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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 на такі розділи: 

ф Гурткова система — правильне 

ведення частин У П Ю ф Зв'язкові 

вишколюють гурткових 0 Пляну-

вання праці гуртка і куреня 

ф Пластові ігри — опис 160 різних 

ігор ф Мандрівництво — практич

ні поради 0 Табірництво — прак

тичні поради 

"ПОСІБНИК ЗВ'ЯЗКОВОГО" 

можна набути 

ф в Канаді: у Пластовій коопе

ративі "ПЛАН" 

РІ.У Ш., 768 Оиееп 5». VI., 

Тогопіо 3, Опі., Сапасіа. 

ф у С Ш А : у пластовій крамниці 

"МОЛОДЕ ЖИТТЯ" 

Моїосіе 2у11іа, 304 Е., — 9 51., 

Ме» Уогк, N. У., 10003, ЦЗА. 

ф Замовлення з інших країн треба 

спрямовувати до Адміністрації 

"Юнака": 

"Уітак" — 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. 

ПЛАСТОВЕ ПІДПРИЄМСТВО 

МОЛОДЕ 

ЖИТТЯ 

Єдина пластова крамниця 

у С Ш А має на складі: 

• пластові однострої • пла

стові відзнаки до одностроїв 

і таборовий виряд • пласто

ву літературу і т. п 

М О І Д Ш Е ЯГГТІА, Іпе. 

302 Е. — 91Ь 81., 

N 6 ^ Уогк З, N. V., ІІ.5.А. 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

МУСИМО ПІДВИЩИТИ 

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 «ЮНАКА>: 

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. 

РІаїї (Тогопіо) СгесШ Ііпіоп НА., 

2199 Віоог 51. УУєіі, 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; Австрія — 100 шілінґів; Арґентіна 

•— 10.00 пезів (нових); Бельгія — 150.00 бел. франків Велика Брітанія — 2.00 фунти; Італія — 2,000 лірів; 

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

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

У1ЛЧАК — а Укгаіпіап МопіЬІу Мадаїіпе, рцЬІііНесІ Ьу РІ.А5Т, ІІкгаіпіап УоіЛН А55'п, 2445 А Віоог 51. \Л/е5І, 

Тогопіо 21, Оп*. Сапасіа 

АДРЕСА АДМІНІСТРАЦІЇ: УІІІЧАК МАСА2ІІМЕ, 2445 А ЧІоог 51. УУ., Тогопіо 21, Опіагіо, — М65 1Р7 — Сапасіа. 

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ: Мгї. ОІпа Кілтоіл/усі, 221 Ріге І5ІапсІ Аує, ВаЬуІоп, N. У. 11702, II.5.А. 

Зесопсі сіазз таіі ге§І5ІгаІіоп питЬег 2185 • Ргіпіеа Ьу Кіеу Ргіпіегз Псі., 860 КісЬтопсі 51. XV., Тогопіо 3. Опі 



"Юнії" — журнал пластоаого юнацтіа. 
Появляється щомісяця крім липні і серпні 

Вииас Голоана Пластова Булааа. 

ю ц ш : 

КВІТЕНЬ 1974 Ч. 4 (128) РІК XII 

Редагує колегія. 

Головний редактор: 

пл. сен. Ольга Кузьмович. 

Члени редакційної колеґії: 

ст. пл. Уляна Близнак, 

пл. сен. Тоня Горохович, 

пл. вірл. Ксеня Одежинська 

ст. пл. Юрій Павлічко, 

пл. сен. Олександра Юзенів 

• Усі редакційні матеріяли слід слати 

на адресу головного редактора. 

• Редакція застерігає право виправлять 

мову, як теж скорочувати н виправляти 

одержані матеріали згідно з пластовою 

термінологією, пластовими виховними 

напрямними та вимогами 

юнацького віку читачів. 

Богдан І. Антонич 

Богдан Лепкий 

З М І С Т 

2 Воскресення 

2 Великодні дзвони 

З Галя (гагілка) %* 

4 Гутірка з юними Друзями 

— Пластун пильний Подруга Гребля 

5 Сучасні визначні українці — Григорій Крук О. К. 

У Воскресний День Б. Нижанківський 

6 Треба нам знати — 16 тисяч підписів проти 

тортурування українських в'язнів *** 

Міжнародня Амнестія в обороні І. Калинця 

та його дружини *„* 

7 Писанка щораз більше популярна 

8 Великдень у школі давньої України 

9 Дзвони радісні гудіть! 

10 Пластунам і пластункам на вушко 

11 Приклад гідний наслідування 

12 Молоде перо: 

Квіти, дружба і український дух 

Легше мені писати... 

І там і тут... 

13 Успіхи наших друзів; Андрій Войтович 

Чому пам'ятаємо про "Юнака" при сумних 

нагодах? о. Кузьмович 

14 Щ о знаєте про курені в старшому пластунстві? *** 

16 Кораблі наших предків За І. Перестюком 

18 "Чорноморський рейд" Учасник 

19 Українки •— першуни на міжнародніх конкурсах *** 

20 Сторінка розваги ** 

21 Курінна лотерія на пресфонд "Юнака" 

22 Хроніка 

24 Урядове оголошення 

26 Листування, посмертні згадки 

28 Список датків на пресфонд "Юнака" 

О. К, 

За В. Барагурою 

О. Олесь 

Розбанич 

Редакція 

Таня Шуст 

Роксоляна Лейбич 

Роман Купчинський 

М. Л. 

Провід 34 Куреня 

УПЮ-ок, СІЛА 

О На обкладинці: ст. пл. Христина Ковальська з Торонта пише 

писанки. Фото із збірки відомої писанчарки п. Дарії Онищук. 

Світлив: Юрій Онищук 

0 Ілюстратори цього числа: ст. пл. Люба Мазяр, Богдан Певний, 

Марія Шкурка. 



Богдан Ігор Антониг 

ВОСКРЕСЕННЯ 

Дзвони б'ють в п'янім герці, хог замовкли, 

б'ють знов, 

Дзвони грають зарання, бо зоря сходить рання, 

Дзвони грають, вітають, бо зоря є ясна, 

Дзвони грають зарання, від самого світання, 

Дзвони грають, вітають, воскресає весна. 

Дзвони б'ють без угаву, б'ють радість, на славу, 

Дзвони б'ють в п'янім герці, хог замовкли, 

б'ють знов, 

Дзвони б'ють без угаву, будять тишу імлаву, 

Дзвони б'ють, бо у серці воскресає любов. 

Дзвони б'ють невгомонно, клигуть гудо 

містерії, 

Дзвони б'ють срібнотонно, струмінь радісних 

слів, 

Дзвони б'ють самодзвонно, бо це духа й матерії, 

Дзвони б'ють, гармонійний воскресає двоспів. 

Дзвони грають шовкоео, осяйно, барокково, 

Дзвони грають, вся земля на привіт поспіша, 

Дзвони грають шовково, будять соняшне слово, 

Дзвони грають, бо моя воскресає душа. 

Богдан Лепкий 

ВЕЛИКОДНІ ДЗВОНИ 

Ненаге в ранній опалевій млі, 

Пригулись дзвони в рідному селі. 

Летіла з вітром звуків завірюха, 

А я стояв, задуманий і слухав... 

Ось перший подих рідної весни 

І перші мрії, перші юні сни, 

І перше в серці виплекане слово 

Веснівкою розцвілося гудово. 

Гагілка перила, перший хоровід, 

Розспіваний, розсміяний похід 

В минуле наше, а може в майбутнє, 

Щоби здійснилось слово незабутнє 

Пісень воскресних... 

Наге завірюха, 

Летіли звуки, я стояв і слухав, 

Як же далеко тії дзвони грали, 

А як глибоко в душу западали 

Ті срібні дзвони в рідному селі, 

Щ о гомоніли в опалевій млі... 

Н А Ч А Л Ь Н О М У ПЛАСТУНОВІ — ПЛ. СЕН ІОРІСВІ СТАРОСОЛЬСЬКОМУ 

ГОЛОВНІЙ ПЛАСТОВІЙ РАДІ, ГОЛОВНІЙ ПЛАСТОВІЙ БУЛАВІ, 

К Р А Н О В И М ПЛАСТОВИМ Р А Д А М І К Р А П О В И М С Т А Р Ш И Н А М , 

С Т А Н И Ч Н И М ПРОВОДАМ. П Р О В О Д А М ПЛАСТПРИЯТУ 

ТА УСІМ П Л А С Т У Н К А М І П Л А С Т У Н А М У СВІТІ, 

а зокрема Пластовому Юнацтву, Співробітникам і Передплатникам 

«Юнака» 

З Р А Д І С Н И М И С В Я Т А М И 

Х Р И С Т О В О Г О ВОСКРЕСЕННЯ 

усього добра, — гистої і сильної віри, щоб тримала Ваші серця 

в ясному горінні, у готовості служити Богові й Батьківщині 

найсердегніше бажає 

РЕДАКЦІЯ та АДМІНІСТРАЦІЯ «ЮНАКА» 



7. Г а л я 

Стоять у півколесі, побравшися попід ру

ки. Галя — дві дівчини (сопран і альт) співа

ють свої слова в середині. 

Швидко 
,^ф_^_ 

с^І-ж~ £ — ь — ь — г-р— 

А чо-муж ти 

Бо не ма-ю 

не гу - ля - єш, 
чо - бі - ТО - ЧОК, 

Га - лю, Га - лю? 
ко - за-чень - ку. 

г — г — Р — 1 — Р — ь — ь — ь — І — Р — Р — • »—1-І 3 
-4 

и V у 
А деж ті чо - бі - точ - ки, 

и і> и 
що бі 

і-

дав? 

гКГСіїф-Г^:^— ф 

^ ^ Р Р Р ^ Ш І 
По на кі - ло - чок тай ми зло - дій вкрав. 

1. Всі: А чому ж ти не гуляєш, Галю, Галю? 

Галя: Бо не маю чобіточок, козаченьку! 

Всі: А де ж тії чобіточки, щ о я тобі дав? 

Галя: Повісилам на кілочок, та й ми злодій 

вкрав. 

2. Всі: А чому ж ти не гуляєш, Галю, Галю? 

Галя: Бо не маю запащини, козаченьку! 

Всі: А де ж тая запащина, щ о я тобі дав? 

Галя: Повісилам на ворота, та й ми злодій 

вкрав! 

3. Всі: А чому ж ти не гуляєш, Галю, Галю? 

Галя: Бо не маю кораликів, козаченьку! 

Всі: А де ж тії коралики, щ о м тобі купив? 

Галя: Положили в прискриночку*, злодій 

ухопив! 

4. Всі: А чому ж ти не гуляєш, Галю, Галю! 

Галя: Бо не маю перстенця, козаченьку! 

Всі: А де ж той перстенець, щ о я тобі дав? 

Галя: Заложилам на палець, інший хлопець 

зняв. 

5. Всі: А чому ж ти не гуляєш, Галю, Галю? 

Галя: Бо не маю щ е віночка, козаченьку! 

Всі: Я віночок з барвінку в краму куплю! 

Галя: Тоді я си потанцюю, 

тай красненько подякую, козаченьку! 

* Прискринок — у скрині зачеплений до 

бічної стінки сховок з дощинок з вічком — на 

коралі, гроші і т. под. 

Пластунки виводять гагілки перед церквою св. Юра 

в Нью-Йорку у Великодню Неділю 1973 р. 



XI. ПЛАСТУН ПИЛЬНИЙ 

Він ніколи не пропускає нагоди навчитися чи до

відатися чогось корисного для розвитку свого духа, 

своєї працезнатности чи чогось, що скріплює його до

вір'я у власні сили. 

Дорогі Юні Подруги і Друзі! 

Хто того не знає, що пильність корисна 

кожному? Пильні учні, навіть коли вони не 

обдаровані природніми талантами, здобува

ють знання, можуть набути багато вмілостей з 

різних ділянок мистецтва і практичного жит

тя. Пильні діти не приносять журби батькам, а 

пильні члени пластового гуртка здобувають по

хвали, відзначення, гарні прикмети характеру. 

Пильність часто доказує більше чудес, як вро

джені таланти. 

Звідки береться пильність? 

З нею дитина не народжується. її треба 

виробляти, прищеплювати корисні навички. У 

немовлячому віці дитина наслідує дорослих, 

згодом у неї велику ролю відограють імпульси. 

Ними треба батькам і виховникам керувати, 

щоб дитина знала, що є добре, а що недобре, 

що треба наслідувати, а чого уникати. Згодом 

дитина усвідомлює собі певні норми, корисні 

для її життя. І так призвичаюється вона змал

ку виконувати свої обов'язки, набирати куль

турні форми поведінки, використовувати час 

на діяльність, яка збагачує її особовість. 

З усвідомленням важливости Кіплінгової 

засади виповняти "цінним змістом кожну ми

наючу хвилину" приходить потреба мати силь

ну волю, щоб могти виконати те, що диктує 

розум. Найбільшим ворогом волі є лінивство. 

Тому боротьба з лінивством — це передумова 

для виплекання пильности. 

Ось сидять діти годинами перед телевізі

єю, а їм треба вчитися. Як перемогти себе, щоб 

зробити те, що треба, а не те, що диктує лі

нивство. Треба виконувати роками багато-бага

то вправ, тобто змушувати себе спочатку в 

дрібницях робити що корисне, а згодом пере

ходити до щораз то суттєвіших вимог до себе. 

Колись у моєму юнацькому пластуванні ми 

змушували себе перемагати страх і ходити вно

чі на цвинтар, не їсти солодкого, відмовляти 

собі приємносте їзди кіньми, ходили ми піш

ки, милися зимною водою, вставали із сонцем, 

щоб побігти викупатися, коли падав дощ вно

чі й було приємно лежати в теплому ліжку, 

ми вставали й виходили на двір. Ми ходили ці

лим гуртком працювати на полі, доїти корови 

на господарстві нашого товариша. Чого тільки 

не робили ми з метою, щоб бути корисними?!.. 

Правда, ми були юначками в часі, коли 

популярними були ідеї волюнтаризму, коли 

про міцний характер ми чули на кожному кро

ці, коли кожний (-на) з нас мріяли стати ге

роєм, якщо вже не таким, щ о "віддає своє жит

тя за Україну", то принаймні "бути арешто

ваним". 

Пильність і Пласт 

Юнацький вік — це період, коли людина 

рветься до чогось незвичайного, героїчного, 

коли вона багато мріє про ідеали, коли пори

вається до великих учинків. У пластовій про

грамі тому й передбачені різні вмілості та зай

няття, щоб сприяти заспокоєнню цих потреб 

молоді. Жива активність юнацтва у Пласті дас 

їм змогу збагачуватися шляхетними емоціями, 

почуттями вдоволення, що служать загальному 

добру, що добровільно виконують багато обо

в'язків. 

Здобуваючи вмілості, стаємо тим самим 

кориснішими і для себе самих і для всього сво

го довкілля. Працюючи фізично в таборах, хо

дячи на прогулянки пішки, спинаючись у гори, 

гартуємось духом і тілом, приготовляючи речі 

до пластового ярмарку, виробляємо зручність, 

винахідливість, естетичний смак. 

Позитичні думки, що будять прагнення 

стати повноцінною людиною, глибокі почуття 

власної гідности із добрими навичками — ви

користовувати кожну нагоду для корисної ак

тивносте — це мета пластового виховання. 

Пильність і Пласт невіддільні від себе. Тому й 

ніхто не може собі уявити справжнього пласту

на, що піддається лінивству, "солодкому нероб

ству", якого так багато довкола нас, яке для 

багатьох тепер стало ідеалом. 

Скоб! 

Подруга Гребля 



С К У Л Ь П Т У Р А 

ГРИГОРІЙ КРУК 

Григорій Крук —це один із кращих живу

чих українських скульпторів. 

Він постійно перебуває в Західній Німеч

чині в Мюнхені, де і появилася минулого року 

у виданні Українського Вільного Університету 

велика монографія про нього. 

Мистець походить із селянської галицької 

родини у Станиславівщині. На широкі мисте

цькі шляхи дістався завдяки управителеві шко

ли, який, пізнавшись вчасно на таланті свого 

учня, допоміг йому дістатися до Академії Ми

стецтв у Кракові. 

У 1940 р. Крук закінчив Академію Мис

тецтв у Берліні. Обі ці Академії дали йому під

ставу для його мистецтва і допомогли розви

нути такий притаманний його творчості "се

лянський комплекс". У різьбах Крука заважу

ється звичайно важкість, повність, масивність. 

Його тематика — це постаті селянського укра

їнського побуту. Крім того, Григорій Крук ми

стець у відтворюванні голів, що мають усі ри

си добрих портретів. Вони трактовані цупко, 

Щ * в ? ^ Д 

"*»А 

^ 4 * 

І. 
щ 

і 

^ 

без зайвих деталів, ідуть поза зовнішню подіб

ність та дають вдумчивий, психологічний пор

трет даної особи. 

На прикінці 1973 року і тепер Григорій 

Крук зробив широку поїздку по американсько

му континенті та відвідав українську громаду 

в Канаді й США. При цій нагоді він брав участь 

у Другому Конгресі Вільних Українців у То

ронті, як також оглянув українські мистецькі 

галерії, відвідав Український Науковий Інсти

тут у Гарварді та побував у своїх друзів-мис-

тців у США. 

Григорій Крук працює без перерви над но

вими своїми скульптурами, які увійдуть до 

другого тому його монографії, що має появи

тися ще в цьому році. 

О. К. 

У ВОСКРЕСНИИ Д Е Н Ь 

Ти вмів нести вінок, що терням ранив екрані, 

І сильним бути вмів в юрбі зрадливих лиць, 

Хог кров з одвертих ран пекла вогнями грані, 

Хог м'язи рук і ніг були не з твердих криць. 

Ти гордим бути вмів, опльований і скутий, 

І не просив життя Ти у катів своїх, 

І серед лютих мук, у болю незбагнутих, 

Ти вірив в третій день, що стати мав твоїм! 

І ми хотіли б теж нести вінки тернові 

І на Голгофу йти під звук грімких пісень. 

Хог місця на землі забракло нашій крові, 

О Христе, ми, як Ти, на третій ждемо день! 

Б. Нижанківський 

1936 р. 



16 Т И С Я Ч ПІДПИСІВ П Р О Т И 

Т О Р Т У Р У В А Н Н Я У К Р А Ї Н С Ь К И Х 

П О Л І Т И Ч Н И Х В'ЯЗНІВ 

При кінці 1973 р. відбувалася в Парижі 

міжнародня конференція проти тортурування 

політичних в'язнів. На цю конференцію, що 

відбувалася у 25-річчя проголошення Декля-

рації Людських Прав, українці у вільному сві

ті зібрали в різних країнах свого поселення по

над 16 тисяч підписів під спеціяльною петицією 

Міжнародньої Амнестії проти тортурування 

політичних в'язнів. 

Акцію серед українців заніціював "Смоло

скип" — Організація на Оборону Людських 

Прав в Україні, керував нею д-р Андрій Зва-

рун. Впродовж півроку українськими силами 

зібрано всі ці підписи, в тому багато від чу

жинців, що мало особливу вагу. В цю акцію 

включилося зокрема багато нашої молоді, пе

редусім студентів, які при цьому пояснювали 

серед свого оточення мету цеї кампанії та роз-

повсюднювали англомовні памфлети "Смоло

скипу" про українських політичних в'язнів. 

На окреме вирізнення заслуговує Україн

ська Вища Школа в Дітройті, старші учні якої 

протягом двох тижнів зібрали понад тисячу 

підписів серед свого оточення. 

На конференції в Парижі приготовано ба

гато фактів про тортурування політичних в'яз

нів у різних країнах світу, а в тому і україн

ських. Зокрема використано справу запрото-

рення Леоніда Плюща до психіятричної лікар

ні й матеріяли українських правників, в'язнів 

Володимирської тюрми: Івана О. Кандиби, Лев

ка Лук'яненка та інших. 

Після конференції в Парижі та засуджен

ня вживання тортур Міжнародня Амнестія пе

ренесла свою боротьбу проти нелюдяности до 

Об'єднаних Націй. 
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М І Ж Н А Р О Д Н Я А М Н Е С Т І Я 

В О Б О Р О Н І І. К А Л И Н Ц Я 

Т А Й О Г О Д Р У Ж И Н И 

Товариство Міжнародня Амнестія постало 

в 1961 році в Англії, і його завданняіи є уся

кими способами старатися протестувати про

ти тортурування політичних в'язнів у різних 

країнах світу та старатися про їхнє звільнен

ня. Кожний поодинокий випадок мусить бути 

представлений до Централі Міжнародньої Ам

нестії, яка опісля призначує своїм відділам у 

різних країнах акцію в обороні поодиноких по

літичних в'язнів, однак завжди в'язнів іншої 

національносте, щоб ніхто не посуджував чле

нів Міжнародньої Амнестії про сторонничість. 

Так отже сталося, що Централя Міжнародньої 

Амнестії призначила своєму відділові в Оттаві 

та в Новій Зеляндії вести акцію в обороні ук

раїнського поета Ігоря Калинця, якого засу

дили на 12 років тюрми і заслання. Перша де

монстрація в обороні І. Калинця відбулася в 

Оттаві в місяці січні цього року перед амба-

садою СССР, і її вела пані Ґолді Джозефі. Уча

сники демонтрації ходили біля абмасади саме 

тоді з великими написами "Свободу І. Калин-

цеві" та зі свічами, обведеними колючим дро

том., коли там починалося прийняття для ди

пломатів. Демонстрація викликала широкий 

відгомін у канадській пресі. 

Для звільнення дружини І. Калинця Іри

ни Стасів, яка важко хворіє і засуджена на 

шість років тюрми та три заслання, працюють 

відділи Міжнародньої Амнестії в Швеції і 

Німеччині. 
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П И С А Н К А Щ О Р А З Б І Л Ь Ш Е П О П У Л Я Р Н А 

Здається, нічого не здобуло такої великої 

популярности і захоплення серед чужинців у 

всіх місцях нашого поселення поза межами 

України, як українські писанки. 

Усі ми до цього спричинилися, а вже зок

рема наші пластунки, які пильно вивчали і ви

вчають це мистецтво. 

Спершу ми обдаровували взаємно писан

ками своїх найближчих кожного Великодня, 

опісля писанка — це був найкращий подарок 

для наших приятелів-чужинців, а далі появили

ся підручники писання писанок англійською 

мовою, почалися прилюдні покази їх писання 

в музеях, школах та інших публічних інститу

ціях, і це поширило знання про це українське 

мистецтво серед тисячів чужинців та виклика

ло їхнє справжнє захоплення. 

І тепер про українську писанку, здається, 

знають усі. Ось у найповажнішому географіч

ному журналі Америки "№іїопаІ Оеодгарпіс" в 

1972 р. появилася ціла велика стаття про пи

санки з прегарними кольоровими знімками п. 

н. "Великодній/ привіт від українців", автор 

якої описує писанкарство серед українців у 

Міннеаполісі та збірку писанок проф. О. Гра-

новського. Такі ж самі прегарні кольорові пи

санки послужили за обгортку до одного тому 

куховарської книжки, що її видало відоме ви

давництво "Ляйф" — хоча там інформації про 

них не такі вірні, як у "№іїопаІ СеодгарЬіс". 

Український великодній кошик з писанками в "Неше-

нал Джеоґрафік". 

Випадково ми одержали видання газети з 

Гартфорду п. н. "ТЬе Иагііогб СоїігагП" з березня 

минулого року, де наша писанка не лише при

крашує облкадинку недільного додатку, але є 

про неї обширна, добре написана стаття із зна

менитими знімками, автор якої описує точно 

це мистецтво серед українців Гартфорду, бе

ручи собі під "обстріл" дві молоді пластунки, 

Ірку та Марту Пришляк. 

Марта Пришляк кладе готову писанку до висушежвш в 

печі (з газети "Гартфорд Курент"). 

Про писання писанок ми знайшли також 

статтю в газеті, яка виходить на Льонг Айленд 

п. н. "і-опд Ізіапсі Ргезз" із квітня 1973 р. 

Але ось найбільше відомий американський 

щоденник "№\<у Уогк Тітез" помістив на своїх 

сторінках минулого року репортаж п. н. "На 

науці в українців", з якого довідуємося, що 

вчителька мистецтва в середній школі у Стен-

форді, Конн., яка саме вивчила штуку писан

ня писанок від своєї товаришки — учительки, 

передала це знання своїм учням. Вони з вели

кою приємністю вимальовували яйця писанко-

вим способом, але з найбільше дивними і не

звичайними для писанок мотивами, як ось ри

сунок Фольксвагену, гарбуза, вужа в траві чи 

напису "Ґрен" (бабуся), а вчителька вжила най

кращі з них для прибрання святочного стола 

своєї матері на жидівське Свято Пасхи. 

Писанка у формі Фольксваґену — праця учнів серед

ньої школи в Стемфорді (з "Ню Иорк Тайме"). 
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Саме коли ми пишемо цю статтю нам пе

редала ст. пл. Віра Дорожинська журналик п. 

н. "Малий світ", призначений для власників по

пулярного авта Фольксваген, на березень 1974 

р., в якому обширна стаття п. н. "Вееііе еддз" 

з кольоровими світлинами. Авторка статті ду

же точно та вичерпно подає спосіб писанння 

писанок, який вона вивчила від пані Анни Кі-

нащук в Н ю Джерзі, США, та як вона малює 

на писанках популярного т. зв. "жучка" — мо

дель Фольксваґену та емблеми ФВ. її захоплен

ня писанками щире, подання техніки писанки 

вірне, але чи вислід такий вдалий і гарний — 

це можуть ствердити наші читачі на залученій 

світлині, де поміж нашими писанками з мисте

цькими узорами лежать писанки із "жучками". 

Писанки Із "жучками Фольксваґенамн" серед наших 

мистецьких писанок. З журналу "Малий світ", що його 

видає фірма Фольксваген, числа за весну 1974 р. 

Зовсім інший спосіб застосування писанки 

використали наші українські поселенці у вели

кодньому поході вулицями Маямі на Фльоріді 

в квітні минулого року — зробивши їх, як ба

чимо на знімці, величезного розміру із стиле-

вими взорами. 

Група українських танцюристів з великими писанками 

в поході в Маямі на Фльоріді. 

Як бачите — українська писанка стає з ко

жним роком популярнішою. Ми тут подали 
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тільки декілька нам відомих прикладів, а таких 

напевно куди більше не лише в США, але в Ка

наді чи Европі. 

Це поширення писанки, а передусім знан

ня, як їх писати, насуває однак вже тепер по

декуди певний сумнів серед нашої громади. Чи 

доцільне було вчити усіх, як їх робити? На цю 

тему писали вже наші писанкарки на сторін

ках журналу "Наше Життя", і, здається, думки 

на цю тему поділені. 

А яка Ваша думка, Дорогі Читачі, а пере

дусім Ваша думка — пластунки, які так пиль

но вивчаєте мистецтво писанкарства і напевно 

також популяризуєте його серед свого оточен

ня? Напишіть про це. 

О. К. 

В Е Л И К Д Е Н Ь 

У ШКОЛІ ДАВНЬОЇ УКРАЇНИ 

Були два очерки в шкільному році, в часі 

яких душі учнів-спудеїв радувалися, а серця 

билися жвавіше: на Різдво, коли з вертепом і 

звіздою ходили по домах багатих міщан, і на 

Великдень, коли їхня увага зосереджувалася 

коло вистав, а великодні вірші допомагали на

повняти міхи всяким добром. 

Великодня драма, як узагалі драма, забри

ла в Україну зі заходу Европи, а викликали її 

потреби школи. Тоді у школах одним з обов'яз

кових предметів навчання була піїтика, тобто 

штука складати й писати вірші та взагалі по

етичні твори. Щоб унагляднити й улегшити уч

ням правила цієї піїтики, професори мали обо

в'язок писати вірші та драми. Очевидно, в Ук

раїні шкільна драма змінила трохи свій харак

тер і різнилася від західньої головно тим, що 

не була писана латинською мовою, а мішани

ною церковнослов'янської й живої народньої 

мови. Із шкільних драм на перше місце вису

валася різдвяна та великодня. 

Коли надходив час великодніх свят, один 

з професорів писав відповідну драму, а спудеї 

пильно вивчали ролі та робили проби до ви

ступу. В драмі виступало дуже багато осіб, ча

сом 200-300, щоб якнайбільша кількість учнів 

могла взяти участь у виставі. 

Грали ці драми або в залі, або навіть під 

голим небом, звичайно у Велику П'ятницю, в 

присутності запрошених гостей. Сцена ділила

ся на три частини: небо, землю і пекло. Висту

пав звичайно Бог Отець, Ісус Христос, святі, 

янголи, Адам, Єва, дияволи, біблійні постаті, 

Чеснота, Справедливість і Мудрість. 
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У давній українській школі було знаних 

декілька драм, що їх зміст був зв'язаний з Вос-

кресенням Христовим. Найстарша великодня 

драма походить із ставропігійської школи у 

Львові. 

Великодні драми ставили учні не лише по 

школах, але мандрували з ними по всій Укра

їні й ставили їх по селах і містечках. З Укра

їни вони дісталися до Росії і Білорусії. 

Але більшою симпатією учнів тішилися ве

ликодні вірші. їх вони самі укладали, бо був 

звичай, що під час Великодніх Свят школярі 

вітали громадян віршами. За це діставали від 

них гроші, поживу й одежу. Хоча теми до сво

їх віршів брали з Біблії, то не обійшлося без 

того, щоб не натякнути в них на свою недолю 

і так випросити більше пожертв. Очевидно, що 

картини учнівської нужди були перебільшені 

або і видумані. Цим способом до поважних 

віршів вносили гумористичний елемент. Вели

кодні вірші зображують перемогу Христа над 

пеклом і смертю, мандрівку праведників з пек

ла та їх бенкет у небі, а все це смішним спо

собом, нпр.: 

А^Кристос був на роботі, 

попалив собі гоботи, 

покіл пекло погасив 

і Адама воскресив. 

У великодніх віршах збереглося багато по

бутових, звичаєвих рис українського народу. 

Ось, напр., радуються святці, що видісталися 

з пекла: 

Хлопці, дівки аж раділи, 

Щ о гулять приходить гас. 

Тут Давид гуслі підстроїв, 

Козацької як дернув, 

То уже ніхто не встояв, 

Неживий би теж скакнув... 

Звичайно кінчався вірш просьбою, обда

рувати віршороба: 

За сим, батьки, вибагайте, 

Більше не вмію віршувать; 

Чи дасте ж що, так давайте, 

Бо мені ніколи ждать. 

Так у великодній драмі чи вірші лучило-

ся приємне з корисним: учні пізнавали засади 

відшописання, ставлячи драми, ширили куль

туру, а самі крім цього мали ще калачі, бубли

ки та гроші, що давало їм змогу здобувати 

освіту. 

За пл. сен. В. Барагурою 

0. Олесь 

ДЗВОНИ РАДІСНІ ГУДІТЬ! 

Готові будьмо! Близько гас, 

Коли святі церковні дзвони 

Благовістять нам сонця схід 

І сколихнуть усі кордони. 

Готові будьмо! Це не сон: 

Я багу натовпи великі, 

Обійми, сльози на огах 

І теплі стиски рук і крики. 

0, дзвони радісні, гудіть, 

Надію лийте в хворі груди... 

Дивіться: в натовпі — Христос, 

Дивіться: люди — знову люди. 



П Л А С Т У Н А М І 

с в я ч е н е 

Щ о приходить нам на думку з цим словом? 

Чепурний кошичок, застелений вишиваним об-

русом чи рушничком, замаєний китичкою вес

няних квітів і перев'язаний пишною кокар-

дкою, а в ньому пахуча ковбаса, сир, масло, 

пекучий свіжий хрін (конечно мусить бути!), 

сіль, яйця, писанки і паска чи бабка. Дня нас 

це "велике" свячене; але моя мама зідхає: "У 

моєї бабці святилося повні 2 столи". А тато 

каже: "Ми свячене возили до церкви...". 

І хоча це вже три четверті двадцятого сто

річчя, то все ж таки по наших домах у Страс

ний Тиждень відбуваються таємні містерії. Гу

дить "міксер і блендер" (вибачте — не можу 

пригадати собі, як наші вчені їх "охристили"), 

пахне ванілія і шинка, заносить легким арома

том мигдалів. По хаті розноситься запах сві

жого печива, а на канапі у вітальні на серветі 

пишно сидять "тюлеві баби". "Не рухай, бо ся

дуть, вони свіжі" (а так хотілося б діткнути 

пальцем їхньої лискучої корони) — кличе ма

ма з кухні. "Та вони вже сидять" — кажу я 

з кімнати, на що дістаю стандартну відповідь: 

"Не будь такий дуже мудрий!" 

Хто з нас проміняв би цей момент Вели

кодньої Суботи, коли по скінченій стійці при 

Божім Гробі вбігаєте до хати: надворі вже про

весна, тепло, сонце світить — а в хаті запах 

печених баб, розцвілих гіяцинтів і легка До

мініка воску до підлоги... 

Чи проміняли б ви це за страндартний ко

шичок цукерків і чеколядового зайчика?! 

А хоча б саме свячення пасок у Великод

ню Суботу. Столи у шкільній їдальні, мов пес-

трі квітники: кошики, кошички, обрус, сервет

ки міняться красками у світлі свічок, морга

ють із кошичків розмальовані писанки, тут ки

тичка підсніжок, там вербова лоза, а там бар

вінок — "Христос Воскрес із мертвих"... 

Це наші "модерні" свята, а колись в Ук

раїні приготування до Великодніх Свят трива

ли цілий тждень, а радше кажучи — цілий 

піст. 

Під час посту ґаздині шили і вишивали 

голочки для дітей і чоловіків, а дівчата виши

вали для себе. Господар (батько) їздив на торг 
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до міста купувати чоботи чи черевики для ро

дини, ґаздиня за хустками і стрічками для се

бе і дочок. 

А вже по Вербній чи Шутковій Неділі се

ло кишіло працею. 

Господар із синами чистили подвір'я, здій

мали загати, мастили чи білили хати, попправ-

ляли плоти, а господині заходилися коло свя

ченого. 

Перше пеклася паска, і бідна була та гос

подиня, якій не виросла паска або "не дай 

Боже" трісла в печі (не означало, що хтось з 

родини помре). Паски завжди були круглі, де

коли доходили до величини колеса від воза, 

прикрашені зверху хрестами, пташками чи "зо

зульками". Господиня, всаджуючи паску до пе

чі, приговорювала: "Свята паско, будь вели

ка і красна, як сонце, щоб діти так швидко 

росли, як ростеш ти". 

Як пеклася паска чи баби, то треба було 

тихо говорити, на пальцях ходити і не тріска

ти пверима та не відчиняти вікон, щоб тісто 
і. . » 

не сіло . 

Як уже паска спеклася, то тоді пеклися 

різні завиванці, а багатші родини пекли ціле 

молоде порося. 

Дівчата за цей час вечорами писали пи

санки. 

Вже від Страсного Четверга по відправі 

ніхто на селі не робив тяжкої роботи. 

Село огортала тишина, від Великодньої 

П'ятниці не дзвонили дзвони, лиш у церкві 

глухо тарахкали калатала. Лиш по хатах ще 



була суматоха. Дуже часто давніше у Вели

кодню П'ятницю і Суботу люди зовсім не їли, 

і рідко в ці дні варилася навіть пісна страва. 

На Гуцульщині вірили, що у великодню 

ніч збираються "нечисті сили" і хочуть діста

тися до церкви, щоб діткнутися риз священи

ка, як він співає перше "Христос Воскрес". 

Щоб їх відстрашити, світили по хатах цілу 

ніч свічку або лямпу, а господарі й парубки 

збиралися коло церкви (звичайно на цвинтарі), 

зносили колоди й ріща і палили ватру. Вогонь 

мав очистити землю і відстрашити нечисті си

ли. Такої ватри не гасили, а вона сама вигорю

вала вже тоді, як люди пішли на Утреню. 

Хто ж з нас не знає чару і містерії вели

кодньої відправи і першого гомінкого Христос 

Воскрес — а яке ж воно мусіло бути прегарне 

весняного ранку в гірському селі... 

Вже по Службі Божій процесія виходить 

на майдан коло церкви, господині швидко роз

кривають свої бесаги чи рушники; вони ми

луються своїми архитворами, не без того, щоб 

"кидати" бистрим оком у другі кошики, що 

то там "дорога сусідка" напекла і як "найкра

щій" приятельці вдалася паска. 

Бідний отець добре намахався кропилом, 

бо все мусіло бути "документно" покроплене. 

Вертаючись до хати зі свяченим, усі по

спішали, і не раз на крутих гірських доріжках 

були перегони, бо хто перший приніс свячене 

до хати — мав щастя цілий рік. 

Господар обходив зі свяченим своє домів-

ство 3 рази довкола, а тоді входив до стайні, 

де решта родини стояла коло кожної корови 

чи коня. Господар доторкав звірят бесагами 

чи кошиком зі свяченим, кажучи: "Христос 

Воскрес", а хтось із родини відповідав "Воіс

тину Воскрес". 

Так само обходили пасіку чи сад. Опісля 

господар з господинею входили до хати, за ни

ми діти. Діти ставали на коліна, мама розв'я

зувала бесаги над їхніми головами, а батько 

промовляв: "Щоб вам розум так скоро розв'я

зувався, як ті бесаги". Як у хаті була дочка 

відданиця, батько торкав її паскою, кажучи: 

"Абись у людей була велична, як паска пше

нична". А коли в родині було немовля, то кла

ли його в бесаги, промовляючи: Абись так ско

ро росла, як паска росла". 

Всі збиралися коло столу, і після молит

ви батько ділив по старшині усіх яйцем, про

мовляючи: "Христос Воскрес"; кожний з ро

дини відповідав: "Воістину Воскрес". Опісля 

господиня краяла паску, роздаючи кожному, і 

всі сідали за стіл. 

Звичайно снідала тільки родина — гості 

приходили по полудні. 

По їдженні збирали шкаралупки з яйця та 

кістки з поросяти і закопували на межі ниви, 

щоб охоронити поле від бурі й тучі. 

А по сніданні дівчата спішили вивести га

гілки, а парубки дзвонити в дзвони, ставити 

вежі та випрошувати писанки від дівчат. Але 

про це вже напишу другим разом. 

Моя подяка подрузі пл. сен. Орисі Кос-

тинюк за дозвіл використати дані з її 

рукопису "Українські звичаї". 

Розбанич 

П Р И К Л А Д Г І Д Н И Й Н А С Л І Д У В А Н Н Я 

Пл. вірл. Рома Сохан з Джерзі Сіті одер

жала в червні 1973 р. нагороду в сумі 25 ам. 

дол. від Українського Народного Союзу, як 

першунка матуральної кляси Школи Україно

знавства в Джерзі Сіті. 

Ці гроші вона вирішила дати на Пресфонд 

"Юнака" та переслала їх з відповідним листом 

до Редакції. 

Ми щиро дякуємо Ромі за це, що вона, за

кінчуючи своє юнакування, думає про долю 

юнацького журналу, який стільки років був її 

другом. 

Це вже не перший випадок, що наші чи

тачі передають грошеві нагороди, які здобува

ють при різних нагодах, на потреби нашого 

журналу і ми надіємося, що кожний подібний 

приклад викличе бажання інших його наслі

дувати. 

Редакція "Юнака" 

УКРАЇНСЬКЕ БЮРО ПОДОРОЖІ 

Т е о д о с і я В о л о ш и н 

А з і г о Т г а г е / 8< с г п с е 
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ТеІерЬопе: 766-1118 & 766-1119 

• Полагоджує всі справи у зв'язку із спроваджен-

ням ргдні з України та інших країн Східньої 

Европи. 

• Продас квитки на всі л.тунські, корабельні 

та автобусові лінії світу 

# Нотаріяльно завірюе всі потрібні документи. 

п 



КВІТИ, Д Р У Ж Б А І У К Р А Ї Н С Ь К И Й Д У Х 

Прибігаю зі школи і біжу до поштової 

скриньки. Переглядаю швидко пошту і... на

решті знаходжу лист, на який вже так довго 

чекаю! Лист від моєї товаришки-ровесниці з 

України. 

Коверта сіра, безпретенсійна, але мені во

на виглядає цікава... здається, навіть пахне 

Україною. Нетерпляче, але обережно відкри

ваю лист, а з нього вилітає кілька засушених 

волошок. Швиденько починаю читати. 

"Дорога Таню! 

Пересилаю Тобі те, про що Ти так дуже 

просила: кілька засушених квіток з України, 

а разом з ними мою щиру і вірну приязнь. Ти 

запрошуєш мене жити разом з Тобою в Тво

їй прибраній батьківщині — Америці, тому що 

я сирота. Це дуже приваблива думка. Дорога 

Таню, — та бачиш, я не можу залишити на

завжди України із-за ніяких вигод. Тут є Дніп

ро і славні Дніпрові пороги, тут Карпати і зо

лотоверхий Київ, який — Ти сама пишеш — 

так хочеш побачити. Тут є могила моїх бать

ків і могили наших предків. Тут назавжди за

лишиться моя душа і моє серце...". 

Зворушена силою цих рядків, я швидко бі

жу до своєї кімнати. Під напруженням стиска

ється моє горло, а до очей набігають сльози. 

Я порівнюю себе до моєї приятельки з Ук

раїни. Як часто ми тут тішимося безвартісни-

ми матеріяльними дрібничками і при тому за

буваємо про наш важливий обов'язок... 

Сідаю при моєму столику і в моїх думках 

оформлюється перше речення мого листа до 

Маланки: 

"Найдорожча Маланко! 

Стократно дякую Тобі за українські квіти, 

за Твою дружбу, а найбільше дякую Тобі за 

те, що передаєш мені в Твоєму листі україн

ський дух...". 

пл. розв. Таня Шуст 

(допис нагороджений на 3-му Літ. Конкурсі) 

у Філядельфії). 

* 

1. Легше мені писати, ніж говорити, 

В літерах не тільки літери, але і я 

І Ти, бо пишу я це Тобі. 

2. Чому я ховаюся? 

Легка справа — хогу, щоб ви мене 

віднайшли. 

3. Вгора ми вперше зустрілись; 

Ні я вже знаю, 

А завтра може і будеш, знати Ти! 

4- Брат був написав вірш, три роки 

тому. 

Добрий був — дуже добрий, так і інші 

Шкода, що він не був один з тих, 

Бо тепер не пише, навіть не говорить, 

тільки думає, 

А як же можливо нам ті думки 

прогитать? 

5. Де ж проминуло літо? 

Чи може я заснула? 

А осінь? 

Заховалась, мабуть. 

Зимо моя, 

Чи ж забула ти мене? 

Весно — до тебе я звертаюсь. 

Охорони мене з обіцянками на друге 

літо... на другу осінь. 

А про зиму то ще не знаю. 

ст. пл. Роксоляна Лейбиг 

І ТАМ І ТУТ... 

І там і тут хмарки біжать, 

Сміється вітер молодий, 

Зелено руняться збіжа 

І наливаються сади. 

І там і тут ліси шумлять, 

Весна клекоге в грудях рік, 

Встає невиспана земля 

І сипле іскри з-під повік. 

І там і тут малює став 

Далекі заграви пожеж. 

І шепгуть спрагнені уста: 

«Христос воскрес!» Невже?... Невже ж?. 

р ^ Щ 

ч̂ і здг 19Ц р. 

Роман Купгинський 
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Н А У / / И Л 

п р у з і н 

Андрій Войтович — це 

знаний на терені С Ш А 

юнак, який упродовж 

свого юнацького пла

стування брав живу 

участь у пластовому 

житті. Відбув він не 

тільки вишкільні юна

цькі табори, а теж З 

морські і плянує всту

пити до старшоплас

тунського куреня "Чор

номорці". Не маючи в 

Сіракюзах гуртка юна-

ків-ровесників, Андрій 

працював сам над собою і здобув 3 юнацькі про

би, а останньо і ступінь Скоба-Гребця. Відбув

ши вишкіл новацьких виховників, він був брат

чиком у станиці впродовж 4-ох років, а теж 

був братчиком у новацьких таборах. 

Андрій закінчив іспитом зрілости з відмін

ним поступом у 1972 р. 12-тиклясову Школу 

Українознавства в Сіракюзах. Вивчаючи в шко

лі творчість сучасних поетів в Україні, Андріє

ві зокрема подобалася творчість Василя Симо

ненка. Вірш його "Ти знаєш, що ти людина" 

особливо йому до серця, так що він переклав 

його на англійську мову і скомпонував до ньо

го мелодію. 

Вже 12-тий рік Андрій грає на фортепіяні 

і нераз виступав на академіях як соліст, а теж 

акомпаніював хорам. 

Упродовж 4-ох років навчання в середній 

американській школі мав високі оцінки і на 

цій основі одержав стипендії до кількох уні

верситетів. Він вибрав університет св. Лаврен

тія в Нью-йоркському стейті, який в цьому ро

ці започатковує нову програму "І_а\л/гепсіап 

ЗсЬоІаг", згідно з якою два найкращі ступен-

дисти, що одним з них є саме Андрій, мають 

закінчити чотирирічні студії впродовж трьох 

років. 

В середній американській школі Андрій 

був активний у багатьох шкільних товариствах, 

був членом "Нешенел Онор Сосаєті" і є про 

нього згадка в книжці "\Л/по і$ У/Но іп Атегісап 

ЬідпзсЬооІ зііісіепіз". Плянує студіювати меди-

Ч О М У ПАМ'ЯТАЄМО ПРО "ЮНАКА" 

ПРИ С У М Н И Х НАГОДАХ? 

(До наших читачів та наших прихильників) 

Коли переглядаємо одне число "Юнака" за 

одним, останні його сторінки призначені на 

оголошення адміністрації аж рояться від пові

домлень в чорних рямцях, в яких родини, дру

зі, знайомі складають з приводу смерти пла

стунів чи їхніх найближчих, на Пресовий Фонд 

нашого журналу. В останніх часах цих повідом

лень щораз більше, а такі сумні нагоди щораз 

частіші. 

Це звичайно гарно та зворушливо, що усі 

наші прихильники саме при таких жалібних 

подіях пам'ятають про потреби "Юнака" та пе

кучу конечність допомагати матеріально в його 

дальшій появі. Але... рівночасно нам якось ще 

більше сумно, що пригадуємо собі про це ли

ше при таких нагодах і що молодечий журнал 

утримується з таких саме пожертв. 

Насувається отже питання чому не роби

мо подібних збірок з приводу радісних подій? 

Ось приходить тепер час останніх іспитів у 

школах, градуацій, заручин, весіль — коли зби

раються у веселому настрої родини, знайомі й 

друзі. Чи не можна б із цих нагод давати дат

ки на Пресфонд "Юнака"? Усі ці приємні свя

та мають до діла з теперішніми або недавніми 

читачами нашого журналу, а час до часу та

кож із майбутніми. Тож звертаємося до на

ших читачів і наших прихильників зі закликом: 

"Пам'ятайте про "Юнака" коли Вам радісно на 

серці і коли Ваші обличчя усміхнені, — а не 

лише коли покриті сумом!" 

В цьому числі започатковуєма таку акцію 

і сподіємося, що вона найде справді широкий 

відгук. 

пл. сен. Ольга Кузьмович 

Головний редактор "Юнака" 

З приводу радісної події 

народин майбутнього юнака 

МИКОЛИ, ЮРІЯ САВИЦЬКОГО 

сина 
Курінної 17-го Куреня УСП-ок "Ті, що греблі рвуть" 

ст. пл. Христі Савицької 

і 

Курінного 3-го Куреня УСП-ів та Голови Коронної 

Ради "Лісових Чортів" ст. пл. Юрія Савицького 

складають 25 дол. на Пресфонд "Юнака" 

пл. сен. Ольга і Микола Кузьмович 

цину. М. Л. 

= ^ % ^ 
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Щ О З Н А Є Т Е П Р О К У Р Е Н І У С Т А Р Ш О М У П Л А С Т У Н С Т В І ? 

К У Р І Н Ь У С П - І В 

„ Ч О Р Н О М О Р Ц І " 

25-ий Курінь УСП-ів "Чорноморці" постав 

у 1947 р. в Західній Німеччині. Він відродив 

традицію 10-го Куреня "Чорноморці", що в 

1920-их роках в Україні дав початок морсько

му пластуванню. 

ШяшшШшШВ, 

й т ш ш Ш і 

'УіІш\тш\у 

':...' 

!>•%-•' 

|Щ 

І̂ У *> 

Ш Г 

| | \ 

ШШШшЖУу- "і 

І так на озерах Німеччини постали під про

водом сеньйорів і молодих старших пластунів 

"Чорноморці" нові морські пластові табори, а 

гурток старших пластунів розвинувся з часом 

у великий та знаний курінь УСП-ів, що діє те

пер в С Ш А і Канаді, та дістав число 25. З його 

рядів вийшло чимало провідних пластунів, які 

постійно працюють і працювали в головних і 

крайових проводах та пропагують морське пла

стування. Про них ми вже нераз писали на 

сторінках "Юнака", як теж присвячували квіт

неві числа "Юнака" морському пластуванню з 

активною допомогою "Чорноморців". 

Старші пластуни "Чорноморці" впродовж 

26-ти років існування їхнього теперішнього ку

реня працюють в першу чергу для пропаган

ди морського пластування серед юнацтва і 

старшого пластунства та щорічно улаштову

ють на терені С Ш А морські спеціялізаційні та

бори, яких досі було вже понад двадцять. Від 

1960 р. їм помагають у їх веденні старші пла

стунки з куреня УСП-ок "Чорноморські Хви

лі", а постійно помагають порадою та участю 

сеньйори з 10-го куреня УПС. Усі ці три куре

ні разом творять т. зв. "Чорноморську Раду", 

на чолі якої стоїть один із чільних пластових 

провідників, пл. сен. Яро Гладкий. 
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25 Курінь "Чорноморців" поруч морського 

пластування поширив свої зацікавлення також 

на літунське пластування. Завдяки ініціятиві 

ентузіяста цього спорту, сл. п. Я. Лучканя, від 

1964 р. вони включили науку літання у про

граму морських таборів. В останніх роках зав

дяки цілій групі своїх членів, що є добрими 

спортовцями, "Чорноморці" добувають для 

свого куреня перші місця у змаганнях легкої 

атлетики, відбиванки та залюбки організують 

такі змагання для пластового юнацтва. 

Курінь має свою роками вироблену тра

дицію обрядів і пісень, сповнену морською ро

мантикою і пластовою життєрадістю. Гуртки 

"Чорноморців" у поодиноких містах називаю

ться "залоги", комендант табору "капітан", а 

бунчужний "1-ий асистент". Членом 25 Куре

ня може стати кожний пластун, що був прий

нятий до УСП, вніс подання із порученням 2 

членів куреня, виповнив усі передумови та 

вміє плавати. 

Новоприйнятий член дістає назву "Кала-

банник", йому призначують "побратима", і цей 

наглядає над виконанням усіх вимог, щоб до

бути другий ступінь у курені, а це "Водяника". 

Іменування "Водяника" відбувається святочно 

на Великій Раді або Зустрічі "Чорноморців". 

Щоб добути повні права "Чорноморця", "Во

дяник" мусить виконати ряд вимог, м. і. му

сить узяти участь у організуванні одного табо

ру та скласти різні вмілості з морського пла

стування, включно з письмовою працею. 

Усі вимоги на поодинокі ступені членства 

зібрані у т. зв. "Жовтій Книзі", що її одержує 

кожний прийнятий "Калабанник". Повноправ

ний член куреня дістає порядкове число і псев

до, має право носити білу морську беретку до 

однострою і повну відзнаку куреня на рамені. 

Курінним журналом є "Оріон", який виходить 

неперіодично лише для членів куреня. 

ІЗ ПЛАСТОВИХ ЗАЙНЯТЬ 

ДЕЯКІ ІСПИТИ ВМІЛОСТЕЙ З МОРСЬКОГО 

ШІАСТУВаШНЯ 

ВЕСЛУВАННЯ 

Вміє нарисувати, ВАМОнтувати та вживати 

п'ять родів в'язань до весел та знає вартість 

кожного з них. Зробить з дерева весло до ке-

ну, регати або каяка. Знає прикмети та назви 

частин чотирьох родів весел. Знає команди при 

веслуванні та приписи, що обов'язують на вес-

лярському човні. Вміє стернувати та знає кон-



струкцію трьох типів керм. Вміє причалювати 

човном до доку, берега та судна. Вміє вжива

ти п'ять ударів на кену. Знає правила наван

тажування веслярських човнів. Відбуде дві 

одноденні пластові мандрівки веслярським чов

ном у присутності інструктора. Вміє веслува

ти на кену, каяку, регаті, також і скулінґом. 

Знає приписи безпеки на воді. 

Наука вітрильника у морському таборі 1973 р. на озері 

"Тиха Вода" в Адірондак. Світлив ст. пл. гребець 

Ю. Кузьмович. 

В І Т Р И Л Ь Н И Ц Т В О 

1. Знає правила безпеки на вітрильнику. 

2. Вміє орудувати веслярським човном, 

знає стилі веслування й причалювання. 

3. Вміє плавати. Втримається принаймні 10 

хвилин на воді. 

4. Надасть і відбере світлом і прапорцем 

Морзе депешу з швидкістю 16 знаків на хви

лину, також семафором 24 знаків на хвилину. 

5. Вміє обходитися з вітрильником, підно

сити та опускати вітрила, кіль (коли рухомий), 

скручувати та в'язати линви. 

6. Знає вузли: рятівничий, три роди при

чальних, рибальський, ткацький, вісімковий. 

7. Назве частини вітрильника (всіх є 30). 

8. Відбуде найменше шість годин плавби, 

вміє плисти вітрильником з вітром і проти ві

тру. 

9. Вміє приплисти і відплисти з пристані 

без огляду на обставини (різні вітри, течії і 

т. інЛ. 

10. Знає правила безпеки та дороговкази 

нр воді. 

1. Вміє читати морські карти та зуміє знай

ти своє положення з допомогою карти, ком

пасу та обсервації берегів. 

12. Вміє стернувати вітрильником, вжива

ючи лише вітрила — головне та побічне, а не 

вживаючи стерна. 

В О Д Н Е П І О Н Е Р С Т В О 

Вміє закінчувати линву трьома способами. 

Вміє в'язати та знає пристосування 15-ох вуз

лів. Знає про роди линв та вміє обчислити мак

симальне обтяження м'яких та сталевих линв. 

Вміє користуватися бльоками та поліспар-

том. Знає, як будувати: линкові мости, линво

ві драбини, кладки, пристань (сталу та плава

ючу), морську щоглу та таборові лаштовання 

(лятрина, кухня, стіл тощо). Знає, як прилади

ти якори до подвійного заякорення судна (два 

якори на одній линві — "мурінг"). Вміє пере

носити човен на суходолі. 

ВОДНЕ МАНДРІВНИЦТВО 

Знає приписи порядку на судні. Вміє при-

писово спакувати морський мішок. Знає при

писи навантажування човнів та малих суден. 

Виготовить плян праці та листу виряду й хар

чів, потрібних на дводенну плавбу веслярським 

човном одного гуртка. Добуде іспит вмілости з 

водного рятівництва. Вміє вести корабельну 

книгу. Вміє збудувати табір над водою, при

стань, стояки на човни, морську щоглу. Від

буде дводенну мандрівку водою з таборуван

ням, крім того одну одноденну (мандрівки в 

присутності інструктора). Вміє пізнавати пів

ніч по сонці, зорях та моху. Визнається на мор

ських та сухопутніх картах. Знає воднодорож-

ні правила, світла та сигнали. Вміє порозумі

ватися азбукою Морзе та семафором. Наван

тажить човен на дводенну плавбу. Знає 10 ро

дів вузлів, уживаних у мореплавстві. 

ВОДОЛАЖЕННЯ 

Знає всі складові частини водолазного 

(нуркувального) апарату та одягу. Знає, як 

одягати цей одяг та як його доглядати. Вміє 

розібрати, скласти компресор. Вміє вживати т. 

зв. "акваланг" та винесе на сушу невеликий 

предмет з глибини 12 стіп (4 м.). Пропливе під 

водою без жадного приладу 10 метрів (30 стіп). 

Добуде іспит вмілости з плавання. Розповість 

про глибоке водолаження та знає його головні 

правила. Перебуде під водою принаймні 45 се

кунд. 

М О Д Е Л Я Р С Т В О Ч О В Н І В 

Вміє користуватися гиблем, пилкою до 

дерева, свердликом, долотом, молотком та 

пильником. Вміє нагострити пилку, долото та 

гибель. Вміє обробити поверхню дерева, полі-

турувати, лякерувати та малювати. Знає назви 

частин вітрильника. Виконає з плянів у мірилі 

1:20 модель 20-30 столового (7-10 м.) вітриль

ника з комплектним оснащенням. Виконає з 

дерева модель якора. Визнається на 10-ох ро

дах дерева, вживаного в моделярстві, та знає 

його прикмети. 
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К О Р А Б Л І Н А Ш И Х П Р Е Д К І В 

Чи знаєте, що давні хроніки занотували 

від 866 до 1034 року дев'ять морських походів 

русів проти Візантії? В 907 році князь Олег на 

суднах прямо по суші дістався до воріт Цар-

городу і прибив на них свій щит. Але не тіль

ки Візантія бачила човни русів, бачили їх у 

середині X століття береги Сирії, Сіцілії, Кре-

ти, Італії. Не забували наші предки і про Ка

спійське море, по якому плили в багатьох ус

пішних походах. 

На колесах під стінами Константинополя. 

Князь із дружиною збирається в похід. 

На початку першого тисячоліття човни на 

Дніпрі робили з пруття і обшивали корою або 

шкірою. Довгі вони були на 3 м. Пізніше їх 

почали видовбувати й випалювати зі стовбу

рів. Міцний матеріял дав змогу збільшити роз

міри чонів та й служили вони довше. В періо

ді постання і розвитку Києва було кілька ти-

Д Е Щ О З ПЛАСТОВОГО МОРСЬКОГО 

СЛОВНИКА 

Агой! — морське гасло 

стерновий — гуртковий 

1-ший асистент — бунгужний 

капітан — комендант таборул 

скіпер — провідник говна 

ґонґ — морський годинник 

стерно — кермо говна 

старборт — права сторона 

портсайт — ліва сторона и^у=^-Г 

зелене світло — права сторона говна 

гервоне світло — ліва сторона говна 

Доброго вітру! •— привіт «Чорноморців-» 
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пів суден. Це, поперше, випалено-видовбаний 

струг для перевоження вантажів по річках. 

Складніші були набійні лодії. Дно їх робили з 

цілого стовбура, а борти з дощок. 

Перетин "чайки". Дно з одного стовбура, борти з дощок. 

Такою можна собі уявити підводну чайку. 

Цікаво, що для задовольнення опиту на стру

ги, надійні лодії та інші судна працювали цілі 

племена, як кривичі та лугани. Вони вишуку

вали великі дуби, осики, липи, за зиму роби

ли з них човни, а навесні привозили до Києва 

на продаж. Навантажені товарами та військом 

судна збиралися разом і плили до порогів. Бі

ля Ненаситця їх розвантажували, перетягали 

суходолом, а воїни охороняли їх в цей час пе

ред печенігами. Потім знову на суднах плили 

до Березані, де готувалися до морського по

ходу. 

Можливо, такни вигляд мав корабель князя Із'яслава 

Мстиславича (XII ст.) 

Козацькі "чайки" мали довжину близько 

20 м., а ширину 3-4 м. та 20-40 весел. Конструк

цією вони були схожі на древні руські човни. 



Чайки були досить важкі, але обводи підвод

ної частини давали змогу розвивати значну 

швидкість. За 30-40 годин козаки перепливали 

віддаль від Очакова до Царгороду. Менші чов

ни використовували козаки для плавби по Дні

прі тоді, коли турки були особливо насторо

жені або попереджені про похід. Довжина мен

шого човна була 7 м., ширина 2 м., висота бор

ту 1,4 м. Біля Очакова козаки мали затоплені 

чайки, на яких вони й рушали далі. 

Кораблі козаків за Бопляном. 

Чайку будували у військовій скарбниці на 

Січі 60 чоловік за 15 днів. Кожен човен вмі

щав 50-60 козаків із повним озброєнням. Крім 

цього, на чайку вантажили 4-6 невеличких гар

мат, ядра, порох, бочкуіз сухарями, пшоно, ка

шу, муку, вуджене м'ясо. Як бачимо, чайка 

могла багато помістити. 

Деякі історики твердять, ніби козаки ма

ли чайки із двома днами. Між ними насипали 

пісок. Верх човна закривався двома дошками, 

обтягнутими шкірою, з отворами для весел. 

Стерновий визирав крізь дерев'яну трубу, че

рез неї човен також вентилювався. Підпливаю

чи до берега, пісок висипали і човен спливав 

на поверхню. Так описує француз Фурньє з 

розповідей мешканців Синопи, які стверджу

вали, що козаки саме так захопили їхнє місто 

в 1595 р. 

Можливо, появу козаків "із дна моря" зма

лювала фантазія переляканих турків. Відомо, 

що в 1595 р. козаки, перевернувши чайки до

гори дном, підійшли під одне турецьке місто. 

Але від часу війни 1648-54 рр. основна ува

га козаків була зосереджена на суші. Та, не 

зважаючи на це, гетьмани все ж таки приді

ляли велику увагу будуванню суден. Для цьо

го призначували спеціяльні ліси, доставляли 

залізо, якорі, смолу, шкури. В 1697-98 рр. на 

Січі було близько 70 морських чайок, кожна 

на 50 людей, і 600 човнів для плавби ріками. 

Чайка була дійсно вдалим судном — про

стим, дешевим, морехідним. Мабуть, тому во

на і проіснувала двісті п'ятдесят років, аж до 

знищення Січі. 

Корабель із корогви низових запорожців. 

І ще одна цікава згадка про козацьку 

фльоту. На чималій яскраво-червоній корогві 

низового запорозького війська зображено ве

ликий трищогловий корабель, із високою кер-

мою, портами для 20 гармат, прапорами, віт

рилами, з великою кількістю козаків (до 250) 

і 5-10 старшинами. Можливо, такий корабель 

був у запорожців, або вони його захопили під 

час війни з турками. 

Вмерла Січ, а з нею морська слава козаків. 

Але ще і нині можна на Дніпрі зустріти видов

баний рибальський човник, родовід якого гу

биться в сивій давнині. 

За І. Перестюком 

В Е С Е Л К А 

144 Друга Евеню 

в Нью-Йорку 

(в Пластовому Домі) 

ТеІерЬопе: ОРедоп 4-9576/-79/-98 

відкрита щодня від вчасного ранку 

до пізної ночі. 

* Зимні і теплі перекуски, сніданки, полуденки 

* содові води * морозиво * солодощі — теж 

вибагливі, імпортовані 

* шкільне і канцелярійне приладдя 

* українські і чужомовні часописи. 

'Веселка" є улюбленим місцем зустрічів 

нашої молоді! 
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НОСТАЛЬГІЯ 

„ Ч О Р Н О М О Р С Ь К И Й Р Е Й Д " 

Вже саме слово "рейд" викликує в люди

ни почуття пригод, небезпек, змагу з приро

дою, а коли ще додати прикметник "чорномор

ський", то людина вже сама не знає, що має 

собі уявити. Все ж відчуває, що це мусить бу

ти щось велике, епохальне й небувале. 

Одеса 

Отаким то великим, епохальним і небува

лим був "Чорноморський Рейд" року Божого 

1955. Великим він був, бо тривав довше тижня, 

епохальним — бо нарешті "Чорноморці" спро

моглися на нього (хоча в те ніхто не вірив!), а 

небувалим — просто тому, що ще такого не 

було й хто знає, чи буде. 

Почався він (тобто "рейд") благополучно: 

мама дозволила Слонові скіперувати й зали

шити хатні пороги на один тиждень (з тим, що 

обіцяв пізніше направити комин), Утьо і Ко-

лєдзьо щасливо приїхали до Торонта, а "Оде

са" мала всього 18 цалів води під палубою. 

Одначе так зараз же зразу фортуна сховала 

своє обличчя. Виявилося, що нема батерії, 

бракує ключів до направи мотору, нема дінгі, 

матраци мокрі, линви дрантиві, ну й — це вже 

дрібничка — човен мальований ще за "добрих 

часів" і своїм виглядом нагадує курник зі "ста

рого краю". Треба признати, що всюди зі сті

ни виступають цвяшки, гаки і подібні речі, го

тові, щоб на них щось повісити — або роздер

ти з таким трудом придбану морацьку блюзу. 

Тут випадає звернути увагу на геніяльне 

та блискавичне розв'язання всіх проблем: ба-

терію купити, ключі — "якось то буде", дінґі 

пристарав витвір уяви й рук, а про решту ска

зали, що "обійдеться циганське весілля без 

марципанів", і вирушили в далеку путь до Ні-

ягари. Колєдзьо зразу витягнув секстант і кар

ти та під стогін мотору "Одеси" й свого напру

женого мозку почав вичисляти курс. Посидів

ши півгодини та списавши два аркуші паперу, 
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викинув їх за борт, завваживши: "Пощо вам 

здався курс? Так, ніби ви по курсі кудись за

пливете? І так ніхті з вас не вміє добре стер

нувати! От, пливіть десь в околиці 187 і 1/4 

ступеня і до Америки запливемо". Сказав — і 

ліг спочити; Утьо, стоячи при стерні, плив в 

"околиці", а Слон заглядав то до мотору, то 

під мотор і вдавав, щ о щось розуміє. 

Почало смеркати. Колєдзьо, видно, вже від

почив, бо встав, поглянув, що кожний робить, 

сказав стерновому, що "шафа буде грати", ли

ше нехай тримає курс, і... знова положився від

почивати. За якийсь час побачили перед собою 

світло, а підпливши ближче, пізнали (за допо

могою офіційного "Провідника по Великих 

Озерах"), що це боя при в'їзді до Ніягари. Ко

лєдзьо з тріюмфом і гордістю в голосі сказав: 

"Ага! А бачите! Як пальцем в ніс трапили! Про

сто на бою! А ви ще маєте сміливість тверди

ти, що з мене злий навігатор! Навігація — то, 

брате, не копиця сіна!" 

Впливаючи до Ніягари, подивляємо луну 

на Джемборі, аж тут нагло хтось завважив, 

що згасло світло на щоглі. Одначе Слон, стоя

чи при стерні, не дається переконати: "бо якщо 

є світло в кабіні, то мусить бути на щоглі, бо..." 

Вкінці переконаний фактом "ад окульос", пе

редає стерно Панцерникові й забирається до 

розбирання контактів. На вислід не треба б̂'-

ло довго чекати, зараз погасли всі навігаційні 

світла й "Одеса" в темноті помалу сунеться 

догори рікою. По довшій воєнній нараді вирі

шуємо причалити до берега і при світлі розі

брати, де "закопана собака". 

Одначе й найпростіше причалення може 

стати скомплікованим, якщо нема пристані й 

не можна дістати дна. Бідний Панцерник дов

гою тикою (яку ми на такий випадок привез

ли з Торонта) штуркає воду і з розпукою в 

голосі повторяє: "Нема дна! Ну, подумай со

бі, так близько берега, а ще нема дна!" Як ми 

вже були яких 20 стіп від берега, а він все 

ще не міг знайти дна, течія вирвала йому з 

рук останню тику рятунку, і, не бачучи іншого 

виходу, поліз білодаха у воду шукати дна. Вкін

ці таки те дно знайшов, видряпався на берег 

та й прив'язав "Одесу" до якоїсь деревини. 

Славко кинув направляти контакт, і ми 

всі, здаючись на ласку дінгі та помагаючи собі 

руками, ногами і зломаною дошкою, що слу

жила за весло, переправились на берег у роз

шуках за чимось їстивним. 

Учасник (За "Оріоном") 



У К Р А Ї Н К И — П Е Р Ш У Н И 

Н А М І Ж Н А Р О Д Н І Х К О Н К У Р С А Х 

КРАЛІ Н А Б А Л Ю У К Р А Ї Н С Ь К О Ї 

П Р Е С И 

Як і кожного, так і цього року, в Торонті 

відбувся Баль української преси з обранням 

кралі та двох князівен. Баль цей відбувся 16 

лютого з участю Королеви краси Франції, що 

нею на 1973 рік була обрана українка (по ма

тері) Надя Крумахер. Вона також репрезенту

ватиме Францію на міжнародному конкурсі 

краси, який відбудеться у жовтні ц. р. в Осаці, 

Японія. 

Надія І. Крумакер 

На балю були представники канадського 

уряду, французької амбасади, міської управи 

Торонта та численне громадянство. 

"Юнака" цього року репрезентувала ст. 

пл. Роксоляна Янішевська, яка обрана була 

першою княжною. 

Баль української преси в Канаді — стоять зліва до 

права: минулорічна краля — ст. пл. Оля Загребельна 

"Юнак", друга княжна Оксана Бащук, цьогорічна кра

ля української преси Софія Степова, "Український Го

лос*' і перша княжна — ст. пл. Роксоляна Янішевська 

Юнак'. 

Роксоляна закінчила з визначним успіхом 

курси українознавства, студіює природничо-

гуманістичні науки на Торонтському універси

теті, закінчила 10 кляс консерваторії, співає в 

хорі "Веснівка", малює, багато подорожує з 

батьками і Пластом, любить спорт. 

Пластує від дитинства, тепер вона, відбув

ши всі можливі пластові вишколи, є юнацькою 

виховницею, писарем крайової булави УСП, ці

кавиться і бере участь у пластовому та громад

ському житті, 

Надя Крумахер перебувала майже два ти

жні у Торонті, знайомлячись із виявами укра

їнського культурного життя. Гостила у Філя

дельфії та на Флориді. Матір її походить із Гу-

цульщини, під час Другої світової війни ви

їхала була до Франції. Свою любов до Украї

ни зуміла передати також і доні. Надя конечне 

хотіла хоч частину балю провести в українсько

му одязі. Міс Франції — це скромна юначка, 

студентка, дуже дбайлива про поведінку, мила 

в товаристві. Обіцяла ще не раз прибути до 

Канади. Чекаємо! 

ДЗВІНКА МАКАР — КОРОЛЕВА 

ЕТНІЧНОГО ФЕСТИВАЛЮ 

Дзвінка Макар, відома серед української 

громади в С Ш А молода талановита танцю

ристка, була восени 1973 р. обрана королевою 

етнічних фестивалів у США. З-поміж 15-ти 

кандидаток обрано Дзвінку, яка визначаєть

ся не лише красою, але й талантом. До її 

успіху спричинилася праця цілої української 

громади Дітройту, де щорічно проводиться 

тепер український фестиваль. Рівень минуло

річного фестивалю та його добру підготовку 

похвалив керівник міжнародніх фестивалів в 

Америці, який представляв переможну україн

ську красуню Дзвінку Макар. 

Дзвінка Макар — королева етнічного фестивалю. 
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С Т О Р І Н К А Р О З В А Г И 

Ціла родина відвідус зоологічний город. Якраз 

фоки дістаго-ь свій "обід", (їдять малі рибки) 1 мама 

кинула також одну рибу. Найдіть шлях, яким риба 

п-рейдг до пащі голодних тварин. 

ішягатштшаІАААІ їм&їа.'г.'ьии.'уиУмвийіагл ттшатсшп 

шшшшксіГ'а.,"піАітАДАхт твизтаїїгііп 

п>іптп>д,тп..тттшт,тт.тттттшг.т^ 

Зробіть це самі! 

Як вмієте орудувати машинкою до писан

ня, спробуйте на ній зробити таку качечку. 

Я к щ о Вам удасться, просимо переслати до нас. 

РОЗГАДКА Д О РЕБУСА 

З ЧИСЛА ЗА БЕРЕЗЕНЬ 

Дивлюся: 

Аж кінь летить, копитами 

Скелю розбиває! 

А на коні сидить охляп, 

У свиті — не свиті, 

І без шапки. 

Хто ж це такий? 

Це той перший, що розпинав 

Нашу Україну... 

(Сон, Т. Шевченко) 

Скільки юнаків і скільки консерв? 

Гурток Рекін підготовлявся до дводенно' 

мандрівки і тому купив консерви до їдження 

Гуртковий так розділив членам консерви: пер 

ший юнак одержав 1 консерву і 1/7 консері 

з тих, які осталися; другий одержав 2 консер 

ви і 1/7 з тих, які залишилися; третій одержаї 

З консерви і 1/7 з тих, які залишилися, і т. д 

При кінці виявилося, що кожний юнак гурткі 

одержав однакову кількість консерв. Скількі 

було юнаків у гуртку і скільки консерв одер 

жав кожний юнак? 

(Із "Вістей Станиці Дітройт") 

Без слів. 

20 



КУРІННА ЛОТЕРІЯ Н А П Р Е С Ф О Н Д „ Ю Н А К А " 

34 Курінь УПЮ-ок ім. 500 Героїнь Кінгіру із своїми 

чотирма виховниця ми (останній ряд посередині) 

На перших сходинах курінного проводу 31 

серпня 1973 року, ми виготовили плян праці 

на поточний рік. Крім систематичних гуртко

вих сходин, що є підставою юнацького пласту

вання, ми намітили чотири курінні імпрези, а 

саме: різдвяний ярмарок, змаг за найкращу 

пластову поставу, льотерію на Пресфонд "Юна

ка" і відзначення 20-тої річниці смерти наших 

Патронок, 500 Героїнь із Кінгіру, що припадає 

в червні 1974 р. 

Ф»*ґ _айІАй_ 'аж •**»- ^та •»*• .— —- -"——••• • 

Різдвяний ярмарок влаштовували ми у дві 

неділі грудня м. р., а здобуті фонди призначи

ли на роблення добрих діл. Змаг за найкращу 

пластову поставу започаткували ми на Курін

ній Раді 7 жовтня м р., і він триває до кінця 

серпня ц. р. На тій же Курінній Раді ми запо

чаткували розпродаж льосів на Пресфонд 

"Юнака". Підготовкою льосів зайнялися Ляля 

і Андрій Войтовичі, які саме здавали 3-тю юна

цьку пробу, і це було їхнє збірне добре діло, 

вимагане до 3-ої проби. В льотерії мали ми 

25 виграшів, а найважливішим була велика 

лялька, вбрана в історичний стилевий одяг з 

часів Мотрі Кочубей. Цей одяг виготовила Ля

ля Войтович на підставі точних інформацій і 

рисунку, що їх наш курінь одержав від жіно

чої організації в Торонті. Ця організація виго

товила цілий ряд історичних одяпв з княжої 

і козацької доби і показувала їх в часі "Дня 

Української Культури" в Ютіці, на якому бу

ла присутня і Ляля Всйтович і наші юначки 

з Ютіки. 

Льосування відбулося після відзначення 

Свята Державности у нашій Станиці, 27 січня 

ц. р. в Ютіці. Ляльку виграла наша колишня 

членка, а тепер виховниця в нашому курені, ст. 

пл. Мира Бубич. Вона погодилася дарувати цю 

ляльку Пластовому Музеєві в Клівленді. 

Сьогодні ми пересилаємо свій даток на 

Пресфонд "Юнака" в сумі 200.— дол. 

Тепер перед нами залишається ще відзна

чення наших Патронок — 500 Героїнь з Кін

гіру у 20-ліття їхньої геройської смерти. Пля

нуємо це 'свято відбути 9 червня ц. р. МаСіМО 

надію, що й цей плян ми здійснимо. 

Провід 34 Куреня У П Ю 

ім. 500 Героїнь із Кінгіру 

ВСТУПАЙТЕ в члени 

Українського Робітничого Союзу 

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ПЕРЕДОВОЇ БРАТСЬКОЇ УСТАНОВИ 

УКРАЇНСЬКИХ ЛЮДЕЙ В КАНАДІ і АМЕРИЦІ. 

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

секретарів і організаторів УРСоюзу; до його головного орга
нізатора на Канаду Анатолія Білоцерківського на адресу 
490 Ока В*.., ЬаЗаІІе, «ЗиеЬес, Сапасіа, Теі. (514) 366-1775 
або до Головної Канцелярії УРСоюзу — 440 ДУуотіпк Аує 
Всгапіоп. Ра., ТІ.5.А. Теі. (717) 342-0937. 
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К У Р І Н Н И Й ТАБІР 28-го К У Р Е Н Я 

УПЮ-ок У КЛІВЛЕНДІ 

Соняшний длень 19-го серпня 73 

р. застав цілий 28-ий курінь у ве

ликому приготуванні. Телефони 

дзвонять, останні розмови юначок: 

хто їде, з ким їде, коли їде... Муси

мо все точно заплянувати, бо це 

наш перший курінний табір. 

Покидаомо Клівленд і після кіль

кох годин збираємося всі на пла

стовій оселі "Писаний Камінь". Там 

чекали на нас різні роботи. Треба 

було розставити шатра, збудувати 

кухню і столи, поставити щоглу і 

розтаборитися. Нас було мало — 

лише 18, але ми швидко все зро

били. 

Уже першого вечора при вогнику 

ми вибрали назву для нашого та

бору і назвали його "Терен бабів". 

Настрій був бадьорий, головне то

му, що коменданткою була ст. пл. 

Христя Косарчин з Чікаґо, яку ми 

вже добре знали з попереднього три

тижневого табору. Інтенданткою бу

ла ст. пл. Христя Гавур, яка дбала 

про харчі та виказалася дуже спра

вним завідуванням кухні. М и при

готовляли собі самі їжу, а в ній різ

ні екзотичні страви, як -спаґетті", 

"вареники", -енчіляда а ля Пласт", 

"касеролі з рижу й городини" і хліб 

з часником. На десерт було моро

жене, компот, а навіть "крім пай" 

— хоча все це приготовити забира

ло багато часу і вимагало роботи. 

Раній наказ і порядок дня відчи
тувала нам наша писарка, ст. пл. 

Адя Телішевська, а бунчужною бу

ла кожного дня інша юначка так, 

що ми мали нагоду ознайомитися 

з обов'язками бунчужної. 

Програма зайнять змінялася що

дня, і час проходив дуже швидко. 

М и ходили на прогулянку до стей-

тового парку, де спритно канойку-

вали на великому водному резер

вуарі, мали теж цікаву теренову 

гру, в якій частина таборовичок бу

ла перебрана за емігрантів до Аме

рики, а друга за "замеріканізова-

них" емігрантів. Звичайно нормаль

ного дня ми ходили купатися, спі

вали, вправляли відбиванку та ма

ли навіть деякі дуже цікаві гутірки. 
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Юначки у своєму таборі дружньою курінною 
спільнотою "увіковічнились" на знімці. 

В таборі було шість шатер включ
но з булавним, а ми мали можли

вість вибирати собі для кожного ша

тра назву. Використовуючи це, ми 

назвали себе дуже оригінально, 

напр. "Гоцидрали", "Алі Баби", "Іш-

кабабли", "Дерев'яні ложки", "Пльо-

ткарки", "Нова доба дає інші крає

види". 

Як згадуємо тепер ті приємні дні 

та різні пригоди, то нетерпеливо че

каємо на чергове літо, щоб знову 

бути учасницями курінного табору. 

пл. роз. Марта Телішевська і Марта 

ІИанковська 

СНІГ ПАДАЄ, А Я З Г А Д У Ю 

• С Т Е Ж К И К У Л Ь Т У Р И " Ч. 6 

Дати 18-го серпня 1973 р. я вичі

кував нетерпеливо. У той час мав 

початися пластовий табір "Стежки 

Культури" Ч. 6, які що другий рік 

влаштовують курені "Перші Стежі". 

Хоч бував я в багатьох пластових 

таборах, зустрічах і спортових та

борах, та "Стежки Культури' були 

для мене чимось новим. Я знав, що 

такі табори були в С Ш А , але в Ка

наді це вперше. Слово "СТЄЖКИ" 

манило мене, бо хто ж не любить 

ними ходити, але "культура" нага

дувала школу, а про школу думати 

на вакаціях не хочеться. Але пере

боровши страх -культури", 18-го 

серпня опівдні я вже стояв у лавах 

між сотками пластової молоді на 

площі Пластової Січі в Ґрефтоні. У 

той час торонтська станиця святку

вала 25-ліття свого існування, і ми, 

учасники табору "Стежки Культу

ри", брали в цьому святі участь, а 

також починали наш двотижневий 

табір. 

Коменданткою табору була пл. 

сен. Оксана Бризгун-Соколик. Зав

дяки проводові табору програма бу

ла дуже добре й цікаво підготова

на. Нас відвідували мистці і пись

менники, які мали дуже цікаві гу

тірки та показували нам мистецтво 

у практиці. Дереворити п. Я. Гніз-

довського захопили мене, визначний 

архітект Р. Жук показував нам про

зірки своїх прекрасних проектів ук

раїнських церков. Письменник Улас 

Самчук обдарував нас своїми тво

рами. Проф. І. Коляска розказав 

нам про переслідування і освітню 

систему в Совєтському Союзі. 

Мені неможливо перечислити всіх, 

бо можна б багато про наших ша

новних гостей цікавого написати. 

Ми вдячні їм, що не дивлячись на 

рекордову спеку вони не жаліли 

труду й приїхали до нас. 

Наша шановна комендантка, пл. 

сен. О. Бризгу-Соколик, зі своїм 

•штабом" подбала, щоб наші "стеж-



ки" також були круті та цікаві. І 

так ми були два дні в Стратфорді, 

де в театрі ми бачили п'єси Гоголя 

та Шекспіра 1 чули концерт слав

ного гітариста О. Гілії. Успішний та 

приємний наш побут у Стратфорді 

підготовила пл. сен. Іроїда Винни

цька. 

Мушу також подякувати прово

дові табору за дозвіл, а п. Яросла

вові Соколикові, що після театру 

завіз Марка Янішевськаго і мене 

на спортові змагання на "Веселці", 

де в неділю ми здобули в бігах дві 

медалі: Марко золоту, а я срібну. І 

хто може сказати, що стежка до 

спорту не веде через культуру? 

Під кінець табору ми відвідали те

левізійний канал 11 у Гамілтоні зав

дяки п. Ольховому, а також мали 

зустріч з місцевими пластунами. Да

лі ми поїхали до Ніяґари і бачили 

виставу Бернарда Ш о . 

Та все кінчається і з жалем му

сіли ми роз'їхатись. Мушу однак 

ствердити, що стежки учасників _а-

бору продовжувались, але вже без 

ми- А • 

і 

V.... 

Ц і 
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Провід, булава, учасники табору "Стежки Культури" 

Ч. в і гості: Уляна Любович та Л. Гніздовський. 

Фото: Андрій Яців 

проводу, і я залишився в Андрія 

Яцева, нашого таборового фотогра

фа, і помагав йому прощати тих, 

що мали перед собою далеку до

рогу, бо учасники "Стежок" були з 

далеких сторін С Ш А , Канади та 

Европи. 

Я мушу сказати, що не лише про

від табо[ у, але й учасники були 

"грейт", і тому табір був такий ус

пішний. Мушу признатись, що я 

вперше не жалкував, що цього ро

ку не було спортового табору, а за

мінили його "Стежки Культури". Я 

маю надію, що в майбутньому бу

дуть відбуватись такі табори б Ка

наді частіше, і я пляную бути їх 

учасником. Управі табору і гостям, 

що відвідували нас, спасибі за Ваш 

труд. 

Пам'ятки і спомини з табору 

"Стежки Культури" Ч. 6 у Канаді 

залишаться у нас на ціле життя. 

ст. пл. Роман Мороз 

П Р О С И М О В И Б А Ч Е Н Н Я 

У лютневому числі "Юнака" за 1974 р. на сторінці 

26-ій у тексті "Пісні рисів" пера В. С. Левицького ̂ .роб-

лено непотрібно поправки при мовній коректі так, що 

вони зміняють ритм і текст незгідно із інтенціями 

автора. 

Технічна редакція просить пробачення в автора, 

а в тексті пісні просить зробити оці поправки: 

І. 1) Перенести другий рядок із другої строфи на 

кінець першого рефрену та змінити цей рядок на "Бо 

ми рисі". 2) У першому рядку останньої строфи має 

бути: "Рись проворний, рись моторний". 

II. Також у пісні "Марш Вовків-сіроманців" (ди

вись "Юнак" за грудень 1973) просимо у тексті третьої 

строфи змінити "Хто з вас зайцем підшитий" на "Хто 

з вас заяцем підшитий", а в останній строфі в першому 

рядку поправити: "є" на "в", щоб було: "А в кім серце 

б'є завзяте". 

П Р О С И М О В И П Р А В И Т И 

У тексті "Пісні Рисів", поміщеної у лютне

вому числі "Юнака" стор. 26 просимо поправи

ти останню стріч' у у першому рефрені "Бо ми 

рисі" замість "Бож рисі ми!", а в останній 

строфі перший рядок має бути "Рись провор

ний, рись моторний" замість "Рись жвавень

кий рись моторний". 

Хто з вас заяцем підшитий, 

А в кім серце б'є завзяте, 

Бо м и рисі 

Рись проворний, рись моторний, 

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 иакунтів в Укра

їну. 

АНКА УУЕЗТ 

7282 Віоог $1 У/їеК, 

Тогопіо 21, Оп! 

Теїерпопе: 762-8751 
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П Р О Г Р А М А Д Л Я В С І Х К А Н А Д Ц І В 

Б а г а т о к у л ь т у р н і с т ь 

- ц е п і з н а н н я 

і н ш и х к а н а д ц і в 

Одна країна... багато культур — це Канада. Це є та Канада, яку Канад

ський Уряд хоче увіковічнитн, бо він переконаний, що багатокультурність 

збагачує усіх канадців цінним людським досвідом. 

Під сучасну пору діє цілий ряд багато культурних програм, які мають за мету 

допомагати й заохочувати до індивіду а.дьного культурного вияву та багато-

культурного обміну. Основне завдання цих програм — це поглиблення спів

участі! усіх етно-культурних груп у головній течії канадського життя та 

забезпечення передачі вартостей цієї різноманітної спадщини теперішнім і 

майбутнім поколінням. 

Взаємне зрозуміння різних культурних традицій причиниться до зміцнення 

національної єдности Канади, бо воно ширитиме толеранцію та цінення усіх 

наших співгромадян-канадців, як рівнож їхньої культурної спадщини. 
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Багатокультурні осередки 

стануть місцем зустрічей 

для етно-культурних груп 

Призначено дотації на заснування багатокультурних 
осередків по цілій Канаді для людей усіх культур, 
які будуть зустрічатися і обмінюватися ідеями, 
проводити координовані програми в ділянках театру, 
народного й ужиткового мистецтва, інформації, 
дискусій, навчання музики й танців, виставок 
та товариських імпрез. 

Канадська програма ідентично

сти стимулює народне й у ж и т 

кове мистецтво та літературу 

Ця нона головна програма буде заохочувати до 
мистецької творчости, ужиткового мистецтва, танцю, 
драми та видавання прози й поезії. Інтегральною 
частиною цієї програми є ціла серія фестивалів 
народного мистецтва й театральної штуки. Усі 
канадці матимуть можливість познайомитися 
з культурною діяльністю та вартостями, які 
випливають з різних спадщин канадців. 

Національний Етнічний 

Музей зберігає 

документи 

І Ісй Архів створено на доручення федерального 
уряду з завданням зберігання архівальнпх 
документів та демонстрування всім канадцям, який 
вклад зробили різні культури при розбудові Канади. 
Архів популяризується через етнічну пресу й етно
культурні організації, щоб у цей спосіб заохотити до 
збирання матеріялів серед усіх канадців. Серед 
документів є протоколи засідань, спогади, світлини, 
.чиї:ги, звідомлення, фільми, рідкісні газети і книжки... 
усе. що має два чи двісті років. 

Національна Рада Фільмів 

включається в дію 

Фільмова Рада співпрацює з баї атокультурною 
програмою для продукції фільмів, які зображають 
модерне життя канадців різного походження. Рада 
також займається дублюванням існуючих фільмів на 
мови батьків і розповсюднює їх серед різних 
організацій та груп по цілій Канаді. Якщо ви 
зацікавлені побачити якийсь із цих фільмів, 
зверніться до нашого окружного бюра й там урядник 
для розповсюднення фільмів прийде вам з услугами. 
Фільмова Рада також продукує допоміжні слухово-
зорові матеріяли для вжитку у навчанні. 

Національний М у з е й Л ю д и н и 

проводить досліди та збирає 

культурні матеріяли 

Канадський Осередок для студій фолклорної 
культури при Національному Музеї Людини 
займається дослідами в ділянці історії канадських 
культурних груп, фільмує, записує на плівці та 
збирає колекції предметів, які є наочними доказами 
вкладу, зробленого для Канади різними культурними 
групами. Цей матеріял виставляється в Оттаві та по 
цілій Канаді у формі переїздних виставок. Якщо ви 
маєте якісь пам'яткії з піонераськнх часів, як-от: 
господарські предмети, народний одяг, прикраси, 
декорації, які можуть збагатити цю колекцію, 
просимо сконтактукатнея з'бюрамн поданими внизу. 

Національна Бібліотека дає 

ф о н д и на закуп к н и ж о к 

Національна Бібліотека втримує відділ багатомовної 
літератури. Вона купує книжки в морах інших, ніж 
англійська і французька. Ці книжки розсилатимуться 
по цілій Канаді й вони стануть засобом для 
п.тісашія мов. 

Іт уои жоиісі Ііке іигіпег іпїогтааііоп, ріеазе еоігіасі уоиг пеагезі оттісе 

5Т, ЗОНК'5, ГІешІоипЛІапіІ 
Зіг НитрЬгеу СіІЬегІ ВКІе,., 
61І1 Поог, Р О Вох Е5368, 
йиску/огІЬ ЗІгееІ, 
51 ІоЬп'з, ГІеуЛоипсІІапсІ 
А1С5її2 

Теїерпопе: |709) 722-6181 
НДІ.ІГДХ, Мо«а$соІіа 
Тгніїе МагІ ВІсІе. 
423 л.1п Поог, Зсоїіа Зоиаге, 
НаІІІах, Г,оуа Зсоїіа ВЗК2У5 
Теїерпопе: (902| 426-6220 
МОНСТОН, Не» Вгип:«іск 
1222 Маіп ЗІгееІ, 4ІІі Поог, 
ТегтіпаІ РІага ВІсІе,., 
МопсІоп.Ие^Вшпзллск 
Е1С 1Н6 

Теїерпопе: (506|858-2028 

ЗТЕ. ГОГ, ОиеЬес 
1141 Роиіе сіє ГЕ8ІІ5Є, 
51Н Поог. 51е. Гоу, 
ОиеЬес СІЇ 3«5 
Теїерпопе: (418)694-3831 5 Н Е В В В О О К Е , ОиеЬес 
Воот 500, КоуаІ ТгиіІ ВІСІЕ 
25 Лєіііпеіоп ЗІгееІ N01111, 
ЗпегЬгооке, РІЗ. 11Н 5В1 
Теїерпопе: (819)565-4772 ТВОЇ! В Ш Е В Е З , ОиеЬес 
Воопі 205А, 550 Вопауепіиге, 
С.Р.335, 
Тгоії Ріуіеге5, Р 0 С9А 504 
Теїерпопе: (819)375-4846 

М О Н Т В Е Д І , ОиеЬес Т О Н О М Т О , Опіагіо 
Воот 2101. 55 51 СІзіг Ауепие Еаїї, 
1080 Соїе сій Веауег НаІІ, Воот 313, 
Мопігеаі, ОиеЬес Н22 158 Тогопіо, Опіагіо М4Т 1М2 
Теїерпопе: (514)283-4780 Теїерпопе: (416)966-6554 МОВДКОД- ОиеЬес 
243 Виє МигсІосЬ, 
С.Р. 395, Воот З, 
[.огапсіз, Р.С\ Ш 5А9 
Теїерпопе: (819)762-4512 

НДМІІТОН, Опіагіо 
150 Маіп ЗІгееІ їїеіі, 
ЗиіІе504, 

НатіІІоп, Опіагіо Ш 1Н8 
Теїерпопе: (416)523-2355 51ШВ0ВГ, Опіагіо 

О Т Т А » Д , Опіагіо Воот 320, Ресіегаї Виікііпв, 
Воот 306,77 МеІсаІІе ЗІгееІ, 19 І_І5гаг ЗоиІІг, 
ОІІаиа, Опіагіо К1Р5Е6 ЗигЗЬигу, Опіагіо РЗЕ314 
ТеІерЬопе: (613)996-5977 Теїерпопе: (705)673-1121 

Ю Н О О г . , Опіагіо 
395 Рипсіаз ЗІгееІ, 
Розііап ВИе , 2псі ЕІоог, 
Еопаоп, Опіагіо ГЧ6В 1У5 
ТеІерЬопе: (409)679-4335 
ТНІЖйЕВ ВДУ, Опіагіо 
Роот 213, Ресіегаї Вшіоїпе., 
33 СоигІ ЗоиІІі, Зіаіюл Р, 
ТЬипсІег Вау, Опіагіо 
Теїерпопе: (807)345-1451 
ЇЇШМРЕС, МапіЮЬа 
ТЬе Сапасіїап Сгаіп Сотт, 
ВІгІг., Воот 201, 

303 Маіп ЗІгееІ, 
«іптрев. МапіІоЬа ВЗС ЗС7 
ТеІерЬопе: (204)985-2847 

ВЕСШД,$аікаІсЬе«ап 
101л Яоог, 
1867 НатіІІоп ЗІгееІ. 
Вее.1113, ЗазкаІсЬеууап 
54Р2С2 

ТеІерЬопе: (306)525-6155 
ЕОМОлІТОМ.АІЬегІа 
Роот 310 
5іґ АІехапЬег МсКегиіе 
ВІЙН.. 

9828-104 Ауепие, 
Еотопіоп, АІЬегІа Р5І 019 
ТеІерЬопе: (403)425-6730 
ЇДИСОІН/ЕВ, ВгііііЬ 
СоІитЬіа 

1525 ЛезІ81Ь Ауепие, 
2пс1 ЕІоог, 

Уапсоиуег, В.С.ЇбІ 1Т5 
ТеІерЬопе: (604)732-4252 

1 + 1 

НОІЧ. ЗТАІЧІ-ЕУ Н А Ю А 3 2 

Міпізіег ої ЗХаХе 

Миїїісиїїигаіізт 

Сапала 
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до нас п и ш у т ь ; 

Ч И В И С П О С Т Е Р Е Ж Л И В І ? 

Не думаю, що воно важко знайти 20 різ

ниць, коли знаємо, де за ними глядіти. Але шу

каймо різниць там, де їх не сподіваємось. 

Ось у "Юнаку" з грудня 1973, стор. 9, є 

статейка про українського фотографа Я. Лев-

цуна. В тексті подано, що його можна часто 

зустріти на українських імпрезах, де він своєю 

"Ляйкою" фотографує цікаві постаті чи події. 

А тим часо;ч на світлині Я. Левцун держить у 

руках не "Ляйку", але "Нікон"... 

Або в тім же числі на стор. 19 в замітці 

"Приклад гідний наслідування" написано таке: 

"...Ось перед нами їхній лист, враз із чеком на 

велику суму 105 дол. і 50 центів...". А зараз під 

цим відпис цього листа з вісткою, що "20-ий 

Курінь ім. М. Борецької і 44-тий Курінь ім. О. 

Джиджори у Ньюарку пересилають на пресо

вий фонд "Юнака" 143.50 дол.". 

Очевидно, все це "друкарські чортики". 

Але хто їх завважив? Може б поширити нашу 

гру й на такі речі. Все це мало б на цілі заста

вити нас точно вичитувати цілого "Юнака". 

Т. Д. 

Від редакції: 

Ми незвичайно раді, що маємо таких пильних чи

тачів нашого журналу, як друг Т. Д. Але і його би

строму зорові просмикнулися ще інші технічні помилки 

в цьому ж грудневому числі "Юнака", на які нам звер

нули увагу інші наші читачі, а це: На ст. 8 прегарна 

фотознімка пл. сен. Ганушевського поміщена навиво

ріт, а на ст. 12 підписи під знімками Зої Когут та Ірини 

Кобзяр-Залеської перемішані, що стало притокою до 

дотепного вірша Зої Когут, який ми вже містили. 

Тому закликаємо наших читачів іти за прикла

дом друга Т. Д. і вести цікаву гру "Чи Ви спосте

режливі" у кожному "Юнакові" та писати нам про по

милки, які Ви знайшли. 

ДО ПОЧИТУВАННЯ СВ. МИКОЛАЯ 

Становище Ватиканської Курії щодо почитання де

яких святих, а між ними св. Миколая і св. Юрія, за-

торкує радше латинську (римську) католицьку церкву 

і не має впливу на інші католицькі церкви. Оба цито

вані святі є святими східніх церков, і там їх почитан

ня не підпало зміні. Можна б зазначити, що наша укра

їнська церква має теж деяку кількість своїх святих, 

яких може й немає в списках латинської церкви. Свя

ті Володимир і Ольга, Борис і Гліб, Антоній і Теодо

сій Печерські є в описках нашої церкви, і ми почи

таємо їх. 

Почитання св. Миколая Чудотворця таке велике 

серед українського народу та в українських церквах, 

що його образ поміщений звичайно в іконостасі поміж 

головними (намісними) образами (Ісус Христос, Пре

чиста Діва, Патрон Церкви і св. Миколай). 

Т. Д. 

Замість квітів на свіжу могилу 

св. п. 

ЄВГЕНА Д А Н И Л Ю К А 
Батька пл. юнаків Нестора 1 Адріяна 

склали $25.00 на пресовий фонд "Юнака" 

друзі з 3-го Куреня УПЮ-ів їм. гетьмана Івана Мазепи 

Нью-Йорк, С Ш А 

Замість квітів на свіжу могилу 

св. п. 

Л А В Р А В Е Р Е М Ч У К А 

нашого Дорогого Вуйка 1 Батька 

пл. юн. Юрія 1 Павла 

складаємо $15.00 на пресовий фонд "Юнака" 

пл. юн. Софія, Петро 1 Андрій Коропеї 

Лінкольн, С Ш А 

Замість квітів на могилу 

бл. п. 

ЛІДИ Г О Д О В А Н Е Ц Ь - Г А В Р И Л Я К 

складаємо $10.00 на пресовий фонд "Юнака" 

Стефанія і Микола Строконн, Савт Стратфілд, 

Австралія 

Замість квітів на могилу 

св. п. 

проф. ІЛЛІ В И Т А Н О В И Ч А 

складаємо $10.00 на пресовий фонд "Юнака" 

Сиротюки 

Пластуни і пластунки в Торонті! " 

СКЛАДАЙТЕ СВОЇ ОЩАДНОСТІ 

в КРЕДИТОВІЙ СПІЛЦІ 

Свято-Миколаївської Парафії в Торонті 

ф Кредитівка платить 

від звичайних вкладів 

з правом виписувати чеки 7 % 

ф Кредитівка уділяє позики на догідні сплати. 

9 >рядові години: від 11 год. вранці до 7 ввеч., 

а в суботи від год. 10 до 1 по полудні. 

5Т. ЖСНОІ.А5 СКЕОІТ ІШІОМ ПР. 

4 Вєііууоосіз Аує. ТеІ.: 366-4529 

Тогопіо, Опі. М6.І 2Р4 
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ЗАМІСТЬ КВІТІВ НА СВІЖУ МОГИЛУ 

ВЕЛИКОГО ПРИЯТЕЛЯ ПЛАСТОВОГО Ю Н А Ц Т В А 

і "Юнака" 

сл. п. пл. сен. кер. 

В О Л О Д И М И Р А Д А Р М О Х В А Л А 

члена 5-го Куреня УПС "Червона Калина" 

на Пресфонд "Юнака" зложили: 

по 25 дол. 

пл. сен. Володимир Воловодюк, пл. сен. Ольга і 

Микола Кузьмовичі, пл. сен. Микола Ценка. 

по 20 дол. 

п. Осип Диба, пл. сен. Зірка і Роман Воронки, пл. 

сен. Віра і Павло Дорожинські, пл. сен. Люба і Тео

дор Крупи, пл. сен. Ярослав Падох, пл. сен. Ярослав 

Рак, пл. сен. Роман і ті. Омеляна Рогожа, пл. сен. Ігор 

Сохан. 

по 10 дол. 
п. Володимир і Юля Безсонів, п. Микола Бігун, пл. 

сен. Дарія і Ярослав Бойдуник, пл. сен. Остап Винник, 

пл. сен. Оля і Тарас Гунчак, пл. сен. Іван Галій, п. Ро

ман Кобрин, пл. сен. Атанас і п. Евгенія Міляничі, пл. 

сен. Ярослав Ратич, пл. сен. Уляна Старосольська, пл. 

сен. Роман Соболь, п. Ростислав Соболь, пл. сен. Во

лодимир Стойко, пл. сен Богданна і Евген Титла, пл. 

сен. Маркіян Титла, пл. сен. Ярослав і п. Іванна Па-

рахоняк, п. Анна і Микола Тимків, п. Оксана і Бог

дан Раки, пл. сен. Марта Ярош. 

по 5 дол. 
ст. пл. Евген Брожина, пл. сен. Галина і Тарас Гір

няк, ст. пл. Нестор Голинський, п. Іван Винник пл. сен. 

Іван Лучечко, пл. сен. Ольга Качмарська, ст. пл. Сте

пан Рудик, ст. пл. Лев Чировський. 

Разом — 465 ам. дол. 

На Пластовий Дім в Нью-Йорку зложили: 

50 дол. пл. сен. Любомира і Михайло Пежанські. 

25 дол. пл. сен Володимир Корнага. 

15 дол. п. Григорій Швайковський. 

по 10 дол. 
пл. сен. Тиміш Білостоцький, п. Ірена Небелюк, п. 

Ярослав Небелюк, п. Гриць Яремчук. 

5 дол. п. Атель Демчук. 

Разом 135 дол. 

На Курінь "Червона Калина" 

5 дол. п. Артель Демчук. 

Замість квітів на свіжу могилу 

св. п. 

пл. сен. кер. 

В О Л О Д И М И Р А Д А Р М О Х В А Л А Ч К 

складають на пресфонд "ЮНАКА" 

Братчики Пл. Загону "ЧЕРВОНА КАЛИНА' 
Пл. сен. Володимир Ерденберґер — 25.00 дол, 

Пл. сен. Павло Клим — 5.00 дол. 

Замість квітів на могилу 

св. п. 

проф. ЛЕВА М. П О П О В И Ч А 
члена-основника Пластової Станиці в Нью-Йорку, 

Голови Осередку УПС, члена Станичної Пластової 

Ради, активного пластового і громадського діяча 

в Краю і на еміграції 

склали на пресовий фонд "Юнака" 

$15.00 Ярослава, Анатоль і Олесь Поповичі, 

$10.00 Михайло 1 Стефанія Халупи, 

$5.00 Михайло Добромільськнй. 

Замість квітів на могилу 

св. п. 

І В А Н А З Е Л Ь С Ь К О Г О 
складаємо $40.00 на пресфонд "Юнака", 

Родині Покійного висловлюємо найглибше співчуття. 

По $10.00 склали: Василь Мизак, Атанасій Сварнчев-

ський, Богдан Стефановнч, Володимир і Ольга Осеред-

чукн, Кренфорд, США. 

Замість квітів на могилу 

бл. п. 

ІВАНА ЗЕЛЬСЬКОГО 
складаємо $10.00 на пресовий фонд "Юнака" 

Управа Читальні "Просвіта", Вінніпеґ, Канада 

Для вшанування пам'яті 

замість квітів на могилу 

св. п. 

пл. сен. інж. О К С А Н И Д У Ч И М І Н С Ь К О Ї 

складаю $30.00 на пресовий фонд "Юнака" 
Софія Кічоровська, Чікаґо, С Ш А 

Замість квітів 

на свіжу могилу 

п. Т. ЯРЕМКА 
10 дол. на пресфонд "Юнака" зложили 

Петро і Стефа Кашуби з Нью-Йорку 

враз із щирими висловами співчуття для Родини 

Покійної. 

Замість квітів на могилу 

бл. п. 

Л Ю Б О М И Р И К О В Ч 

складаю $10.00 на пресовий фонд "Юнака" 
і одночасно складаю пл. сен. Христі Ковч, 

колишній юначці мойого гуртка "Волошки" 

у Берхтесґадені, найсердечніше співчуття по 

втраті найдорожчої Матусі 

пл. сен. Мирослава Гук, Клівленд, Огайо, С Ш А 
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С П И С О К ДАТКІВ 

на пресовий фонд "Юнака", 
що вплинули до 19 березня ц. 

США: 
Із збірки після смерти св. п. пл. сен. Володимира 

Дармохвала, замість квітів на його могилу 495.00 

Замість квітів на могилу пл. сен. Володимира 

Дармохвала Ч К братчики Пл. Загону "Червона 

Калина" пл. сен. Володимир Ерденґерґер 25.00 

Пл. сен. Павло Клим 5.00 

34-ий Курінь УПЮ-ок ім. 500 Героїнь з Кінґіру, 

Сиракюзи, з різдвяної льотерії 200.00 

Замість квітів на свіжу могилу св. п. Івана Зель-

ського, по $10.00 склали: Мизак, А. Сваричевський, 

В. і О. Осередчуки, Кренфорд 40.00 

Св. п. пл. сен. Володимир Дармохвал перед своєю 

смертю призначив на пресфонд 30.00 

Софія Кічоровська, Чікаґо, замість квітів на мо

гилу і вшанування пам'яті пл. сен. Оксани 

Дучимінської 30.00 

Замість квітів на могилу св. п. пл. сен. проф. Лева 

М. Поповича з Вудгейвен, склали $15.00 Ярослава, 

Анатоль і Олесь Поповичі, $10.00 Михайло і Сте

фанія Халупи, $5.00 Михайло Добромільський, 

разом 30.00 

Пл. вірл. Рома Сохан, Джерзі Сіті, замість не-

прийнятоі нагороди від Українського Народнього 

Союзу 25.00 

Члени 3-го Куреня УПЮ-ів ім. І. Мазепи, Нью-

Йорк, замість квітів на могилу св. п. Євгена Да-

нилюка, Батька їхніх друзів Нестора і Адріяна 25.00 

Пл. сен. д-р Микола і Ольга Кузьмовичі, Нью-

Йорк, з нагоди радісної події, народин внучка 

Миколи, Юрія Савицького, сина ст. пл. Христі і 

Юрія Саівицьких з Нью-Йорку 25.00 

Пл. юн. Софія, Петро і Андрій Коропеї, Лінкольн, 

замість квітів на могилу св. п. Лавра Веремчука, 

їхнього Вуйка і Батька пл. юн. Юрія і Павла 15.00 

Замість квітів на могилу проф. Іллі Витановича, 

п-во Сиротюки 10.00 

Пл. сен. Мирослава Гук, Клівленд, замість квітів 

на могилу бл. п. Любомири Ковч, Матері пл. сен. 

Христі Ковч 

Пластунки з Кентону 

Петро і Стефанія Кашуби, Черрі Гілл, замість 

квітів на могилу св. п. Т. Яремко 

Пл. сен. д-р Богданна Салабан, Боффало 

Д-р Марія Дицьо, Левістон 

Ст. пл. Оленка Сайкевич, Еґґертсвілл 

Пл. сен. Ярослав Ганкевич, Чікаґо 

Пл. сен. Петро Содоль, Бронкс 

Пл. юн. Марта Демчишин, Рарітан 

Ст. пл. Зірка Стебельська, Ньюарк 

Пл. сен. Ольга Осередчук, Кренфорд 

Ст. пл. Богдан Сененко, Джерзі Сіті 

Пл. юн. Ростислав Сторожук, Воррен 
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2.50 

2.50 

2.50 

Ст. пл. Зірка Смаль-Стоцька, Парма 2.50 

Пл. юн. Оксана Гаврилюк, Нью-Йорк 2.50 

Пл. юн. Марія Горб, Шаумбурґ 2.50 

Пл. юн. Люба Корній, Чікаґо 2.50 

Пл. сен. Дарія Якубович, Парма 2.00 

Пл. юн. Богдан і Свген Сосяки, Лейтем 1.50 

Пл. юн. Христя Сірко, Парма і.50 

Пл. юн. Юрій Миколаєвич, Гайд Парк 1.25 

Пл. юн. Христя Ракоча, Філядельфія і.00 

Пл. юн. Юрій Мичковський, Клівленд 1.00 

Пл. юн. Орест Кальба, Воррен 1.00 

Ст. пл. Дарія Демянчук, Парма 1.00 

Пл. юн. Ігор Поліщук, Балтімор 0.50 

С Ш А разом $1013.50 

КАНАДА: 

Товариство Читальня 'Просвіта", Вінніпеґ, замість 

квітів на могилу св. п. Івана Зельського 10.00 

Пл. юн. Богданна, Катруся і Григорій Долішні, 

Ст. Кетерінс 10.00 

Діти Рідної Школи ЛВУ, Торонто, із збірки "діти-

дітям" 

о. Іван Сиротинський, Торонто 

Д-р Т. Снігурович, Вінніпег 

Пл. юн. Петро і Люба Вериги, Торонто 

Пл. юн. Адріян і Даня Лужба, Ст. Кетерінс 

Ст. пл. Ольга Коробайло, Ст. Кетерінс 

Пл. юн. Галя Бенеш, Торонто 

Ст. пл. Люба і Леся Бойко, Едмонтон 

Пл. юн. Юліян Геник-Березовський, Вестон 

Пл. юн. Марія і Юрко Лехіцькі, Торонто 

Пл. юн. Володимир Петрига, Торонто 

Пл. юн. Наталія Наливайко, Гамільтон 

Ю. О. Сироїд, Еспаноля 

Пл. юн. Яромир Ковальський, Торонто 

Пл. юн. Роман Мороз, Гамільтон 

Пл. юн. Марко Янішевський, Торонто 

Пл. юн. Орест Решітник, Оттава 

Пл. юн. Андрій Бережницькнй, Ляшін 

Пл. юн. Наталія Махно, Гамільтон 

Пл. юн. Євгенія Кінаш, Торонто 

Богдан Боднарук, Торонто 

Пл. юн. Андрій Перекліта, Торонто 

Ст. пл. Тарас, Віра і Тереня Ількові, Едмонтон 

Ірина Островська, Торонто 

Пл. юн. Юрій Іванчишин, Вестон 

Канада разом 

ІНШІ КРАЇНИ: 

Австралія: 

Стефанія і Микола Строкони, Савт Стратфілд, 

замість квітів на могилу бл. п. Ліди Годованець-
Гавриляк 

Пл. сен. Оксана Тарнавська, Гленрой 

Великобрітанія: 

Пластова Станиця Вольвергемптон 

Пл. сен. Роман Гринаш, Манчестер 

Музична Група "Ліра", Манчестер 

Німеччина: 

Пл. сен. інж. Василь Ісаїв, Аахен, Німеччина 5.25 

Інші країни разом $ 29.35 

Усі разом $1123.10 
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2.50 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

1.75 

1.50 

1.00 

0.50 

0.50 

0.50 

$80.25 

10.00 

4.00 

4.73 

3.00 

2.37 



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 Спідка 

297 Со11е£е 81. — Тогопіо 2В, Опі. 

ТеІ.: 922-1402 

Пластун Ти, юнак? 

ОЩАДНІСТЬ — Твій знак! 

Щадити щоденно учись! 

Як будеш студент, 

Той доляр, той цент 

Тобі допоможе колись 

Здобути знання, прожиток, ім'я! 

• ЗА ОЩАДНОСТЕВІ ВКЛАДИ "Самопо

міч" платить 5У4% ДИВІДЕНДИ. 

• К О Ж Н А СУМА ВКЛАДУ враз із усіма 

фондами має своє ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. 

ФЕДЕРАЛЬНА КРЕДИТОВА 

КООПЕРАТИВА „САМОПОМІЧ" 

У ЧІКАГО 

2351 \УезІ СЬісако Аує. — ТеІ.: НІЛ 9-0520 

СЬІса8о, Ш., 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 РШШЕ ВАКЕКУ 

735 Оиееп 5». ̂ єїі, Тогопіо 2-В, Опіагіо 

ТеІ.: ЕМ 8-4235 

• 

ПРАЦЯ І ОЩАДНІСТЬ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ 

В А Ш У МАЙБУТНІСТЬ! 

ф Ощадностеві 

вклади без права 

виписувати чеки 

ф Термінові вклади 
(більші суми) 

на 2 і більше років 

О Студійні ощадностеві вклади на 7%! 

ф При виплатах ушивайте наших чеків! 

ф Даємо позики на догідні сплати! 

Складайте Ваші ощадності 

у кредитовій кооперативі 

»БУДУЧНІСТЬ« 

ВіісіксНпізт (Тогопіо) Сгесііі ІІпіоп І_ісІ. 

140 ВаіЬцтзі 5ігееі — Тогопіо 2-В, Опіагіо 

РНопе: 366-9863 & 366-4547 

Хто з Вас п о д о р о ж у є 

• 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 

Віоог Тгагеї Адепсц 

1190 Віоог 5т. \Лгєїі — Тогопіо 9, Опіагіо 

ТеІерЬопе: 535-2135 А 535-2136 

д д д д н н Ш д а н я д ^ д д п ^ 



Р05ТАСЕ РАЮ АТ ТОРОІЧТО, САІЧАОА 

Іг пої сієііуєгєсі ріеахе геХит Хо: 

УІ^АК Мадагіпе 

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

Ціна: 90 центів РЕТ11РМ Р05ТАСЕ епАРАІЧТЕЕО 

Ю Н А Ч К И ! Підготовляючись до святку

вання Великодня, будете шукати за текстами 

й нотами до ягілок. Звертайтеся за ними до 

пластової крамниці "Плай". 65 мелодій на 

два голоси, повні тексти та вказівки до хоро

водів найдете у книжечці Олександра Бари-

ляка, Львів, 1932, а ціну $2.00, яку Вам вишле 

крамниця. Адреса: 

"РЬУ" СО-ОР. ІЛТ>., 768 Оиееп 81. \УезІ 

Тогопіо, Опі., Сапасіа М6Т 1Е9 
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