на вишколах, лещатарських таборах, у 

станичній старшині та у праці в курені... Часто 

забуваємо, ким є ця зразкова пластунка. 

Своїми коцертами в Нью-Йорку і Чікаґо, 

дохід з яких призначений на фонд катедр укра

їнознавства в Гарварді, ст. пл. Юліяна Осінчук 

дала тепер черговий доказ не лише великого 

піяністичного таланту, але і пластової постави. 

О. Кузьмович 

Ст. пл. Юліяна Осінгук 

М А Р Ш 

(Композиція і слова юначки Юліяни Осінчук. Пісня 
постала 1968 р. з нагоди 20-річчя Пл. Станиці, 

Нью-Йорк. Тоді Юліяна була юначкою. І 

нй-шв Піс- й» гор-до мнЕ Ь, 

І р і і ї ї і ї с і ї ^ ш щ щ 
Го-ЮІЙ 0'і-ТЕ.Р ХАКНЕ-ИЕ А/рЦь «0-(Я Зо-по-т;.'і 

И А * Т ? і Л Г ^ ц | Щ 

К«- ви ( Ч *',р,н*« К?АЇ<. "і Топ 6ЕС- ПО - ю Р03-Кв'і -ТЕ До 

К Т П Г Н . і о 
ар До а.» «е-рРа т я - н«х д о 

I I Р Р Щ її 
до - ?иЄ> («іо - по — Дули. 

Хай наша пісня гордо лине, 

її гомін — вітер хай несе, 

Крізь моря, золотії ниви, 

У Рідний Край і там весною розквітне. 

До зір, до зір мерехтяних, 

До тебе, краю дорогий, 

До піль, до гір недосяжних 

Наш порив молодий. 

Пласт — струнко! Станьмо в лави, 

Наш, прапор гордо злопотить, 

В даль бистро гляньмо і лунами, 

Хай грімке «Скоб» загомонить. 

До зір, до зір.... 



Ю н а ц т в о п р о м у з и к у 

МУЗИКА — ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК 

Б У Д О В И Л Ю Д С Ь К О Г О Х А Р А К Т Е Р У 

Музика — це вартісний і цікавий предмет, 

не тільки з приємности, яку вона дає, але та

кож за її культурну вартість і за те, що вона 

додає людському характерові. Музикою мож

на часто себе виявити краще, ніж словом. 

Література і письменство вартісні і безпе

речно потрібні для розширення культури і на

ціональної свідомости, але без музики вони ба

гато не змінять. 

У поетичному вислові є два виміри — 

можна написане слово бачити і його внутріш

ньо відчувати. У музиці три димензії — можна 

бачити (як хтось грає), відчувати характер му

зики душею і можна її чути. 

Музика також дає більше можливостей у вико

нанні та інтерпретації. Людина, яка грає му

зичний твір, виявляє не тільки композитора, 

який його написав, але також і додає свої по

чуття у виконанні. Часто те, чого не можна ви

словити, можна передати музикою. Цим музи

ка важлива для комунікації. Бетговен на цю 

тему говорив, що він компонує музику тому, 

що її розуміють універсально по цілому світі. 

Мову розуміють тільки ті люди, які живуть в 

даній країні або вивчають її. Музика впливає 

на людський характер тим, що дає виконавце

ві змогу себе виявити. Людина, яка творить 

музику, також має почуття важливости і пев-

ности себе. Музика додає до знання виконав

ця. Як хтонебудь вивчить музичний твір, він 

почувається гордим зі себе. Він щось вартісне 

і важливе зробив і тим збагатив життя інших. 

Я думаю, що всі повинні мати контакт з му

зикою. 

Музика також насвітлює характер і куль

туру суспільства. Часто можна тільки по зву

ках і мелодії твору догадатися, хто цей твір 

написав і які почуття він хотів передати. Му

зика ілюструє внутрішній стан людини і чу

дово це перетворює в універсальну мову зву

ків, щоб усі могли це переживати. 

Від давніх часів — від ритмів і легких ме

лодій до поліфонії, до "бароккової" музики, чи 

клясичної, романтичної й імпресіоністичної 

— музика розцвітала і розширювалась, як і 

людство. Вона показує, як мінявся характер 

людей від епохи до епохи. Музика відповідала 

потребам народу і рівневі культури в державі. 

"Бароккова" музика постала з реформації: лю

ди шукали краси і творили чудові форми жит

тя. Це перетворилось у клясику, яка мала зо

всім іншу форму і характер. 

Романтики, музика яких постала з клясич

ної, також мали зовсім інші почуття і потреби, 

як клясики: вони виявляли себе завдяки буй

ній уяві і фантазії. Імпресіоністи додали до 

романтизму ще модерні, абстрактні відтінки. 

У музиці, як і в історії, записане пережит-

тя. Музика скріплює національне почуття і ха

рактер. 

Я особисто дуже люблю музику. Вона ме

ні багато дала — знанням і почуттям відкри

ла новий шлях самовияву. Музика — велика 

приємність і добрий спосіб відпочинку. 

Я думаю, що без музики тяжко обійтися. 

Вона дає відпруження, змогу особистого ви

явлення та будує характер. 

Це насуває дуже цікаві питання — як світ 

виглядав би, якби не було музики? Наскільки 

наше життя різнилося б від теперішнього? 

Може, ми стали б дуже високо інтелекту-

яльними — як "люди-машини" без усякого 

почуття чи емоції; у світі жили б високоінте-

лектуальні дослідники, але позбавлені краси 

почуттів. Це цікаво насвітлює людство, але та

кож і трохи страшно. (Що, якби так і справ

ді сталось?) 

Тому музика дуже важлива як один із го

ловних предметів, які будували людський ха

рактер через тисячі років. Напевно ще буде 

вона удосконалювати людину в майбутньому. 

Пл. розв. Марічка Сохан 

М. Г. 

Зелений дощ схилився до землі 

шептав весняні регі вогкими устами, 

плили потоки свіжого життя, 

греміли хмари ясу голосну — 

підсніжкам білим 

привітання щире. 

Зелений дощ стелився 

по землі 

зелено. 

11 



Н А У К Р А Ї Н С Ь К О М У М У З И Ч Н О М У 

Ф Е С Т И В А Л І 

П Л А С Т У Н К И П Е Р Ш У Н А М И 

На якому інструменті граєш і хто твій 

улюблений композитор? 

Пл. уч. Дана Бой

ко, 15 років, 12 Ку

рінь УПЮ-ок ім. Оле

ни Теліги в Торонті: 

Я вже десятий рік 

вчуся на фортепіяні, 

а теж недавно поча

ла грати на гітарі. 

Мені сподобалися всі 

роди музики, особ

ливо клясична музика. Мої улюблені компози

тори — Шопен і Бетговен. їхні твори — це 

справжнє мистецтво. 

Пл. розв. Андрій 

Костів, 16 років, З 

Курінь УПЮ-ів ім. 

гетьм. Івана Мазепи 

в Нью-Йорку: Я вже 

багато років граю на 

скрипці. Ходжу до 

"Гайскул оф Мюзік 

енд Арт" у Нью-Йор

ку. Мої улюблені ко

мпозитори — це Йоган Себастіян Бах і Каміль 

Сан Сен. Модерна музика мені ніяк не подо

бається. 

Пл. вірл. Зірка Со

хан, 17 років, 42 Ку

рінь УПЮ-ок ім. О. 

Завісної в Йонкерсі, 

США. Вчуся гри на 

фортепіяні в проф. 

Д. Каранович і при

готовляюсь до дипло

му з Музичного ін

ституту. У каледжі 

пляную далі студіювати музику. Люблю кля-

сичних композиторів, улюблений — Бетговен. 

Акомпаніюю на всіх виступах нашого місцево

го пластового хору. Тепер почала грати також 

на гітарі. 
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У січні ц. р., як ми вже раніше писали, від

бувся в Торонто великий Український музич

ний фестиваль — конкурс для нашої молоді, 

яка виступала в різних музичних категоріях, 

виконуючи лише українські музичні твори. 

У висліді, як довідуємося, на 200 сольових 

і 30 збірних виступів 55 пластунок і пластунів 

здобуло золоті медалі (багато з них навіть по 

дві) та 27 срібні. 

Ст. пл. Оксана Гаврилюк. Пл. розв. Лариса Крупа, 

Більшість нагороджених — це пластунки 

й пластуни з Канади. С Ш А були репрезентова

ні лише декількома учасниками, з яких дали 

нам інформації про свою участь у фестивалі 

чотири відомі пластунки та учениці або вже й 

абсольвентки Українського Музичного Інститу

ту у США, що привезли зі собою 6 золотих ме

далів. Ось вони: 1. ст. пл. Оксана Гаврилюк з 

Пластової Станиці в Нью-Йорку. Студіює музи

ку та цікавиться театром і є членом Студії Ми

стецького Слова пані Л. Крушельницької; 2. пл. 

розв. Лариса Крупа з Пластової Станиці в Трен

тоні, відома нашим читачам "пластунка міся

ця" із січня ц.р., не потребує окремого пред

ставлення; 3. ст. пл. Зірка Стебельська з Пла

стової Станиці в Ньюарку. Поруч поважного 

студіювання фортепіяно почала науку в ко

леджу, але находить час ще й бути впорядни

цею гуртка юначок і грати відбиванку у відо

мій дружині "Чорноморської Січі"; 4. пл. розв. 

Мотря Ходновська з Пластової Станиці в Нью

арку має всебічне мистецьке зацікавлення, бо 

поруч визначної гри на фортепіяно вона дуже 

добре малює, цікавиться графікою та пише. її 

проект відзнаки на ЮМПЗ-1973 прийняли як 

найкращий, і ми всі носимо цю відзнаку на 



Ст. пл. 

Зірка Стебельська. 

Пл. розв. 

Мотря Ходновська. 

пластових одностроях. Мотря дуже активна 

пластунка у своєму Курені ім. О. Джиджори. 

Якось воно так складається, що серед 

юнацтва і старшого пластунства ми маємо ба

гато справді непересічних музичних талантів. 

Але на диво ніколи майже ця їхня "музична 

кар'єра" не перешкоджає їм бути добрими пла

стунами. Тому ми можемо бути горді за них та 

радуватися їхніми успіхами, бо це одночасно й 

успіхи нашої пластової організації. 

П Р У > І Н 

Успіх юначки. Минулого року юн. розв. 

Оксана Голубович з 6-го Куреня У П Ю ім. Лесі 

Українки в Аделаїді, Південна Австралія, ви

грала у змаганнях середньошкільників Півден

ної Австралії подорож до Европи і стипендію 

на тримісячні студії за знання німецької мови 

й інших наук. На 400 апліканток (зголошень) 

спеціяльна провірочна комісія в Аделаїді ви

брала тільки три кандидатки, між ними й 

Оксану. Стипендія була проголошена під час 

балю з рамени Австралійського-Німецького То

вариства Виміни Студентів у присутності мі

ністра Кейсі, сенатора Дейвідсона, німецького 

консула та інших визначних гостей і батьків. 

Нагороди з коментарями подали телевізія, ра

діо й преса. Оксана студіювала в модерній ко-

едукаційній школі коло Бремена. Оксана знає 

добре українську мову і бере активну участь 

у своєму курені. 

БАЛЯДА ПРО М А Т Е Р И Н Е СЕРЦЕ 

Поклала мати у дерев'яну скриньку 

Старе коральове намисто 

І гастинку 

Серця свого гистого. 

Ішла дерев'яна скринька, 

Ішло коральове намисто, 

Ішла серця гастинка 

Материного, гистого, 

Не знаюги спогину, 

За гори та за море, у гужину. 

І прийшли, 

прилинули, 

прибилися... 

Дерев'яна скринька 

Здвигнула плегима: 

— Я тебе не багила, не знаю. 

Коральове намисто упізнало, 

Обвилось навколо шиї. 

А серця гастинка 

Материного, гистого 

До серця прихилилася: 

— Моя ти доню, 

Я не втомилася, жду ги тебе додому, 

Я не втомилася... 

Ольга Лубська 

«Свобода» 
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НОВА ЗБІРКА ПОЕЗІЙ ЛЕСІ ХРАПЛИВОЇ 

"ДАЛЕКИМ І БЛИЗЬКИМ" 

Передавши редакцію "Готуйсь" до Торон

та, наша подруга Леся Храплива, маючи біль

ше часу, змогла незабаром після цього пода

рувати нам свою чергову збірку поезій п. з. 

"Далеким і близьким". 

/1ЕЄЯ Х Р А П / 1 И В А 

м 

к Т аОМа. 1г Жйх ТГ ̂&2&. тг А 

ЙЖаааЗа^ЙЗЗа^^аа^аЙа^^^аЯЙаЙ 

Вже сам заголовок книжечки вказує не 

тільки на її зміст, але й на її емоційне забар

влення. Збірка складається із 7-ох частин. Всі 

вони творять цілість, бо кожна частина вли

вається своїми роздумами і почуттями в одне 

русло того особливого для Лесі Храпливої гли

бокого зв'язку її з усім, що їй рідне. 

Мотиви поезій — це панорама тих усіх 

глибоких поєднань поетки із широким життям 

української діяспори, яке таким сильним від

гомоном відбивається у її серці та в думках. 

Леся Храплива — це поетка, яка реагує на 

кожну актуальність у нашому житті. Тому її 

поезії є такі популярні, бо вони на потребу 

дня. Тут знайдете пластову тематику, поезії, 

присвячені юності, переживанням під час ро-

кових релігійних та національних свят, на згад

ку про важливі місця та події в минулому і 

сучасному України, зокрема яскраво віддзер

калена тема сучасних подій в Україні та вкінці 

— п'ять віршів присвячені "Найближчим". 

Збірка багата змістом, у ній знайде читач 

цілу скалю своїх переживань і думок, вірші 

допоможуть знайти гарну поетичну форму на

шим думкам і почуттям, поглиблять їх та ви-

яскравлять. Якщо мова про її літературні вар

тості, то ця збірка — помітний ріст поетки 

вгору. 

Мистецьке оформлення книжки виконала 

Ніна Мудрик-Мриц. Збірка вийшла накладом 

авторки в Нью-Йорку, 1972 року. Книжка по

винна знайти собі місце у кожній пластовій 

бібліотеці, у домашніх бібліотеках усіх люби

телів мистецького слова, усіх громадських ді

ячів та зокрема в руках нашого юнацтва та 

старшого пластунства. 

Радіємо появою цієї книжки та сердечно 

бажаємо нашій подрузі чергових збірок, ново

го росту вгору на літературному полі. 

Редакція "Юнака" 

С Т Е Ж К И 

А стежки у парках — рівні-рівні. 

А стежки у парках — рідні-рідні. 

А стежки у парках — різні-різні. 

Що ота — до Казки, 

Ця — до Пісні. 

На отій тупогуть ноженята. 

На отій — блискогуть огенята. 

Кожен зелен кущик і листогок 

Наге таємнигий голосогок. 
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А оця — ближає спраглі губи. 

А оця — єднає руки любі. 

Наповняє вірою зіниці, 

Дві зіниці, наге дві зірниці. 

А моя між ними — наге кладка. 

А моя — то, може, тільки згадка. 

Цвіт для неї нині — сивиною. 

Світ для неї й досі — диминою. 

Тамара Коломієць 

(«Дніпро», Київ 1972 р.) 



О Д Я Г П Е Ч Е Н І Ж И Н А 

Щасливою була думка зорганізувати показ істо
ричних одягів і народньої ноші в рямках Ю М П З . Ніхто, 

крім Пласту, не зміг би вивести такої великої кількости 

молоді, одягненої в такі убори, та й уможливити кільком 

тисячам людей цю молодь побачити. Так само "Вовча 

Тропа" виявилась ідеальним місцем для обжинок, що 

їх вивели дівчата в народніх одягах. 

Хочемо познайомити вас із одним зразком народ

ньої ноші, що його запрезентував 14-тий дівочий ку

рінь ім. Олени Теліги з Філядельфії (36 юначок) і за 

це здобув собі нагороду 1-го місця. 

Цей зразок — це буденний дівочий одяг з гуцуль

ського села Печеніжин. Оригінальний за походженням, 

виконанням і колись пристосуванням зразок чекав саме 

такої нагоди. Про нього не треба було читати ні дослі

джувати його, а тільки помножити 36 разів. 

Одяг складається з 4-ох частин: сорочки, запаски, 

фартушка і білої хустки на голові. Сорочка з "круг

лим" рукавом, прикрашеним вузеньким вуставком (ко

льори — чорна, червона або чорна, червона, темносиня 

і зелена та де-не-де по хрестикові жовтої). Довкола 

шиї сорочка зібрана трьома паралельними нитками і 

закінчена вузесенькою і делікатно вишитою обшивкою. 

Збирання обшивки — це найбільш мозольна робота 

в цілому одязі. Запаска вовняна (роблена на варстаті) 

з тими самими кольорами, що на вуставках, але з вели

кою перевагою чорного. Часом у запасках бракувало 

кольору синього, часом зеленого, а часом і обидвох. 

Фартушки були різні — однокольорові (ті самі кольори, 

що на вишивці, крім жовтої) і в квіти. Ті, що були 

в квіти, то майже завжди на чорному тлі. На головах 

у літні будні дівчата завжди мали білі хустки. На 

ногах переважно постоли, але також ходили й босі, 

залежно від погоди і від роду праці, що її виконували. 

Жати, напр., босими не йшли, бо стерня колола, грома

дити також було небезпечно йти босому, бо й пробити 

можна було на щось ногу та й гадюка могла вкусити. 

Сапати натомість було і приємніше, і вигідніше босому. 

Наших дівчат на Ю М П З ми вивели босими, бо не мали 

їх у що взути, а спотворювати одяг різними шкарпетка

ми, як це тут дуже часто практикується, не хотіли. 

Та щоб не зробити кривди дівчатам з Печеніжина, 

подаємо тут ще один зразок уже більш святкового одя

гу. Різнився він від буденного тим, що дівчата мали 

відкриті голови, носили киптарі, а на ногах обов'язково 

мали постоли або шнуровані черевики з холявками. 

До постолів обувалося білі онучі, шкарпетки з білої 

вовни або підколінка з чорної вовни. До черевиків 

завжди підколінка з чорної вовни. Постоли в Печені-

жині були з волоками. До такого одягу фартушки були 

переважно в одному кольорі. Матеріял на однокольо

рові фартушки — це вовняний дамашк із дубовим 

листом або хрестиком. 

На фото бачимо двоє дівчат у такому святковому 

одягу. Одна з них — це підліток. І так, як вона, вдя

галися колись у Печеніжині всі дівчата "Рідної Школи" 

на всі свої святочні імпрези. (До цього одягу вчитель

ки казали вдягати зелений фартушок з дубовим лис

том). Доросла дівчина мала завжди зібрану сорочку 

(підлітки "зібранок" не носили) і спущену косу, а як 

ішла до церкви, то обов'язково мусіла мати під пахвою 

роблену (на варстаті, а не куплену в місті) хустку. 

У хустці була загорнена маленька хусточка і китичка 

пахучого зілля (васильок, м'ята, кудрявець чи щось 

інше). Хустка ця мала те саме призначення, що жіноча 

торбинка. 

Був у Печеніжині ще й парадний дівочий і жіночий 

одяг. Він дуже різнився від обидвох попередніх. Спіль

ний був тільки киптар і часом взуття. Сорочка в ньому 

була з дудами і вишивка на вуставках ширша (але 

кольори ті самі). Замість запаски і фартушка була 

довга "рісована" спідниця. Запаска, що у попередніх 

зразках назаді, припиналась у цьому одягу на спідни

цю спереду. Родів спідниць було багато. Я запам'тала 

Юначки 14-го Куреня УПЮ-ок, Філядельфія, в одягах села Печеніжин на ЮМПЗ-1972 
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шість: сукня, лабата, червона, хмара, чорненька, ма

льованка. Сукню обов'язково вдягалося до шлюбу, а 

мальованку старші жінки держали на смерть (дівчата 

вбирали її тільки в піст — Петрівку, Спасівку). Спід

ницю можна було вдягати на спущений або закасаний 

спосіб. Дуже ефектовно виглядали дівчата в закасаних 

спідницях. Закасану спідницю скріплювалося і при

крашувалося в талії широким поясом, окрійкою, шнур

ком і крученицею. Голова була вдягнена в косицю. 

Косиця була зроблена з живих і штучних квітів, ґронів 

та золочених драшпанів. Своєю величиною вона закри

вала цілий зад голови, шию і частину плечей. До ковт

ків у вухах були причеплені дві політички, що схрещу

валися на грудях. Як взуття були: постоли, черевики 

або чобстж^ї висаКіш. закаблуком, залежно від нагоди. 

Юначки 14-го Куреня УПЮ-ок, 

Філядельфія, у святкових одягах 

із Печеніжина йдуть виводити 

традиційні обжинки під час 

ЮМПЗ-1972 

Найдорожчою частиною одягу були коралі. На цілій 

Україні дівчата не прикрашували так сильно шиї і гру

дей, як у Печеніжині. До цього треба було мати 4-5 

в'язок правдивих коралів. Кожна в'язка начисляла 

7-10 рядків. В'язки з грубими рядками були ковані 

сріблом і золотом. Коралі спадали на нижню частину 

грудей (майже до пояса). Над коралями був один ряд 

(5-9 штук) срібних талярів (часом золотих або комбі

нованих). Над талярами йшло 5-7 в'язок перлів. В'яз

ка начисляла 25-30 (а то й більше) рядків дрібнесень

ких перелок. Вони були розміщені густо аж під саму 

шию. На перлах, посередині, був ще один рядок зви

чайних кораликів із хрестиком посередині. Тому, що 

це була найбільш коштовна річ дівочого віна, на нього 

доводилось продавати рогату чудобу, а в гіршому ви

падку й кусок поля. Одяг як цілість не був тяжкий 

до виконання, але поскладати це все на себе не могла 

і не вміла жадна дівчина. Для цього були спеціяльні 

вбиральниці (тільки кілька на село). Та хоч так дуже 

непрактична, ноша зберігалася незмінно до самої Дру

гої світової війни, і кілька разів дороку можна було 

побачити під церквою (звичайно літньою порою) 7-8 
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Юначки 14-го Куреня УПЮ-ок, 

Філядельфія, в одягах села Печені

жин зблизька. Фото: Михайло 

Пежанський 

дівчат у цих парадних одягах (не вчисляючи весіль). 

Чверть століття тому вся народня ноша перейшла раз 

на все до історії. Тепер на батьківщині навіть у музеях 

не видно цілости хоч би поодиноких одягів, а тільки 

їх фрагменти. Так послідовно і навіть відносно дуже 

швидко наше минуле переходить в історичні фрагменти, 

і то, на жаль, не тільки у народній ноші... 

А накінець про сам Печеніжин. Це одне з найбіль

ших сіл на Гуцульщині. Мало дві церкви і рідкісну 

на селах 7-миклясову "Рідну Школу". Назва села го

ворить про його давнину. А найважливіше для Вас те, 

що в Печеніжині народився відомий Вам Олекса Дов

буш, комори якого зберігаються там і тепер. Два роки 

тому в Печеніжині Довбушеві відкрито пам'ятник. 

Пл. сен. Марія Лабунька 

"Верховинка" 

М І К Р О С Ю Ж Е Т И 

Інтерв'ю — це розмова, під гас якої один 

не знає, щ о спитати, другий — як на це відпо

вісти. 

П и ш и так, щоб твоє вибране стало повною 

збіркою творів. 

Олександер Кулиг 

За «Ранком» 1973 р. 
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М о д е р н і я х т и 

Сталеві пароплави замінили па

русні судна ("вітрильники") у 

торгівлі по океанах світу. Але ні

хто не заперечить, що клясичне 

парусне судно, яке з туго напру

женими парусами гордо розбиває 

хвилі, це справжня краса. 

Від самого початку їхнього існу

вання завжди були човни, призна

чені лише для приємности. Звались 

вони "яхти". 

Старовинні парусні судна були 

тяжкі та неповоротні, і це вимага

ло великої залоги матросів, щоб 

ними безпечно орудувати. Тому 

парусні яхти були звичайно іграш

кою багачів та шляхти, яка могла 

мати постійні залоги. 

Останніми часами краще зрозу

міння фізичних законів та винахо

ди нових будівельних матеріялів 

надзвичайно упростили орудуван

ня парусними суднами, зробили їх 

зовсім безпечними і до тієї міри 

знизили кошти, що велика біль

шість ентузіястів може набути со

бі власні човни. Цей "парусний 

спорт" дуже швидко поширюється. 

Вже давно він став повноправним 

спортом на Олімпійських Ігрищах; 

він вимагає великої сили зручнос-

ти і витривалости від вправних 

змагунів. Зате більшості любите

лів цей спорт дає приємність та 

почуття визову у здорових зайнят

тях на воді. 

Морському пластунові важливо 

визнаватись на родах парусних 

суден, які тепер скрізь існують. 

Хоча вони подібні у своїй дії, кож

ний рід має свої особливості й 

інше застосування. Клясифікація 

їх полягає на чотирьох речах: 1. 

кадовби, 2. оснащення (обладнан

ня), 3. паруси, 4. баляст. 

Кадовби 

Кадовб або корпус човна — це 

та частина, що звичайно занурена 

у воді, і сягає від кіля (хребта) 

аж до помосту. Упродовж тисячі 

років човни мали один кадовб, бо 

це була найсильніша структура 

(рис. 1). Це робило їх дуже тяж

кими і великою мірою обмежувало 

їх швидкість. Застосування нових 

матеріялів до їх будови спричини

лось до відродження полінезій

ських парусних суден по цілому 

світі. Різняться вони тим, що 

мають два або три окремі кадов

би, получені поперечками (рис. 2 

ІЗ). Човен із двома зветься "ката

маран", а коли має три кадовби, 

зветься "тримаран". Легкі, стабіль

ні і дуже швидкі ці човни здобули 

надзвичайну популярність поміж 

яхтсменами. 

Оснащення 

Оснащення — це спосіб розмі

щення щогол і парусів на судні. 

Найпростіше парусне судно має 

лише одну щоглу та один парус 

(рис. 4). Це оснащення зветься 

"кат" і вживається на вишкільних 

суднах для початківців. Щогли 

підтримані дротами, які називаємо 

"штагами". Коли трикутній парус 

"клівер" висить на штагу перед го

ловним парусом, човен перетво

рюється у "шлюп" (рис. 5). Це 

найактивніше оснащення і появ

ляється особливо на перегонових 

суднах цих розмірів. 

Коли є два трикутні клівери, пе

ред головним парусом, "шлюп" 

стає "катером" (рис. 6). Катер не 

такий ефективний, як шлюп, але 

зате краще надається до морських 

подорожей, бо площина парусів 
розділена поміж трьома меншими 

парусами, якими легше орудувати. 

Дві щогли на судні дозволяють 

на ще більше комбінацій парусів 

і кращий контроль над судном у 

часі непогоди. В засаді є три ро

ги яхтів із двома щоглами. Пер

ший тип зветься "ялик" (рис. 7). 

Вища щогла передня, а менша зза

ду. Керма стернового вміщена між 

щоглами. "Кеч" подібний до яли

ка: щогли уставлені так само, але 

керма є ззаду меншої (рис. 8). 

Останній рід яхти з двома щогла

ми називається "шхуна" (рис. 9). 

Цим разом вища щогла є ззаду, 

а положення керми зовсім не вхо

дить в рахубу. 

Важливо зрозуміти морському 

пластунові, що опис оснащення за

лежить лише від кількости щогол 

і від розміщення парусів. Зовсім 

не робить різниці, чи ті паруси 

трикутної чи якоїсь іншої форми. 

Паруси 

Мореплавці клясифікують судна 

також на основі парусів, які тво

рять повище описані оснащення. 

На рисунку ч. 10 видно, як старо

винний чотирокутній парус і ла-

тиновий розвинулись у низку що

раз кращих і зручніших парусів. 

Найкращий парус з них усіх — це 

"марконі або трикутній. Не зва

жаючи на це, можна часто поба

чити на сучасних яхтах також всі 

інші форми парусів. Наприклад, 

може бути шлюп із парусами 

"марконі" або з "ґафованими"; па

руси шкуни можуть бути типу 

"стрімкий нок" або так само добре 

типу "марконі" тощо. 
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РИСІ ОДНО-КАЛОВБНИК 
РИС.г КАТАМАРАН 

РИС.5 Ш Л Ю П 

РИСА КАТ 

РИС? ялик 

РИС.С КАТЕР 

РИС.8 КЕЧ 

РИСИ Г~ 

ВІТРИЛЬНИК 

З МЕЧЕМ 

РИС.ІО РОДИ ВІТРИЛ 
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Баляст 

Якась форма балясту потрібна 

на кожному судні, щоб рівноважити 

його, коли вітер напне паруси. 

Одночасно підводна частина човна 

мусить ставити боковий опір силі 

вітру, бо інакше вітер буде заноси

ти човен до боку. 

У легких яхтах — (до яких 20 

стіп) — залога балянсує силу пе

ревертання тим, що сідає на борт 

з боку вітру. Боковий опір ставить 

рухомий "меч", який спускають 

через тріщину у дні судна (рис. 

11). 

Більші яхти звичайно мають по 
кілька тисяч фунтів олова, причеп
лених до споду кіля або розміще

них якнайнижче в середині кадов

ба (рис. 12). Глибока підводна ча

стина (профіль) балястованих яхт 

дає потрібні бокові сили. Очевид

но, вони тому й повільніші від яхт 

із мечами. 

** 
* 

На цьому кінчаємо гутірку. Ото

тожнення різних родів яхт спочат

ку може здаватись досить труд

ним, але з малою вправою це ста

не зовсім відруховим. Це перший 

крок, щоб стати морським пласту

ном! 

Скіпер 

(У черговому числі читайте: Як 
збудувати провізоричне парусне су

дно з канойок та брезентових плахт 

і як ним плавати.) 

ВИШКІЛЬНИЙ ТАБІР ДЛЯ ГУРТКОВИХ 

Час пластування переживають юнаки найсильніше 
тоді, коли самостійно проводять у життя певне зав

дання, тобто діють творчо, успішно, на користь собі, 

своїй родині, групі, Пластові чи цілому народові. 

Юнаки на гутірці про гурткове провідництво. Рада 

відбуває свої сходини — обговорення пляну зайнять. 

Табір гурткових на оселі "Говерля" біля Торонта. 

Інж. В. Головач розповідає про таємниці природи. 

Дорогий Юначе! Якщо хочеш стати добрим про

відником і в майбутньому послужити своїй спільноті, 

бажаєш знайти особисте вдоволення з перебування в 

юнацтві, повести свій гурток чи курінь у цікавий і 
приємний світ справжнього юнацького пластування, 
зголосись на вишкільний табір гурткових. Там навчиш

ся різного роду пластових зайнять, зможеш бути 

успішним, а це принесе тобі радість і ентузіязм до 

праці. 

Табір відбувається на "Пластовій Січі", Ґрефтон, 

Онтаріо, Канада, від ЗО червня по 7 липня ц. р. Кош

ти: дол. 30.00. Передумови прийняття: треба забезпе

читися відповідними матеріялами — 1) підготовити 

проект теренової гри на письмі (це завдання тільки 

для розвідувачів), 2) скласти скеч чи іншу веселу 

точку на ватру, 3) підібрати дві цікаві ігри — одна 

для гуртка і друга — для табору (ЗО осіб), 4) під

готовити інше довільне зайняття в гуртку чи в таборі, 

5) бути готовим щось розповісти при вогнику, 6) зна

ти запас пісень, щоб навчити інших в таборі, 7) мати 

проект однієї таборової споруди. Проекти цих матерія

лів треба переслати до КБПластунів до 15 червня ц. р. 

До 15 травня слід надіслати: 1) Зголошення, 2) Доз

віл батьків, 3) Життєпис, 4) Таборову оплату, 5) Карту 

здоров'я, 6) Список особистих зацікавлень. Адреса, 

на яку слід надсилати зголошення та матеріяли: 

Мг. О. Оікіупїку), 4 ТаІМоге:! Сгєі., ЕіоЬісоке, Опі. 

Скоб! 

За КБПластунів у Канаді: 

Пл. сен. О. Джулинський — Булавний пластунів 

Ст. пл. Л. Терпляк — Референт вишколу гурткових 

Шш0(/0!іМ\Цт^' 
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Т Е Х Н І Ч Н И Й С Л О В Н И К 

гиря,тягарець 

голосник, мегафон, 

гучномовець 

горшкоподібний 

електромагніт 

громозвід 

густина 

гучність 

\УЄІ#М 

Іоий-зреакег 

ІідМшп»; сопсіисіюг 

(зресШс) (Зепзіїу 

уоїите ої зоипа\ 

Іоисіпезз 

Се\уісЬі (ззіеіп) 

Ьаиізргеспег 

Торізриіе 

ВНігаЬІеіїег 

(зрегШзсЬе) БісМе 

Ьаиїзіаегке 

ґальваностелія 

(гальванізація) 

градуювання 

калібрування 

д 

двигун, рушій, мотор 

двоякоопукла сочка 

двохромокислий калій 

динамометр 

дифракція 

дифкраційна решітка 

діелектрик 

діркова камера 

діяметр, промір 

діяпазон 

додатня (збірна) сочка 

доповняльні кольори 

дугова (електрична) 

лямпа 

£а]уапіга1;іоп 

саІіЬгаііоп 

еп£іпе, тоіог 

Ьісопуєх Іепз 

Кг Сг2 О7 (а заіі; 

оі роїаззіит) 

(Іупатотеіег 

аліігастлоп 

(Пі'ї'гасііоп ̂ гаііпо; 

йіеіесігіс виЬзіапсе 

попсопйисіог, іпзиіаіог 

сатега оЬзсига 

йіатеіег 

гап£е 

сопуєг{гіп£ Іепз 

сепігіреШ іогсе 

сотропепі; соїоигз 

агс-іатр 

Са1уапізіегип£ 

ЕісЬипо; 

ТгіеЬ\уегк, Мої-ог 

Ьікопуехе Ілпзе 

КаІіитЬісЬготаІ; 

КгаЙтеззег 

Веиодто; 

оріізсЬез СіМег 

МасЬНеіІег, Ізоіагог 

ЬосЬкатега, 

сатега оЬзсига 

БигсЬтеззег 

ВегеісЬ 

ЗаттеПіпзе 

Яепігіреіаїкгаїг, 

КотрІетепїаегїагЬеп 

(еІесігізсЬе) Воеепіатре 

електричний вентиль 

електричне к-я 

електронна лямпа 

(радіолямпа) 

електричне поле 

електролітична 

дісоціяція 

електронний пучок 

електроннопроменевий 

(катодний) осцилограф 

електрорушійна сила 

(Е.П.С.) 

електричний струм 
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гесШіег 

еіесїхотаодіеііс 

озсіїїатлоп 

еіесігоп іиЬе, уаіуе 

еіесггіс ішісі 

сЬетіса] (ІесотрозШоп 

сопе ої еіесіхоп гауз 

саіЬоіІе гау 

озсіїїозсоре 

еіесігототлуе іогсе 

(Е.М.Г.) 

еіесігіс сиггепт. 

еІекггізсЬе Уепт.і1, 

СІеісЬгіспіег 

еІекїгота^пеІізсЬе 

8сЬ\уіп»;ипо; 

є] екіготарліегізспе 

Еіекїгопепгоепге, 

С1иеЬкат,Ьо(1епгоепге 

еІекігізсЬе ГеИ 

еІекггоІШзспе 

Біззогііегипр; 

Еіекігопепзігапі 

КаіЬос.еп8Т,гап1082І11о-

£гарп 

еіекіготоіогізспе 

Кгаїі (Е.М.К.) 

еІекігізсЬег 8ігот 



елементарні частинки 

експонометр 

енергія іонізації 

еталонне магнітне 

поле 

електроннопроменева 

трубка 

писіеопз 

рЬоіотеіег 

іопігаглоп епегду 

зіапсіага. та^пеііс 

ііеіо. 

саіЬосІе гау іиЬе 

Еіетепіагіеііспеп 

ВеІісЬіип^зтеззег 

Іопізіегипо/зепегдіе 

Мао;пеіі"е1с1 тії Ьезіітпіїеп 

та^пеіізсгіеп Мотегії 

Вгаип'зсЬе ЕоеЬге 

Еіекіхопепзігапігоепге 

КаІЬойепзігаЬІгоепге 

ємність, ємкість сарасіїу, сарасіїапсе Карагіїаеі; 

Щ О Б НАВ'ЯЗАТИ Д Р У Ж Б У ! 

Крайова Пластова Старшина в Німеччині запро

шує усіх юнаків і юначок, які при нагоді мандрівок 

по Европі, перебувають в Мюнхені, загостити до їх 

таборів. 

Табори відбуватимуться від 27 липня до 16 серпня 

цього року у підальпійській околиці над річкою Ізар 

біля села Кенінґсдорф. 

Під час таборування буде можливість відбути 

прогулянки в гори та оглянути баварські замки, ма

настирі. 

Зокрема сердечно вітатиме КПСтаршина Німеччи

ни старше пластунство, що має кваліфікації інструк

торів, членів булав чи виховників. 

Оплата за табір — 28 дол. амер., а для членів 

булав — безплатно. 

Всі згошення просимо слати на адресу КПС, Ні

меччина : 

ОасЬаііепіг. 9/11, 8 МііепсЬеп 1. Ж»І Сегтапу. 
Адреса табору: " 

ІІкгаіпі$сНе$ Р(а<НіпсІегІадег, .ІцдепсІхіесІІипд НосЬІапгі, 

8191 Коепідзс.ог.уОЬЬ., №$Г Сегтапу. 

К О Н К У Р С 

на відзнаку 50-річчя У П Н 

З нагоди 50-річчя Уладу Пластунів Новаків 

(УПН), що припадає в 1974 році, Орлиний Круг про

голошує конкурс на проект пропам'ятної відзнаки 50-

річчя УПН. У конкурсі можуть брати участь члени 

всіх чотирьох пластових уладів, як також члени 

Пластприяту. 
Для оцінки надісланих на конкурс проектів відзна

ки провід Орлиного Круга покликав комісію у складі: 

Сірий орел Надя Кулинич (голова комісії), Сірий орел 

Тиміш Білостоцький і Сірий орел Ірко Юрчук. Комісія 

добере собі до помочі таких фахівців, яких їй буде 

потрібно. 
Проекти відзнаки слід слати найпізніше до ЗО ве

ресня 1973 р. на адресу: 

Мі» ОІЬа N. Кчіупусі, Р.О. Вох 609, Соорег 5«а., 

Ие« Уогк, N. У., 10003, "5А. 

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 

та 

приймає ОЩАДНОСТІ. 

Пластова Кредитівка міститься 

у Пластовому Домі в Торонті. 

Урядові години: 

вівторок і четвер 7-9 вечора, 

субота 2-4 по пол. 

РІа$і (Тогопіо) Сгесііі ІІпіоп Не!., 

2199 Віоог 5». Ууєі», ТогопЮ 21, Оп». 

РЬопе: 769-9998 

Пластуни і Пластунки в Торонті! 

СКЛАДАЙТЕ 

СВОЇ ОЩАДНОСТІ 

у Пластовій Кредитівці! 

ПЛАСТОВЕ ПІДПРИЄМСТВО 

М О Л О Д Е 

ЖИТТЯ 

Єдина пластова крамниця 

у С Ш А має на складі: 

• пластові однострої • пла

стові відзнаки до одностроїв 

і таборовий виряд • пласто
ву літературу • і т. п. 

МОЬООЕ 7.УТТІА, Іпе. 

302 Е. — 91Н 81., 

N64- Уогк З, N. У., 11.8.А. 
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"СТЕЖКИ КУЛЬТУРИ' 

В КАНАДІ 

•Перші Стежі" в Торонті влашто

вують табір "Стежки Культури" для 

юнацтва обидвох уладів від 16-ого 

року життя та молодшого старшого 

пластунства. Табір відбудеться на 

"Пластовій Січі" у Ґрефтоні біля 

Торонта від 18 - 31 серпня ц. р. Зго

лошення слід посилати на адресу: 

Мгз. Окзапа ВгугНип-5окоІук, 

50 ОеІа\А/аге Аує., Тогопіо 4, Опі. 

Сапасіа. 

Н а фотознімці члени Станичної Старшини Станиці в Аделаїді: сидять (злі

ва направо): ст. пл. Іван Снятинський, ст. пл. Наталя Суходольська, пл. сен. 

Омелян Слободян, пл. сен. Олег Голубович, пл. сен. Іван Полатайко 

(станичний), ст. пл. Наталя Муравська, ст. пл. Христина Цюрак-Ярова. 

Стоять: (зліва направо): ст. пл. Роман Мисак, ст. пл. Юрій Цюрак, 

пл. сен. Мирон Лапка, ст .пл. Петро Миронюк, нл. сен. Юрій В. Нестор 

і пл. сен. Василь Шепетюк. 

Аделаїда, П. А., 10. 2. 73 

Дякуємо, Вам, наші Подруги, Друзі й 

Добродії! 

Станигна Старшина Пластової Станиці в 

Аделаїді, Південна Австралія, бажає подяку

вати Пластовим Проводам ЮМПЗ-72, К П С 

С Ш А й Канади, Станигним Проводам Нью-

Йорку, Торонта, Баффало, Вашінґтону, Чікаґо, 

Лос Анджелес, Сан Франціско, всім подругам і 

друзям та всім добродіям Пластприяту за щед

ру гостинність і опіку над делеґацією нашої 

станиці під гас побуту на ЮМПЗ-72, С Ш А й 

у Торонті. Окремо дякуємо Блаженнішому 

Митрополитові Мстиславові, Братству і Сестри-

ству за гостинність у Бавнд Бруку. 

З нашої станиці делегатами Ю М П З - 7 2 бу

ли: нов. Ірина Соловій, юнаки Богдан Лесів, 

Богдан Слободян і Богдан Соловій; сеньйори 

Євгенія і Ярослав Андруховигі, Емілія Кіналь, 

Мирон Лапка, Володимир Слободян і Мирослав 

Шевгук; з Пластприяту панство Дмитро і Яд-

вига Соловії. Всі повернулися щасливо з повни

ми наплегниками гарних вражень і споминів з 

ЮМПЗ-72, з подорожі до Торонта і по С Ш А : 

Нью-Йорку, Баффало, Вашінґтону, Чікаґо, Лос 

Анджелес і Сан Франціско. Вони привезли сот

ні знімок і фільми з Ю М П З - 7 2 й подорожі до 

Торонто і по С Ш А . Оповідали нам і громадян

ству з захопленням про платсову працю в С Ш А 

й Канаді та про ЮМПЗ-72. Ви їх, наші Подру-
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ги й Друзі, збудували в пластовій поставі й по

казали щире українське серце. За все ще раз 

всім сердегно дякуємо і до побагення на герго-

вій Ю М П З . С К О Б ! — Станигна Старшина. 

ф 3 нагоди цьогорічних Свят Різдва Христового 

одержали ми в січні ц. р. дружні святкові побажання 

від новозаснованої Пластової Групи в Римі, яка в 

короткому часі вже зуміла проявити дуже жваву і 

корисну діяльність. Н а побажаннях, які містимо внизу, 

по лівому боці є підписи членів Пл. Групи в Римі, 

старших пластунів: Тараса Лончини (голови Групи), 

Ігоря К л ю ф а с а (заст. голови і секретаря), Бориса 

Лончини, Михайла Кузьми і Мирона Постолана. По 

правому боці є підписи пл. сен. проф. д-ра Василя 

Маркуся і його дружини, пл. сен. Дарії, та їхніх дітей 

— пл. юн. Тасі і пл. нов. Усті і Василька. 

Адміністрація 

_̂  Лп а)асаааа-̂ аі. п./и*.хо&с\ааї 

Уоатьа*. Ує^сіі*,::' п ТЗнаЛа " 

•ігаі, иСГа,„, 

п-оч „і о„, и,іх „і гугочл 

ІІкгаіпіап СаіНаііс Скигсп 

„І 55 5агціча а<;<і Васала, 
(Уи.м. \Уіфк у ш Ь Щ М \ м . ) 

аС-Уіі.711. У-^О ХікУтя.1 ̂  РЦиіц) Ї".аи.0>Лі 

0на<1 ІЬ. /і-.Я7Лр. 
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МОЇ С П О М И Н И З Ю М П З - 1 9 7 2 

У передвечірніх годинах у п'ят

ницю, 18-ого серпня, наші автобуси 

з'їхали з головного автошляху та, 

проїхавши мостом, звернули на піс

кову дорогу, густо зарослу обабіч 

деревами. Вкоротці ми оминули 

кількох пластунів-стійкових, і щой

но тоді спостерегли, що ми вже на 

"Вовчій Тропі". 

Того вечора всі гамірно організу

вали свої курінні табори та ставили 

шатра. По закінченні цієї праці — 

вечеря, молитва, і накінець заслу

жений відпочинок, що його на та

борах називають "нічною тишою". 

В суботу був гарний, соняшний 

день, і вже зранку заповідалося на 

гаряч. Це був день "Спаса" й тому 

після ранньої молитви і сніданку всі 

учасники Зустрічі взяли участь у 

спільній Службі Божій. По полудні 

докінчували ще прикрашувати свої 

табори, а підвечір було вже відкрит

тя юнацьких таборів. 

Врочисте відкриття самої Зустрічі 

відбулося в неділю, 20-ого серпня, 

перед полуднем. В приявності усіх 

учасників Зустрічі і гостей заприся-

жено нового Начального Пластуна, 

— пл. сен. Юрія Старосольського. 

Після цієї врочистости учасники 

Зустрічі мали змогу себе взаємно 

відвідувати. 

Понеділок був призначений на 

цілоденний змаг у практичному 

пластуванні на терені табору та по

за табором, увечері ж були міжко-

шові ватри юнаків та юначок разом. 

Вівторок був першим днем спор

тових змагань, а увечорі знов між-

кошові ватри. 
У середу повезли усіх учасників 

Зустрічі з-поза С Ш А на цілоденну 

прогулянку, під час якої вони від

відали українські оселі: Гантер, 

Союзівку та вишкільний табір 

С У М А в Елленвіл. Повернувшись з 

прогулянки, всі зійшлись знову при 

спільній ватрі й закінчили нею той 

гарний день, г.овний цікавих вра-

жінь. 

Учасники спортових змагань з 

вівтірка, що вийшли у чверть та 

пів-фіналах, не їхали на прогулян-

Юнакн з Торонта 

ку, а докінчували змагання з аме

риканськими пластунами. 

Четвер був днем цікавої історич

ної теренової гри для всіх учасни

ків Зустрічі. Більшість юнаків віді

йшла на теренову гру, а частина 

залишилась у таборах, де кожний 

курінь мав свої окремі зайняття. 

У п'ятницю відбулися фінальні 

спортові змагання. Юнацтво, яке не 

брало участи у змагах, мало ціло

денне дозвілля. Всі разом нетерпе

ливо очікували вечора, бо запові-

джена була величава товариська 

ватра. 

Вже в суботу почав мене огорта

ти сум, бо ще лиш один день зали

шився до від'їзду. Жалко було від-

їздити з "Вовчої Тропи", де стільки 

приємних хвилин пережив спільно 

з іншими. 

В суботу рано проголосили хто й 

яке місце здобув у спортових зма

ганнях та роздано нагороди спор-

товцям-змагунам. Після цього слі

дувала дефіляда спортовців, а при

гравати до маршу запрошено нашу 

торонтську пластову оркестру. 

По полудні був показ української 

пластової, історичної та народньої 

ноші, під час якого був також ви

ступ торонтської оркестри. По за

кінченні показу ноші, продефілюва-

ли учасники її перед гістьми та усі

ма учасниками Зустрічі під ритм 

цієї ж оркестри. 

Особливістю між імпрезами Зу

стрічі був показ живої емблеми 60-

ліття Пласту, яку вивели 600 юна

чок і юнаків, знову ж під ритм не-

заступимої оркестри з Торонта. 

підготовляються до виступу на ватрі 

з показом веж. 

В часі виведення цієї емблеми, 

учасники її мали з собою бальони, 

до яких прикріплені були летючки 

англійською мовою. Ці летючки 

інформували про Ю М П З на "Вов

чій Тропі" та про большевицький 

терор в Україні. На умовлений знак 

випущено бальони з летючками в 

повітря, а рівночасно пролітав над 

"Вовчою Тропою" літак та кидав 

учасникам Зустрічі летючки того 

самого змісту українською мовою. 

Увечорі зібралися разом усі учас

ники Зустрічі на величню прощаль

ну ватру. Під час ватри мали слово: 

Начальний Пластун, репрезентанти 

різних етнічних скавтів та пласту

ни з Австралії. Програма була різ

номанітна: пісні, танки, скетчі, весе

лі сценки, показ впоряду з палиця

ми, будування живих веж і тим 

подібне. 

Хоч як приємно і весело було під 

час цієї ватри, то перед очима наче 

живі образи проходили усі гарні 

моменти Зустрічі, і сумно ставало, 

бо Зустріч добігала до кінця... 

В неділю рано ще раз вислухали 

всі спільну Службу Божу, а після 

неї відбулося офіційне закриття Зу

стрічі. На завершення всіх торжеств 

відбулась величня дефіляда, в 

якій взяли участь усі пластові час

тини, присутні на Зустрічі. 

Першою продефілювала перед 

гістьми й учасниками Зустрічі мар

шова оркестра з Торонта, і відма-

шерувавши в бік, стала пригравати 

усім дефілюючим групам. 

Назагал, тиждень Зустрічі про

йшов дуже гарно й залишив по 
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собі багато гарних споминів, але, 

як усюди при таких нагодах, були 

і тут деякі недотягнення, що їх 

можна було б назвати "темними 

плямками". Все ж, згадуючи Зу

стріч тепер, ці "темні плямки" наче 

затираються в пам'яті, зникають, 

а виринають радісні, а навіть і деякі 

комічні епізоди, які не входили в 

програму Зустрічі. Вони траплялись 

в окремих курінних таборах і на

певно в кожному курені юначок чи 

юнаків траплялись якісь небуденні 

пригоди, які будуть нагадуватися 

усе життя. 

Юнаки з 5-го Куреня УПЮ-ів, 

Торонто, на чолі дефіляди. 

Якось одного дня під час Зустрічі 

посварились два кухарі з різних 

куренів. Один одному погрозив: 

"Ми зараз, вам тут покажемо!" та 

й відійшов до своєї кухні, а за хви

лю несподівано розгорілась стріля

нина. З "ворожих" кухонь посипа

лись рідко вживані стрільна. Ку

рінні кухарі обстрілювали ворожі 

позиції помідорами, яйцями, сала

тою, огірками, помаранчами і т. п. 

Бій підсилився, бо до цього при

лучилась решта кухонного персона

лу. Так шалено відбивались обі сто

рони, що небезпечно було найтись 

припадково близько терену воєнних 

операцій. Кількох сеньйорів захопи

ла стрілянина якраз у самому роз-

гарі. Гадалось їм, що зможуть не-
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пошкодованими продістатись крізь 

фронт, але мусіли, на жаль, втіка

ти, потерпівши бід заблуканих від

ламків яриново-овочевих стрілен. 

Щож, "де дрова рубають, там 

тріски летять"... 

Один кухар (Орест Гуляк із ХІ-го 

куреня), якого несподіваний об

стріл застав заскоченим і неприго-

тованим до бою, змушений був 

скритись у порожній скрині від хар

чів, яка радше схожа була на до

мовину. Перебувши в ній лиху го

дину, він відважився оглянути міс

це бою щойно тоді, коли вже бій 

притихав. Хто не міг би уявити 

собі як зрадів бідний кухар, що 

його схованка була між іншими та

кож точкою прицілу? 

Усі наші виховники добре знають, 

що не тільки шукання пригод є при

таманне юнацькому вікові; цей вік 

характеризує теж і впертість, напо

легливість, відвага, одчайдушність 

і т. п. Не було нагод усіх цих прик

мет юнацького віку виявити під час 

ІОМПЗ-1972, але деякі з них таки 

унагляднились. 

Поза обов'язками у власних ку

ренях, змаганнях та зайняттях, що 

входили в програму Зустрічі, юнац

тво не мало нагоди "зустрічатись" 

і знайомитись з другими пластуна

ми. Для цього "зустрічання" обда

рувала нас команда дозвіллям у 

четвер, між 7-10 годинами увечорі, 

і то з обмеженням до теренів влас

них таборів. Тяжко було нам стри

матись і не виявити свого невдо

волення й огірчення таким скром

ним дарунком. Виславши до коман

ди найрозумніших і найпроворні-

ших з-поміж нас, ми таки добились 

кращого зрозуміння наших бажань 

і цілоденного дозвілля на терені Зу

стрічі у п'ятницю, 25-ого серпня. 

Серед багатьох гарних моментів, 

пережитих на "Вовчій Тропі", були 

і глибоко зворушливі, які залишать

ся в пам'яті на все життя. 

Під час виведення "живої ембле

ми" Зустрічі над "Вовчою Тропою" 

кружляв літак, керований літуном-

пластуном. Літак зник, коли випу

щено в повітря бальони і показався 

щойно тоді, коли вони піднеслись 

високо вгору. Тоді літак, кружляю

чи, опускався кількакратно понад 

площею Зустрічі дуже низько, а ба

рабани нашої оркестри кожночасно 

вітали його спеціяльний салютом, 

знаним у військових оркестрах як 

"туш-ролл". Тоді відчувалося, що 

всі ми, учасники Зустрічі, такі 

близькі, такі рідні, наче в нас одне 

серце й одна душа. 

Для мене, як члена оркестри-ба-

рабанщика, що разом з другими 

друзями віддавав цей салют, ці хви

лини були особливо зворушливими. 

Я чувся також дуже зворушеним, 

коли попри нас, невелику групу то-

ронтської оркестри, продефільовува-

ли на закінчення Зустрічі усі її 

учасники в окремих уладах. 

Усім, хто підходив до членів орке

стри, і не скупився прихильними 

висловами признання для нас, я 

відчув — і тут висловлюю — щиру 

вдячність. Для нас ці признання бу

ли великою заохотою для дальшої 

праці, бо в трудних умовинах нерід

ко знеохочувались ми, і не раз ви

глядало, що оркестра перестане 

існувати. 

Проводові Зустрічі я рівнож вдяч

ний за честь, яку вони виявили на

шій оркестрі, запрошуючи нас при

гравати під час майже усіх імпрез 

і дефіляд Зустрічі. 

СКОБ! 

Пл. уч. Маркіян Головатий, 

ХІ-ий курінь, Торонто. 

Провідник барабанщиків 

Пластової Маршової Оркестри. 

Н А Ш 

РІЗДВЯНИЙ ЯРМАРОК 

У грудні 1972 р. перший раз в 

історії Пластової Станиці в Лос Ан

джелес відбувся різдвяний ярма

рок. 

Вже кілька місяців перед база

ром кипіла робота в пластовій до

мівці. Новачки декорували кусни

ки мила і вмить із них поставали 

кольорові, блискучі лебеді та че

репашки. Юначки в поодиноких 

гуртках прикрашували кораликами 

кулі на ялинку, вишивали сервет

ки і подущинки на шпильки та ро

били інші малі ручні робітки. 

У день базару заля під церквою 

перетворилася у велике рухливе 

муравлище. Сувалися столи, на

кривалися обрусами та укладали

ся речі на продаж і на показ. На 

окремому столі укладено печиво 

та солодощі. 



На фото: Юначки Пластової Станиці в Лос Анджелес продають свої 
вироби на різдвяному ярмарку. 

Пластунки у вишиваних блюз-

ках усміхалися з-поза столів, щоб 

додати охоти гостям купувати їхні 

вироби. Пані з Пластприяту при

готовили смачні голубці і варени

ки для всіх відвідувачів. Ніхто не 

пішов додому голодний і не зро

бивши великих закупів. 

Сподіваюся, що цей базар у на

шому пластовому осередку повто

риться і в наступному році з та

ким самим або і кращим успіхом! 

Пл. розв. Н. Терлецька 

Лос Анджелес 

АДЕЛАЇДСЬКІ СТАРШІ П Л А С Т У Н И 

Г О Т У Ю Т Ь С Я Д О МАНДРІВ У Ж И Т Т Я 

Група старших пластунок і пластунів з Аделаїди: зліва до права — 
Вудас, О. Качмарська, Н. Суходольська, І. Снятинська, ІО. Цюрак, О. 

Полатайко, Ю. Спятшіськнй, зліга на колінах: X. Ярова, О. Муравська, 
С. Цюрак. 

Недавно група старших пласту

нок і пластунів з Аделаїди відбула 

в кінці тижня триденне таборуван

ня, яке зорганізувала своїми влас

ними коштами, щоб поглянути на 

ту стежку, якою їм прийдеться 

вести майбутнє покоління під пра

пором, на якому виписані Бог і 

Україна. 

Цей короткий табір відбувся ду

же успішно, хоч австралійське 

сонце дуже тепло всміхалося та 

припрошувало полежати, а не мо
рочити собі голови поважними проб
лемами. Все ж наше старше пла
стунство не звертало на це уваги 

та, добре викупавшись у басейні 

на пластовій оселі в горах, заграв

ши відбиванку з гостями (яких 

запросили собі на пораду з інших 

націй, що так само закочують ру

кави та беруться мандрувати свої

ми стежками), причарували їх ми

стецькою виставкою, що її приго

товили пластунки власними білими 

ручками — а тоді взялися до обго

ворювання важливих актуальних 

проблем, до запитів та виміни ду

мок. 

Увечорі на ватрі обмінялися ці

кавими скечами, пов'язали пісня

ми з акордіоном, гітарою та орке

строю з кухні (каструлі, покришки, 

ложки і т. п.), в якій сольові точ

ки відіграла машинка до писання. 

Мадяри — наші гості — гучно 

оплескували всі точки, в яких не 

останню ролю грали також кома

рі. 

Тяжко сказати, що зробило з 

цього з'їзду найбільше враження 

на учасників і які будуть наслідки 

нашої виміни думок. Добре було б, 

якби батьки та старші деколи за

цікавилися, що їхнім дітям лежить 

на серці та чи не затяжко буде 

їм цей тягар нести в дальшу до

рогу життя, а наші школи, щоб не 

перевантажували дітей тяжкою іс

торією, великою географією і не

зрозумілою політикою, а звертали 

більше уваги на українську мову 

дітей та на те, щоб вони більше 

співали українських пісень — то 

може б нас було далеко чути та 

не погубилося б нас так багато на 

життєвій дорозі. 

Тамара Ситник 

Аделаїда 



І с п и т з р і л о с т и 

Матуральний іспит Курсів украї

нознавства Свято - Миколаївської 

школи в Торонто здали минулого 

року такі учні: 

С. Біневич, І. Біян, А. Брездень, 

А. Гобрей, М. Гошуляк, І. Дичков-

ська, О. Дураиті, І. Закалужний, 

М. Ільків, Л. Ксьондзик, Б. Кулик, 

Б. Кушнір, В. Лисий, Д. Медиць-

кий, В. Мудик, А. Муциківська, Р. 

Пашковська, Р. Ринда, Л. Стадник, 

М. Татарин, М. Федак, А. Цибуль-

ський, О. Щепанська. 

(Товстим друком відмічені пріз

вища абітурієнтів, що закінчили 

іспит зрілости з відзначенням). 

Матуральний іспит закінчився 

зустріччю ґрадуантів та їхніх бать

ків з опікуном школи, о. деканом 

І. Сиротинським, управителькою 

школи мґр. Я. Зорич та членами 

іспитової комісії. Для ґрадуантів 

було це завершенням їхнього дов

голітнього навчання з ділянки ук

раїнознавства, а для учительського 

збору та батьків вдоволенням, що 

довга праця та труд над вихован

ням української молоді увінчалися 

успіхом. Ґрадуантів прощала М. 

Дендерис, учениця 4-ого курсу, а 

о. декан І. Сиротинський, д-р В. 

Ісаїв та п. мґр. Я. Зорич дали ґра-

дуантам напрямні для їхнього са

мостійного життя, як українців. 

Вони звернули увагу на необхід

ність жити творчо, мати духові по

треби, нав'язуючи до джерел кля-

сиків нашої літератури, а зокрема 

патріотичної поезії О. Теліги, та 

прикладів творчої сучасної молоді 

в Україні. Ґрадуантка О. Дуранті 

та представники батьків своїм сло

вом подяки закінчили дружню ве

чірку. 

Роздача свідоцтв зрілости відбу

лася під час вечері 29 квітня у за

лі готелю Роял Иорк. Це було ве

лике родинне свято для ґрадуантів, 

їхніх виховників-учителів, батьків 

і рідних та приятелів. Зайвим бу

ло б переповідати деталі вечора, 

одначе хочемо поділитися з чита

чами змістом слова ґрадуанта А. 

Цибульського, з огляду на його 

аналізу життя молодого українця 

в Канаді. Ось декілька його думок: 

"Життя кожної людини скла

дається з етапів, які слідують один 

по одному, на себе взаємно впли-
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Градуант, пл. юн. скоб Андрій Ци-

бульський, промовляє під час свят

кової ґрадуаційноі вечері. 

вають, себе взаємно доповняють і 

спільно формують людину. Кожний 

з цих етапів не надто замітний, не 

завжди цікавий, не легкий і не зав
жди приємний. Приходиться в ньо

му людині часто відмовляти собі 

всяких приємностей, щоб виконати 

завдання, запляновані самою лю

диною чи опікуном або дорадни

ком. Таких етапів у нашому житті 

ми мали небагато, але яке велике 

значення вони вже мають на фор

мування наших душ, характерів та 

національного світогляду. 

Перший етап — це наше дитин

ство. Це час, коли наші батьки нас 

охристили і привели до нашої рід

ної церкви, де ми закріпили нашу 

приналежність. Одночасно з цим 

батьки дали нам рідну українську 

мову, яка відкрила нам усі можли

вості дальшого життя у нашому 

національному середовищі. 

Трохи пізніше, паралельно з 

церквою та домашнім середови

щем, великий вплив на наш розви

ток мала школа. Під проводом на

ших учителів, перше у рідній 

школі, а відтак на курсах україно

знавства, ми збагачували наше 

знання з різних дисциплін украї

нознавства та кристалізували на

ші національні почування. У ниж

чій школі ми були менше під впли

вом зовнішнього світу і мали мен
ше проблем. З часом, як наші за

цікавлення ширшали, труднощів 

ставало щораз більше, а їх вплив 

віддзеркалювався на якості наших 

осягів. 

Кінчаючи час навчання у нашій 

українській школі, ми реасумуємо 

наші можливості та осяги. Чим ми 

є і що собою представляємо — це 

результат великого вкладу наших 

батьків, отців катехитів та наших 

учителів, а також нашої праці над 

нами самими. М и оцінюємо цей "зе-

ликий вклад наших виховників, бо 

завдяки їм ми сьогодні ґрадуанти-

українці, і хоч бувши далеко від 

Батьківщини, вміємо її любити та 

гордитися нею. 

Хай цих кілька слів буде виявом 

вдячности нашим виховникам, які 

передавали і переливали в нас своє 

знання і свої ідеали та так невси

пущо працюють для українських 

дітей. Щире вам спасибі . 

Юнак скоб Андрій Цибульський 

Торонто 

АРКА ЗАХІД 

це не лише 

модерна українська книгарня 

і крамниця гарних дарунків, 

але також 

справжній мистецький осере

док для обслуги українців То

ронта та дооколичних місце

востей. 

• книжки, часописи і жур

нали; 

• грамофонні пластинки, ра

діоприймачі, друкарські 

машинки; 

• різьба, кераміка, образи, 

криштали, порцеляна, по

лотна і нитки "ДМС" до ви

шивання, вишивки, жіночі 

хустини; 

• великий вибір гарних да

рунків на різні оказії; 

• висилка пакунтів в Укра

їну. 

АККА ЖЕ5Т 
2282 Віоог 51. УУеіІ, 

Тогопіо 21, Опі. 

ТеІерЬопе: 762-8751 
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П Е Р Е М О Ж Ц І З ЧІКАҐО 

На фото: Дружина 25-го Куреня УПЮ-ів з Чікаґо сидить .Зенон Цебрів-

ський, тренер, на колінах зліва: Юрій Куріца, Борис Маркевич, Иосиф 
Мнцик, стоять зліва: Роман Ткачук (капітан дружини), Роман Сікачов-

ський, Іван Чучула, Андрій Бровар, Роман Марушка. 

Під час минулорічної Ювілейної 

Пластової Зустрічі на "Вовчій Тро

пі" найбільше популярними поміж 

усіма спортовими змаганнями були 

мистецтва у відбиванці. 

Найбільший успіх осягнула Пла

стова Станиця в Чікаґо тому, що 

її юнаки та юначки добули перші 

та треті місця. 

Відбиванкові змагання тривали 

три дні, і в їх фіналі дружина 

25-го куреня УПЮ-ів з Чікаґо ви

грала повні емоцій змагання із 

5-тим куренем УПЮ-ів з Ньюарку. 

Дружина 7-го куреня УПЮ-ів з 

Чікаґо добула враз із дружиною 

5-го куреня УПЮ-ів з Ньюарку 

друге місце, але в елімінаціях 7-ий 

курінь з Чікаґо одержав 3-тє міс

це. 

У відбиванкових змаганнях юна

чок перше місце зайняла дружина 

6-го куреня УПЮ-ок з Чікаґо, а 

друге юначки з Клівленду. 

Пл. розв. Юрій Куріца 

Л І Т Е Р А Т У Р Н А З А Г А Д К А 

(Подав вуйко Влодко) 

Пояснення до малюнку: Квадрати від лі

ва направо дають назви з відомої поеми. Ради

мо її переглянути, а тоді при допомозі пояс

нень, які подаємо нижче, напевно знайдете 

легко бракуючі назви. 

Середні квадратики, читані згори вниз, да

ють назву поеми. Автора її, якого відзначуємо 

у місяці травні, не буде важко назвати. 

Пояснення до загадки: 1. — Фрузя, 2. "Ох, 

— любий друже!", 3. Відтам до —, 4. Ведмідь 

—, 5. — славний замок, 6. —, цуцик, 7. Кіт —, 

8. Вовк —, 9. Борсук —. (На місце риски вста

вити відповідне слово) 

Р О З Г А Д К А В Е Л И К О Д Н Ь О Ї З А Г А Д К И 

з "Юнака" ч. 4/1973. 

ХРИСТОС ВОСКРЕС 

ОТ ГРОБА НИНІ! 

1. Хорив 

2. Грива 

3. Бриль 

4. Пласт 

5. Серет 

6. Мороз 

7. Кість 

8. Свято 

9. Олень 

10. Осика 

11. Макар 

12. Опера 

13. Серце 

14. Преса 

15. Слота 

16. Отрок 

17. Горох 

18. Орлик 

19. Стопа 

20. Дроби 

21. Чайка 

22. Серна 

23. Спина 

24. Янгол 

25. Інгул 
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Б а й б а р а к и 

їх називають також: 

ПЕТИКИ або СЕРДАКИ 

з в о в н я н о г о м а т е р і я л у 

ручно 

ш и т і , п л е т е н і і в и ш и в а н і 

м о ж н а н а б у т и 

у фірмі 

^ Епїегргізез Псі. 

408 МАШ 5ТРЕЕТ, 

УУШМІРЕС, МАШТОВА, КЗВ 1А7 

РНОИЕ: (204) 942-3721 

ВСТУПАЙТЕ В ЧЛЕНИ 

Унраїнсьного Робітничого Союзу 

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ПЕРЕДОВОЇ БРАТСЬКОЇ УСТАНОВИ 

УКРАЇНСЬКИХ ЛЮДЕЙ В КАНАДІ І АМЕРИЦІ. 

Модерні — першої кляси — обезпеченеві поліси на життя; 
Допомога окалічілим і немічним членам,. Стипендії І сти-
пендійна допомога студіюючій молоді у вищих школах; 
Дитячі підприємства, таборування і Курси Українознав
ства; "Народна Воля", "Форум" журнал молоді в анрлій-
ській мові і відпочинкова оселя "Верховина". 

По ближчі інформації пишіть або телефонуйте до місцевих 
секретарів і організаторів УРСоюзу; до його головного орга
нізатора на Канаду Анатолія Білоцерківського на адресу: 
490 Ока 81., ЬаЗаІіе, С}иеЬес, Сапасіа, Теі. (514) 366-1775 
або до Головної Канцелярії УРСоюзу — 440 \Ууотііі£ Аує., 
8сгапІоп. Ра.. ІТ.З.А. Теі. (717) 342-0937. 

В Е С Е Л К А 

144 Друга Евеию в Нью-Йорку 

(в Пластовому Домі) 

Відкрита щодня від вчасного ранку до пізної ночі. 

Зимні і теплі перекуски, сніданки, полуденки '•' СОДОВІ води 
теж вибагливі, морозиво солодощі імпортовані 

"•" шкільна і канц прилпддв "•" українські і чужомовні часописи 
ТеІ : ОИедоп 4-9576/79/98 «ВеСЄЛКа>> С уЛЮОЛЄНИМ МІСЦЄМ ЗуСТрІЧІВ НЯШОЇ МОЛОДІ! 
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У ПАМ'ЯТЬ Н А Ш О Г О ДРУГА 

У лютому ц. р. відійшов передчасно від 

нас сл. п. пл. сен. Дмитро Ш Л Е Ц Ь К И Й — дов

голітній станичний і виховник Пластової Ста

ниці в Чікаґо, наш великий і щирий друг. 

Наш журнал був Йому завжди близьким, 

і він пересилав для нього не лише дописи про 

діяльність пластунів у Чікаго, але і грошові 

датки як теж постійно клопотався його долею. 

Щ е коротко перед смертю писав до нас у спра

ві допису про виставу "За сестрою", у якій 

брало участь багато пластунок і пластунів. На 

жаль, видрукованого допису вже не довелося 

Йому побачити... 

Знаючи як були близькі серцю сл. п. пл. 

сен. Д. Пілецького всі пластові видання та як 

Він жив Пластом і турбувався його майбутнім 

— дружина Покійного, Ореста, сама пластун

ка від наймолодших років, переслала на наші 

руки 785 ам. дол., збіраних замість квітів на 

свіжу могилу пл. сен. Д. Пілецького серед дру

зів пластунів, з проханням розділити їх на прес

фонд "Готуйсь", "Юнака" і "Пластового Шля

ху". Коли робимо це, дається нам, немов наш 

вірний Друг Дмитро ще із засвіту допомагає 

"Юнакові" так, як це робив довгі роки свого 

пластуваня. 

І так Він далі з нами, і буде серед нас 

завжди, бо своїм життям дав приклад постави 

справжнього пластуна. Його троє дітей — Ад

ріяна, Марко і Тетяна, зразкові члени Пласту, 

напевно продовжуватимуть батьковий спосіб 

пластування, а з ним співпрацю і дружбу з на

шим журналом. 

Редакція "Юнака" 

Замість квітів на свіжу могилу 
св. п. 

пл. сен. довіря Д М И Т Р А П І Л Е Ц Ь К О Г О 
довголітнього станичного Пластової Станиці в Чікаґо 

та дуже відданого приятеля і співробітника "Юнака", 

що відійшов так передчасно на Вічну Ватру 9-ого лю

того ц. р., склали пластуни і пластунки, члени Пла

стової Станиці в Чікаґо: на пресфонд "Готуйсь" — 

$250.00, на пресфонд "Пластового Шляху" — $250.00 і 

на пресфонд "Юнака" — $285.00, разом $785.00. 

У невимовному жалю і смутку повідомляємо Членів 

наших Куренів, все Пластове Братство та Українську 

Громаду, що 9-ого лютого ц. р. в Чікаґо, США, на 

47-му році життя відійшов від нас передчасно на 

Вічну Ватру 

наш незабутній Друг 

СЛ. П. ПЛ. сен. 

інж. ДМИТРО ШЛЕЦЬКИЙ 

визначний винахідник, інженер будівництва, 

громадський і пластовий діяч, виховник і провідник. 

Дружині Покійного, Оресті, дітям-пластунам: Ад-

ріянові, Маркові і Тетяні та всій Родині висловлюємо 

наші найглибші співчуття. 

ПРОВОДИ 3-ого КУРЕНЯ УСП 

і 3-ого КУРЕНЯ УПС 

"ЛІСОВІ ЧОРТИ" 

»* 
* 

У невимовному жалю і смутку повідомляємо Членів 
наших Куренів, все Пластове Братство та всю Україн
ську Громаду, що 23-ого лютого ц. р. у Філядельфії, 
США, на 68-му році свого трудолюбивого життя 

відійшов від нас на Вічну Ватру 
наш незабутній Друг 

СВ. П. ПЛ. сен. 

д-р П Е Т Р О ІСАЇВ 

визначний науковець, учитель-виховннк, громадський 

діяч, публіцист, пластовий діяч, виховник і провідник. 

Достойній Дружині Покійного, Ярославі, членам 

нашого Куреня УПС: синам Покійного, Всеволодові 

та Іринесві, і братові Покійного, Василеві, доньці, 

Ользі Гайдук з чоловіком Михайлом, і синові Юрієві 

та всій Родині висловлюємо наші найглибші співчуття. 

ПРОВОДИ 3-ого КУРЕНЯ УСП 

і 3-ого КУРЕНЯ УПС 

"ЛІСОВІ ЧОРТИ" 

Замість квітів на свіжі могили наших незабутніх 

курінних Друзів, пл. сен. ПЕТРА ІСАЄВА і пл. сен. 

ДМИТРА ПІЛЕЦЬКОГО, складаємо 50.00 дол. на 

пресфонд "Юнака". 
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Замість квітів на свіжу могилу 

мого дорогого Друга 

св. п. 

пл. сен. Д М И Т Р А П І Л Е Ц Ь К О Г О 
з Чікаґо, США, 

складаю $25.00 на пресфонд "Юнака". 

Пл. сен. ПАВЛО ДОРОЖИНСЬКІШ 

Нью-Йорк, С Ш А 

Замість квітів на свіжу могилу 

нашого курінного Друга 

св. п. 

пл. сен. ПЕТРА ІСАЄВА 
з Філядельфії, США, 

складаємо $80.00 на пресфонд "Юнака". 

Члени Кодла 3. Кур. УСП і 3 Кур. УПС 

"ЛІСОВІ ЧОРТИ" 

у Філядельфії, США. 

Замість квітів на свіжу могилу 

св. п. пл. сен. 

проф. д-ра ПЕТРА М А Р К І Я Н А ІСАЄВА 
з Філядельфії, США, 

мого найдорожчого Брата, що відійшов на Вічну Ватру 

в п'ятницю, 23-ого лютого ц. р., складаю у великому 

смутку 60.00 німецьких марок на пресфонд "Юнака". 

Пл. сен. ВАСИЛЬ ІСАЇВ 

Аахен, Німеччина 

Замість квітів на свіжу могилу 

СЛ. П. 

інж. РОМАНА Г О Й Д И Ш А 

з Нью-Йорку, 

чоловіка нашої довголітньої пластової подруги та 

товаришки праці у Пластовій Станиці в Нью-Йорку, 

пл. сен. кер. ЕВСТАХН ГОЙДИШ, складаємо на 

пресфонд "Юнака": члени БУЛАВИ К О Ш А ПЛАСТУ

НОК в Нью-Йорку — 12.00 дол. 1 пл. сен. ОЛЬГА 

КУЗЬМОВИЧ, Бабилон, США, — 10.00 дол. 

Замість квітів на могилу 

св. п. ЄВГЕНА ХМІЛЬОВСЬКОГО 

щирого приятеля пластової молоді, особливо добродія 

Новоульмівського пластового осередку в Німеччині, 

що упокоївся на 51-му році життя 10-го вересня 1972 р. 

в Новому Ульмі, Німеччина, складаємо $10.00 на 

пресфонд "Юнака". 

Пл. сен. ЛЮБОМИГ і пл. нов. ЮРІЙ ГІЛЬТАИЧУКИ 

Мюнхен, Німеччина 

Замість квітів на свіжу могилу 

св. п. пл. сен. 

проф. д-ра САВИ Н И К И Ф О Р Я К А 

з Нью-Йорку, США, 

складаємо $25.00 на пресфонд "Юнака". 

ВОЛОДИМИР і МІЛЯ РЕННЕРИ 

Озон Парк, Н. И., США 

Замість квітів на могилу 

мого священика 

св. п. пл. сен. 

о. ІВАНА Б А Л У КА 

що згинув у автомобільній катастрофі в Буенос Айрес, 

Арґентіна, складаю $5.00 на пресфонд "Юнака". 

Ст. пл. ХРИСТЯ ЧУЧКЕВИЧ 

Клівленд, Огайо, С Ш А 

Замість квітів на могилу 

св. п. 

пл. сен. АНТОНА Х У Х Р И 

з Кергонксону, Н. И., США, 

склади з нагоди перших роковин від дня Його смерти 

на пресфонд "Юнака": Ірина Д Е Р Е Ш — $10.00, 

Родина Л. і 3. КОЗАКІВ — $15.00, Родина В. і Є. 

ШИПАИЛІВ — $15.00, разом $40.00. 

Ратерфорд, Н. Дж., в березні 1973 р. 

Замість квітів на свіжу могилу 

св. п. ІРИНИ ДЕРЕШ 

з Ратерфорду, Н. Дж., США, 

складаємо на пресфонд "Юнака" $10.00, 

а на пресфонд "Готуйсь" $5.00, разом $15.00. 

Пл. сен. МИКОЛА і ОКСАНА КОРОПЕЦЬКІ 

Балтімор, Мд, С Ш А 

Замість квітів на свіжу могилу 

бл. п. О. САВЧАКА 
з Мелборну, Австралія, 

складаємо $23.65 на пресфонд "Юнака". 

Замість квітів на свіжу могилу 

Батька членки Кр. Пл. Старшини в Австралії, 

ст. пл. Галі Покусай, 

бл. п. ІВАНА ПОКУСАЯ 
з Мелборну, Австралія, 

складаємо $28.00 на пресфонд "Юнака". 

КРАЙОВА ПЛАСТОВА СТАРШИНА 

в Австралії 

ЗО 



СПИСОК ДАТКІВ 

НА ПРЕСОВИЙ ФОНД "ЮНАКА", 

що вплинули до 20 квітня ц. р. 
США: 
ф Замість квітів на свіжу могилу св. п. 

пл. сен. дов. Д М И Т Р А П І Л Е Ц Ь К О Г О 
великого приятеля та співробітника "Юнака", довголіт

нього станичного Пл. Станиці в Чікаґо, склали друзі і 

подруги та приятелі Пласту на пресфонд "Юнака". 

"Готуйсь" і "Пластового Шляху" — по $50.00: О. і Б. 

Попелі, по $25.00: Р. і С. Барановські, Ю. і В. Грабці, 

Я. і Ю. Кокорудзи, М. і Т. Дахнівські, М. 1 І. Мигалі, 

І. Мула, В. Соколовський, 2-ий Відділ ОДВУ, П. і Г. 

Харукн, по $20.00: В. і С. Габи, І. і А. Васинчуки, В. і 

М. Голіянн, Я. Войнарівський, І. і Д. Комарянські, 3. 

Комарянський, Г. і Н. Лозинські, Т. і А. Ліськевічі, Ч. 

і Г. Павловські, Б. і О. Ткачуки, Ю. і О. Яримовичі, Л. 

і Л. Цепинські, по $15.00: Д. і Л. Барановські, Р. і С. 

Цегельські, по $10.00: І. і М. Лисейки, Т. і І. Схепіси, 

В. і Е. Ястрембські, В. Литвин, О. і М. Гуки, Р. і Л. 

Залуцькі, О. Когут, І. Пежанська, П. і І. Поповичі, Е. 

і Р. Войнарівські, Р. і Г. Заяці, М. Тимяк, В. і М. На

гірні, І. Долга, С. і А. Долгі, Е. і М. Долгі, П. і О. Ту-

рули, Е. Бурачинський, А. і І. Мельники, о. Е. і Я. Це

гельські, О. Лобачевська, п. Когут, по $5.00: О. і І. Ка

равани, А. і Л. Коломийці, Н. Ванчицька, Д. і І. Сти-

чені, разом на усі журнали складено $785.00, які роз

ділено на "Готуйсь" — $25!\00, на "Пластовий Шлях" 

— $250.00 і на "Юнака" — $285.00 

28-ий Курінь УПЮ-ок ім. кн. Ольги, Клівленд $100.00 

ф Замість квітів на могили незабутніх курінних, 

Друзів, пл. сен. Петра Ісаєва і пл. сен. Дмитра 

Пілецького, Проводи 3-ого Куреня УСП і 3-ого 

Куреня УПС "Лісові Чорти" 50.00 

Пластунки з Кентону 25.00 

ф В першу річницю від дня смерти св. п. пл. сен. 

інж. Антона Хухри з Кергонксону, Родина Л. і 3. 

Козаків — $15.00, Родина В. і Є. ПІипайлів — 

$15.00 і Ірина Дереш — $10.00 усі з Ратерфорду, 

США, разом 40.00 

ф Замість квітів на могилу св. п. проф. д-ра Сави 

Никифоряка з Нью-Йорку Володимир і Міля Рен-

нери, Озон Парк 25.00 

ф Замість квітів на могилу сл. п. інж. Романа 

Гойдиша з Нью-Йорку члени Булави коша пла

стунок в Нью-Йорку — $12.00 і пл. сен. Ольга 

Кузьмович, Бабилон — $10.00, разом 22.00 

Інж. Роман Баранський, Йонкерс 16.00 

пл. сен. Дарія Хухра, Кергонксон, в пам'ять свого 

мужа св. п. пл. сен. Антона Хухри 15.00 

ф Замість квітів на могилу св. п. п. Ірини Дереш 

з Ратерфорду, США, пл. сен. Микола і Оксана 

Коропецькі, Балтімор 10.00 

ф Із "Сіроманської вечірки", що відбулася в домі 

пл. сен. Любомира і Лариси Онишкевичів у 

Трентоні ю.ОО 

48-ий Курінь УПЮ-ок ім. Марії Заньковецької, 

Лос Анджелес 10.00 

ст. пл. Юрій Тарасюк, Трентон 10.00 

пл. юн. Роман і Софія Коропецькі, Мурстовн 10.00 

пл. юн. Доня Сушків, Енґелвуд 7.50 

пл. сен. д-р Роман Барановський, Гаятсвілл 6.00 

пл. юн. Мирон Красій, Фармінґтон 6.00 

пл. юн. Мирон і Юрій Обаранці, Трентон 5.00 

ф Замість квітів на могилу св. п. о. Івана Балука 

з Буенос Айрес, Арґентіна, ст. пл. Христя Чучке-

вич, Клівленд 5.00 

пл. юн. Христя Яворська, Ньюарк 5.00 

пл. юн. Аскольд і Арета Буки, Філядельфія 5.00 

пл. юн. Орест Дуб, Воррен 4.50 

пл. сен. Орест і Аня Гаврилюки, Сілвер Спрінґ 4.00 

пл. юн. Мирон Гудз, Гартфорд 4.00 

пл. юн. Марта і Зеня Паш, Кергонксон 4.00 

пл. юн. Олег Воловодюк, Ньюарк 3.00 

пл. юн. Ірка Квірнбах, Чікаґо 2.50 

пл. юн. Андрій і Марія Мадаї, Філядельфія 2.50 

пл. юн. Зірка Смаль-Стоцька, Парма 2.50 

пл. юн. Зірка Стебельська, Ньюарк 2.50 

ст. пл. Ірина Мостович, Лексінґтон 2.50 

пл. юн. Катря Жизномирська, Весталь 2.50 

ст. пл. Люба Мазяр, Мейпелвуд 2.50 

пл. юн. Дарія Сміґуровська, Парма 2.50 

пл. юн. Микола Брожина, Нью-Йорк 2.50 

пл. юн. Андрій Реннер, Озон Парк 2.50 

пл. юн. Христя і Ірина Данилишини, Чікаґо 2.50 

пл. юн. Марта Костишин, Кліфтон 2.50 

пл. юн. Орися Ганушевська, Норт Провіденс 2.50 

ст. пл. Марія Леськів, Філядельфія 2.50 

пл. юн. Марта Штомпіль, Джерсі Сіті 2.50 

пл. юн. Ростислав Сторожук, Воррен 2.50 

ст. пл. Юрій і пл. юн. Рома Юркевичі, Мейпелвуд 2.50 

пл. юн. Люба Сіра, Байонн 2.50 

ст. пл. Андрій Заяць, Чікаґо 2.50 

ст. пл. Богдан Плешкевич, Чікаґо 2.50 

пл. юн. Роман Бабій, Норідж 2.50 

пл. юн. Мона Снилик, Санта Моніка 2.50 

пл. вірл. Оленка Сайкевич, Боффало 2.50 

пл. юн. Мирон Клос, Джемейка 2.50 

пл. юн. Олег Панькевич, Нью-Брансвік 2.50 

ст. пл. Оксана Гаврилюк, Нью-Йорк 2.50 

пл. юн. Олена Васинчук, Лейк Форест 2.50 

пл. юн. Христя Дякунчак, Грінфілд Парк 2.50 

пл. юн. Зенон Бурштинський, Чікаґо 2.50 

пл. юн. Михайло Сосяк, Лейтем 2.00 

пл. юн. Андрій Дзерович, Флашінґ 2.00 
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пл. юн. Зенон Цибрівський, Мілвокі 

пл. юн. Даня ПІебунчак, Монтклер 

пл. юн. Степан Сідлярчук, Бостон 

ст. пл. Адріяна Тимяк, Піттсбурґ 

пл. юн. Христя і Михайло Хариші, Довнерс 

пл. юн. Тереня Малиновська, Парма 

пл. юн. Олександер Данилюк, Мейпелвуд 

пл. юн. Ярослава Штинь, Кемпбел 

пл. юн. Розанна Кузьмин, Воррен 

пл. юн. Лариса Кулинич, Йонкерс 

пл. юн. Роксоляна Пенцак, Ньюарк 

пл. юн. Ліда Пришляк, Клівленд 

пл. юн. Ліда Семущак, Вудсайд 

пл. юн. Олег Дробоцький, Бовлінґ Ґрін 

пл. юн. Андрій Лещишин, Рочестер 

пл. юн. Марта Бояр, Аппер Садл Рівер 

пл. юн. Роман Чавс, Йонкерс 

пл. юн. Леся і Юрій Поповичі, Балтімор 

пл. юн. Павло Роспутько, Філядельфія 

С Ш А разом 

Ґров 

2.00 

2.00 

1.50 

1.50 

1.50 

1.50 

1.50 

1.50 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

0.50 

0.50 

787.00 

КАНАДА: 

пл. юн. Лада і Лариса Лазори, Торонто 10.00 

пл. юн. Христя Кушмелин, Торонто 7.50 

ст. пл. Іван і пл. юн. Такя Тодосійчуки, Едмонтон 6.00 

пл. юн. Лев Головатий, Торонто 6.00 

Софія Ващук, Торонто 5.00 

пл. сен. Богдан Олійник, Едмонтон 5.00 

пл. юн. Леся і Ірка Хичії, Торонто 5.00 

пл. юн. Марта і Ліда Винницькі, Торонто 2.50 

пл. юн. Ірка і Таня Корди, Торонто 2.50 

пл. юн. Мирон Барицький, Судбури 2.50 

пл. юн. Леся і Роман Довгі, Едмонтон 2.50 

пл. юн. Марія і Володимир Кривуляки, Вінніпеґ 2.50 

пл. юн. Анна і Володимир Кордюки, Торонто 2.50 

пл. юн. Роман Будний-Кальба, Монтреаль 2.51 

пл. юн Ліда і Рома Бойки, Монтреаль 2.50 

пл. юн. Андрій Мацко, Торонто 2.50 

пл. юн. Рома Гуцуляк, Ошава 2.50 

пл. юн. Петро Шліхта, Торонто 2.50 

пл. юн. Андрій Рудницький, Монтреаль 2.50 

пл. юн. Марія і Богдан Небелюки, Іслінґтон 2.50 

пл. юн. Маркіян Лазурно, Кенора 2.50 

пл. юн. Володимир Держко, Торонто 2.00 

пл. юн. Марта і Петро Сабари, Вінніпеґ 2.00 

пл. юн. Орест і Христя Жаровські, Торонто 2.00 

пл. юн. Богдан Цимбалюк, Торонто 1.50 

пл. юн. Віра Слюзар, Вінніпеґ 1.50 

пл. юн. Наталка і Данило Стрілецькі, Монтреаль 1.50 

пл. юн. Іван Клос, Вінніпеґ 1.С0 

пл. юн. Іван лКос, Вінніпеґ 1.00 

пл. юн. Мирося Романович, Вінніпеґ 1.00 

пл. юн. Андрій Бережницький, Монтреаль 1.00 

пл. юн. Володимир Ціховлас, Мнтреаль 1.00 

пл. юн. Христя Навальковська, Гамільтон 1.00 

пл. юн. Надя Гарапа, Торонто 1.00 

Канада разом 97.00 

ЗАКОРДОН: 

ф КПСтаршина в Австралії замість квітів на мо

гилу св. п. О. Савчака з Мелборн, Австралія 23.65 
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ф КПСтаршина в Австралії замість квітів на мо

гилу св. п. Івана Покусая з Мелборну, Австралія, 

Батька ст. пл. Галі Покусай 28.03 

ф Пл. сен. Василь Ісаїв, Ахен, Німеччина, замість 

квітів на могилу Брата, св. п. пл. сен. д-ра Петра 

Маркіяна Ісаєва з Філядельфії, С Ш А 21.00 

ф Пл. сен. Любомир і пл. новак Юрій Гільтайчуки 

з Мюнхену, Німеччина, замість квітів на могилу 

св. Га. Євгена Хмільовського з Нового Ульму, 

Німеччина 10.00 

Пластова Станиця у Вольвергемптоні, Велика 

Брітанія 7.40 

Закордон разом 90.08 

Усі разом у цьому списку $974.08 

ф Усім жертводавцям складаємо на цьому місці 

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

Ці датки допомагають нам у великій мірі продовжати 

наше видавниче діло. 

Обов'язково прочитайте це! 

Я к щ о бажаєте допомогти 

" Ю Н А К О В І " 

складіть свій даток 

НА ПРЕСФОНД "ЮНАКА" 

ф Тому що самих прибутків з передплат і оголо

шень не вистачає на покриття всіх видавничих видат

ків "Юнака", мусимо прохати передплатників і читачів 

складати датки на пресфонд "Юнака" так, як це роб

лять адміністрації наших інших українських журналів 

і часописів. 

ф У бюджеті на 1973 р. запляновано прибутків 

з датків на пресфонд "Юнака" на суму $3.500.00 

Досі одержала наша Адміністрація від початку 

цього року $1.644.26 

ПОТРІБНО Щ Е СКЛАСТИ $1.855.74 

ф Якщо Ви ще досі не вислали свого датку на 

пресфонд "Юнака", ЗРОБІТЬ ЦЕ Щ Е СЬОГОДНІ! 

ф "Юнак" — це Ваш журнал! Дайте йому свою 

грошову підтримку! Якщо Ви її не даеьте, то хто це 

має зробити? 

АДМІНІСТРАЦІЯ "ЮНАКА" 

ДО НАС ПИШУТЬ 

ф "Дорогі Друзі! Недавно я мандрувала з пла-

стунками і пластунами з Арґентіни по арґентінській 

провінції Місіонес, в якій 75 років тому першими по

селенцями були українці, що приїхали сюди з Гали

чини. При цій нагоді зустрінула я там багато україн

ської молоді. Одному майбутньому пластунові хочу 

передплатити журнал "Юнак" на цей 1973 рік. На 

цю дарункову передплату "Юнака" посилаю Вам 

одночасно 10.00 бразілійських крузейрів. Прошу по

дбати, щоб цей новий передплатник точно одержував 

"Юнака'. В Арґентіні буду до липня ц. р., а потім 

повертаюся до Австралії... Поздоровляю сердечно всіх 

дорогих пластових подруг і друзів з Редакції і Адмі

ністрації "Юнака" нашим пластовим — Скоб!" — 

Ст. пл. Марта Стельмахів з Мелборну, Австралія. 



О Щ А Д Н І С Т Ь 

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. — Тогопіо 2В, Опі. 

ТеІ.: 922-1402 

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. 

Ф КОЖНА СУМА ВКЛАДУ враз із усіма 

фондами має своє ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. 

ФЕДЕРАЛЬНА КРЕДИТОВА 

КООПЕРАТИВА „САМОПОМІЧ" 

У ЧІКАГО 

2351 \Уе8І СНісадо Аує. — ТеІ.: НО 9-0520 

СЬісаео, Ш., 60622, Ч.8.А. 

ПРАЦЯ І ОЩАДНІСТЬ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ 

ВАШУ МАЙБУТНІСТЬ! 

ф Ощадностеві 

вклади без права 

виписувати чеки 

ф Термінові вклади 
(більші суми) 
на 2 і більше років 

ф Студійні ощадностеві вклади на 7%! 

ф При виплатах уживайте наших чеків! 

ф Даємо позики на догідні сплати! 

Складайте Ваші ощадності 

у кредитовій кооперативі 

»БУДУЧНІСТЬ« 

ВцсіисНпізі (Тогопіо) Сгесіії ІІпіоп И6. 

140 Ваіпог5і Зігееі — Тогопіо 2-В, Опіагіо 

Рпопе: 366-9863 & 366-4547 

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 

ТНЕ РШШЕ ВАКЕКУ 

735 Очееп 5і. \Ме$і, Тогопіо 2-В, Опіагіо 

ТеІ.: ЕМ 8-4235 

• м-Пім п і ш и м и 

Ш Ш 
Ь И І г і 
• •аГІІШаІ 

в и к о н у є 
всякі 

друкарські 

роботи. 
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Ф 
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р у к у є М 0 

книжки 

часописи 
летючки 
афіші 
весільні 

запрошення 

фірмові 

друки 

КІЕУ РКІІЧТЕК5 І.ТО. _ РЬопе: 363-7839 

860 КісптопсІ 5і. \Л/е<;і, Тогопіо 2-В, Опі. 

Х т о з Вас п о д о р о ж у є 

• літаком * кораблем * поїздом * автобусом 

у Канаді чи поза Канадою 

повинен купити подорожннй квиток та одер

жати безплатно потрібні інформації і поради 

в українському подорожному бюрі 

МАРКІЯНА КОГУТА 

Віоог Тгагеї Адепсц 

1190 Віоог $•. \«єї» — Тогопіо 9, Опіагіо 

ТеІерЬопе: 535-2135 & 535-2136 

'ЧПМІЩІїиІІ'ІІПІПІІ 



с и н и ц я 

Б Д Ж О Л А 

Ї Ж А К 

БОБЕР 

Л И С 

Ф 
ЗАЄЦЬ 

ВОВК 

Р05ТАСЕ РАЮ АТ ТОКОМТО, САІЧАОА 

її пої сієііуєгєсі ріеазе геіцгп (о: 

УІМАК Мадаїіпе 

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

Ціна: 75 центів кеті̂ ім розтасе сидкАїмтЕЕО 

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 0.иееп 81. \¥., 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 їх кожночасно вислати. Виготовляємо також 

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

КУПУЙТЕ В НАС ТАКОЖ: 

•̂  всякі інші пластові відзнаки -^ усі частини пластових 

одностроїв -̂  таборовий виряд ^ спортові поталая 

•̂  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 # ціна 6.50 дол. 

* КУПУЙТЕ В ПЛАСТОВІЙ КООПЕРАТИВІ «ПЛАЙ»! 

* ЧИСТИЙ ПРИБУТОК КООПЕРАТИВИ «ПЛАЙ» 

ПРИЗНАЧЕНИЙ НА ВИХОВНІ ЦІЛІ ПЛАСТУ! 

® ® ® 

Ф І ЯЛКА 

БОРСУК 

К А Ж А Н 

С А Й Г А К 

РИСЬ 

ВЕДМІДЬ 

ОЛЕНЬ 

ЛЕОПАРД КОБРА ОРЕЛ СОКІЛ ҐОТ УР Т А Р П А Н 


