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ЗВ'ЯЗКОВІ І ВПОРЯДНИКИ! 

Появилося нове видання 

ГПБулави під назвою 

ПОСІБНИК 

З В ' Я З К О В О Г О 

ЦША — $6.00 

Є це збірна праця 22-ох авторів 

— пластових провідників. 471 сто

рінок друку, багато Ілюстрацій, 

ціна — $6.00. — Зокрема звертаємо 

вашу увагу ва такі розділи: 

ф Гурткова система — правильне 

ведення частин У П Ю ф Зв'язкові 

вишколюють гурткових ф Плану

вання праці гуртка і куреня 

ф Пластові ігри — опис 160 різних 

ігор ф Мандрівництво — практич

ні поради ф Табірннцтво — прак

тичні поради 

"ПОСІБНИК ЗВ'ЯЗКОВОГО" 

можна набути 

ф в Канаді: у Пластовій коопе

ративі "ПЛАЙ" 

РІ.У \.ХА., 768 Оцееп 51. VI., 

Тогопіо 3, Опі., Сапасіа. 

ф у С Ш А : у пластовій крамниці 

"МОЛОДЕ ЖИТТЯ" 

Моїогіе 2у!1іа, 304 Е., — 9 51., 

Ме» Уогк, N. У., 10003, Ц5А. 

ф Замовлення з інших країнГтреба 

спрямовувати до Адміністрації 

"Юнака": 

"Уипак" — Мадаїіпе, 

2445 А Віоог 51. VI., 

Тогопіо 21, Опі., Сапасіа. 

ф Повищі ціни важні при закупі 

у крамниці. При позамісцевих за

мовленнях треба долучити по 75 

центів за примірник на поштову 

пересилку. 

УВАГА! ПЕРЕДПЛАТНИКИ 

"ЮНАКА", "ГОТУЙСЬ" 

і "ПЛАСТОВОГО Ш Л Я Х У " 

в КАНАДІ! 

У зв'язку з тим, що в Канаді 

пошта переходить на систему 

т. зв. "зіпів", просимо надісла

ти Пластовому Видавництву 

якнайшвидше адреси з Ваши

ми "зіпами". 

Пластові журнали, що кори

стуються у висилці другою 

клясою, повинні перейти не

гайно на нову систему, бо ко

ли б не змогли завести цієї змі

ни своєчасно, можемо втрати

ти привілей другої кляси. Крім 

того, Адміністрація потребує 

часу, щоб змінити всі адреси. 

Адміністрація 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

М У С И М О П І Д В И Щ И Т И 

П Е Р Е Д П Л А Т У 

Повідомляємо усіх наших передплатників, що з 

огляду на подорожіння паперу, друку ми приневолені 

підвищити і ціну передплати "Юнака". 

Починаючи від 1 травня ц. р. передплата журналу 

на 1 рік коштуватиме дол. 9.00 для Канади і США, 

для Австралії А$5.50, Англії 2.00 фунти 

Проте для тих, які вплатили чи вплатять пе

редплату перед 1 травня 1974 р., вона буде до кінця 

ЦЬОГО року ТІЛЬКИ $7 50 

АДМІНІСТРАЦІЯ «ЮНАКАх 

П Л А С Т О В А К Р Е Д И Т І В К А 

в Торонті 

на корисних умовинах 

дає ПОЗИКИ 

та 

приймає ОЩАДНОСТІ. 

Пластова Кредитівка міститься 

у Пластовому Домі в Торонті. 

Урядові години: 

вівторок і четвер 7-9 вечора, 

субота 2-4 по пол. 

РІаЯ (Тогопіо) Сгесііі Цпіоп ІхА., 

2199 Віоог 51. УУеЯ, Тогопіо 21, Опі. 

РЬопе: 769-9998 

Пластуни і Пластунки в Торонті! 

СКЛАДАЙТЕ 

СВОЇ ОЩАДНОСТІ 

у Пластовій Кредитівці! 

Річна передплата: С Ш А і Канада — $9.00; Австралія — 5.50 австр. дол; 

— 10.00 пезів (нових); Бельгія — 150.00 бел. франків Велика Брітанія — 

Німеччина — 12.50 нім. марок; Франція — 15 франц. франків. 

Ціна одного числа: у С Ш А і Канаді — 90 центів. 

Австрія •—• 100 шілінґів; Арґентіна 

- 2.00 фунти; Італія — 2,000 лірів; 

УІЛЧАК — а ІІкгаіпіап МопіЬІу Мадаїіпе, роЬІііЬесІ Ьу РІ-А5Т, ІІкгаіпіап УоіЛп Азі'п, 2445 А Віоог 5і. \Л/е5і, 

Тогопіо 21, Опі. Сапасіа 

АДРЕСА АДМІНІСТРАЦІЇ: УІІМАК МАОА2ІМЕ, 2445 А ОІоог 5*. \ЛЛ, Тогопіо 21, Опіагіо, — М65 1Р7 — Сапааа. 

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ: Мгз. ОІНа Кілтомуусі, 221 Ріге Ізіапс) Аує, ВаЬуІоп, N. У. 11702, II.5.А. 
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"Юнак" — журнал пластового юнацтв 
Появляється щомісяця крім липня і серпня 

Видає Головна Пластова Булава. 

Ю Ц ^ Л К 

Ж О В Т Е Н Ь Ч. 10 (134) РІК XII 

Ііггерціональне стандартно-серійне число, 0044-1384 

Редаґус колегія. 

Головний редактор: 

пл. сен. Ольга Кузьмович. 

Члени редакційної колегії: 

ст. пл. Уляна Близнак, 

пл. сен. Тоня Горохович, 

гетьм. вірл. Ксеня Одежинська 

ст. пл. Юрій Павлічко, 

пл. сен. Олександра Юзенів 

# Усі редакційні матеріяли слід спати 

на адресу головного редактора. 

• Редакція застерігає право виправляти 

мову, як теж скорочувати й виправляти 

одержані матеріяли згідно з пластовою 

термінологією, пластовими виховними 

напрямними та вимогами 

юнацького віку читачів. 

Подруга Гребля 

В. Онишкевич 

ЗМІСТ 

2 Плекаймо книгочитання 
З "Гріх дивитись на таку красу через скло' 
4 Щ о читати? 

П'єси 

Повість 

Чи ви вже читали? *** 

6 "Дозвольте представитись — українська книжка" 

К. Одежинська 

7 Молоде перо: 

Філософія пластуна Крапки Р. Гриців 

5 секунд на грищі Н. Максимович 

8 Лариса Залеська-Онишкевич О. Кузьмович 

9 Пластуни різними способами брали участь у акції 

оборони Валентина Мороза *»* 

9 "Видно, що вони дбають про свою рідну країну" *** 

10 Пластуни відзначили на своїх таборах 60-річчя УСС-ів *«* 

10 Пластуни виконують добре діло *** 

11 Ростислав І. Декайло — 

гетьманський пластун скоб 

12 Фоторепортер питає 

12 "Саєнтіфік Амерікан" пише про льодовиковий 

леріод в Україні 

13 Теренова гра в місті? 

14 Привіти для "Юнака" з пластових таборів 

16 На чубі землі 

17 Пластункам на вушко 

18 "Щоб гриб не загиб" *„* 

18 Грибаїна Пан Т. О'Фель 

20 Сторінка розваги ** 

21 Хроніка 

23 Оголошення 

24 Спорт 

25 Листування 

26 — 28 Список датків на пресфонд. Посмертні згадки 

О. Кузьмович 

О. К. 

X. Сохоцька 
** 

На обкладинці: "Перемога" — світлив ст. пл. Юрій Кузьмович 

Ілюстратори цього числа: Ст. пл. Арета Бук, ст. пл. Павло 

Чарський, Марія Шкурка 



Ї І Ш Ж 

П Л Е К А Й М О К Н И Г О Ч И Т А Н Н Я 

Книги — це ріки, що зрошують 

землю, — це джерела мудрости. 

(Київський літопис) 

Дорогі Юні Подруги і Друзі! 

Споконвіку люди знають вартість твор

чости, що зберігалася спочатку в усній сло-

венності, а згодом у книжках. З прийняттям 

християнства в Україні було почитання книж

ки, бож завдяки книгам ширилася хри

стиянська релігія. Завдяки діяльності "Про

світи" серед нашого народу шириться куль

тура книжки. Місяць жовтень від кількох 

десятків років присвячений книжці. V цьому 

місяці організуємо різні імпрези, щоб осві-

домлювати громадянство у вартості книго-

читання. 

Пласт справі культури друкованого сло

ва присвячував багато уваги. Ми улаштову

вали багато акцій, завданням яких було спо

нукувати юнацтво і новацтво читати твори 

наших клясиків, пробувати "молоде перо", 

видавати одноднівки, періодики юнацької 

творчости. Проте, все це з послабленням 

знання української мови серед загалу дітво

ри й молоді стає менше популярною формою 

діяльности пластових гуртків і куренів. Але 

нам треба шукати шляхів, щоб цьому не тіль

ки зарадити, але й щоб книгочитання стало 

потребою кожного. Книжка вчить нас жити, 

формує наш характер і поведінку та світо

гляд. 

** 

* 

Як плекати інтерес до читання? З вели

кої різноманітности заходів розбудити інте

рес до читання подаємо цим разом декілька. 

• Виберіться гуртком чи й куренем до 

міської бібліотеки хоч би тільки тому, щоб 

оглянути відділ українських книжок у ній. 

Якщо їх там нема, то Ви зможете просити, 

щоб їх бібліотека закупила для Вас. Вага та

кої акції для всіх зрозуміла. 

• Зверніться до своїх учителів в україн

ській школі, щоб дали Вам список цікавих 

і доступних творів. Проведіть гутірки по про

читанні кожної книжки. 

• Проведіть гутірки (можете запросити 

бібліотекарів чи учителів) на теми: "Книга — 

ключ до найглибших таємниць життя", "У 

книзі мертві живуть, а німі говорять", "Кни

га не знає ні кордонів, ні віків часу". 

• Зорганізуйте після літніх вакацій ан

кетне опитування серед членів куреня за та

кими запитами: 1) Які твори ти прочитав 

(-ла) за літо? 2) Який твір найбільше подо

бався і чому? 3) Якого героя твору ти обрав 

(-ла) собі за зразок? 

• Зробіть плян праці плекання книго

читання: 1) Улаштуйте літературний вечір на 

тему: "Мій улюблений поет". На цьому вечо

рі юнаки й юначки виголошують свої обрані 

поезії, а при тому умотивовують те, чому во

ни цей вірш вибрали. 2) Улаштуйте вечори 

поезії з мистецьким читанням вибраних тек

стів, з оглядом журналів "Юнак", "Крилаті", 

"Молода Україна", з читанням текстів творів 

"молодого пера", написаних творів на цей ве

чір спеціяльно чи тільки вишуканих. 

• Знайдіть у пресі твори з ділянки літе

ратурно-мистецької географії та улаштуйте 

імпрезу юнацтва чи й для ширшого грома

дянства на тему "Україна в літературних 

творах" (чи тільки одна з областей, місто то

що). 

• Улаштуйте вечір казок, загадок, при

слів'я та приказок, щоб краще пізнати на-

родню творчість. У такому вечорі можуть 

бути точки: слово про вагу народньої твор

чости, інсценізація казки, виголошування 

байок, масові ігри, відгадування загадок, скла

дання прислів'їв, виставка ілюстрацій до на

родніх казок. Гарно було б, коли б частина 

виконавців програми була в одягах дійових 

осіб казок та байок. 

• Проведіть конкурс на кращого розпо

відача казок, кращий власний твір за фолк-

льорними темами. 

Це тільки дещо з багатих можливостей 

плекання серед юнацтва інтересу до книго

читання. А хіба і Вам, Дорогі Подруги і Дру

зі, ясно, що від нього буде залежати майбут

нє Пласту. Світ, зокрема український світ, 

краса України, її минуле, теперішнє й май

бутнє зможемо пізнати в наших умовинах дія-

спори через книгу. Вона відкриє у Ваших 

істотах українську душу. 

Скоб! 

Подруга Гребля 



"ГРІХ Д И В И Т И С Ь Н А ТАКУ КРАСУ 
ЧЕРЕЗ СКЛО..." 

Не один раз наше юнацтво невдово-

лене, голосно нарікаюги на одне ги дру

ге, гого від нього вимагає провід — на 

ті ги інші імпрези, зайняття, покази. 

А тимгасом ніколи не відомо, коли 

та при якій нагоді саме ця молодь своїми 

виступами виклиге враження та які гли

бокі переживання її образ може дати лю

дям. 

Ось один із приятелів Пласту вислав 

до своїх близьких у далекій Батьківщи

ні декілька фотознімок пластової молоді 

з одного збірного виступу. Скільки зво

рушливих переживань вони всюди викли

кали, описують винятки з листа, якого 

наш приятель одержав. Ці винятки місти

мо в надії, що вони дадуть нашому юнац

тву не одне до передумання. 

"...Я вже Вам писала і дякувала за ці 

фотознімки, що Ви нам прислали зі Свята 

Весни нашої молоді там у Вас. Нас тут не 

багато в К., але часто всі сходимося погуто-

рити. Як побачили ці знімки, то плакали ми 

всі з радости, щ о десь у світі є такі наші гар

ні діти. Вони напевно і такі добрі, як гарні. 

Я ті знімки взяла зі собою в наші гори на 

літні вакації. Щ о там діялося з людьми, яким 

я їх показувала, не можете собі уявити, а 

вуйко Ілько позичив їх на два дні, тулив їх 

і поїхав з ними до К. своїм товаришам 

за мистецьким фахом і давнім товаришам з 

війни показати. Там зібралось їх багато най

старших і їх унуків, а як оглядали ті чудові 

образки, то вірити не хотіли, що десь на кін

ці світу є такі наші діти, і так їх багато. А як 

побачили гурт дівчат у гуцульських одягах, 

то аж застигли з подиву і з радости й утіхи. 

Знімали окуляри, бо казали, що "гріх диви

тись на таку красу через скло, треба живими 

очима побачити...", хоч із їх очей скапували 

сльози, а груди радість розпирала, — аж со

ромились такої слабости своєї. 

А один старий устав та й каже: "Мой, а 

може би їм подєкувати файно, отим чічкам, 

що нас гуцулів у світі си не встидають? По-

дєкуймо їм файно, як уміємо і як можемо. 

Ану най кождий з нас щось файного змай

струє та й пішлімо їм туди далеко, де вони 

у наших запасочках і в постільцях гуцуль

ських гордо й так файно наА\і перед нашими 

очима свою молодість розсипают..." 

...Не можу Вам описати тих переживань 

і тих зворушень, яких я та інші зазнали від 

Н С і 
Гуцульське весілля у програмі показів народніх тра

дицій під час ЮМПЗ-72 Виконавці — юнацтво з 

Канади 

тих Ваших образків — незрівняної і неба

ченої у нас тепер тої краси... Як дістане

те подарунки гуцульського мистецтва з не

знаних Вам місць — то знайте, що то від тих 

людей добрих, що оглядали Ваші образки. Ці 

всі речі роблені не лише руками, але і сер

цем, і старечими очима, при воскових свічах 

різьблені..." 



Ч И Т А Т И ? 

Поезія 

Багато наших чита

чів любить поезію, а 

зокрема ліричну. Як

що хочете збільшити 

свої бібліотеки нови

ми збірками поезій, 

ось три нові книжеч

ки ліричних віршів 

трьох жінок. 

"Реквієм" Анни Ах-

матової у перекладі Бо

риса Олександрова по

явився у В-ві "Сучасність" 1973 р. Анна Го-

ренко-Ахматова належить до передових росій

ських поетів-ліриків 20-го сторіччя. Вона ук

раїнка родом, зазнала жахливих особистих 

переживань під совєтським терором. "Рек

вієм" — цикл віршів саме про цей терор, і 

тому вони не ввійшли до її інших збірок, а 

появилися лишень у самвидавній літературі. 

"Зустріч років" — це збірка поезій Діми. 

Письменниця Діма відома серед наших моло

дих читачів своїми віршами та оповіданнями 

для дітей, як "Кіт-Музика" чи "їжачок". 

Остання збірка видана в Нью-Йорку 1973 р., 

призначена для старших читачів і заторкує 

багато особистих, але теж спільних нам усім 

переживань, як напр., "Баляда про орлину 

волю" — і тому читаємо її з повним відчут

тям краси слова. 

"На крилах дум". Вірші Ірини Дибко ча

сто читаємо у канадському тижневику "Но

вий Шлях". Вони приємно вражають своїм 

ліризмом і актуальністю. "На крилах дум" 

видана у В-ві Середяка 1973 р. У ній багато 

серця і теплого відношення до власних дітей 

і до молоді взагалі, якої авторка, до речі, є 

великою і випробованою приятелькою. 

П'єси 

Осінній і зимовий час особливо пригожий 

для праці по домівках, а в тому для підготов

ки різних виступів. Тому збірник п'єс для 

молоді пера В. Софронова-Левицького п. н. 

"Юний Скоморох" повинен бути в кожній 

станичній бібліотеці. Українських п'єс для 

дітей і молоді майже зовсім немає, а вже з 

пластовим змістом то й поготів. Знаємо лише 

сценки нашої пластової поетки Лесі Храпли-

вої. 

Василь С.-Левицький — приятель Пласту 

— у своїй збірці на 9 п'єс дає аж чотири з 

пластовою тематикою. Усі п'єси призначені 

для дітвори й молодшого юнацтва, але в їх 

виставі можуть співпрацювати всі зацікавле

ні. Нашим читачам, а особливо новацьким 

братчикам і сестричкам, поручаємо тепер 

Миколаївську п'єсу п. н. "Бабусин кожушок", 

а сценічну картину з хороводами та музикою 

п. н. "Свято Весни" можна з великим успіхом 

підготовити на чергове "Свячене" і так раз 

відійти від завжди тих самих деклямацій та 

гагілок. 

"Американка" Марії Струтинської — це 

п'єса про таку часту проблему меншевартости 

в молоді. Тамарка — невдоволена з усього 

українського, їй імпонує товариство і звичаї 

її багатих знайомих американців англосак

ського походження. Не помагає переконуван

ня рідних, що своє таке ж вартісне, а то й 

краще. Тамарка сама мусить переконатись, 

що там вона буде тільки зайдою слов'янкою. 

Такий уже світ — кожний є кимось, має своє 

коріння. Не лишається їй нічого іншого, як 

поїхати на ціле літо до Вінніпегу на курси 

українознавства. Приїхавши, Тамарка вже 

не хоче бути "американкою". Вона полюбила 

своє, передаване з покоління в покоління, во

на відчула, що належить до великого, куль

турного народу. 

Повість 

"Далекі мандри" — це перша від довшо

го часу повість для молоді, яку хочеться 

справді гаряче поручити всім нашим читачам, 

але не лише їм, а також пластовим виховни-

кам і батькам. 

Живо, приступно написана, з такими по

трібними тепер поясненнями незрозумілих 

для нашої молоді слів чи окреслень, повна 

пригод, зв'язаних не з фантазією автора, а з 

дійсними переживаннями юних героїв, що 

пробиваються з далекого заслання на Украї

ну. Невідомий досі автор, Данко Вітер, каже 

у вступному слові, що передає цю повість мо

лодому читачеві як подарунок своєї душі та 

просить дати про книжку свою щиру оцінку, 

чи вона цікава, чи може ні, та чому? 



Ми в редакції перечитали "Далекі ман

дри ' "одним душком" і зі справжньою приєм

ністю, а не з обов'язку — але згідно з про

ханням автора — віддаємо голос молодому 

і критичному читачеві. Ось, що пише про цю 

повість 12-літній юнак Всеволод Онишкевич: 

Книжка Данка Вітра дуже цікава. Герой 

її — 14-літній хлопець, отже ця книжка легко 

може захоплювати молодих читачів. У цій 

книжці автор описує життя Юри Косевича, 

якого без причини арештовано у Львові після 

2-ої світової війни. Юра мандрує від тюрми 

до тюрми, втікає, допомагає іншим втікати, 

пробує повертатися назад в Україну, та йде 

у неправильному напрямі. Пізніше він з то

варишами дійшов на Україну, пробиваючись 

"зайцем" по поїздах, на велисопедах та піш

ки. Під час цієї непередбаченої мандрівки 

Юра дізнається про життя в тюрмах, про не

справедливість в Україні, як забиратюь НКВД-

сти батьків невинних дітей і як ці діти мусять 

красти їжу, як захланні люди доносять на 

невинних людей — втікачів із колгоспів і 

"дит-будинків", щоб мати свої кишені повні 

грошей. У книжці описані муки в'язнів по 

тюрмах. Книжку цю повинен читати кожний, 

бо вона не тільки розповідає цікаву історію, 

але також розкриває правду. 

Всеволод Онишкевич 

Данко Вітер — "Далекі Мандри" (Торон

то: вид. Київ, 1973, 294 ст., $4.00). 

Книжку замовляти: 

М. Б. Уііег, 6462 Ь'Аззотріїоп Віугї., 

МоггЬгеаї <3ие. Н1Т 2М8, Сапасіа 

"Неопалима Купина" — це збірка 4-ох 

історичних біографічних повістей. Всі повісті 

про українців, які різними способами пома

гали Україні. Перший твір про Роксоляну — 

Настю Лісовську з Рогатина, яку взяли у по

лон турки. Роксоляну купив султан Сулей-

ман, і вона погодилась з ним одружитись за 

те, що турки не нападатимуть більше на Ук

раїну. Вона 41 рік дбала про те, щоб Україна 

була безпечна, і їй це вдалося. Друга повість 

про Лисавету Гулевичівну, яка пожертвувала 

своє життя українській культурі та подару

вала велику частину своїх маєтків на київ

ське культурне, релігійне братство. У 2-ім то

мі є повісті про Максима Березовського та 

Артема Веделя. Максим Березовський був ду

же добрий композитор, якого в Італії рівня

ли з Моцартом; він вчинив самогубство, бо 

бачив, у якім неможливім стані була Україна 

в 18-му столітті. Артем Ведель — також ком

позитор великої слави, і він написав листа 

до царя, вимагаючи звільнення України. За 

це замкнули Артема в домі для божевільних 

без пера і паперу, а він прагнув написати но

ти до своїх творів. Він умер, бо писав пісню 

своєю кров'ю на стіні. Ці повісті дуже добрі 

для молодих читачів, дуже цікаві. їх повинен 

читати кожний, хто любить історію або жит

тєписи славних людей. 

Всеволод Онишкевич 

Ю. Колісниченко, С. Плачинда — "Неопа

лима Купина" (Вінніпеґ: В-во Тризуб, 1970, 

92 і 93 ст., по $1.50. 

Ч И в и 

В Ж Е 

Ч И Т А Л И ? 

Лотоцький А. К Н Я Ж А СЛАВА, істор. оповідання 

іл. П. Андрусева, скорочене вид. І. Боднарчука, 

Торонто, 1970, стор. 82 — — — — — — — 1.25 

Винницька Ірина КАМ'ЯНА СОКИРА, оповідання 

з передісторичних часів з передмовою проф. Я. 

Пастернака, іл. П. Андрусева, вид. "Самопоміч", 

Нью-Йорк,1967, стор. 72 — — — — — — — — — 1.50 

Коренець О. З Ш И Т О К М А Л О Г О МОНГОЛА, що

денник дівчинки, вид. авторки, Нью-Йорк, 1957, 

стор. 61 і.оо 

Чуб Д. НА Г А Д Ю Ч О М У ОСТРОВІ, з австралій

ських пригод, мист. оформ. П. Вакуленка, вид. 

"Ластівка", Аделяїда, 1958, стор. 24 — — — — — 0.50 

Парфановнч С. У ЛІСНИЧІВЦІ, оповідання про 

дітей і звірів, іл. Б. Крюкова, вид. авторки, Діт

ройт, 1966, тверда оправа, стор. 322 — — — — — 4.50 

Парфановнч С. Л Ю Д И І ТВАРИНИ, збірка опові

дань, вид. НТШ, Нью-Йорк, стор. 244 — — — — 3.00 

Тверда оправа 4.00 

Парфановнч С. ТАКИЙ ВІН БУВ, історія життя 

вірного собаки, іл. Н. Мриц, вид. "Свобода", 

Джерзі Сіті, 1964, стор. 198 — — — — — — — 3.00 

Лепкий Б. ПІД ЯЛИНКУ, збірка оповідань, стор. 104 1.50 

Королів-Старин В. ЧМЕЛИїї, роман для юнацтва, 

іл., вид. І. Федева, Монтреал, 1955, стор. 419 -•- — 3.75 

Радзнкевнч В. НІЧ ПРОМИНУЛА, істор. повість, 

ілюстр. Б. Певного, вид. СУМ, Брюссель, тверда 

оправа, стор. 140 — — — — — — — — — 2.25 

Боднарчук Іван ДАЛЕКІ ОБРІЇ, оповідання із су

часного життя дітей і молоді, ілюстрації П. Маґ-

денка, вид. автора, Торонто, 1968, стор. 58 — — 1.25 

Стешенко О. ЯК Ю Р К О ПОДОРОЖУВАВ НА ДНІ

ПРОВІ ПОРОГИ,, ілюстр. оповідання (без місця і 

року видання), стор. 84 — — — 1.25 
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ЗВІРКА УКРАЇНСЬКИХ НОВЕЛЬ, вид. НТШ, Нью-

Йорк, тверда оправа, стор. 354 — — — — — — 3.50 

Цегельська О. ВЕСНЯНІ БУРІ, повість для молоді, 

Мюнхен, 1967, стор. 112 1-50 

Коссовська А. ГІРСЬКИЙ ВОВК, повість, вид. Ю. 

Середяка, Буенос-Айрес, 1967, стор. 194 — — — 2.50 

Лепкий Б. МАЗЕПА, трилогія в 6 томах, історич

ний роман, вид. М. Денисюка, Чікаґо, 1959, твер

да оправа 21.00 

Самчук У. ВОЛИНЬ,, роман у трьох томах, третє 

видання, Торонто, 1969, тверда оправа — — — 15.00 

Полтава Л. ЧИ ЗАВТРА ЗІЙДЕ СОНЦЕ?, наукова 

фантастика, іл. А. Сологуба, вид. "Дніпрова Хви

ля", Мюнхен, 1955, стор. 156 — — — — — — — 100 

Поляннч В. ЗАМОК ЯНГОЛА СМЕРТИ, сенсаційне 

оповідання на тлі історичних подій, вид. "Добра 

Книжка", Торонто, 1963, стор. 200 — — — — — 2.00 

Радзикевич Ю. ПОЛУМ'Я, історичний роман, вид. 

"Дніпрова Хвиля", Мюнхен, стор. 390 — — — — 4.50 

Соиевнпькин М. ГОМІН ДАВНОМИНУЛИХ ДНІВ, 

оповідання із класичної старовини, іл. С. Гордин

ського, вид. автора, Нью-Йорк, 1955, стор. 144 1.50 

Тис Ю. "К-7", наукова фантастика, вид. "Гомін 

України", Торонто, 1959, стор. 208 — — — — — 2-00 

Храплива Л. ОТАМАН ВОЛЯ, оповідання про су

часну українську молодь, іл. М. Михалевича, вид. 

"Українське Видавництво", Мюнхен, 1967, стор. 272 2.50 

Коваленко Л. РІК 2245, наук, фантастика, вид. 

авторки, Нью-Йорк, стор. 212 — 2.50 

Чехут Б. РІДНИМИ ПЛАЯМИ, розповіді про ман

дрівки пластунів у Карпатах, іл. 3. Онишкевича-

Б. Савчинського, вид. "Молоде Життя", Нью-Йорк, 

1957, стор. 158 2.00 

Ценевич Н. ГАЙДАМАЦЬКИЙ СКАРБ, істор. по

вість, вид. "Добра Книжка", Торонто, 1970, стор. 74 2.00 

Буженко В. ІВАН СУЛИМА, істор. повість з часів 

Козаччини, вид. "Добра Книжка", Торонто, 1961, 

стор. 216 1-50 

"ДОЗВОЛЬТЕ ПРЕДСТАВИТИСЬ" 

— "УКРАЇНСЬКА К Н И Ж К А " 

Місяць жовтень присвягений книжці. П о 

всіх бібліотеках відбуваються різні вистави 

книжок, дискусії на різні літературні теми, ви

світлюється прерізні фільми. З тієї нагоди 

хогемо представити вам українську книжку. 

її можна набути не тільки в крамницях, але 

теж в українських бібліотеках. Одна з таких 

бібліотек приміщена в церковнім будинку па

рафії Христа Царя у Філядельфії. Бібліоте

кою займаються дві організації. Одна — пла

стовий курінь «Чортополохи», який оснував 

бібліотеку і тепер відповідає за Ті ведення, а 

друга організація — це «Рідна Школа», яка 

своїми фондами і людьми її підтримує. Ось 

переказуємо вам тепер «розмову» з головою 

бібліотеки, пл. сен. Мартою Тарнавською Чп. 

— Подруго Марто, кого обслуговує біб

ліотека? 

Подр. М.: — Усіх зацікавлених. Вона бу

ла вперше подумана для вжитку шкільної 

молоді. Ц я потреба збірки книжок уперше 

постала між пластунами, і Пласт вперше цією 

проблемою зайнявся. Тепер бібліотека обслу

говує багато людей різного віку і зацікавлень, 

у тому теж пенсіонерів і студентів. 

— Котрий відділ бібліотеки найпопуляр-

ніший? 

— Тепер белетристика має попит. Емігра

ційна література на другім місці, а клясики 

української літератури також популярні. 

— Чому, Подруго Марто, Ви якраз зай

нялися бібліотекою? 

— Не тому, щ о моя професія бібліоте-

карство. Після війни я прагнула мати книж

ки і це спричинило збирання книжок. Я при

збирала багато книжок, маю свою бібліоте

ку. Потім виникла справа обслуговування 

книжкою ширшого загалу і тому зацікавилась 

бібліотечними справами. Н а мою думку, при 

кожнім скупченні людей повинна існувати 

бібліотека. 

— В якому напрямі пробували розвину

ти бібліотеку за цих останніх десять літ, як 

ви нею керували? Чи ви мали на увазі якусь 

мету? 

— Кожна бібліотека має мати напрям. 

Вона не може бути тільки випадковою збір

кою книжок. Не всі даровані книжки повин

ні бути в бібліотеці. Завдання нашої бібліо

теки, крім загальної обслуги читача, постача

ти учням, студентам, взагалі зацікавленим 

особам шкільну і позашкільну лектуру, ма

теріяли до вивчення українознавчих предме

тів. Для того в нас є чужомовні книжки, на

приклад — еспанські, німецькі й американ

ські, в яких поміщені українські теми. Але 

не тільки українознавчий відділ книжок до

повнений. М и маємо на увазі те, щ о багато 

читачів не мають де зустрітись із українською 

книжкою, то приходять до нас. 

— Яке. на Вашу думку, найважливіше 

завдання бібліотеки? 

— Служба читачеві в нас стоїть на пер

шому місці. М и вважаємо, щ о бібліотека має 

певне громадське зобов'язання, бо вона не ч 

архівом, а живою збіркою. Існує теж попу

ляризація книжки, яку ми провадимо в фор

мі конкурсів. Тоді мимоволі людина не тіль-



Ф І Л О С О Ф І Я П Л А С Т У Н А К Р А П К И 

Пластуни — це дивна порода людей. Нас 

чомусь завжди щось кортить до невигоди. 

Чому? Бо любимо згадувати, що ми відбули 

от цю мандрівку, де мало що не замерзли, 

пережили табір, у якім весь час ходили по 

коліна в болоті, ми вигадуємо, щоб їздити на 

"Свята Весни" лише на те, щоб змокнути, про

студитися і тиждень в ліжку пролежати. 

Ц ю всю охоту до пригод ми самі не ви

робили, а при помочі друзів, подруг із пла

стового проводу. Нам стільки разів повторю

вали виховники, щ о з повним наплечником, 

включно з шатрами і кухнею мандрувати — 

це приємність, щ о ми тепер самі не можемо 

розрізнити, чи це справді приємність, чи мож

ливо мука. Але в мене мозок ще цілком не 

сполосканий, і наразі ще можу побачити гра

ницю між вигодою і невигодою. Я все ще 

тримаюся своєї філософії, що найкраще йти 

в мандрівку з пустим наплечником, бо тоді 

він не тяжкий. Коли це неможливо і мусимо 

конечно брати виряд, краще взагалі не ви

биратися, ніж можливо вимучитися. 

Кажуть нам, що кращої приємности не 

може бути, як спати під шатром на свіжім 

повітрі. Го-го..., але вони ніколи нам не ка

жуть, що земля може бути горбата, що вночі 

може бути зимно, чи щ о комарі можуть нас 

заїсти під час сну. На черговий раз я буду 

готовий і замість телевізора на батерії візьму 

може матерац і мішок до спання, бо ліжко 

ки читає книжку, а теж думає про матеріял, 

представлений в тексті. 

— А які погляди, чи радше надії, Ви має

те на дальший розвиток бібліотеки? 

— Моя мрія, щоб створити при бібліоте

ці читальню. В уяві бачу "бібліотеку на ко

лесах". Але це наразі тільки моя уява. 

Загальні інформації 

Бібліотека існує від 1958 р. В першо

му році майже вся праця "відбувалася 

майже виключно поза кулісами. Десять літ 

тому в ужитку було 895 книжок, тепер у 

бібліотеці більше ніж 4,200 примірників різ

них книжок. Є десять членів в управі бібліо

теки і двадцять сім чергових. 

Ст. пл. Ксеня Одежинська 

таки завелике. Також візьму дощовик, бо 

парасоль дуже невигідний, ніяк до наплечни

ка не влазить. 

Звідки я мав знати, що дерева в лісі не 

освітлені, як у місті, де до кожного стовпа 

причеплена жарівка. Може замість моїх улюб

лених спортових журналів візьму лямпу, лиш 

буду мусіти ще пошукати, де захований елек

тричний провід, бо як досі я не зустрічав 

його, може він схований чи вбудований десь 

у кущах. 

Я, хіба, єдиний мудрий пластун у гуртку, 

бо як довго їжджу з ними на прогулянки, 

ще не бачив ані одного юнака, щоб привіз 

сушарку до волосся, а найкращий лікар вам 

скаже, що ходити з мокрою головою на про

тязі небезпечно, бо можна простудитися. Тре

ба вживати власну ініціятиву до деяких справ. 

Пласт багато мене навчив, і думаю, що 

я інших пластунів міг би чогось навчити від 

себе, лиш чомусь вони не хочуть слухати моїх 

порад. Може як стану пластуном скобом, то 

мене послухають. 

Пл. розв. Роман Гриців, Філядельфія 

5 СЕКУНД НА ГРИЩІ 

Летить м'яч. 

Прямо на мене! "В-а-в!" 

Щ о я маю робити? 

Він вже майже тут. 

Бах! Зловив! 

Щ о той грач хоче робити? Він не біжить до 

м'яча. Цей синій — він на мене біжить! 

Я копну м'яч... А що тепер? Синій мене 

здоганяє... 

Я біжу. 

Щ о м'яч робить на моїй дорозі? М'яч також 

боїться того ве-ли-ко-го-го. 

"В-а-в!" Але він великий!!! 

Буду бігти за м'ячем. Швидше, швидше мушу 

бігти. 

Щ о це? Чому всі з супротивної дружини 

біжать за мною? 

Вони всі за м'ячем!!! 

— Пробач мені, м'ячику. Я копну тебе до 

свого товариша, хай побіжить трохи за ним. 

Пл. сен. Нестор Максимович 

Філядельфія 
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У С П І Х И Н А Ш И Х Д Р У З І В 

Л А Р И С А З А Л Е С Ь К А - О Н И Ш К Е В И Ч 

Щораз більше високих шкіл Канади і 

С Ш А починають визнавати предмети україно

знавства на рівні з іншими славістичними 

науками, а в парі з цим дають можливість 

наукових ступенів із цих ділянок. 

Сьогодні можна студіювати українські 

предмети та здобувати ступені в Канаді в 

Оттавському, Торонтському, Вінніпезькому 

та Едмонтонському університетах, а в С Ш А 

у Гарварді в Бостоні, у Чікаго та Універси

теті Пенсільванії, а в останньому часі завер

шується реорганізація славістичних студій на 

Міському Каледжі Нью-Йорку, що дасть і тут 

можливість студій українських предметів. 

Так після довгих років українці добу

вають своєю працею рівні права, а ми при 

цьому з радістю стверджуємо, що поміж ци

ми піонерами українських наук на американ

ських і канадських університетах є в першу 

чергу наші пластуни, про що ми вже не раз 

писали в "Юнаку". 

Сьогодні хочемо відмітити успіх нашої 

подруги Лариси Залеської-Онишкевич, добре 

відомої нашим читачам, як теж усім чита

чам журналу для юнацьких виховників "В 

дорогу з юнацтвом". Вона саме в 1973 році 

перша добула докторат із української літера

тури в С Ш А на славістичному відділі Пенсіль

ванського університету, виготовивши диплом

ну працю про "Екзистенціялізм в українській 

новітній драмі". На цьому ж університеті 

вона раніше добула ступінь магістра, який 

попередили славістичні студії на університеті 

в Торонто. 

Як повідомляла широко наша преса, пл. 

сен. Л. М.Л.Залеська-Онишкевич блискуче обо

ронила свою докторську працю перед універ

ситетською комісією і цим піднесла стандарт 

студій із українських дисциплін. 
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Для наших юначок її науковий успіх, по

руч виконування материнських обов'язків 

(вона — мати троє дітей) і активної пласто

вої та громадської праці, може бути найкра

щим прикладом не лише такого модного те

пер "визволення жінки", але й можливости 

погодити всі широкі зайняття без шкоди для 

будь-котрого з них. 

Особливо цікаві для нас нові способи 

пластової праці, які пл. сен.Л.М.Л. Залеська-

Онишкевич від деякого часу пропагує і сама 

проводить у життя. За її ініціятивою та по

чином постав новий спосіб таборування, а 

саме широко відомі табори "Стежки Культу

ри", які від 1965 р. організує активне в цій 

ділянці плем'я "Перші Стежі", до якого по

друга Лариса належить. 

Вона була теж у групі основників жур

налу "Юнак" та постійно працювала в ньому, 

даючи огляди книжок, сильветки українських 

мистців і письменників, як теж заохочувала 

молодих дописувачів до їхніх перших пись

менницьких спроб. У висліді цієї постійної 

помочі молодим поетам та письменникам пл. 

сен. Л.М.Л. Залеська-Онишкевич підготовила і 

зредагувала першу збірку молодечої творчо

сти — дописувачів "Юнака", яка під назвою 

"Контрасти" появилася в 1970 р. 

Як бачимо, наша подруга поставила собі 

за завдання наголосити важливість краси у 

пластуванні: краси слова, музики, краси пера 

та пензля. Бажаємо їй на цьому полі, як теж 

у її науковій кар'єрі, багато гарних успіхів. 

О. Кузьмович 

УКРАЇНСЬКЕ БЮРО ПОДОРОЖІ 

Т е о д о с і а Вол о ш н н а 

А & і г о Т г а г е / З і е г ь ч с е 

а 

2198 ВІ.ООК 5Т. \^Е5Т — ТОКОМТО 9, ОІМТАЙЮ 
ТеІерЬопе: 766-1118 & 766-1119 

• Полагоджує всі справи у зв'язку із спроваджен-

ням ріпні з України та інших країн Східньої 

Европи. 

• Продає квитки на всі літунські, корабельні 

та автобусові лінії світу. 

ф Нотаріально зіавірюе всі потрібні документи. 



Щ о н о в о г о у П л а с т і ? 

ПЛАСТУНИ РІЗНИМИ СПОСОБАМИ БРАЛИ 

УЧАСТЬ У АКЦІЇ ОБОРОНИ ВАЛЕНТИНА 

МОРОЗА 

У широкій акції оборони Валентина Мо

роза, яку розгорнули українці у вільному сві

ті, всюди брали участь наші пластуни, як про 

це повідомляє загальна преса. Вони беруть 

зорганізовану або поодиноку участь у загаль

них маніфестаціях, як це було, напр., 22-го 

червня у Вашингтоні чи в Оттаві, вони голо

дують і пікетують. 

Під час демонстрації в Оттаві 27 липні ц. р. Перша 

двійка: о. д-р Василь Кушнір — президент Президії 

СКВУ, д-р Петро Кондра — голова КУК у Канаді, далі 

видно митроп. Максима Германюкс, єпископа Ісидора 

Борецького, д-ра Петра Глібовича — голову Відділу КУК 

у Торонті; представників організацій із Східньої Канади, 

іг.о з'їхалися цього дня до Оттави. 

Цікаво виявили свої почування і солідар

ність із В. Морозом учасники новальких ви

школів, щ о проходили в Пластовій Оселі 

"Вовча Тропа" у С Ш А при кінці місяця черв

ня та з початком липня. 70 учасників новаць

ких вишколів під проводом своїх комендан

тів — пл. сен. Євстахії Гойдиш та пл. сен. Т. 

Старуха — провели день 1-го липня, день по

чатку голодового протесту Валентина Моро

за, без їди та в повній мовчанці, виконуючи 

всі зайняття в повних пластових одностроях. 

Заощаджені голодівкою гроші передано на 

добродійні цілі. Цей оригінальний спосіб 

участи у протестаційних акціях в обороні Ва

лентина Мороза коментувала не лише україн

ська преса, але теж американська, яка з по

дивом і прихильністю висловлювалася про 

патріотизм і зрозуміння української пласто

вої молоді для боротьби за свободу і гідність 

ЛЮДИНИ4 

Проф. Володимир Кисілевський розмовляє із страйка-

рами. Посередині Лада Гїрна 

У Канаді в русі оборони В. Мороза не 

можна бути осторонь. У висилці телеграм до 

тюрми, у демонстраціях, у працях Комітету 

оборони, а також і в голодівці в Оттаві бра

ли участь активні й колишні пластунки та 

пластуни. 

Два табори юнацтва відвідали голодую

чих в Оттаві, беручи участь у демонстрації. 

Пластунка дбала про воду для учасників го

лодівки, кожного дня двічі відвідуючи їх. У 

висилці телеграм до прем'єра міністрів та до 

голодуючих (28 липня понад 3 тисячі з цілої 

Канади і С Ш А ) брали масову участь члени 

Пласту та Пластприяту. 

" В И Д Н О , Щ О В О Н И Д Б А Ю Т Ь П Р О 

С В О Ю РІДНУ КРАЇНУ" 

Під таким заголовком газета "Ді Кобурґ 

Стар" помістила 31 липня 1974 р. допис із 

двома фотографіями про розмову свого ко

респондента з новачками. Новачки перебу

вали в таборі на "Пластовій Січі", наслуха

лися чимало про подію днів, що нею була 

голодівка студентів в Оттаві, демонстрації та 

рух в обороні Валентина Мороза, бож було 



багато розмов про це серед старших. Вони 

знали про те, що Мороз уже цілий місяць го

лодує, щ о він може загинути в тюрмі, коли 

йому світ не допоможе. 

"Як можемо ми допомогти?" — питали

ся сестричок. Вирішили віддати свої гроші, 

які їм дали батьки на ласощі, трохи зібрали 

ще поміж старшими і вислали суму 103 дол. 

Комітетові оборони Мороза. 

Крій грошей, новачки післали ще теле

граму до прем'єра Канади, прохаючи, щоб він 

став в обороні В. Мороза. 

Цікаві були відповіді новачок на запитан

ня кореспондента: "Він у тюрмі через те, що 

написав книжку про права людини" — каза

ла Марта Юрцан. "Я вірю, що буде добра 

воля з цієї нашої допомоги. Нікого не мож

на замикати в тюрмі за те, що хтось думає" 

— твердила Рута Яців. "Як нечесно хоче 

зруйнувати нашу Батьківщину російська вла

да" — обурювалася вона. Зоя Трофіменко 

знає, що В. Мороз терпить за те, що виступив 

в обороні цілого народу, що не може допус

кати до того, щоб пропала культурна спадщи

на України. Вона казала, що всі канадці по

винні подбати про його звільнення та про 

переїзд до Канади. Справа Мороза дуже по

важна, коли задля неї так довго голодують 

в Оттаві. Мотря Джулинська переконана, що 

люди повинні виступати проти нелюдської по

ведінки уряду СССР з людьми. 

Посилаючи телеграму прем'єрові міні

стрів, новачки не вірили, що він послухає їх

нього прохання, але вони "зробили, що мог

ли", — казала Христя Мазяр. Діти надіють

ся, щ о старші зроблять все можливе для ря-

тунку В. Мороза. 

ПЛАСТУНИ ВІДЗНАЧИЛИ НА СВОЇХ 

ЛІТНІХ ТАБОРАХ 60-РІЧЧЯ УСС-ів 

Згідно з дорученням Головної Пластової 

Булави особливо відзначити в таборах 60-річ

чя Українських Січових Стрільців, що припа

дає на 1974 р., та їхнє тісне пов'язання з 

Українським Пластом юнацькі й новацькі та

бори використовували стрілецьку тематику, 

вивчали забуті стрілецькі пісні, проводили 

відповідні теренові ігри та підбирали відпо

відні назви таборів. І так міжкрайовий ви

шкіл провідниць таборів юначок "Школа Бу

лавних" прийняв, як свою таборову пісню, ві

дому стрілецьку пісню "В горах грім гуде", 

а її словами "Диво — це наші дівчата" назвав 

свій табір. Табір юначок на "Вовчій Тропі" 

прибрав назву "Вінок Вільної України", а 

поодинокі шатра названо словами стрілець

ких пісень. Були там "Червона Калина", "Зі

рвалася хуртовина", "Нероздільна родина", 

"Стрілецька сила", "Засумуй, трембіто" і т. п. 

Табір новаків на "Писаному Камені" ішов 

"Шляхами УСС-ів", табір прихильників на 

"Батурині" біля Монтреалю прибрав назву 

"Батуринська Сотня", а табір новачок на 

"Новому Соколі" — "Червона Калина". 

ПЛАСТУНИ ВИКОНУЮТЬ ДОБРЕ 

Д І Л О 

Пластова Станиця у Клівленді одержала 

$5,000 від федеральної програми "Екшен", 

щоб провести в життя опрацьований пласту

нами проект допомоги українським емери-

там під час літніх вакацій. 

Директором "Екшен" на шість середніх 

штатів С Ш А є д-р Мирон Куропась, який ви

старався фонди, щоб допомогти цій групі гро

мадян — емеритів. 

Пластуни мають за мету віднайти та вся

кими способами допомагати українським 

стршим громадянам, які дуже часто знахо

дяться в жалюгідних обставинах — у старих 

запущених частинах американських міст. Із 

пластовою молоддю працюватимуть працівни

ки "Екшен/Віста" д-р Д. Шевчук, інж. І. Фур 

та пані Д. Бочар, які допоможуть віднайти 

тих українців, що потребують допомоги, та 

звернуть на них увагу пластунів, які дадуть 

їм відповідну допомогу. Допомога буде у 

формі поправок коло домів та самих домів, 

напр., білення домів, столярські поправки, чи

щення, або допомога в закупах чи полаго

дження інших їхніх потреб. 

Тим способом пластова молодь проведе в 

життя один з головних своїх обов'язків — 

помагати ближнігуі, та сконкретизує в житті 

концепт доброго діла. 

Сподіваємось, щ о в висліді цієї праці по

одинокі пластові гуртки нав'яжуть контакт 

із старшим сектором нашої громади і тим са

мим відновлять принцип пошани до старших, 

який тут у сьогоднішній час має тенденцію 

завмирати. 

Д-р Куропась заявив, щ о це вперше мо

лодеча організація подала свій проект та за

явила охоту стати до помочі старшим, і що 

це послужить як добрий приклад для інших 

організацій. Це ж дуже шляхетна праця, 

конкретна і дуже життєва. 

Співредакторами пластового проекту до 

"Екшен" були пл. сен. Мирослава Оришкевич 

та пл. сен. Дарія Якубович, адміністратором 

та відповідальною за програму ст. пл. Оля 

Калушка. 
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П Л А С Т У Н М І С Я Ц Я 

Р О С Т И С Л А В І. Д Е К А Й Л О 

Г Е Т Ь М А Н С Ь К И Й П Л А С Т У Н С К О Б 

Здається, не мож

на собі уявити Пла

стового Дому в Нью-

Йорку без Ростика 

в ньому. Він пере

буває в ньому біль

шість свого вільно

го часу — завжди 

зайнятий пластови

ми справами, пов

ний енергії та нових 

плянів. 

Колись — примір-

ний новак, що від

був три новацькі та

бори та три проби й здобув 18 вмілостей. 

Він тепер заступник гніздового 7-го гнізда 

УПН-ів і новацький виховник. Але поруч 

праці з новацтвом Ростик є теж юнацьким 

упорядником у 3-му курені УПЮ-ів ім. І. Ма

зепи, в якому сам почав юнакувати в 1967 

році, є кошовим бунчужним, інструктором 

барабанників і членом Комісії 3-ої юнацької 

проби. Він перейшов вишколи КПВ на но

вацького і юнацького впорядника і здобув в 

обидвох другий ступінь, що дає йому право 

виконувати виховні функції. В 1973 р. Ростик. 

став абсольвентом "Лісової Школи", а цього 

року, як і минулого, був організатором піо

нерського табору для юнаків на "Вовчій Тро

пі" та членом булави цього табору. Як ба

чимо, наш "Пластун місяця" якось уміє зав

жди погодити обов'язки і новацького і юнаць

кого виховника без шкоди для себе та інших. 

Не диво отже, щ о в часі свого юнакування 

він не лише добув пробу пластуна скоба та 

18 вмілостей, але також одержав аж сім 

юнацьких відзначень. 

Почесний ступінь гетьманського пластуна 

скоба — перший у Пластовій Станиці в Нью-

Йорку — був завершенням його відданої пла

стової праці всіх цих років, і одержав його 

Р. Декайло на "Святі Весни" в травні 1974 р. 

з рук, уповноважених до цього Начальним 

Пластуном, пл. сен. Петра Содоля та пл. сен. 

Р. Рогожі. 

Поруч пластування, Ростик запалений 

спортовець-футболіст, член Студії Мистецько

го Слова в Нью-Йорку і абсольвент Школи 

Українознавства, яку закінчив, маючи лише 

15 років. 

Голова ГПБулави пл. сен. Роман Рогожа ґратулює но-

воіменованому Гетьманському Скобові 

Тепер Ростик закінчив середню школу та 

починає студії, одночасно, за родинною тра

дицією, вступаючи в ряди Загону "Червона 

Калина". Але ми певні, що і далі пластова 

домівка в Нью-Йорку буде нашому гетьман

ському скобові другим домом, а ми будемо 

його, як і досі, бачити завжди, як бігає поміж 

новацькою домівкою і кімнатою 3-го куреня, 

полагоджуючи десятки своїх пластових обо

в'язків. 

О. Кузьмович 

У С М І Х Н И С Я ! 

У стейті Кольорадо біля одного з місте

чок на автостраді поставлено камінь з напи

сом: "На цьому місці ніколи нічого не тра

пилось.". 

** 

* 

"Тиха, спокійна. Звичайно зрівноважена, 

хоча часом може вибухнути. Але в цілому 

— ручна!" — Із характеристики про гранату. 

** 

* 

"Вітрильник? Гм... Ніби й нічого, але, на 

жаль, він не самостійний. Куди вітер віє, ту

ди він і ливе..." — Із характеристики про віт

рильник. 
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И В В Р Ч Р Й 

ш в ж ш ш 

Ч И М А Є Ш В ХАТІ Я К У С Ь Т В А Р И Н У ? 

Леся Подоляк, 15 ро

ків, 2. К. ім. Л. Україн

ки в Нью-Йорку: 

Я маю собаку, яка 

називається Муха. її 

кольори — білий, ясно-

брунатний і чорний, а 

ще до того вона має 

білі лабки. В літі, ко

ли я їду на вакації, то 

беру Муху зі собою, і 

там вона часто бігає 

за зайцями по лісі і 

купається в озері. Вночі Муха не спить, вона 

бігає довкола хати і відганяє всіх тварин, які 

до нашої хати зближаються. По вакаціях у 

Нью-Йорку Муха не дуже задоволена, бо як 

я йду вранці до школи, вона залишається 

сама. 

Пл. уч. Данило Галі

бей, Пл. Станиця Сіра-

кюзи, Н. Й.: 

Я маю великого чор

ного кота, який ва

жить 16 фунтів і нази

вається Мікі-Мото. Він 

виходить вранці на 

прогулянку до лісу, 

навіть коли є сніг і 

мороз, а повертається 

аж увечорі. Тоді мої 

сестри хочуть з ним 

бавитися, але він втікає до моєї кімнати, бо 

там дівчатам вступ заборонений. 

Я мав різних звірят: черепаху, мишку, пса, 

але кота приємно мати, бо тоді, коли я пога

но чуюся або втомлений, то він лежить коло 

мене і гарно муркоче. 

Пл. прих. Зірка Дем

чук, 12 років, 18. К. 

ім. О. Пчілки в Нью-

Йорку: 

Одного разу тато 

привіз нам з Тексасу 

собачку. М и назвали її 

Мушка, бо вона чорна 

і мала. Ми всі дуже 

любимо Мушку, а во

на найбільше любить 

нашу маму, навіть 

спить у її ліжку. На

робила нам не раз шкоди, не раз гризла шкар

петки... Мушка не любить бути сама. Най

більше тішиться, коли я приходжу зі школи. 

Ми навчили її виконувати наказ "сядь!" 

Фоторепортер закликає всіх, хто має ці

каві тваринки, написати про це і прислати 

до "Юнака" фотознімку — свою або тварин

ки. Отже, хто має крокодила, мурашку, вер

блюда чи т. п. — пишіть!!! 

З ПРИРОДИ І ТЕХНІКИ 

"САЄНТІФІК АМЕРІКЕН" ПИШЕ ПРО 

Л Ь О Д О В И К О В И Й П Е Р І О Д В УКРАЇНІ 

Журнал "Саєнтіфік Амерікен" у своєму числі за 
червень ц. р. помістив статтю Річарда Г. Клайна під 

заголовком "Мисливці льодовикової доби в Україні". 

Автор статті, яка охоплює 10 сторінок, пише, що на 

території України є коло 100 місцевостей, в яких знай

дено залишки людей, що жили в льодовиковім пе

ріоді, тобто 75,000 до 100,000 років тому. Клайн за-

значує що ці археологічні пам'ятки знайдено в Ук

раїні майже в той самий час, коли почалися подібні 

розкопки у Франції, але з уваги на "мовні труднощі" 

українські знахідки, хоча дуже багаті та цікаві, менш 

відомі науковцям Заходу, ніж французькі. Стаття 

Клайна ілюстрована кількома реконструкціями жит

лових приміщень з льодовикового періоду, які знай

дено на берегах Дністра та інших річок України. По

міщено також карту України, на якій зазначено міс

цевості, в яких знайдено ці археологічні пам'ятки, та 

репродукції різного знаряддя з льодовикової доби. 

Читачі " Ю н а к а " ! 

Відкгшвайте шлях книжці до своїх сердець. 

С в я т к у ю ч и місяць книжки, передплачуйте, 

поширюйте його серед молоді. 

Жертвуйте на пресфонд. 
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ІЗ ПЛАСТОВИХ ЗАЙНЯТЬ 

Т Е Р Е Н О В А ГРА В МІСТІ? 

Вже не один раз, коли придумуємо нові 

ідеї зайнять для юнацтва, наша подруга Леся 

зі сантиментом згадує часи, коли вона була 

юначкою і "як цікаво було проводити Листо

падовий Змаг на вулицях Нью-Йорку..." 

Розуміється, сьогодні, в 1974 р. кожний 

виховник і кожні батьки зжахнуться на таку 

згадку. "Ви ж хіба не думаєте поважно, що 

можна щось такого робити тепер???" Справ

ді, місто Нью-Йорк, а особливо околиця Пла

стового Дому, це ж найнебезпечніша дільни

ця метрополії світу — а вже в інших пласто

вих станицях, то ходять просто "легенди" про 

небезпеку Нью-Йорку. Знаємо, наприклад, 

що батьки з Чікаго висилають своїх дітей до 

пластових таборів на сході лише літаком до 

Олбані — щоб тільки оминути горезвісний 

Нью-Йорк. 

Отже як тут і думати про можливість 

якоїсь теренової гри чи змагу на терені тако

го міста? А тимчасом недавно американські 

часописи Нью-Йорку подали обширний та ці

кавий опис "теренової гри" американських 

"експльорер-скавтів" у ньюйоркських підзем

ках. У грі взяло участь 160 юнаків і юначок 

групами по чотирьох, які мали в двох-трьох 

годинах переїхати за вказівками відповідні 

частини Нью-Йорку в якнайкоротшому часі. 

Кожна група дістала свої доручення в ковер

ті на "старті" гри з поданням, на яких стан

ціях підземки вони мають бути та звідкіля і 

куди мають заїхати. У деяких місцях треба 

було одержати підпис службовця на станції 

як доказ, щ о група там була. Гра вдалася 

дуже добре, як описує преса, і нікому з учас

ників, дівчат і хлопців, нічого не сталося, а 

багато з них навчилося неодне про Нью-Йорк 

та його підземки. 

Отже щось таке можливе навіть у 1974 

році! Ми ніяк не хочемо юнацтво Нью-Йорку 

намовляти на таку ескападу, але Нью-Йорк 

— це лише одна пластова станиця, а їх багато 

і в С Ш А і в Канаді, Австралії чи Брітанії. 

Чому отже іншим не спробувати подібної те

ренової гри чи змагу в місті? Це не мусить 

відбуватися точнісінько, як робили американ

ські скавти. Можна вжити поруч підземок 

або замість них автобуси, ровери чи тільки 

власні ноги. Орієнтація в місті, в якому жи

вемо, для юнацтва так само потрібна, як орієн

тація в лісі, а ми, прив'язані до все тих са

мих засобів юнацьких зайнять, відбуваємо не 

більше як 2 теренові ігри в році, і то завжди 

на "Святі Весни" та в таборі, а вони такі до 

знудження подібні... 

О. К. 

/ Замість дарунку з нагоди іменин Начального Пла

стуна ЮРІЯ СТРОСОЛЬСЬКОГО зібрано на сходинах 

ОП УПС $18.00 на передплату "Юнака" для двох не

заможних пластунів в Арґентіні. 

А Р К А З А Х І Д 

це не лише 

модерна українська книгарня 

і крамниця гарних дарунків, 

але також 

справжній мистецький осере

док для обслуги українців То

ронта та дооколичних місце

востей. 

• книжки, часописи і жур

нали; 

• грамофонні пластинки, ра

діоприймачі, друкарські 

машинки; 

• різьба, кераміка, образи, 

криштали, порцеляна, по

лотна і нитки "ДМС" до ви

шивання, вишивки, жіночі 

хустини; 

• великий вибір гарних да

рунків на різні оказії; 

• висилка пакунтів в Укра

їну. 

АИКА ИЕ5Т 
2282 Віоог 51 \гУв»І, 

Тогопіо 21, Опі. 

ТеІерЬопе 762-8751 
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П Р И В І Т А Н Н Я Д Л Я „ Ю Н А К А " 

Уа-* Ріа'ІЬ&і'гі: ііа\аа*Аа .. 

П Р И В І Т 

ІЗ ТАбоР» прихильниць 

Я Н А ЗУСТРІЧ СОЧІ^Ю 

іолотому 

БАгТУРИН - 1414. 

ҐО/іоен-ій. ?ефйктсРи,! 
П/ІЯСТОЕОГЬ іуРАідиа 

„ІОА+Д-К " 

^іУУ(Ууг(р^.ІІиГ^. яуу- •***? г 

£ Міно., 'ьлпінщ ьааііо- Срта̂ гілх- ^ 
о с ^ ^ . са^^кг «̂ л&інп. о ^ А і и , ^ ^ 

^ % & с о ^ Є с Ж 1іГалівіхвУ-СГлл+ЛАЧ«,-ї 
ісу&а У(леАьгм44, 'ШСШ&А -рил,*, СУ>^„.то 

°С* АХ Ч. А Ч - '"''>в'^ ^^^ , 

іЧаОН Ь̂ щоиші. 

Кожний привіт з підписами учасників та ілюстра

ціями, щ о віддзекалюють таборове середовище чи назву 

табору, приносять працівникам Редакції й Адміністра

ції своєрідний радісний настрій. Довідуємося про склад 

проводів, учасників у таборі, подивляємо оформлення 

привіту та вгадуємо, яка може панувати атмосфера се

ред таборовиків, щ о спонукало їх так чи інакше назва

ти свій табір. Гарно, Дорогі Подруги і Друзі, щ о пам'я

таєте про нас, дякуємо сердечно. 

Ось перелік надісланих привітів: 

Ф "Батуринська сотня" — перший крайовий табір 

прихильників з Канади, з оселі '"Батурин" вітає підпи

сами проводу, учасників та малюнком лісу, шатра і 

сонця. 

• "Назустріч сонцю золотому" — крайовий табо 

прихильниць із Канади на оселі "Батурин" вітає про

менями сонця на тлі шатра й смерічок та підписами 

проводу й учасниць. 

• "Золотий колос" — табір юначок на "Бобрівці" 

вітає колосками, підписами проводу :"і учасниць. 

Ф "Вінок вільної України" — табір У П Ю - о к на "Вов

чій тропі" вітає тризубом у вінку та помислово розмі

щеними за шатрами в таборі підписами учасниць. 

ф "Водограй" — табір У П Ю - о к на "Новому Соколі" 

привітав віршиком та підписами проводу. Привіт гар

но декорований. 

ф "Червона калина" — табір УПН-ок на "Новому 

Соколі" вітає малюнком китиці калинових ягідок із 

листям та підписами проводу. 

14 

У 

ЬЇЇЕРЕЙ СОКОЛИ 

Л О С0НЦ.Я й Болі 

1 

._ .А. ІАА̂аі, ^і^іічі 4^ 
У АҐ~ 

р,-Л- М"/™* ***"** 

жи. 

^ Щ і Щ у У ^ 

'Пк.1 •У!г-<- ї*і#«*і. чЛІиу-і.і £*• 

<Ш- "НА/АЧ М^ "УЧ 

Аги у1 іїхфааї. іо^ашаУ^ 

У 
^УІ^'7: 

Р« ЇЙ, 

пл аш Ьда^н іитиЛ 

У" 

а%.7й - •̂ 'іісґ 

•* ЦА- Яма*. Лшб1. 

• "Шляхами УСС-ів" — табір УПН-ів на "Писаному 

Камені" надіслав гарно оформлений привіт у формі шат

ра, коли скласти його, а на ньому галузка калини та 

стрілецька шапка. 

• "Лісові таємниці" — табір УПН-ок на "Зеленому 

яру" — ш л е "щирий лісовий привіт" зі чудовим малюн

ком грибів та квітів, підписами проводу та учасниць. 
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ф "Слідами червоної калини" — пластовий табір 

у Вондервю, Кольорадо, С Ш А , вітає малюнком відбит

ки черевика з ягідками і листком калини на ньому та 

підписами всіх учасників (новацтва, юнацтва і ст. пла

стунства). 
• "У кожного с своє серце" — табір УПЮ-ок на 

"Писаному Камені", Клівленд, вітає сонцем і цікаво 

розміщеними підписами на "обличчі" та на променях 

сонця. 
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ф "Кавалеристи за славу" — табір УПЮ-ів на "Пи

саному Камені". Вітають рисунком українського прапо

ру, на тлі якого шаблі та меч і підписалися — провід 

та всі учасники. 

• Учасники "Лісової Школи" вітають підписами всіх 

учасників та проводу на тлі шатер, ватри й лісу. 

ф "Чортівська лавра" — табір УПЮ-ів на "Бобрів

ці" вітає підписами і заставкою із символом назви 

свого куреня. 

ф "Б'є вода іскриста" — курінний табір УПЮ-ок 

Гурток "Незабудьки", Едмонтон, який таборував в Еспа-

нолі, Онтаріо, разом з усіма учасницями з Канади, ві

тає рисунком незабудьки і підписами. 

в "Золота Булава" — табір гурткових УПЮ-ок і 

УПЮ-ів, вітають малюнком лісу з шатрами та підписа

ми усіх учасників і проводу. 

Привіт надіслали пластунки і пластуни "Верх 74" 

— зі Міжнароднього Джемборі скавтів і скавток 33-ох 

країн світу, що відбулося в Англії в добрах князя Де

воншір з 6,000 учасниками. Табір українських пласту

нів (14 учасників) був офіційним підтабором англійців, 

його репрезентував національний прапор на головному 

майдані те у підтаборі. 
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З подорожнього нотатника 

Н А ЧУБІ З Е М Л І 

Літак осідає у широкій кітловині на ви

соті 9,000 стіп над рівнем моря, але навколо 

нас ще високі, зелені гори. Деякі шпилі гір 

у хмарах, та навіть наша кімната в готелі 

зранку вся в хмарах. Не зважаючи на те, що 

ми майже на самому рівнику, тут холодно. 

Але й тут можна опалитися і в хмарний день, 

бо соняшні промені тут сильні, а атмосфера, 

яка їх фільтрує, легша на висоті 9,000 стіп. 

Це "рідке" повітря трохи ослаблює нас, ми 

весь час відчуваємо, що ми на хребті Андів. 

Багато вище людина не могла б жити. 
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На центральному сквері Кіто атворка з індіянином з 

племені Отавалєньос 

Кіто — місце нашого перебування. Пе 

старе місто з першої половини 16-го сторіччя. 

Вузенькі, стрімкі вулички, численні церкви, 

з яких деякі гарні, а деякі пересичені барок-

ковими орнаментами. Ми проводимо багато 

часу на центральному сквері міста, де про

ходять численні цікаві мешканці міста. Особ

ливо цікаві індіяни, дрібні ростом, часто босі, 

а серед них найцікавіше плем'я Отавалєньос. 

Вони горді із своєї історії, працьовиті, вироб

ляють гарні речі з вовни, дерева тощо. Своєю 

столицею вважають місто Отавальо, а не Кі

то, і з погордою говорять про еспанців, які 

так безпощадно знищили їхню цивілізацію. 

Еспанська мова їм чужа — вони далі гово

рять своєю. 

Оглядаючи Кіто, потрапляємо до старого 

шпиталя, який був першим у Кіто і який все 

16 

ще діє. Користаємо з нагоди і заходимо лі 

старою черницею в підвал, де все ще кімната 

незмінена з перших років існування шпиталя. 

Вона нагадує нам в'язницю; у грубих стінах 

витесані полиці, а на них тоненькі сінники. 

Три такі ліжка відокремлені, а одне зовсім 

далеко. Так певно "ізолювали" заразливо хво

рих. Темно, вогко. З приємністю ми відідхну-

ли, вийшовши знову на ясне світло дня. 

Ринок у Кіто брудний і "запашний". На 

ньому знайдете все — від печеного поросяти 

до пластикових черевиків. Індіянки, чекаючи 

на покупців, шукають своїм дітям вошей у 

волоссі. Все кольорове, цікаве, хоч і відстра

шуюче. Але жаль стає, коли подумати, що й 

ці старі способи торгівлі загрожені "супер

маркетами". 

Прегарна найстарша вулиця міста "Ля 

Ронда". Тут колись проходжувались еспанці 

колоніяльного Кіто. Вона характеристична 

маленькими балькониками, на яких ледве мо

же зміститися одна особа. Заходимо до ро

бітні, де ровлять гітари, та купуємо за малі 

гроші ручно роблений знаменитий інстру

мент. 

У будинку національної бібліотеки, ста

рому і переповненому, книжки лежать на до

лівці та в усіх кімнатах. Напевно серед них 

багато скарбів. 

Ми проходимо головною залею, і неспо

дівано наші очі падають на... "Кобзаря"! Як 

приємно його тут зустріти! Видання з 1961 р. 

подарувала його в Києві одному еквадорсько

му письменникові Спілка Письменників Ук

раїни. 

Один день нашого перебування в Еквадо

рі проводимо у дивному маленькому поїзді, 

який підносить нас до висоти 11,653 стіп, по

при вулканічну гору Котопакі, а потім спус

каємося вниз. Подорож з Кіто до портового 

міста Ґваяхіль триває цим поїздом 12 годин. 

В одному місці з'їжджаємо 3,570 стіп за кіль

ка хвилин по т. зв. "Чортовому носі". З по

їзду бачимо на висотах Андів індіян, що управ

ляють землю, пасуть вівці, прядуть вовну, а 

внизу розгортаються плянтації бананів і цук

рової трощі. На горах холодно і люди рух

ливі і працьовиті, а в долині спека і люди ви

даються ліниві та сплячі. 

У Тваяхіль відбулася колись таємнича 

дводенна зустріч Сімона Болівара із Сан Мар-

тіном — два визволителі Південної Америки 



т ж ж 

Н А РІЗДВО — ВЛІТІ??? 

Коли останнього року учасниці "Школи 

Булавних" зі захопленням працювали над різ-

нородними ручними роботами, які можна б 

використовувати в дощові дні у таборах юна

чок, ми нераз чули, як вони підспівували при 

своїй праці... колядки. Це було тоді, коли 

вони під пильним оком подруги Дарки розма

льовували нашими вишивковими взорами 

срібні кулі, призначені на ялинку. А потім 

кожна горда із "своєї" кулі обережно ховала 

її в магазиновому шатрі, щоб після табору 

так же обережно завезти додому. Напевно 

тепер ця куля пишається в кожної абсоль-

вентки "Школи Булавних" на її ялинці та 

пригадує чарівні дні літа в вишкільному та

борі, так як уліті пригадувала різдвяний час. 

Ми однак не хочемо заховати для нас 

таємниці, як розмальовувати ці кулі, а одно

часно хочемо подати ще й кілька інших но

вих та цікавих прикрас на ялинку, які ніколи 

не завчасно почати приготовляти; для себе чи 

на пластовий ярмарок. 

Срібні кулі: Вибирати срібні середньої 

величини кулі, викінчені матово, а не блис

куче. Вибрати не дуже складний хрестико

вий узір та розмалювати його обережно на 

кулі, уживаючи до малювання т. зв. "Драй 

маркер" або "Шарпі", але якнайтонший і не 

вражливий на воду або, як кажуть, "вотер-

пруф". Ці олівці до писання всіх красок мож

на дістати в кожній крамниці зі шкільними 

з еспанської окупації. Ніхто не знає, про що 

вони тоді говорили. Вони залишили цю таєм

ницю для дослідників загадок історії. Цікаво 

було б пізнати Ґваяхіль краще — але спека 

змушує нас уже другого дня вернутися літа

ком до Кіто. 

Щ е кілька днів оглядаємо Кіто, а коли 

остаточно треба його покинути, то знаємо, 

що довго не забудемо звуку сопілок і гітар, 

гордого Отавалєньо, що розказував про свою 

"расу королів", і тієї близькости хмар, що да

вала нам почуття, немов ми сидимо на чубі 

землі. 

Христина Сохоцька 

приборами. Малювати взір обережно, часто 

витираючи руки, які при складній роботі 

потяться. 

Золоті кружальця: Купити золотий шну

рок до пакування подарунків, малі золоті 

кульки, білий клей до ліплення (найкраще 

т. зв. "Елмерсґлю"). 

1. Взяти маленьку кулю ('4-'/2 інча у про

мірі) і навколо неї приліпити золотий шну

рочок, допомагаючи собі в тому зубочисткою. 

Накручувати далі золотий шнурочок доволі 

тісно, приліплюючи подекуди його клеєм при 

помочі зубочистки. На кружальце проміру 4 

інчі треба обвинути шнур 22 разів довкола. 

В останньому ряді залишити в одному місці 

шнурочок у 2-3 інчів вільним, щоб так діста

ти пентельку до завішення кружальця на 

ялинці. На одне кружальце треба 13 інчів 

золотого шнурочка. 

2. Краще кружальце треба робити із зо

лотими кулечками. До цього уживати три 

різні величини кулечок (на 1Л інча у промі

рі, на 1А і на '/8 інча). Ось сім вказівок, як 

таке кружальце зробити: 

1. Почавши з найменших кулечок, при

ліпити до них 3-4 ряди золотого шнурочка. 

2. Положіть їх у трикутних та окружіть 

З більшими кулечками. 

3. Приліпіть три ряди шнурочка довко

ла цього, так щоб усе разом добре держа

лося. 

4. Приліпіть 6 малих кульок довкола зроб

лених досі. 
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5. Приліпіть у крутій формі три ряди зо

лотого шнурочка. 

6. Положіть 6 середньої величини куле

чок у зазначені місця та прикріпіть їх клеєм. 

7. Обкрутіть 5 разів золотим шнурочком, 

залишаючи на останньому ряді пентельку на 

повішення кружальця. 

Увага! Одні та другі золоті кружальця 

найкраще робити на пласкій, рівній поверхні, 

яку можна помазати клеєм, а яка допомагає, 

щоб кружальця були рівні. Пождати відпо

відно довго, щоб клей добре був сухий, заки 

їх будете піднімати. 

Кошелики з блискучого паперу: Витяти 

з блискучого колірового паперу довільної ве

личини дві площини, як показує рисунок. 

Скласти кожний папір у середині і переплести, 

як вказує другий рисунок. Витяти пасок па

перу 5 інчів на '/г або відповідний до величи

ни кошелика і прикріпити клеєм як ручку. 

Коли висохне, наповнити кошелик цукерка

ми або сухими квітами. 

Щ О Б Г Р И Б Н Е З А Г И Б 

Ланцюги на ялинку з кукурудзи або жу-

равини (ґоґодзів): Насилити на сильну нитку 

видуту кукурудзу (т. зв. "папкорн") або сві

жі ягоди журавини, які можна купити в осін

ній та зимовий час. Ланцюги оригінальні і 

гарно виглядають на ялинці. Для легшої пра

ці не вживайте довшої нитки як 24-28 інчів, 

а опісля в'яжіть, як хочете довгий мати лан

цюг. Потрібна гостра голка і терпеливість у 

праці. 

Закликайте Ваших друзів і приятелів 

передплачувати І читати «Юнака»! 

Ф 

У червні-липні цього року на Вовчій 

Тропі відбувся вишкіл новацьких виховників. 

Ці вишколи завжди відзначаються ще й тим, 

що їхній провід заохочує, щоб учасники за-

тіснили між собою дружбу, щоб почувалися 

членами особливого гурту — кола новацьких 

виховників. І тому то на цьогорічному вишколі 

присвячено час і увагу зокрема всяким зви-

чаям-ритуалам (напр., перед нічною тишею 

завжди була "війна" з убитими, полоненими 

і т. д.), псевдам, а вислід того всього можна 

відчути, прочитавши газетку, яку видали учас

ники. Комендант вишколу — пл. сен. Філько 

Старух, Бунчужний — ст. пл. Андрій Чиров

ський, Редактор газетки — ст. пл. Роман Юзе

нів. Вишкіл мав назву "Щоб гриб не загиб", 

і на ньому користувалися всякими назвами 

грибів. Ось "поема" з газетки: 

ГРИБАЇНА 

На одній поляні, в лісі 

Зародилися гриби. 

Було тяжко їм прожити, 

Бракувало їм води. 

Мухомор післав депеші: 

"Закликаю всю громаду. 

Приїжджайте, поспішайте 

На гриб'ячую нараду!" 

Гриб-предсідник відкрив збори. 

Всі відразу замовчали. 

"Недалеко від поляни 

Величезнії мочари!" 

Закричали гриби разом: 

"Треба звідси нам втікати! 

Запишімо цю поляну 

Долі кращої шукати!" 

І зайшли вони в мочари. 

Води було подостатку. 

Повростали над рікою, 

Заростили цілу грядку. 

На початку жили разом, 

У багатстві аж купались. 

Та маленькі грибенятка 

Щораз далі відсувались. 

Схаменулись гриби раптом. 

Щ о їм молодь пропадає, 

Вже не звуть себе грибами, 

Грибом бути — їх стидає. 
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чим чяигтсп гтв? 

З грибів старші патріоти 

Стали грибні будувати. 

Грибенят по-грибськи вчили — 

Молодь треба рятувати! 

Тяжко стало грибеняток 

Із мочарів витягати. 

Бо коріння вже врослося, 

Не хотіло їх пускати. 

Як воскресне Грибаїна, 

Заживе гриб'ячий край! 

Усміхнеться її доля, 

Дощів впаде водограй. 

Та вернуться грибенята 

Тоді в рідну сторону, 

Чи потонуть у мочарах. 

Щ о й не стане з них сліду? 

Пан Т. О'Фель 

ГРИБОВІ ЗАГАДКИ І ВІДПОВІДІ 

(з цієї ж газетки) 

Як називається той, хто збирає гриби? 

(погрибник) 

Коли грибові тяжко говорити? (тоді, ко

ли він загрибне) 

Де стоять великі гриби, коли відбуваєть

ся дефіляда? (на трибуні) 

Щ о стається перед бурею? (блискає і 

грибить) 

Як прозивають малого товстого гриба? 

(грибасик) 

(іиМАААС ҐҐ10902Ч4ЦАВШ Ор НГАп*Х?и "НО?} 

Щ о одержує заслужений гриб? (гриботу) 

Щ о робить гриб, коли хоче зайти в хату? 

(він грибає у двері) 

Як можна сказати інакше "гриб упав"? 

(він собі грибнув) 

Щ о посилаємо далековіддаленим грибам? 

(грибіти) 

Щ о сталося з грибом, який не міг знайти 

дороги додому? (він загрибився) 

На чім грають грибцули? (на грибітах) 

Чому гриб сидів нерухомо? (він грибоко 

роздумував) 

Чому гриб не впав, коли ліз по драбині? 

(він добре грибався) 

Щ о сталося грибові, який упав з першо

го поверха? (він зломив собі грибет) 

Як називаються деякі сташопластунські 

курені для грибів? 

(Ті, що гриблі рвуть, 

Грибиченки, 

Червона Грибина, Грибоносці, 

Чота Грибатих) 

Вичисліть декілька народніх приповідок: 

(З порожнього гриба не наллєш. 

Вдар об стіл і гриб відізветься, 

або 

Вдар об гриба і роздушиш його. 

У чистому грибі — чиста душа. 

Говори до гриба, а гриб грибом, 

Купається раз на рік — чи триба, 'чи ні). 

Щ о люблять їсти пташки? (грибачки) 

Щ о станеться, коли пташка з'їсть забага

то грибачків? (вона загрибне) 

Провід вишколу довго загрибувався над 

цими грибокими думками, висловленими в 

цих грибових загадках. Вирішено одногрибос-

но ці мудрості загрибати на папері. 
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С Т О Р І Н К А Р О З В А Г И 

Відгадайте: Один образок не підходить. 

Пригляньтеся добре: один із чотирьох 

образків у кожному ряді не підходить своєю 

тематикою до трьох інших. Чи відгадаєте 

котрий? І чому? 

РИСУЄМО СЕРЦЯ 

ІІІ/иїХА̂ &А сЛаЩс Уіьуинь о/щіа ( ^ ^ц£уй> (Уиі" ЄаіШаЖОа 

Рисувала — пл. юн. Маруся Тарасенко, Пассейк 

ПИШЕМО НА ОДНУ ЛІТЕРУ 

Зразковий залізничник 

Засвистала зелена залізниця зоопарку, 

зупинившись зараз за загородою. Залізнич

ник забрав зломану завісу, заповідаючи за

борону залазити заказаним завулком. Зібра

ні збиточники здивувались. Залізничник за

грозливо закричав: "Забороняю залазити за

вулком! Зараз злізайте! Завулок загородже-

ний! 

Зрезиґновано збиточники заворушились. 

Залізниця зараз знова зрушилась, забираючи 

збунтованих збиточників зі зоопарку. Заліз

ничник закрив загороду. 

Подали Пантофель і дружина 

(Го;Яа> У с м і х н и с я ! 

— Ой, ти перешила мої останні штани! 

^ р з 

Вручення ноти. 

Без слів. 

— Вашого роману вистачило на обклейку двох 

кімнат... 
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П Л А С Т О В И Й Л Е Щ А Т А Р С Ь К И Й ТАБІР 

ІМ. АНДРІЯ ГАРАСЕВИЧА 

В НІМЕЧЧИНІ 

Статті та замітки про пригоди 

білої зими зникають зі сторінок 

журналів. Кому ж потрібно, серед 

різнобарвної квітучої природи, ве

ртатись дуками до холодних днів? 

А все ж. Якщо не носталгія, то 

таки справді милі спогади лиши

лись. Лишились вони нам — гру

пі пластунів та пластунок із Ні

меччини. Про це хочемо ми дещо 

розповісти. 

Союз Українських Пластунів у 

Німеччині, що від кількох років по

мітно зактивізувався, зорганізував 

у днях 6 — 12 квітня цього року 

лещатарський пластовий табір у 

Баварських Альпах. 

Почався наш табір справді се

ред весни. В альпійських долинах 

панувала справжня тепла погода. 

Але в горах, на висоті 1600 м., 

ми знайшли сніг, який був твор

цем приємних днів і цих наших 

спогадів. 

У гори поїхало нас 20 мрійли

вих істот, щоб "покуштувати" ле

щатарського спорту. Для деяких це 

було взагалі перше знайомлення з 

цим спортом, інші їхали, щоб вдос

коналюватись. Для цього було в нас 

чотирьох бравих інструкторів: ст. 

пл. Юрій Фіґоль, який був одно

часно й комендантом табору, пл. 

сен. Андрій Куцан, пл. сен. На

талія Куцан та ст. пл. Марко За

яць. 

Місцем нашого замешкання бу

ла приємна гостинниця на окраїні 

м. Берхтесґадену. Щодня вранці о 

9 годині автобусом ми їхали на 8 

км. віддалену гору Россфельд. Во

на розташована якраз на кордоні 

між Німеччиною і Австрією та 

уможливлює гарний розгляд з пта

шиної перспективи на долину Бер

хтесґадену та Зальцбурґу. Зі сво

їм добрим обладнанням для леща

тарського опорту була гора Росс

фельд місцем наших інтенсивних 

вправ. Ті, які перший раз у жит

ті стояли (а пізніше і їздили) на 

лещатах, швидко відкрили чар цьо-

Нагробна плита на могилі бл. п. ст. 

пл. Андрія Гарасевича, яку відно

вили пластуни під час таборування 

Пластовий лещатарський табір у 

Альпах відвідує могилу бл. п. ст. 

пл. Андрія Гарасевича 

го спорту. Інші, які в дусі почу

вались "окритими професійника-

ми", спостерегли, що треба ще ба

гато вчитись. І ми вчились. Завдя

ки інструкторам протягом п'ятьох 

днів в ідеальній формі ми поєдна

ли приємне з корисним. 

Ввечорі в гостинниці, скинув

ши з ніг важкі й мокрі "кайдани", 

відпочивалось. У приємній атмос

фері, хоч потомлені, ми проводили 

вільний час. 

Наш табір мав ім'я Андрія Га

расевича. Це ім'я для українсько

го Пласту не невідоме. Покійний 

пл. сен. Андрій Гарасевич був зна

ним пластуном. Його великою лю

бов'ю була мандрівка та найваж

чий спорт — альпінізм. Мало ко

му відомо, що він був і непоганим 

поетом. 

Воєнне лихоліття привело його, 

як тисячі йому подібних українців, 

до табору втікачів в околиці Берх

тесґадену. 24 липня 1947 року не

величка група українських ман

дрівників важким тереном підніма

лась на вершину Вацман. Підні

мався і 30-літній пластун Андрій 

Гарасевич. При спинанні на гору 

він трагічно загинув. "Помер смер

тю альпініста" — каже напис на 

його намогильній плиті. Його по

ховано на місцевому цвинтарі в 

Берхтесґадені. Про це ми довіда

лись ще в Мюнхені, але місце йо

го спочинку знав тільки пл. сен. 

Андрій Куцан. Він знайшов моги

лу в занедбаному стані, занечище-

ну плиту, майже повністю звітрі-

лий напис. Вирішено її відновити. 

Ранком кількакратно, коли ми ще 

спочивали, вставали наші друзі 

ст. пл. Ярема Гарабач та ст. пл. 

Марко Заяць і їздили на цвинтар. 

Спершу вони докладно вимили ка

мінь і розшифрували напис. За 

грошові пожертви, що їх склала вся 

наша група, закуплено фарби, від

новлено напис, могилу прикрашено 

квітами. Щойно в останній день, у 

п'ятницю, коли ми всі ралом від

відали могилу, щоб заспівати скро

мне "Вічная пам'ять", ми побачили 

зразкову працю наших друзів Яре

ми та Марка. 

Цвинтар у Берхтесґадені — це 

останній спочинок не одного укра

їнця чи українки, що проживали в 

післявоєнному часі в околиці міс

та. На жаль, могили, зокрема ка

м'яні плити та хрести піддаються 

зубові часу. 

Час наш минав швидко. Накі-

нець ми спільно попливли ще по 

тихих водах чарівного озера Ке-

ніґсзее і останній раз, немов про

щаючи, оглядали засніжені аль

пійські верхи. 

Наше захоплення і вдоволення з 

лещатарського табору справді ве

лике. Всі учасники такої думки, 

щоб такі табори організувати в на

ступному році в ширшому маштабі, 

за участю пластунів з інших кра

їн. Віримо, що наші цьогорічні гар

ні спогади матимемо можливість 

збагатити й доповнити в майбут
ньому. 

Іван Гвать 
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"БЕЗ ВІТРУ В О Д А Н Е Ш У М И Т Ь " 

ф Дорога Подруго! 

Просимо прийняти від гуртка Барвінок із 14-го 
Куреня ім. Ольги Кобилянської зі Сент Кетерінс на

ші спомини з курінного табору 73 р. Табір називав

ся "Без вітру вода не шумить" і відбувався коло 

річки, на якій ми вивчали всі правила канойкарства. 

М и ніколи не забудемо цього нашого другого курін

ного табору, і тому ми хотіли споминами гро нього 

поділитися з іншими пластунками. Пересилаю наш 

допис, фотознімки і 5 дол. на пресфонд "Юнака". 

Скоб! 

Так називався курінний табір 

14-го куреня ім. О. Кобилянської 

із Ст. Кетрінс, що таборував у сер

пні 1973 р. у Веландпорт, Онтаріо. 

Ось, що розповідає про цей та

бір "дух'', який хоронить пласто

ві табори: 

"Порожня поляна, аж нагло з 

авт висідають дівчата. Шум, га

мір, чути голоси: "Де кілки?", "Со

кира пропала!", "Що за непоря

док!" 

Не можу витримати цього кри

ку, відвертаюся... 

Але що це ? Тишина, шатра сто

ять на поляні і лунає "гимн за

карпатських пластунів". Дівчата 

почали таборувати біля спокійної 

річки. 

М,м,м, ... щось пахне. З кухні чу

ти запахи українських, китайських 

та італійських страв. 

У цих дівчат сила безмежна. Не

суть колоди, в'яжуть вузли і став

лять браму та щоглу. 

Гурток Барвінок 

Учасниці 

курінного 

табору УПЮ-ок 

із Ст. Кетерінс 

Здалеку бачу, як вітер несе ка

нойки, а дівчата завзято веслують. 

Після ватри — великий рух. Ді-

вччата засвічують свічки і, трима

ючи весла, "пливуть" до ріки 

"Дніпра", щоб набрати води для 

посвячення табору. 

Лунає таборова пісня "Мрія", і 

кожна з дівчат по черзі приступає 

до брами, щоб охристити табір. 

Це мене так зворушило, що му

шу відійти та подумати на самоті 

про цих дівчат та їхній табір. 
** 

За декілька днів вертаюся до та

бору. 

Увечорі загостили до їх табору 

цікаві постаті: "Цьоця Джемайма", 

араб, рибалка, малпа, зайчик... Хто 

це? Тож мої дівчата граються в 

маскараду. 

Чую свисток. У дівчат перегони, 

на канойках. Хто виграє? Ліда і 

Єлисавета завзято веслують. А хто 

може найкраще без весла притяг

нути канойку до берега? Ось, Уля

на впала у воду, а Катруся її ря

тує. 

Щ е раз приходжу в середу по

дивитись до дівчат. Але що ста

лося? Де шатра? Де брама? Нема 

н̂ічого, лише дівчата сидять спі

ваючи і чекають. 

Либонь, кінець табору. Але я їх 

не забуду і хочу зустріти на дру

ге літо..." 

А це списав гурток "Барвінок" 

ГУРТОК "ОРЛИ" В СТ. ЛЮЇЗ 

Гурте-; "Орли" в далекому Ст. 

Люїз, Місс. постав восени 1973 р. 

з приїздом з Европи родини пл. 

сен. І. Гайди. Він складається з 

трьох юнаків та 1 новака — синів 

пл. сен. Ігоря Гайди, а час від ча

су гостем на сходинах є пластун

ка юначка Софійка Свищук, яка 

належить до гуртка юначок-самі-

тниць. Але дарма, що такий ма

лий гурток, сходини відбуваються 

правильно за допомогою "Життя в 

Пласті" і журналів "Готуйсь" та 

"Юнак" та з програмою підготов

ки до проб і вмілостей. Гуртковим 

є пл. уч. Борис Гайда. Гурток від

був два свята, а це 1-го Листопа

да та 22-го Січня, на які запроше

на фото з нагоди свята 1-го Лис

топада бачимо зліва доправа: пл. 

новак Павло Гайда, пл. уч. Роман 

Гайда, пл. уч. Борис Гайда, пл. 

прих. Марко Гайда. Стоять ззаду: 

пл. уч. Софійка Свищ і пл. сен. 

Ігор Гайда — впорядник. 

но друзів та знайомих з малої ук
раїнської групи в Ст. Люїз. Хоча 

виглядів на побільшення пластово

го гуртка наразі немає — все ж 

члени гуртка оптимісти та наді

ються, що може туди завітає ще 

інша українська родина з хлопця

ми в юнацькому чи новацькому ві

ці. Наразі гурток "Орли" веде свою 

правильну працю і надіється на 

зв'язок та допомогу пластового 

проводу. 

Чи Ви вже 

в и р і в н я л и 

п е р е д п л а т у ? 
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О І Х І Т А П І О 

І п ї о г т а ї і о і і 

Л Ю Д С Ь К І П Р О Б Л Е М И М О Ж У Т Ь 

Б У Т И П О В А Ж Н И М И П Р О Б Л Е М А М И 

ОСЬ, ЩО РОБИТЬ ОНТАРІО, ЩОБ ПОМОГТИ 

ІМ ЗАРАДИТИ ЗАЗДАЛЕГІДЬ. 

Нещодавно були пороблені захо

ди, щоб група індіянських дітей 

відвідувала публічну школу в міс

течку в північному Онтаріо. Управи

тель цієї школи здавав собі справу 

з того, що індіянські діти часом 

мають прикрі переживання через 

відношення до них інших студен

тів. Щоб не допустити до цього, він 

прикликав дорадника із Комісії 

Людських Прав, щоб поговорити з 

тими не-індіянськими дітьми. До

радник запитав дітей, чи котре-

небудь з них не починало ходити 

до якоїсь нової школи, і чи вони 

собі уявляють, як би вони почува

лись, якщо б якраз вони були не

знайомцями. В цей спосіб він поміг 

тим дітям зрозуміти, як індіянські 

діти почували б себе, прийшовши 

до їхньої школи, і інтеграція всіх 

дітей пройшла відносно гладко. 

Громадське дорадництво це одна 

із важливіших ролей, які відіграє 

Онтарійська Комісія Людських Прав. 

Ми влаштовуємо семінарі та диску

сії з поліцією в тих округах, де 

існують перегороди поміж нею і 

групами меншостей, щоб зменшити 

напруження і помогти їм у обопіль

нім себе розумінні. М и беремо 

участь у зібраннях іміґрантів і мен

шостей із тубільчих уродженців, 

щоб їм вияснювати як їхні права, 

згідно з законом, так і обов'язки 

громадян цієї провінції. 

Ми також помагаємо людям уві

йти в контакт з місцевими органі

заціями, як батьківські комітети при 

школах, громадські і державні уста

нови, а також церкви, які існують 

для того, щоб допомагати, а про 

існування яких дехто навіть і не 

знає. Де тільки є будь-яка трудність 

з причини раси, мови, кольору чи 

віроісповідання, Комісія Людських 

Прав допоможе через дискусії до

провадити до взаємного зрозуміння 

і пошани між людьми з різними 

поглядами. 

Нашим завданням є допомагати 

людям зжитися і заохочувати їх до 

зідоровших взаємин між всіма гру

пами. 

Якщо ви хочете отримати більше 

інформацій чи допомогу, зверніться 

до Комісії Людських Прав на одну 

із поданих адрес: 

НАМН.ТОН 

Т №е£( Ауепие ЗоиіЬ 
РоЯаІ 2опе: І ^ 2К9 

ТеІерЬопе: 527-4501 

КІТСНЕІЧЕК 

824 Кіп? Зтгее» УгУєїї 

РоїїаІ 2опе: N26 161 

ТеІерЬопе: 744-5211 

ОТТАУУА 

2197 Кіуєгіісіє Огіує 

РонтаІ 2опе: КІН 7X3 

ТеІерЬопе: 731-7200 

51ЮВІЛЇУ 

1538 (.аЗаІІе ВоііІеуагсІ 

Ро$ІаІ 2опе: РЗА 127 

ТеІерЬопе: 566-3071 

ТОКОІЧТО 

400 ипіуегіїЧу Ауепце 

РоіїаІ 2опе: М 7 А 1У7 

ТеІерЬопе: 965-5251 

КЕІЧОКА 

808 КоЬегтзоп Зітеет 

РозіаІ 2опе: Р9ІЧ 1X9 

ТеІерЬопе: 468-3128 

ЦОІЧООІЧ 

362 Оцпсіаз Зітееї 

Ро$*аІ 2опе: ІМ6В 1У8 

ТеІерЬопе: 438-7291 

5АІЛ.Т 5ТЕ. МАКІЕ 

125 Вгоск Зтгее» 

РозСаІ 2опе: Р6А ЗВ6 

ТеІерЬопе: 949-3331 

ТНІІМйЕК ВАУ 

235 Вау Зтгее* 

РозтаІ Зіатіоп "Р" 

ТеІерЬопе: 345-2101 

УУІІЧГ)50К 

Ро$таІ 2опе: ІЧ9А 1ВЗ 

ТеІерЬопе: 256-8278 

Ооуєгппгієпї. ої Опіагіо 

\Л/Шіат Оауіз, Ргетіег 
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3-ій Л Е Г К О А Т Л Е Т И Ч Н И Й З М А Г 

В Н Ь Ю - Й О Р К У 

У Нью-Йорку, 12-го травня ц.р., 

відбувся 3-ій з черги легкоатлети

чний змаг для пластового юнацт

ва із східнього побережжя, під про

водом куренів УСП-ів "Чорномор

ці" та УСП-ок "Спартанки". Цьо

го року змагання відбулися на ста

діоні середньої школи в Кліфтоні, 

який віддано пластунам на цей 

день до вжитку завдяки заходам 

пл. сен. Е. Палідовича, ЧІМ. 

Хоча дощ вказував на "чорно

морську погоду", змагання відбу

лися, хоч із зареєстрованих 195 

змагунів з'явилося на місці, через 

зливний дощ, лише сотка. 

Все ж можна ствердити, що цьо

го року змагуни були краще під

готовлені до легкоатлетичного зма
гу і це завдяки поодиноким плас

товим виховникам, які проводять у 

станицях спортові програми. Кож

ного року стверджуємо, які важли

ві всі спортові змагання для юна

цтва. Вони дають змогу юначкам 

і юнакам виявити свої фізичні си

ли. 

Змаг проведено успішно завдя

ки куреням "Чорноморців" і "Спар

танок", які присвячують багато 

часу і праці для підготовки та про

ведення цієї юнацької імпрези. Зо

крема членки куреня УСП-ок — 

"Спартанки" виказали багато знан

ня в підготовці як судді, і без їх 

допомоги не можна було б так ус

пішно провести змаг. 

Провід легкоатлетичного змагу: 

ст. пл. І. Савчук, Ч М — провідник, 

ст. пл. Т. Даниш, Спар. — писар, 

ст. пл. А. Гадзевич, Ч М — голов

ний бунчужний, ст. пл. Л. Про

коп, Спарт. — бунчужна, ст. пл. Б. 

Поритко, Ч М — бунчужний, ст. пл. 

О. Попович, Ч М — головний суд

дя скоків і метів, ст. пл. А. Храп

ливий, Ч М — головний суддя бі

гів, пл. сен. 3. Стахів, Ч М — суд

дя відкликів. 

Подаємо висліди змагу та одно

часно закликаємо юнаків і юначок 

зі східнього побережжя С Ш А під

готовлятися вже тепер до черго

вого 4-го легкоатлетичного змагу 

юнацтва. 

Ст. пл. Ігор Савчук, ЧМ 

ВИСЛІДИ ЗМАГАНЬ 

Юнаки: 

Перше місце — 31 Кур. ім. І. Ви

говського, Пассеік — 70 т. 
Друге місце — 9 Кур. ім. С. Заво

йовника, Нью-Йорк — 52 т. 
Третє місце — 21 Кур. ім. Є. Коно

вальця, Нью-Йорк — 31 т. 

Четверте місце — Під. Курінь ім. 

Б. Хмельницького, Джерзі Сі

ті — 18 т. 

Юначки: 

Перше місце — 38 Кур. ім. М. Та

расенко, Пассеїк — 63 т. 

Друге місце — 2 Кур. ім. Л. Укра

їнки, Нью-Йорк — 43 т. 

Третє місце — 18 Кур. ім. О. Пчіл

ки, Нью-Йорк — 21 т. 

ОСЯГИ ОКРЕМИХ ЗМАГУНІВ 

Юначки до 15 

60 ярдів: 

1) Чума — 2 Кур. — 8.5 

2) Михайлів — 2 Кур. — 9.4 

3) Палидович — 38 Кур. — 9.4 

Довжінь: 

1) Стешин — 2 Кур. — 13-Ю 

2) Чума — 2 Кур. — 13-0 

3) Котляр — 38 Кур. — 12-5 

24 

Скок у довжінь юнаків 11 - 15 р. 

Стусан кулею юначок 

Куля: 

1) Михайлів — 2 Кур. — 23-5 

2) Галабурда — 38 Кур. — 22-2 

3) Криницька — 18 Кур. — 20-1 

4 X 110 ярдів: 

1) 2 Кур. — 65.3 

2) 38 Кур. 68.5 

Юначки 15 — 18 

100 ярдів: 

1) Бакалець — 38 Кур. — 13.6 

2) Костишин — 38 Кур. — 14.6 

3) Петляр — 18 Кур. — 15.0 

220 ярдів: 

1) Котляр — 38 Кур. — 34.4 

2) Бакалець — 38 Кур. — 34.5 

3) Берест — 18 Кур. — 36.0 

4 X 110 ярдів: 

1) 38 Курінь — 67.4 

2) 18 Курінь — 69.5 

Довжінь: 

1) Бакалець — 38 Кур. — 12-11 

2) Гнатівська — 18 Кур. — 10-9 

3) Петляр — 18 Кур. — 9-0 

Куля: 

1) Федун — 38 Кур. — 24-9 

2) Іванчук — 2 Кур. — 23-6 

3) Грабарчук — 38 Кур. — 22-8 



Юнаки до 15 

60 ярдів: 

1) Поритко — 21 Кур. •— 7.2 

2) Натина — 9 Кур. — 7.2 

3) Дзерович — 9 Кур. — 7.0 

Довжінь: 

1) Голюка —- 9 Кур. — 14-10 

2) Буртик — 31 Кур. — 14-4 

3) Натина — 9 Кур. — 14-2 

Куля: 

1) Дзерович — 9 Кур. — 37-3 

2) Голюка — 9 Кур. •— 32-1 

3) Тенюк — 21 Кур. — 31-11 

4 X 110 ярдів: 

1) 9 Курінь — 57.0 

2) Джерзі Сіті — 60.3 

3) 31 Курінь — 60.5 

Юнаки 15 — 18 

100 ярдів: 

1) Гошовський — 21 Кур. — 10.9 

2) Морозовський — 31 Кур. — 10.9 

3) Мацик — 9 Кур. — 11.3 

220 ярдів: 

1) Морозовський — 31 Кур. — 28.3 

2) Гошовський — 21 Кур. — 28.3 

3) Тхір — Джерзі Сіті — 29.0 

Старт юначок 15-18 років до бігу 

на 100 ярдів 

Скок у височінь юнаків 15 - 18 р. 

Висота: 

1) Морозовський — 31 Кур. — 5-6 

2) Кутний — 31 Кур. — 5-1 

3) Козак — 31 Кур. 4-Ю 

Куля: 

1) Іванчук — 31 Кур. — 41-5 

2) Турчин — 9 Кур. — 35-7 

3) Котик — Джерзі Сіті •— 29-9 

440 ярдів: 

1) Галабурда — 31 Кур. — 100.5 

2) Морена — 31 Кур. — 100.5 

880 ярдів: 

1) Білик — Джерзі Сіті — 2:24.0 

2) Декайло — 21 Кур. — 2:36.0 

3) Морена — 31 Кур. — 2:43.0 

Довжінь: 

1) Ковальчук — 31 Кур. — 18-9 

2) Морозовський — 31 Кур. 17-11 

3) Козак — 31 Кур. — 17-5 

Гінці: 

1) 31 Курінь — 1:52.0 

2) 21 Курінь — 1:59.4 

3) Джерзі Сіті — 2:00.2 

Л И С Т У В А Н Н Я 

ДОБРА ФОРМА 

ПЛАСТОВОГО ЗАРОБІТКУ 

Печення традиційного великод
нього печива має багато позитивів, 

бо, крім можливости заробити гро

ші, вчить штуки дуже складного 

печення, якими є бабки, а з тим 

сприяє збереженню традицій, поси

лює співжиття в гуртку, допомагає 

і господиням придбати на свята 

традиційне печиво, поглиблює зв'я

зок молоді з громадянством, сло

вом — це дуже вдала ідея, корисна 

кожному. 

Подаємо ідею гуртка "Айстри" 

для загального використання і сер

дечно дякуємо "Айстрам" за прес

фонд. Редакція 

Дорога Редакціє! .. 

В Оттаві перед кожним Великоднем юнач

ки при жертовній допомозі пл. сен. Юлії Тес

лі печуть бабки на продаж. Здавалося, щ о 

ми більше коштували, ніж пекли, але бабки 

вийшли дуже пишні, і ми їх усі продали. 

З цієї нагоди Самостійний Г у р т о к 

"Айстри" з Оттави (пл. розв. Ляриса Боровик, 

Оленка Хевпа, пл. розв. Леся Лян-

уч. Маруся Боцюрків, прихильниці 

Христя Кіндяк та ст. пл. подруга 

Міґус) пересилають на пресфонд 

дол. 6.00 із заробітку. 

Скоб! 

За Гурток "Айстри" 

пл. уч. Маруся Боцюрків 

пл. розв 

чук, пл. 

Дарка і 

Оксана 

"Юнака" 
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С П И С О К ДАТКІВ 

НА ПРЕСОВИЙ Ф О Н Д "ЮНАКА", 

що вплинули до 15 серпня ц. р. 

США: 

• Курінь УПС-ів "Лісові Чорти" і Курінь УПС-ок 

"Ті, що греблі рвуть" із надвишки Окружного 

Свята Юрія, що відбулося на "Вовчій Тропі" в 

Іст Четгам від 25-27 травня ц. р. 

• Рідня, Друзі і Знайомі, замість квітів на мо

гилу св. п. пл. сен. д-ра Володимира Помірка з 

Чікаґо, склали суму $317.00, з якої призначено на 

"Готуйсь" $168.00 і на "Юнака" 

• 36-ий Курінь УПЮ-ок, Гурток "Лебідки", Чіка

го, з нагоди прощання з юнацтвом 

• Члени 17-го Куреня УПЮ-ів, пл. розв. Юрій 

Дечаківський і пл. розв. Ігор Махлай, Клівленд, 

працювали один день як дроворуби і передають 

свій зіаробіток на "Юнака" 

ф Уляна і Тарас Ліськевичі, Форест Парк, за

мість квітів на могилу свого Дідуня св. п. Дмитра 

Ліськевича 

# Марія Хромовська, Амстердам, замість квітів 

на могилу в першу річницю смерти св. п. пл. 

розв. Юрія Ліщинського 

• Пл. сен. Юрій Богачевський, Флортавн, замість 

квітів на могилу св. п. Софії Гарасимович з Філя

дельфії 

• 28-ий Курінь УПЮ-ок, Гурток "Черемшина", 

Клівленд, частину доходу з базару 

ф Борис Дурбак, Чікаґо, замість квітів на моги

лу св. п. пл. сен. д-ра Володимира Помірка 

Пл. юн. Тамара і Катруся Суховерські, Брексвілл 

Пл. юн. Ростислав і Олег Декайли, Флашінґ 

Пл. сен. Христина Шепелява, Девітт 

Пл. юн. Левко Городиський, Воррен 

Пл. сен. о. Іван Прокопович, Дірборн 

Пл. юн. Уляна Заліпська, Мелроз Парк 

Пл. юн. Наталка Пак, Філядельфія 

Пл. юн. Юрій Стасюк, Вудсайд 

Пл. юн. Оксана Стельмах, Лівоні 

Пл. юн. Марта Кушнір, Йонкерс 

800.00 

168.50 

35.00 

25.00 

20.00 

10.00 

10.00 

8.00 

5.00 

7.00 

5.00 

5.00 

3.25 

3.00 

3.00 

2.50 

2.50 

2.50 

2.50 

2.50 
1.90 

1.50 

1.50 

1.50 

1.20 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

0.50 

91,134.35 

Пл. юн. Ераст Гафткович, Рочестер 

Ст. пл. Михайло Савчак, Бруклін 

Пл. юн. І. і О. Балабани, Ґранада Гіллс 

Пл. юн. Марко і Ліда Джулинські, Елмгарст 

Пл. юн. Олександер Данилюк, Мейпелвуд 

Ст. пл. Мотря Ходновська, Ірбінґтон 

Пл. юн. Катруся Великорідко, Трентон 

Пл. юн. Віра Кукіль, Гартфорд 

Пл. юн. Наталка Мельник, Довні 

Ст. пл. Богдан Булавка, Ґлен Барні 

Ст. пл. Ігор Химич, Філядельфія 

Ст. пл. Андрій Рак, Бронкс 

Пл. юн. Орест Стельмах, Ґладстонбурі 

С Ш А разом 

КАНАДА: 

в Ярослав Менцінський, Ліда Вахнянин, Віра Вер-

гановська, Зіна Ласічук і Дарія Нагніт, замість 

квітів на могилу св. п. о. крилошанина Юрія Мен-

цінського з Чікаґо 30.00 

• Осередок Праці УПС, Вінніпеґ, замість квітів 

на могилу св. п. пл. сен. о. митрата Дмитра Шев

чука з Вінніпеґу 25.00 

• Замість квітів на могилу св. п. пл. сен. о. мит

рата Дмитра Шевчука з Вінніпеґу, склали: ст. пл. 

Ігор Ґаврачинський $10.00, пл. сен. Надя Ґаврачин-

ська $5.00 і пл. сен. Олександер Котович $5.00, 

разом 20.00 

• Іванна Зельська, Вінніпеґ, в подяку всім, що 

склали пожертви на пластові видання замість кві

тів на могилу св. п. Івана Зельського 10.00 

ф Пл. сен. Андрій Харак, Торонто, замість кві

тів на могилу св. п. Володимира Буцика з То

ронта 10.00 

О Дарія і ст. пл. Олег Антонишині, Торонто, за

мість квітів на могилу в другу річницю смерти 

Кузена св. п. пл. юн. Ореста Бручковського із Су 

Сент Марі 10.00 

О Петро Салиґа, Вінніпеґ, замість квітів на мо

гилу Олександра Юркевича з Торонта 10.00 

Пл. юн. Степан Келлер, Торонто 8.00 

Самостійний Гурток УПЮ-ок "Айстри", Оттава, з 

продажу великодніх бабок 6.00 

14-ий Курінь УПЮ-ок ім. Ольги Кобилянської, Гур

ток "Барвінок", Ст. Кетерінс 5.00 

Пл. юн. Ярослав і Маргарета Грищуки, Едмонтон 3.50 

Пл. юн. Юрко, Галина і Ігор Дитиняки, Едмонтон 3.50 

Пл. юн. Михайло і Андрій Панькови, Торонто 3.00 

Ст. пл. Катря і пл. юн. Марія Урбан, Едмонтон 3.00 

Ст. пл. Варвара, Єлисавета і Стефанія Тиховецькі, 

Ст. Кетерінс 2.50 

Пл. юн. Маріяна Дутка, Рексдейл 2.00 

Ст. пл. Зенон і пл. юн. Андрій Лебеді, Торонто 100 

Ст. пл. Дмитро і пл. юн. Леся Давидовичі, То

ронто 1-00 

Пл. юн. Мар'яна Кобзіан, Ст. Кетерінс 1-00 

Пл. юн. Аня Гобрей, Торонто 100 

Пл. юн. Лариса і Роман Лижники, Торонто 1.00 

Пл. юн. Олександер Волосевич, Торонто 1.00 

Пл. юн. Марія Тесля, Оттава 100 

Канада разом $158.50 
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АВСТРАЛІЯ: 

Члени Пластової Станиці Сідней: 

Пл. юн. Г. Шухевич, Ліверпул 

Пл. юн. Б. Базаліцький, Пендел Гілл 

Пл. юн. Б. Кенез, Бекслей Норт 

Пл. юн. А. і Н. Круцьки, Бонді Біч 

Пл. юн. Р. Москаль, Кабраматта 

М. Строкон, Савт Стратфілд 

Пл. сен. д-р Б. Томашек, Дапто 

Пл. сен. д-р Е. Барановський, Кіяма 

Пл. сен. М. Баран, Коністон 

Ю. Бей, Балкгем Гіллс 

Пл. сен. В. Берегуляк, Ліверпул 

Пл. юн. А. Барчинський, Обурн 

Пл. юн. Я. Чаплинський, Яґуна 

Пл. юн. М. Худа, Бераля 

Пл. юн. О. Чайка, Сефтон 

2.13 
1.42 

1.42 

1.42 

1.42 

1.42 

1.42 

0.71 

0.71 

0.71 

0.71 

0.71 

0.71 

0.71 

0.71 

Пл. юн. М. і Н. Гуляки, Блакгурст 0.71 

Пл. юн. Ю. Янчук, Лакемба 0.71 

Пл. юн. А. Кордас, Кенлей Вейл 0.71 

Пл. юн. М. Коршенівська, Мерріляндс 0.71 

Пл. юн. П. і В. Ковалі, Мерріляндс 0.71 

Пл. юн. Н. і Н. Ляляки, Стратфілд 0.71 

Пл. юн. Р. Масляк, Бірронґ 0.71 

Пл. сен. д-р Б. Шехович, Мерріляндс 0.71 

Пл. юн. Я. Соловій, Блактовн 0.71 

Ст. пл. Ю. Суховерський, Пенріт 0.71 

Пл. юн. Л. і А. Зелені, Савт Ґненвілп 0.71 

Пл. сен. Г. Дубик, Стратфілд 0.71 

Пл. юн. В. Війтович, Кенлей Вейл 0.71 

Пл. сен. І. Параска, Стратфілд 0.71 

Пл. юн. Т. Дус, Каррамар 0.71 

Пл. сен. Б. Придун, Бекфорт 0.71 

Австралія разом $27.69 

Разом у цьому списку $1,320.54 

Замість квітів на могилу 

св. п. 

пл. сен. д-ра В О Л О Д И М И Р А ПОМІРКА 

Родина, Друзі і Знайомі склали 

$168.50 на пресфонд "Юнака" 

$168.50 на пресфонд "Готуйсь" 

$25.00 — М. і Т. Дахнівські, Т. Ліськевич, д-р І. Мула» 

$20.00 Ю. і В. Грабці, д-р М. і Г. Коленські, В. Попа-

дюк, д-р П. і Г. Харуки, д-р Б. Целевич,- по $10.00 — Б. і 

А. Біпинські, д-р Р. і Є. Войнарівські, Р. і Г. Заяці, Т. 

Кисілевська, Є. Климкович, д-р Я. Кокоруда, Я. і С. 

Кульчнцькі, д-р І. Лисейко, В. Литвин, О. Лобачевська; 

по $5.00 — Д. Грушецькнй, А. і Н. Іванівн, О. Караван, 

О. і І. Кутинські, І. і О. Матвіївшині, І. Пежанська; 

29-ий Відділ СУА, Д. і М. Ярошевичі; $2.00 — Н. і І. 

Городинські. 

Замість квітів на могилу 

інж. ЛАВРА ВЕРЕМЧУКА 
члена управи Окружної Таборової Комісії "Бобрівка" 

складаємо $100.00 на 9-річну передплату "Юнака" 

для Юрка Веремчука. 

О К Р У Ж Н А ТАБОРОВА КОМІСІЯ "БОБРІВКА" 

Нью Гейвен, С Ш А 

В пам'ять заслуженого громадянина 

св. п. 

В О Л О Д И М И Р А М У З И К И 
що відійшов у Вічність на 66-му році життя 12. 4. 1974 р. 

в ЛяСаль біля Монтреалю, 

Друзі склали $17.00 на передплату "Юнака" і "Готуйсь" 

для незаможних пластунів у Югославії і Австралії. 

Замість квітів на могилу нашого Дідуня 

Д М И Т Р А ЛІСЬКЕВИЧА 

складаємо $20.00 на пресфонд "Юнака" 

УЛЯНА і ТАРАС ЛІСЬКЕВИЧІ 

внуки 

Замість квітів на могилу 

проф. Д М И Т Р А ЛІСЬКЕВИЧА 

складаю $20.00 на Фонд Сірого Лева 

ПЕТРО САЛИҐА 

Вінніпеґ 

П О Д Я К А 

Складаю мою подяку всім, що склали в пам'ять 

мойого мужа 

св. п. 

ІВАНА ЗЕЛЬСЬКОГО 
свої пожертви на пластові видання "Юнак" і "Готуйсь". 

До цієї подяки допучую мій даток $20.00. 

ІВАННА ЗЕЛЬСЬКА 

Вінніпеґ 

В першу болючу річницю трагічної смерти 

св. п. 

пл. розв. ЮРІЯ Л І Щ И Н С Ь К О Г О 

складаю $10.00 на пресфонд "Юнака" 

МАРІЯ ХРОМОВСЬКА — тета 

Амстердам, С Ш А 
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Замість квітів на могилу 

Дорогого Брата і Стрийка 

св. п. 

о. крилошанина ЮРІЯ МЕНЦІНСЬКОГО 
довголітнього капепяна пластових таборів в Іст Четгем, 

США 

складаємо $30.00 на пресфонд "Юнака" 

Брат — ЯРОСЛАВ МЕНЦІНСЬКИЙ 

Братаннці — ЛІДА ВАХНЯНИН, ВІРА ВЕРГАНОВСЬКА, 

ЗІНА ЛАСІЧУК і ДАРІЯ НАГНІТ 

Замість квітів на могилу 

св. п. 

пл. сен. о. митрата Д М И Т Р А Ш Е В Ч У К А 

складаємо $25.00 на пресфонд "Юнака" 

ЧЛЕНИ ОСЕРЕДКУ ПРАЦІ УПС-ів 

Вінніпег, Канада 

Замість квітів на могилу 

св. п. 

пл. сен. о. митрата Д М И Т Р А Ш Е В Ч У К А 

складаємо $20.00 на пресфонд "Юнака" 

$10.00 — пл. сен. Ігор Ґаврачинський; 

по $5.00 пл. сен. Надя Ґаврачннська, 

пл. сен. Олександер Котович 

Вінніпеґ, Канада 

Замість квітів на могилу 

О Л Е К С А Н Д Р А Ю Р К Е В И Ч А 

складаю $10.00 на пресфонд "Юнака" 

ПЕТРО САЛИГА 

Вінніпег 

Замість квітів на свіжу могилу 

СОФІЇ ГАРАСИМОВИЧ 
Голови 20 Відділу СУА у Філядельфії 

складаю $10.00 на пресфонд "Юнака" 

пл. сен. ЮРІЙ БОГАЧЕВСЬКИЙ 

Флортавн, США 

Замість квітів на могилу 

св. п. 

мґр-а В О Л О Д И М И Р А Б У Ц И К А 

складаю $10.00 на пресфонд "Юнака" 

пл. сен. АНДРІЙ ХАРАК 

Іслінґтон, Канада 

Замість квітів на могилу 
св. п. 

пл. сен. кер. д-ра 

В О Л О Д И М И Р А П О М І Р К А 

складаю $5.00 на пресфонд "Юнака" 

БОРИС ДУРБАК 

Чікаґо 

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» 

17° 

ВСТУПАЙТЕ В ЧЛЕНИ 

Українського Робітничого Союзу 

ВСЕУКРАЇНСЬКО! ПЕРЕДОВОЇ БРАТСЬКОЇ УСТАНОВИ 

УКРАЇНСЬКИХ ЛЮДЕЙ В КАНАДІ І АМЕРИЦІ. 

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

По ближчі інформації пишіть або телефонуйте до місцевих 
секретарів і організаторів УРСоюзу; до його головного орга
нізатора на Канаду Анатолія Білоцерківського на адресу: 
490 Ока 81., ЬаЗаІІе, «ЗиеЬес, Сапасіа, Теі. (514) 366-1775 
або до Головної Канцелярії УРСоюзу — 440 \Ууотіп£ Аує., 
Зсгапіоп. Ра., ТТ.З.А. Теі. (717) 342-0937. 
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О Щ А Д Н І С Т Ь 

це прикмета кожного доброго пластуна 

та кожної доброї пластунки. 

ПЛАСТУНИ і ПЛАСТУНКИ! 

Складайте Ваші ощадності 

у найбільшій і найстаршій кредитівці 

у Торонті 

У к р а ї н с ь к а 

Кредитова Спілка 

297 Соіієеє 81. — Тогопіо 2В, Опі. 

Теі.: 922-1402 

Пластун Ти, юнак? 

ОЩАДНІСТЬ — Твій знак! 

Щадити щоденно учись! 

Як будеш студент, 

Той доляр, том цент 

Тобі допоможе колись 

Здобути знання, прожиток, ім'я: 

• ЗА ОЩАДНОСТЕВІ ВКЛАДИ "Самопо 

міч" платить 5У4% ДИВІДЕНДИ. 

• К О Ж Н А СУМА ВКЛАДУ враз із усіма 

фондами має своє ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. 

ФЕДЕРАЛЬНА КРЕДИТОВА 

КООПЕРАТИВА „САМОПОМІЧ" 

У ЧІКАГО 

2351 \УезІ СНісадо А¥е. — ТеІ.: НИ 9-0520 

СЬісаео, НІ., 60622, У.8.А. 

З Д О Р О В И Й і С М А Ч Н И Й ХЛІБ 

та всякі інші печива 

випікає 

У К Р А Ї Н С Ь К А П Е К А Р Н Я 

власниками якої є 

Анна і Роман Вжесневські 

ТНЕ Р"ТШЕ ВАКЕКУ 

735 Очееп 51. УУез», Тогопто 2-В, Оптагіо 

ТеІ.: Е1М 8-4235 

а я « а 

Хто з Вас подорожує 

* літаком * кораблем * поїздом * автобусом 

у Канаді чи поза Канадою 

повинен купити подорожник квиток та одер

жати безплатно потрібні інформації і поради 

в українському подорожному бюрі 

МАРКІЯНА КОГУТА 

і 

ІГОРЯ К У Р И Л І В А 

Віоог Тгагеї Адепсц 

1190 Віоог 5». УУе$» — Тогопто 9, Опіагіо 

ТеІерЬопе: 535-2135 & 535-2136 



Р05ТАСЕ РАЮ АТ ТОКОІЧТО, САМАОА 

\( пої сієііуєгєсі ріеазе геїигп іо: 

УІЛЧАК Мадаїіпе 

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

Ціна: 90 центів РЕТиРІЧ Р05ТАСЕ сиАРАМТЕЕР 

П Л А С Т У Н И Й ПЛАСТУНКИ! З КІНЦЕМ ЛІТА 

П О В Е Р Н У В Ш И С Ь Д О Ш К О Л И , БУДЕТЕ Д О В Ш Е 

ТА ЧАСТІШЕ ПЕРЕБУВАТИ "НА РОЗМОВІ" З 

К Н И Ж К А М И , Щ О Б З Д О Б У Т И ВМІЛІСТЬ ЧИТАН

НЯ К Н И Ж О К ТА М А Т И ПРАВО Н О С И Т И ВІДЗНА

КУ. 

вїо?о*іо-ст^ 

ВОИНДРОВСЬКИИ 

4 ° А К М А С\>'^ 

ДАЧЕЮ п а т 

ЮЛІЯН БЕСКИЛ_ 

СВ>1Т/\_ 

РІДНА ЗЕМЛЯ 

ОЛЬГА /ЛАК. 

К М І І Н Н Я 

ПІАК0С0Ю 

В Е Л И К И Й ВИБІР К Н И Ж О К З Н А Й Д Е Т Е 

В Н А Ш І Й 

П Л А С Т О В І Й К О О П Е Р А Т И В І " П Л А Й " 

Пишіть і телефонуйте: 

"РЬУ" СО-ОР. ІЛТ)., 768 Оиееп Зі. У̂езі 

Тогопіо, Опі., Сапасіа ]\Ш 1Е9 

Теі.: 363-2748 


