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А Д Р Е С А Р Е Д А К Ц І Ї : Мг*. ОІЬа Коїтоигусі, 221 Рі 

А Д Р Е С А А Д М І Н І С Т Р А Ц І Ї : уіімак МАОА2ІМЕ 

УІІМАК — а ІІкгаіпіап Моптпіу Маданпе, рцЬІізпесІ 

З М І С Т 

1 Від Редакції 

1 В. Кобець: Леґенда про гуцульську трембіту 

2 Сучасні визначні українці: Оксана Ворушено 

2 Д. Деркачук: Я заздрю сонцю... 

З І. Я.: Асиміляція, її наслідки та боротьба з нею 

4 Мар-ко: Як промовить Сокіл-гора... 

5 Усміхнися: Колись і тепер у Пласті 

6 * •. Вітаємо першого гетьманського пластуна-скобаї 

8 Каліф: Козак знає та мовчить.. 

9 ***: Щ о читають наші юначки? 

10 Поради Подруги Дади 

10 М. Горбач: Нові книжки — "Пацани" 

11 М. К.: Новозбудована церква св. Володимира у Ґлен Спей 

12 Канадська сцена: Перший поїзд через усю Канаду 

13 * : Щ о знаєте про ці їстивні рослини? 

14 Р Ляшевич: Щ о треба брати на мандрівку? 

16 Л. Сиґіда: Чи вмієте добре збудувати кухню? 

17. Л. Ю.: Добре ДІЛО "РИСІВ" 

18 '*-. Загадки 

19 Гурток "Червона Калина": У пошану наших героїнь 
19 Хроніка 

20 "Молоде перо": О. Сушків і Л. Госейко 

21 "Молоде перо": М. Єнкала, М. Татчин і В. Держко 

22 Ю. Оприско і М. Варшона: Через пороги — в Альґонквін па 
24 Усміхнися 

25 Хроніка 

28 Список пожертв на пресфонд і наше листування 

"Юнак" — журнал пластового юнацтва. Появляється що

місяця крім липня і серпня. Вндає Головна Пластова Булава. 

Редагує колегія. Члени редакційної колегії: пл. сен. Ольга 

Кузьмович, пл. сен. Тоня Горохович і пл. сен. Омелян Тарнав-

кий. Наліпка: пл. сен. Ярослав Елиів. Технічний редактор і 

адміністратор: пл. сен. Омелян Тарнавський. 

Річна передплата: С Ш А і Канада (у валюті своєї країни) 

— 6.00 дол., Австралія — 3.50 австр. дол., Австрія — 100 шіл., 

Арґентіна — 350 пез., Бельгія — 120 бел. фр., Велика Брітанія 

— 1.0.0, Німеччина — 10 н. м., Франція — 15 фр. Ціна одного 

числа: у С Ш А і Канаді — 50 центів. 

Редакція застерігає собі право виправляти мову, як теж 

скорочувати й виправляти одержані матеріяли згідно з плас

товою термінологією, пластовими виховними напрямними та 

вимогами юнацького віку читачів. 
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Дорогі Подруги і Друзі! 

Коли це число «Юнака» дійде до Ваших рук, 

будете вже на своїх шкільних вакаціях із широ

кими плянами, як використати ці вільні від на

уки місяці. Ми певні, що незалежно від умовин 

у кожного і кожної з Вас у ці Ваші вакаційні 

пляни включена і Ваша участь у пластових та

борах чи то курінних, чи вишкільних, а може 

також мандрівних чи спеціялізаційних. Але, 

де б Ви не були і щоб Ви тепер не робили, Ваш 

журнал — Ваш «Юнак» повинен бути з Вами. 

Тому в цьому числі, за червень-липень, 

знайдете все, що може Вам знадобитися: і по

раду — і розраду, — і гутірку до передумування 

у спокійні години дозвілля, — і тему до вечір

нього вогника, — і поезію Ваших друзів. 

Ми знаємо з відповідів багатьох із Вас на 

нашу анкету, проголошену у грудневому числі 

«Юнака» з минулого року, що ці наші слова від 

Редакції багато з Вас не дуже охоче читає. Де

хто питає навіть, навіщо ми друкуємо на цьому 

місці в кожному числі «Юнака» наші редакцій

ні статті. 

А проте, вони потрібні, щоб Ви, поки піч-

нете читати дальші сторінки «Юнака», знали, 

чого сподіватися від цього числа, чому воно са

ме таке, а не інакше, та були поінформовані, 

як ми в редакції працюємо. 

Тим разом, крім пояснення змісту цього 

числа хочемо в цій нашій редакційній статті по

ділитися з Вами прикрою вісткою, що з нашої 

Редакційної Колегії відійшли з особистих при

чин колишній головний редактор «Юнака», пл. 

сен. Любомир Онишкевич, ї його дружина, пл. 

сен. Лариса Онишкевич, яка від першого числа 

нашого журнала була правою рукою головного 

редактора і душею не одного числа «Юнака». 

Хоча Друзі Онишкевичі не належать тепер 

формально до нашої Редколегії, ми сподіваємо

ся, що вони, як співтворці «Юнака», які працю

вали у нашій Редколегії від самого початку по

яви «Юнака» в січні 1963 року аж досі, будуть 

і далі живо цікавитися його долею та допома

гати нам своєю співпрацею. А тим часом щиро 

дякуємо їм за їхню дотеперішню співпрацю. 

Ваша Редакторка 

а Василь кооеці 

Т1Р0 ГУЦУЛЬСЬКУ 

ТТЄМБ1ТУ 

Синьо-білими косами у лісі під Косовим 

Блискавиці косили вітри під корінь. 

Танцювала гроза дощами косими 

І сміялася громом надщерблено в горах. 

Аж поки вогнем у смерічку вдарила. 

Серцевину проткнувши синьою шпицею. 

Смерічка в знемозі тоді ридала 

І капали сльози в траву живицею. 

Там додому йшов' лісом гуцул із Косова, 

Вчувши плач смерековий, закляк здивований. 

«Ти зрубай мене, леґіню, — так ніжно просить 

Деревина ота смерековою мовою. — 

Щоб не мучилась я, вчувши клекоти лісу, 

НічиМ їм відгукнутись — обпалені віти... 

То зрубай мене, леґіню, в три удари навкісно 

І зроби з мого тіла співучу трембіту. 

Оповий лиш корою берези отої. 

Щ о росте над потоком десяту весну. 

Котра чує його лиш надривний стогін... 

Я тоді відмолодну, тоді я воскресну-». 

Тричі вдарив сокирою смеречину під корінь. 

Взяв на руки, як дівчину, і поніс до повітки. 

Тоді втихла гроза, лігши спати у горах, 

А з-під рук юнакових народилась трембіта. 

...Ходить звуком трембіти леґенда по світу. 

Долина з полонини зеленими сплесками. 

Проводжаючи похорон, забанує трембіта. 

Засміється у горах, зустрічаючи весни. 

(«Ранок». 1969 р.) 



О К С А Н А Б О Р У Ш Е Н К О 

Оксана Борушенко на

родилася 1939 р. у Вар

шаві, де жили її батьки. 

Після закінчення 2-гої 

світової війни пережива

ла в Реґенсбурзі, у Ні

меччині, де як учениця 

початкової української 

школи належала до Пла

сту та новакувала. 

Переїхавши з батька

ми на постійне поселен

ня до Бразілії, закінчила 

в Куритибі середню 

школу і, одержавши стипендію, студіювала іс

торію на Федеральному Університеті, а рівно

часно Академію Економічних Наук, де одержа

ла ступінь доктора економічних наук. 

Але її зацікавлення зосередилися на істо

ричних дослідах і коли у 1964 році склала іспит 

на конкурсі професорів навчання історії в се

редніх школах, покликано її на становище куль

турно-мистецького референта Департаменту 

Культури Штату Парани. На цьому пості Окса

на Борушенко зробила багато для пропаганди 

української культури. 

Від 1967 р. працювала вона на університеті 

в Куритибі як професор-асистент, вибираючи як 

спеціяльність своєї наукової праці історичні до

сліди іміграції різних народностей у Парані. Те

мою докторської дисертації вибрала наша моло

да Оксана історію української іміграції у Бразі

лії, що появиться з допомогою бразілійського 

уряду як окрема книжка. 

Оксана Борушенко, як сама каже, не мала 

нагоди ніколи пізнати велич і красу України, але 

завдяки батькам (мати її походить зі Стрия та 

була теж колись у пластових рядах) і українсь-

2 

Дмитро Деркачук 

** 

Я заздрю сонцю. Будень то чи свято — 

Воно нас гріє, кожен з ним на ти. 

Велика мудрість — людям усміхатись 

Так щиро. І з такої висоти. 
** 
* 

Доки мисль іскриться, доки серце б'ється, 
Доки голос пісні лине зазивний. 
Бережімо землю! Нам ще доведеться 
На чужих плянетах їсти хліб земний! 

(«Ранок» 1969 р.) 

СТВОРІМ ЖИВИЙ ПАМ'ЯТНИК ДРОТОВІ 

нашими пожертвами 

на ПластоЕкй 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 8есопг1 Аує., 

N6^ Уогк, N. У., 10003, ЇЛ.8.А. 

ким підручникам географії, навчилася її люби

ти. Тому з усіх наукових успіхів найбільше вра

дувало її запрошення проф. В. Кубійовича із 

Сарселю, Франція, написати до Енциклопедії 

Українознавства працю про «Українців у Бра

зілії». 

З огляду на активність молодої дослідниці 

не лише в науковому житті, але і в громадсько

му, зокрема в українських жіночих організаціях, 

Союз Українок Америки обрав її «молодим та

лантом» на 1967 рік. 

Ми радіємо успіхами Оксани Борушенко на 

кожному полі, тому що для нас, пластунів, її 

життя — це найкращий живий доказ, що мож

на залишитися вірним Першому Головному Пла-

стуновому Обов'язкові у різних обставинах і 

різними способами. 

(За «Нашим Життям») 



Стаття з Чехо-Словаччини 

А С И М І Л Я Ц І Я , її Н А С Л І Д К И Т А Б О Р О Т Ь Б А З Н Е Ю 

Від одного із наших молодих читачів із 
Чехо-Словаччини дістали ми оцю статтю із 

прохання помістити її в "Юнаку". З правди

вою приємністю друкуємо оце повний її текст 

та під наголовком, який подав сам автор, як 

наглядний доказі про те, чим живе, що думао 

і як реагує наша свідома молодь у Чехо-Сло-

ваччині. Віримо і знаємо, що таких як оцей 

наш молодий автор, у Чехо-Словаччині біль

ше. І для таких юнаків і юначок "із тамтого 

боку" організуємо дарункові передплати "Юна

ка". — Редакція. 

"Якщо кожний буде із кварцу, 

то цілий народ буде із брил". 

(Ян Неруда, чеський письменник) 

Важливою проблемою є тепер для україн

ців цілого світу, як запобігти впливам асиміля

ції, які тепер проходять у житті нашого народу. 

У житті кожного народу важливу ролю відо-

грає його рідна мова. І тому у цій статті хочу 

хоча коротко проаналізувати під тим оглядом 

ситуацію, так як вона являється тепер у Чехо-

Словаччині. Щ о торкається українців Чехо-Сло

ваччини, то між ними діють впливи, які асимі

люють та дезорієнтують. Виникає питання: «У 

чому це проявляється?» 

У ділянці нашої мови і в нашому українсь

кому шкільництві зауважуємо асиміляційні тен

денції, які проводяться як у словацьких газетах, 

так і іншими способами. Є навіть випадки, що 

деякі люди відрікаються рідної мови, а це озна

чає, що вони відрікаються і рідного народу, і 

приналежности до нього. Не знаю, що цим хо

чуть показати, чи, може, що вони ніби щось 

більше ніж ті, які залишаються вірними рідній 

мові, вірними своєму народові. Бо ж ніхто не 

може заборонити мову свого народу, мову рід

ної матері. Тут треба підкреслити, що в декого 

дуже слабо усвідомлюються слова Тараса Гри

горовича Шевченка: 

«Учітеся, брати мої, 

Думайте, читайте, 

І чужому научайтесь, 

Свого не цурайтесь...» 

У дальших рядках хочу зосередитись го

ловно на словах «свого не цурайтесь». 

Асиміляція проявляється у мові зокрема у 

молодих, які приходять з міст додому, у рідне 

село, і вже чути від них замість рідних — сло

вацькі слова. Про що це свідчить, важко сказа

ти. Може про низький інтелектуальний рівень. 

Таких і подібних випадків є багато. 

Коли я вже зупинився навколо проблеми 

українського села в Чехо-Словаччині, хочу 

торкнутися і проблеми нашого фолькльору 

(звичаїв, пісень). На деяких селах вже відки

даються або краще сказати заникають наші на

родні звичаї (весільні та інші), які були і є дзер

калом культури цього або іншого села. Це 

діється зокрема під впливом модернізації де

яких сіл. Згаданими фактами я хотів показати, 

як цим забуванням, асимілюванням багато втра

чаємо із того, що торкається підвищення націо

нальної свідомости. 

Дальшою надзвичайно складною і важли

вою проблемою є питання нашого шкільництва. 

Хто приводить до такої ситуації, хто це спри

чиняє? По-перше, наші люди своєю байдужістю 

та стагнацією, а по-друге екстремні сили збоку 

словаків, які послуговуються різними викривле

ними «фактами», що їх наводять у деяких сло

вацьких газетах, та цим викликують дезорієн

тацію нашого українського населення. 

Щ о в цій справі роблять наші школи? Як 

відносяться до цього наші учителі? Про цю гру

пу нашої інтелігенції можна багато похвально

го сказати, бо ж вона найактивніше виступила 

проти екстремів ворожих нам сил деяких сло

вацьких середовищ та проти їх шовіністичних 

думок, які торкаються українського шкільництва. 

Потрібно нам брати на увагу не лише су

часність, в якій ми опинилися, але будувати і 

майбутні сили, майбутні кадри. Мусимо усвідо

мити собі важливість проблеми виховування 

молоді в нашому народньому дусі. Згадавши 

школу, в мене був замір показати слабість по

ширювання і скріплювання національної свідо

мости серед нашої молоді, та можливости по

ступового розвитку цієї свідомости в наших 

школах. Вже в початковій школі треба почати 

від того, щоб вже в цих молодих роках дитина 

засвоїла собі поняття, до якого народу вона на

лежить. Вже змалку треба показувати дітям 

красу нашої української народньої творчости, 

вчити їх нашої багатої і славної історії. Я бачу 

слабке зацікавлення наших учителів цими спра

вами, хоча є тут ще інші перешкоди, а саме 

брак відповідних матеріялів, джерел тощо. 

Явище асиміляції проходить серед нашої 

спільноти не лише у С Ш А і Канаді, як я дові

дався з деяких українських газет, що там появ

ляються, але ця проблема є серед нас — україн

ців у Чехо-Словаччині та деінде. Хоча я, може, 

з'ясував цю проблему досить докладно, але, ду

маю, що головного ще не сказав. Хтось бо мо

же запитати: «А що під цим оглядом діється в 

Україні?» Там помічуємо щось гірше — явну 

русифікацію... 

І. Я. 



Я К П Р О М О В И Т Ь С О К І Л * Г О Р А . . . 

Спомин про пластовий табір на Соколі 

Сл. п. Іван Чмола, один з найвизначніших і найкращих 

наших пластових провідників в Україні, піонер пласто

вого таборування і мандрівництва, якого наше тодішнє 

пластове юнацтво, не лише любило, подивляло і шану

вало, але й наспід у ва по. 

Я завжди уважав себе пластуном «без але». 

На вигляд: однострій як з голки, всі відзначеня 

і шнурки включно із зірками за роки служби 

теж у найбільшому порядку, на струнко вмів і 

годину стояти. 

Коли мова про мою духовість, то й із цього 

погляду мені теж нічого не можна було закину

ти. Я не курив, не пив, був відмінником, словом 

— пильний, дбайливий, працьовитий юнак. Ме

не ставили за приклад іншим. Я був курінним 

суддею, мав довір'я друзів і старших. 

Кажете — ідеал. Так у своєму серці я й 

думав про себе. 

Тому, коли я вперше опинився в таборі, я 

зразу не знав, що думати про себе. 

Днина була така, що, як кажуть, і собаку 

жалко на двір вигнати. Хмари густими клубо-

вищами пообмотували верхи, дощик так присі-

кав, що найменша пилиночка не могла захова

тись перед ним. А Волинець тебе півгодини три

має на руханці тільки у штанцях. А відтак бігом 

до Лімниці. 

— У воді заховаєтесь перед дощем — гу

кає за мною, глузуючи. 

Зігнувся я, похнюпився, злий. Моя ціла істо

та бунтується проти такого насильства. 

— Ледве випив літру гарячої кави із пів-

кілограма хліба (спробуйте з'їсти менше після 

такої купелі!), а вже знову свисток, збірка. Гур

ток 1-ий до кухні, 2-ий до будови лятрини, 3-ій 

до піонерства, 4-ий... і так далі. 

Я будую лятрину. Стою у глибокому рові і 

викидаю землю вгору. 
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...Оце робота для мене — члена курінної 

ради, пластуна розвідувача (нехай би хтось то

ді сказав мені ввічі, що я графоман!). А Зайко 

— таборовий писар, Кубар — магазинер, Лесик 

— дижурний. 

Мені темніє в очах. Правда, — до праці я 

не звик, але більше з досади. Лягаю під смере

кою і вдаю трупа, нехай і вмру, як жертва на

сильства... 
Свисток... За п'ять -хвилин перебрались і 

стрімголов на виклади. Санітарство, таборуван

ня... 
Обід, відпочинок — і знову зайняття, знову 

виклади. Мабуть у війську не буде гірше... 

Сонце за гори ховається. Свисток — до 

звіту і молитви. Ну, може настане хвилина спо

кою... 
Та знову свисток дижурного: другий гур

ток притягне від залізнички на гору казани, що 

прийшли для кухні. 

Тут при роботі й проф. Іван Чмола, комен

дант табору. 

— Гей, р-р-уп, гей, р-р-руп! — командує 

сам і тягне сам, що аж жили на скронях набряк

ли. 

—Гей, р-р-уп, гей, р-р-р-уп! Разом!... 

Якось легко тягнеться, хоча в житті ніко

ли не рухав такого тягару. Обтираю піт із чола 

і почуваю дивну полегкість. 

...Комендант уже старша людина, колишній 

усусус, полковник Січових Стрільців, хворий на 

серце, а як не жаліє своїх сил... 

— Гей, р-р-руп! Гей, р-р-руп! — Лине го

рами... Біжу на молитву і звіт, легко мов олень. 

Ні сліду втоми чи невдоволення. 

Ранній прорух відбувався у пластовому таборі на Соколі 

щодня о 4.15 год. вранці. Після того всі таборовики (і 

члени проводу табору також!) бігли згори вниз поми

тися і покупатися у Пімннці (цю холодну річку видно 

насередині світлини між двома горами), що справді 

"ламала" кості. — Перший зліва на світлині відомий 

колись спортовець-змагун із Перемишля Іван Волинець, 

що під час пластової зустрічі на Соколі в 1926 р. прова

див ранній прорух. 



Пластовий табір на "Соколі" або — як його пізніше на

звали — "Скобнне гніздо" — де від 1926 до 1939 рр. 

заправлялися в пластуванні сотки наших юнаків і юна-

• ок. Два курені (зліва під лісом) приміщували близько 

150 таборовиків. На першому пляні зліва — велика табо

рова кухня. Напроти неї (зправа) курінь, де була кан-

Ватра... 

Між чорними стінами ночі стовпи вогню під 

саме небо. Під тими стінами, на землі, чотиро-

кутником таборовики. Усе принишкло при землі. 

Дивимось, як палає, котить вогонь, гонимо 

зором за іскрами, які роблять поміж собою пе

регони, і слухаємо... 

Слухаємо його, коменданта... 

— Знаю, що вам тяжко... Не все готове тут 

на ваше прийняття. Власними мозолями мусите 

багато утворити. Не тільки для себе, але й для 

тисяч таких, що після вас сюди прийдуть... 

— Але важливіше те, щ о збудуєте тут у 

ваших серцях. Важливіше те, що родиться у 

спільному змаганні за спільні цінності. Вірю, що 

тут вповні зрозумієте пластову ідею, що вийде

те відсіля кращими і сильнішими як сюди при

йшли. 

Чуємо, як слова коменданта западають усім 

глибоко в душу. Чую, як і в моїй душі родяться 

нові, досі незнані мені почування. 

І відчуваю зовсім новий зміст у пісні, яку 

розходячись, співаємо: 

Життя не жарти, не казки, 

А праця, бурі і негоди. 

Гартуймо ж наш юнацький дух, 

Юнацьке гасло: воля й рух! 

Ніщо нам лихо, ні пригоди! 

О, дійсно, яка це прекрасна школа життя 

— табори. 

Мар-ко 

Закликайте Ваших друзів і приятелів 

передплачувати і читати «Юнака»! 

Чделярія таборового проводу, кімната для лікаря, кімна
та для хворих, а на стриху приміщення для членів та

борової булави. Напроти куренів, по другому боці та

борової площі (не видно на світлині зправа, бо заслонює 

смерека) була велика таборова світлиця. 

КОЛИСЬ І ТЕПЕР У ПЛАСТІ 

Рік 1969 

(Із журнала «Лис Микита», Дітройт, С Ш А ) 



В І Т А Є М О П Е Р Ш О Г О Г Е Т Ь М А Н С Ь К О Г О 

П Л А С Т У Н А - С К О Б А Н А А М Е Р И К А Н С Ь К І Й З Е М Л І ! 

ТАРАС ЛОНЧИНА 
новоіменований гетьманський пластун-скоб 

29-го березня ц. р., у часі 9-го Крайового 

Пластового З'їзду у С Ш А , відбулася виїмкова 

урочистість у пластовому світі. 

Оце вперше від віднови Українського^ Плас

ту у 1945 році голова Найвищого Пластового 

Проводу іменував юнака гетьманським пласту-

ном-скобом. Пластун, що доступив цієї чести і 

заслужив на такий ступінь це — пластун-скоб 

Тарас Лончина з Дітройту, член 13-го куреня 

УПЮ-ів ім. Тараса Чупринки. 

Як знаємо із «Життя в Пласті», гетьмансь

кого пластуна-скоба може іменувати Начальний 

Пластун за незвичайні осяги у пластовому орга

нізаційному житті, визначні здібності і здобуті 

іспити різних умілостей при твердому й постій

ному пластовому характері. 

Усі г,і прикмети Тараса і його пластову по

ставу розглянули добре його безпосередні плас

тові виховники в Дітройті, крайовий комендант 

пластунів у С Ш А і головний булавний пластунів, 

заки пропозиція на іменування перейшла до го

лови Головної Пластової Ради, що тепер, коли 

немає Начального Пластуна, виконує його пре

рогативи. 

Тарас Лончина народився 21-го січня 1951 

року у Стубенвіллі, Огайо, С Ш А , а до Пласту 

вступив у 1960 році, коли переїхав жити з бать

ками до Дітройту. Його батьки — це проф. д-р 

Богдан Лончина, відомий із своєї громадської та 

професійної діяльности, і пані Орися, з дому 

Чайковська, яка перед Другою світовою війною 

таборувала на пластових таборах в Карпатах, 

на «Соколі». 

Тарас закінчив Школу Українознавства в 

Дітройті, а тепер є учнем 12-ої кляси Українсь

кої Вищої Школи та плянує студіювати гума-

ністику на дітройтському університеті. Його за

цікавлення широкі — це мистецтво, музика 

(грає на фортепіяні і віолончелі та є учнем Ук

раїнського Музичного Інституту), театр, філате

лія і монети та спорт. 
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У 13-ому курені УПЮ-ів обрано його ку

рінним скарбником у 1963 р., а курінним суддею 

в 1967 р. У 1968 році виконував він уже обов'яз

ки курінного. 

Щороку бере Тарас участь у пластових та

борах і досі відбув такі табори: два новацькі, 

три юнацькі, мандрівний і вишкіл «Лісової Шко

ли». На «Лісовій Школі» здобув у 1968 р. пер

ше місце у провідництві. Брав участь у прово

дах двох курінних таборів, де виконував пост 

інтенданта. Двічі був братчиком на таборах 

УПН-ів, а в 1968 р. писарем на юнацькому табо

рі «Зелений Яр» біля Чікаґа та впорядником на 

юнацькому таборі на «Писаному Камені» біля 

Клівленду. Тарас був також учасником двох 

юнацьких зустрічів, Ю П З в 1962 р. і М П З в 1967 

році, де його курінь здобув двічі перше місце. 

За свою пластову поставу одержав 4-те, 

3-тє і 2-ге юнацьке відзначення.У часі юнаку-

вання здобув 20 іспитів умілостей як одну із 

вимог для ступеня гетьманського пластуна-скоба. 

Тепер Тарас є упорядником юнацького 

гуртка «Лис», а із закінченням середньої шко

ли думає вступити до нового куреня старших 

пластунів «Побратими». 

Зліва до права: гетьм. пластун-скоб Тарас Пончи

ка, його брат, ст. пл. Василь Лончина, і кошовий 

з Дітройту, пл. сен. Євген Михаловнч, під час 

церемонії іменування Тараса гетьманським 

пласту ном-скобом. 

Як бачимо, Тарас Лончина незвичайний сьо

годні пластун, і це дало йому право доступити 

цієї виїмкової чести — бути іменованим геть

манським пластуном-скобом. 

Перед Головним Пластовим Проводом, 

Крайовою Пластовою Старшиною у С Ш А і усі-



ма провідниками пластових станиць у С Ш А , де

легатами на Крайовий Пластовий З'їзд, станув 

29-го березня ц. р. виструнчений юнак, пластун-

скоб Тарас Лончина, щоб прийняти з рук голо

ви Головної Пластової Ради, пл. сен. Юрія Ста-

росольського, своє іменування. 

Зі зворушенням слухали слів голови ГПРа

ди усі учасники цього моменту, немов пережива

ли разом з іменованим цілу повагу і значення 

такого акту. Пл. сен. Ю . Старосольський, ба

жаючи Тарасові, підкреслював, щ о цей ступінь 

— це не нагорода, а відзнака пластового вироб

лення і пластової готовости, на яких може поля

гати і пластовий провід і наше громадянство. 

Колишній гетьм. пластун-скоб, пл. сен. Осип Бой

чук (посередині) ґратулює Тарасові Лончнні після 

ного іменування гетьм. пластуном-скобом, якого 

довершив голова ГПРади, пл. сен. Юрій Старо

сольський (перший зправа). 

В імені дуже нечисленних гетьманських 

пластунів-скобів привітав Тараса пл. сен. Осип 

Бойчук, звертаючи йому увагу, щ о відсьогодні 

він «назначена людина», на якого звернені очі 

не лише пластунок і пластунів нижчих ступенів, 

але й очі всієї нашої громади. По його ділах та 

його поступованні будуть судити не лише його 

самого, але ввесь Пласт. «Вір мені» — закінчу

вав свої бажання пл. сен. О. Бойчук — «що б у-

т и гетьманським пластуном-скобом далеко важ

че, ніж ним с т а т и » . 

М и певні, однак, щ о Тарас буде прикладом 

для інших і буде завжди блищати пластовими 

чеснотами, як І личить гетьманському скобові. 

Ч Е Р Г О В Е Ч И С Л О „ Ю Н А К А " 

ПОЯВИТЬСЯ 

ПРИ КІНЦІ СЕРПНЯ 

• Як ми вже повідомляли в попередньому числі 

"Юнака", через деякі від Редакції і Адміністрації "Юна

ка" незалежні причини два останні числа "Юнака" по

явилися, на жаль, із значним спізненням. Однією із при

чин цього спізнення було перенесення друкарні "Київ", 

в якій друкуємо "Юнака", до ного приміщення. Через те 

друкарня не працювала цілих чотири тижні. Тепер дру

карня "Київ" працює вже нормально. 

• Це число "Юнака" друкуємо як подвійне (6-7) за 

червень і липень ц. р. Чергове число "Юнака" (8-9), за 

серпень і вересень ц. р., появиться при кінці серпня так, 

щоб наші передплатники в Канаді і С Ш А одержали його 

у перших днях вересня. Будемо старатися друкувати і 

дальші числа "Юнака" при кінці кожного місяця на чер

говий місяць. На жаль, наші передплатники поза Кана

дою і С Ш А одежують 'Юнака" приблизно аж 4 до 5 тиж

нів після його появи. Але на це нема ради, бо так довго 

йдуть до цих країн усі посилки звичайною поштою, а 

літунська пошта дуже дорого коштує, близько 1.00 дол. 

за одне число "Юнака". 

• Від квітня ц. р. дуже подорожіла в Канаді пош

това оплата за пересилку журналів і газет. Цю несподі

вану велику підвишку поштової оплати дуже дошкульно 

відчув і наш "Юнак". Давніше ми платили пошті при 

висилці цілого накладу "Юнака" (близько 3,300 примір

ників) пересічно $65.00, а тепер мусимо платити понад 

250.00 дол. Це дає річно близько $2,000.00 додаткових кош

тів. Для нашого невеликого видавництва — це поважний 

додатковий видаток, на покриття якого тимчасом не має

мо потрібних додаткових фондів. 

• У цій ситуації наші передплатники можуть по
могти "Юнакові": 

своєчасним вплачуванням передплат, 

пожертвами на пресфонд та 

приєднанням нових передплатників. 

• Усім наїг.лм співробітникам, передплатникам і 

читачам бажаємо веселих і приємних вакаційі 

АДМІНІСТРАЦІЯ "ЮНАКА" 

Будьте ПЕРЕДплатником, 

а не ШСЛЯплатником «Юнака»' 
Тому Щ Е Н И Н І вишліть 

6.00 дол. 

на ПЕРЕДплату за 1969 рік! 

В 5 В 6 ВЧЧТППГ» В Гв В а 8 В В"В ГВ В"В В ВТТТВ ЯТГГ»тППГУ5-5-5ТІ ВВВВТВТГГГГГВТПГВ'В"ВВ"В'І'В ВТПЛГТГД Г0Ч В 0 В В » »ТТа я в Т 

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

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



Каліф 

К О З А К З Н А Є Т А М О В Ч И Т Ь . . . 

Хоч ця приповідка на перший погляд не 

звучить надто цікаво, однак містить у собі, як 

зрештою багато приповідок у різних народів, 

немалу життєву мудрість. Пригляньмося ближ

че її змістові, починаючи від питань. 

Чи скажеш ти своїй товаришці, що вперше 

одягнула нову суконку, яка, на жаль, ані своїм 

кроєм ані барвою не підходить їй до лиця, що 

ця суконка негарна? Або чи в приступі щирос

ти скажеш ти своєму доброму другові про де

які погані прикмети його вдачі, які ти в ньому 

пізнав? Здається, що ніхто не був би здивова

ний, якщо б ти чИ хтось інший твого віку, від

повів би: «Чому ні? Коли це правда, то чому 

її відкрито не виявити?» Ця відповідь, хоч і 

близько того, щоб прийняти її за правильну, ви

суває багато застережень. 

Подумай лише, як виглядали би взаємини 

між людьми, коли б кожний кожному почав го

ворити щиру правду? Чи знайшлось би багато 

людей, які хотіли б і мали б відвагу приймати 

всю правду про себе, а до того найбільше прик

ру і болючу? Можеш сказати: «Так, це тяжко 

собі уявити, світ мусів би семимилевнми крока

ми завернути назад. Але, як тоді мається ціла 

проблема з говоренням правди?» 

Відповіді на це питання треба шукати в 

умінні дивитися на людей і на їх поведінку, але 

теж і в штуці вміння зберегти з усього бачено

го і пізнаного тільки те, що треба. Ідеться тут 

про те, щоб бути селективним, це значить — 

знати, щ о бачити і слухати, а щ о ігнорувати. 

Кермуватися в житті беззастережною щи

рістю в ім'я самої щирости чи правди неможли

во, бо на шляху такого поступовання легко ут

ратити мету, до якої ці вартості ведуть. Чи в 

атмосфері відкритої щирости і необмеженої по

шани до правди, в якій одна людина говорити

ме прямо в очі другій, що вона про неї думає, 

зможе утриматися справжня близька дружба? 

Чи в родинному житті довго пануватимуть спо

кій, взаємна пошана і довір'я, якщо діти пічнуть 

відкрито говорити батькам, якими вони, бать

ки, їм видаються, а самі батьки одне одному бу

дуть говорити більше правди, як цього насправ

ді треба? 

В нашій культурній спільноті обов'язує са

мим життям витворений звичай — говори прав

ду, але міру знай! Ти не все можеш говорити 

всю правду, зокрема тоді, коли її ніхто не ви

магає або прямо не потребує. Тому, коли хочеш 

виявити себе зрілим у взаєминах з людьми, доб

ре розваж, скільки волі можеш дати твоєму язи

кові. Заки зважишся сказати всю тобі відому 

правду, добре подумай, чи це конечне, зокрема 

— яка з цього вийде користь і то не тільки тобі, 

але і другій стороні, що почує цю правду. 
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Часом хтось каже: мені тяжко носитися із 

цим чи іншим, я мушу це виявити. У висліді, та

ка людина облегшує ніби свій тягар, але шля

хом перевантаження його на іншу людину. Чи, 

наприклад, допоможеш своїй товаришці, коли 

виявиш перед нею, що на вечірці ти підслухала, 

як там хтось насміхався з її нервозно-розгубле

ної, майже незріло-смішної поведінки. У цьому 

випадку ти виявила товаришці правду, але яка 

була в тому доцільність? Така правда в цьому 

випадку шкідлива, бо може зробити твою това

ришку ще більше вразливою і соромливою, і до

вести її до того, що вона зовсім відсунеться від 

гурту і замкнеться, може, і назавжди, у своєму 

вузькому і самітному світі. 

Щирість і правдомовність — це гарні прик

мети, але вартість їхня проявляється в умілому 

та корисному застосуванні у взаєминах з людь

ми. Незріле надуживання їх або використання 

їх з вузьких егоїстичних мотивів робить з них 

небезпечне і нищівне знаряддя. В житті треба 

вміти речі бачити і розпізнавати, але треба теж 

уміти багато з них переочувати. 

Погляньте І 

на Вашу адресу! 

Т А М ЗАЗНАЧЕНО, Д О К И 

ЗАПЛАЧЕНА В А Ш А ПЕРЕДПЛАТА. 

• Біля Вашого імени та прізвища на 

наліпці з адресою є надруковане число, 

що означає місяць і рік, до якого маєте 

заплачену передплату «Юнака». Це число 

надруковане при нагоді писання наліпок 

з адресами на підставі записів у картоте

ках наших передплатників на 15-го квіт
ня ц. р. 

• Усі вплати, що надійшли до нас пі

сля 15-го квітня ц. р., не узгляднені на 
наліпках з адресами. 

• Ми друкуємо адреси наших перед

платників для висилки «Юнака» раз на 4 

місяці (з трьома копіями!), і тільки при 

черговому писанні адрес (аж за 4 місяці!) 

маємо можливість зміняти дати, які вка

зують, доки заплачена передплата. З ува

ги на більшу кількість наших передплат

ників (понад 3.000) не маємо, на жаль, 

змоги робити цих змін на адресах щомі
сяця. 

• Будьте ПЕРЕДплатником, а не ПІ-

СЛЯплатником «Юнака»! Тому, якщо Ви 

цього ще досі не зробили, Щ Е НИНІ ви

шліть 6.00 дол., як передплату на 1969 рік, 

а також свою пожертву на пресфонд 
«Юнака»! 



Ч И Т А Ю Т Ь Н А Ш І Ю Н А Ч К И ? 

У юнацьких гурткових та курінних видан
нях часто є розділи "Що читати?" — Гурток 

"Маки" із 44-го Куреня УПЮ-ок Ньюарк, США, 

у своїй одноднівці "Мрія" із січня ц. р. подали 

короткі змісти прочитаних книжок, а також і 

рецензії про книжки. Авторками змістів про

читаних книжок є такі члени гуртка: Христина 

Кизима, Вірляна Ткач, Марійка Андрусяк, Рок-

соляна Мицьо, Марта Авдикович, Піля Сиґіда, 

Мотря Шараневич, Рома Пяшевич, Лариса Мель

ник. Подали вони 13 змістів та 9 своїх оцінок 

на прочитані книжки. Подаємо уривки з того, 

що написали наші подруги-юначки з Ньюарку. 

— Редакція. 

• Маота Агдиксрич про «Тіні забутих пред

ків» — Михайла Коцюбинського. «Ця романтич

на повість розповідає про тугу хлопця за по

мерлою дівчиною. Хоча книжка кінчиться дуже 

сумно, мені дуже подобалися описи гуцульської 

приполи і звичаїв». 

• Вірляна Ткач про «З-під Полтави до 

Бенлео» — Б. Лепкого. «Хоча цей том не є та

кий цікавий як решта, бо всі знаємо з історії «що 

станеться», але в ньому є дуже цікаві частини. 

Найкраще мені подобався кінець, бо є дуже див

ний і містерійний». 

• Мотря Шараневич про «Мотрю», «Не 

вбивай» і «Батурин» — Богдана Лепкого. «У цих 

томах автор реалістично та з чуттям змальовує 

життя козаків за Івана Мазепи. Автор розкри

ває нам характер гетьмана Мазепи, Кочубеїв, 

Мотрі та Чуйкевича, головних персонажів три

логії. Ця історична повість має багато акції, во

на захоплююча, а описи, хоча їх доволі, дуже 

гарні». 

• Марта Авдикович про «Зелені дні» — 

Лесі Оленко. «Мені подобалася книжка «Зелені 

дні», бо це повість про життя дівчини, яка мала 

стільки років як я. Було дуже цікаво читати про 

події і проблеми, які люди переходили в домах 

і по школах під час війни. Мені тяжко собі уяви

ти, що така молода дівчина могла стільки пере

жити». 

• Мотря Авдикович про «Велику гру» — 

Юрія Старосольського. «Ця книжка є дуже доб

рим підручником для кожного пластуна. Вона 

ясно подає пластові ідеї. Усі пластуни і пластун

ки повинні прочитати її, бо вона є доброю під

ставою для зразкового пластування. Спочатку 

вона видається не дуже цікавою, але вчитав

шись, вона стає цікавою і повчальною». 

• Роксоляна Мицьо про «Велику гру» — 

Юрія Старосольського. «Це книжка про життя. 

Тут автор представляє ідею і спосіб доброго 

життя. Він пояснює пластовий закон і три го

ловні обов'язки і як можна жити згідно з ними. 

Автор каже, шо сьогоднішні юнаки мають ство

рити «Велике Завтра». Юнаки повинні знати, як 

жити, щоб бути добрим громадянином і при

нести добро для людства. Не робити нічого ім

пульсивно, треба подумати — чи комусь це мо

же принести щось доброго,, чи пошкодити. Та

кож ми повинні завжди спершу дивитися, щоб 

було добро іншим людям, а потім дбати про се

бе. Мені подобалася ця книжка тому, що я мог

ла її зрозуміти». 

• Лариса Мельник про «Захар Беркут» — 

Івана Франка. «Мені подобається ця книжка то

му, що вона дуже ярко описала життя в Україні 

в давнині. Мені дуже подобається текст твору 

і стиль автора, а головне як сильно Франко по

трапив перглати ніжні сцени». 

• Марійка Мандрусяк про «З Дніпра на 

Дунай» — Адріяна Кащенка. «Ця книжка тим 

гарна, що в ній описана велика любов січовиків 

до України і до Січі. З великим смутком мусіли 

січовики залишати Січ і шукати схоронища в 

бісурменів-турків. Також чудово описана краса 

українських степів і життя по балках колишніх 
січовиків». 

• Марта Авдикович про «Сина України» 

І. Злотопольця та Ігоря Федева. «Син України» 

темою дуже нагадує твір «Робінзон Крузо». По

вість тісно зв'язує читача з подіями і пережи

ваннями персонажів. Страшна самотність і тяж

ке життя Миколи на острові зворушує нас, а 

його різні пригоди дуже цікаві і приємні, щоб 
читати». 



Дорога Дадо! 

Я маю довге, ясне волосся, яке ношу спущене 

рівно нижче рамен. Цього літа їду на два літні та

бори, і товаришки радять мені обтяти зовсім корот

ко волосся, щоб мати з ним менше клопоту. 

Чи можеш мені порадити, що робити, бо я 

дуже не хочу обтинати волосся? 

Дарка 

Дорога Дарко! 

Ти зовсім не мусиш обтинати волосся, але і 

не можеш носити його так просто спущене під час 

двох таборів, бо така зачіска вимагає частого мит

тя, щітковання і особливої уваги, на що не будеш 

мати ані часу, ані можливости. 

Раджу Тобі на ці літні місяці купити собі ба

гато Гумок і стягати ними волосся позаду голови, 

причісуючи його перед тим гладко, найкраще із 

проділом по середині голови. Можеш також спліта

ти дві коси (наші «стародавні коси» стали тепер 

знову дуже модними) або одну, а якщо хочеш бу

ти більше оригінальна, сплітай одну косу не поза

ду голови, а з одного боку, зачісуючи, спершу ціле 

волосся у цей бік. 

На кожний випадок, старайся волосся в'яза

ти у найпростіший спосіб, але рівночасно і поряд

ний так, щоб беретка трималася на ньому і не ви

магала десятка припинок. 

Подруга Дада 

Дорога Подруго Дадо! 

Мій товариш, як їїхав на табір минулого року, 

узяв із собою такий великий капелюх із крисами, 

як ковбойський. Я хотів тепер такбж собі такий 

купити на табір, але мама не дозволяє. Щ о тут 

злого? 

Юрко 

Дорогий Юрку! 

Розуміється, нічого злого в такому капелюсі 

— але навіщо його на таборі? На збірку не візь

меш до однострою, при зайняттях буде Тобі лише 

заваджати, у теплий день у ньому буде гаряче, а 

в дощ натягне води і буде тяжіти. А до цього — 

де його «запхаєш» їдучи на табір — у наплечник 

чи мішок до спання, чи будеш везти в руці? 

Отож раджу Тобі для власної вигоди, не «бо

рися» за цей капелюх, бо він не вартий цього. 

Пишеш, що товариш його привіз на табір — 

а чи в Тебе так мало ориґінальности, що мусиш 

у всьому наслідувати інших? 

п а ц а н и 

Повість про відчайдушних юнаків 

«Паиани» — так називається книжка Воло

димира Куліша, що появилася 1967 р. у Мюн

хені. В ній автор, син відомого драматурга, Ми

коли Куліша, що був засланий 1935 о. на Солов-

ки, де й згинув, описав життя безппитульних 

українських дітей, що після голодової смерти 

чи вивозів українських селян та інтелігенції в 

часах сталінського терору в 1933-37 рр. опини

лися на вулиці. Цим дітей міліція виловлювача 

і засилала у примусові колонії праці та пере

виховання. 

Долею чи краще пригодами втечі трьох та

ких юнаків, що себе назвали «Журавлем». «Жу 

ком" і «Коком», займається ця повість. Не зва

жаючи на жорстокі життєві умовини цих дітей, 

що не мають ні можливости вчитися, ні працю

вати та заробити на найконечніше, пригоди їх 

повні життєвої радости. Тугість, що вони за

своїли у постійній боротьбі за шматок хліба, 

картоплину чи нічліг, допомагає їм у нелегкій 

боротьбі. А боротьба їх не має кінця. 

У першу чергу — це боротьба за свобідне 
життя, яке їм хочуть забрати «лягяві» (мілі

ція), щоб їх заслати в колонії праці. Вони мають 

раз-у-раз щастя вириватися з їхніх лабет. Подо

рожують вони, звичайно, «зайцем», поховані чи 

то в сіно, чи то в скриньках під вагонами. При 

одній з облав один з товаришів ранений і йому 

не вдається втекти на волю. 

Повість написана для молоді, легким сти

лем. Мова збагачена висловами, що їх уживали 

безпритульні, ці арготизми вияснені при кінці 

книжки. Сама назва хлопців «пацани» такий 

арготизм, означає безпритульного молодого 

хлопчину, вуличника. Ці пацани мають свій не

писаний кодекс чести, якого суворо дотримують

ся. 

В деяких мотивах повість В. Куліша сильно 

перегукується з подібною книжкою, написаною 

про безтульних дітей в 1920-их роках. Це по

вість «Вуркагани» Івана Микитенка. Бо Україна 

зазнала вже на початку 1920-их років хвилю 

безпритульної молоді, що втратила батьків під 

час воєнних та революційних подій. 

Прочитавши цю повість В. Куліша, зуміємо 

не тільки зрозуміти дещо з недалекого минуло

го нашого народу, але й навчимося оцінювати 

батьківську хату, родинне життя. 

Пл. уч. Марко Горбач 

Франкфурт/М., Німеччина 

Подруга Дада 
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Н 0 В 0 3 Б У Д 0 В А Н А Ц Е Р К В А С В . В О Л О Д И М И Р А 

В У К Р А Ї Н С Ь К О М У С Е Л І У Ґ Л Е Н С П Е Й 

По другій світовій війні, у прегарній підгір

ській околиці, у сусідстві Українського Робіт

ничого Союзу, у Ґлен Спей, Н. Й., С Ш А , почала 

рости нова вакаційна українська громада, яка 

в останніх роках набрала такого динамічного 

росту, що виникнула потреба вибудування влас

ної церкви. Проект її (дивись на обкладинці) — 

у стилі дерев'яних церков наших карпатських 

гір — виконав інженер-архітект А. Осадца. Є 

вона ціла збудована з дерева, а вибудував її 

широковідомий будівничий дерев'яних церков 

Юрій Костів. 

Виміри її такі: 75 стіп заввишки, 65 стіп 

завдовжки та 45 стіп завширшки. Вона може 

помістити разом із хорами близько п'ятсот лю

дей. Стіни покриті дерев'яними півкругляками, 

а дахи кедровими ґонтами, що є завершені 

трьома банями із позолоченими хрестами. Се

редина оббита кедровими дошками, що на гля

дача'робить дуже миле враження. Усю зосеред-

ню декорацію церкви запроектував інж. А. Осад

ца, усі різьбарські праці виконує Станислав Ки-

ра з Йонкерсу, Н. Й., а образи малює проф. Пет

ро Холодний, молодший. 

Урочисте посвячення церкви відбулося в 

дні її патрона — св. Володимира, в липні 1967 р., 

а довершив його Преосвященніший Кир Йосиф 

— єпископ Стемфордський. 

Найвищої, однак, хвилини дочекалася наша 

новозбудована церква 9-го серпня 1968 р., коли 

Ісповідник Віри — Блаженніший Верховний 

Архиєпископ Йосиф — відвідав наше село і осе

лю УРСоюзу і відправив в асисті Преосв. Кир 

Йосифа і численного духовенства Архиєрейську 

Службу Божу та1 посвятив новий головний пре-

стіл. 

Новозбудована церква стала атракцією у 

цій околиці. У літніх місяцях відвідують її чис

ленні чужі і свої туристи, які висловлюються 

Пластова молодь супроводить Блаженнішого Верховного 

Архнєпнскопа Йосифа, після його прибуття на оселю 

Українського Робітничого Союзу "Верховина" у Ґлен 

Спей, Н. Н., влітку м. р. до місцевої новозбудованої 

церкви св. Володимира. 

про неї з найбільшим захопленням. У часі вака

цій є вона щовечора освічена електричними реф

лекторами, що на тлі темряви робить незабутнє 

враження. У книзі її відвідувачів знаходимо 

прізвища видатних людей не тільки із С Ш А і 

Канади, але теж із різних країн Европи та Пів

денної Америки. 

Наше село вже тепер нараховує 140 хат, у 

яких під час літа живе понад 200 дітей. З року 

на рік ростуть нові доми. Закуплено багато но

вих будівельних площ і вже тепер можна смі

ливо твердити, що завдяки своєму прекрасному 

положенню, своїй мальовничості та близькому і 

догідному віддаленню від Нью-Йорку і стейтів 

Нью-Джерзі і Пенсильванія — українське село 

у Глен Спей стане незабаром одним із найбіль

ших наших літніх скупчень. 

Ми просимо Вас, Українська Пластова Мо

лоде С Ш А і Канади, завітати під час своїх літ

ніх мандрівок і в наше українське село у Ґлен 

Спею. Тут Ви побачите на власні очі ще одну 

перлину нашого дерев'яного церковного будів

ництва та будете горді за свій народ та його 
велику культуру. 

Українське Село у Глен Спей чекає на Вас! 

М. К. 

Запрошуємо пластову молодь відвідати цю 

церковцю. 

ХТО ЗМІНЯЄ АДРЕСУ 
хай мри повідомить про ц* адміністрацію "Юнак*" 
подаючи свою давню й нову адресу. 
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П Е Р Ш И Й П О Ї З Д Ч Е Р Е З У С Ю К А Н А Д У 

Це було одного теплого вечора, у понеді

лок, 28 червня 1886 року. У склепленому під

сінні старої станції на площі Далгузі, близько 

вулиці Нотр Дам, у Монтреалі, панував підне

сений настрій. Більше ніж п'ять тисяч людей 

товпилося на плятформі і поблизькій терасі. 

Там були теж і найбільше знані та визначні 

монтреальці. 

те, що всі ці привітання дуже спиняли біг поїз

ду, ця перша трансконтинентальна їзда на від

тинку 3-ох тисяч миль мала всього 15 мінут 

спізнення. 

Уся подорож упоперек Канади тривала 

всього 136 годин. Такий осяг хвалили всі ка

надські і британські часописи. Королева Вікто

рія у листі до Джорджа Стівена, президента за-

На рейках вилискувався готовий до від'їзду 

поїзд. Була там льокомотива, опалювана дере

вом, два тягарові вози, один поштовий, дві са-

льонки першої кляси, два спальні вози для еміг

рантів, два спальні вози першої кляси і рестав

раційний віз. Поміж людьми, що від'їжджали 

цього пам'ятного дня, було також сто нових ка

надців. Вони прибули якраз з Европи паропла

вом «Ореґон» — прямували до Манітоби. Крім 

них у поїзді їхали ще всякі урядовці, великі під

приємці і купці, а також газетярі. 

Точно о годині 8-ій вечора мейор Боґранд 

дав сигнал: пролунав свист; люди гукнули з ра-

дости, як тільки поїзд рушив із місця; ба на

віть Польова батерія стрілила свій салют, під 

час коли перший трансконтинентальний поїзд 

від'їхав з Монтреалю в напрямі до побережжя 

Пацифіку. В Оттаві, не зважаючи на пізню го

дину, цей історичний поїзд привітала знову 

юрба народу. Штучні вогні і ракети освітили 

це видовище. У Чок Рівер, Норт Бей, Судбурах 

і на інших станціях зустрічали цей поїзд ви

значні громадяни і делегації. У Вінніпезі відбу

лося пишне прийняття з військовою музикою і 

салютом Польової батерії. У Калгарах горіло 

величезне багаття на привітання та злітали в 

небо різноколірові вогні. 

Коли ж цей поїзд доїхав до Порт Муді, 

остання станція на заході, усі місцеві мешканці 

вийшли на вулиці: був прем'єр Британської Ко-

люмбії, а також ще яких п'ятдесят соток гос

тей з різних частин провінції, хто не хотів утра

тити цієї надзвичайної оказії. Не зважаючи на 
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лізничої компанії «СПР», висловила своє осо

бисте вдоволення. Ця подія припечатала Пакт 

Конфедерації, бо Британська Колюмбія узалеж-

нила була свою участь у Конфедерації від того, 

крли вона буде злучена залізницею із рештою 

Канади. Так створилася безперервна світова ко

мунікація внутрі імперії і так розпочалося зба

гачування Західньої Канади. 

За «Канадською Сценою» 

В А Ж Л И В Е П О В І Д О М Л Е Н Н Я 

• Обов'язуючі тепер приписи Міні

стерства Пошти уважають за передплат

ників часопису лише тих, які мають за

плачену передплату за поточний рік. 

• За післяплатників. які ще не за

платили передплату за цей рік, треба 

платити крім теперішньої дуже високої 

поштової оплати, ще додаткову оплату. 

• Деякі наші передплатники пере-

очили дату вигаснення їхньої передплати. 

Тому прохаємо всіх наших передплатни

ків, які залягають з передплатою, вирів

няти її негайно та не спричинювати нам 

зайвих коштів та праці. 

• На наліпці, біля Вашої адреси, 

надруковане число, що означає місяць і 

рік, доки заплачена Ваша передплата. 

АДМІНІСТРАЦІЯ «ЮНАКА» 



Щ О З Н А Є Т Е П Р О Ц І Ї С Т И В Н 1 Р О С Л И Н И ? 

Болотні нагідки — ростуть у квітні і трав

ні; молоде листя і стебло (перед тим як зацві

те) вариться як шпінат у кількох змінах води. 

Дикий виноград —- можна їсти сирий або 

варений. Із скрученої кори є шнур або линва. 

Виноградна лоза наповнена водою, котру мож

на пити. 

Жолудь білого дуба (дуб, що має заокруг

лені листки) — можна їсти, коли переварити у 

двох або більше змінах води. Вивар з кори або 

галузок можна вживати як масть на попечення 

або плющову отруту. Саме дерево є тверде і 

добре до палення. 

Квасок — росте в траві, від весни до осени; 

вариться зупу або як шпінат. 

Кульбаба — молоде листя вариться як шпі

нат, окремо або з іншими рослинами. 

Лопух — росте від травня до осени; моло

де листя і стебло обтеребити і зварити. Видає 

соки, котрі невтралізують бактерії в крові. 

Молочій — росте від травня до серпня; мо

лоді бруньки, кілька інчів у висоті, вариться як 

шпараги. Молодий зелений цвіт добрий на са

лату. 

Сосна — можна зробити напиток; залити 

киплячою водою молоді шпильки. 

Суниці — можна варити чай з молоденьких 

листків. 

Фіялка — цвітує весною; зварені листки і 

цвіт можна їсти. 

Шувар (темно-зелений, грубші листочки) 

— росте над мочарами — стоячими водами; мо

лоді бруньки втеребити і зварити як шпараги. 

Корінь спекти або зварити як бараболю. 

ДИКИЙ ВИНОГРАД 

МОЛОЧІЙ 

ШУВАР 

БОЛОТНІ НАГІДКИ 

ЛОПУХ 

КУЛЬБАБА 
КВАСОК 

СОСНА 

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

Щ О Т Р Е Б А Б Р А Т И 

Н А М А Н Д Р І В К У ? 

Пластуни постійно зай

маються практ и ч н и м 

пластуванням, тобто від

бувають мандрівки і та

бори та виробляють фі

зичну вправність. Кож

ний пластун повинен 

знати, як безпечно та 

зручно мандрувати по 

знайомому або незнайо

мому терені. Він пови

нен знати також, який 

брати виряд та вміти да

ти першу допомогу. 

Мандрі в к и відбува

ються упродовж цілого 

року, але переважно 

влітку, на різних табо

рах. Мандрівки діляться 

на одноденні, дводенні, 

триденні або й довші. 

Влітку відбуваються 

в деяких околицях спе-

ціялізаційні табори ман

дрівництва, на які може 

йти старше юнацтво і 

старше пластунство. Ці 

табори тривають пере

важно тиждень або два. Можуть бути суходіль

ні — пішком або на роверах, та водні — човна

ми або каюками. 

Коли робимо плян на якунебудь мандрівку, 

мала, яка показує тільки міста та дороги, зви

чайно не вистачає для мандрівки в невідомому 

терені. Обов'язково треба мати зі собою компас, 

тому, що хоч можна орієнтуватися в терені в 

напрямах на підставі природних знаків (як мох 

на деревах, сонце і зорі), вони не досить точні. 
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.Можна також у потребі вживати годинника, 

який є правильно накручений. Треба завжди до

відатися все, що можливо, про небезпеки в терені, 

де має відбуватися мандрівка — чи там є от

руйні рослини або гадюки. Також треба мати 

дсзвіл на перехід, розтаборування і ставлення 

вогню, коли мандрівка (ціла або лише її части

на) має бути на «приватному терені». В усіх 

мандрівках пластун повинен дотримуватися 

пластового закону, тобто, дбати про красу і 

природу. 

Виряд є залежний від родів мандрівок, те

рену і пори року. Він поділений на господарсь

кий — гуртковий і особистий. Його пакуємо у 

вигідний наплечник, який повинен мати кожний 

учасник мандрівки. 

До загально господарського гурткового ви-

ряду на мандрівки треба брати перш за все те, 

що потрібне для нічлігу, а передовсім добрі шат

ра. Є різні роди шатер, але кожне шатро мусить 

бути з тривкого і непромокального матеріялу. 

Шатро повинно бути якнайлегше та якнайпрос

тіше, щоб можна швидко його поставити. Щог

ли і кілки не треба носити із собою, бо можна 

їх легко зробити з дерева. Коли вирушаємо на 

мандрівку, під час якої треба тільки одну ніч 

ночувати в лісі, важливіше мати непромокаль

ний мішок до спання, а ніж мале шатро. 

Гурткора аптечка невелика, але дуже важ

лива. Це є щільно замкнена металева або плас-

тикова коробка, у якій є в невеликій кількості 

найконечніші прилади і ліки. Повинні там бути 

бандажі різних розмірів, плястрн на малі рани. 

таблетки для дезинфекції води, масть на попа-

рення, дезинфекційний засіб на рани, аспірина, 

малі ножики, пінцетки тощо. 

Піонерський виряд на мандрівку — це при

ладдя потрібне для будови шатра і кухні та са-



нітарних споруд. Треба мати щонайменше дві 

сокири, три польові лопатки, дві добрі тонкі 

линви, м'який дріт, дві ліхтарки і запасові бате-

рії. Відповідна кількість линви або шнура є не

обхідною частиною виряду. 

Кухонний Еиряд і харчі залежні від кількос

те учасників, терену та околиці, у якій буде від

буватися мандрівка. На цілий час мандрівки 

складаємо «меню», підраховуючи скільки треба 

взяти харчів на всі страви. При тому, щоб за

ощадити на вазі, беремо в першу чергу сухі 

харчі. Можна брати також консерви з товщем 

або солониною та м'ясом. Також можна брати 

засушену ковбасу (кабаноси), сушену рибу то

що. Добре брати чоколяду та помаранчі. 

До гурткового виряду належить посуд до 

варення — два казани, один на чай, другий на 

страву, з ручками, щоб можна було вішати їх 

над вогнем; а далі — кухонний ніж, відерце на 

воду, дерев'яна вареха та ополоник. Під час 

кожної мандрівки один учасник бере на себе обо

в'язки інтенданта, який дбає про кухню та по

трібні харчі і посуд. 

До куховарення потрібно в першу чергу — 

води. Вода з потічка ніколи не є безпечна до 

пиття, хоч виглядає чиста і прозора. Воду мож

на переварити або перед ужитком дати таблет

ки для дезинфекції. Воду до пиття можна нести 

із собою у польовій пляшці, але не добре пити 

часто і багато води під час мандрівки. Щоб за

гасити спрагу, можна або ссати цитрину, або 

маленький чистий камінчик. 

Щоб зварити їжу, треба мати добре побу

довану кухню з добрим вогником. Спершу тре

ба мати дозвіл розпалити вогник, а потім буду

вати його відповідно до роду кухні. З вогнем, 

як усі знають, треба дуже уважати та бути пев

ним, що вогник цілком загашений, коли поки

даємо місце постою, 

Інший мандрівний виряд, наприклад, водний 

чи спортовкй, залежить від програми і потреби. 

Особистий виряд залежить від пори року, 

терену і часу мандрування. Найважливіша час

тина одягу на якунебудь мандрівку — це вигід

ні черевики, а з ними грубі вовняні шкарпетки. 

Крім усіх частин пластового однострою (не 

забудьте про пластову хустку, шапку або берет-

ку), беремо теж свисток та інші особисті дріб

ниці, які носимо в кишенях однострою. На даль

шу мандрівку треба обов'язково взяти зі собою 

до наплечника довгі штани, грубу сорочку або 

светер, запасові мешти і білизну, дрібне прилад

дя (ніж, шнур, сірники тощо), приладдя до мит

тя, шиття та їдження. З гурткового виряду тре

ба класти харчі в середину наплечника, а час

тину шатра і різне знаряддя — зверху. Запис

ник і олівець, ніж та гаманець можна дати в ки

шені наплечника. Також дуже важлива частина 

особистого виряду — це дощовик та, як перед

бачено нічліг, ,— мішок до спання. 

Справедливий розподіл виряду поміж учас

ників мандрівки, їхнє дружнє взаємне ставлен

ня, готовість допомоги та співпраця під час 

мандрівки — це доказ доброго пластового ви

роблення мандрівників. 

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 
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Ч И В М І Є Т Е Д О Б Р Е З Б У Д У В А Т И К У Х Н Ю ? 

Надійшло вже літо, а з ним і час прогуля

нок, мандрівок та таборів. Багато з нас цього 

року вибирається на табори: може хтось на свій 

перший табір, — а може дехто вже як «вете

ран» давніших таборів. Але не зважаючи на це, 

юнак чи юначка, які хоч трохи орієнтуються у 

справі таборів, знають, що піонерство грає одну 

з важливіших роль в загальному таборуванні. 
Саме слово «піонерство» значить «іти вперед, 

верстати шлях для інших». Спершу це слово від

носилося до тих, що йшли в незнані частини 

країни та забезпечували їх для наступних. 

У Пласті піонерство має трохи інакше зна

чення. У пластуванні той, хто веде інших на 

прогулянки, мандрівки і зустрічі, може бути на

званий «піонером». Бувши піонером, доведеть

ся йому поставити табір, а це значить — збуду

вати всі таборові споруди або, коли потрібно, 

збудувати міст чи кладку. 

Назагал, піонерство не є легка річ. Можна 

все придумати, але коли дійдеться до дійсного 

будування, то вже інша справа. 

А в Пласті піонерство — це робота різного 

роду — будова брам, мостів, таборових споруд, 

поставлення щогли, шатер, латрин тощо. 
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Коли їдемо на табір чи ідемо на пластову 

мандрівку, бачимо, що, однак, найважливішою 

ділянкою піонерства — це будова польових ку

хонь. Ті з нас, що вже складали юнацькі проби, 

знають добре, що однією з важливих точок жит

тя в природі, є вміти збудувати польову кухню 

та на ній зварити їжу чи принайменше заварити 

воду чи усмажити яйця. А як приходиться до 

теренової гри, не один раз треба не лише вміти 

збудувати таку кухню, але вміти, напр., спекти 

на ній хліб чи паляницю, а це вже нелегко. У 

таких випадках дуже часто виявляється, що на

ші юнаки і юначки дуже незарадні у піонерстві 

\ не знають підставових засад будови польових 

кухонь. 

Найважливішим при будові добрих польо

вих кухонь є матеріял, що його приготовляємо 

на підпалення вогню. Цей матеріял мусить бу

ти троякого роду: 1. підпалки — сухі листки, 

малі гилячки, суха кора — усе таке, що швидко 

запалюється, 2. хмиз — тріски та гилячки, які 

запалюються від підпалок і довше горять, 3. дро

ва — грубі гиляки і дерева, які запалюються 

від хмизу і довго горять. 

Увесь цей матеріял треба приготовити так, 

щоб мати з нього якнайбільше користи. 

Одначе, заки розпочнемо будову кухні, тре

ба нам добре знати, як розпалити вогонь у віль

ному терені та яке на це обрати місце. 

Тут треба дотримуватися таких правил: 

1. Підшукати місце далеко від кущів і тра

ви. Розглянути, куди віє вітер, щоб розпалений 

вогонь не поширявся з подувом вітру на по

близькі рослини. 

2. Прочистити добре місце, обране на вог

нище, у промірі трьох кроків. 

3. Назбирати достатню кількість пального 
матерїялу. 

4. Викопати малу ямку в землі, скласти туди 

матеріял на підпалки, на цьому побудувати пі

раміду із гилячок, а вище цього — піраміду із 

грубшого дерева. 

5. Ставши плечима до вітру, підпалити во

гонь у середині та почекати, аж добре розго

риться. 



Будова самої кухні не є важка, коли маємо 

добре та правильно приготований вогонь. Є різ

ні роди кухонь, на одних можна зварити лише 

одну чи дві страви, на інших можна варити по

стійно. 

Так на наших рисунках бачимо чотири ро

ди найбільше популярних польових кухонь. На 

рисунку ч. 1 і 2 маємо кухні, що найкраще на

даються на мандрівки короткотривалі. На ри

сунках 3 і 4 маємо кухні, що їх можна будувати 

на курінних таборах чи на довших зустрічах. 

Коли наберемо вправи, збудувати кухню не 

є ніякою проблемою — а, напевно, страва так 

зварена смакує багато краще як із великої та

борової кухні, де вона не багато інакша як та, 

що її маємо цілий рік. 

Пл. розв. Ліля Сиг ід а 

Від Реданції: При цій нагоді пригадуємо, що на те

му польових кухонь є два цікаві розділи у посібнику 

"Життя в Пласті" п. н. "Пластове вогнище' (стор. 323) 

і "Будова кухні" (стор. 401). 

ввевваеяоеоооооовооеоваооаоовввввеоовеввавааааяваааввааваававевааввааааавяввеоооооо о а д 

Д О Б Р Е Д І Л О „ Р И С І В " 

Кошовий, друг Микола, запровадив від 

початку цього року змаг між юнацькими гурт

ками всіх трьох куренів. Кожного місяця давав 

якесь гасло, чи завдання, чи точку пластового 

закону, а гуртки мали старатися згідно з цим 

поступати і на це звертати найбільше уваги. А 

при кінці місяця — гуртки звітували. На кошо

вих сходинах завжди відчитувано, скільки то

чок кожний гурток здобув. 

На квітень друг кошовий проголосив: «Плас

тун робить добрі діла». 

Які добрі діла можна робити гуртком? — 

журились «Рисі». Вони займали в точкуванні 

друге місце, після «Вовків». 

Вишлімо посилку потребуючим українцям 

у Німеччині — піддає думку Мирон. 

На це треба багато грошей, а в касі тільки 

5.00 долярів — це скарбник Ігор. 

Зложімо цих 5.00 долярів на якусь ціль — 

це Олег. 

Це запросто. Треба щось без грошей — а 

щоб із серцем... — це «ідеаліст» «Рисів» і гурт

ковий Андрій. 

Ніяк не могли хлопці придумати, яке добре 

діло можна зробити гуртом у Нью-Йорку, хоч 

із початку здавалось їм, що це буде дуже легко. 

— Друже, порадьте нам — звернулись 

вкінці до друга Ярка, що чомусь мовчав. 

Друг Ярко вже давно щось обдумав, але не 

показав цього по собі. 

— Гм — це у вас буде вільний тиждень пе

ред Великоднем? — спитав, ніби то він не знає. 

— Так! Цілий тиждень! — відповіли. 

— Може б ми кудись виїхали разом за міс

то... там краще подумаємо над добрим ділом? 

— А куди поїдемо, друже? — питали. 
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— Чи відвідував хтось із вас Церкву-Па-

м'ятник у Бавнд Бруку? — спитав друг. 

— Був там тільки Андрій. 

— Ми могли б туди поїхати. Це не дуже 

далеко, доїзд добрий, церква дуже гарна, а під 

нею є музей з дуже цінними історичними і цер

ковними українськими пам'ятками. 

— Так, так, — там я бачив навіть власно

ручний підпис гетьмана Івана Мазепи — додав 

Андрій. 

Умовились на понеділок. Біля дванадцятої 

години хлопці висіли з автобуса і захоплено ди

вились на Церкву-Пам'ятник. Церква здіймалась 

перед ними, здавалось — сягала голубого неба. 

Золотіли малі бані, дзвонив легко, але поважно, 

дзвін, а довкруги цвіли білим і рожевим цвітом 

яблуні. Помолились, і перед тим, як зайти в му

зей, що примістився в пивниці під церквою, друг 

Ярко повів їх на кладовище, що за церквою. 

Хрести, хрести... І почав друг водити їх і пояс

нювати: отут похований генерал УНР..., а тут 

генерал..., а це славний український історик..., 

а це визначний поет... 

Поміж могилами тут і там бачили похиле

них людей — упорядковували перед Великод

нем могили, садили квіти. 

— А знаєте, в Україні був звичай, що хлоп

ці й дівчата завжди прибирали і опікувалися мо

гилами поляглих вояків... — ніби знехотя гово

рив друг Ярко. 

Хлопці аж тепер здогадались... 

— Друже, таж ми займемось тими могила

ми наших визначних людей, коло яких нікого 

нема... 
— Де б нам тільки дістати лопат, граблів... 

— Підіть до музею, там вам порадять — 

сказав друг Ярко. 

І вже побігли, і за кілька хвилин вернулися 

з лопатами, граблями, відерцем на воду... І взя

лись до роботи... А друг Ярко із скарбником — 

Ігорем вибрались до огородника по квіти... І при

несли братків, тульпанів, гіяцинтів... 

Сонце почало вже ховатись за дерева, ко

ли хлопці пригадали, що ось і автобус незадовго 

над'їде. Мили руки біля криниці. 

— Друже, а музей... — пригадав Андрій. 

— Іншим разом — задоволено якось відпо

вів Ігор за друга. 
І справді, незабаром вибрались і до музею. 

Але і пїдляли квіти на могилах і траву повиску

бували. 
І так «Рисі» стали опікунами могил самітних 

українських вояків і діячів. 

І було це добре діло, як хотів Андрій — «із 

серцем». Л. ю . 

Х Т О Д О П О М О Ж Е ПРИ Ж Н И В А Х ? 

Як звичайно, селянин не може знайти своїх 

п'ять синів, коли потребує їх до помочі. Чи до

поможете йому їх шукати? 

Р О З Г А Д К А 

Коли обернути образок догори ногами, тоді 

видно у правому долішному куті одного хлоп

ця, другого побіч на лівому боці в дереві. Третій 

хлопець заховався в сіні, четвертого можна зна

йти побіч ворони на дереві, а п'ятого зовсім на 

лівому боці образка, коли пересунемо цілий об

раз на правий, довгий бік. 

Р И С Ь Р И С Ь Р И С Ь Р И С Ь 



У П О Ш А Н У Н А Ш И Х Г Е Р О Ї Н Ь 

Між вояками, які обороняли нашу батьків

щину, було багато жінок, а між ними була Ха-

ритина Пекарчук. Вона родилася і виростала на 

соняшному Криму. У часі «Великого Зриву» во

на ішла в наступі першою, а у відвороті остан

ньою. 

Ризикувала собою, часто хвора, рятувала 

ранених. її «Зимові спомини» (друкуються те

пер у жіночому журналі «Наше Життя», у Фі
лядельфії), починаються від тоді, коли вона ста
ла військовиком. 

Тепер, по воєнних переживаннях, хоч з па
личкою у руці, вона по-давньому опанована, ви-
струнчена, здається, що і зараз могла б одягну
ти стрілецький однострій. 

Провід нашого куреня присвятив одні схо

дини в честь пані Тіни Пекарчук. Юначки були 

зацікавлені героїнею і постановили написати до 

.неї листа. 

Вона проживає у старечому домі в Німеч

чині, її єдиною розрадою і зв'язком зі світом є 

радіо. Пані Пекарчук відписала нам щирого лис

та. Вона мило здивована, що пластунки з Аме

рики не забувають про свою Україну. 

Ми довідалися, що наша героїня зле бачить, 

а відповідні окуляри коштують багато грошей. 

У грудні юначки зорганізували святковий 

базар: із керамікою, вишивк-ами, прикрасами на 

ялинку тощо. Дохід із базару ми вислали пані 

Пекарчуковій як святковий дарунок. Ми задо-

еолєні, що вона могла купити собі радіо та оку

ляри. 

Ось уривки із її листа, що його 'вже сама 

могла до нас написати: 

«Дорогі Мої Пластунки! ...Дякую Вам за 

листа та Вашу світлину. Вона стоїть вже в мене 

в рамці, і хто тільки увійде до мене, розглядає 

її та з цікавістю заслухує про Вас». 

А далі таке: ...«Багато з Вас породилося 

вже на чужині, нова батьківщина Вам теж ці

кава і небайдужа, але не забувайте, що всі ми 

родилися так, наче вояк виряджений на стійку. 

Бог дозволив Вам родитися на чужині, може 

власне тому, щоб Ви мали більше змоги і віль

них дій рятувати нашу Батьківщину. Поки мож

на безкарно кривдити хочби й одну країну, доти 

для нікого нема на світі безпеки. Ваше завдання 

усвідомлювати це Вашим співгорожанам...» 
...«Кінчаю, Мої Любі Доні, моєго листа. Від 

тих, які жертвували своїм особистим життям та 

здоров'ям, можу тільки сказати Вам, що від то

го ми були навіть щасливіші, як ті, які просиділи 

все життя виключно у своєму закутку, захова

лися на запічку. Якщо Ви знаєте особисто тих, 

які колинебудь жертвували собою для загаль

ної справи, Ви можете переконатися, що звуже

не особисте життя стільки морального вдово

лення як громадське — не дає»., 

Гурток «Червона Калина» 

38-ий Курінь УПЮ-ок ім. М. Тарасенко 

Пассейк, С Ш А 

С?5§£2 

Х М Ш 

СВЯТО ПИСЬМЕННИКІВ 

У ФІЛЯДЕЛЬФІЇ 

Кіш пластунок у Філядельфії улаш

тував 23 березня ц. р. Свято Пись

менників, віддаючи поклін Тарасові 

Шевченкові. Новачки із 4-го гнізда 

"Пташата" вивели інсценізацію пое

ми "Садок вишневий", а новачки 
42-го гнізда "Польові Квіти" прове

ли спільну деклямацію. Хор новачок 

відспівав "Мово рідна". Програма 

виконана юначками зі 4-го і 14-го ку

ренів УПЮ-ок була присвячена Лесі 

Українці, Ользі Кобилянській та Іва

нові Франкові. У цю програму вихо

дили деклямації, спів юначок при 

ґітарах, інсценізації "Лиса Микити " 

Івана Франка та "У неділю рано зіл

ля копала" Ольги Кобилянської-

Кермувала програмою пл. вірл. Віра 

Козак. 

Н А Ш Е Д О Б Р Е ДІЛО 

Настав післявакаційний час пля-

нування пластової праці в нашому 

38 Курені УПЮ-ок ім. М. Тарасен

ко в Пассейку. Щоб дати змогу ви

явити свої здібності, ми вирішили 

зробити "базар". Усі експонати на 

базар мали ми 'зробити власноруч

но. І дійсно, у короткому часі ми 

застосували трипільську кераміку 

до вазі, пудерннчок, папіросниць. 

Гарно розмальовані різними взо-

рами баньки на ялинку прикрашу

вали столи під час нашого базару. 

Були там також ручно гачковані 

шалики, светри, фартушнн, торбин

ки, вишивані закладки до книжок, 

серветки та паски до суконок. До

хід із базару ми призначили на до

помогу старенькій пані Пекарчуко

вій, колишньому українському воя

кові. 

Щоб збагатити наш- вечір, ми 

запросили юначок і юнаків з Філя-

Вишліть щ е сьогодні 

6.00 дол. 

на передплату за " Ю н а к а " 

на 1969 рік 

• Як будете висилати передпла

ту, долучіть також Вашу пожертву 

на пресфонд "Юнака"І 

• Приєднайте для "Юнака" 

ного нового передплатника! 
од-

дельфії, які дали від себе до про

грами скечі та деклямації. Батьки, 

сидячи при столиках, попивали чай 

та заїдали солодке, яке їм подавали 

їхні доні. Усі насміялись до схочу, 

а це головно завдяки нашим подру

гам і друзям-філядельфійцям. 

Пл. уч. Лариса Мартннюк 

Гурток "Карпатські Дзвіночки" 

38 Кур. УПЮок ім. М. Тарасенко 

Пассейк, США. 
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О Д И Н Д Е Н Ь МОЇХ ВАКАЦІЙ 

Містимо черговий допис. нагороджений 

трзтьою нагородою у молодшій групі юнаків 

(-ок) під час другого конкурсу на допис до 

"Юнака", який у січні ц. р. переведено у Плас

товій Станиці в Нью-Йорку. Інші дописи на цей 

конкурс поміщені в "Юнаку" за квітень і тра

вень ц. р.- — Редакція. 

Пл. уч. Олександра Сушків 

Цього року я вибрався з батьками на про

гулянку на східне побережжя С Ш А на «Кейп 

Код». Звідтіля ми попливли на острів «Нента-

кет», що тривало дві і півгодини. На кораблі бу

ло дуже приємно, а день чудовий та соняшний. 

Коли ми випливли з маленького порту «Гаєнас», 

наша дорога ішла побіч посілости і приватного 

порту родини Кеннеді, а відтак щойно у відкри

те море. 
Здалека острів «Нентакет» дуже гарний і 

спокійний. Коли наш корабель причалив, усі ви

рушили оглядати острів. Ми пішли собі пішки 

головною вулицею, яка була дуже оригінальна. 

Вона була вибита різноколіровими каменями і 

нагадувала стародавню європейську вуличку. 

При цій вулиці були різні крамниці та ресторани 

з різнорідними присмаками. Ми заходили до 

крамниць та купували пам'ятки для себе і для 

своїх подруг. 
По якомусь часі ми зголодніли та вступили 

до одного із маленьких ресторанів. Я, як зви

чайно, замовила для себе щось спеціяльне: ва

рені устриці. Принесли мені велику дерев'яну 

миску, певну чорних, замкнених мушлів. Також 

принесли якусь сіру, кип'ячу воду (досі не знаю, 

що це було) та миску із топленим маслом. Я не 

знала, що маю із цим усім робити. Але щоб не 

показувати, як я почувалася на цей вид, я поча

ла їсти. Розібрала я мушлю, вибрала устрицю, 

замачала її у славний «Гантс кетчап» і вклала в 

уста. Я почала кусати, а потім проковтнула. За 
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Любомир Госейко 

** 
* 

Ожили голубі дороги мої 

на крилах ключів журавлиних. 

Полинули в близь видноколів твоїх 

звитяжним курликанням сліз. 

Летіли ключі в вічну даль — Небсград — 

із спрагою кращої долі. 

Летіли листи із знайомих чужин 

в твою всеосяжну судьбу. 

Крізь вихор летіла пісенність моя. 

і весел твоїх потопали троянди 

у трепет безслізного болю тих піл, 

що їх журавлів мах косив. 

І в пізну годину всміхнулась зоря, 

і обрій сховав ледь дочуте журчання 

останніх поранених журавленят 

під тихим ключем журавлиць. 

На крилах голубих ожила моя 

листівка нестриманих лементів, 

як кликав в дорогу урочний твій сум 

в захмарну твою сторону. 

хвилину мої уста були повні чогось несамови

того, я не знала що це, аж по хвилині ствердила, 

що це пісок. Якщо б усі устриці мали так сма

кувати, тоді я зовсім не хотіла б їх їсти. 

Але я почала розглядатися дискретно нав

коло себе, як інші люди їдять ці несамовиті «при

смаки». Я швидко побачила, що всі відкидали 

чорний мішечок, що був повний піску і я так 

спробувала також зробити. Це справді допомог

ло, але мені таки це їдження не дуже смакувало 

і я тільки з'їла три або чотири устриці та голод

на встала від стола. 

Ми пооглядали ще острів і вже прийшов 

час вертатися на корабель. Утомлені ми зайня

ли свої місця і нетерпеливо ждали на корабель

ну сирену.. Але, пливучи назад, мені було жалко 

лишати цей острів повний малярських галерій, 

музеїв і цвітучих городів. 

Причалили до порту «Гаєнас» утомлені і 

спалені сонцем, але вдоволені із цієї цікавої і 

для мене повної нових вражень та переживань 

подорожі. 

Пл. уч. Олександра Сушків, 12 років, 

2-ий Курінь УПЮ-ок ім. Лесі Українки 

в Нью-Йорку 



СЕРЕД П Р И Р О Д И 

Серед чудної природи 
Сонце сяє в небесах, 

Дерева тріпочуть в вітрі, 

Жито шелестить в полях. 

Тут долина... там горбок... 

А ж глянь — табір юначок! 

Тут природа таїР буяє. 

Папірці в траві ростуть, 

В шатрах найгарніші квіти: 

О! тут юначки живуть. 

Стрій, наплечник, ніж, менажка. 

От і є для вас юначка!!! 

Пл, уч. Марта Єнкала 

Лондон, Великобрітанія 

(З таборової газетки) 

** 
* 
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Я Т А К О Ж Б У В В У К Р А Ї Н І 

Моє бажання поїхати 

в Україну вже здійс

нилося, — я відвідав Ук

раїну у червщ 1968 р. 

Бачити фільм про Ук

раїну чи оглядати її 

власними очима, ступа

ти власними ногами по 

українській землі - - це 

цілком щось інше. Той 

справді не може любити 

України, хто її ніколи не 

бачив! Я ніколи і не уяв

ляв собі, щоб Україна 

була така чудова. 

Я побував у Львові, 

Одесі, Києві і в Каневі 

на могилі Тараса Шев-

Склавши поклін Тарасові ченка в червні М. р. Пря-

Шевчениові, біля його могн-мо НЄМОЖЛИВО ОПИСати 

ли в Каневі, друг Вол. ВСІХ переживань радОС-

Держко, автор цього допн- ти. ЗВОруШЄННЯ, З ЯКИМИ 

су, зробив світлину пам'ят- м" ЗІЙШЛИ 3 ЛІтака у 

ннка, що є на могилі нашо- КИЄВІ І Перший раз СТу-

го Великого Поета. пали п0 ЗЄМЛІ, про Яку Я 

так багато наслухався. 

Місто Київ — це місто краси, може воно 

і найкраще у світі. Воно ціле в зелені, лише 

церкви з позолоченими банями вистають понад 

вершки дерев. Коли я вийшов на Володимирсь-

ку Гірку, зачарувала мене краса Дніпра. У місті 

багато чудових архітектурних пам'яток: чудо

вий Софійський Собор, Андріївська церква, Пе-

Кольори є вічні. 

Але я 

БУДУ 
Ріка 

Яка приспішує 

І придушує 

Пісок 

І той суходіл 

На котрім ти стоїш. 

Всей мій страх 

Зникне 

Бо я придушу 

Всю злість створену. 

Кольори є вічні 

Але ти і я 

Не є. 

Пл. розв, Марта Татчин 

Автор допису, пл. уч. Володимир Держко, із своєю 

мамою Галею складають вінок на Чернечому горбку в 

Каневі, у підніжжя могили Тараса Шевченка. 

черська Лавра, Золоті Ворота, оперний театр та 

інші чудові будівлі. 

Великі скарби культури України позбирані 

в музеях і бібліотеках. Чудовий музей бачив я 

в Печерській Лаврі, приміщений у двох будин

ках. В одному церковні багатства з-перед тися

чі років: ікони, золотом ткані ризи, чаші, золоті 

хрести та інші церковні речі. 

Мій побут в Україні був трохи закороткий. 

бо було стільки всього оглядати, а часу не стало. 

Нас усюди зустрічали привітно, і нас приєм

но вражало, як на кожному кроці кожний за

уважував, що ми так само говоримо по-україн

ському, як і вони, хоча я народжений у Канаді. 

Україну повинні побачити та забрати з неї 

із собою спомини і враження ті всі, які народи

лися і живуть поза кордонами України. 

Пл. уч. Володимир Держко 

Гурток «Чорний Яструб», 

3-тій Курінь УПЮ-ів ім. Симона Петлюри 
Торонто, Канада 
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Ч Е Р Е З П О Р О Г И — В А Л Ь Ґ О Н К В І Н П А Р Н У 

Від Редакції: Після таборування у Альґон

квін Парку влітку минулого року дев'ять учас

ників водно-мандрівного табору «Через пороги», 

членів 27-го куреня УСП-ів «Хмельниченки», 

загостили до канцелярії Адміністрації і Ред

колегії «Юнака» в Торонті. Гості цікавились 

«Юнаком», бо все ще — хоч є ст. пластунами, 

є його передплатниками. — Нещодавно одер

жали ми їхній курінний журнал «Хмель» з груд

ня 1968 р. Журнал ілюстрований, змістом різно

рідний. Є тут звернення Редакції до членства 

куреня, гумористичні новини про події з осо

бистого життя членів куреня, є «пластове перо» 

— літературна спроба п. н. «Я є твій край» — 

восіблення України, що промовляє до свого си

на чи дочки, передрук Шевченкової «Думи» та 

опис прогулянки у таборі, який подаємо з де

якими скороченнями. 

Бісім завзятих "Хмельниченків" із США (9-ий фотогра

фує) на водно-мандрівному таборі по водах і лісах 

"дикої" Канади в Альґонквін Парку влітку 1968 р. — 

Світлив ст. пл. Володимир Войтович. 

Якщо ти хочеш зазнати небуденних пригод 

під час таборування, якщо не вдовольняють тебе 

звичайні табори, їдь подалі від міста у природу, 

в гори чи на канойках ріками й озерами у відда

лені ліси дикої Канади. 

Дев'ять нас завзятих Хмельниченків виру

шило минулого літа на широкий срібний шлях 

озера. Оглядаємо чудові краєвиди, веслуємо без 
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зусилля, бо озеро спокійне. Та нагло зірвався 

вітер і тоеба було напружити м'язи, веслуючи. 

Хвилі кидали нас на всі боки та несли канойку 

туди, де не треба. Нарешті ми допливли каной

ками, повними води, до кінця озера. Ми надія

лися, що рікою плавба буде спокійною. Та де 

там! Тут не ріка, а вузький потік із крутими за

крутами. Потік місцями зарослий кущами. Пере

пливаючи крізь них, треба було оборонятися пе

ред галузками і якимись чорними мушками, що 

лізли в уха, кусали. Заки обігналися від мушок, 

І у такій ситуації пластуни дають собі раду. 

зачепили веслами воду, а тут гострий закрут: 

«Крути! крути!» — кричить Федьо до Гуски. 

«Вліво!...» Та надаремно. Заки бідний заляканий 

Гуска зорієнтувався як веслувати, канойка за

стрягла в берег. Вилазимо з канойки, набравши 

води і неприємного болота в черевики. Чути на

рікання та вислови гідні тієї ситуації. Витягну

ли канойку. Але ми сполохали тим разом інші, 

зелені мушки, які кинулися кусати наше обличчя. 

Перед нами ще довга мандрівка. Чуємося 

здоровими, сила наша не послабла, ще багато 

в нас витривалості!, завзяття. 

Під час плавби інші перешкоди. Ось нагло 

хлюп... Твій друг, що йде мілкою водою по ко

ліна, раптом... зникає під водою, виринає тіль

ки його мокра голова. Часом треба було перетя

гати канойки через камені, болотом. До ніг чіп

ляються п'явки, за ніс кусають комарі, але і до 

таких невигод звикаємо. Гартуємось. А ось своє

рідна приємність у тих невигодах. Це портаж 

тобто відпочинок після довгого веслування, 

приємний перехід через ліс із конойками на го

ловах. В лісі приємні зустрічі із сернами, з вед-



Що зваримо, те й будемо їсти... 

медями. Сонце ясними променями шукає доро

ги крізь листя дерев та блищить на воді. Чути 

шум води, веселиться спокійний, зачарований 

ліс. Та й портаж не є таким приємним для того, 

хто правою рукою тримає човен, а лівою б'є ко-

рамів. В зубах у нього пасок наплечника, що 

увірвався, а довкола пояса шнур, до якого при

чеплена торба із харчами (двадцять фунтів!). 

Та невигоди цього всього зникають, чуєшся фе

номенально-фантастично, коли бачиш кінець 

портажу і дальшу водну трасу. 

Найдовший портаж мав три милі. Ми його 

добре запам'ятали. Почався о годині другій по 

полудні, а тривав до пізньої ночі у супроводі 

настирливого дощу. 

Взяли ми з Ярком канойку, несемо стеж

кою. Залишивши її на призначеному місці, вер

таємося по наплечники і харчі. Занесли і ці речі. 

Вони мокрі, а ми лихі та втомлені. Сидимо на 

дощі і чекаємо. Товаришів нема та й нема... А 

дощ усе не перестає йти. Небо вкрилося чорни

ми хмарами, надходить ніч... Нема ради, треба 

рушитись, шукати решту таборовиків. Шукає

мо з ліхтариками, ходимо по темній, слизькій 

стежці. Нарешті знаходимо наших таборови

ків. Вони померзли, утомлені і мокрі, далі йти не 

хочуть і ми готові ночувати на місці. А при кін

ці портажу ще треба раз розтаборуватися. 

Переправа через "пороги" в Альґонквін Парку. 

Таке то життя у водно-мандрівному таборі. 

Цим разом нашим ворогом був дощ. Він змочив 

нас і впливав на наше самопочування. Але були 

ще й інші пригоди... Одного вечора загостили 

лісові тварини до наших наплечників і поїли на

ші хапчі. Доводилось безнадійно черпати воду з 

діравої канойки, щоб допливти до якоїсь оселі 

Коли ми сушили при вогнищі мокрі речі, настрій 

небезпеки побільшувало виття вовків. Коли ж 

голоду не було чим заспокоїти, ми нуркували 

в зимній воді, щоб зловити якусь'рибу Але було 

багато і таких моментів, коли ми милувались 

барвистим заходом сонця, коли смакували ба-

раболяну юшку, жартуючи із пережитих труд

нощів мандрівки. Такі канадські води і ліси... 

і таке наше життя у таборі. Залишаться у спо

минах пригоди, що вимагали трудів, зусиль, але 

ще більше пам'ятатимемо те, що ми перебороли 

труди, що вони нас загартували... Це наше гар

не пластове життя!!! 

Ст. пл. Юрко Оприско 

і ст. пл. Михайло Варшона, 

27-мий Курінь УСП-ів «Хмельниченки» 

При таборовому столі споживаємо "Божі дари". 
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Уривки з автентичних листів учасників пласто-

' вих таборів. Подаємо їх автентичний текст без 

поправок мови, правопису тощо. 

Дорогі Родичі! 

Я той табір люблю досить добре. Я тут пі

знав хлопців з інших кавалків Америки. Ми ма

ли таборовий огонь і я там злапав зимно. 

Я навчився нову пісню. Хлопці співають її 

на огни: 
«Сонце заходить, а я сиджу 

І дрімаю про Тебе 

Чи пам'ятаєш який ми разом 

Мали добрий час?» 

Ми також мали таборовий танець і я пізнав 

дівчину. Вона впала в любов зі мною, але я про 

це не дбаю. 

ПС. Я мушу писати по українськи бо так ка

зав комендант. 

Ваш син Ромко 
** 
* 

Дорога Мамо! 
В понеділок ми ходили на прогульку, у вів

торок мали теренову гру, в середу знову ходи
ли на прогульку. 

Чи мігби я поїхати до табору де можна ча
сом сісти? 

Ваш Юрко 

Дорога Мамо! 

На кого Ти кричиш як я в таборі? Я все зга

дую Тебе як братчик починає верещати. 

Твій Славко 

* 
Дорогі Родичі! 

Ми дістали нового доктора. Старий віді

йшов бо всі кликали його «бучер». Він не розу

мів жартів. 

Мій братчик казав, що якби мав ще одного 

такого як я то драпавбися по стінах. 

Миронцьо 
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Дорога Мамо! 

То є мій останній лист до Тебе. Ми бави

лися в ковбоїв та індіян. Я був ковбойом і мене 

зловили індіяни. Завтра мене будуть вішати. 

ПС. Не плач! 

Твій Орест 
** 
* 

Дорога Мамо! 
Один хлопець кинув до лятрини 2 тенісові 

м'ячики братчика. «О бой» який братчик був 
злий як мусів їх витягати. 

ПС. То не був я! 
Микола 

* * 
Дорогі Родичі! 

Дякую, що Ви щадите гроші, щоби мене 
післати на табір. Це найкращий табір під сонцем. 

ПС. Братчик казав нам так писати. 

Ваш Ігор 

* 
Дорогі Родичі! 

Ми є добре як ви? Чи приїдете нас видіти? 

Ми трохи хорі за домом. Я дістав горячку і док

тор мені її змірив. Я мав 100 степенів навіть в 
тіні дерева. 

Ваш Андрій 

Дорогі Родичі! 

Ми мусимо тут все купатися в пятницю, бо 

братчик сказав, що кожний мусить раз на тиж

день скупатися без огляду чи потребує чи ні. 

Юрко 
** 
* 

Дорогі Родичі! 

Коло мене все в порядку і ліною не журіть

ся. Всі дівчата до мене приходять а подруга та

кож. Уявіть собі навіть комендантка мене від

відує відколи я зломала ногу і лежу в ліжку. 

Галя 
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САРСЕЛЬСЬКИЙ ЯРМАРОК 

Ю Н А Ч О К У ТОРОНТІ 

Загальний вид на частину ярмарко

вої залі перед відкриттям ярмарку. 

Травень у Торонті, хоча виповне

ний вщерть імпрезами, не був би 

травнем у пластовому житті без' тра

диційного вже "Пластового ярмар

ку", заробіток з якого пластунки оце 

вже сім років призначують для На

укового Товариства ім. Шевченка 

(НТШ) у Сарселі, Франція, на видан

ня Енциклопедії Українознавства-

Юначки забираються до підго

товки такого ярмарку вже восени. 

Треба ж подумати що будуть про

давати, як зробити експонати, щоб 

Зправа в куті станок першунок 

"Троянд" із денорацією-лелекамн. 

Загальний вид на станок "Чорнобри

вок". Юначка Ірина Баєр, як стнлева 

"Чорнобривка" "декорує" станок. 

"Чорнобривки", 12-ий Кур. ім. Оленн 

Телігн, (І-ше місце) із своїми вишив

ками та впорядницею, пл. сен. Ро-

мою Ганьківською, попередньою ко-

шоеою у Торонті, що тримає на ру

ках свою- маленьку доню Оленку. 

не було багато праці, і щоб на них 

був попит, щоб за них дістати як

найбільше точок, і щоб могли їх зро

бити всі члени гуртка, а не тільки 

ті, що Богом обдаровані якимсь та

лантом. Ярмарок торонтонських юна

чок — це неабияка робота і моро

ка!..., коли хочеться виграти змаган

ня поміж -гуртками за найкращі екс

понати, за зароблені гроші і за есте

тику гурткового станка І 

Частина станка гуртка "Троянд", 

10-ий Курінь ім. О. Пчілкн, що здо

був І-ше місце. У них був і заробі-

тон, і естетика, і праця, та українсь

кий ярмарковий стиль станка. 

Цього року "прославилися" аж три 

гуртки, здобуварчи повну кількість 

точок (20). Оціночній комісії, у скла

ді: пань Ірини Мороз і Мілі Янішев-

ської та пл. сен. Тоні Горохович, 

тяжко було поміряти гуртки щодо 

точок, бо "Троянди" мали багато екс

понатів, всі у гуртку працювали, ба

гато працювали, найбільше зароби

ли своїми вишивками та шматянимн 

звірятками. "Весняні ночі" бавилися 

у керамісток кілька місяців під про

водом пані Ірини Мороз і нароби

ли ж того череп'яі Вони його не тіль

ки продали найшвидше, але й діста

ли ще замовлення на майбутній ба

зар (будуть його робити самі перед 

Різдвом І). "Чорнобривки" мали справ 
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Гурток "Весняні ночі", 4-ий Кур. ім. 

Песі Українки, (І-ше місце) із своєю 

керамікою, яку вони самостійно та 

з ентузіязмом внпрацювапн під про

водом керамістки, пані Ірини Мороз, 

і своєї впорядниці — ст. пл. Христи

ян Микнтнн. 
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Ьоярнні", 4-ий Кур. ім. Лесі Україн

ки, (2-ге місце) продають квіти, ко

ралі, мальовані власноручно картки, 

листовий папір та інший крам. 

ді клясичні вишивки і виставу, що 

її не посоромилась би мистецька ґа-

лерія. при вул. Янґ у Торонті! Ви

йшла комісія із клопоту в той спо

сіб, що всім цим трьом гурткам при

знала (гуртки дуже з цього невдо-

волені!) перше місце, зазначуючи, 

котрий з них у чомусь спеціяльно 

відзначився. Та, правду сказавши, 

"Троянди" заробили найбільше і їм 

належиться першенство, принаймен-

ше до часу, доки пластова коопера-

тива "План" у Торонті не розпро

дасть вишивок "Чорнобривок", яких 

не продано на ярмарку і які пере

дано до "Плаю" для продажу. 

У другому шерензі (по 14 точок) 

треба поставити "Бояринь" за їх мис

тецький станок і за красу вінєт на 

листовому папері, який вони прода

вали, та за культуру поведінки і 

вигляду властительок краму, а по

тім "Мрії", що мають винахідливість 

(видумали модерні мистецькі під

стілки до столу) і напрацювались бі

ля краму, та "Кедрину" що мала 

чудові легкі до виконання вишива

ні підстілки під тарілки. 

Третє місце здобули "Барвінок", 

"Шовкова косиця" і "Вечірня пісня", 

здобуваючи по 12 точок, а виріз-

нюючись такими експонатами як ви

шивані практичні торби у "Барвін-

"Тирса", 10-нн Кур. ім. О. Пчілки, 

(3-тє місце) продали всі свої пластові 

квіти..., хоча оціночній комісії не 

дуже то сподобалися ці експонати. 
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ку", "Вевірня пісня" — Графікою Ма-

ріянни Палієнко та продуктивністю 

У праці всіх членів гуртка "Шовко

ва косиця". 

Решта шість гуртків здобули мало 

точок: "Тирса" — 11, "Лелеки", "Ма

ки", "Конвалії" та "Іскра" дістали 

по 10 точок, а "Струни" — 7 точок. 

Все ж таки у кожного з гуртків був 

такий крам, що, може, на майбутнє 

здобути попит у покупців. Таким 

крамом була лялька "Струн", ґудзи

ки "Іскри", краватки "Лелек" та інше. 

На цьогорічному ярмарку було що 

їсти й пити (обнльний і смачний бу

фет приготовили пані з Пластприя

ту під проводом своєї голови пані 

Марії Горбань), був гамір і перегони 

у вихвалюванні свого товару, було 

трохи менше святкового настрою у 

юначок. Хоча цьогорічний заробіток 

(1000.00 дол.) майже такий самий як 

минулорічний, але є ще багато ви

шивок не розпроданих. 
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"Маки", 10-нн Кур. ім. Олени Пчілкн, 

мають "скислі міни", бо минулого 

року вони здобули І-ше місце, а те

пер, на жаль, жодного. 

Були на ярмарку співи юнаків і 

жарти, але, на жаль, не відвідали 

ярмарку ані більшість пластових 

провідників із КПС та місцевої ста

ничної старшини, ані провід Патро

нату над Науковим Товариством ім. 

Шевченка у Сарселі, що має свій 

осідок у Торонті. Бракувало також 

багато батьків юначок, що улаштову

вали ярмарок. 

Усе це поменш<ує радість серед 

юначок і... прибуток до каси. Бо ж 

наші юначки хочуть бачити, що їхнє 

річіге велике "добре діло", в яке во

ни вкладають багато часу, енергії, 

гроша і зусиль, важливе також для 

нашої громади і для її провідників, 

а зокрема для власних батьків юна

чок і старших членів Пласту. Спо

діваємося, що цей недолік не помен-

тимуть гарну традицію пластового 

'тих юначок і що вони продовжува-

Пластпрнят за буфетом. Пані Леся 

Ковалик і Марія Горбань (голова 

Пластприяту) — "чародійка" щодо 

атмосфери на всіх пластових імпре

зах із буфетом... 

тимуть гарну традиція пластового 

ярмарку, який щорічно влаштовує 

кіш пластунок у Торонті на цілі 

Н Т Ш у Сарселі. 
За шість попередніх років було з 

пластових ярмарків чистого прибут

ку $4,014.98. Разом з цьогорічним при

бутком — $1,000-00 це дає імпозантну 

суму понад $5,000.00, яку торонтон-

ські пластунки передали вцілості 

для Наукового Осередку Н Т Ш у 

Сарселі на видання Енциклопедії 

Українознавства. Є це справді вели

ке і культурне пластове збірне "доб

ре діло", гідне того, щоб його наслі

дувати і по наших інших пластових 

осередках. 

"Конвалії" виструнчились серед зе

лені як справжні конвалії, тільки ж... 

невеселі у них лиця!... Вже знали, 

що не виграють на ярмарку із пра

цьовитими вншнвкаркамн та кера

містками з інших гуртків. 
* * 
* 

Усі світлини з ярмарку виконав, як 
і попередніми роками, безкоштовно 
та дуже фахово пл. сен. Аскольд 
Ганківськин, за що оцим йому дуже 

щиро дякуємо. 

* 
Для зацікавлених подаємо, що наші 
звідомпення про пластові ярмарки в 

Торонті за два останні ронн були 

поміщені в таких числах "Юнака": 

за жовтень 1967 р. і за червень 1968 р. 



ГУРТКОВА ПРОГУЛЯНКА 

Вже давно гурток "Лісові Шулі

ки" в Балтиморі, С Ш А , плянував 

дводенну прогулянку. Я сподівався, 

що тільки мій приятель Іван Шмор-

гун не візьме участи у прогулянці, 

бо він звихнув ногу. Але як день 

прогулянки зближався, то охочих 

мандрувати меншало. На щастя, но

га Івася поправилася, і однієї су

боти 4 юнаки і 2 други "вирушили 

в дорогу". 

Нас підвезли батьки до призна

ченого місця, де починалася наша 

мандрівка. Спершу ми мусіли ви-

драпатись на гору, приблизно 1500 

стіп високу. Перші вийшли на гору 

Віталій і Аркадій Зінкевнчі, і вони 

відразу почали розглядатися. Неза

баром вони знайшли скелю, зі якої 

був дуже гарний вид на околицю. 

Наш друг Олег Булавка подав 

ідею, щоб тут заночувати. Коли ж 

ми трохи розглянулись, то знайш

ли малу поляну, і тут почали бу

дувати наш- табір. Вмить поляна 

покрилася наплечниками, "панча-

ми" і светрами. Івась розвів ватру. 

Під час того, як Івась і друг Олег 

варили вечеру, друг Богдан Булав

ка, Аркадій, Віталій і я почали бу

дувати табір. Ми поставили два ша-

ласи, вистелили їх листям. По ве

чері ми мали молитву, а потім піш

ли спати. Коли я збудився серед 

ночі, я побачив, що друг Богдан 

Булавка не спить, а пильнує, щоб 

горіла ватра. 

Вранці, по молитві, ми почали 

приготовляти сніданок. Після сні

дання ми згасили ватру і звинули 

табір. Тепер прийшла найтяжча 

частина нашої прогулянки. Ми му

сіли йти пішки 17 миль через гори 

і ліси, щоб дістатися до місця, де 

кінчалася наша мандрівка і де на 

нас чекали юначки з приготованою 

їжею. Ми йшли сюди аж шість го

дин. Всі ми були дуже втомлені, 

але задоволені з нашої гарної про

гулянки. 

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

В И Д А Н Ь 

Час до часу відбуваються в Нью-

Йорку або в Торонті наради у спра

вах пластових видань, а в тому і у 

справах редакції та адміністрації 

"Юнака". Дві останні такі наради 

членів ГПБулави і співробітників ре

дакції та адміністрації пластових 

журналів відбулися 5 і 6 жовтня м. 

р. в Торонті і 19 та 20 квітня ц. р. 

в Нью-Йорку. 

При нагоді наради в жовтні м. р. 

частина її учасників відвідала ук

раїнську друкарню "Київ" у Торон

ті, в якій друкується наш "Юнак", 

журнал "Пластовий Шлях", а тепер 

і другий наклад посібника для плас

тового юнацтва "Життя в Пласті". 

На світлині бачимо перед будин

ком, в якому донедавна приміщува

лася укр. друкарня "Київ" у То

ронті (теперішня нова адреса "Киє

ва": 860 Річмонд Ст. Вест, Торонто 

140, Онтаріо, тел.: Ї63-7839), (зліва до 

права): пл. сен. Омеляна Тарнавсько-

го, адміністратора і члена редколе

гії "Юнака", пл. сен. Ольгу Кузьмо

вич, головну редакторку "Юнака", 

пл. сен. Осипа Бойчука, гол. рефе

рента пластових видань ГПБ і пл. 

сен. Юрія Ференцевича — голову 

ГПБ. 

Увага! Увага! 

В Н Ь Ю - Й О Р К У 
тштштшштштштштттшшшшштшшш, 

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». 

С П І Л Ь Н Е С В Я Т О 

К Р У Т У КОГ О В З І 

(А. С.) — У неділю, 2 березня ц. р., 

в залі Українського Горожанського 

Клюбу у Ватервліт,'' Н. Й., С Ш А , від

булося Свято Крут, яке влаштували 

спільними силами молодечі органі

зації Пластова Станиця Коговз і 

СУМА. 

Програму започатковано апелем з 

участю всієї молоді. Внесено націо

нальний прапор та відчитано свя

точний наказ. Опісля відбулась ми

стецька частина, у яку входили дек

лямації, мелодеклямаціі, фортепіяно-

ві соля, сценка "Маків цвіт" пера 

Лесі Храпливоі, у виконанні- пласто

вої молоді, та виступ хору С У М А 

з піснями "За Україну" та "Ой, Мо

розе, Морозенку". 

Свято закінчено відспіванням на

ціонального гимну. Увесь дохід 

призначено на цілі Фонду Катедри 

Українознавства при Гарвардському 

Університеті. 

(За "Скобом" з 25 квітня 1969 р.) 

В Е С Е Л К А 

144 Друга Евеню в Нью-Йорку 

(в Пластовому Домі) 
Теї.: ОКедоп 4-9576/-79/-98 

відкрита щ о д н я від вчасного райку до пізно, ночі 
Зимні , теплі перекуски, сніданки, полуденки * содові води 
* морозиво • + солодощі _ теж вибагливі, імпортовані 

шкільне . канц. приладдя * українські і чужомовні часописи 

«Веселка» є улюбленим місцем зустрічів нашої молоді! 



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

ЯКІ МИ ОДЕРЖАЛИ ДО 28 ТРАВНЯ Ц. Р. 

Плем'я УСП-ів і УПС-ів "Сіроманці", Ньюарк, США $75.00 

Це є пожертва на , спеціяльний пресфон "Юна

ка", що був призначений на покриття коштів дру

ку надпрограмового, вакаційного числа "Юнака" 

за липень і серпень м. р. Список 12 перших жер

тводавців на цей фонд на суму $745.00 був по

даний в тому ж числі на 3-ій стор. Потім ще за

платила на цю ціль Пластова крамниця "Молоде 

Життя" в Нью-Йорку $25.00, а тепер ще наспіла 

додатково пожертва $75.00 від Куренів УСП і УПС 

Сіроманці". Наша Адміністрація одержала на 

пресфонд згаданого надпрограмового (11-ого) 

числа "Юнака" з м. р. разом $845.00. Усім яертво-

давцям ще раз щиро дякуємо за ці їхні пожертви. 

Гурток УПЮ-ок "Мрії", 4 Кур. ім. Лесі Українки, 

Торонто, Канада, за поміщене оголошення 10.00 

34 Курінь УПЮ-ок ім. 500 Героїнь із Кінґіру, 

Сиракузи, С Ш А 10.00 

Гурток УПЮ-ів "Чорна Пантера", Сиракузи, С Ш А 10.00 

пл. сен. о. Володимир Івашко, Саскатун, Канада 5.00 

пл. юн. Юліяна Осінчук, Нью-Йорк, С Ш А 5.00 

п. Стефан Куривчак, Саскатун, Канада 4.00 

пл. юн. Ігор Бойцун, Трентон, С Ш А 4.00 

пл. сен. Стефан Кушнір, Філядельфія, С Ш А 4.00 

пл. юн. Богдан і Христя Круцьки, Вінніпеґ, Канада 4.00 

пл. юн. Богдан Оріховський, Сомерсет, С Ш А 3.00 

о. Ярослав Гайманович, Монтреаль, Канада 3.00 

пл. юн. Роман Юзенів, Нью-Йорк, С Ш А 2.00 

пл. юн. Микола Брожина, Нью-Йорк, С Ш А 2.00 

пл. юн. Ігор і Ліда Микити, Кліфтон, С Ш А 2.00 

пл. сен. Орест Гаврилюк, Кенсінґтон, США, (тепер 

у військовій службі у В'єтнамі) 2.00 

пл. юн. Христя Тарасенко, Чікаґо, С Ш А 2.00 

пл. юн. Радомир і Люба Білаші, Вінніпеґ, Канада 2.00 

Пластова Станиця, Ноттінґгем, Англія 1.95 

пл. юн. Андрій Врублієський, Чікаґо, С Ш А 1.00 

пл. юн. Рома Сохан, Джерзі Сіті, С Ш А 1.00 

пл. юн. Богдан і Марія Дендириси, Торонто, Канада 1.00 

пані Юлія Ґрипа, Сиракузи, С Ш А 1.00 

пл. юн. Роксоляна Скробач, Чікаґо, С Ш А 1.00 

пл. юн. Ііда і Люба Сунаки, Монтреаль .Канада 1.00 

пл. юн. Данило Ціхацький, Торонто, Канада 1.00 

пл. юн. Михайло Саракула, Вінніпеґ, Канада. 1.00 

Разом у цьому списку $158.95 

• Усім жертводавцям щнро дякуємо за їхні по

жертви. До всіх, наших передплатників і читачів, що в 

цьому році ще не склали пожертви на пресфонд "Юна

ка ", звертаємося з таким проханням: 

ДОРОГИЙ ДРУЖЕ — ДОРОГА ПОДРУГО! 

• Якщо Ви в цьому році ще не вислали своєї по

жертви на пресфонд "Юнака", то зробіть це тепер — 

ще перед вакаціями! 

• Пам'ятайте, що кожний передплатник і читач 

"Юнака" повинен принаймні раз у рік скласти свою по

жертву на пресфонд свого журнала. 

"АДМІНІСТРАЦІЯ " Ю Н А К А " 
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• Посилаю разом із цим листом мою передплату 

на журнал "Юнак" на 1969 рік. Цей журнал мене дуже 

цікавить і я читаю його кожного місяця. Мене в цьому 

журналі цікавлять різні технічні статті, найбільше за

цікавила стаття про кібернетику. Вам усім бажаю успіху 

і дякую за "Юнака". — Скобі — Пл. уч. Юрій Днтиняк, 

Гурток "Вовки", 13 курінь УПЮ-ів ім. гетьмана Петра 

Конашевича-Сагайдачного, Едмонтон, Канада. 

• До пл. сен. Петра Піка-Пясецького з Нью-Йорку, 

автора двох статтей, що появилися в "Юнаку" ч. 7-8, за 

липень-серпень м. р., написала одна молоденька юначка 

листа, уривок з якого оце передруковуємо. — Редакція. 

"Дорогий Дєдю ПікуІ Я читала Ваші статті у "Юна

ку" за липень-серпень 1968 р. (ч. 7-8). Мені найбільше 

подобалася Ваша стаття п. н. "Курінь, що постав на ман

дрівці". Найсмішніше було, як та бабуся, що сиділа на 

краю лісу, сказала: "Агі, а це що за якісь лісові чорти?!" 

"Мітла під псом" так само була смішна стаття. Воно бу

ло би гарно, якби Ви кожного місяця написали статтю у 

"Юнаку". Але прошу писати короткі статті, на одну 

сторінку, щоб я не мала так багато читати..." Гануся 

Біловус, Ґрімзбі, Онтаріо, Канада. 

• До Редакції "Юнака"! — Дуже радо читаємо наш 

журнал "Юнак", однече, прикро нам, що у дописі про 

останню "Орликіяду" в Бабильоні, читаємо про різних 

учасників, а про нас ані згадки. Приємно й нам було б 

прочитати про нашу участь у ній. Ми так як інші готу

валися до "Орликіяди" та брали в ній активну участь. 

Думаємо, що хтось, хто подавав про інші курені, не

хотячи проминув нас. Членки нашого гуртка є на світ

линах, поміщених на 10 і 11 сторінках січневого числа 

"Юнака" із цього року. Вітаємо пластовим привітом: 

Скобі — Пл. уч. Лариса Марткнюк за Гурток "Карпатсь

кі Дзвіночки", 38 Курінь УПЮ-ок ім. М. Тарасенко, Пас

сейк, США. 

Дорогі Подруги з Гуртка "Карпатські Дзвіночки" в 

Пассейку! — Пробачте нам цю погану помилку в репор

тажі з останньої "Орликіяди". Напевно сталася вона з 

нічиєї вини, а просто спричинив її один із тих "журна-

лістичних чортиків", що трапляються у цілій пресі, на

віть найкращій. 

Дуже вибачаємося перед Вами і дякуємо, що звер

нули нам на це увагу. А всім, хто не був на "Орликіяді" 

в листопаді 1968 року, а читав наш репортаж про неї у 

січневому числі "Юнака" за 1969 р., ще раз подаємо, що 

юначки із Пассейку брали в останній "Орликіяді" жва

ву та активну участь. — Редакція. 

ОПРАВЛЕННЯ П О М И Л К И 

Справляємо помилку, що зайшла у списку пожертв 

на пресфонд "Юнака", надрукованому в числі за кві-

-'чь ц. р. на 24-ій стор. Текст перших трьйох лінійок 

повинен бути такий: Пожертву $25.00 на пресфонд "Юна

ка" з нагоди посвячення свого курінного прапора 16. 2. 

ц. р. склав 15-тин Курінь УПЮ-ів ім. Івана Чмоли в 

Торонті. 



№ ••••••••. т<*чч**ч^ч*чіч.^ В 

О Щ А Д Н І С Т Ь 

це прикмета кожного доброго пластуна 

та кожної доброї пластунки. 

ПЛАСТУНИ й ПЛАСТУНКИ! 

Складайте Ваші ощадності в нашій найбіль

шій і найстаршій у Торонті кредитівці 

Українська 

Кредитова Спілка 

297 Соїіеее 81. — Тогопіо 2В, Опі. 

Теї.: 922-1402 

і і і і і и и і і и і і і і і и и ' і й Ш І Ш і Ш 

Пластун Ти, юнак? 

ОЩАДНІСТЬ — Твій знак! 

Щадити щоденно учись! 

Як будеш студент, 

Той доляр, той цент 

Тобі допоможе колись 

Здобути знання, прожиток, ім'я! 

• ЗА ОЩАДНОСТЕВІ ВКЛАДИ «Самопо

міч» платить 43Л% ДИВІДЕНДИ. 

• К О Ж Н А СУМА ВКЛАДУ враз із усіма 

фондами має своє ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. 

ФЕДЕРАЛЬНА КРЕДИТОВА 

К00ПЕРАТИВА „САМОПОМІЧ" 

У ЧІКАҐО 

2351 \УезІ СЬісаео Аує. — Теї.: НІІ 9-0520 

СЬІса^о, 111., 60622, ТЛ.8.А. 

З Д О Р О В И Й 1 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 Оиееп $•., \*/е*т-Тогопго, Оптагіо 

Таї.: ЕМ 8-4235 

+ + + 
Н о т е Т о и т В а к е г у 
164 Кап* Ау«., Тогопто( Оптагіо 

Тої.: КО 7-724* 
^щдйррй^ІМІМІІІІ.тіІ 

Нормально банки платять за ощадності 

З відсотки. За Ваші ощадності НА СПЕ-

ЦІЯЛЬНОМУ ЮНАЦЬКОМУ КОНТІ в на

шій КреДИТІВЦІ одержите: Я 'Д °/ 

ЩАДІТЬ МІСЯЧ.НО А. 
по 5.00 долярів М 

а після 5 років одержите ^ 

343.00 дол. { 

СКЛАДАЙТЕ СВОЇ ОЩАДНОСТІ 

в українській кредитівці 

" Б ¥ А Л £ Ч Н І С Т Ь " 

КРЕДИТООЛ КСГОПЕРАТИВА В ТОРОНТО 

140 В»»піл-і» 51. Тогопіо 2В, Оп» 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Ц 

Хто з Вас подорожує 

* літаком * кораблем * поїздом * автобусом 

у Канаді чи поза Канадою повинен купнтн по

дорожник квиток і одержати безплатно всякі 

потрібні інформації і поради 

в українськім подорожнім бюрі 

М А Р К І Я Н А К О Г У Т А 

Віоог Тгагеї Адепсу 

1190 Віоог 5». ̂ єіі — Тогопіо 9, Оптагіо 

ТеІерЬопе: 535-2135 & 535-2136 

• І І Ш Ш 1 1 1 1 1 1 1 Ш Ш 1 І 
11111^>У 

Увага! Увага! 

«Юнака» треба не лише передплачувати, але й 

докладно читати, до нього дописувати, приєдну

вати йому передплатників і збирати пожертви 

на його пресфонд. 



Ціна 50 центів 

С И Н И Ц Я 

БД Ж О Л А 

Ї Ж А К 

БОБЕР 

Л И С 

ф 
ЗАЄЦЬ 

ВОВК 

Р08ТАСЕ Р А Ю АТ ТОК01ЧТО, С А К А Б А 

ІГ поі Де1іуеге<1 ріеазе геїигп Іо: 

У І Ш А К Ма^агіпе 

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

К Е Т Ш Ш Р08ТАСЕ ССГАКА1ЧТЕЕВ 

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 ІЛТ>., 768 0.иееп 81. \У., Тогопіо 3, Опі. 

ЗАМОВЛЯЙТЕ пластові відзнаки 

• новацьких роїв і гнізд 

• юнацьких гуртків і куренів 

• новацьких і юнацьких проб 

• нов. і юн. іспитів умілостей 

У цьому оголошенні поміщені зразки відзнак 

юнацьких гуртків, які продаємо по 50 центів за штуку. 

Маємо постійно на складі 40 різних родів таких відзнак 

і можемо їх кожночасно вислати. Виготовляємо також 

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

КУПУЙТЕ В НАС ТАКОЖ: 

^ всякі інші пластові відзнаки + усі частини пластових 

одностроїв -^ таборовий виряд -̂- спортов0 поіпаддя 

•^ 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! 

ФІ ЯЛКА 

Б О Р С У К 

К А Ж А Н 

С А Й Г А К 

РИСЬ 

Ф 
ВЕДМІДЬ 

О Л Е Н Ь 

ЛЕОПАРД К О Б Р А О РЕЛ СОКІЛ ҐОТ У Р Т А Р П А Н 


