
«...Бо ідеї не вб'єш, не зако

паєш, не спалиш. Пластова 

іДея — це вже частина душі 

українського народу. Народ 

живе і історія Пласту іде да

лі...» 
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Дорогі Подруги і Друзі! 

Кожного року в травні відзначуємо день 

нашого патрона — святого Юрія. Обрали ми йо

го на патрона від початку існування Пласту, бо 

тоді вже поставили ми собі за завдання плекати 

лицарські прикмети, якими, як каже легенда, був 

обдарований св. Юрій. 

Із патрона — став св. Юрій для пластунів 

с и м в о л о м , нашим «Білим Лицарем», а його 

день «святом весни» — нашим святом, всього, 

що молоде, живе і творче. 

У св. Юрію бачать пластуни того, хто був у 

боротьбі в і д в а ж н и й і чесний, що ставав 

супротивникові віч-на-віч, а не підступно з-заду. 

Про такого Юрія слухають завжди нові пластові 

покоління на гутірках, таборових ватрах — на 

«святах весни». Про нього говорять вірші та 

співають у своїх піснях. 

Але він є нам символом не лише тому, що 

він безстрашний лицар, але ще й тому, що він 

б о р о в с я сам о д и н і переміг. 

Стояти в боротьбі чи праці у великому гурті, 

як же ж це легко в порівнянні із тим, коли треба 

стояти зовсім самому. Здається, ми навіть час

то не доцінюємо, які ми щасливі, що нас такий 

великий, радісний гурт. Однак життя — це ве

лика невідома, і ніхто з Вас не знає, що воно при

несе та коли прийде той момент, що треба буде 

стояти зовсім самому віч-на-віч злові та небез

пеці. Чи зуміємо тоді піти слідами нашого па

трона? 

Багато з Вас, Молоді Друзі, носить його 

ім'я, бо він став улюбленим не лише пластовим, 

але ж і українським святим, ім'я якого стільки 

батьків вибирають для своїх синів. І вони, певно, 

мріють, що їхні сини будуть г і д н и м и нас-

л і д н и к а м и свого патрона, що будуть боро

тися зі слом, яке б воно не було. Значить, ім'я 

Юрія з о б о в ' я з у є — тільки Ви, може, цього 

не завжди свідомі. 

Коли, однак, у цьому році будемо відзначати 

день св. Юрія, коли засяють ясно вогні наших 

ватер і залунає пісня у радісній зустрічі з весною 

— подумаймо і Ви, Юрки, і ми всі з Вами про 

одного із цим іменем, їло сповнив мрії своїх 

батьків і стоїть гідно та відважно с а м о д и н 

у боротьбі зі злом від 15-гс року юного життя. 

Це Юрій Шухевич — син відомого Вам добре 

командира УПА, генерала Тараса Чупринки - Ро

мана Шухевича. 

Богдан Кравців 

С В . Ю Р І Й 

Тої ночі з весняною бурею 

Він примчався на білім коні, 

— «О візьми ж і мене святий Юрію. 

У бої, на пригоди бучні!» 

І бажанням юнацьким окриленим 

Я ухопився злотих стремен: 

— «/ зміїв убивати дай силу мені 

И боронити красунь царівен!..» 

Зупинився зірками позначений. 

Битий хмарами шлях під конем. 

Білий лицар схилився: Юначе мій!.. 

Сцілував мої очі вогнем. 

На хмаринках розцвів білих рож іней. 

Хтось немов занавісу роздер: 

Ой, довкола народ мій знеможений! 

У полоні мільйони сестер! 

- «О візьми! Поведи Твоїм іменем 

На святі справедливі бої.'» 

... Сходом сонця засяв опромінений 

Злотий спис у правиці моїй. 

(Із збірки «Дорога») 



О С Т А Н Н Я Д О Р О Г А 

О С Н О В О П О Л О Ж Н И К А П Л А С Т У 

У п'ятницю, 5 квітня ц. р., українське грома

дянство і представники Українського Пласту від

провадили на вічний спочинок на віденському 

цвинтарі тлінні останки засновника та ідеолога 

Пласту, проф. д-ра Олександра Тисовського-

Дрота. 

Похоронні відправи розпочалися в полудне

вих годинах в українській церкві св. Варзарч 

Богослужбою та Панахидою, які відслужили па-

рох Відня о. д-р В. Сютик, ЧСВВ, в асисті о. Д. 

Ковалюка з Ґрацу та о. Т. Прокопова, ЧСВВ. 

Пластуни і пластунки з Німеччини тримали в ча

сі відправ почесну стійку біля тетраподу, побіч 

якого на столику, покритому червоною китай

кою з пластовою лілеєю, лежав на чорній окса

митній подушці пластовий капелюх і Орден Свя

того Юрія в золоті — найвище пластове відзна

чення, що його покійний Дрот одержав два роки 

тому з нагоди свого 80-річчя. 

О 3-ій год. по полудні жалібна громада пе

реїхала на Головний Цвинтар, де у виповненій 

квітами та вінками каплиці почалися відправи бі

ля домовини, на якій була синьо-жовта лента, 

червона китайка з пластовою лілею та пластовий 

капелюх. На домовину покладено як символ трьох 

головних обов'язків пластуна, якими так дорожив 

Покійний Дрот, три червоні рожі. Почесну стій

ку біля домовини тримали пластуни і пластунки 

з Німеччини, що приїхали на похорон під прово

дом голови своєї КПСтаршини, пл. сен. о. Ми

хайла Коржана. 

Після відправи в каплиці присутні попряму

вали на місце вічного спочинку Дрота. Пласту

ни і пластунки несли вінки від українського гро

мадянства, пластового проводу, куреня УПС ім. 

С. Тисовського, членом якого був Покійний, та 

інших пластових куренів і з'єднань, приятелів і 

родини Покійного. Побіч домовини почесну стій

ку перебрали старші пластуни і пластунки із 

США, що студіюють у Австрії, а за домовиною 

ішли дружина Покійного Ірина та син Юрій, 

представники пластового проводу, а саме голова 

Головної Пластової Ради — пл. сен. Юрій Ста-

росольський з Вашінґтону, голова Головної Пла

стової Булави — пл. сен. Юрій Ференцевич з 

Нью-Йорку, представник 1-го Куреня УПС ім. 

С. Тисовського і попередній голова пластового 

сеньйорату — пл. сен. Григорій Бобків із Клів

ленду, представники Пласту в Німеччині, пред

ставники українських організацій Відня та гро

мадянство. 

Після закінчення похоронних відправ проща

ли Покійного представники українського грома

дянства з місцевим парохом о. д-ром В. Сюти-

ком на чолі та представники Пласту, перший з 

яких говорив голова ГПРади пл. сен. Юрій Ста-

росольський. 

Останній говорив голова ГПБ пл. сен. Ю. 

Ференцевич, який коротко, по-пластовому склав 

Покійному засновникові Пласту останній звіт, що 

«до останньої збірки стануло перед Вами 7555 

пластунів і пластунок у вільному світі, вірних 

Вашій Ідеї та готових виконати Ваш заповіт...» 

Пластовою піснею «Надобраніч» попрощали пла

стуни свого засновника та ідеолога у мандрівку 

на Вічну Ватру... 

** 

Згідно з дорученням Головної Пластової Бу

лави в місцевостях усіх пластових станиць шіс

тьох країн вільного світу, де діє Пласт, відбули

ся 6-го квітня Панахиди за спокій Душі Дрота, 

а 9 травня — у сороковий день від Його смерти 

— поминальні Богослуження та жалібні апелі. 

Ю. Ф. 

Н Е М А ТЕБЕ... 

Нема Тебе між нами, Батьку й Друже! 

Сумує важко пластова рідня... 

Забрала нам Тебе байдужа 

Не рідна, а чужа земля. 

Життя в Пласті Ти дарував нам, Дроте, 

Життя із сонцем, вітром, на верхах! 

Пласту закон велів Ти зберігати — 

З Пластом найти до волі шлях! 

Сьогодні ми із вдячністю святою 

У смутку чола клонимо важкім... 

Обіт складаєм тут, перед Тобою, 

Щ о житимем за прикладом Твоїм! 

ст. пл. Орест Я. Баранський 

(вірш написаний на першу 

вістку про смерть Дрота) 

** 

* 

Квітневе число «Юнака» вже друкувалося, 

як наспіла до нас вістка про смерть проф. д-ра 

Олександра Тисовського-Дрота. Тому ми, на 

жаль, не могли вже в тому числі надрукувати 

наказу і об'яви Головної Пластової Булави. Ро

бимо це щойно в цьому числі. — Редакція 



ОБ'ЯВА 

Головної Пластової Булави 

ПРО СМЕРТЬ ОСНОВОПОЛОЖНИКА ПЛАСТУ 

Головна Пластова Булава з глибоким 

сумом повідомляє, що в п'ятницю 29 бе

резня ц. р. у Відні, Австрія, помер на 

82-ому році життя Основоположник та 

Ідеолог Українського Пласту проф. д-р 

Олександер Тисовський-Дрот. 

Сл. п. Основоположника Пласту по

хоронять 5 квітня ц. р. на цвинтарі Цен

траль Фрідгоф у Відні, Австрія. 

Смерть Основоположника Пласту — 

Дрота вкрила жалобою цілий Український 

Пласт у вільному світі. 

В усіх пластових станицях шістьох 

країн світу, де діє Український Пласт, 

відбудуться панахиди 6-го квітня ц. р., 

а всіх пластунів обов'язує жалоба до 7-го 

квітня ц. р. 

У сороковий день від смерти проф. 

д-ра Олександра Тисовського, а це 9-го 

травня ц. р. мають відбутися Поминаль

ні Богослуження та жалібні апелі в усіх 

містах, де живуть українські пластуни. 

Нью-Йорк, США, ЗО березня 1968 року. 

ЗА ГОЛОВНУ ПЛАСТОВУ БУЛАВУ: 

пл. сен. Юрій Ференцевич 

голова 

пл. сен. Олександра Юзенів 

ген. секретар 

СТВОРІМ Ж И В И Й ПАМ'ЯТНИК ДРОТОВІ 

нашими пожертвами 

на Пластовий Вишкільний Фонд ім. Дрота 

Для вшанування пам'яті та утривалення ідей 

і виховної праці сл. п. Основоположника Пласту 

Головна Пластова Рада і Головна Пластова Бу

лава створили Пластовий Вишкільний Фонд ім. 

Дрота. 

Пожертви на цей фонд замість кондолен-

ційних листів і квітів на могилу Основополож

ника Пласту прохають пересилати на адресу: 

РЬАВТ — НРВ, 140 8есопг] Аує., 

Кє\у Уогк, N. ¥., 10003, И.8.А. 

Н А К А З 

ГОЛОВНОЇ ПЛАСТОВОЇ БУЛАВИ 

з приводу смерти 

Основоположника Українського Пласту 

Прсф. д-ра ОЛЕКСАНДРА ТИСОВСЬКОГО 

Пластунки і Пластуни! 

У глибокому смутку сповіщаємо Вас, що 

Основоположник Пласту, наш'ДРОТ, відійшов 

на Вічну Ватру в п'ятницю 29-го березня ц. р. 

на 82—ому році свого посвяченого нашій орга

нізації життя. 

56 років тому в думках молодого педагога-

виховника зродилася ідея заснувати для україн

ської молоді організацію Пласт, яка допомогла б 

їй до всестороннього, патріотичного самовихо

вання. За пів сторіччя своєго існування ця ор

ганізація завдяки Дротові виховала тисячі укра

їнських юнаків і юначок у дусі найкращих ідеа

лів гуманности: любови Бога, любови України та 

пошани національних і пластових авторитетів. 

З невеликої організації шкільної молоді 

Пласт перетворився у рух, що охопив цілі поко

ління, перетривав усі бурі і негоди, та стоїть 

далі непохитно на створеному Дротом законі і 

трьох головних обов'язках. 

Сьогодні Дрота не стало між живими. Але 

його легендарна постать, Його ідея залишаться 

живими в серцях сьогоднішніх і майбутніх по

колінь українських пластунів. 

Пластуни і Пластунки! 

Виконаймо Його останнє листовне про

хання до нас усіх: «щирим зусиллям причи

нитеся до розбудови та ідейного утривалення 

Пласту для добра українського народу». 

Будьмо гідними виконавцями Його заповіту! 

СИЛЬНО! КРАСНО! ОБЕРЕЖНО! БИСТРО! 

Нью-Йорк, США, ЗО березня 1968 року 

ЗА ГОЛОВНУ ПЛАСТОВУ БУЛАВУ: 

пл. сен. Юрій Ференцевич 

голова 

пл. сен. Олександра Юзенів 

генеральний секретар 

ь 

Ш Ш ; 
ДРОТ: 

«Не лякайтеся заміту елітарности і не перега

няйтеся кількістю членів з іншими організаціями, 

а дбайте, щоб ставали ними тільки ті, що г і д-

н і ними зватися. Н а ш е завдання — підго

тувати кадри енергійних, характерних, розумних, 

ділових і відповідальних українців. Ми мусимо зма

гати, щоб понад усі дискусії і виміну думок була 

поміж нашими членами о дно з г ід н іст ь у спра

вах, що торкаються нашої нації». 

З 



Д О Л Я ЮРІЯ Ш У Х Е В И Ч А 

СИНА ГЕН. ТАРАСА ЧУПРИНКИ -

РОМАНА 

У місяці лютому появилися в українській пресі 

списки українських в'язнів у совєтських концентра

ційних таборах Мордовії, як доповнення списків, 

що їх подав В. Чорновіл у своїй книзі «Лихо з ро

зуму», про яку подаємо на іншому місці. 

У цих списках на черзі п'ятій находимо пріз

вище: «Юрко Шухевич-Березинський, із Львівської 

рбласти, народжений 1933 р., арештований у 1948 

р. та засуджений на 10 років в'язниці, а в 1958 р. 

на дальших 10 років. 

Юрко Шухевич-Березинський 

Майже рівночасно появився лист-заява Юрія 

Шухевича до Головної Президії Верховної Ради 

УРСР, писаний у липні 1967 р., з якого уривки 

містимо за тижневиком «Новий Шлях», щоб поз

найомити із цим його листом наших читачів. 

ШУХЕВИЧА 

...Зі своїх 34 років життя я вже 19 знаходжу

ся в ув'язненні. Перші 10 років я сидів у тюрмі на 

основі рішення Особливої Наради при М Г Б СР-

СР. І хоча на X X з'їзді К П Р С О С О при М Г Б 

було визнане незаконним органом, але його рішен

ня не втратили законної сили і багато людей, в 

тому числі і я, продовжували сидіти, а деякі си

дять і досі. Наступні десять років я отримав по 

прямій вказівці КГБ, на основі доказів, фабрико

ваних ним же. Продовжують переслідувати мою 

матір — Шухевич-Березинську Наталію. І все це 

при голосних декляраціях про справедливість, за

конність і т. ін. 

Ні, я вже давно перестав вірити у декляро-

вану законність і справедливість, яких ще не ба

чив ніколи втіленими у дійсні вчинки. 

Тому я звертаюся до Вас тепер, коли мені ли

шилося всього один рік до закінчення другого тер

міну перебування у в'язниці не тому, що я маю 

якісь ілюзії відносно Вас, що я сподіваюся, що Ви 

спосібні втрутитись і відновити потоптану справед

ливість. Ні. 

Я звертаюся до Вас тому, що, можливо, за 

кілька місяців відносно мене буде скоєний новий 

злочин — знову почнуть фабрикувати якусь спра

ву, щоб засудити мене втретє. А коли ні, то ніхто 

не може гарантувати мені, що за кілька місяців я 

не буду вбитий з-за рогу найманими вбивцями, як 

сталося з багатьма політичними в'язнями після їх 

звільнення. Хочу назвати хоча б Литвина, Варца-

б'юка, Бергса, Мельніканса та ін. Чи загадково 
помру. 

Або може статись і таке, що буде поновлений 

масовий злочин відносно всіх політичних в'язнів у 

...«у червні 1964 року... працівники КГБ' полк. 

Калаш, капітан Литвин та Маркатаненко постави

ли вимогу, щоб я написав якусь річ, яка могла б 

бути опублікована в совєтській пресі і з якої ви

ходило б, що я пориваю з націоналістичними погля

дами. На моє питання, чи це повинна бути відмова 

від якої б то не було антисовєтської діяльности у 

майбутньому, мені відповіли, що цього замало. Я 

повинен написати річ, у якій був би осуд націо

налізму взагалі, осудженая діяльности О У Н , фак

ти, що компромітують українських націоналістів, а 

також осудив би діяльність свого батька, Шухеви

ча Романа, який у 1944—1955 рр. очолював під

пільний рух на Україні... 

...Оскільки я не вважаю себе винним, то я не 

міг написати такої просьби, що й заявив, виклав

ши мої мотиви у письмовій формі... 
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Мордовії (для чого вже все підготовлене) — буде 
\всіх фізично знищено, а потім будуть знищені 
конавці цього злочину. 

Це мене й змусило звернутися до Вас. щоб 

Ви знали про подібні речі і потім, у майбутньому 

не могли говорити, що Ви не поінформовані від

повідно, що все це робилось без Вашого відома і 

Ьи не несете відповідальности за подібні вчинки 
К1 Ь. 

Мордовія — Озерний» 

Комітет Народньої Оборони, у практиці ~ 
політична поліція. 

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

АААААААААААААААААААА 



Л И С Т Д О М А М И 

Дорога Мамо! 

Чи Ти знаєш, чиї це слова? 

«Лиши це. Прийди сюди в цій хвилині!» 

«Ні. ти сьогодні не підеш до кіна!» — але.. 

«Ні, я сказала!» 

«Ти моє бідне. Де ти так простудився? Лягай 

до ліжка. Я зараз принесу Тобі таблетки і ча-

йочку!» 

Знайомі Тобі ці слова? Певно! Вони Твої. Ти 

не раз мені їх говорила. 

Коли я думаю про Тебе, то мушу сказати: 

яка Ти. Мамо, дивна була. Ну, скажи сама, хіба 

не так? Раз сварила, а раз голубила. Часами Ти 

була сердита, а часами (мушу вдаритися в груди 

і признатися) Ти була така гарна, добра, тепла... 

Ти приходила до мене розважити теплим словом. 

коли було треба, але Ти вміла також, коли того 

цілком не треба було робити, прийти і цілувати 

мене серед товаришів. 

Найцікавіше Мамо, що Ти мене любила зав

жди — навіть тоді, коли Ти мене не любила. За

плутав я Тебе? Це не дивно. Я сам уже довгі 

роки стараюся розв'язати це питання. Ну, бо як 

же так навіть тоді, коли Ти з мене «шкуру дер

ла», Ти солодким голосом запевняла мене, що це 

для мого добра. Дивна Ти, але дивніший ще я, що 

за все це навчився любити Тебе. 

Подумай тільки! Я Тебе, Мамо, люблю не 

тільки за те. що Ти мене сварила — хоч це вже 

вистачає, але я Тебе люблю і за те, що Ти мене 

до кіна не пускала, що Ти мені «кока-колу» забо

роняла пити, о Ти мене посилала задачі робити. 

Подивися лише, за що я Тебе люблю! Не смійся, 

це не смішно! Подумай тільки, скільки більше збит

ків я народив би, коли б Ти на мене не сварила. 

Подумай тільки, скільки зайвих годин я стратив би 

в кіні. А що в зубах дірок не маю, це також зав

дяки Тобі, що Ти не давала мені «кока-коли», а 

спонукувала молоко пити. А коли на вулиці хлоп

ці «в бола» грали. Ти змушувала мене робити за

дачі, і не зворушували Тебе мої гіркі сльози. А те

пер я радію, що сидів у хаті і вчився, бо ось не 

тільки цілий ніс маю, але й читати вмію. 

Щоправда, ми не завжди розуміли одне одно

го. М и не раз трохи сперечалися. Але із тих на

ших малих суперечок зродилося взаємне зрозумін

ня. Я зрозумів Твою велику любов до мене, якою 

Ти в усьому керувалася. Я пізнав, що Ти все ро

била для мого добра, а Ти розуміла, що я молода 

людина, окрема індивідуальність, яка шукає собі 

дороги в життя. Щоправда, Ти показала мені ту 

дорогу, але потім пустила самого утоптувати її да

лі. Ти зрозуміла мої потреби і дала мені найважли

віше: волю і самостійність. За це все, Мамо, я вдяч

ний Тобі і я люблю Тебе. 

У цей День Матері — я цілую Тебе і бажаю 

Тобі многих літ... 

Твій старший син 

Володимир Підпалий 

В Е Ч І Р Н Є 

Вдвох сьогодні посидимо ввечері, мамо... 

Залиши. будь ласка, ложки і відра... 

Я тобі погортаю томів сторінками, 

прочитаю — бо вчений — цитати хитрі... 

Я тобі розповім, що пишуть в газетах. 

чим країна живе, чим живе загряниця... 

Захоплюсь — і забуду сховати в рукав сигарету. 

і ти скажеш своє: — / куди це годиться... 

Із прискринка дістанеш листи від татка, 

жовті, наче печаль твоя удовина... 

Гірко він посміхнеться до нас із картки. 

запитає тебе, чи доглянула сина... 

Ну. хіба за цигарку ти винна, мамо, — 

хай мене покарає, аби верну вся... 

Ой чекала. Не спала. Виглядала роками. 

Вибігала до шляху в надії і тузі... 

Хай без рук і без ніг. Аби — батько дитині. 

Аби в хаті запахла сорочка пітна... 

Полиняли від сліз твої очі сині: 

— Йдуть до всіх. Лише нашого все не видно... 

Бач. куди повернулася наша розмова, 

а хотілося, мамо, інтимно й тихо. 

що в твоєї онуки — голос шовковий, 

твої очі великі, над лобиком — вихор... 

Щ о приїдем до тебе на ціле літо. 

зі столиці втечем у твої тривоги, — 

будуть квіти <5 саду. І на сволоках — квіти. 

Навіть сни будуть в квітах твоїх. їй-богу... 

Буде внучка тобі тупотіти ногами, 

домагатись від тебе казок химерних... 

Вдвох сьогодні посидимо ввечері, мамо. 

як сиділи б удвох, коли б ти не померла... 

(Із збірки лірики «Тринадцяте літо») 
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Ю Р І Й Ш У Л Ь М І Н С Ь К И Й 
А Р Х І Т Е К Т У Р А 

В аргентінському універ

ситеті в Сан Хуані про

фесором архітектури є 

Юрій Шульмінський. 

Свою освіту в цій ді

лянці він здобув у Льво

ві, а потім у Римі. Крім 

викладання на державно

му університеті архітект 

Шульмінський має своє 

власне архітектурне б'ю-

ро. Він проектує і бу

дує для арґентінців різ

ного роду будівлі: шко

ли, церкви, концертові 

залі, туристичні готелі. 

Для української гро

мади в Арґентіні він по

будував будинок Централі кооператив («Відро

дження») в Буенос Айрес. Ця цікава будівля має 

у підземеллі банкові трезори, приземелля і межи-

поверх, у якому є оперативні залі установ та 9 

мешканевих поверхів. Фасада цієї будівлі — це 

скло та алюмініюм у сучасних лініях. У середині 

цієї будівлі відчуваємо духовий зв'язок з наши

ми мистецькими традиціями. Юрій Шульмінсь

кий був також причетний при будові Української 

Католицької Катедри в Буенос Айрес (це п'яти-

банна споруда, як пам'ятка київських зруйноза-

них бароккових храмів) та філії «Просвіти» у 

Білля Аделіна. 

Творчі шукання у країнах Південної Амери

ки розвиває наш архітект тепер у проектах, як 

от — будівельна споруда для Сестер Служеб-

ниць в Чоко; церква в місті Кармен дель Парана 

(Парагвай); на піданській висоті, в Бовені — 

стилева церква, парафіяльний центр, колегія, ін

тернат та манастир Сестер Василіянок; відпочин

ковий та спортовий осередок недалеко Буенос 

Айрес та інші. 

Нещодавно Юрій Шульмінський приїхав до 

Европи оглянути катедри архітектури (при уні

верситетах) і приглянутись, як тепер розвива
ється в Европі архітектура та як там розв'язу
ють архітектурні проблеми з огляду на нову еру 
нашого життя. 

Дарія Сіяк 

У К Р А Ї Н С Ь К А К А Т Е Д Р А 

Н А Г А Р В А Р Д С Ь К О М У У Н І В Е Р С И Т Е Т І 

Якраз у день 22 січня цього року українці у 

С Ш А дістали велику та радісну вістку. В най

старшій та найбільше престижевій високій шко

лі Америки — Гарвардському Університеті, що 

є в Бостоні, започатковано катедру студій укра

їнознавства. 

Вже десять років ішла акція збірки Фонду 

Катедри Українознавства в Америці, а щойно 

цього року при допомозі професорів Гарваоду 

— українців, зокрема при помочі проф. О. Прі-

цака та голови Фонду мгр. С. Хемича, удалося, 

зібравши 300 000 долярів, дістати згоду від пре

зидента Університету на встановлення такої ка

тедри. В пляні намічено три постійні катедри 

українознавчих студій, а саме — історії, літера

тури і мови, але на це треба куди більше грошей. 

Тому тепер іде велика збірка на цю ціль, се

ред українського громадянства, бо кожний ро

зуміє, що катедра наук українознавства на та

кому університеті — це величезний здобуток для 

нас усіх, а в першу чергу для Вас, Дорогі Чита

чі, що будете в майбутньому студентами універ

ситетів в Америці. 

ПОМОЖІТЬ НАМ 

зробити "добре діло" 

і перешліть 

дарункову передплату 

для зразкових, але незаможніх юнаків 

та юначок, особливо з європейських та південно

американських країн. Вони бажали б дістати 

та читати «Юнака», але самі не можуть собі 

його передплатити. 

Адміністрація 



У Л И ? К А 

Ю Ш И Ш 
утгтіч гтттттті 

ТУГГТГГЛШЇТїїТГПТЯТІТТПТГГг 

Дорогі Друзі і Подруги! 

Ви чули, може й читали, статті про книжку 

«Лихо з розуму» В'ячеслава Чорновола? Про неї 

пише і наша, і світова преса. Це книжка про 

оборону прав на свобідне життя нашого народу. 

Вона побачила світ завдяки тому, що десятки 

людей, наражають своє життя, включилися в 

акцію передати нам матеріяли, щоб тут — у віль

ному світі — їх видрукувати. В книжці є твор

чість, листи, документи про українських інтелек

туалістів, яких уряд СССР безпідставно засудив 

на довгі роки в'язниці і концтабору. Книжка 

зрушує і тривожить кожного. 

А коли читаємо у вірші Караванського: «Хто 

дав право людей карати... за любов до своєї мо

ви? З найчесніших робити в'язнів, а за те на чо

лі народу наставляти катів і блазнів?» або у Ми

хайла Гориня: «Мені огидний тип безбатченка, 

людини без роду і племені, для якого «все разно 

какой язик» — то наша уява малює образ св. 

Юрія, який з'явивсь на нашій землі, щоб побо

ротись із змієм... 

Лицар на білому коні — символ відваги і 

посвяти, краси і сили духа, мусить жити і в уяві 

та серцях 20 в'язнів Мордовії. Вони здобулися 

на відвагу не справжній меч узяти в руки, але 

слово правди. За їх прикладом ідуть інші. Хтось 

написав в Україні захалявну летючку і закликає, 

щоб снагою і кров'ю змивати ганьбу з народу, 

якої зазнає Україна від покручів і духових калік, 

що живуть «гумовими серцями» і «шкляними 

очима», не зворушуючись долею народу, не ба-

чучи безправства. 

Довголітній комуніст І. Коляска з Канади, 

пізнавши Україну, написав документальну книж

ку про русифікацію освіти в Україні, обвинувачу

ючи уряд СССР за народовбивчу політику. Зру

шились і партійні комуністи Канади після побу

ту в Україні, вони протестують проти русифі

кації України. Може нарешті і світ зацікавить

ся більше долею народів у СССР. 

Друзі! Як же ж ми святкуватимемо день св. 

Юрія — патрона Пласту? Чи користатимемо з 

його прикладу і сили духа? Чи достатньо ми 

озброїлись, щоб і нас, крий Боже, не тягло у ря

ди «духових калік і покручів зі скляними очима 

і гумовими серцями?» Чи непорушно сильні на

ші почуття приналежности до роду і племени? 

Чи справді бережемо красу і багатство рідної 

мови? Чи не байдуже нам, яка мова є нашою 

інтимною, першою мовою, що нею користуємось 

у приватному житті? Чи вміємо розрізнити доб

ро і зло? Відділити красу від погані життя? Чи 

серце наше охоплює почуттям любови найближ

чих рідних, гурток, Пласт, Україну, людство? 

Якщо усі ці питання зацікавлять Вас і Ви стара

тиметеся приглянутись їм у Вашому щоденному 

житті, тоді ми певні, що Ви поцікавитесь книж

кою «Лихо з розуму», можливі) порадившись із 

старшими, напишете листа до Об'єднаних Націй, 

домагаючися прав людини і для в'язнів у Мордо

вії. Ви захочете шукати шляхів — як їм пода

ти руку... Знайшовши цей шлях, найгідніше від

святкуєте цьогорічне свято нашого Патрона. 

Ваша подруга Гребля 

Ч и В и в ж е 

вирівняли 

п е р е д п л а т у ? 

у ^ З ^ 7 ^ * 

відправний п у н к т 

Чеснотний день 

томливих спогадів 

знов волоцюгою присів на пень 

пригнічених ниттів... 

На спинах серенади снів 

бджолино цокотить ще й олов яна рінь 

чуттів, 

немов копитами тупоголовий кінь. 

На торочках кремінних задумів 

людський учадів гнів... 

Відправний пункт життя 

привабив сум'ятливо в темну просинь забуття 

серпанок скупчених ідей. 

Розгнуздана сваволя спринтера — 

як море, повінь, рейд. 

Спливають ріки пестощів і мрій: 

безпутні мандри, світ. 

прозорий краєвид. 

перо і аркуш справжніх снів, 

і захват у природи лоні. 

Бджолино цокотить та олов'яна рінь 

чуттів, 

як кінь, 

і шлеться в темну голубінь. 

Любомир Госейко 

Українська Папська Мала Семінарія 

Рим, 2. І. 1968 р. 



В У К Р А Ї Н І А Р Е Ш Т У Ю Т Ь П О Е Т І В 

Давно-давно колись арештували Тараса Шев

ченка і вислали далеко поза Україну. І тепер далі 

таке роблять — арештують письменників, поетів, 
мистців. літературознавців за те тільки, що вони 

хочуть права для української мови в Україні... 

Уже минулого року багато наших газет при

несли вістки про багатьох молодих українських лю

дей, яких заарештовано і на довгі роки вивезено 

до далекої Мордовії на важку працю У книжці. 

яка появилася минулої зими, « Л И Х О З РОЗУ

МУ», В'ячеслав Чорновіл зібрав листи тих ув'яз

нених осіб, дещо з їхньої творчости. їхні знімки, 

їхні відважні домагання справедливости. 

Тепер ця книжка має появитися і французь

кою мовою, і в Нью-Йорку у видавництві МекГрав 

Гілл — англійською мовою. 

Ось тут дещо з листів та творчости тих мо

лодих людей, яких карають тільки за те, що люб

лять Україну: 

[Володя, смерть, в даному випадкові моя, на 

якихось два десятки літ ближче чи далі, — а жит

тя моє в кожному разі, навіть якби я вийшов у 

цю хвилину, уже вкорочено, — яке це має значен

ня? Володя, я хочу, щоб ти збагнув, що при всіх 

ударах і перипетіях долі мене буде вести, моєю 

путеводною зіркою буде бажання стати корисним 

своєму народові. Так писав колись Іван Франко. 

так буду повторювати я до кінечних днів своїх. 

Так. Володя, моє здоров'я уже серйозно підір

ване, гадаю, що в цьому плані треба чекати ще 

гірших результатів, моя перспектива 4 житті, пере

рубана уже, не дуже хвилює мене, бо коли я в лю

бимій галузі літератури чи літературознавства ні

чого не лишу не в силу своїх бажань народові, то 

якщо мої муки комусь хоча з близьких мені лю

дей дадуть більший політ фантазії і поштовхнуть 

його до роботи — то вже в цьому я буду бачити 

користь свого життя... 
Все проходить, все минається, коли впевнена 

віра є — писав у котромусь з віршів я. коли мав 

19 чи 20 років. Уже сніг у нас пролітає, скоро зи

ма, а там весна і літо, — ото єдине моє помилу

вання, ото єдина правда, бо іншої важко досягти... 

(Жовтень. 1966 р.. Явас) 

М. Осадчий 

•:~:«<~;~^$м.$м.$м$^^^ 

М. Масютко 

* 

** 
Чи це справді було, чи був сон це? 

Розчинилось забите віконце. 

Як горіло над обрієм сонце, 

Як співали в гаях солов'ї... 

Прокидалися мрії мої. 

Оживали надії мої — 

Розчинилось забите віконце... 

Розчинилось забите віконце 

У тюремній стіні, 

І проміння пестило мені 

Руки, і груди, і стомлену душу. 

Чи це справді було, чи був сон це? 

Це був сон. Бо вгорі — тільки рисочка неба. 

Риска синього неба у забитім вікні. 

Солов'ї не співають мені, 

І пісень мені їхніх не треба. 

Бо й мені не співати тепер, 

Я неначе помер. 

В мене сонце і небо 

Лютий ворог украв, 

Він мене покарав 

За любов мою щиру до неба, 

За любов мою, сонце, до тебе, 

За любов мою, земле, до тебе. 

За любов мою, люди, до вас... 

Тюрма Львівського КГБ. 

17. III. 1966 р. 

УВАГА, М О Л О Д І М И С Т Ц І ! 

Ви читали в березневому числі «Юнака» про 

виставку мистецької творчости молоді і дітей, 

яка відбулася восени 1967 р. в Нью-Йорку захо

дами 64-го Відділу Союзу Українок Америки. 

Виставка мала великий успіх, і тому приготов

ляють другу на осінь 1968 р. 

Отже, хто з Вас має мистецькі здібності у 
малярстві, кераміці, різьбі і т. п., хай уже тепер 

підготовляє свої праці, щоб могти взяти участь 

у цій виставці. Ми особливо будемо раді, коли 

візьме в ній участь багато юнаків і юначок. 

Як це було минулого року, та і в цьому по

кажемо своєю участю всебічне зацікавлення пла

стової молоді. Коли і куди посилати Ваші пра

ці, повідомимо в чергових числах «Юнака». 

•>•:••>•:••:••:•*••:••><":••>*<••:••:••:••: 
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Світає. Через ранню міську мряку пробива

ється такий характеристичний гуркіт автобусо-

вого мотору. Пластуни і пластунки, що вже дов

го чекають на цей звук на місці збірки, мету

шаться: «Гей — віддай мій наплечник!» «По

друго, чому я мушу нести сокиру?...» 

Починається наповнювання багажника ав

тобуса наплечниками, мішками, шатрами, маш-

тами — аж здається, що він трісне. Юнацтво 

нетерпеливиться, одні ходять поза других, зно

сять наплечники, пачки, викрикують. , 

Оподалік стоять батьки: одні із цікавістю 

обсервують, що діється, інші помагають паку

вати, ще інші користають з останньої нагоди 

пригадати дитині, щоб ради Бога тепло вбирала

ся на ніч у шатрі, не згубила нового мішка до 

спання, була чемною. Гамір і замішання. Аж ось 

провідники закликають усіх до автобусів, двері 

зачиняються. Батьки ще вимахують руками та 

викрикують: «А щаслива Вам дорога» — але 

це вже під звук гуркоту мотору. В промінні ще 

холодного весняного сонця пластунство виру

шає в дорогу на свою першу в цьому році зу

стріч із природою, на своє традиційне свято 

Юрія — свято весни. 
Сама дорога на свято весни завжди і всюди 

подібна. Юнацтво говорить, співає, сміється, 

кричить, немов пройняті весняною «гарячкою», 

а провідники безуспішно стараються навести 

спокій. 

Заїхавши на місце, юнацтво починає свої зай

няття, які також з року на рік такі самі. Треба 

розтаборитися, поставити шатра, викопати ро

ви, зробити емблеми, будувати брами, піонер

ське приладдя — і до кількох годин кожний із 

учасників почувається так, немов би вже місяць 

проживав у таборі. 

Найважливіше, однак, на святі весни — це 

зустріч із подругами і друзями, з якими цілу зи

му був контакт лише листами чи телефоном або 

взагалі його не було. При цій першій весняній 

зустрічі на добре знаній таборовій площі ожива

ють як за помахом чародійної палички всі спо

мини разом пережитих літніх таборів... Нічна 

стійка під час бурі, коли кожна крапля дощу ви

давалася кроком ворога і було страшно... день 

пластунки, коли під час виводу веж Марійка пу

стила руку і всі, на сором табору, повалилися... 

Свято Купала, коли кожна юначка сплела вінок 

та пускала його із свічкою на воду..., дводенна 

прогулянка з нічлігом довкола вогника під го

лим небом... спільні ватри і всі співанки, улюб

лені на цьому таборі — або тільки щоденна по

обідня тиша, коли в шатрах ішли розмови, на

в'язувалися дружби і взаємне пізнання... 

Така близька і «своя» поляна під лісом, за

пах шатрової цельти, розпеченої на сонці, звук 

свистка на збірку, рам'я, натерте наплечником, 

смак таборової юшки з менажки — все це по

трапить в одну мить переставити думки із що

денного ходу шкільних чи домашніх зайнять. 

Але свято весни із своєю програмою, тере

новою грою, спортовими змаганнями, дефілядою 

і першою справжньою ватрою дуже хутко про

минає — і юнацтво навіть не спостережеться, 

як усі вже знову у своєму автобусі. 

Який, однак, інший тепер настрій. Потом

лені, із темнорожевими обличчями, спаленими 

весняним сонцем, їдуть тихенько без крику і спі

ву додому, кожний і кожна у своїх думках зга

дуючи пережиті короткі хвилини свята. Для од

них воно було ще однією пригодою, що її запи

шуть до пластового зшитка, для інших — це 

свято було «деб'ютом» справжнього пластуван
ня. 

Для всіх однак було передвісником дійсного 

таборового життя, що стоп о уже близько пе
ред ними. 

Оленка 



П О Д А Р У Н О К 

Сьогодні день св. Юрія. Цікаво, що сталося 

з моєю іконою, де вона тепер?... Ікона... 

** 

* 

Був погідний липневий ранок у Греції. До 

від'їзду залишлося ще тільки кілька годин. Вузь

кими вуличками Атен ішла молода дівчина, роз

глядаючись довкола; тут каварня, в якій уже в 

цій ранній годині грецькі парубки вели розмови, 

попиваючи «узо», там маленька візантійська цер

ковця, перед якою при столі сидів старенький 

священик з довгою бородою. Тут крамниці, різь-

барні, а там — ще одна святиня. 

Час до часу очі дівчини підносилися, щоб 

спочити на Акрополісі. Три дні в Атенах зако

ротко, щоб усе оглянути, але досить, щоб на

завжди остати зачарованою тією античністю, що 

так скромно стоїть поруч наймодерніших бу

динків. Тому дівчині здаволося, що біло-сивавий 

мармур святинь на Акрополісі і цих інших, роз

киданих по місті, мав свою власну мову — вона 

немов чула шепіт цього мармуру. 

Не диво, що хотіла саме із цієї прекрасної 

Греції привезти подарунки додому. Тому в цих 

ранніх годинах перед від'їздом вибралася на роз

шуки. Вже купила кілька дрібничок родині, а 

10. 

ще так дуже хотілося привезти щось... йому! 

Але що? Покищо крам у виставах ніяк не від

повідав тому «щось», що мало бути тільки для 

нього. 

Оглядаючи вистави, вона йшла, оминала вели

кі вулиці — її манили ці маленькі, сховані. Зно

ву її очі піднялися — на Акрополіс, а спускаючи 

зір, затримала його ще на мить на протилежній 

горі. Це був... ага — вже пригадує, вчора го

ворив їм провідник їхньої групи — це манастир 

св. Юрія! 

Св. Юрій... Та це ж тут, у Греції, почався 

його культ! Та це ж вона йому, Юрієві, привезе 

щось із Греції пов'язане з його святим! 

Вона пішла далі шукати ікони його святого. 

Поспішно входила від однієї до другої крамниці, 

різними мовами й рухами старалася вияснити 

продавцям чого бажає, бо час тікав і за пів го

дини треба було від'їжджати з готелю. 

Однак важко було найти таку ікону, як вона 

її хотіла — ніодна не була їй до вподоби. Ось, 

ще одна крамниця, чи варто заходити?... 

І саме знову, немов нехотя, поглянула на 

білий мармур Акрополісу та рішила, що без та

кої ікони не тільки не зможе вияснити йому ше

піт білого мармуру, синь Середземного моря, але 

і так багато, багато інших переживань... 

Увійшла до крамниці, розглянулася — нема. 

Але ось, виходячи, побачила малу ікону св. Юрія. 

Ця ікона їй така знайома — і Юр, і білий кінь, 

і змті — так як завжди були в її уяві. 

Кілька хвилин торгу з греком, і струнка по

стать дівчини бігла з малим пакуночком у на

прямі готелю. Там вже її чекали з від'їздом. 

На питання не відповідала — якось не було 

ані сили ані охоти вияснювати, що оце найшла 

інакший від усіх дарунків — що це і символ, і 

дійсність, і дорогоцінність. 

А коли автобус їхав на летовище, її очі з 

вдячністю зупинилися на білому мармурі мана-

стиря св. Юрія. ** 

* 
Коли з літака вперше показалося побереж

жя Америки, вона з нетерпеливістю уявляла вже, 

як буде розповідати йому про свою подорож, як 

подарує йому цю ікону. 

Зараз увечорі подзвонила. 

— То Ти вже є? 

— Так, Юрку, це я. 

Зустрілася ще цього вечора. В авті вона 

відразу відчула, що щось не так. Чомусь так 

важко ішла розмова... 

— А як було? 

— Гарно, але... 

— А що Ти робив? 

— Працював, але... 



Світла авта відбивалися на мурах кам'яниць. 

Хоча вони були сірі-чорні, запорошені, а то й 

цеглясті, вони пригадували їй білий мармур Ак-

рополісу і шепіт манастиря св. Юрія... 

Якось непевно подала свій подарунок. 

— Це щось для Тебе. 

Він поволі розпакував, і ціле обличчя в ньо

му роз'яснилося. В очах появилася призабута 

теплота, а на устах заграла давня, щира усмішка: 

— Юр, і то на білому коні! 

Ніяковість зникла. Розмова, веселість, сміх... 

Здавалося, що всі зірки сіяли, місяць моргав, а 

мури сірого довкілля грали найкращу мелодію 

молодих сердець. 

Але це не було довго. При прощанні — зно

ву ніяково. Чомусь ніхто не хотів дивитися на 

зірки, ніхто не хотів бачити білого коня... 

— Кінь, зірки — це все Твоя фантазія. 

Із цими словами щезла легкість і щось немов 

принизило до сірої буденщини. 

— Білий мармур не говорить, не співає, не 

шепоче — це все твоя фантазія. Це все у Греції, 

як і синь моря — там, а ніколи тут... Ти вті

каєш від реальности. А реальність це... це... зро

зуміння, що те що було колись, було лише ко

лись... 

Вона не відповідала, лише витягнула ікону 

до нього: 

— Але, Юрку, зрозумій, ікона... 

Бракувало їй слів. Вона таки не вміла йому 

вияснити. 

Розійшлися... 

** 
* 

Сьогодні — день св. Юрія. Щ о сталося з 
іконою? Чи десь забута лежить присипана по

рохом слів: «...та це лише Твоя фантазія»..^ 

Чи. може, висить у кімнаті та ппигал.ує йому, 

їмо р і білі коні, і зірки, і лицарі і... білий мармур, 

що шепоче?... 
Колись — не вміла йому сказати, що думає. 

Сьогодні — не вміє запитати: 

— Де ікона?... 

БУРХ 

• Будьте ПЕРЕДплатником. а не ШСЛЯ

платником «Юнака»! Тому Ш Е НИНІ вишліть 

5.00 дол. -ПЕРЕДплату за 1968 рік, як теж свою 

пожертву на пресфонд «Юнака»! 

Вже появився другий наклад і знаходиться 

в продажу книжка 

Л И Х О 

З РОЗУМУ 

збірник документів із України про 20-ох україн

ських патріотів, заарештованих і засуджених на 

довголітні роки конц. таборів советськими орга

нами безпеки у другій половині 1965 року. 

Цей збірник матеріялів уклав український 

журналіст, спісробітник Академії Наук України , 

ВЯЧЕСЛАВ ЧОРНОВІЛ. 

Книга «Лихо з розуму» дає нам змогу за

черпнути з безпосереднього джерела відомості 

про сучасну Україну, відслонити на короткий час 

заслону над процесами, що проходять на нашій 

Батьківщині і що тривожать усю свідому свого 

завдання українську політичну еміграцію. 

Ціна 6.00 дол. з пересилкою (або рівновартість). 

Цю багато ілюстровану книгу, на 336 сторінок, 

можна набути, висилаючи замовлення на такі 

адреси: 

В Канаді: 

ІІкгаіпіап Каїїопаї Ресіегаііоп 

Р. О. Вох 1104, 8г.п. " Б " 

Тогопіо 9, Опт.. 

У США: 

8 М О Ш 8 К У Р 

Р. О. Вох 6066, Раііегзоп Зіаііоп 

ВаШтоге, Мсі., 21231, ТЛЗА. 

В Европі: 

Р. І. Т_Г. Р. 

З, гие сій ЗаЬоі 

Рагіз 6-е, Ггапсе. 

II 
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У величній головній бібліотеці Нью-Йорку є 

одна з найбільших збірок українських книжок в 

Америці. Саме там, у Славістичному відділі впро

довж кількох місяців була виставка матеріялів 

з поясненнями та ілюстраціями про «КИЇВСЬКУ 

АКАДЕМІЮ — НАЙСТАРШИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

УКРАЇНИ». 

• Ця Академія розвинулась із «Братської 

Школи», потім звалась Колегією, а пізніше Ки-

єво-Могилянською Академією. Розвинув її Петро 

Могила, ігумен Києво-Печерської Лаври, який 

пізніше був митрополитом. 

• Як Г в багатьох європейських вищих 

школах, викладовою мовою тоді була латин

ська, але там також детально вивчали церковно

слов'янську (тодішню українську літературну мо

ву) і грецьку мови. До інших предметів нале

жали ще такі, як різні курси філософії, матема

тики, фізики, астрономії, літератури, мистецтва, 

курси чужих мов (німецька, польська, російська 

і старожидівська (гебрейська). 

• Київська Академія була великим науко

вим центром на сході Европи, з якого користали 

також чужинці. Ось 1736 року на 1243 студен

тів одна десята була із чужих країн. До Києва 
приїздили навчатись студенти з Білорусі, Сербії, 
Молдавії, Росії, Греції, з арабських та інших 

країн. 
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• Повні студії в Академії тривали 12 років. 

• Академія мала одну з найбільших бібліо

тек в Европі, але вона згоріла 1780 року під час 

пожежі. 

Студенти біля будівлі Академії. 

Гравюра І. Щнрського з 1704 року. 

• Як великий український науковий осере

док Академія мала сильний вплив на розвиток 

українських історичних, літературознавчих, фі

лософічних, богословських наук і праць, як та

кож на театр, мистецтво і музику. 

• Там виховувались такі відомі українські 

композитори, як Бортнянський, Березовський, Ве
дель. 

• Оркестра Академії мала близько 100 осіб. 

в Навчались там провідні діячі різних ді

лянок нашого життя: гетьмани (Мазепа, Орлик, 

Виговський і інші), філософ Сковорода, святий 

Дмитро Туптало і багато інших. 

Іучр?теш 

БРАТСЬКИЙ МАНАСТИР 
у Києві на Подолі Ь будівлями Академії. 
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^МУЕРЗАДУ 

ТНЕ КІЕУ 

АСАОЕМУ 

(1617-1967) 
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АК ЕХНІВІТЮХ ЗЕСОШ гшок сліхею 

ТЬе №\у Уогк РиЬІіс ЬіЬгагу 
РІРТН АУЕМІШ А ^ «~о 5ТЙЕЕТ 

• У Москві (як і в цілій Росії) наука і куль

тура тоді сула багато слабше розвинена, і туди 

спроваджували українців з Київської Академії, а 

потім посилали до Академії своїх студентів, щоб 

вони, повернувшись до Московії, працювали для 

розвою науки і культури. 

• 1817 року царський уряд закрив Академію. 

• На виставовкх столах в Нью-Йоркській 

бібліотеці можна побачити книги з описами Ака

демії, книжку Петра Могили (Евколохвіон з 1646 

року), давшій український словник Памви Берин-

ди (друге видання, 1653 р.). Там також пока

зують книгу К. Р. Харламповича про українські 

впливи на російське церковне життя (російською 

мовою, видана 1914 р.). 

• Над столами-габльотками висять портре

ти трьох найбільших патронів Академії: митро

полита Петра Могили, гетьмана Івана Мазепи та 

митрополита Рафаїла Заборовського. 

• У Києві большевицький уряд тепер пля-

нує збурити будинок Київської Академії, нашу 

дорогу пам'ятку. 

Лариса Залеська-Онишкевич 

Ф Ф Ф Ф < ^ < ^ Ф Ф + Ф Ф 4 > Ф Ф « ^ < ^ + 4 » + Ф Ф 4 » Ф Ф Ф ^ Ф 4 » Ф Ф Ф Ф Ф ^ Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф + • 4 ^ Ф Ф 

Згідно з постановою Головної Пластової Булав:і 

ВСІ ПЛАСТОВІ Ю Н А К И І Ю Н А Ч К И 

обов'язані мати власний примірник посібника 

для пластового юнацтва 

Життя в Пласті 
автором якого є засновник Пласту 

Проф. д-р О. ТИСОВСЬКИЙ-ДРОТ 

544 сторінки Ціна: 6.50 дол. 

Посібник для пластового юнацтва "Життя в 

Пласті", а також усі інші пластові видання мож

на набути у пластових крамницях: "МОЛОДЕ 

ЖИТТЯ" в Нью-Йорку, США, або "ПЛАЙ" у 

Торонті, Канада. Подаємо їх адреси: 

МОІ.СЮЕ 2УТТІА, Іпс. 

304 Е. — 9 5т., И е * Уогк, N. V. 10003, Ц.З.А. 
* 

РІ.У Со-ор. І-то". 

768 Оцееп 5г. \Л/е5Г, Тогопто 3, Опг., Сапасіа 

П о г л я н ь т е 

н а В а ш у а д р е с у ! 

Біля Вашої адреси подана дата, доки 

заплачена Ваша передплата. 

Тих, що ще не вирівняли передплати 

за 1967 рік, просимо вислати негайно 

свою заборгованість (5.00 дол.) 

Усіх прохаємо — вислати ПЕРЕДплату 

за 1968 рік — 5.00 дол. 

Будьте ПЕРЕДплатником, а не ШСЛЯ

платником «Юнака»! 

АДМІНІСТРАЦІЯ «ЮНАКА» 

Торонто, Канада. 

В И Р І В Н Я Й Т Е п е р е д п л а т у з а „ ю н а к а 

з а 1 9 6 8 р і к - 5 . 0 0 д о л я р і в ! 

із 
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Дорогі Друзі і Подруги! 

Сьогодні наша прогулянка по землях України веде 

нас у північно-східній закуток нашої землі, до славного 

міста Чернігова. Це старовинне історичне місто. Хоч 

сьогодні воно невелике і не може рівнятися своєю ін

дустрією чи торгівлею із такими гігантами, як от Хар

ків, усеж таки своєю минувшиною заслуговує на увагу 

кожного мандрівника по українських землях. 

1. Кажуть, що на свою величину Чернігів має най 

більше історичних пам'яток із усіх українських міст... 

І не дивно: понад 1200 років історії залишило свій спід 

на цьому славному місті. Це місто старовинних сіве

рян — яких ще Олег Віщий прилучив до великої дер

жави української — Княжої Русі. Літопис під 884-им ро

ком подає: "Олег йде на весеране н победн северяне 

и возложн на нь дань легку и не дасть им козаром 

данн платити"... 

2. Чернігів повний прекрасних церков — ось тут 

Троїцький Собор. Багато із цих церков ще із княжої 

доби. І не дивно: Чернігів був княжим містом, сто-

з 4 
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пнцею Чернігівського князівства. Не раз це князівство 

розросталось і дорівнювало Кнсву своєю могутністю. 

Чернігівські земпі розширились далеко на північний-

схід, навіть Курськ належав до Чернігова. Ба, навіть 

далека Тмуторокань на Кубані належала якийсь час Чер

нігову! 

3. Ось тут одна із старовинних княжих церков — 

П'ятниць на церква, 12-го століття. Вона у візантійському 

стилі, який тоді був поширений в Україні. Вона була 

зруйнована, а пізніше відбудована — як і багато інших 

церков в Україні. 

4. А ось Іллінська церква, із 17-го століття. Коли 

було збудовано сам Чернігів — невідомо, але існував 

він ще в 9-му столітті, а може ще й раніше. Уперше 

згадка про нього в літописах та інших документах (до

говорі Олега з греками) із 907-го року. 

5. Але н у козацьких часах Чернігів ще був важ

ливим центром в Україні. Тут був осідок чернігівського 

козацького полку. Ось — на фотографії старовинна ко

зацька канцелярія, яку теж звуть часом хатою Пнзогуба 

або канцелярією Мазепн. 

(Закінчення на стор. 17 ) 
і*-

ее 
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Т Е д І С Г 

К А Т А Л О Г И У К Р А Ї Н С Ь К И Х М А Р О К 

Якщо Ви стежите за філотелістичними стат

тями в «Юнаку» то напевно завважили, що ми 

дуже часто подаємо інформації про різні укра

їнські марки «за каталогами Максимчука». Як

що Ви серйозно зацікавлені у філателії, то Вам 

напевно цікаво буде, що це за такі каталоги? 

Отож знаний український філателіст, Юліян Ма-

ксимчук, уже від 1950-го року випускає книжеч

ки «Української Філателістичної Бібліотеки», які 

описують українські марки. Ці книжки дуже 

багато ілюстровані копіями марок; кожна з них 

має сто до сто-шістдесят сторінок і по' яких 600 

ілюстрацій. 

Дотепер появилося вісім таких каталогів: 

чотириз них призначені українським недержав

ним маркам, дві — чужинним недержавним мар

кам з українською тематикою, а дві —• україн

ській філателістичній бібліографії. Нан Максим-

чук підготовляє ще до друку дальші каталоги: 

продовження каталогів недержавних марок, а 

також каталоги різних українських державних 

марок та чужир державних марок з українською 

тематикою. 

16 

Ці книжки-каталоги є надзвичайно цікаві. 

Якщо хтось збирає українські марки, то він по

просту не міг би без таких каталогів обійтись. 

А це ж єдині тепер того роду книжки, і на них 

покликаються всі філателісти. 

Зокрема цікаво прочитати про українські 

недержавні випуски, яких за останнє сторіччя 

назбиралось тисячі. Філателісти говорять про 

збирання таких випусків, як «еріннофілію»; є 

окремі клюби «еріннофілів», які такі марки сту

діюють. Українські еріннофіли мають спеціяль

но бгаатий матеріял до збирання, бо наші орга

нізації і товариства вже від давен-давна випус

кають такі значки; студіюючи їх, можемо піз

нати докладно цілу історію України за це сто

річчя. 
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І ш Ш Ц і 

А 

ПОЛТАВЩИНА 
ПОВІТРЯН.ФЛЬОТУ 

Наша історія яскраво віддзеркалена також у 

марках наших сусідів і окупантів; тому в серії 

У Ф Б маємо окремі марки чужинні, але з україн

ською тематикою; польські, російські, мадярські, 

румунські, німецькі, австрійські, чеські тощо. 

; 
! 
! 
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Щ о б уможливити Вам, пластуни-філателіс-

ти, набути ці цінні каталоги, мені вдалося набути 

десять комплектів цих каталогів по дуже зни

женій цілі — лише 25 відсотків того, що Ви, 

звичайно, заплатили б. Якщо Ви зацікавлені, то 

пришліть $7.50 і 0.50 на висилку на мою адресу: 

Мг. Ь. ОпузЬкеуусп, 9 Бое^оогі Бгіує, 

Хазяаи Еаіаіез II., Тгепіоп, N. і., 08608, ІІ.8.А. 

Ціна $8.00 — це належність за всі 8 катало

гів (тому, що це спеціяльна нагода, можемо 

продати лише всі вісім книг нараз, а не пооди

ноко). Є лише десять таких комплектів, тож 

спішіться, щоб не було запізно. 

Любомир Онишкевич 

До «недержавних» марок зачислюємо мар

ки, видані різними організаціями, а також марки 

випущені урядом, але які з тієї чи іншої причи

ни не ввійшли в поштовий обіг. Крім того є 

ще: гербові марки, листові наліпки, повністки, 

франкотипи, печатки та інше. Ці всі речі зака-

талоговані в книгах Максимчука. Є там навіть 

марки, які були запроектовані, але ніколи не по

явилися — як наприклад, серія пластових марок, 

яка мала появитися в 1948-ому році у Мюнхені. 

(Закінчення із стор. 15 ) 

6. І ще одна чернігівська церква, св. Катерини. У 

Чернігові — прекрасна архітектура. І не дивно: Черні

гів з-давен-давна знаний на ціпу східню Европу із сво

їх майстрів, які внробпяпн метал, дерево, скіру, кам'яні 

різьби тощо. У княжих часах із Чернігова походили \іай-

кращі стріли, коп'я, мечі, шаблі, щити, шоломи. 

7. Але і з науки і знання Чернігів славний. Ось 

на малюнку чернігівський "колегіюм", себто вища шко

ла, університет. Збудована ця будівля в 1700-ому році. 

На одному з каменів у стінах цього будинку — герб 

гетьмана Івана Мазепи. 

8. І ось ми прощаємось із тим старовинним містом. 

Ще один погляд понад тихі води річок України, на 

старовинний Троїцький Манастнр (Чернігів розташова-

ний над рікою Десною), і ми залишаємо це місто укра
їнської історії... 

Подав П. Онишкевич 
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Дорога Подруго Дадо! 

Дозвольте не погоджуватися з Вашим засу

дженням пл. сеньйорки-виховниці за провину її доч

ки, ст. пластунки, що вийшла заміж за чужинця. 

На нашу думку, батьки справді відповідають, але 

тільки за виховання дітей. Але діти, а особливо 

старші, за свої вчинки відповідають самі. Зокрема 

у Пласті ми вчимося відповідальности за свої вчин

ки, і тому всі пластові відзначення і перестороги 

надаються саме дітям, а не їх батькам. Коли ж 

курінна пише, «що дочка», ст. пластунка. «вийшла 

заміж», то догадуємося, що ця дочка зробила це 

сама, не питаючись мами, а може навіть проти її 

волі — як це часто в таких випадках буває. Чому 

ж тоді засуджувати невинну матір? М и ж усі зна

ємо з нашого досвіду, як часто ми не слухаємо 

наших батьків! Хіба ж то вони винні, що ми їх не 

слухаємо? 

А факт, що мама, пл. сеньйорка, працює ви-

ховницею, лише підкреслює, якщо не її неспівуча-

сність у вчинку дочки, то щонайменше її гаряче 

бажанняі направити кривду, заподіяну її' дочкою на

шому народові, а Пластові зокрема. Співчуваючи 

мамі, ми хилимо голови перед пластовою поставою 

пл. сеньйорки-виховнииі. 

Але!- ставлячи під сумнів пластову поставу пл. 

сеньйорки-виховниці. заради самої справедливости 

треба розглянути пл. поставу другої сторони: ку

рінної і її куреня, які запитують, чи виховниця має 

право напоминати їх за невживання української мо

ви чи калічення її англійськими словами. Нам прик

ро пригадувати юначкам, що дбати про чистоту і 

красу української мови є їхнім — не чиїм іншим 

— обов'язком. І якщо виховниця мусить пригаду

вати їм цей їхній обов'язок, то це свідчить про брак 

пл. постави у курінної та її курені. 

Нам далі дуже прикро пригадувати юначкам 

і їх курінній, що Пласт — це організація для са

мовиховання. Саме тому основне завдання пласту

нок — це дбати про виховання себе самих, а не 

критикувати та ще й прилюдно своїх виховниць, 

слухати яких є третім головним обоє язком пла

стунки. Критику наших виховниць залишімо іншим, 

а головне відкладімо її на пізніше *- на той час. 

коли наші сини поженяться з українками і коли 

наші дочки повиходять заміж за не-чужинців. 

Провід Спортового Гуртка 

«ВЕДМЕДИКИ» 

Торонто 

Дорогі «Ведмедики»! 

Щ и р о дякую за Ваші думки. Мені завжди ці

каво діставати реакцію на мою рубрику. У Вашо

му випадку цікаво мені було б особливо знати, чи 

це однозгідні думки всіх членів Вашого гуртка —• 

чи лише проводу? Чому ніхто з Вас не підписався? 

Я дістаю багато листів від юнацтва і тому, 

звичайно, можу без сумніву пізнати, чи це писали 

самі юначки або юнаки, чи в тому рука та стиль 

когось старшого. 

Ваш лист, Дорогі «Ведмедики», такий пер-

фектний, що міщу його без ніякої зміни чи поправ

ки. Якщо Ви дійсно його самі писали — ґратулюю 

Вам за Ваше вироблення в українській мові. 

Читаю, що редакція «Юнака» шукає за моло

дими співробітниками — може зголоситеся до ре

дакції? 

Подруга Дада 

Дорога Подруго Дадо! 

Бувши в юнацтві понад 5 років, ми зауважи

ли, що присутність старшого пластунства і сеньйо

рату на станичних збірках чи святах поволі мен

шає. Коли члени У С П і У П С появляються на та

ких збірках, то вони дуже рідко убрані в пласто

вих одностроях. 

Нині в нашій станиці відбулася Свят-вечірня 

зустріч, у якій брали участь все юнацтво і провід 

станиці. Із 10 представників УСП-ів і УПС-ів лиш 

двоє, станичний і кошова. прийшли в одностроях. 

П о закритті цієї зустрічі до нас підійшов наш зв'яз

ковий та спитав нас, чому ми не мали на собі ку

рінних хусток (ми були в одностроях, але мали 

гурткові, а не курінні хустки) ? Сам зв'язковий був 

одягнений в синьо-білій спортовій сорочці і в ясній 

маринарці. Сорочка була, без краватки і розіп'ята 

під шиєю. В нашій опінії, такий одяг невідповідний 

на пластовій збірці, а тимбільше на Свят-вечірній 

зустрічі. Коли ми його запиталися, чому лише один 

сеньйор (було 8 сеньйорів і старших пластунів) був 

в однострою, наш друг зв'язковий нам відповів, що 

«сеньйори не зобов'язані приходити в одностроях 
на такі збірки». 

(Закінчення на стор. 20) 
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М А Л П А Е 
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Ж У Р Н А Л І С Т И Ч Н А Д І Я Л Ь Н І С Т Ь Ю Н А Ц Т В А 

Ж А Й В О Р О Н К И 

Юнацтво, яке любить друковане слово, не 

вдоволюється самим читанням «Юнака». Є ба

гато гуртків, які самі видають свої одноднівки. 

Таким гуртком (щойно перейшов із новацтва) є 

«Жайворонки» із Ст. Кетерінс у Канаді. 

«Жайворонків» є 10, їхньою подругою є пл. 

розв. Соня Кухар. їхня одноднівка «Рій Жай

воронки» багато ілюстрована (їм у цьому допо

магає дуже «Юнак», видно, що вони з ним добре 

знайомі!), є у ній, так як має бути, поважна 

частина (пластова лілея з тризубом, Пластовий 

Закон, стаття «У 75-річчя Івана Чмоли», гарна 

поезія про мову, є переписані повчальні нариси, 

є змісти казок, що їх переказують юначки Оля 

Коробайло, Ліда Ткачук, Аня Лоїк, є віршики, 

відписані і один, мабуть, оригінальний (без ав

торки), є лічилки, гра-скриванка та сміховинки. 

Отже, все, що повинен мати юнацький журнал. 

«Жайворонки» мають почуття гумору, але й ці

кавляться поважними справами у житті дітей, 

які виростають на майбутніх дописувачів і ре

дакторів «Юнака». 

Ваші «Усміхнися», Дорогі «Жайворонки», 

такі дотепні, що Редакція «Юнака» їх викорис

товує. Нехай усміхнуться всі читачі нашого жур

нала. Чекаємо на Вашу чергову одноднівку. Але 

заки почнете друкувати, просіть когось із стар

ших, щоб вичистив її від деяких правописних 

помилок. 

** 

* 

УСМІХНИСЯ 
На катехизації питає священик дітей, чому 
Мойсей вів жидів через пустиню? 

Малий Ярчик відповідає: 
— Бо він стидався іти з жидами через місто. 

Кружляє чутка, що Нассер очікує приходу дру

гого Мойсея, який вивів би жидів із єгипетської 

землі. 

Учитель релігії питає дітей на катехизації: 

— Чому Господь Бог викинув Адама і Єву 

з раю? 

Один учень відповідає: 

— Бо вони не платили чиншу! 

Соня: Чи ти йдеш сьогодні на пластові схо

дини? 

Маруся: Ні, я питала свою сестричну, чи моя 

присутність обов'язкова, а вона мені відповіла, що ні. 

У цю хвилину надходить мати Марусі. 

Мати: Марусю! А може ти мені поможеш ро

бити порядки в хаті? 

Маруся: Ой, мамо, я не можу, спішуся зараз 

дуже на пластові сходини... 

З одноднівки гуртка юначок «Жайворонки» 

Ст. Кетерінс, Канада. 

" П Р О Б Л И С К И " 

Одноднівка учнів Курсів Українознавства 

ім. Григорія Сковороди в Торонті (виходить раз 

у році) «ПРОБЛИСКИ» ч. 7 — ілюстрована, 

зовнішньо оформлена, сторінок 14. На 21 автора 

19 це пластові юнаки та юначки. Змістом одно

днівки є дописи, літературні спроби (поезія і 

проза), які відзеркалюють життя і проблеми, 

зв'язані зі школою і Пластом. Пробивається з 

них різноманітність зацікавлень юнацтва, ідеа

лізм, свіжість і щирість сприймання явищ із дов

кілля, тепла і ніжна безпосередність передачі 
вражінь. 

«Юнак» вибрав із цієї одноднівки нарис пл. 

уч. Андрія Вериги п. н. «Моя Бабуня». Чекаємо 

на^чергові «Проблиски» і сподіваємося, що Редак

ційна Колегія оформить їх ще краще. Головним 

чином, щоб гарний зміст був убраний у таку ж 

мову (вона у Вас вироблена!) без правописних 
помилок. 

МОЯ БАБУНЯ 

Я вперше познайомився з бабунею, коли я 

мав один тиждень. Від тієї хвилини вже мину

ло 15 років. Ми не завжди жили в згоді, але і 

далі люблю бзбуню. Я пам'ятаю деякі непри

ємні хвилини з бабунею, але про це навіть і не 

буду згадувати. 

Я сказав би, що моя бабуня — ідеальна. 

Вона добра кухарка і цікавиться моїми заінте-

ресуваннями і проблемами та силує мене читати 

мої лектури. Бабуня мене возила до школи аж 

до четвертої кляси. Я ще пам'ятаю, коли то од

ного разу бабуня знайшла деякі листи, щ о я 
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мав кинути на пошту, але забув, і вони стояли 

на моєму столі щось два тижні. Добре, що ба

буня мала добре серце і не сказала татові! 

Щ е одна історія відбулася, коли я взяв без 

дозволу два доляри з каси і нікому не сказав. 

Бабуня бачила ці два доляри при мені і дога

далася, що я взяв ці гроші з каси... Я видумав 

якусь історію, наче я знайшов ці гроші на хід

нику однієї вулиці. Цим разом мені не вдалося 

вибрехатися. Тепер я сміюся, коли згадую ми

нуле, але тоді то була поважна справа. 

Я пам'ятаю ще одну малу пригоду. Одного 

разу, в третій клясі, бабця дала мені півтора 

доляра купити кекси на шкільну забаву. Я купив 

кекси, але сам усі «споров» і нічого не заніс до 

кляси. Це було б цікавим для бабуні, бо до цьо

го дня бабуня ще не довідалася про цю подію. 

Але я не є єдина бабусина проблема. В ме

не є сестри Люба і Оленка та братік Петрусь. 

Бабуся завжди мусить за Оленкою і Петрусем 

шукати, бо вони без кінця ганяють довкола ха

ти і качаються у порохах. Бабуня водить Олен-

ку до садочка і назад та мусить Олену і Петруся 

вбирати. То не є така легка справа, коли вони 

безупинно брудяться. 

Також я хотів би додати, що бабуня виро

била аплікацію на канадське громадянство, і вже 

31-го жовтня дістала свої громадські папери. 

Я трохи вчив бабуню канадської історії. Я люб

лю і шаную бабуню і бажаю їй доброго здоров'я 

та многих літ. 

Але мені треба сказати, що я не знаю, як 

бабуня витримала цих 15 років, бо в нас рухли

ва хата і всі зайняті та ніколи не мають часу! 

Андрій Верига 

Торонто 

ЛЕБІДЬ 

Інша одноднівка (без назви), але її можна б 
назвати «Лебідь», бо це є назва гуртка з 18 Ку

реня УПЮ-ок ім. Олени Пчілки в Нью-Йорку. 

Ілюстрація на першій сторінці влучно зображує 

символ назви гуртка та єдність з ним юначок, 

які є на рисунку хвилями, що по них пливає ле

бідь. Лебедеві присвячений і вірш «молодого пе

ра», ілюстрація та довша легенда про Білого 

Лебедя. Якщо цю легенду написала самостійно 

пл. уч. Лариса Магун, то це дуже вдала оригі

нальна спроба. Ларисі треба дальше пробува

ти пера в цій ділянці. Літературного матеріялу 

в одноднівці менше (вірш, легенда, два репорта

жі, рецепти як робити їстивні лялечки, жарти, 

дві хрестиківки) та більше ілюстрацій, зокрема 

щодо підлітків. Одноднівці бракує зовнішнього 

оформлення та, очевидно, доброї мовної коректи. 

Ваша спроба, Лебеді, вдала! Не занедбуй

те і в майбутньому своєї журналістичної вмілос-

ти. Редакція «Юнака» вибрала Вашу ілюстра

цію — лебідь з хвилями та віршик-загадку. Че

каємо на Ваше чергове видання. 
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|8-тий КОРІНЬ 
}м,ОЛЕНИ ПЧІЛК.И 

Сірі очі, гарні ночі 

Гарний...?... пливе по воді 

У пахучому гаї. 

Очі блискучі, 

Голос не співучий, 

Довгу шию має, 

Чудово літає. 

Красно він виглядає, 

Тільки не співає. 

Щ о це? 

(Закінчення із стор. 18) 

До Вас, Подруго Дадо, маємо такий запит: 

Чи сеньйори підлягають пластовим приписам? Як

що так, чому вони не є «зобов'язані» носити наш 

•пластовий однострій і давати юнакам добрий при
клад? 

Скоб! 

Пл. розв. О. М.. пл. розв. Б. Г.. пл. розв. О. Ч. 

Дорогі Друзі! 

Так. пластових сеньйорів і старших пластунів 

обов'язують пластові приписи, а передусім вони по

винні бути завжди прикладом для юнацтва. Коли 

йдеться про станичні збірки, то вони повинні на 

них усі бути, а виховники і члени проводу станиці 

обов язково у повних одностроях. 

Одяг і відповідь Вашого зв'язкового на Свят-

вечірній зустрічі заперечує усім вимогам, які ста

вимо до провідника юнацтва. Але Вас. Дорогі Дру

зі, запитаю на вухо: «у яких приписах Ви вичита

ли, що до однострою можна носити не курінні, а 

гурткові хустки? І у якому відношенні є вони до 

обовязкозих хусток у курінних кольорах?» 

Подруга Дада 
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Останніми часами щораз то більше вчених-

електоніків та електронних інженерів почали до

сліджувати різні тварини. Чому? Виявляється, 

що деякі звірі та інші сотворіння мають незви

чайні органи та змисли, які наука щойно тепер 

відкриває. Мільйони долярів видано, щоб відкри

ти радар і сонар, а виявилось, що різні тварини 

користувались високорозвиненим радаром чи со-

наром уже від передісторичних часів... Які ще 

інші речі зможемо знайти у світі зоології? 

Зокрема в ділянці зброї та оборони природа 

щедра у винаходи. Маскування, ідентифікація 

цілі, техніка замилювання, складні оптичні сис

теми, водний і повітряний сонар, електромагнет-

ний радар, навігація вночі і багато інших модер

них технік сучасного літунства, фльоти і армії 

були «стандартним вирядом» не однієї вже тва

рини від віків. Як висловився влучно один слав

ний інженер: «на одній маленькій комашці, яка 

важить декілька міліграмів, є більше складного 

виряду, як на багатотонному військовому кораб

лі, який саме конструюю... 1, що гірше: виряд 

цієї комашки діє багато краще!» 

Візьмімо, наприклад, одну з найчисленніших 

тварин океанів: кальмара (по-англійському — 

«сквід»). Це молюск, подібний до восьминога. 

Він має довге, цигароподібне тіло, із численними 

«руками» на кінці. Є дуже багато родів тих 

творин, деякі з них маленькі, інші ж — велитен-

ські. Це дуже високорозвинена тварина; «арсе

нал» її зброї і оборони включає: джети для пла

вання, міцний дзьоб довгі «руки» із присосками, 

подвійна оптична система (для бачення на по

верхні моря і в темряві глибин), світляні «ліхтар

ні», зміна забарвлення для замасковання, «чор

нило» для замилення ворогів і багато іншого. 

Це чорнило є зокрема цікаве: воно не роз

пливається в воді, як чорнило восьминогів, а 

згущується в темну, цигароподібну пляму, яка 

дуже подібна до самого кальмара. Себто каль

мар будує такого «псевдокальмара», якого ата

кує ворог в цей сам час правдивий кальмар стає 

майже прозорий, невидимий для ворога і собі 

безпечно втікає... Подбіну систему вживають те

пер (але багато менш успішно) для охорони ба

лістичних ракет, щоб ворог не зістрілив їх сво

їми анти-ракетами. 

Глибоководні кальмари теж уміють уживати 

такого змилювання, але замість чорнила вони 

випускають хмару світляних бактерій, які вони 

тримають в окремому мішечку. Світляний «псев-

докальмар» притягає увагу ворога, а в цей сам 

час притемнений правдивий кальмар дає драла. 

Кальмар набирає воду в окремий отвір у 

свойому тілі, а коли хоче швидко пливти, виду

ває його з великою силою. Цей «джет» може 

порушувати кальмара вперед, взад і в боки із 

великою швидкістю. В часі великої небезпеки 

гаїьмар може вискочити з води і ширяти понад 

поверхнею до 100 стіп, уживаючи своїх плавців, 

як стабілізаторів. Кальмар може теж зміняти 

свою барву, що робить блискавично, перевищу

ючи в цьому ділі навіть хамелеона. Цю здібність 

кальмар вживає, щоб заховатись від ворога, при 

полюванні, а навіть — щоб приподобатись своїй 

обраній дівчинці-кальмарці... 

Глибоководні кальмарі, як і багато глибоко-

вопних сотворінь — риби, раки і т.л. — світять. 

Але і на суходолі знаходимо світляні тварини, 

наприклад, усім нам знані мушки-світлячки. Во

ни витворюють світло в складних, ще мало вив

чених хемічних реакціях. В окремих залозах во-
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ни витворюють «луціферін» — біохемічну суб

станцію, яка світить, я к щ о додати до неї ензим 

«луцісЬераз». Світляк м о ж е гасити і засвічувати 

своє тіло. К о ж н а порода світляків має свій сиг

нал який відрізняється від сигналів інших родів 

світлячків інтенсивністю, барвою і «кодом» за

свічування та гашення. Світляки сиґналізуються 

взаємно «морзеткою»... Щ о більше: звичайно 

самці і самички м а ю т ь інші сигнали, щ о б одне 

одного розпізнати. Самичка-світлячок звичайно 

сидить на листку і прикликає перелітаючих сам-

іг'в окремим світляним сигналом. Але в тому є 

небезпека: є породи х и ж и х світляків, які вміють 

імітувати сигнали самичок іншої породи. І так 

невинний хлопчик-світляк прилітає до листочка, 

де сподіється застати чарівну дівчинку-світляч-

ку, яка так чарівно моргала до нього... Але горе, 

замість неї там сидить х и ж и й людоїд (чи «світ-

лячкоїд»), який накидається на нашого кавалера 

і його пожирає. 

Ц е тільки декілька незвичайних здібностей 

тварин. Н а другий місяць напишу Вам про наві

гацію перелетних птах, про електронні риби, про 

сонар лиликів. 

(Закінчення в наступному числі) 

Любомир Онишкевич 
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В лютневому числі "Юнака" писали ми про 

групку пластунів у Чікаґо, що зорганізували со

бі літературний гурток. Сьогодні подаємо Вам 

інформації про молодих пластунів-мистців із 

гуртка "Бобри" у Вінніпезі та про їхні успіхи 

на мистецькій виставці. Може вони потягнуть 

за собою інших. — Редакція. 

ПЛАСТУНИ 

НА МИСТЕЦЬКІЙ ВИСТАВЦІ 

В жовтні 1967 року Жіночий Відділ Ліги 

Визволення України у Вінніпезі влаштував чай, 

під час якого відбулася виставка малюнків мо

лодих малярів. У цій виставці взяли участь м. ін. 

пл. розв. Орест Чумак і пл. розв. Ярема Шуляке

вич, обидва члени гуртка «Бобри» з 7-го куреня 

УПЮ-ів ім. Святослава Завайавника у Вінніпе
зі. 

Орест Ч у м а к є від шістьох років учнем 

школи малярства відомої учительки проф. Ка

терини Антонович. Він малює олійними фарба

ми найбільше портрети та овочі. Крім цього 

ілюструє українську газетку «Смолоскип», що 

її видає школа Ст. Жанс у Вінніпезі. Орест пля-

нує студіювати малярство. 

Ярема Ш у л я к е в и ч також від п'яти ро

ків є учнем проф. К. Антонович. Він малює вод

ними фарбами та показує у своїх працях багату 

уяву. В конкурсі на відзнаку МПЗустрічі мину

лого року здобув друге місце, а вже двічі здобув 

перше місце своїм проектом на відзнаку зимо

вого пластового табору у Вінніпезі. Ярема пля-

нує студіювати архітектуру. 

На виставці обидва юнаки мали свої праці, 

а пані Башук представила їх зібраній публіці. 

Між тими, що виставляли на цій виставці, було 

велике число пластунів старшого, неюнацького 

віку, а майже всі вони були учнями школи проф. 

К. Антонович. 

Пл. розв. Орест Чумак 

Вінніпеґ 

Пл. розв. О. Чумак і пл. розв. Я. Шулякевич 

перед стінкою із своїми працями. 



н іещодавно газети принесли вістку, що Між

народній Плянетний Центер затвердив назву но

вовідкритої плянети «УКРАЇНА». Ц ю плянету 

відкрив український астроном Микола Черник із 

Кримської Астрономічної Обсерваторії. Ця об

серваторія уже віддавна досліджує дивні малі 

плянети-астероїди, які кружляють навколо Сон

ця в орбітах, що лежать поміж орбітами Марса 

і Юпітера. Астрономи думають, що ці астерої

ди — це залишки якоїсь великої плянети, яка 

колись давно розлетілась на багато малих кус

ників. Але можливо, що астероїди створились і 

в якийсь інший спосіб. 

Астероїди невеликі, звичайно завбільшки в 

декілька миль проміру. Розмір астероїда «Укра

їна» сягає від 1 до 2 кілометрів у діяметрі. 

Кримська обсерваторія відкрила дотепер 

уже приблизно 180 різних астероїдів. Крім того 

там зроблено багато інших цінних дослідів. І не 

дивно: у Кримській Обсерваторії є прекрасні ас

трономічні інструменти, між ними найбільший 

(поза С Ш А ) телескоп у світі. Працює там ба

гато світової слави українських учених. 

Але не лише в Криму працюють українські 

астрономи. І в інших містах України є славні об

серваторії, які знані на цілий світ. Ось, напри

клад, у Харкові інститут радіофізики і електро-

Та не лише -в Україні знайдете славних ук

раїнських астрономів і вчених-науковців. Є ба

гато їх і в інших країнах світу, зокрема у С Ш А . 

Ось нещодавно прислав мені дуже цікаву стат

тю з астрономії інженер В. Качур із Пенсильва-

нії. Назва статті: «Пісковий покрив на поверхні 

плянети Марс». У статті, при допомозі принци

пів теплофізики обраховано пересічну величину 

зернинок на поверхні плянети Марс. З обчислень 

виходить, що поверхня Марса, (принайменше в 

околицях Марсового рівника, де зроблено помі-

ри) покрита піском і нагадує пустелю на Землі. 

Дуже цікаві досліди. 
Присилайте мені різні статті про україн

ських науковців, Дорогі Читачки й Читачі! Я по

міщу інформації про них у цій рубриці Ю Н А К А , 

щоб поділитися тими вістками з Вами всіма. 

Ваш 

Пл. скоб Юрій Лось 

П Л Я Н Е Т А „ У К Р А Ї Н А " 

ніки Академії Наук України спорудив новий ра

діотелескоп, який своїми розмірами належить до 

найпотужніших і найбільших радіотелескопів сві

ту. Він має форму букви «Т»; одне його раме

но має 1800 метрів (майже 2 кілометри!), а дру

ге 900 метрів. Тому, що цей телескоп має такі 

гігантичні розміри, його не можна керувати (на-

прямлювати) механічними способами, як зви

чайні радіотелескопи, а треба до того вживати 

електричних способів. До цього вживають спе

ціальної машини-компютера. 

Цей харківський радіотелескоп працює на 

хвилях 15 метрів і може проникати — 

10,000,000,000 світляних років у Космос. При до

помозі цього інструмента українські вчені вивча

ють радіопроменювання далеких радіогалактик, 

таємничих «квасарів», Сонце і соняшну корону, 

плянети і ряд інших об'єктів. 
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АБО 

СІМ ЩОДЕННИХ ГРІХІВ 

Чи Ви колись, Дорогі Подруги, застановля

лися уважно над тим, скільки з Ваших звичок 

щоденного життя є не лише причиною «гдиран-

ня» Ваших батьків, але також не викликують за

хоплення у тих, на яких Вам частенько найбільше 

залежить — Ваших товаришів, друзів, хлопціз 

чи як там їх називаєте. 

Щ о б дізнатися, шо цих «панів Ваших сер

дець» у Вас денервує, я перевела опит серед 

моїх знайомих молодих пластових друзів і про

сила про опінію та докази Ваших промахів, і у 

висліді вибрала сім найпопулярніших щодгнних 

«гріхів». 

1. Точність 

Найчастіша відповідь на 

питання: «чого не люби

те у дівчат?» була: «не-

точности». 

• «Галка спізняється 

на стрічу кожного разу 

і навіть не виправдуєть

ся!» 

• Ніколи не можна ні

чого заплянувати, бо не 

знаєте, скільки треба буде чекати на дівчат». 

• «Думаєте, приємно чекати на морозі або 

дощі, споглядаючи щохвилини на годинник, а 

вона приходить 20 хвилин пізніше як обіцяла з 

найневиннішим виразом обличчя!» 

2. Накручене волосся 

• «Маруся може ці

лий день ходити із цими 

закрутками і так мене 

вітає, як приходжу до 

неї. Вона навіть їде з 

нами, прикритими лише 

хустиною, на лекцію до 

Музичного Інституту! Чи 

це не страшне? Мені так 

соромно з нею показува

тися між людьми...» 
• «Чи були Ви в суботу на дівочому таборі? 

Цілий табір навіть із проводом бігає в таких 

монстрах на голові!» 
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• «Чому дівчата му

сять наліплювати на свої 

личка стільки фарби? Чи 

вони думають, що ми 

цього не бачимо? Часом 

то навіть поцілувати не 

хочеться, бо думаєш: на

певно Тебе чимось по-

[Ш смарує...» 

4. Естетика їди 

• «Десь на прогулян

ці, в таборі то ще мож

на собі дозволити не 

зважати, як пити чи їс

ти, але біля домівки пи

ти соду просто з пляш

ки, то якось дівчині не 

личить. Як таке бачу за

раз нагадується мені — 

«бом» із «долини міста». 

5. Естетика сидження 

• «Погляньте колись, 

як дівчата вміють неес

тетично сидіти, як ду

мають, що ніхто цього 

не зауважує. Викривлен" 

ноги навіть найкращі ви

глядають неможливо. А 

ще при теперішній дов

жині спідничок то мож

на, спостерігаючи таке, 

забути про всю красу обличчя...» 

6. Вигода 

• «Зенка дуже лю

бить вигоду. Тільки десь 

усяде, вже скидає один 

черевик, бо «її так ви

гідніше». Чи бачили Ви, 

щоб хлопці щось подіб

не робили? Як любить 

вигоду, то хай не купує 

черевиків тісних тільки 

тому, щоб нога вигля

дала менша». 

(Закінчення на стор.25) 
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• "... Пересилаю $10.00 на передплату "Юнака" за 

1967 і 1968 р. "Юнак" надзвичайно цікавий журнал і я 

завжди його радо читаю у військовій академії, де я вже 

майже 4 роки перебуваю. "Юнак" тримає мене в кон

такті із пластовим середовищем, бо не завжди можу 

бути в ньому особисто. Здоровлю щиро привітом 

Скобі — Пл. скоб Орест М. Баранський, Райнкліфф, 

Н.Й., США. 

• Дорогий ЮначеІ Пересилаю передплату на 1968 

р. — 5.00 дол. Мені Ти дуже подобаєшся. Статті та ілю

страції, поміщені в журналі, надзвичайно цікаві. — Скобі 

— пл. юн. Христя Гриценко, Еверет, США. 

Ф ...У долученні пересилаємо грошовий переказ на 

5,00 дол. Це передплата за "Юнака" на 1968 рік для 

Української Вищої Школи в Дітройті. Цю передплату 

уфундував гурток юнаків "Пантера" в Дітройті з гро

шей, які отримав з платового заробітку. Хочемо, щоб 

молодь, що ходить до тієї школи (непластова і пласто

ва) мала також таку приємність, як ми її маємо, чита

ючи "Юнака" — цей дуже цікавий для нас журнал. — 

З пластовим привітом — Скобі — Пл. уч. Юрій Шку

дор, гуртковий, пп. розв. Марко Слюсарчук, курінний 

писар, Дітройт, США. 

• "... Мушу признатися, що всі ми читаємо "Юна

ка", якого дописи, статті та спомини пригадують нам 

— батькам часи таборування на Остодорі біля Підлю-

того в Україні". — М. Пилат, Монтреаль, Канада. 

• "Дорогий ЮначеІ Посилаємо Вам нашу газет

ку (20 сторінок), що їі видали наші "Жайворонки" у 

Ст. Кетерінс. Думаємо, що Вам буде цікаво її прочитати. 

Цю газетку писали і видали недавні новачки, які тепер 

— 22 січня ц. р. — перейшли до юнацтва, і дуже захоп

лені своєю теперішньою юнацькою програмою. Скобі" — 

Пл. розв. Соня Кухар, Ст. Кетерінс, Канада. 

• "... Пересилаю свою передплату за 1968 рік, а 

також дарункову передплату для юначки М.Б.Ш., з 

Ньюарку, США, яка не має батька і сама не може пла

тити передплату за "Юнака", але дуже радо його чи

тає і хоче далі його одержувати. Скобі — Пл. юн. Марта 

Бойко Ірвінґтон, США. 

в "... Долученим чеком посилаю $5.00 на перед

плату "Юнака" для юначки з Ньюарку, яка в лютневому 

числі "Юнака" звертається до Вас з проханням, з уваги 

на її важку матеріяльну ситуацію, посилати даром 'Юна

ка". Дарункову передплату хоче зафундувати цій юнач

ці пан Роман Король з Нью-Йорку, якому помер у січні 

минулого року молодий юнак Юрій Король, член 9-ого 

куреня УПЮ-ів у Нью-Йорку. Цю дарункову передплату 

бажав би він у пам'ять свого покійного сина-пластуна 

продовжувати щороку і просить прислати на його ад

ресу щороку відповідний рахунок-пригадку. Скобі — 

Ст. пл. Андрій Ластовецький, ЛЧ, Нью-Йорк, США. 

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

Управа Пластприяту при Пл. Станиці в Чікаґо, США, 

замість квітів на могили бл. п. Марії Яримович 

і пл. п. Івана Романюка $20,00 

Гурток УПЮ-ів "Тигри", Бронкс, С Ш А — замість 

квітів на могилу бл. п. Бабуні друга 

Бориса Лонкевича 10,00 

Гурток УПЮ-ок "Лісові Троянди", Едмонтон, Канада 5,00 

Спортовий гурток "Ведмедики", Торонто, Канада 

замість квітів на свіжу могилу Основоположника 

Пласту проф. д-ра О. Тисовського-Дрота 5,00 

пл. юн. Ольга і Євген Грицаки, Прінстон, С Ш А 2.00 

пл. юн. Орест Твердохліб, Торонто, Канада 2,00 

пл. юн. Віктор Білоус, Монтерей Парк, С Ш А 1,00 

пл. юн. Юрій Богацький, Ньюарк, С Ш А 1,00 

пл. юн. Павло Роспутько, Філядельфія, С Ш А 1,00 

пл. юн. Ірка, Ліда і Андрій Кунди, Форт Саскачеван 0,50 

Разом у цьому списку $47,50 

ЧИ ВИ ВЖЕ СКЛАЛИ 

в цьому році 

П О Ж Е Р Т В У 

Н А П Р Е С Ф О Н Д " Ю Н А К А " ? 

• Якщо ні, то прссимо це зробити негайно. 

Прибутки з передплат не вистачають на покриття 

всіх витрат, получених з видаванням «Юнака». 

• Пожертви на пресфонд «Юнака» помага

ють нам не лише продовжати його видавання, 

але уможливлюють видавати його ще кращим 
і цікагішим. 

• Раз у рік кожний передплатник повинен 

скласти пожертву на пресфонд свого журнала! 

Адміністрація 

(Закінчення із стор.24 ) 

7. ??????? 

• Є щ е один щоден

ний гріх, якого доказу 

я не дістала на знімку, 

а приніс мені його один 

друг на звукозаписній 

стрічці, і тому не м о ж у 

його Вам показати. 

Але пластун(-ка) спо

стережливі, і Ви напев

но догадаєтеся, щ о це 

за В аш «прогріх», щ о його можна лише почути, 

а не показати на світлині. 

Подруга Оля 
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З И М О В И Й ТАБІР 1967 р. 

Юнаки роблять відбитки 

заячих слідів. 

Кожного року, на початку груд

ня, юнаки вінніпеґського куреня ім. 

Святослава Завойовника починають 

думати про зимовий табір. Усі охот-

ники смарують мокасинки, направ

ляють сніго-ходи та доповнюють свій 

виряд. 

Цей табір відбувається під час 

різдвяних вакацій. Цього року він 

відбувся під назвою "Укпік" від 26-

ого до 28-ого грудня. На зміну, від

бувся він цим разом на приватній 

посілості "Діброва", коло села Мет-

лок. 

Комендантом цього табору був 

ст. пл. Л. Шулякевич; заступником 

коменданта був ст. пл. Ю. Носик; 

а ст. пл. П. Срібняк був виховни-

ком. 

М и виїхали із пластової домів

ки о год. 8.30 ранку та приїхали на 

місце табору якраз перед обідом. 

Кухарі зараз почали поратися, щоб 

приготувати обід, а решта рубали 

дрова або зносили наплечники до 

кабіни. 

Бунчужним першого дня був пл 

роз. О. Ільницький. По обіді було 
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відкриття табору, а потім ми позна

йомилися із тереном та шукали слі

пів звірів. Пізніше ми вирубали ді

ри в льоду Вінніпеґського озера 

пробували ловити рибу. По вечер 

ми довідалися, що в цій місцевост 

живе кілька українських родин і ми 

їх відпідали із колядою. Після за

криття дня був т. зв. "дискусійний 

вечір", на якому порушували акту

альні теми, що цікавили всіх. 

Вночі була стійка двох юнаків, 

які мали пильнувати вогонь. М у ш у 

признатися, що вогонь моєї стійки 

не був дуже теплий, але я був щас

ливий тому, що на мене припала 

перша стійка і не всім хотілося ще 

спати так, що час швидко минув. 

Бунчужним чергового дня був 

пл. роз. О. Чумак. Після снідання 

ми зробили відбитки слідів, що ми 

їх знайшли попереднього дня. По

тім ми знову пішли ловити рибу. 

Звідтіля ми пішли на 8-милеву про

гулянку через озеро до півострова, 

де є гирло ріки "Ред". Тут ми зва

рили обід і знову пробували лови

ти рибу, на жаль, знову нічого не 

зловили. Тоді ми вернулися на ве

черю. Потім було здавання проб, а 

пінзіше закриття дня. 

У програмі третього і останньо

го дня зимового таборування були 

перегони сніго-ходами, а опісля 

теренова гра. Першу нагороду у 

змаганнях сніго-ходами здобув бун

чужний пл. роз. Я. Шулякевич. 

Теренову гру ми відбули в "Ук

раїнському Парку", що є віддале

ний від місця постою 20 миль. Те

мою теренової гри була війна двох 

частин в умовинах тяжкої зими. 

Перше треба було поставити шатра 

і поправити похибки на топографіч

ній мапі "Українського Парку". То

ді ми мусіли віднайти супротивни

ків та "знищити" їх (це все відбу

лося на сніго-ходах, у глибокому 

снігу). Переможно вийшла частина 

під командуванням пл. роз. Я. Шу-

лякевича. Після ми поїхали назад 

до табору зморені та перемерзлі, 

але вдоволені. По-вечері ми приго

товлялися до від'їзду. 

По закритті табору була ватра. 

Пл. уч. М. Климків і я, як два най

молодші учасники табору, мали ша

ну підпалити ватру смолоскипами, 

а потім запалити смолоскипи всіх 

присутніх юнаків. 

Думаю, що всім учасникам цьо

го зимового табору, запишеться не

забутні спомини, хоча траплялися 

моменти хвилевої резиґнації чи нев

доволення, особливо коли вже зим

но надто добиралось до тіла. Усім, 

хто має нагоду, радимо перебути 

такий зимовий табір, бо він є нас

правді найкращою заправою до май

бутнього, часами аж надто твердо
го життя. 

Пл. уч. Радомир Білаш 

писар табору 7-ого куреня УПЮ-ів 

їм. Святослава Завойовника 

Вінніпег, Канада 

Юнаки відпочивають під час прогулянки через озеро. 
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К У П Л Ю А Б О З А М І Н Я Ю 

українські пластові марки, коверти, пе-

рештемпльовані пластовими печатками, 

і пластові металеві відзнаки. Прошу пи
сати на адресу: 

Уигу БіасЬепко, 1025 N. КосІтеІІ 81. 

СЬісаео, Ш., 60622, ІІ.8.А. 

В Е С Е Л К А 

144 Друга Евеню в Нью-Йорку 

(в Пластовому Домі) 
ГеІ.: ОЯщоп 4-9576/79/98 

відкрита щодня від вчасного ранку до пізної ночі. 
'•'" Зимні і теплі перекуски, сніданки, полуденки '"- содові води 

морозиво '•" солодощі — теж вибагливі, імпортовані 
"•" шкільне і кчнц. приладдя "•" українські і чужомовні часописи. 
«Веселка» є улюбленим місцем зустрічів нашої молоді! 

Ю Н А Ч К И 

З АВСТРАЛІЇ Ш У К А Ю Т Ь 

Д Р У Ж Б И 

Ми юначки 14-го куреня ім. О. 

Басараб у Джілонґу пересилаємо Вам 

усім щирий привіт. Ви напевно не 

всі знаєте, де цей курінь находи

ться. Коли розгорнете атляс із ма

лою Австралії, пошукайте за Вікто

рією, столицею якої є Мельборн. 

Приблизно 50 миль на південний за

хід від Мельборну є ця оселя Джі-

лонґ. 
Саме місто невелике і розташо

ване серед полів та лісів. Це один 

із найбільших портів Австралії, що 

має великі склади вовни та багато 

фабрик, але не має високих буді

вель. Хоча в . Мельборні є аж три 

університети, ми тут не маємо ні-

одного, за виїмком інституту тех

нології. Один із його відділів — це 

вовняний, який відомий і поза ме

жами Австралії. Тут живе 48 пла

стунів і пластунок, із того 16 юна

чок, які творять три юнацькі гуртки: 

"Лисички", "Білки" і "Пірн". Ми най

більше любимо життя серед приро

ди, і як лише маємо нагоду, виїж

джаємо на нашу пластову площу, яка 

віддалена 30 миль від Джілонґу. 

У Вікторії маємо власну пласто

ву оселю, що називається "Сокіл". 

Кожного року, у часі різдвяних ва

кацій, з'їжджаються туди пластуни і 

пластунки із цілої Вікторії, щоб від

бути свої двотижневі літні табори. 

У відступах п'ять років усі пла

стуни Австралії з'їжджаються на свої 

великі зустрічі, які відбуваються по 

черзі у різних частинах Австралії, 

з нагоди історичних чи пластових 

річниць. Цього року така ювілейна 

зустріч відбулася біля Сиднею з на

годи 50-річчя Української Держав-

ности, 25-річчя УПА і 55-річчя Пла

сту. 

У нас тут в Джілонґу, у нашо

му курені є пластуни, які хотіли б 

нав'язати дружбу з пластунами із 

Канади і США. Чи знайдеться хтось 

із читачів "Юнака", що був би за

цікавлений листуватися з нами? То

ді пишіть на адресу: 

С К О Б ! 

Пл. розв. Л. Чепак, курінна, 

пл. розв. О. Корнійчук, писар, 

ст. пл. 3. Мнхайлншнн, зв'язкова. 
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В Е Д М Е Д И К И 

на відбиванкових змаганнях 

за мистецтво юньйорів Схід. Канади 

У п'ятницю 9 лютого ц. р. о 5-

ій год. по пол. ми виїхали у складі 

10 осіб під проводом ст. пл. В. Ма

ланчій і ст. пл. Л. Сиротинської до 

Монтреалю змагатися за мистецтво 

Східньоі Канади у відбиванці юнь

йорів. 

У поїзді ми їхали в товаристві 

дружини СУМ-у. Співаючи разом із 

сумівцями, ми провели весело час, 

а наші співпасажири радо слухали 

наших пісень. 

О 10,30 год. увечорі ми прибули 

до Монтреалю. На двірці зустріли 

нас монтреальські пластуни і від

везли до готелю на нічліг. Ми довго 

не могли заснути, бо думали про 

завтрішні змагання. 

В суботу вранці, після снідан

ку, ми поїхали до залі приготовля

тися до змагань. Там було вже ба

гато ДруЖИН: ЖІНОЧИХ І ЧОЛОВІЧИХ. 

Нараз свисток — і змагання поча

лись! 

"За честь, за славу, за ведмедя 

— р-р-афі" І ми підкинули нашого 

ведмедика, дарунок українців Ван

куверу, високо вгору. Ми боролись 

із завзяттям усіма нашими силами. 

Сервували, стинали, бльокували, гна

лись стрімголов ген далеко поза гри

ще, рятувати м'ячі, кидалися на під

логу, рятуючи стинки. 

Наше завзяття принесло успіхи. 

Ми увійшли до фіналів. Тепер ли

шилися на грищі тільки ми — пла
стунки — і вони — наші довголіт

ні суперниці-сумівки з Торонта. М и 

вже йшли востаннє на грище з по

становою виграти. Боролися, не да

валися, але на втрималися проти 

СУМ-у. С У М здобув мистецтво, а 

ми віцемистецтво. 

Було сумно прощатися з давні

ми і новими приятелями, не знаю

чи, коли знову побачимось. 

Змагання закінчилися пізно. Мон

треальські пластуни зарбали нас до 

своєї нової домівки, де приготовили 

нам перекуску, а потім відвезли нас 

на двірець. За їх гостинність ми бу

ли їм дуже вдячні, і їм завдячуємо 

частину наших успіхів. 

До відбиванковоі дружини "Вед-

медики-юначки" належать такі ю-

начки з нашого коша пластунок у 

Торонті: Рома Панчиш'Ин, Люба Дер-

біш, Віра Лихач, 'Геня Коцур, Дар

ка Романець, Соня Яцик, Христя Ма-

лецька і Дарка Грабовецька. 

Пл. уч. Віра Лихач 

10 кур. УПЮ-ок ім. О. Косач, 

Торонто, Канада. 

Увага Пластунки! 

(у віці від 16-ого до 28-ого року) 

С Т Е Ж К И 

К У Л Ь Т У Р И ч . з 

ТІЛЬКИ ДЛЯ ПЛАСТУНОК 

Зацікавлених у музиці, літературі, 

журналістиці, драмі і мистецтві 

відбудеться від 17 до 30 серпня ц. р. 

в околиці Олбані, Н. Й., США. 

ПЕРШІ СТЕЖІ 

116 ЕПегу Аує. 

ігуіпєіоп, N. 3., 07111, 118А. 

В НЬЮ-ЙОРКУ 

можна вплачувати передплату 

за «Юнака» у пластовій крамни

ці «МОЛОДЕ ЖИТТЯ». 

В Т О Р О Н Т І 

можна вплачувати передплату 

за «Юнака» у пластовій коопе

ративі «ПЛАЙ». 

28 

Н А Й К Р А Щ И Й 

П О Д А Р У Н О К 

для Ваших подруг і друзів з приводу їх дня 

народження, іменин, різдвяних чи великодніх 

свят, успішного закінчення шкільного року — це 

РІЧНА ПЕРЕДПЛАТА Ж У Р Н А Л А 

\ о і ш с 

9 Річна передплата у С Ш А і Канада — 5.00 дол. 

(у валюті країни передплатників). Передплата 

для інших країн подана на 2-ій стор. обкла

динки. 

• Не відкладайте цього на пізніше, а вже те

пер вишліть до нашої адміністрації Вашу по

жертву на дарункову передплату для Ваших 

Друзів чи Подруч. 

• Маємо адреси зразкових, але незаможних 

юнаків і юначок, що хочуть діставати "Юнака", 

але самі не можуть заплатити передплати. 

• Зробіть "ДОБРЕ ДІЛО" та зголосіть до нашої 

адміністрації одну дарункову передплату. 

У І Ш А К Мадаїіпе 

2199 Віоог 51. \^е$г, Тогопто 9, Опт., Сапасіа 



БЗЕ £2£ " " " " 

О Щ А Д Н І С Т Ь 

це прикмета кожного доброго пластуна 

та кожної доброї пластунки. 

ПЛАСТУНИ й ПЛАСТУНКИ! 

Складайте Ваші ощадності в нашій найбіль 

шій і найстаршій у Торонті кредитівці 

Українська 

Кредитова Спілка 

297 СоИеее 81. — Тогопіо 2В, Опі, 

Теї.: 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 4Уа% ДИВІДЕНДИ. 

• КОЖНА СУМА ВКЛАДУ враз із усіма 

фондами має своє ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. 

ФЕДЕРАЛЬНА КРЕДИТОВА 

КООПЕРАТИВА „САМОПОМІЧ" 

У ЧІКАҐО 

2351 ̂ езі СЬісаео Аує Теї.: НШ 9-0520 

СЬісаео, 111., 60622, ІІ.8.А. 

З Д О Р О В И Й і С М А Ч Н И Й ХЛІБ 

та всякі інші печива 

випікають 

УКРАЇНСЬКІ ПЕКАРНІ 

власниками яких є 

Анна і Роман Вжесневські 

Тке Риіиге Вакегу 
735 Оиеоп 5?., УУєїт-Тогопто, Оптагіо 

Тої.: ЕМ 8-4235 

Ноте Тоюп Вакегу 
164 Кап* Ау*., Тогопто) Оптагіо 

Тої.: КО 7-7246 

Замість квітів на могилу 

бл. п. Бабуні 

нашого друга БОРИСА ЛОНКЕВИЧА 

складаємо 10.00 дол. на пресфонд "Юнака". 

За провід гуртка УПЮ-ів "Тигри" 

Бронкс, Н. Й., С Ш А 

пл. юнак Юрко Раковський 

гуртковий писар 

Замість квітів иа могили 

бл. п. МАРІЇ ЯРИМОВИЧ 

та 

бл. п. ІВАНА РОМАНЮКА 

складаємо 20.00 дол. на пресфонд "Юнака" 

УПРАВА ПЛАСТПРИЯТУ 

при Пластовій Станиці 

в Чікаґо, С Ш А 

^шлшшшшвж 

Й й й - П Е Р Е П Л Е Т Н Я І 

КІЕУ Р Ш И 5 III) 

в и к о н у є 

всякі 

друкарські 

іґліГХі^і'^р',. 

«вб яіснчомо 5т » 1 ПереПЛетНИЧІ 
"ОВОМО ОМТАЯІО 

роботи 

Нормально банки платять за ощадності 

З відсотки. За Ваші ощадності НА СПЕ-

ЦІЯЛЬНОМУ Ю Н А Ц Ь К О М У КОНТІ в на
шій КрвДНТІВЦІ Одержите: £Й 1/ °/ 

ЩАДІТЬ МІСЯЧНО 

по 5.00 долярів Ш 

а після 5 років одержите ^ 

343.00 дол. 4 

СКЛАДАЙТЕ СВОЇ ОЩАДНОСТІ 

в українській кредитівці 

кРЕдТйУ^чтсть" 

КРЕДИТОРА КООПЕРАТИВА В ТОРОНТО 

140 В.гЬогі» 5». ТогопЮ 2В, Опт 



її поі гієііуєгєй ріеаае геїигп Іо: 

У І Ш А К Ма^агіпе 

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

КЕТОНИ Р08ТАСЕ С Г А К А И Т Е Е Б 
«!;•>>№ 

С И Н И Ц Я 

Б Д Ж О П А 

Ї Ж А К 

БОБЕР 

Л И С 

ф 
ЗАЄЦЬ 

ВОВК 

ІЬог МакисЬ 

188 ^ашев 51; 

ВиГГаїо.К.ї.14210 

12/68 

® ® ® ( ц у ч ю & 

СОЛОВЕЙ ЛАСТІВКА ПІДСНІЖНИК БАРВІНОК 

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

ПЛАЙ 

РЬУ СО-ОР ЬТБ., 768 Оиееп 81. Д¥., 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 іг таборовий виряд -^ спортові ппіпаддя 

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

тва посібник, автором якого є основник Пласту 

ПРОФ. Д-Р ОЛЕКСАНДЕР ТИСОВСЬКИЙ (ДРОТ) 

Життя в Пласті 

544 сторін • багато ілюстрацій ф ціна 6.50 дол. 

* КУПУЙТЕ В ПЛАСТОВІЙ КООПЕРАТИВІ «ПЛАЙ»! 

* ЧИСТИЙ ПРИБУТОК КООПЕРАТИВИ «ПЛАЙ» 

ПРИЗНАЧЕНИЙ НА ВИХОВНІ ЦІЛІ ПЛАСТУ! 

® ® @ 

Ф І Я Л К А 

Б О Р С У К 

К А Ж А Н 

С А Й Г А К 

Р И С Ь 
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ВЕДМІДЬ 

О Л Е Н Ь 

ЛЕОПАРД К О Б Р А О Р Е Л С О К І Л ГОТ УР Т А Р П А Н 


