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К Л И Ч Е М О "СОС!!!" 

Д О ВСІХ Д О В Ж Н И Ш В ! 

Як ми остерігали наших читачів у по

передньому числі "Юнака" та "Готуйсь", 

щ о Поштовий Уряд Канади може нам ві

дібрати привілей висилки журналів т. зв. 

другою клясою, ця небезпека для пра

вильної появи й існування пластових жур

налів вже не тільки грозить, але заіснува-

ла. М и втратили привілей дешевої висил

ки журналів другою клясою, бо більшість 

відборців не вплатили передплати. 

Не зважаючи на наші постійні упім-

нення, більшість відборців журналів, на 

жаль, не є передплатниками, але після-

платниками. Кличемо на порятунок і ві

римо, щ о довжники відізвуться на наше 

"СОС". 

Адміністрація журналів "Готуйсь" 

і "Юнан" 

:і ВАЖЛИВІ ПОВІДОМЛЕННЯ 

• Зміну адреси просимо оплачувати сумою 

50 центів. Це є кошт виготовлення нової адре

сної плити. 

• Виготовлення кліш у "Пластовому Шля

ху" оплачують ті, хто присилає фотографії. 

• За зміну американських чеків, згідно з 

канадським банковим законом, доплачуємо 50 

центів. Просимо цю суму добавляти до перед

плат, висиланих чеками. 

Пластове видавництво уже повний 

рік у новому приміщенні Багато пошти 

все щ е блукає по старих адресах. Нова 

адреса: 

2150 Віоог 5*. М. 

Тогопіо, Опі. М65 1М8 

Сапасіа 

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. 

РІаіі (Тогопіо) Сгесіі* ІІпіоп Псі., 

2199 Віоог 51. УУєі», ТогопЮ 21, Оп». 

РНопе: 769-9998 

Пластуни і Пластунки в Торонті! 

СКЛАДАЙТЕ 

СВОЇ ОЩАДНОСТІ 

у Пластовій Кредитівці! 

ХТО ЗМІНЯЄ АДРЕСУ 
жаА зараз повідомить про ц* адміністрацію "Юнана" 
подаючи свою давню й нову адресу 
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"Юнан" — журнал пластового юнацтва. 
Появляється щомісяця нрім липня і серпня 

Видає Головна Пластова Булава. 
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Інтернаціональне стандартно-серійне число, 0044-1384 

Редаґує нолеґія. 
Головний редактор: 

пл. сен. Ольга Кузьмович 

Члени реданційної иолегії: 

ст. пл. Уляна Близнак, 

пл сен. Тонн Горохович. 

гетьм. вірл. Ксеня Одежинсьна. 

ст. пл. Юрій Павлічно, 

пл. сен. Олександра Юзенів. 

• Усі редакційні матеріяли слід слати 

на адресу головного редантора. 

• Реданція застерігає право виправляти 

мову, ян теж скорочувати й виправляти 

одержані матеріяли згідно з пластовою 

термінологією, пластовими виховними 

напрямними та вимогами 

юнацьного віну читачів. 

З М І С Т 

Подруга Гребля 

Т. Г: 

Зілинська 

* 
** 
* 

О. Б. 

2 Скільки цікавого в історії українського театру! 

З Поетична творчість юного Івана Франка 
4 Канадсько-українська Мистецька Фундація в Торонті 

5 Свято Спаса — гарне прадавнє свято України 

Веселка Л. 

6 Пісні на Івана Купала 
7 А може 6 так провести обжинки? 

Обжинки (пісня) 

8" Молоде перо 

9 25 років Пластової Станиці в Боффало 
10 Ювілейні святкування пластових осель "Нового Сокола 

і "Сокола" в Карпатах 

11 Молоде перо: Учителі Роман Ващук 

12 Куток літунського пластування Юрій Смеречинський 

15 Молоде перо: Сумерк Уляна Суська 

Пусти мене, мамо, до табору! Де-Кастор 

17 Як ліс джем варить М. Сингаївський 
18 Щ о робити в громовицю? ** 

Пес, що об'їхав цілий світ 

19 Літо — час мандрівок і подорожей 

20 Наш дебют л. Бойко 

21 Прецлі М. Турчин, Р. Юзенів 

22 Хроніка, Листування, Загадки, Оголошення 
27 Замість квітів на могили 

28 Список датків на пресфонд 

* 

• На обкладинці: Символи XXI Олімпіяди, Канада, 1976. "Віч
ний вогонь", Олімпійський прапор і переможці. 

• Ілюстратори цього числа: пл. сен. Титус Геврик, Яків Гніздов-

ський, пл. сен. Дарія Даревич, пл. сен. Володимир Пилишенко Гар
пун, М. Стратилат. 



СКІЛЬКИ ЦІКАВОГО В ІСТОРІЇ 

УКРАЇНСЬКОГО ТЕАТРУ! 

Прекрасно є вірити, прекрасно го

ріти і прекрасно згоріти до тла у 

своїй вірі, хоч би вона й помилко

вою була. (Лесь Курбас) 

Дорогі Юні Подруги і Друзі! 

Увійшло вже у традицію, по при зустрічі 

з "театральниками" ми все ентузіястично роз

мовляємо про театр. Після вистави наша роз

мова з Христею і Богданом поточилася далі 

про побутовий театр. 

—- Подруго, — казали — ми знаємо зміст 

кількох п'єс, таких як "Суєта", "Зимовий ве

чір" чи "Назар Стодоля" — що там небезпеч

ного для чужої держави? Чому їх забороняли? 

Наш театр постав і виростав в державі, в 

якій українська мова царськими указами була 

заборонена навіть у прилюдних концертах. На 

кожну виставу потрібний був дозвіл. Кожна 

вистава мусіла складатися з української і ро

сійської п'єс. Спочатку наш театр мусів давати 

вистави в чисто московських містах, згодом 

дозволили по менших містах України, а щой

но по довших перипетіях добився дозволу гра

ти в Одесі й Києві. На наш театр сипалися 

цензурні утиски, заборонено було перекладати 

на українську мову п'єси з чужих мов. Укра

їнські драматурги писали свої драми, але цен

зура не допускала п'єс з життя інтелігенції й 

історичного змісту. Артистів з наших театрів 

перемовляли йти до московських театрів, то

ді коли російським театрам в Україні держа

ва підшукувала артистів, приміщення. 

Щоб добитися дозволу грати М. Занько-

вецькій і М. Садовському у двох українських 

виставах у Києві, Старицький мусів перекона

ти студентів, щоб вони стрималися від овацій, 

бо від цього залежало існування українського 

театру в Києві. Частина доходу з вистав мусі

ла піти на харитативну працю, якою займа

лася дружина ген.-губернатора. Після цього ви-

єднали ще п'ять вистав (дохід з однієї був та

кож призначений на допомогу студентству). І 

так з тяжким трудом здобували наші театри 

для себе Київ. 

— А де відбувалися українські вистави? 

Для кого вони грали? 

2 

Іван Карпенко Карий у ролі шевця, п'єса "Безталанна". 

Поле їхньої діяльности було досить широ

ке. Крім відомих професійних театрів Кропив-

ницького, Старицького, Садовського за 10-12 

років постало в Україні більше ніж 50 театра

льних труп. Рівень їх часто був жалюгідний. 

Але вони несли українське слово і пісню не 

тільки по Україні, але в Росії, не виключаючи 

Сибіру, Туркестану, прибалтійських країн, Вар

шави, навіть Парижу. Одна з труп мандрувала 

по шляху Сибірської залізниці, де працювало 

багато засланців з України. Можна уявити, 

якою подією у їх житті були вистави нашого 

театру! Реагували радісним поривом і ридан

ням. 

— Уявляємо, як мусіли бідувати у таких 

мандрах корифеї театру, для яких сцена була 

життям, "прекрасною вірою", у якій вони зго

ряли, як про це висловився Курбас, — додала 

Христя свою увагу, яку запам'ятала із лекцій 

в українській школі. 

О так! Про їхнє життя можна б розпові

дати безліч зворушливих історій. Іван Тобіле-

вич був поліційним комісарем. У його домі від

крито тайну друкарню, його заслали на вигнан

ня. Там він зустрівся зі своєю музою. І так в 

Росії стало на одного поліційного комісара 

менше, а в Україні "народився" драматург 

Карпенко Карий. М. Кропивницький приніс на 

\жоаїнську сцену поетичну правду (не реаліс

тична копія життя, а перетворення його грою 

артиста) на 17 років швидше, як це сталося у 

російському театрі. Він виховав ціле поколін

ня українських акторів. Брати Тобілевичі — 

Іван Карпенко Карий, Микола Садовський і 

Панас Саксаганський, гуртуючи навколо себе 

українську інтелігенцію, будували оази націо

нальної культури, а М. Заньковецька своїм ге

нієм "будила напів-заснуті свідомі українські 

сили", прославила свою країну далеко поза її 

межами, згоряючи любов'ю до сцени, сповняю

чи вірою народ у його краще майбутнє. 

Як зустрінемось за місяць, розмовлятиме

мо про цю незвичайну артистку. 

Скоб! 

Подруга Гребля 



ПОЕТИЧНА ТВОРЧІСТЬ ЮНОГО 
ІВАНА ФРАНКА 

Коли ти в світ слав рід люський 

Життя людей зробив борбою, 

Свою Ти божескість їм дав — 

Дух, творчу силу із любов'ю. 

(Іван Франко, Божеське в людськім дусі) 

Зі школи знаємо, що Іван Франко вже у 

4-ій клясі середньої школи, пишучи шкільні 

завдання, виявив свій поетичний талант. Пи

сав прозою і віршем. Заохочували до цього 

його вчителі літератури — Іван Верхратський 

(українець) і Юлій Турчинський (поляк). І. 

Верхратський зберіг домашні завдання Фран

ка, знав, що талант його винятковий. 

У перших своїх піснях юний поет оспіву

вав минуле України, змальовував красу на

родної творчости, висловлював свою глибоку 

релігійність, турботи за долю народу, віру, в 

добро, в краще майбутнє народу. 

Описуючи зиму, 15-літній поет сумує за 

співом пташок, турбується, що "вітер снігом 

крутить" і горобці та ворони "о їжу ся жу

рять". Перебуваючи під впливом побожної ро

дини, нагадував: 

То ж завше ся тра молити, 

Господа не тра гнівити, 

Щоби дав нам в небі жити. 

(Опис зими) 

Серед перших творів Франка (написаних 

у 1873 р.) є і сонет "Котляревський", яким ви

словив зрілу оцінку творів Котляревського: во

ни були ніби груда снігу, яка, покотившись з 

вершка гори, зрушила лявіну, тобто — за Кот

ляревським інші письменники і поети України 

пишучи, показали красу й силу українсько

го слова, бо 

То був у нім завдаток сил багатий, 

І вогник, ним засвічений, не згас, 

А розгорівсь, щоб всіх нас огрівати. 

Збагнув юний Франко і значення народ

ної пісні. Розумів, що з неї, як з чистої кри

ниці, пливе дух українського народу, що "ти

хими водами тисячі живить", вона "співа до 

серця серцем й живими словами". 

Молодий Франко віддзеркалив уже в пер

ших творах турботи про долю народу: "Земле 

пречудна, земле широка, мій рідний краю, чом 

тебе досі для серця й ока мряки вкривають"? 

Хотів, щоб народ його спішив до "світлого 

сходу", там, де "сяє блиск сонця вогнистий". 

У "Коляді" (1875) мова не про "дві зірниці", 

але про "дві сестриці", з яких молодша пере

слідувала старшу. Звертаючись до Бога, про

сив, щоб Бог "збавив від злих сусідів", від 

"тьми неволі". Знаючи ролю християнства й 

бачучи лиха пияцтва в народі, розумів, що "з 

хреста пливуть всі наші сили", що "хрест по-

бідив поганство", "прогнав страшну тьму — пи-

янство, вказав нам ціль — науку й труд". 

Франко писав свої ранні твори народною 

мовою, бо цінив її красу, але редактори-мос-

квофіли журналу "Друг" виправляли її, набли

жаючи до російської, забарвлювали "язичієм". 

Поет відстоював необхідність розвивати літера

турну мову на народній основі, писав про це 

до редакції. 

Коли мова про форму поезій, то Фоанко 

хотів бути оригінальним, уже в ранніх віпшах 

виявив різноманітність римування і строфіки, 

уже писав сонети. 

Нагадуючи читачам "Юнака" про ранню 

творчість Франка, про те, шо співав він. чим 

цікавився в юності, ми хотіли б нябпизити 

їм постать велетня укоаїнської культхгои. зао

хотити читачів до дальшого вивчення його 

творчости. і цим вшанувати поетове 120-піччя. 

Т. Г. 



КАНАДСЬКО-УКРАЇНСЬКА 

МИСТЕЦЬКА ФУНДАЦІЯ В ТОРОНТІ 

— ВИЯВ ПАТРІОТИЗМУ Й ЖЕРТОВНОСТИ 

З ініціятиви, з пожертви й любови до ми

стецтва Михайла і Ярослави Шафранюків в 

Торонті ЗО. XI. 1975 року заіснувала нова кар

тинна галерія. Творці її подарували не тільки 

будинок (у ньому знайшли безкоштовне при

міщення Секретаріят СКВУ, КУК із своїми 

Провінційною Радою на Онтаріо і Відділом 

Торонто), улаштували залі для картинної га

лерії, але й подарували свою багату колекцію 

картин найкращих українських мистців. 

Мета Ґалерії — створити тривкий поміст 

поміж мистцями й цілою українською спільно

тою, тобто заохочувати мистців, зокрема моло

дих, загальною увагою і піклуванням про ми

стецьку творчість якнайширшого загалу — з 

одного боку, а поруч з цим популяризувати по

требу мистецтва у житті нашого громадянства 

й тим підносити його культурно, збагачувати 

духово. Бо тільки тоді у творчих людей наро

джується снага до творчости, коли мистець 

відчуває, що його твори потрібні спільноті, що 

люди їх цінять. Байдужість громади до ми

стецтва вбиває творчу снагу. Ц ю проблему так 

глибоко збагнула і талановито передала Леся 

Українка у своїй драматичній поемі "У пущі". 

У плянах діяльности Мистецької Ґалерії 

коленціонувати твори мистців, творити стипен

дії для молодих адептів мистецтва, улаштову

вати доповіді, організувати власну бібліотеку, 

репрезентувати українське мистецтво у світі, а 

зокрема особливим завданням її буде допов

нювати в ділянці образотворчого мистецтва те, 

чого не можна здійснити в умовах обов'язую-

чого соцреалізму — єдиного напрямку в ми

стецтві сучасної України. 

КУМФундація дістала вже грамоту (чар

тер), її очолює Дирекція, у склад якої входять 

13 представників громадянства Торонта. Вона 

улаштовує виставки, популяризує картинну ви

ставу образів серед чужинців (було досі бли

зько 1600 відвідувачів), членами Фундації ста

ло покищо 145 громадян. 

Шляхетний задум, у який вклали жертво

давці свої зусилля, працю довгих років і тур

боти про добро загальне, здійсниться тоді, ко-
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Яків Гніздовський Кукурудза, рис. 1963 

ли ми всі виявлятимемо зацікавлення цією ус

тановою, коли вона стане потрібною нам. Во

на зможе виконати своє культурне представ

ництво в західньому світі, коли в ній буде жва

ва діяльність, життя — часті виставки, багато 

відвідувачів, коли її фонди постійно зростати

муть — пожертвами картин, грошей і праці 

для популяризації українського мистецтва се

ред найширших кіл українського громадян

ства та серед чужинців. Відома ж істина, щ о 

народ репрезентують діячі культури — пись

менники, мистці, вчені, політики, полководці 

— репрезентанти культури народу. 

Адреса Ґалерії: вул. Блюр Захід ч. 2395, Торонто; від

крита вона від понеділка до суботи від 12 до 6 год., в 

неділю від 1 до 5 по полудні; занрита в середу. 



Треба нам знати 

СВЯТО СПАСА — ГАРНЕ ПРАДАВНЄ 

СВЯТО УКРАЇНИ 

Колись давно не треба було про це писати 

чи виясняти молоді — кожний добре знав 

гарне свято Спаса. Але тепер, коли багато цер

ковних свят, сполучених із традиційними на

шими обрядами чи святкуваннями, зникають 

поволі із календарів та з життя, приходиться 

неодне вияснити, що раніше було самозрозу

мілим. 

На іншому місці в тому числі пишемо про 

"обжинки", а тут хочемо подати про ще одне 

свято, яке у нашому народі получене із збо

ром плодів землі. 19-го серпня за юліянським 

календарем припадає свято Преображення Гос

поднього. У цей день усі йшли до церкви і 

несли святити перші доспілі овочі, а часом і 

збіжжя. 

Колись наші селяни до цього дня не їли 

садовини (овочів), бо це вважалося гріхом. 

Щойно після посвячення їх в церкві родина 

приходила до хати і їла яблука та груші з 

медом і виноградовим або яблуневим вином, 

"щоб росла садовина". Перед Спасом є 2 тиж

ні посту, т. зв. "Спасівка". Існує леґенда, що 

Бог призначив для Великого Посту дев'ять ти

жнів, а святі отці просили Його, скоротити, 

бо це людям затяжко витримати. Тому Бог 

розділив піст на дві частини: сім тижнів пе

ред Великоднем, а два тижні влітку перед Спа

сом. 

Людмила Зілинська 

До веселки треба на колінах іти. Аж ту

ди, де вона камінь п'є. То вона ніби в подяку 

подарує золоті чоботи і срібний перстень. 

Таке читаємо у "Звичаях нашого народу". 

Але дехто з нас ще добре пам'ятає прегарний 

образ біля кожної сільської дерев'яної церкви, 

а зокрема на Гуцульщині, як усі господині з 

малими дітьми несуть прибрані квітами (зви

чайно це були нагідки (по-англійському "мері-

ґолд") плетені кошики, повні пахучих яблук, 

груш і слив. 

Подекуди українські громади у широко

му світі й досі дотримують цього звичаю свя

чення садовини на Спаса — тільки ж яблука 

і груші можна купити впродовж цілого року, 

а власну садовину не багато з українських по

селенців має. 

• < ^ ^ 2 = 

подяки, веселка подарувала мені трохи з кож

ної фарби. 
Я пішла раз до неї. Тільки не на колінах. 

Це зовсім на другому кінці світу. 

І побачила веселку. Вона не камінь п'є, а 

набирає воду з річки дерев'яними відрами. Мо

лода дівчина. Зовсім проста. І боса вона, без 

срібних перстенів. 

Воду набирає цілу весну й ціле літо. На 

небі спрага велика, а всім пити хочеться, і 

сонцю, і вітру. 

Я помагала їй набирати. Цілу весну й ціле 

літо ми набирали пахучу воду дерев'яними 

відрами. За цей час всі фарби загоріли навко

ло нас і знов погасли. На прощання, замість 

З ними я вернулася додому. Коли весело, 

мішаю фарби усміхом, коли сумно — сльоза

ми. І беру їх на себе. 

Проти старости — вона підступна і зов

сім близька, — беру на себе зелену. 

Рожеву надягаю, коли шукаю позгублю

вані сни. 

Жовту, коли для мене день без сонця, 

похмурий. 

А голубу, коли до милого йду. Він мріяв 

любити синьооку, а в мене очі — зелені. 

Із збірника "З пташиного словника" 
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А М О Ж Е Б ТАК ПРОВЕСТИ О Б Ж И Н К И ? 

У пластових літніх таборах, прийнявся гар

ний звичай проводити свято Івана Купала з 

усіма його народніми обрядами та забавами. 

Особливо популярними стали купальські обря

ди у таборах юначок — можливо задля їх ро

мантики і таємничости. А що ніч під Івана Ку

пала припадає лишень раз, а це 6-го липня, то 

наші юначки часто святкують Купала та спі

вають купальських пісень аж до кінця липня 

або в іншому літньому часі, коли відбуваєть

ся їхній табір. 

Влітку проте припадає також інший на

родній обряд, а це "обжинки". Це був звичай, 

зв'язаний із закінченням праці на полі, коли 

селяни святкували закінчення жнив і бажали 

собі доброго урожаю на черговий рік. Женці 

співали спеціяльні обжинкові пісні, плели ві

нок із колосків жита чи пшениці і польових 

квітів (синіх волошок, польових маків, білих 

роменів і т. п.) та вибирали з-поміж себе най

кращу дівчину, яка у вінку і з квіткою в ру

ках ішла у поході першою. Самі женці йшли 

у деякій віддалі, далі співаючи пісень аж до 

хати господаря. Там вони повідомляли віншу

ванням господаря, що закінчили роботу в по

лі, а він просив їх на гостину. Перед хатою 

женці співали, щоб господар вийшов і "вику

пився" від них. Господар брав квітку з рук дів

чини і запрошував усіх до хати на обід. При 

обжинковому обіді женці співали далі пісень, 

в яких мотиви обжинкові були сполучені із 

весільними тому, що дівчині, яка ішла в об

жинковому вінку, бажають швидко стати під 

весільний вінець. 

Ось так коротко подають наші етнографи 

звичай "обжинок". 

А наші юначки у літніх таборах можуть 

дуже гарно провести цей обряд, сполучуючи 

його із закінченням табору або з днем пласту

на. Розуміється, радимо ініціяторкам погляну

ти ще до книжки Олекси Воропая "Звичаї на

шого народу", а також вивчити обжинкові 

пісні, до яких ноти подаємо нижче. їх зібрала 

для вжитку в таборах юначок ст. пл. Юліяна 

Осінчук. 

О Б Ж И Н К И Зіб'РАЛч Ю. ОСІпчук 

пдршове 

^ Р і П р М Щ Г І ) Г М п ^ р і 

Об -жин-кіл П*НоЧ-кч| оь-жин-ки С\»0- СИТЬ в>- Но- ЧОК. щ _ сонь- ки 

т і й щ і г і1 М і і і п і і 

'З и 
>$ 4 * 

ТИА-КУ\ Я КРУ-ТПЯ -уо-сл по-за-Ау зос-тол - ю - ся 

* Ш п Л І П , І ' І П г . Г п Щ ч і і м і ] , Ч 

ко-тїитяь-сл ь»-нок з по - ля ко-теитть - ся Ві-нок. іТ10 . оя джао Чо-шо-ГО дво - РА.. 



-ПОВІЛЬНО 

ЛОИЬ - У-0 Єї - ЛА , 

ї Ч ' І І Я Ц ^ І Г п і ' я і н і п и ц ^ і 

АЕЖ ПТИ БТ -, деш СИ АИ - ЛЛ Ні 'ЖИ-ТГА ні пИЕ -НИ-ЦІ НА Г0С-П0-ДА-Р£-в\И НИВ-")! 
-*-«\иск.о«>о 

м » т д у і і щ р п і - п ' ї т п г і ) ц ц 

Ои. П\-ТА-£. СО-КО-ДОНЬ-Ко ПО по — ЛЮ там аБИ-Рл-ї. ЧЕЛа-ДоМЬ-Ку до-.Ао - «у. 

. и і л і • г і гд і т 8 

-^Ц\д.НЛРШОВЄ 

Ои. УЖЕ- СОНЦЕ ЦАД 6ЕР-БА-РЇЦ ПУС-ТПИ ЧАС, ПА'НЕ, ХОЧ З Р£ - БРА-Г",Ц-

і Ц - П П ^ І^-УШІ л И Г У У П Г І - у у 

Ю-йєць ии-вонь - Ці ю-нецЬ по-нЕ-сС-то ми в< - чець і по-жа-аи, По-бЛ-Зл-ли 

^ Й Т~ 
* — • ~ ^ — * — • — — с г 

І вхо- понь-** ПОС-КЛА - АА - ли 

І 

ВІРШІ М О Л О Д И Х УКРАЇНЦІВ З ЮГОСЛАВІЇ 

МОЯ ПІСНЯ 

Моя пісня — це смуток 

залишених і закоханих, 

невимовлене слово 

і завмерле на блідих губах. 

Моя пісня для тебе, 

але ти її ніколи не почуєш! 

Ксенія Лікар, Миклошевці 

на небосхилі шорсткий місяць чуває 

а за вікном у мене місто й ніч 

з сонними шоферами в нутрі 

на закруті скриплять біжучи авта 

і це турбує казки сосон 

темні вікна 

і людей посну лих 

мені надходить думка 

найрідніше 

як би то було блаженно 

їхати скоро все 

а не скрипіти 

і жити сильно все 

нікого не разячи прикро 

Яким Рац, Загреб 

ІЗ ЧАСОМ 

Із часом 

ти загубився... 

Де і через що? 

Я забула твоє ім'я, 

які були твої очі 

і волосся твоє 

— я забула... 

І чи ти існував справді? 

Я забула 

із часом... 

Емілія Планчак, Петровці 

ВІДХОДЖУ Й ЛИШАЮСЬ 

Прилетів я на коротко, 

як птиця, котрій найдорожче 

її гніздо — її дім. 

Прилетів я і вже, 

вже відлітаю. 

Прийшов я і вже, 

вже відходжу. 

Немов одна мить, 

перелетіли 

тих пару днів. 

Я відходжу. 

Відходжу й лишаюсь. 

Меланій Якимович, Руський Керестур 



25 РОКІВ ПЛАСТОВОЇ СТАНИЦІ В БОФФАЛО 
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Пластова Станиця в Боффало відома за

галові наших плостунок і пластунів тому, що 

саме в Боффало перебував Сірий Лев, перший 

Начальний Пластун, а недалеко від міста є осе

ля "Новий Сокіл", на якій відбувається, крім 

літніх таборів, багато зустрічей, з'їздів та ку

рінних рад. У 1975 році Пластова Станиця в 

Боффало святкувала 25 років свого оснуван-

ня і з цієї нагоди видала гарну та велику одно

днівку, з якої можна довідатися про цілу 25-

літню історію станиці, про юнацькі курені, но

вацькі гнізда, осередки праці УПС і УСП-ів та 

про велику працю, яку зробив досі провід пла

стової станиці. 

У 1949-му році в Боффало було 19 пласту

нів і пластунок. У 1975 році було їх 142. Най

активніші і найчисельніші в усі ці роки були 

юнацькі курені — курінь юначок ім. Княгині 

Ольги під безперервним проводом відомої пла

стової виховниці пл. сен. Оксани Бережниць-

кої і курінь юнаків ім. Гетьмана Пилипа Ор

лика. 

Хоча пластова група в Боффало зав'яза

лася в 1949 році завдяки поселенню тут На

чального Пластуна Сірого Лева, то перша ста

нична старшина під проводом пл. сен. Б. Паш-

ковського почала діяти в 1950 році. Пластова 

домівка була спершу в Клюбі "Наша Хата", 

а згодом в Українському Народному Домі, 

який тепер вже є власністю Пластової Стани

ці. Пластова виховна праця проходила в Боф

фало так як в інших пластових осередках, а 

пластуни з Боффало брали численну участь у 

всіх загальних пластових святах, як зустрічі, 

посвячення пам'ятників Тараса Шевченка у 

Вінніпегу в 1961 році та у Вашінґтоні 1964 ро

ку, привітання Блаженнішого Патріярха Кир 

Йосифа та інших. 

Місцем прогулянок і таборування був і є 

для пластунства з Боффало "Новий Сокіл". В 

одноднівці читаємо про безконечну кількість 

40-ий Курінь УПЮок їм. Княгині Ольги у 1974 р. В пер

шому ряді посередині зв'язкова пл. сен. Онсана Береш-

ницьна і впорядниці. 

Відзнана табору "Водограй", Новий Соніл, 1974. 

імпрез пластових і громадських, в яких через 

ці роки брали пластуни участь, читаємо про 

висліди виховної праці, про десятки виховни

ків, які допомагали новацтву і юнацтву пере

ходити пластовий шлях. На численних знім

ках бачимо колишніх новаків та юнаків, які 

сьогодні вже є впорядниками, і новачок та 

юначок, щ о тепер вже є матерями і виховни-

цями. 25 років праці Пластової Станиці в Боф

фало не пройшло безслідно, а видана одноднів

ка залишить доказ її в архівах та в історії Пла

сту. 



О. Б. 

ЮВІЛЕЙНІ СВЯТКУВАННЯ ПЛАСТОВИХ 

ОСЕЛЬ "НОВОГО СОКОЛА" В С Ш А 

І "СОКОЛА" В КАРПАТАХ! 

••..., 

27-ий Курінь УПЮ-ів ім. гетьмана Пилипа Орлина, по

середині зв'язновий ст. пл. Андрій Цьолно і впорядник 

ст. пл. Богдан Чмола. (1975 р.) 

Чи знаєте, щ о "Новому Соколові" вже про

минуло 25-річчя служби українській пластовій 

молоді, а славнозвісному "Соколові" в Карпа

тах 50-річчя ? 

І ті роковини, які припадають цього року, 

взяла до уваги Окружна Таборова Комісія "Но

вого Сокола", яка заплянувала скромним юві

леєм відзначити небуденні роковини в історії 

наших пластових осель та у виховно-вишкіль-

ній таборовій праці Українського Пласту. 

У 1950-1951 роках малий гурт пластунства 

в Боффало, членом якого був Верховний Ота

ман, а згодом Начальний Пластун Сірий Лев, 

з ініціятиви пл. сен. Маріяна Борачка закупив 

першу пластову оселю у Вільному Світі, яка 

сьогодні є найстаршою оселею, відзначує своє 

"25-річчя" і носить назву "Нового Сокола" на 

згадку "Сокола" в Карпатах. 

Сотні пл. таборів дали вишкіл тисячі на

шої молоді для гартування характеру і для 

життєвої зарадности, щоб у житті бути силь

ним та вміти служити українській громаді. 

І тому Окружна Таборова Комісія, перши

ми членами якої були: Боффало, Клівленд, Ро

честер і сусідні пл. станиці, відзначує цього 

року на цій своїй оселі "25-річчя Нового Со

кола" у формі Свята Весни в днях 29-31 трав

ня ц. р. з пописами, Богослужбою, апелями і 

святковими ватрами, а потім 17 і 18 липня в 

часі таборів, щоб усім дати можливість бути 

на наших ювілейних святкуваннях. 

Але святкуючи "25-річчя Нового Сокола", 

не можна нам призабути нашого попередника, 

від якого ми перейняли назву, а саме залише

ного в Карпатах колись такого близького Пла

стові загальнознаного "Сокола". 

Якраз так склалося, щ о оба ювілеї збіга

ються разом, і тому Округа Нового Сокола не 

могла відмовити собі тієї чести, щоб святкую

чи "25-річчя Нового Сокола", не відзначити 

гідно "50-річчя Сокола" з Карпат. У 1925 році 

Добродій Пласту Митрополит Андрей Шепти

цький передав пластунам "соняшну поляну для 

їхнього таборування", а 1926 року там уже 

відбувалися зустрічі і табори під проводом 

славнозвісного проф. Івана Чмоли. 

І так у Карпатах став огнищем таборуван

ня "Сокіл", до якого з'їжджалася пл. молодь 

з усіх усюдів, і кожний з гордістю заявляв, 

щ о він таборував на "Соколі". Там витворив

ся стиль пл. таборування, який згодом поши

рився на всі табори. І цей дух "Сокола" зна

йшов собі місце і на "Новому Соколі", щ о бу

ло найбільшою радістю для Начального Пла

стуна Сірого Лева, який з гордістю про це за

любки говорив. Про історію та інше тут не роз

повідаємо, бо про це появиться окреме видан

ня. Управа О Т К "Новий Сокіл" запрошує всіх 

вас: приїжджайте на наше святкування та спі

льно згадаймо минулі роки, а з ними прове

дену працю і життєрадісну, дорогу нам постать 

Начального Пластуна, який так любив пере

бувати на Новому Соколі в гурті молоді. 
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Роман Ващук 

У ч и т е л і 

Найновіші студії того цікавого роду, яким 

є вчителі, виявляють, що рід цей ділиться на 

дві частини — вчителів з української школи 

і вчителів з англійської школи. Другі, які по

ловину часу є на страйку, це садисти. Вони 

знущаються над учнями і за це їм багато пла

тять. Вчителі з української школи — це му

ченики, їм мало платять, а учні над ними 

ще й знущаються. Було б добре докладніше 

простудіювати проблему вчителів. У цій студії 

допомогти може книжка "Українські вчителі і 

середньо-африканські релігії". її можна купи

ти за наймовірно високу ціну у крамниці 

"Плай". 

Але повернімося до вчителів. Є їх кілька 

категорій: 

а) Ті, що хочуть змінити школу. Цей най

страшніший рід учителів є на щастя досить 

рідкісний. Коли такий знайдеться у школі, 

уважайте. Він або вона хочуть показати, що 

їхня метода краща, і тому уживають свою кля

су для експериментів. Завдання для учнів по

дібні, як в англійських школах. Учні не зна

ють, що з ними робити, і думають, що вчи

тель (-ка) садист. Звичайно такі вчителі по 

кількох роках зміняються. Порада: якщо вчить 

вас такий учитель, чекайте терпеливо, він змі

ниться. Якщо ні, візьміть дві-три або, можли

во, й цілу пляшку аспірини. 

б) Учитель, що цілий час крутить папіро-

си. Він добре про все поінформований та ба

гато знає. Порада: Якщо напишете задачу без 

ніякої єресі, все буде в порядку. Хіба, що ви 

Роман Ващук. Крий Боже, не забудьте зроби

ти задачу! Але — буде "зеро" — сяк чи так. 

в) Учителі новоприбулі з України. Вони 

мають іншу мову. Зовсім забули говорити по-

галицьки. Нам їх тяжко розуміти. Вони при

викли до чемних учнів. Але ми всі, патріотич

ні українці, знаємо, що чемність — це кому

ністична змова, і тому проти цього зла боре

мося. З уваги на їхнє непризвичаєння до цир

ку в клясі вони тратять всі рештки контролю 

над клясою. Кляса думає, що вона виграла. 

Але учні бачитимуть свої оцінки. У першому 

півріччі, знаючи, що навіть "Н" бомба не зру

шить учителя від таблиці, є багато "фану". 

Вчителі не будуть мати нервового розстрою, 

бо тиск до них не доходить. Але ми пробуєм 

все ж таки їх до того довести. Порада: якщо 

такий учитель (-ка) має першу клясу, можна 

дивитися в п'ятницю на "лейт-лейт шов", бо 

можна буде спати від 9-ої до 10-ої. 

г) Є ще вчительки, що дають "зеро" за 

сиромудру реторику. Але про них я ще мало 

знаю. Треба студій! 

Б у д ь т е П Е Р Е Д п л а т н и к о м , а н е П І С Л Я п л а т н и к о м ! 

ПРИВІТ! ПРИВІТ! ПРИВІТ! ПРИВІТ! 

із ХХІ-го Крайового З'їзду Уладу Старшого 

Пластунства, який успішно й весело відбувся 

10 і 11-го квітня 1976, на оселі Робітничого 

Союзу "Верховина" в Ґлен Спей, Н. Й. 

Богдан Поритко, Ч М 

предсідник з'їзду 

ст. пл-ки: Ляриса Крупа і Оленка Ганушевська 

писарі 
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Ш и р я к о м 

п і д н е б о 

Від найдавніших часів аж по сьогодні лю

дину завжди захоплював лет птахів, з якими 

зустрічалась вона чуть не на кожному кроці. 

Сьогодні ці бажання вже сповнені. І нікого 

вже не дивує тихий, бездушний лет під хма

рами різних безмоторових літаків-ширяків. 

Ширяковий спорт поширений в Україні 

та по всьому світі. У багатьох країнах світу, 

а в цьому і в Канаді дуже поширений висо

коякісний ширяк "Блянік", в якому я відбув 

мій перший та багато інших летів з летовища 

біля міста Ґалт в Онтаріо. Моє перше знайом

ство з літунським спортом пов'язане з моторо-

вими літаками. Вже тоді шум мотору літака 

створював в мене враження безпеки. Тож не 

дивниця, що побачивши вперше літака з дов

железними крилами, та й ще без мотору — 

все це мені видавалось дивним і підозрілим. 

І ось коли мені трапилася нагода поїхати в 

містечко Ґалт, я відвідав літунську школу, яка 

знаходиться біля нього. Наперед я оглянув ган-

гар, в якому було біля десятка ширяків різ

ного типу. Були це одно- і двомісцеві ширяки 

з довгими, вузькими крилами. Зроблені були 

з металу (дураломіну), дерева й полотна та з 

плястмаси. Біля ганґару, на траві, пілоти про-

вірювали ширяки та готовили їх до лету. 

Був гарний день. Віяв легкий вітерець, а 

вгорі, мов птахи колом, літали ширяки та час-

до-часу виблискували до сонця своїми крила

ми. Мені сказали, що деякі ширяки літали вже 

понад три години, а я мріяв, щоб бодай на 

10-15 хвилин політати хоч би й недалеко від 

летовища. А тут, в недалекій віддалі, що кіль

ка хвилин злітали у повітря або йшли на по

садку різні ширяки. Пілот наближувався до 

летовища проти вітру, відкривав закрилки і 

повітряні гальма, а ширяк тоді стрімко і по

волі знижувався до землі. На невеликій висо

ті пілот вирівнював політ ширяка, а той про

літав ще деяку віддаль і затримувався на траві 

летовища. 

Давніше до стартування ширяків (особли

во з горба) вживали натягнених гумових ли-

нов. Тепер цей спосіб уживається рідко, а на

томість є дуже поширений спосіб "автовін-

дою". Найбільш практичним і популярним спо

собом стартування є витягання літаком ширя-
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ка на відповідну висоту. На летовищі в Ґалті 

ширяки злітають за літаком. До хвостового 

колеса літака зачеплена сильна металева лин

ва, яка сягає до передньої частини кадовба 

ширяка (спеціяльні замки в ширяку та в літа

ку дають пілотам можливість відчепити стар

тову линву тоді, коли вимагає цього потреба). 

Перед стартом ширяка за літаком провіряють, 

чи стартова линва добре натягнена, і лиш тіль

ки тоді та коли пілот ширяка готовий до лету, 

пілот літака поволі рушає з місця. За літаком' 

на линві одночасно розганяється і ширяк. Ши

ряк перший злітає вгору, а після цього відри

вається від землі літак. Пілот літака плавним 

рухом витягає ширяка на відповідну висоту, 

а тоді пілот ширяка підчепляє стартову лин

ву і починає свій самостійний політ, а пілот 

літака вертається на летовище. У погідний день 

летунська справа йде від ранку аж до вечора. 

Учні-пілоти встигають відбути тоді по кілька 

летів, а особливо тоді, коли на старті працює 

не один, а два літаки. 

Мої перші відвідини летовища вдались ме

ні щасливо. Я мав нагоду відбути з пілотом-

інструктором, як пасажир, в двомісцевому ши

ряку більше як одногодинний політ. Була це 

дуже приємна несподіванка для мене. Коли я 

сидів в передньому сидженні кабіни Бляніка і 

очікував моменту, коли вже нарешті наш ши

ряк підніметься у повітря, за той час інструк

тор оповідав мені чимало цікавих речей про 

лет і будову ширяка, а коли ми вже піднесли

ся вгору, я зазнайомився з основними прави

лами керування ширяка та добре напрівся, 

поки навчився тримати сталу швидкість і ви

соту. 

** 

Після першого полету я став ентузіястом 

ширякового спорту, і хоч не завжди мої лети 

були легкі та приємні через те, що завдання 

мої ставали щораз то трудніші, я радо вивчав 

авіяційну навігацію, метеорологію — науку 

про погоду, різні хмари та їх значення для 

літуна-ширяківця. Заохотою до цього було те, 

що знання ці — "мотор ширяка", захований 

у голові пілота, який завдяки цим знанням мо

же відбувати довгі, багатогодинні лети та про

літати віддалі в сотні кілометрів, "штурмува

ти" стратосферу та "крутити" акроматику, яка 

навіть і не всім військовим літакам дозволена. 

** 

* 

З-поміж усіх справ, які найцікавіші й ос

новні, якщо мова про ширяковий спорт, є 

справа лету ширяка. Найкраще ці справи по

яснює наука аеромеханіка, але щоб розуміти, 

як літає ширяк, можна вживати різних порів-



1. Загальний вид ширяка 

2. Різні роди ширяків 

3. Старт ширяка мото-віндою 

4. Мото-ширяк в польоті 

5. За літаком на буксирі 

6. Нахилення термічного "комина", залежно від схилу 
гори і швидкости вітру 

7. Наслідком соняшного огрівання витворюються "терміч

ні пухирі" — джерело підйомної сили ширяка. 

нянь, от хоч би і звичайнісінького собі воза. 

Відомо, щ о віз (без кінського мотору) буде 

сам котитися чи їхати по похилій площі до

долу. Основною рушійною силою воза в цьо

му випадку є його тягар, який тягне його по 

похилій дорозі. Коли б не було дороги, віз пу

щений згори прямо впав би на землю. Подіб

но з ширяком: його тягне по невидній похи

лій дорозі — по "торі" чи траєкторії лету. 

Крила ж ширяка є тою конструкцією, яка не 

дає йому провалитись і мов камінь упасти на 

землю. Чим більша поверхня крила, тим по

вільніше він спускається вниз. Проблема мото

ру вияснюється також легко. Я к щ о віз буде 

котитися по похилій, болотнистій дорозі, то 

буде він рухатися повільніше, чим по гладкій 

дорозі. Подібно, коли крила ширяка будуть 

невеликі, а сам він не буде давати повітрю 

великого опору, тоді політ такого ширяка бу

де швидший. Отже чим менше "впливовий" 

та недосконалий аеродинамічно ширяк, тим 

політ його буде повільніший. Те саме відно

ситься і до кожного літака. 

З уваги на необхідність легкости конструк

ції ані в літаках, ані в ширяках немає нічого 

зайвого, більше або менше важливого. Все ж 

таки крило ширяка є найважливішою його 

частиною, бо воно витворює підйомну силу, 

завдяки якій ширяк може літати. Одначе для 

цього крило мусить мати відповідну форму і 

проріз, який має назву аеродинамічного про-

філя. Підйомна сила на крилі постає з тої при

чини, щ о потім повітря проходить довшу від

стань по горішній частині профіля чим по до-
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лішній. Від цього на горішній частині профіля 

в порівнянні з долішньою витворюється зона 

розрідженого повітря, яка "засисає" крило, а 

з тим і цілий ширяк вгору. Коли кількість "за

сисання" дорівнює тягареві ширяка, тоді він 

може летіти по горизонталі. 

Також, коли опір ширяка не більший за 

ту частину його власного тягару, яка необхід

на здійснювати політ на даній швидкості, ши

ряк летить рівномірним летом, не розганяється 

ані не сповільнюється. Одначе звичайно є так, 

що, не маючи мотору, ширяк не може летіти 

так швидко, щоб крила його витворювали під

йомну силу, рівну тягареві. Літаючи навіть ви

соко в хмарах чи під хмарами, ширяк цілий 

час (мов віз згори з'їжджає вниз) обнижуєть-

ся, тратить висоту, на яку його витягнув лі

так, автовінда чи термічний струм або вітро

вий струм при літанні біля гори. 

Кожний ширяк має свою питоменну швид

кість знижування, яка становить від 50 см/сек 

до 1 і пів метра на сек. У спокійніший день 

без вітру і терміки (про що буде сказано піз

ніше) ширяк, витягнений на дану висоту, після 

відчеплення від літака, літаючи, буде постій

но знижуватись аж до моменту посадки. Чим 

більша висота, на якій знаходиться ширяк, 

тим далі він полетить. З вітром ширяк проле

тить значно дальше, а проти вітру — ближче. 

Є одначе проблема, як ширякові видіста-

тися на таку висоту, щоб виконати такий да

лекий політ. Звичайно, літак витягає ширяка 

на висоту 400-600 м, а після цього пілот ширя

ка мусить шукати за вітровими або терміч

ними струмами, які, підносячись угору, підно

сять зі собою і ширяка. Звичайно такі стру

ми повітря, що підносяться вгору, постають 

при вітрі, який віє в напрямі схилу гори, або 

витворюються над ланами збіжжя, яке нагрі

вається від сонця. 

В цьому випадку пухирі нагрітого повітря 

спливають вгору, а на їх місце приходить хо

лодне повітря, яке також огрівається над ла

нами і підноситься вгору так, як і перший пу

хир. Часто витворюється непереривний струм 

теплого повітря — т. зв. "термічний комин", 

який вгорі закінчується білою, клубастою хма

рою — т. зв. "кумулюсом". Коли вертикальна 

швидкість теплого струму повітря в термічно

му комині становить 3-5-7 м. на сек., тоді ши

ряк, швидкість опадання якого становить 1 м. 

на сек., підноситься в термічному струмі із 

швидкістю один метер на сек. нижчою, чим 

швидкість струму теплого повітря. Отже, в цьо

му випадку ширяк набирає висоту зі швидкі

стю 24-6 м. на сек. Набираючи висоту в тер

мічному комині, пілот ширяка мусить уважа

ти, щоб не пролетіти "комина" і щоб знову 

не втрачати висоти. Для того ширяк у комині 

літає т. зв. тісними спіралями і поволі підно

ситься до хмари, якою закінчується "комин". 

Треба одначе добре уважати, щоб не попасти 

в хмару, тому що в ній є дуже високі швидко

сті і пориви вітру, які можуть знищити ши

ряка, буквально поломити його на кусні. Для 

польоту в хмарах уживається незвичайно міц

них ширяків, а крім цього, летун мусить мати 

зі собою кисневий апарат, щоб захиститись від 

браку кисню. 

"Термічний комин" — явище недовготри

вале, особливо при вітрі. Вітер відриває хма

ру від "комина", і вона, охолоджуючись, дає 

струми повітря "вниз", у яких ширяк незви

чайно швидко тратить свою висоту. Під вечір, 

коли теплова активність променів сонця змен

шується, "комини" також заникають. Далекі 

польоти на ширяках здійснюються так, шо пі

лот, набравши висоти в одному "комині", ви

літає з нього і, втрачаючи висоту, летить у 

напрямі кумулюса, який починає щойно ви

творюватись. Це знак, що в тому місці є силь

ний "комин", який винесе ширяка на втраче

ну висоту. Пролітаючи від кумулюса до куму

люса, пілот ширяка може втриматися багато 

годин V повітрі та пролетіти багато сотень кі

лометрів. 

Другим способом відбування польотів на 

далеку віддаль є польот перед т. зв. фронтом 

бурі. На недалекій віддалі перед чорним валом 

бурі, який пронизують блискавки і де ллється 

пощ "немов з цебра", виділюється зона силь

но вептикальних струмів повітря, у яких ши

ряк може вигідно втримувати потрібну висо

ту та пролетіти з одного до другого кінпя 

фронту бурі, які нераз простягаються і на від

даль 200 км. З фронтом бурі ширяк може та

кож пролітати сотні кілометрів віддалі і від

бувати довготривалі, рекордові польоти. 

Ширяків уживають не тільки любителі 

цього спорту. їх уживали також у війні для 

перевозу вантажів та десантових акцій у за

піллі противника. Ширяків також уживають 

для дослідів стратосфери, а навіть для військо

вої розвідки. У цих випадках ширяк має по

мічний турбіновий мотор і польот його здій

снюється в стратосфері, себто на висотах, де 

не може літати жаден військовий літак. Ши

ряки — це школа пілотів і авіяційної інду

стрії, завдяки якій людству виросли крила і 

воно зуміло заволодіти повітряним океаном на

шої плянети. 

Пл. юн. Юрій Смеречинський 
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М О Л О Д Е ПЕРО 

Місце... Оселя. Навкруги мене невеликі бу

динки такої рожевої барви, що здавалося б, 

що вони задовго стояли на сонці. Піді мною 

зелена барва, яка тільки знаходиться в приро

ді. Вона ні жовта, ні бронзова, ні зелена, але 

якась мішанина барв, у якій переважає зелена. 

Час... Можна сказати, що вже сонце при

готовляється до сну та заплющує свої втомле

ні очі. 

Небо... Воно спочатку синє, але почина

ють показуватися червоні та помаренчеві бар

ви. Червоніє небо, набирає щораз сильніших 

кольорів і вкінці здається, що воно горить; 

це так, якби "хтось" потягнув його своїм ча

рівним пензлем. Нагло в небі з'являється якась 

сріблиста стріла, яка ніби його перерізала но

жем. Діра, яку вона створила, отвирається та 

хапає все, що в її дорозі. Вкінці навіть і та 

помаранчева куля зникає із неба і з нею по

маранчеві та червоні кольори. На її місце та 

потвора, яка забрала кулю вогню, видає із се

бе чорний подих ночі. Та ні, на ньому є якісь 

постаті. Немов люди з крапок, а на голову ця 

потвора залишила сріблисту кулю. Стріла зно

ву перелетіла і знімає той чарівний мішок, у 

який заманила всю красу світу. 

І і І СУМЕРК І 

й; 

А я... стою на тій самій траві, біля тих са

мих сповзлих гаражів та мрію. Мрію про той 

день, коли стріла знову вернеться і зі своєї 

торби випустить ту помаранчеву кулю з її фар

бами і на світ вернеться це сонце і то тепло, 

за яким я так тужу. 

Пл. розв. Уляна Суська 

18-ий курінь УПЮ-ок, Нью-Йорк 

(Допис, нагороджений 2-им місцем на 8-ому 

Конкурсі дописів до "Юнака") 

П у с т и м е н е , м а м о , д о т а б о р у 

За семи горами і за семи долинами, в од

ному королівстві, в пишному замку на стрім

кій кручі жили собі король і королева. Одно

го дня приніс їм бузько сина маленького, роже

венького, і були вони дуже щасливі. І ріс той 

королевич, як на дріжджах. 

Жилося королевичові добре. Мав він ма

ленького іхтіозавра — Жіжі, який з ним по 

замку ходив, і хвостом махав. Мав він двір

ського блазня, який йому розповідав чим раз 

пікантніші дотепи. Мав також повний виряд 

для тортур. Та ніщо його не бавило, — ходив 

він по замку, бив тарганів, жував Гуму і ну

дився. 

Тоді то король і королева вирішили, що 

треба королевича зблизити з природою. Знай

шли вони в лісі цигана, який собі смажив над 

ватрою вкрадену курку, і звернулися до нього: 

— Візьми, цигане, королевича на пару ти

жнів до свого табору, навчи його любити при

роду, а ми тебе щедро винагородимо. 

І так то перший хлопчина попав до табо

ру. І від того часу цей звичай зберігається, ба, 

поширився на всі верстви суспільства. 

** 

* 

От, приходить літо, і до "Молодого Жит

тя" заклопотані мами несуть торбами доляри, 

немов за всяку ціну "Молоде Життя" від бан

кротства врятувати хочуть. Та ні, — то вже 
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так надокучили їм їхні сини за осінь, зиму і 

весну, щ о вже якнайшвидше хочеться лиши

ти їх на голові братчиків, чи пак — панів бу

лавних. 

Ну, приходить той день, і мама пхає скіль

ки сили свого сина, його наплечник і дві ва

лізки до автобусу. Починають хлопці співати 

"Здох канарок" або "Тіні-віні-бікіні", а мамі 

так сумно стає, щ о ледь-ледь сльози стримує, 

а то і прослезиться, і без пам'яті просить си

на: — Пиши! І пишуть сини: 

— Дорога Мамцю! Пришли мені якнай

скорше книжку "Втеча з Алькатразу"... 

— Дорога Мамцю! їдження тут добре, і 

його взагалі не муситься їсти... 

— Дорога Мамцю! Чи то правда, щ о бу-

зьок дітей взагалі не приносить?.. 

— Дорога Мамцю! Сьогодні ми збирали 

гриби. їх не можна розрізнити, котрі трійли

ві, а котрі ні, аж їх з'їсти... 

— Дорога Мамцю! Сьогодні я пускав лод-. 

ку на калабаню, яку я зробив... 

— Дорога Мамцю! Бунчужний казав, щ о 

я не можу йти у воду, аж поки не навчуся пла

вати... 

— Дорога Мамцю! Щ о робити, як один кі

нець шнурка в піжамі сховається?.. 

— Дорога Мамцю! Гину з голоду. Тут да

ють їсти тільки чотири рази на день; снідан

ня, обід, підвечірок і вечерю... 

— Дорога Мамцю! Пришли мені мій лівий 

капець... 

— Дорога Мамцю! Пришли мені нові ка

мікси. Бунчужний мені забрав ті, щ о я мав, 

і вже напевно скінчив їх читати, бо вже шу

кає за новими... 

— Дорога Мамцю! Тут є 118 хлопців. Я би 

хотів, щоб було 117... 

Кінчається літо, і вже навіть комарі вмі

ють співати "Здох канарок" і "Тіні-віні-бікіні". 

За той час хлопці змінилися: розвинули ініці-

ятиву (давай, замкнемо коменданта в кльозе-

ті...), фантазія (я бачив, як булавні грали поке-
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ра...), зарадність (як вилізти на дерево, то мож

на бачити, щ о сестрички роблять у своїй кім

наті...). 
** 
* 

Ішли раз два юнаки, шукаючи, де б мож
на зробити якесь добре діло. Припадково при
йшли на площу, де розбивали шатра на цирк. 

Питають вони начальника: 

— Хотіли б ми зробити велике, чисте, доб

ре діло, містер. 

— Гарно, гарно! Підіть і обмийте мені 

слона. 

При іспиті першої проби сеньйор питає 

юнака про добре діло: 

— Я к щ о б я ішов вулицею, побачив чо

ловіка, щ о немилосердно б'є осла, і спинив 

його в тому, то який пластовий обов'язок я 

б виконав? 

— Пластун є братерський! — відповів 

юнак без надуми. 

* 

Один братчик був дуже здивований, коли 

довідався, щ о його рій вибрав на ройового 

найменшого свого члена, шестирічного Мирон-

ця. Одначе один новак йому скоро вияснив: 

— М и не могли вибрати його на скарбни

ка, бо він не вміє числити, ані на писаря чи 

хронікаря, бо він не вміє писати. На суддю 

також не можна було його вибрати, бо ми всі 

більші за нього. М и мусіли його вибрати на 

ройового, бо вже нікого не лишилося. 

* 

Братчик до нового члена роя: 

— Вмієш числити, Юрку? 

— Вмію. Один, два, три, чотири, п'ять, 

шість, сім, вісім, дев'ять, десять, хлопець, да

ма, король. 
** 
* 

В автобусі: 
— Не сідай на апарат, бо помнеш знімки! 

Вертаються хлопці додому, і радіють сер

ця їхніх батьків: хлопці чемні і невередливі! 

Це триває не довше, як два тижні. Потім хлоп-



ЯК ЛІС Д Ж Е М ВАРИТЬ 

Мабуть, ще ніхто не бачив, як ліс джем 

варить. На лісовій поляні зарожевіли суниці. 

Завтра вони дозріють. Глянеш, — за суницями 

ступити ніде. Кожна травинка понанизувала 

на себе суничок, мов намисто. А на галяві та

ка духмяність розлита, так пахне, аж серцю 

то лоскотно, то щемно. Наче ліс джем варить. 

І ступай обережно, щоб ягоду не розчавити. 

Птицям добре: шугнула в траву, поласувала 

суниць та мерщій до ручаю — водою запи

ти. Джем з водою смачніше: хочеш, так пий. 

Прийшов і я до ручаю води напитись. Во

да в ньому чиста, аж проситься до вуст. Під 

горбочком джерело б'є. Живими криницями 

називають люди ті джерела на Поліссі. 

З-під пагорба у долину ручай собі дорогу 

знайшов. Нахилився я до джерела. Дивлюсь, 

а на дні його суниці лежать. І вода суниця

ми пахне. 

Птиці носять суниці до ручаю. Білка, на

бравши ягід, сушить їх на старому гіллясто

му дубі. їжак по одній суниці носить у своє 

листяне кубельце під кущем. 

У лісі стоїть солодка сунична пора. Над 

галявою, ніби сивий димок, туман хлюпочеть-

ся. Терпко пахне суницями. І здається, що тут, 

наче в зеленому казані, добрий казковий ліс 

джем варить. 

Хто не прийде в гості — чудодійною яго

дою почастує. Станеш під зелену лісову ко

рону — птахів наслухаєшся. Та ніхто інший, 

як птаха, покаже тобі джерело, де на дні су

ничка лежить. 

Нагулявшись, мовчки попрощаєшся з лі

сом. З надією ще не раз прийти до нього. І 

довго вчуватимеш пахощі листу, різнотрав'я, 

суничного солоду. 

А взимку, коли за вікном зашаліє метели

ця, ти питимеш чай з джемом із суниць. І 

можливо, надумаєш собі, що задумливий, за

сніжений ліс і сам нині скоштував би цього 

джему. Адже влітку він сам його варить. 

За Миколою Сингаївським 

чина стає знов тим самим пострахом, з тією 

різницею, що тепер він має нові погані при-

вички. Як знайдете в його ліжку вужа, чи як 

розпалить ватру в лазничці, або як втече з 

дому через вікно на линві, то так і знайте, 

що цього він навчився в таборі. 

Очевидно — ні вужів, ні ватри в лазнич

ці, ні линви з вікна третього поверху батьки 

не толерують. Та це тільки покищо, — поки 

не прийде час, коли в літі на табори посила

тимуть не батьки синів, а сини своїх батьків. 

А коли взяти до уваги поступки, зроблені 

підлітками в останніх роках, то можна споді

ватися, що той час прийде вже ось-ось. 

Де-Кастор 

Із книжки "Округлі квадрати" 29-го Куре

ня УПС та УСП "Сіроманці". 
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Т е о д о с і а В о л о щ и н а 

Азіго ТгагеІ 8еггісе 

2198 ВІ.ООК 5Т. \*Е$Т — ТОКОМТО 9, ОІЧТАЙЮ 

ТеІерЬопе: 766-1118 А 766-1119 

• Попагоджує всі справи у зв'язку із спроваджен

ий* ргдні з України та інших країн Східньої 
Европи. 

• Продає квитки на всі літунські, корабельні 

та автобусові лінії світу. 

Нотаріїльно завірюс всі потрібні документи. 

Ч и В и в ж е в и р і в н я л и п е р е д п л а т у ? 
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Щ О РОБИТИ В Г Р О М О В И Ц Ю ? 

Пригадуєте, минулого року вліті скільки 

було випадків удару громом? Раз це були гра

чі гольфа у Чікаго, іншим разом група дітей, 

що заховалася від дощу під дерево у Центра

льному Парку в Нью-Йорку, то знова молодий 

"фармер" в середніх штатах, що працював на 

полі у бурю. Здається, немов стара "як світ" 

громовиця хоче доказати, що і вона може, як 

колись, убивати людей. А може, люди стали 

менше обережні та не вважають? 

Але пластун є обережний, і тому варто 

пригадати приписи безпеки на випадок силь

ної бурі з блискавками і громами. 

1. Під час бурі найкраще заховатися до 

будинку, який має охорону перед блискавка

ми, або до замкненого авта, гумові колеса яко

го є добрим інсулятором. Якщо ви у будин

ку, що не має громозводу, тоді ніколи не вжи

вайте під час громовиці ніяких електричних 

приладів (напр. сушарки до волосся, машинки 

до голення), як теж телефону чи телевізора. 

Усі ці речі є добрими провідниками електри

ки і можуть "стягнути" грім. З цього приво

ду не стійте в хаті при вікнах, що мають мета

леві сітки, або близько радіятора. 

2. Коли буря заскочить вас у природі, па

м'ятайте, що грім вдаряє найвищу точку в ото

ченні, напр. найвище дерево, щоглу, телефо

нічний стовп, вежу тощо. Старайтеся бути від 

них якнайдальше, навіть як прийдеться вам 

промокнути від дощу до "нитки". Ніколи не 

ставайте на відкритому терені, де ви є цією 

найвищою точкою. Старайтеся заховатися най

ближче землі, під кущі, чи таки просто при

лягаю до землі, можливо якнайдальше від 

усіх можливих провідників електрики. 

Якщо буря захопила вас на риболовстві, 

пам'ятайте, що й вудка може притягнути грім. 

Відкиньте її від себе далеко. Якщо ви саме 

на воді у човні, відтрильнику чи просто ку

паючись, чимскоріше допливайте до берега! 

П е с , щ о о б ' ї х а в ц і л и й с в і т 

У Смітсонському Музеї у Вашінґтоні, сто

лиці США, знаходиться випханий пес — Овні, 

який у 1895 р. об'їхав ввесь світ. А почалось 

це так: одного дня 1888 р. до поштового уря

ду в Олбані, столиці стейту Нью-Йорк, при

блукав нічим незамітний пес. Поштарі заопі

кувались ним і він так у них і залишився. На

звали його Овні. Незадовго виявилось, що Ов

ні дуже любив подорожувати. Спочатку він 

тільки їздив на мішках з листами до поїзду, 

де їх ладували у поштові вагони і розвозили 

по світі, але одного разу він вліз також до 

вагону і розложившись на мішку з листами 

поїхав до Нью-Йорку. Така подорож йому, ма

буть, дуже подобалась, бо вернувшись назад 

до Олбані почав щораз частіше всідати до по

їздів та їздити в різні напрями по США. Пош

тарі в Олбані причіпили йому на шию ремі

нець і карточку, в якій просили урядовців на 

станціях, куди приїжджатиме Овні, щоб вони 

ним опікувались і причіпали на ремінець зна-

чок-медалю з назвою даної місцевості. 
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Коли Овні одного разу заїхав до Вашін

гтону, директор поштового уряду С Ш А зало-

жив на нього навіть спеціяльний жакетик, до 

якого можна було легко причіпати значки-ме-

далі, бо довкруги шиї їх вже було забагато. 

По якомусь часі і на жакеті було забагато ме

далей, тоді поштарі в різних містах час-до-часу 

здіймали частину їх і відсилали до поштарів в 

Олбані. Поштарі в Олбані, хоча тепер вже ма

ло коли бачили Овні, не забували його. Напр., 

коли канадські власті придержали Овні за те, 

що він без квитка їхав до Монтреалю, вони 

склали гроші і викупили його. 

В 1895 р. Овні вирушив разом з 24 мішка

ми пошти в подорож довкруги світу кораблем 

Вікторія. Поплив Тихим океаном і по якомусь 

часі опинився в Гонґ-Конґу. Тут ним, якось, 

не дуже захоплювались, тому він поїхав до 

Японії. У Японії йому навіть видали офіцій

ний пашпорт, такий, як видають людям (в па-

шпорті писалось і про те, що він не сміє пи

сати по стінах, встрявати в бійку і т. п.). З Япо

нії Овні поїхав до Шанхаю, звідти до Фучав. 

У Фучав стояв у цей час американський кора

бель і тоді Овні зробили на ньому величаву 

параду. Далі Овні поїхав до Сінгапуру, а по

тім через Червоне море, через Суеський канал, 

задержався коротко в Алжирі, а тоді через 

Атлянтійський океан поплив на захід і 24 гру

дня опинився в Нью-Йорку. 

Овні об'їхав земну кулю за 132 дні. Ця по

дорож не тільки не пошкодила йому, але на

віть він поправився на тілі. Овні став вже ле

гендою. Газети й журнали писали довгі репор

тажі про його подорожі й пригоди. 

А Овні помаленьку старівся. Поштарі в 

Олбані вже не пускали його в мандрівки. Та 

він одного разу таки випросився і поїхав до 

Толедо. На жаль, там зустріла його трагедія. 

Невідомо чому, але він вкусив поштаря і йо

го застрілили, підозріваючи, що він оскаженів. 

У своїх подорожах Овні зібрав 1,017 знач-

ків-медалей з різних зупинок з своїх мандрі

вок. 

ЛІТО — ЧАС МАНДРІВОК І П О Д О Р О Ж Е Й 

Літньою порою здається усі ми кудись ман

друємо, переїздимо з місця на місце, відвідує

мо знайомих, табори, нові та старі місця. Але 

часто вибираємося у літню мандрівку, наван

тажені завданнями, плянами, і це не дає спо

діваного відпочинку, а нераз ми до цих ман

дрів зовсім не приготовані — не вирядом, а 

нашим настроєм та настановою. Тож ось вам 

тут декілька "старих як світ" порад, які від

найшла Віра Ке у "Новому Шляху": 

"Дай мені черепашину скойку спокою, 

Мій ціпок віри, щоб на нього спиратися, 

Мою торбинку радости, 

І мою вічну дієту — пляшку спасення, 

Вузлик правдивої віри — 

І це все, що мені потрібне до мандрівки". 

або 

"Не пакуй до подорожньої торби своїх 

клопотів, 

Не нарікай вічно на погоду, 

Ніколи не пропусти нагоди, щоб нав'язати 

дружбу з людиною чи твариною, 

Не випереджуй непотрібно своїх товари

шів дороги, коли вони втомлені, а ти ще ні, 

Не перегодовуй свого тіла, 

Не виголоджуй свого розуму, 

Не перепрацьовуй своїх ніг, 

Не трать настрою, коли тобі висувається 

з-під ніг ґрунт, 

Не залишай за собою нічого, крім доброго 

враження, 

Не бери з собою назад нічого, крім гарних 

спогадів". 

Чи ці поради не придалися б вам, мо

лоді читачі, в часі вашого таборування чи пла

стової мандрівки? 
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Н А Ш ДЕБЮТ 

Дебютантки гуртна "Мани" в Ньюарну. Зліва: Віра Воло-

водюк — Роман Юзенів, Юлія Янимів — Богдан Дзіман, 

Мірна Войтович — Роман Гнатів, Леся Свинтух — Юрій 

Кух, Марта Сиґіда — Борис Ольшанівсьний, Анна Тер

лецька — Євген Галюка, Ліда Бойко — Євген Семенюн, 

"З пуп'янків тут нині розквітли свіженькі 

маки" — це були слова гості, прибулої вперше 

на баль пластунок-деб'ютанток до Ньюарку. 

Баль цей щороку приготовляє у нашій станиці 

Пластприят. Це були чудові, ніжні слова для 

всіх нас, тринадцятьох дебютанток гуртка 

"Маки", які в цей вечір ЗО січня ц. р. вступа

ли "у світ дорослих". Не буду вичисляти, 

скільки то приготування, клопотів та пережи

вань в'яжеться з цією такою важливою для 

нас подією. Це напевно всі знають. Одне певне, 

щ о це був для всіх нас чарівний вечір, який 

залишається в нашій пам'яті та в наших сер

цях на ціле життя. 

Мотря Тимнів — Оленсандер Салевич, Христина Баснян 

— Юрій Темницький, Дарія Твардовсьна — Зенко Сема-

нишин, Таня Бабенко — Олег Нагірний, Дора Ольшанів-

ська — Валентин Олійник, Марійка Голіната — Юрій 

Туринський. 

Під час презентації несподівано наша по

друга, ст. пл. Христя Возняк, подарувала кож

ній з нас чудові нашийники (золоті чотироли-

сті конюшинки), за які ми їй сердечно дякує

мо. Після цього всі чудово та приємно прове

ли прегарну першу нашу забаву. 

А ми всі, пластунки-дебютантки гуртка 

"Маки" з 44-го Куреня ім. Оксани Джеджори 

в Ньюарку, не кінчимо на цьому своєї праці, 

а з новим поривом будемо зустрічати май

бутнє. 

Пл. розв. Ліда Бойко 

С ^ м с і ' л а с т у н є о щ а д н и й . . . 

= ( 4 - т а т о ч к а п л а с т о Ь о ю ^ я к р н у ) 

5 5 8 З а т т і с А у с , ^ ю е у С і і у , л л / ; 0 7 3 0 3 
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Руфус Ґудстрайнер іменує пл. сен. Софію Снрипнин Ін

діанським іменем "Натуусані", тобто "мінною сонця". 

Провід табору "Голос водограю" 

справа до ліва: пл. розв. Марніли 

Васараб — хронінар, пл. розв. Меле-
тій Снігурович — писар, пл. розв. 

Богдан Суховерсьний — заст. нур., 

снарбнин, господар, пл. розв. Валері-

ян Марневич — курінний, ст. пл. І. 

Гарах, ПБ — зв'язновий. 

Минулого рону вліті два юнацькі 

курені з Едмонтону відбули свої ку

рінні табори у парку "Вотертон 

Лейкс" на індіянській резерві ватаж

ка Руфуса Ґудстрайкера. 

13-ий курінь УПЮ-ів ім. Петро Н. 

Сагайдачного під проводом свого 

зв'язкового ст. пл. І. Гараха і 6-ий 

Курінь УПЮ-ік ім. Уляни Кравченко 

під проводом своєї зв'язкової пл. сен. 

Софії Скрипнин були, здається, пер

шими в історії Пласту юнацькими ку

ренями, що таборували з індіянами. 

Табір юнаків прибрав назву "Голос 

водограю", а табір юначон індіянську 

назву "Натууписин" ("святе місце"). 

Табори були курінні, тому відбули-
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ся під проводом зв язкових та курін
них проводів, які підготовили програ

му і зайняття. Обидва табори від

були кілька високогірських мандрівон, 

жили три дні на резерві Крос енд 

Бел під індіянськими шатрами "ті-

піс" і мали багато прецікавих зай

нять, яні вивчали від індіян, як: руч

ні роботи, нуховарство, танці, музику 

(двічі приїздили до табору індіянські 

музичні групи), розпізнавання слідів, 

розпізнавання лінувальних рослин і 

т. п. Ватажок індіянського племени 

над Белі Рівер у парку Вотертон 

Лейнс, Руфус Ґудстрайнер, відвіду

вав пластові табори кожного дня і 

вечорами давав гутірки про індіян-

ське життя і звичаї. Юначки разом з 

індіянськими дівчатами їздили верхи 

на конях, ходили на спільні прогу

лянки, мали спортові зайняття та 

спільні ватри. 

Як бачимо, ці два курінні табори 

були зовсім інакші, ніж дотеперішні, 

а наші юначки і юнаки багато ціка

вого навчилися та мали нагоду впер

ше пізнати зблизьна світ індіян. То

му прощання на закінчення табору 

було справді зворушливе, а вражен

ня з цих таборів напевно довго за

лишаться в пам'яті всіх юначок, юна

ків і їхніх проводів. 

Здається, і для індіян ці спомини 

були винятковими, бо після таборів 



На гірсьній мандрівці. Відпочиваємо 

на висоті 7900 стіп на горі Картю. 
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Пластова Станиця в Едмонтоні одер

жала від індіянського ватажка Руфу-

са Ґудстрайнера листа, що він враз 

із родиною хоче відвідати пластунів 

в Едмонтоні. Тані відвідини відбулися 

на відкриття Тижня Пластуна в не

ділю, 26-го жовтня 1975 р., і тоді 

Руфус Ґудстрайнер надав зв'язковій 

пл. сен. Софії Сприкнин індіянсьне 

ім'я "Натуусані", що значить "жінка 

сонця". 

Юнаки із 13-го куреня УПЮ-ів ім. 

П. К. Сагайдачного переслали нам 

до реданції привіт із свого табору, 

а від зв'язкового ст. пл. І. Гараха ми 

одержали мапку місця таборування 

і ряд знімок, яні з приємністю мі

стимо. 

Ідучи поміж островами, порослими 

непробудженим лісом, поволі пропли

вали ми канойками вперед, тріскаю

чи і ламаючи водне дзеркало, яне 

на своєму плесі відбивало промені 

сонця. Із-за островів щораз більше 

проблискували ясні промені сонця, 

освітлюючи дно озера. Чути було 

лише скрипіння наших весел та хлю

пання води у висліді нашого завзя

того веслування. 

Не раз були випадки, коли ця спо

кійна картина мінялася у настрій бо

ротьби і виснажування сил. Раптово 

сильні вітри провівали через озера, 
по яких ми плили, і то водне дзер

кало перетворювалося в змія, пробу

ючи задавити нас хвилями. У тій бо

ротьбі необхідно було завзято і дов

го веслувати, щоб був янийсь успіх 

у подорожі. 

Також виснажливими були перено-

шення нанойон (портажі). Місцями 

траса, яка різнилася віддалями від 

100 ярдів до двох миль, вимагала тро

хи альпіністики або була така вузьна 

й густо поросла лісом, що перено-

шення канойок було обмежене до си

ли однієї особи. 

За всі ці труднощі і переживання 

нагородою для нас буда можливість 

любуватися чудовими нраєвидами. Ті 

височезні водоспади, оточені величез

ними скелями-каменюнами ще за ча

сів льодовика, ріки з заливами, по 

яких розрослися водні лілеї, всі ті 

цікаві набіни і табори з дерева, дав

но побудовані мисливцями-лісничи-

ми, і пороги, через які ми з вели-

ним захопленням пропливали — все 

це відвертало нашу увагу від труд

нощів, які ми поборювали. Для мене 
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табір — це найкраща частина пла

стування. Може, це тому, що протя

гом декільнох тижнів можна займа

тися лише пластуванням, не журив

шись, щ о вдома чекає недокінчене 

шкільне завдання. Можна побути з 

пластунами, товаришами і говорити 

при речі, які лише нам видні і ціка

ві, бо ми їх пізнаємо вперше. Особ

ливо від часу, коли таборуємо впер

ше серед природи, щораз далі на 

північ, щораз далі від цивілізації, а 

бличже до чистої і дикої природи, 

тоді кожного літа таборування ціка

віше і залишає спеціяльні враження 

у моїй пам'яті. 

Нікому, хто сам на півночі не був 

і не відчув тієї чарівної природи, не 

буде зрозуміло, що нам байдужі не

вигоди і ми відразу забуваємо про 

всі труди. 

Ми собі самі варили. І ніхто не 

думав, що там варити і чи буде то 

смакувати, головне було заспоноїти 

голод, той несамовитий голод, який 

серед природи любить нас переслі

дувати. 

Коли прийшлося стати на стійку, 

то не було труднощів пробудитися, 

бо чарівною була ніч на півночі. Там 

ліхтарон не треба — ясно зовсім і 

без них. Усе освітлене сильним світ

лом місяця — немов удень. Тихо, 

нема ніяких звуків, тишу перериває 

лише час-від-часу протяжний виклик 

качни, яний надає освітленому озеру 

ще більше таємничости, робить йо

го чудовішим. 

Таборуючи в державному лісі, я 

не раз засинав, прислухаючись від

гомонові спокійного переклику птаха. 

Пл. розв. Петро Палієнно, 

V Курінь У П Ю , Торонто 

Хто раз відбув спортовий табір, не 

може його забути, хто ніколи не від

був, не зможе цього зрозуміти. Щ о 

дає спортовому таборові на Пласто

вій Січі тої незабутньої принмети? 

Щ о силує юнака, який держить у 

руці порядок літніх таборів, у пер

шу чергу шукати за датою спорто

вого табору і вголос висловити ба

жання: "я хочу, я мушу поїхати у 

спортовий табір". Щ о викликує в 

юнака бажання бути частиною спор

тового табору, щоб літо було пов

ним? 

Без сумніву, спортовий табір має 

свій своєрідний характер, яний кличе 

юнаків і юначок у колі друзів-прия-

телів провести безжурно, корисно і 

приємно час. "Прийди, зустрінеш од

нодумців з твого осередка, з далеких 

міст Америки, Канади. Друзі такі, як 

ти, які мають довір'я до себе, ба

чать красу в русі м'язів тіла, відчу

вають у собі змагання, перемогти і 

змагатись із собою, заставляють ті

ло бігти дальше, скакати вище, пе

ремагати біль, утому своїх м'язів. 

Від першого дня табору ми застав

ляли свої м'язи до праці, старалися 

осягнути намічену мету, заспокоїтуї 

бажання осягу. Наша мета була гідно 

підготовити себе до річних легкоатле

тичних змагань, щоб якнайбільше 

здобути точок для свого осередку. 

Нелегна це справа, і натягнуті м'язи 

протестували. Але хто пам'ятає про 

натягнуті м'язи, коли на сонці хоче

ться поплавати у голубому басейні, 

коли нличе тенісова площа, манить 

відбиванкова сітка. Хто пам'ятає, що 

МІЙ НАЙКРАЩИЙ ТАБІР 

ледве тягне ноги, коли їдальня пере

творюється в танцювальну залю, а 

по площі табору біжать продуценти 

із пінною до голення, щоб гідно ар

тистів підготовити до накручення фі

льму. На замовлення появився фран, 

мотильок і всі ті додатки на царе

вичеві, і царівна, що рідна мама не 

впізнала б. Ензотики у спортовому 

таборі ніколи не бракувало: маскара

ди, забави, ватри. 

Ватри, ватри, які колисали ліс сво

їм співом, сміхом-жартом будили тра

ви у росі, дружбою безжурних хви

лин слали ночі привіт. Смажене, жа

рене м'ясо на патичках, кукурудза і 

різні ласощі, печені на вогні, чую я 

ще сьогодні в устах, як різні, пре-

різні присмаки спортової кухні. Скі

льки за ті роки спортового табору

вання ми з'їли котлетів, стейків, пе

чень, нурей і "турків", приправлених 

майстерними руками смаку. Скільки 

рижу, макарону, "бульби", политих 

найкращими присмаками, проковтну

ли ми враз із свіжою городиною, са

латою, соновитими овочами. А укра

їнські пиріжки: знинали із швидкістю 

спортового сенундника. 

дуже уважно порад, наук нашого до
рогого коменданта і членів булави. 

їх слова були нам легко зрозумілі. 

Ми легко сприймали їх і пристосову

вали їх у своїх зайняттях. Ми слу

хали святих наук у неділі і свята. 

Під час зеленого літа нам було лег

ко віддати увагу проповідникам і ви-

ховникам інструкторам. Може, доб

ром огріті хвилини наказували нам 

радіти усім, що було частиною хви

лин табору. Щодня вранці і ввечорі 

ми в молитві дянували Богові за все 

одержане добро. 

У день Спаса ми, українсьні спор-

товці, мали щастя поставити перед 

престолом обильні плоди. З святого 

місця каплиці св. Володимира бла

гословили нас отці та бажали нам 

щастя, успіху і витривалости у на

шому житті. 

Багато вражень подарував нам 

Спортовий Табір Пластової Січі "К-

АТЛЕТИ". Довго у пам'яті залишить

ся нам його славний комендант Дан

ко Сушко і його друзі-булава. Ми 

ждемо знову на цю нагоду разом з 

ними ще раз потаборувати. 

Зенон Хабурсьний 

У здоровому тілі здорова душа. 

Свіже повітря, сонце, нагода м'язам 

позмагатись із собою, здоровий харч 

сприяли і нашій душі. Ми слухали 
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БРАТИ БОРИС І МАРКО ҐУДЗЯКИ — 
ПЕРШУНИ ЛЕЩАТАРСЬКИХ ЗМАГАНЬ 1976 

28 і 29 лютого 1976 відбулися ві

сімнадцяті лещатарсьні Міжкрайові 

Змагання за першенство УСЦАК у 

Вест Маунтин, Н. Й. 

У змаганнях брало участь 117 зма

гунів. 

Два брати, пластові юнаки зі Ста

ниці Сіракузи-Ютика, пл. розв. Бо

рис (15 р.) і пл. уч. Марко (13 р.) 

ҐУДЗЯКИ здобули в своїх вікйвих 

групах по 3 перші місця таких кон-

куренцій: крутобіг, великий нрутобіг 

і альпійська комбінація. 

Це не перший раз ставали ці юна

ки до лещатарських змагань і не пер

ший раз здобували медалі. Борис у 

1971 році, коли йому було 10 років, 

здобув друге місце в своїй групі, а 

Марко в 1974 і 1975 рр. здобув пер

ше місце у великому крутобігу. 

Та не лише лещатарство є улюбле

ним спортом обох юнаків. Вони теж 

добрі пливаки й учасники пливаць-

ких змагань, в яних здобували наго

роди, а теж змагаються в тенісі і 

залюбки грають кошиківку. 

"В здоровому тілі — здорова ду

ша" — співали колись наші соколи 

у свойому гимні. І справді, ці два 

виспортовані юнаки визначаються 

теж своїм інтелектуальним ростом. 

Вони стоять між першими учнями її 

своїх американських і українських 

Зліва: Борис, а далі Марно Ґудзяни. 

школах, а теж оба добрі деклямато-

ри. В американських школах, кожний 

у своїй нлясі, здобули перше місце 

в коннурсі деклямацій. Борис теж ви

ступає з деклямаціями на україн

ських імпрезах, а не раз виголошував 

короткі доповіді. Оба вони дуже доб

ре володіють українською мовою. 

При цій нагоді варто згадати, що 

в останньому часі створилася у на

шій Станиці гарна група пластових 

юнанів, яні своєю пластовою поста

вою не уступають юначкам, якими 

наша Станиця завжди гордилася. Про 

працю наших юначок не раз можна 

було читати на сторінках "Юнака". 

Маємо надію, що і в майбутньому 

наші юнаки дадуть про себе знати. 

М. Л. 

НАШЕ ЮНАЦТВО ПИШЕ ДО НАС... 

ЮНАЧКИ ІЗ СТ. КЕТЕРІНС "ЮНАКОВІ" 

Вечір "Юнака" в Ст. Кетерінс 

У суботу, 10-го квітня ц. р. наш курінь 

приготовив для батьків "Вечір Юнака". Ми 

зробили виставку наших робіт, альбомів, гур

ткових і курінних хронік та таборових ем

блем, приготовили програму, співали пісні. 

Кожний гурток дав свій скеч, а на кінці ми 

прийняли всіх гостей чаєм і солодким, яке 

ми самі спекли. 

З цього вечора ми мали прихід 36 дол. 

із добровільних датків і ці 36 дол., разом із 

100 дол. з нашої курінної каси, пересилаємо 

на пресфонд "Юнака". 

З пластовим привітом СКОБ! 

Пл. розв. Аня Прокопець 

14 Кур. УПЮ-ок ім. О. Кобилянської, 

Ст. Кетерінс, Канада. 

Дорогі Юначни із 14-го Куреня УПЮ-он! 

Щиро дянуємо Вам за Вашу ідею улаштувати вечір 

"Юнака" та за Ваш щедрий дар на пресфонд нашого 

журналу. Здається, що ми у Вас маємо наших особли

вих подруг — Ви завжди пам'ятаєте про "Юнака", до

писуєте про своє пластування та про свої таборові при

годи, а також допомагаєте своїми датнами. Хотілося б, 

щоб Ваш запал перейняли також інші нурені юнацтва. 

Бо як можете Ви мати такі здобутки у невеличкому Ст. 

Кетерінс, то чому не можуть осягнути того інші у великих 

станицях? 

Редакція "Юнака" 
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ЗАГАДКИ 

Чиї це ноги??? 

ДОБРЕ ДІЛО? 

Три юнаки здавали звіт упорядникові з 

доброго діла, що зробили минулого дня. 

— "Ну, хлопці, що ви доброго зробили 

вчора?" 

— "Ми перевели через вулицю одну стар

шу паню" — гордо відповіли юнаки. 

— "Як усі три?" — дивується упорядник. 

— "Так, бо вона не хотіла переходити!" 

— відповіли юнаки. 

ВСТУПАЙТЕ В ЧЛЕНИ 

Унраїнсьного Робітничого Союзу 

ВСЕУКРАЇНСЬКО! ПЕРЕДОВОЇ БРАТСЬКОЇ УСТАНОВИ 

УКРАЇНСЬКИХ ЛЮДЕЙ В КАНАДІ І АМЕРИЦІ. 

Модерні — першої кляси — обезпеченеві поліси на життя; 

Допомога окалічілим і немічним членам; Стипендії І сти-

пендійиа 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 бли>кчі інформації пишіть або телефонуйте до місцевих 

секретарів і організаторів УРСоюзу; до його головного орга

нізатора на Каналу Анатолія Білоцерківського на адресу: 

490 Ока 81., ЬаЗаІІе, 0.иеоес, Сапасіа, Теі. (514) 366-1775 

або до Головної Канцелярії УРСоюзу — 440 \Ууотіп£ Аує., 
Зсгапіоп. Ра.. ТХЗ.А. ТеІ. (717) 342-0937. 

І : 

'МИ цм мц И С ч»*̂  

А Р К А З А Х І Д 

це не лише 

модерна українська книгарня 

і крамниця гарних дарунків, 

але також 

справжній мистецький осере

док для обслури 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 " Д М С до ви

шивання, вишивши, жіночі 

хустини; 

великий вибір гарних да

рунків на різні оказії; 

висилка пакунків в Укра

їну. 

АККА ЖЕ5Т 

2282 Віоог 5». №х* 

Тогопіо 21, Он*. 

ТеІерЬопе: 762-8751 

ХЇС 

Ваші заощадження складайте, а позички 

на всякі потреби беріть у фінансовій 

установі, що їй на ім'я: 

УКРАЇНСЬКА Ф Е Д Е Р А Л Ь Н А 

КРЕДИТОВА К О О П Е Р А Т И В А 

" С А М О П О М І Ч " У ДІТРОЙТІ 

ТРИ БЮРА ДЛЯ В А Ш И Х ПОСЛУГ 

НА ЗАХОДІ МІСТА 

7346 МісЬідап Ауєгшє 

Аі Та том/ 

Оеігіоі, МісЬідап 48210 

ТеІ.: 841-2390 

У ВОРРЕНІ 

28792 Коуап КоасІ 

\Л/аггеп, МісЬідап 48092 

Іп ТЬе Кіпд РІага .ііії* 5оідЬ оі 12 Мііе КсІ. 

ТеІ.: 573-7074 

ГОЛОВНЕ Б Ю Р О 

11838 <о$. Сатраи Ауепие 

Натігатск, МісЬідап 48212 

ТеІ.: 891-4100 

Щадіть — Позичайте — Обезпечуйтесь. 

І 

X 

с 

і 

і 

X 

X 

X 

X 
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Замість нвітів на свіжі могили 

наших Друзів 

св. п. 

пл. сен. БОГДАНА КРАВЦЕВА 
І 

пл. сен. ОСИПА СТЕЦУРИ 
3-го квітня ц. р. була відправлена Заупокійна 

Служба Божа і панахида в церкві св. Михаїла в Дірборні. 

Відправляв пл. сен. о. крил. Іван Прокопович. 

З переведеної збірни поміж членами старшої і молодшої 

Фамілії Кодла "Піп Іван" складаємо $151.00 

на пресовий фонд "Юнака". 

Борис Блюй, Осип Бойчун, Всеволод Гнатчун, 

Володимир Грушневич, Ярослав Грушневич, 

Тарас Когут, Петро Лазарчун, Міляс Лебедович, 

о. Іван Прокопович, Роман Стефанюн, 

Роман Татарський, Степан Щуровсьиий 

Замість квітів на свіжу могилу 

св. п. 

пл. сен. ОСИПА СТЕЦУРИ 

складаємо $350.00 на пресовий фонд "Юнака" 
$50.00 — д-р Іван Рудавський; $40.00 — д-р Роман 

Граб; $30.00 — Володимир і Надія Онишневичі; по 

$25.00 — Роман і Ольга Мицини, Омелян і Емілія 

Плешневичі, Володимир Процінсьний, Іван і Діна 

Самійленни, Олег і Христина Самійленни; по $10.00 

— Роман і Іванна Бобяни, Лідія Баранська, Володи

мир Корнага, Роман і Ірина Левицькі, Ярослава 

Левицька, Любомир і Марія Лямпіни, Зиновій Они

шневич з Родиною, Зиновія Онишневич, Петро Пя

сецький, Мирослав Раковсьний, $5.00 — Юрій 

Павлічно. 

Замість квітів на свіжі могили 

св. п. 

пл. сен. БОГДАНА КРАВЦЕВА 

пл. сен. ОСИПА СТЕЦУРИ 

складаємо $105.00 на пресовий фонд "Юнака*. 
$25.00 — Ольга і д-р Минола Кузьмовичі; 

по $10.00 — Володимир Бандера, Юрій Богачев-

сьний, Іриней Ісаїв, Володимир Кріль, Богдан 

Одежинсьиий, Юрій Раковсьний, 

по $5.00 — М. Бандера, Роман Мансимович, 

Анатоль Прасіцьний, О. Швед. 

Замість нвітів на могилу 

св. п. 

ЛЮБОМИРА РАКОВСЬКОГО 

Тестя нашої Подруги ст. пл. Христі Рановсьної 

снладаємо $15.00 на пресовий фонд "Юнана". 

Родині пересилаємо наші сердечні співчуття. 

Членни Куренів УПС-ои і УСП-он "Буриверхи" 

у Нлівленді, С Ш А 

В пам'ять нашої 

Дорогої і Незабутньої Матері 

св. п. 

С Т Е Ф А Н І Ї СІРОЇ 
складаємо $25.00 на пресовий фонд "Юнана" 

Богдан і Ронсоляна Сірі 

Сінамінсон, С Ш А 

Замість квітів на могилу 

св. п. 

АННИ РАДЬ 

снладаю $4.00 на пресовий фонд "Юнака" 

Стефа Дмитрів 

кол. пл. юн. гуртка "Фіялки", Торонто 

Замість квітів на могилу 

св. п. 

АННИ РАДЬ 

складаю $10.00 на пресовий фонд "Юнака" 

пл. сен. Олександер Марченно 

Торонто, Канада 

Замість квітів на могилу 

св. п. 

АННИ РАДЬ 

складаємо $10.00 на пресовий фонд "Юнака" 

ст. пл. Андрій і пл. юн. Анна Марія Мацко 

Торонто, Канада 

Замість квітів на могилу 

моєї Незабутньої Дружини 

св. п. 

ГАЛИНИ ШИЛКЕВИЧ 

снладаю $6.00 на пресовий фонд "Юнака" 

інж. Юрій Шилкевич 

Фейрі Медов, Австралія 

ПРОСИМО СПРАВИТИ ПОМИЛКУ! 

У "Юнаку" ч. 4 (152) з квітня ц. р. трапилася прикра 

помилка: у статті Якора, ЧМ п. н. "Несподівана зустріч" 

подана тричі помилкова дата піднесення прапорів на но-

раблях Чорноморської фльоти — замість 29 квітня 1919 

року має бути 29 квітня 1918 рону. 

Колишньому пластунові М. К., який так дотепно і 

доброзичливо звернув нашу увагу на цю помилку у "Ба 

тьківщині" (з 24. 4. ц. р.) сердечно дякуємо. Редакція. 
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С П И С О К ДАТКІВ 

НА ПРЕСОВИЙ Ф О Н Д "ЮНАКА", 

щ о вплинули до 20 травня ц. р. 

США: 

Пл. юн. Степан, Зоряна і Таня Ременюки, Кеноша 10.00 

Пл. юн. Оксана Подолян, Філядельфія 5.00 

Пл. сен. Євген і Богданна Титли, Гасбрун Гайте 4.00 

по $2.00 

Пл. юн. Христя і Ксеня Гординські, Ньюарк; пл. юн. 

Марта Демчишин, Рарітан; пл. юн. Мирон Ґудз, Гард-

форд; ст. пл. Юрій Ласка, Дітройт; пл. юн. Христя 

Раковська, Клівленд; пл. юн. Натална Оріховська, 

Сомерсет; пл. юн. Альба Кифор, Нювінґтон 14.00 

по $1.00 

Пл. юн. Ірина і Люба Завадівські, Парма; пл. юн. 

Ганна Коренець, Ньюарк; пл. юн. Наталка Закаляк, 

Лінден; пл. юн. Орест Кальба, Воррен; Володислав 

Федун, Фармінґдейл; пл. юн. Ліда Пришляк, Клів

ленд; ст. пл. Ірина Савка, Чікаґо; пл. юн. Михайло 

Винник, Бронкс; пл. юн. Василь, Зірка і Микола Ні-

щуки, Балтімор; ст. пл. Володимир Миськів, Бронкс; 

пл. юн. Тамара Марчук, Нью-Йорн; пл. юн. Юлія, 

Галя і Мотря Весоловські, Нью-Йорн 12.00 

С Ш А разом 45.00 

КАНАДА: 

14-ий Курінь УПЮ-ок ім. О. Кобилянсьної, Ст. Кете

рінс, з вечора "Юнака" $36.00 і з курінної наси 

$100.00, разом 136.00 

Пл. сен. о. Володимир Івашко, Саснатун 10.00 

Пл. сен. Ярослав Іванусів, Едмонтон 6.50 

по $5.00 

Пл. юн. Марта Бручковська, Су Сейнт Марі; пл. 

юн. Ліда, Марта і Богдан Винницьні, Вестон 10.00 

Ст. пл. Віра Маланчій, Торонто 4.00 

по $3.00 
Пл. юн. Оксана, Марійка і Роман Гоголі, Вестон; пл. 

юн. Володимир і Богдан Мансимів, Торонто; пл. юн. 

Юрій Романович, Вінніпег; пл. юн. Марія і Володи

мир Кривуляки, Вінніпег 12.00 

по $2.00 
Пл. юн. Петро Верига, Торонто; пл. юн. Мар'яна 

Кобзан, Ст. Кетерінс; пл. юн. Орест і Ліда Прокоп-

чуни, Едмонтон; пл. юн. Христя Голинсьна, Іслінґтон 8.00 
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по $1.00 

Пл. юн. Анатолій і Ірина Маслівці, Вестон; пл. юн. 

Юрій Келебай, Монтреаль; пл. юн. Роман Мамалиґа, 

Торонто; пл. юн. Леся Давидович, Торонто; пл. юн. 

Тереса і Марта Варениці, Едмонтон; пл. юн. Оксана 

Боднарун, Торонто 6.00 

Канада разом 192.50 

ІНШІ КРАЇНИ: 

Австралія: 

по $0.60 

Пл. юн. Б. Кенез, Бекслей, Норт; пл. юн. О. Сивак 

Беннставн; пл. юн. В. Вовк, Ґілдфорд, разом 1.80 

Замість квітів на могили із Канади і С Ш А 

(посмертні згадки у цьому числі) 676.00 

Усі разом 907.50 

П Р О Х А Є М О 

Н А Ш И Х П Е Р Е Д П Л А Т Н И К І В 

• вирівняти негайно залеглу пе

редплату, якщо хтось цього щ е досі не 

зробив; біля Вашої адреси є число, яке 

вказує, до якого місяця і року запла

чена Ваша передплата; 

• скласти даток на пресфонд 

"Юнака". 

СПИСОК ДАРУНКОВИХ ПЕРЕДПЛАТ 

1. Н. Н. Філядельфія, США, для юнана в Торонті, Канада. 

2. Пластунни-дебютантки, Ньюарн, С Ш А, дві передплати 

для юначки і юнака в Торонті, Канада. 

3. П. Максим Грибик, Аделяїда, Анвстралія, для юначни 

в Аделяїді. 

4. Пл. юн. Богдан Лапка, Парксайд, Австралія, для юначки 

в Арґентіні. 

5. Інж. Ярослав Цюн, Філядельфія, С Ш А, для юнака в 

Римі, Італія. 

6. ОП УСП, Нью-Йорк, США, для 2-ох юначон в Нью-Йорку. 

7. П. Володислав Федун, Фармінґдейл, США, для свяще

ника в Югославії. 

8. Ст. пл. Ліда Динун, Торонто, Канада, для юначни в Ст. 

Кетерінс, Канада. 

9. Ст. пл. Ю. Суховерський, Ґренвілл, Австралія, для юнач

ки в Іст Коррімаль, Австралія. 

10. Д-р І. Лалак, Стратфілд, Австралія, для юначни в 

Кенлі Вейл, Австралія. 

Разом 12 дарункових передплат. 

Щиро дякуємо всім, що прислали даруннові перед

плати для тих, яні самі не можуть собі заплатити за 

"Юнака". Дуже просимо присилати більше дарункових 

передплат, бо маємо багато потребуючих в Арґентіні, 

Парагваю і Бразілії. Ми отримали багато листів з Па

рагваю з проханням, щоб посилати їм усі наші видання 
з цього і минулих ронів. 

Останнє наше звідомлення було поміщене в 'Юна
ку" в числі 4/1976. 
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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 

Українська 

Кредитова Спілка 

297 СоПе£е 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 5Уг% ДИВІДЕНДИ. 

• К О Ж Н А СУМА ВКЛАДУ враз із усіма 

фондами має своє ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. 

ФЕДЕРАЛЬНА КРЕДИТОВА 

КООПЕРАТИВА „САМОПОМІЧ" 

У ЧІКАГО 

2351 \Уе§1 СНісадо Аує. — ТеІ.: НІЛ 9-0520 

СЬісаво, 111., 60622, У.8.А. 

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 РІЛШЕ ВАКЕКУ 

735 Оііееп 5». УУєіі, Тогопіо 2-В, Опіагіо 

ТеІ.: ЕМ 8-4235 

И І Ч І І І І І І ^ ^ ^ ^ 

Праця і ощадність забезпечать 

Вашу майбутність! 

Пластуни і Пластунни, 

учні свято-миколаївських шкіл, 

снладайте свої ощадності у 

СВЯТО-МИКОЛАЇВСЬКІЙ 

КРЕДИТОВІЙ СПІЛЦІ. 

Спілна приміщується в будинну 
Вашої школи і є віднрита від 
год. 10 до 1 по полудні. 

ВеІІжоосІз Аує., ТеІ.: 366-4529 

Тогопіо, Опі. М6^ 2Р4 

в и к о н у є 
всякі 

друкарські 

роботи. 

Д р у к у є м о 

• книжки 

• часописи 

• летючки 

• афіші 

• весільні 

запрошення 
• фірмові 

друки 

КІЕУ РКІМТЕК5 (.ТО. _ РЬопе: 363-7839 

860 КісЬтопсІ Зі. УУеЛ, Тогопіо 2-В, Опі. 

Хто з Вас подорожує 

поїздом * автобусом * літаком * кораблем * 

у Канаді чи поза Канадою 

повинен купити подорожник квиток та одер

жати безплатно потрібні інформації і поради 

в українському подорожному бюрі 

МАРКІЯНА КОГУТА 

і 

ІГОРЯ К У Р И Л І В А 

Віоог Тгшеї Адепсц 

1190 Віоог 51. УУєїі - Тогопіо 9, Опіагіо 

Теїерпопе: 535-2135 А 535-2136 

•^ВХПВ н^^няя 



Р05ТАСЕ РАЮ АТ ТОКОВО, САМАОА 

І? пої сієііуєгєсі ріеазе геїіігп Іо: 

УІМАК Мадагіпе 

2150 Віоог 51. \ЛЛ Тогопіо, Опі. М65 1М8, Сапасіа 

Ціна: 90 центів РЕТУРМ Р05ТАСЕ СиАРАГМТЕЕО 

"МІЙ П Е Р Ш И Й С Л О В Н И К " 

ЦІННА Й НЕОБХІДНА К Н И Ж К А 

Д Л Я К О Ж Н О Ї Р О Д И Н И І Ш К О Л И 

Ж І И Ш Е Р Ш И Н 

с а Ш н и і с 

ОБЄДНАННЯ УКРАЇНСКШХ ПЕДАГОГІВ КАНАДИ 

ТОРОНТО 19ІГ5 

Здійснилася мрія наших визначних вихов

ників — учителів — бл. пм. Ц. Паліїв та 3. 

Зеленого. Уже можна набути у Видав

ництві Об'єднання Українських Педагогів Ка

нади "Мій перший словник", близько тисяча 

слів з ілюстраціями малярів Юрія та Яреми 

Козаків. Посібник необхідний кожній україн

ській родині, яка плекає рідну мову. 

Ціна книжки 6.00 дол плюс 50 центів на 

пересилку. Замовлення тільки грошевими пе

реказами (Мопеу Огсіег) через труднощі з ви

міною чеків, слати на адресу: 

"РЬУ" СО-ОР. ІЛТ)., 768 0.иееп Зі. ̂ езі 

Тогопіо, Опі., Сапааа 1УШ 1Е9 


