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

П Е Р Е Д П Л А Т Н И К А М " Ю Н А К А ' 

ГПБулава, шукаючи способів покращання 

методи збирання передплат, зобов'язала КП 

Старшини через пл. осередки допомогти пл. 

видавництву збирати передплати гуртово й 

надсилати їх напочатку березня до Адміністра

ції. Пресові референти у пл. осередках виго

товляють списки своїх членів з їх адресами й, 

згідно з зібраними передплатами, висилає їх 

до Адміністрації. На основі цих списків Адмі

ністрація висилає журнали. Тому просимо Вас 

перевірити в станицях списки й вплачувати пе

редплати тільки до станиць. Нашим обов'язком 

повинно бути, щоб кожний подбав про своє

часну вплату. Тим улегшимо працю пресовим 

референтам у станицях, піднесемо рівень на

шої пл. готовости й дамо змогу пл. видавниц

тву існувати. 

Передплатники, які не є членами пл. ста

ниць, пересилають передплати кожного року 

не пізніше 15 березня безпосередньо до видав

ництва. 

Пл. видавництво вдячне за щедрі датки 

на пресфонд і просить не забувати про них у 

майбутньому. Від кожного з нас залежить до

ля пл. преси, її існування і ріст. Хай же кож

ний причиниться до росту журналів, бо це на

ше спільне добро. 

Адміністрація 

УВАГА! УВАГА! 

Усіх тих, що надсилають до "Юнака', "Готуйсь" і 
•Пл. Ш л я х " будьякі інформації та світлини чи дописи, 
дуже проспімо подати повне ім'я та прізвище особи, що 
до неї стосусться дана інформація, курінну приналеж
ність, місце замешкання, дату, коли дана подія заісну-
вала тощо. Світлини просимо завжди підписати на зво
роті чи іншим способом зазначити до кого і чого вона 
відноситься. 

Посилаючи світлини для поміщення, вибирайте 
чорно-білі та ті з кольорових, які мають чіткі контрасти. 

Редакція 

П О М О Ж І Т Ь Н А М 

зробити "добре діло" 

і перешліть 

дарункову передплату 

для зразкових, але незаможніх юнаків 

га юначок, особливо з европейських та південно 

американських країн. Вони бажали б дістати 

та читати «Юнака», але самі не можуть собі 

його передплатити. Адміністрація 

П Л А С Т О В А К Р Е Д И Т І В К А 

в Торонті 

на корисних умовинах 

• дає ПОЗИКИ 

та 

• приймає ОЩАДНОСТІ. 

• Пластова Кредитівка міститься 

у Пластовому Домі в Торонті. 

• Урядові години: 

вівторок і четвер 7-9 вечора, 

субота 2-4 по пол. 

РІаЯ (Тогоп«о) Сгесііі Нпіоп Иб., 

2199 Віоог 5». \гУеі», Тогопіо 21, Оп«. 

РЬопе. 769-9998 

Пластуни і Пластунки в Торонті! 

СКЛАДАЙТЕ 

СВОЇ ОЩАДНОСТІ 

у Пластовій Кредитівці! 

Від 1 січня 1979 р. річна передплата "Юнака" ноштує: С Ш А і Канада — 510.00; 

Австралія — рівновартість 10.00 амер. дол.; Австрія — 100 шилінгів; Арґентіна 

— 10.00 пезів; Німеччина — 15.00 нім. марок; Франція — 15.00 франц. франків; 

Італія — 2,000 лірів. Велика Брітанія — 2.00 фунти 

Ціна одного числа $1.00. 

У Ш А К — а ІІкгаіпіап МопіЬІу Мада/іпе, риЬІІБпесІ Ьу РІ_А5Т, 1)кгаіпіап УоіЛп Азз'п, 2150 Віоог 51. \Л/єз(, 

ТогопЮ, Опі. М 6 5 АУ7, Сапасіа ТеІ.: (416) 769-7855 

А Д Р Е С А А Д М І Н І С Т Р А Ц І Ї УІІІЧАК МАСА2ІІ\ІЕ 2150 Віоог 51. \Уезі, Тогопіо, Опі. М65..4У7, Сапасіа 

А Д Р Е С А Р Е Д А К Ц І Ї Мгз. ОІНа Кішпо^усг, 221 Ріге ІзІапсІ Ауепие, ВаЬуІоп, N. У. 11702, ІІ.5.А. 

5ЕСОШ СІ_А55 КЕСІЗТЙАТЮИ |\ЮМВЕК 2і 

Ргіпіесі Ьу КІЕУ РКІІЧТЕК5 І_ТО. 2466 Оупсіаз 5(гєе( У/езІ, ТогопЮ, Оп(агіо, Сапасіа М6Р Ш 9 



З М І С Т 

2 Юнацтво і Український Рік Дитини Подруга Гребля 

З "На крилах леґенд" — леґенди про назви 

міст України Ю. Кругляк 

4 Обеліски серця, Шляхи Л. Госейко 

Об'ява ГПРади про Начального Пластуна 

5 Ліна Костенко: Притча про ім'я ** 

6 Як пластова молодь переживає приїзд Марта Кузьма 

Валентина Мороза М. Веремієнко 

Р. Волосенко 

7 Народня картина "Козак-Мамай" М. 

8 Концерт Кульки Л. Ю. 

9 Успіхи наших подруг: Юначка на телевізійній 

програмі М. Л. 

Привіт Морозові Н. Бандура 

10 Як юначки відзначають Міжнародній Рік Дитини ** 

11 Матеріяли на Рік Дитини 

12 Веселий куток: Таємниця однієї ночі Де Кастор 

13 Співучі пластунки М. Л. 

14 25-річчя Української Папської Малої Семінарії *.* 

Молоде перо: Наше життя у Пласті Б. Лавришин 

15 Наші приятелі *.* 

16 Молоде перо: Нуклеарна енерґія в СССР Ю. Іванчишин 

17 Для філателістів: 

Українські мотиви на привітах із "Поїзду Сонця" ** 

Відгук на філателістичну статтю М. Строкон 

18 Український танцювальний ансамбль "Шумка" Т. Г. 

19 Там, де колись загубився; 

Розсудливий Роман Пан Тофель і Подруга 

20 Хроніка 

23 Спорт, До нас пишуть... 

26-28 Датки на пресфонд, Замість квітів на могили, 

Оголошення 

ф На обкладинці: Юначки з Пл. Станиці Торонто під

готовляються до ярмарку. Фото: Іван Ґеречко: 

9 Ілюстратори цього числа: пл. сен. В. Гарпун-Пи-

лишенко, О. Губарєв, пл. сен. Дарія Даревич, пл. сен. 

Ярко Козак і пл. юн. Рома Мішко. 

Редагує колегій. 

Головний редактор: 

пл сен Ольга Кузьмович 

Члени редакційної колегії: 
пл. юн. Андрій Винницький 

пл сен Тонн Гороховим. 

сг. пл Олесь Кузишин 

пл. юн. Всеволод Онишкевич 

ст. пл. Юрій Павлічко, 

пл. сен. Оленсандра Юзенів 

пл. сен. Петро Содоль 

лл. сен. Люба Крупа 

• Усі реданційні матеріяли слід слати 

на адресу головного редантора. 

• Реданція застерігає право виправляти 

мову, ян теж скорочувати й виправляти 

одержані матеріяли згідно з пластовою 

термінологією, пластовими виховними 

напрямними та вимогами 

юнацьного віну читачів. 

ю ц - л к 
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Ю Н А Ц Т В О І УКРАЇНСЬКИЙ РІК д и т и н и 

Дорогі Юні Подруги і Друзі! 

Ми зустрілись і я побачила заклопотане 

обличчя сестрички Тані. Вона відразу й пода

ла причину своєї турботи: 

— Часто читаємо в газетах "Діти — скарб 

народу", "Український Рік Дитини", багато 

проектів, а ми ще нічого не почали. Чим же 

цей рік буде пам'ятний для наших новачок? 

— То не в тому справа, щоб діти запа

м'ятали щось із життя в 1979 році, але щоб 

вони збагатилися духово, і щоб громадянство 

присвятило якнайбільше уваги вихованню 

дітей, — розважно й з повагою докинув Ан

дрій. 

— Я уважаю, що коли б гуртки, курені 

провели для юнацтва те, що радить ГПБулава 

— ляльковий театр, конкурс рисунків, костю-

мівка, висилка книжок дітям у Південній Аме

риці за зароблені пластовим заробітком гро

ші, — то це хоч трохи збагатило б духовий 

світ дітей, збудило б у них патріотичні почут

тя і радість. 

— Давайте зробимо якусь імпрезу для 

новацтва, — запропонувала Таня. 

Роман сидів мовчки, роздумував. Доти

кав рукою обличчя, оглядав усіх присутніх, а 

згодом почав: 

— Чи ви не знаєте того, скільки наших 

молодших юнаків, юначок та новаків і нова

чок не люблять читати книжок, а зокрема 

українських книжок. Полюбити українську 

книжку можуть діти тоді, коли вони змалку 

до читання привчаються. Про це багато гово

рять. Але, мені здається, що виховання, зокре

ма національне, треба починати від основ. 

Треба їм давати духовий корм, щоб пережи

вали, над чимсь думали. Книжки — це історії 

життя людей, тварин, птахів і його проблеми 

— пізнаючи їх, збагачуємос:. Якби кожний з 

наших товаришів і товаришок обрали собі 

молодших і допомогали б їм з лектурами до 

школи чи читанням взагалі, то це була б 

конкретна допомога й дійсний вияв любови до 

дітей. Я пропоную таке: виберім собі відпо

відні книжки, статті в журналах, які варто 

було б прочитати з новацтвом і запропонуймо 

новацькій кадрі, що будемо знайомити з ними 

новаків, чи то на сходинах, чи на окремих 

2 

спеціяльних зібраннях, за підготовки до но

вацьких вмілостей. Влаштуймо т. зв. "Гоцини 

зустрічей з «Готуйсь»" для новацтва. 

— Мені ця ідея дуже подобається, Ром-

Куі — вигукнула Марта. Я знаю по собі — 

поочитаю гарну українську книжку, й мені 

ближчими стають наші люди, уявою відразу 

мандрую в Україну, в ті місця й ті часи, про 

які мова у творі. І серцем відчуваю, що мене 

щось в'яже з українцями. Думаю, що через чи

тання книжок та переживання проблем її ге

роїв ми й стаємо українцями. Я хочу вчити 

дітей читати книжки й їх з ними переживати. 

— І я хотів би читати й розповідати ді

тям щось цікаве. А ви, Подруго, допоможете 

нам підшукати відповідні матеріяли, щоб на

давалися для дітей, щоб про них можна було 

порозмовляти з ними, — звернувся до мене 

Микола. 

— Запропонуємо ще іншим нашим това

ришам і товаришкам це робити. Навіть можна 

поробити такі юнацько-новацькі гуртки для 

цього, щоб зустрічатися з малими. Вони цього 

захочуть, — додав Андрій. 

Мені радісно було від цих думок і плянів 

юних друзів. Мені також хочеться віддати 

рештки свого вільного часу для таких зустрі

чей дітей з книжками, з "Готуйсь". Хочеться, 

щоб діти відчули, що вони для усіх нас справ

ді найцінніший скарб, що збоку старших є 

така велика увага до них, така сила любови, 

що вони повинні її оцінити. А тоді не захочуть, 

і не зможуть бути байдужими до всього укра

їнського. 

А матеріялами радо послужу. Вони в 

списку, сторінка 16. 

Юні Подруги і Друзі! Вчитуйтеся у поезії 

наших духових велетнів, як вони виявляли 

свою любов до народу. "Я на сторожі коло їх 

поставлю слово..." — сказав Шевченко, бо 

рідне слово є єдиним живим джерелом сили 

народу, воно як цілющий напій береже праг

нень і святинь в народі. А навчання рідної 

мови дітей — це розкривання їм багатства їх

ньої власної душі, прищеплювання їм духа 

народу. Ваш задум про добрий вчинок для 

дітей в Році Дитини щляхетний. Щастн Вам, 

Боже! Скоб! 

Подруга Гребля 



„ Н а к р и л а х л е ґ е н д 

ЛЕГЕНДИ П Р О Н А З В И МІСТ УКРАЇНИ 

Збірка Юрія Кругляка, 

ілюстрації О. Губарєва 
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ТРИ БРАТИ 

Потріскався степ, як на дубі кора, 

Земля знемагає у спразі... 

Спинились три вершники біля Дніпра, 

Три брати, три витязі-князі. 

Попереду Кий. Він найстарший з братів, 

А Щек середульший літами, 

А третього витязя звали Хорив, 

Найменший він був між братами. 

До рідного краю князі привели 

Дружину з тяжкого походу... 

Припавши до берега, вої пили 

Цілющу дніпровськую воду. 

А Кий із коня вороненького зліз, 

Окинув околиці зором: 

Ліворуч — дрімучий незайманий ліс, 

Праворуч — байраки і гори... 

— Місцина хороша! почувся басок 

І лунко відбився на схилі. 

Лиш чутно було, як об жовтий пісок 

Сполохано билися хвилі. — 

Послухайте, браття! — продовжував Кий 

І сходив все вище і вище. — 

А що, як отут нам, де берег стрімкий, 

Нове збудувать городище? 

— Це думка хороша! — погодився Щек. 

Хорив на те вимовив гучно: 

— Зі схилів оцих від ворожих пащек 

Було б відбиватися зручно!... 

Порадились браття... І старший мудрець 

З братами зійшов на вершину, 

Десницю підняв і про той рішенець 

Повідав князівській дружині. 

Тут вийшов з ватаги дружинників дід, 

Вклонився і Києві каже: 

— Не раз ти дружину водив у похід 

На військо загарбницьке враже. 

Ти — старший з братів, найвідважніший ти, 

Дружина тебе поважає, 

І місто, що буде отут, наректи 

На честь твою, Киє, бажає... 

Кий зняв з голови шанобливо шолом 

І тричі вклонився до стану: 

— Чолом вам, дружинники вірні! Чолом! 

Доземний уклін за пошану... 

Як вулик улітку, гули вояки, 

Завзято руками махали. 

А в небі, мов птиці, літали шапки... 

— На Києву честь! — всі гукали. 

— На Києву!... — лунко відбивсь на горі 

Пошани народної вияв... 

Коли ж городище звели на Дніпрі, 

Воно і назвалося — Київ. 

р ^ % л » 



ОБ'ЯВА 

Оцим подаємо до відома усім пластункам і 

пластунам у світі та українському громадян

ству, що згідно з Грамотою про Начального 

Пластуна, схваленою 5-тим Збором Конферен

ції Українських Пластових Організацій у 1970 

році та Правильником вибору Начального Пла

стуна — на внесення Комісії для Вибору На

чального Пластуна — Пленум Головної Пла

стової Ради в порозумінні з Головною Пласто

вою Булавою та Крайовими Пластовими Стар

шинами постановив для 14-го червня 1979 ро

ку проголосити ВДРУГЕ Начальним Пласту

ном на чергову семирічну каденцію 

пл. сен. кер. д-ра ЮРІЯ ВОЛОДИМИРА 

СТАРОСОЛЬСЬКОГО. 

Урочисте введення в уряд новообраного На

чального Пластуна відбудеться під час Дня 

Пластуна-Пластунки 22 липня 1979 р. на Пла

стовій Оселі "Вовча Тропа" в ЗСА в присутно

сті пластового загалу і представників Україн

ських Церков та Громадянства. 

Скоб! 

Головна Пластова Рада 

Любомир Госейко 

із книги «Туга за Україною» 

ОБЕЛІСКИ СЕРЦЯ 

Досвідки держав 

з обелісками, 

що клюють решето історій, — 

досвідки держав 

ницьма знялись надвегір. 

А у мене, 

у моїй селитьбі коло серця, 

а у мене — Сонця обеліск. 

У мене — з сажалки тривоги 

столиця суверенних обелісків серця 

стебліє донезмоги. 

У мене — вимологені 

снопи свігад наснаги, 

електрогулі обеліски 

серця. 

Мандрівки серця і століть, 

бескиди ран душі 

і втіхи кораблі, 

під обелісками 

проходять гоголем, — 

звитяжні прапори руїн. 

Зводителю мій донезмоги, 

зжились з небами 

обеліски націй, 

а у мене, 

у моїй селитьбі коло серця 

іще не звершеної 

моєї Держави обеліск. 

Ти не приходь в'язати перевесла, 

вже темні вегори тепер. 

У зоресні сховай свої дівогі перса, 

для тебе я повік умер. 

Ти не приходь, ні завтра, ні ніколи, 

я докохаю нашу жизнь самим. 

І не ходитиму герез те поле, 

що пломеніло врунами жоржин. 

Ти не приходь дівгиною до мене 

кохать в місягновітім лузі — 

ти будь, Вкраїно, матір'ю моєю, 

до тебе вдавсь я, — кажуть друзі. 

ШЛЯХИ 

Не всі шляхи 

ведуть до міста Рима, 

не кожна 

хвиля беріг зустріга. 

Сумлінням світу дорожить людина, 

котрій простелена 

життя тропа. 

Одній — 

стежина у Великий Шлях, 

а другій — 

шлях в гуже сузір'я. 

Таки собі я вибрав вігний фах — 

шукати в совісних 

людей довір'я. 

В шляхах 

люблується весь мій народ: 

таку ж 

Господь нам долю дав віками. 

Пізнать його я безлїг мав нагод, 

та все гужими 

мнимими шляхами. 



Л і н а К о с т е н к о 

Ліна Костенко 

ПРИТЧА ПРО ІМ'Я 

Одного разу десь у антиквара 

серед старого мотлоху знайшли 

•шедевр мистецтва. 

То була картина, 

покрита пилом. 

Хтось провів байдужо 

по полотну рукою, — 

і зненацька 

в щілину огі глянули живі. 

Гарягі, відгайдушні і веселі, 

вони на всіх дивились з далини 

крізь пил віків 

і морок забуття. 

Вони сміялись — 

що їм забуття? 

Щ о їм якихось два ги три століття, 

якщо мірило існування — вігність?! 

Всі заніміли, 

навіть врівноважені, 

скептигні, завжди стримані знавці. 

А потім обережно і побожно 

обтерли пил, 

вдивлялися в мазки, 

вивгали фарби, школу і манеру. 

Хто це? 

Веласкес, Дюрер, Тіціян? 

Чи, може, зовсім невідомий майстер? 

Мовгало загадкове полотно. 

Ні найдрібніших літер, ні ознаки... 

Художник, певно, написав картину 

і, вражений великою красою, 

забув ім'я поставити своє! ... 

А тут же, поруг, висіла картина 

когось із містегкових живописців. 

Така собі, 

всього у ній потроху, 

а головне — 

ім'я на видноті, 

мале ім'я із літер велигезних! 

Ліна Костенно народилася в 1930 році на Київщині. 

Вона занінчила шноли в Києві, а відтак з відзначенням 

Літературний Інститут ім. Горьного в Моснві в 1956 році. 

Вже від студентсьних років вона була зацікавлена літе

ратурою і починає писати вірші. її твори появлялися в 

літературних журналах Києва, Харкова і Львова. Згодом 

вона зібрала їх у трьох збірках п. н. "Проміння землі", 

"Вітрила" і "Мандрівки серця". Ліна Костенко була од

ною перших т. зв. "шестидесятників" і її вірші виклику

вали гострі диснусії, а танож критину представників со-

вєтсьного режиму. 

Це було правдоподібно причиною, чому Ліна Костен

но "замовкла" для широного загалу. її твори перестали 

появлятися в останніх десяти роках, й чуємо про неї дуже 

мало. Остання збірка із 1977 р. "Над берегами вічної 

ріки" — вже далеко не має тієї сили та краси, що давні 

збірки. 

Твори Ліни Костенко з давніших часів, яних в Унра

їні вже не можна дістати, появилися на Заході окремою 

збіркою у Видавництві "Смолоскип" ще в 1969 році. 

К Р А М Н И Ц Я 

П Л А С Т О В О Г О П О С Т А Ч А Н Н Я 

Пл. СТАНИЦІ ТОРОНТО 

2199 Віоог 5г. У/езГ М65 1М2 

Має на складі 

ОДНОСТРОЇ ДЛЯ ЧЛЕНІВ 

УСІХ ПЛАСТОВИХ УЛАДІВ 

ХУСТКИ, ПОЯСИ, ВСІ ВІДЗНАКИ 

Пл. ПРОБ, ЛЕЛІЙКИ, СВИСТКИ, 

К О М П А С И , БЕРЕТКИ, 

Пл. ПІДРУЧНИКИ 

Пл.станицям при замовленні відзнак на суму 

понад $25. — даємо 10% знижку. 

Нове на полицях: гаптовані гурткові й 

ройові відзнаки для гуртків "Волошки" 

і "Барвінок". 



ЯК П Л А С Т О В А М О Л О Д Ь 

П Е Р Е Ж И В А Є ПРИЇЗД 

В А Л Е Н Т И Н А М О Р О З А 

Приїзд Валентина Мороза до С Ш А ско

лихнув усіми українцям однаково, — молод

шими й старшими, — без різниці віку, переко

нань чи почувань. Радіємо, що пластова мо

лодь не лише з великим хвилюванням пере

живає кожну безпосередню зустріч з ним, 

але й тим також, що старається свої почуван

ня передати на письмі. Ось тут подаємо почу

вання та думки трьох юнаків та запрошуємо 

інших писати до нас на цю тему. 

"Дорогий Пане Морозе! 

Я Вам дякую щиро. Ви готові були відда

ти життя за те, щоб ми молоді знали хто ми 

с. Перший раз я цього року зрозуміла вар

тість боротьби за Україну. Бо то наша мати, 

яка навчила нас любови. Коли я довідалася, 

що Ви вийшли на волю, мені хотілося плака

ти. Мені якось легше стало, веселіше, бо я 

знала, що наша надія знову народилася. 

Подякую Вам — але не знаю як, — чи 

знаю... — треба любити Україну, говорити 

рідною мовою, бо я українка, моя душа нею 

збудована, без неї моє тіло — це повітр'я, яке 

віє е напрямі, якого не знає. Ви є наше дерево, 

а ми галузки. Тут в Америці ми часом забува

ємо за наших братів та сестер — тих, що у 

тюрмах й в Україні. 

Будьте нашим учителем — навчайте нас! 

Вітаю Вас — слава Вам, сину України! Ви 

прийшли до нас, як та весна, що приносить 

відродження. Позеленів і зацвів наш сірий 

образ." 

пл. розв. Марта Кузьма 

Пассейк, С Ш А 

ВАЛЕНТИН М О Р О З 

27-го квітня 1979 р. важлива вістка розне

слася в українському суспільстві: "Валенти

на Мороза звільнили з в'язниці, вимінявши 

його за совєтських шпигунів"! 

Мороз приїхав на летовище Кеннеді, звід

ки його перевезли до одного з готелів. Вже в 

п'ятницю ввечорі він зустрівся в готелі з дея

кими українцями, а в суботу приїхав на де

монстрацію до Філядельфії, яка перемінилася 

у величаве й зворушливе привітання для ньо

го. У неділю Мороз прибув до Бавнд Бруку і 

взяв участь у спільній відправі біля пам'ятни

ка героям. 

Зворушливо й тепло вітали між собою 

нескореного героя і борця за волю. 

пл. розв. Микола Веремієнко 

49-ий Курінь, Трентон. 

(Із одноднівки Свята Юрія 1979 р. 

п. н. "Нескорений Дух") 

Н Е С К О Р Е Н И Й Д У Х 

Ми цього року мали радісну й майже не

ймовірну несподіванку — звільнення з неволі 

нашого славного письменника-історика Ва

лентина Мороза, його приїзд до США. А тема 

нашого цьогорічного Свята Юрія є "Нескоре

ний Дух". Маємо тепер перед собою найліп

ший прнмір людини, яка захоплена національ

ним духом і вірою в свободу України, може 

перемогти великі труднощі своєю вірою і не 

заломитися, вийти з неволі зміцненою вірою 

у перемогу. 

Ми українська молодь повинні цей при

клад наслідувати у нашому житті. Ми не мо

жемо забувати нашу культуру, нашу мову, 

наш цілий український нарід. Ми мусимо три

матися разом і боротися разом, бо тільки то

ді є надія на перемогу. "В єдности сила наро

ду, Боже нам єдність подай". 

пл. вірл. Роксана Волосенко 

18-ий Курінь, Нью-Йорк 

(Із одноднівки Свята Юрія 1978 р. 

в С Ш А п. н. "Нескорений Дух") 

В. Мороз 

ЧУТТЯ 

Читає зорі лис, 

в дуплі сова ворожить, 

мовчать кружала пнів, 

шепоче голий граб. 

Ь тоненькі жала зір 

блакитно дзвонить холод, 

земля вганяє щем 

в чуткі підошви лап. 

Ростуть гриби. 

Під мохом на узліссі 

заснув їжак 

у плетиві ожин. 

На вітрі дуб 

гримить іржавим листом. 

Сіріє схід. 

Викреслюється день. 



Н А Р О Д Н Я КАРТИНА " К О З А К - М А М А Й " 

У XVII — XIX ст. в Україні найбільш по

ширена і люблена була народня картина 

козака-бандуриста, часто званого Мамаєм. 

На ній був завжди сидячий козак-бандурист 

на тлі пейзажу, з докладно намальованими 

всіма деталями козацького одягу, козацької 

зброї та кінської збруї. Або внизу картини, 

або в іншому місці часто був доданий текст, 

звичайно віршований, який надавав повнішо

го змісту картині. Уважають, що спочатку 

картини козака-бандуриста були створені 

мандрівними малярами — випусниками Ки

ївської Духовної Академії. Пізніше її копію

вали, завжди додаючи щось своє, народні 

малярі-самоуки, іконописці та ремісники. 

Козака-бандуриста малювали на стінах 

хат, на дверях, віконницях, коминах, скринях, 

а то й на чумацьких возах. Через нетривкість 

цих матеріялів не багато залишилось досьо

годні картин Мамая. А все таки в музеях 

України є їх ще певна кількість. 

Отут, наприклад, бачите образ Мамая. на

мальований на дверях козацького куреня з 

кінця XVIII ст. Як V більшості картин Мамая, 

на ній є кінь та дуб. Козак одягнений у жов

тий жупан та червоні шаравари. На землі бі

ля запорожця та на дереві — його зброя й 

предмети побуту. 

ди. А й вираз обличчя глузливий, доповнює 

характеристику образу, немов жартує з мар

ноти світу. 

Козака-Мамая в цих народніх картинах 

трактовано як волелюбну людину, загартова

ну в боях з ворогом, але і як мрійника. Про це 

свідчить вираз його обличчя, а також і тек

сти, дописувані на картинах. А також і те, що 

його зображували не лише з рушницею, але з 

бандурою чи іншим музичним інструментом. 

А ось далеко пізніша картина — з XIX 

століття, яка знаходиться в Чернігівському 

історичному музею. У ній зображено запо

рожця в особливо розкішному одязі — в дов

гому жупані й шараварах із золотої орнамен

тованої парчі. Направо від нього аркуш папе

ру з написом "Козак луша правдивая — со

рочки не має", щоб поглузувати, мовляв, до

рогий одяг, а сорочки нема — видно голі гру-

Щ е один цікавий образ козака-бандурис

та з Харківського художнього музею. У цьо

му творі добре зображено кремезного запо

рожця, що надхнено грає на торбані і співає 

під могутнім дубом на високому березі Дні

пра. Ідилічним настроєм і спокоєм віє від ко

заків, що на другому березі готують на вог

нищі вечерю. 

Усі ці народні картини відзначалися роз

кішними красками — жовта, червона, зелена. 

Кожна постать, кожний предмет у композиції 

зображували відокремлено, але так, щоб у 

свідомості глядача всі вони виступали в пев

ному розумовому взаємозв'язку. 

Пізніше багато мистців використовували 

цю народню постать Козака-Мамая, а й сьо

годні про нього не забувають, бо була це по

стать цікава і характеристична. Ось Мамай 

мистця Б. Сороки. 

Постарайтеся десь оглянути картини Ма

мая в кольорах. Репродукції є в деяких книж

ках про українське мистецтво. 

М. 
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К О Н Ц Е Р Т 

К У Л Ь К И 

Вже цілий тиждень в нас в хаті велись 

сварки з котом Кулькою. (Ви напевно читали 

в травневому числі "Юнака" про мойого кота 

Кульку, який, між іншим, вміє говорити). 

Справа в тому, що нашу оркестру "Буревій" 

запрошено грати на вечірці на Орликіяді, а 

Кулька настоював, щоб його взяти з нами й 

дозволити співати з оркестрою. 

— Я хочу тільки один раз заспівати, мяв! 

Побачиш, що всім мій спів буде подобатись... 

— Кулько, не може кіт співати з оркес

трою. Це ненормально, і взагалі — хлопці й 

чути про це не хочуть. 

Кулька все таки приготовлявся. Щовечо

ра сідав перед дзеркалом, і піднісши голову 

вгору, затягав тенором Россіні "Котячий кон

церт". Мушу признати, що це виходило на

віть добре. Але співати на Орликіяді?!.... 

** 

— Мамо, де моя вишивана сорочка?, — 

попав я в паніку у п'ятницю, вибираючись на 

Орликіяду. (Наша група в оркестрі мала гар

ні вишивані сорочки). 

Шукала мама, шукала сестра шукав най

більше я. Сорочки як не було так і нема. Та 

коли я ще раз зайшов у свою кімнату, то по

мітив на бюрку картку, на якій було написа

но: "Сорочку забрав я. Віддам біля автобусу, 

якщо візьмеш мене на Орликіяду. Мяв!" 

Лихий до нестями на Кульку пригнав я з 

наплечником під домівку. Юнаки й юначки 

сиділи вже в автобусі. Хлопці з нашої орке

стри зарезервували собі шість місць в кінці 

автобусу. На одному з них чемно сидів на мо

їй вишиваній сорочці Кулька. Подивився на 

мене мило і підсунувся до вікна роблячи мені 

місце. Автобус рушив і ми виїхали за місто... 

По приїзді на Союзівку, я вхопив Кульку на-

руки, щоб не попав під ноги пластунам, і пі

шов до призначеної для оркестри кімнати. 

Замкнувши його в ній, пішов до залі, де мала 

відбуватись вечірка. Ми уставляли наші ін

струменти і голосники, зачіпали юначок. 

Про Кульку я не забував, бо щоякийсь час 

хтось приходив і інформував мене, що Кулька 
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жалісливо плаче в кімнаті. Але я був без сер

ця. 

Після вечері — пішли ми до кімнати вдя

гатись у наші одяги. В кімнаті було тихо і я 

подумав, що Кулька заснув. Та коли я пере

шукав всі закутки і Кульки не знайшов, я на

лякався. Холодний піт виступив мені на чоло 

і моє сумління почало мені шептати: 

— Він же ніколи не був в лісі. Він пропа

де. Його розірвуть дикі звірі! 

— Не журись, Юрку. — Кулька не пропа

де, потішав мене Олег. — Коти ж знані з того, 

що приходять до своїх домів із-за сотень миль. 

Він поверне... 

НІіика Т? 

— До своїх домів?! — Я уявив собі Куль

ку, як він біжить автострадою домів і попадає 

під авто..., мотоцикль..., його розривають соба

ки... Я вибіг надвір і кликав Кульку. Але на

даремне. Кулька не прибіг, як завжди. Щоб я 

не дав, щоб повернути все назад... Та треба 

було йти грати. Коли вечірка скінчилась і на 

Союзівці затихло, я стояв біля вікна і дивив

ся в темноту ночі. Як повернутись додому 

без Кульки? Чи залишитись тут на кілька 

днів, може він прийде? Раптом десь з далинг 

донеслась мелодія Россіні! Ой, та це Кулька! 

Швидко вхопив я ліхтарку і вибіг надвір. На

дворі не було аж так темно, як мені видава

лось з кімнати. З-за хмари навіть вийшов мі

сяць. Я надслухував. Так, знову зі сторони 

лісу, де водоспад, почулось "мяв, мя-га-ав..." 

Доріжкою, через місток спішив я. Спів вже 

ближче і ближче. Нарешті — на маленькій 

полянці серед високих смерек я побачив чо

тирьох котів. Кулька співав дивлячись на мі

сяць, а коти дивились на Кульку. Слухали йо

го співу і час-до-часу помагали. Та коли під 

моєю ногою трісла гілка — вмить розбіглись. 

Я вхопив Кульку на руки і поніс до хати, обі-

цюючи по дорозі, що на вечірці "Верховинок" 

я дозволю йому співати з оркестрою. 

Л. Ю. 



Успіхи наших подруг 

ЮНАЧКА НА ТЕЛЕВІЗІЙНІЙ ПРОГРАМІ 

Приємну несподіванку зробила сіракузь

кій громаді пл. вірл. Наталка Шпічка своїм 

виступом на телевізійній програмі з показом 

писання писанок 11 квітня 1979. 

Пл. вірл. Натална Шпічка, нвітень 1979 р. 

Цей її виступ відбувся в рамках програми 

"Жінка в поході", яку веде кожного дня пів 

години перед полуденем на руслі ч. З (М5УК) 

п-ні Дж. Ґібсон. Наталка мала до використан

ня 20 мінут. Сама вона, вбрана в гарно виши

вану блюзку, маючи біля себе кілька гарних 

вишивок, керамічних виробів і писанок, роз

повіла докладно про знаряддя, потрібне для 

виготовлення писанки, про техніку писання 

писанок, про символи, які є зображені на пи

санках. Показуючи писанку, на якій був три

пільський орнамент, Наталка пояснила, щ о 

саме на цій старовинній трипільській культу

рі творилася українська культура в пізніших 

віках. Зображені на писанці колоски пшениці, 

Наталка пояснила тим, щ о в Україні родиться 

багато пшениці, і Україна завжди була і є й 

тепер шпихліром для цілої Европи. 

На запит п-ні Ґібсон, в який спосіб укра

їнці поза межами своєї Батьківщини зберіга

ють свої традиції, Наталка пояснила, щ о бать

ки передають їх своїм дітям, а діти внукам, і 

так іде з покоління в покоління, з роду в рід. 

Крім того українці мають свої молодечі орга

нізації, а одною з них є Пласт, до якого вона 

сама належить. Пластунки сходяться разом, 

учаться вишивати, писати писанки й позна-

йомлюються з українською культурною спад

щиною. 

Приємно було бачити цю пластову юнач

ку на телевізійному екрані з її свобідною по

ведінкою і зі знанням ділянки українського 

мистецтва, яке вона репрезентувала. Наталка 

— це членка юначок "Євшан Зілля 3", який 

в червні ц. р. закінчить своє 7-літнє існування. 

Всі членки цього гуртка (за винятком одної, 

на рік молодшої), закінчать в червні ц. р. се

редню американську школу (українську за

кінчили матурою два роки тому) і, діставши 

звільнення з УПЮ, будуть оформлюватися в 

УСП. 

м. л. 

ПРИВІТ М О Р О З О В І 

Мороз - вкраїнський дисидент, 

Поет, борець, повстанець. 

У тюрмах роки загубив, 

Як в'язень, як засланець. 

За що? — Бо він не підкорявсь 

Грізній асиміляції, 

А все боровсь і захищав 

Всі інтереси нації. 

Він українцям показав, 

Як кути витривалість, 

Як в невигодах, в час тортур 

Добути досконалість. 

Силою духа він переміг 

Усі ворожі сили. 

Ніякі ґрати, ані тюрми 

Його не заломили. 

Бо він боровся за права 

Для "вільної людини", 

Для українців — й не забув 

За інші теж країни. 

Тому весь світ за нього став 

І визволив з неволі, 

І змогу дав йому щ е жить 

М і ж нами тут — на волі. 

Привіт тобі, — Ти богатир! 

Привіт і слава, друже, 

І знай, Морозе, щ о тебе 

М и поважаєм дуже! 

Написала пластунка-юначка Наталка Бандура, 

учениця 9 кляси. 
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Ян пластуни відзначають 

Міжнародній Рік Дитини 

І Н О Ю О Р М А Т И В Н И И 

Б Ю Л Е Т Е Н Ь 

ПЛАСТОВОЇ СТАНИЦІ В МОНТРЕАЛІ 

ИЛвТ ГА550СІАТІ0М ЇЕ І.Д 
ЛимЕ5»е іжздіиіемме ии 
фи£6£С 

К/йт і«я«ілдчм уоитн 
А550С1АТІ0^ ОР 
9ЧЕй£С 

ГПТі. фи£ДЕС 
НІХ-1М7 
ТЕІ..: 7 2 2 - 3 ^ . 

«ЕИ"і»вИ'<НЕ4И(И11НЯ НЛ 1»«вАГ"їуК0ТІй«| тЛ>из" чЕнЕ ДЛЯ ЧИЕНІв 
їїиДстово, стяниці в Мо»т«ялі. Аг>у»вчнч І60-т.йтіі.иикій 
V ОтРАб^ ЬММЕТЕКН. Тфосипо 5вЕЄТ«тиМІ До ІЧ. етМ£4*№ 72|-?1*Ч 

0.КОГПЄНКЙ ззг-4935" 

У ПЛ. СТАНИЦІ М О Н Т Р Е А Л Ь 

Пластова Станиця в Монтреалі постійно 

видає цікавий "Інформативний Бюлетень" і 

який завжди пересилає до редакції "Юнака". 

Перше його число у 1979 році прикрасила об

кладинка із спеціяльний рисунком відомої 

нашої письменниці і мистця Ніни Мудрик-

Мриц з нагоди Року Дитини. Цей рисунок з 

пластовими мотивами і тому з приємністю по

даємо його на сторінках "Юнака", щоби мо

гли його бачити не лише члени Пластової Ста

ниці в Монтреалі. 

З нагоди Року Дитини новаки й новачки 

разом з дітьми Монтреалю мали нагоду весе

ло провести час на пластовій забаві п. н. " А у 

нас нівроку — аж чотири пори року". На заба

ві діти бавилися і співали співогри. Новацтво 

показало інсценізовану казку "Снігурик" Ле

сі Храпливої. 

У ПЛ. СТАНИЦІ НЬЮ-ЙОРК 

Прочитавши в "Юнакові" звернення Го

ловних Булавних Юнацтва робити добре діло 

з нагоди Року Дитини юначки з 2-го Куреня 

УПЮ-ок ім. Лесі Українки в Нью-Йорку про

вели в місяцях березні та квітні два добрі 

вчинки. 
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Перший з них — це була для новачок Ста

ниці Нью-Йорк "година казок та ігор". Юнач

ки під проводом курінної пл. розв. Марти 

Івашків "запросилися" на сходини гнізда но

вачок і вивели інсценізацію несмертельної 

"Ріпки", відтак "Колобка", а далі перевели з 

новачками веселі ігри, пісні й забави. Крім 

того, зв'язкова 2-го Куреня пл. сен. О. Кузьмо

вич розповіла новачкам казку про "Довге 

ім'я", а вкінці юначки частували своїх малень

ких гостей "колобками", якими були популяр

ні пампушки-" донатс". 

Ця "година казок" принесла вдоволення і 

юначкам, і новачкам, які з захопленням брали 

живу участь у всьому. 

У місяці квітні 2-ий Курінь присвятив 

"доброму ділові" свої курінні сходини. Кож

на юначка принесла українські дитячі книж

ки, яких вже не вживає, як теж дещо з свого 

одягу, а що всі принесли всього щедро то ви

готовлено аж дві пачки для українських ді

тей в Бразілії. 

"Куховарки" в Інтернаті св. Ольги, Прудентополісі, 

Бразілія 

Щ о б и юначки мали більше почуття без

посередньої допомоги й свідомості — кому 

ця поміч буде, цілі курінні сходини були по

свячені розповіді та інформаціям про україн

ських дітей в Інтернаті Святої Ольги в Пру-

дентополіс. З цікавістю розглядали вони та

кож знімки з інтернату, українські підписи 

дівчаток та дивувалися незвичним тут у нас 

іменам. Усі цікаві інформації та знімки дала 

ст. пл. Ксеня Гапій, яка листується з одною 

молодою учителькою-катехиткою з Колегії 

Святої Ольги. Тій учительці вислали юначки 

зібрані книжки й речі. М о ж е їхнє добре діло 

принесе радість і допоможе тим дітям, які 

бажають читати українською мовою, а не ма

ють відповідних книжок. На знімці, яку ми 



позичили від ст. пл. К. Гапій, бачимо дівчаток 

з Інтернату в Прудентополіс, як підготовля

ють їжу для своїх товаришок. Хоча вони мо

лоденькі, проте їм доводиться по черзі варити 

на 100 осіб, як теж виконувати інші роботи з 

домашнього господарства. 

** 

* 

Цього року у Станиці Нью-Йорк не пере

ведено куховапського курсу, але юнаки XXI-

го Куреня УПЮ-ів ім. Е. Коновальця влашту

вали в одну п'ятницю квітня в домівці продаж 

печива. Щоб краще смакувало — приготовили 

ще й свіжу каву. З доходу — пересилають 

50.— дол. "Юнакові", як 5 дарових передплат 

для дітей у Південній Америці, і думають, що 

в 1980 році, коли відзначатимуть 25-ліття сво

го Куреня, — ще поправляться. 

ХХІ-ий Курінь був заснований в Нью-

Йорку у 1955 році. Першим його зв'язковим 

був пл. сен. Микола Василик, Чок. Теперіш-

ним курінним є пл. розв. Лесик Кмета, а зв'яз

ковим ст. пл. Юрко Яримович, ЧК. 

П.С. 

Пластун справедливий — тому зв'язковий 

Група членів XXI Куреня УПЮ-ві біля стола з печивом. 

Перший зліва: нурінний Лесик Кмета. Олег Данилюк — 

зайнятий — приймає гроші. 

куреня просив підкреслити, що продаж печи

ва і цей даток юнаків для дітей з Південної 

Америки з нагоди Року Дитини не був би 

можливий без дуже активної допомоги мате

рів юнаків. їм усім належиться особлива по

дяка! 

МАТЕРІЯЛИ 

Н А РІК Д И Т И Н И 

Ннижни: 
В. Бандурак: Козацька дитина 

Грінченно: Олеся 

М. Погідний: Гетьманська булава, Срібна гривна 

В. Барагура: Меч і книга 

Ф. Злотополець — І. Федів: Син Унраїни 

Леонид Мосендз: Велиний лук, Засів 

Марія Галун-Блон: Тітна Америка (скорочено в перекладі 

твір поміщений в "Готуйсь", починаючи від грудня 

1978 р.) 
У "Готуйсь" є багато норотних нарисів, з яними варто 

познайомити дітей. 

1976 рін: У свята Марка думками з дідунем (ч.1), Тарасо

ва мандрівна до манастиря (2), Бабуня розповідає про 

Великдень (4), Дитинство Отамана ( ), "Я побіжу для 

тебе, Айно!" (7-8). "Марків дідусь розповідає..." (11), 

Найбільший скарб (11) 
1977 рін: Снігурик (4), Іванова посвята (8-9), Андрійно 

одержав листа (8-9), Звідки ж вони знають, що я новак... 

(10), Горобчин у чужому пір'ї (10), Андрійнові подарував 

дідуньо свій снарб (11), Ян Святий Минолай допоміг Ан

дрійнові (12). 
1978 рік: Андрійко готується святкувати Різдво (1), Ма

лий Михайлик, який великим ученим став (2), Дідусь роз

повідає Андрійкові про Миколу Міхновського (3), "Зірко 

понотися!..." (4), Олені готуються до Свята Матері (5), 

Маркове свідоцтво, Андрійно хоче допомогти "Каравані", 

Унраїнсьний мовоченно (6-7), Як на хуторі виростала Оля 

— славна Олена Пчілна (8-9), Щ о Андрій довідався про 

генерала Мирона Тарнавського (8-9), Ян Софійна Ліндфорс 

полюбила Україну? (10), Золоті нущі (11, Як Уля зрозумі

ла новацьний закон (12). 

1979 рін: Андрійкове Різдво, Рін 1979 — це рік Дитини (1), 

Хто є герой (2), Петрин деклямує на святі Шевченна (3), 

Андрійно шукає свого загубленого у війні вуйка (4), Ан

дрійно і мама (5). 

Українська Кредитова Кооператива 

" С А М О П О М І Ч " 

у Філядельфії 

4814 N. Вгоасі 5ігееі 

РЬіІасІеІрЬіа, РА 19141 

РЬопе: СІ.5-8770 

Приймає ощадності, дає позички 

Урядові години: 

Понеділон закрито четвер 9-12 

Вівторок 9-12 п'ятниця 3-8 

Середа 3-8 субота 9-12 



Веселий куток 

Т а є м н и ц я о д н і є ї н о ч і 

На пластовій оселі ніч. Затихло все. Не 

співають пташки, юнаки вже собі дотепів не 

оповідають, в кухні перестали гримати баня

ками. Чути тільки рівний віддих лісу і табо

ру... 

Несподівано: 

— Сюрррррррррррррррррр! — свисток. 

— Алярм!!! 

З криком і з лямпочками вибігає на пло

щу провід. 

— Аляааарм!!! 

Будиться ліс, будиться табір, якась пташ

ка скиглить з переляку; пані з кухні протирає 

очі і каже: 

— Знову повар'ювали! 

З шатер вискакують юнаки: Грицик з на-

плечником, Кулька з наплечником, Цицик з 

наплечником, Булька з наплечником, Цибуль

ка з валізкою, Пігулка з нап... Стоп! Верни! 

Цибулька з чим? З валізкою? З валізкою!!! 

— А то що? — питається бунчужний. 

— Валізка, — відповідає Цибулька. 

— А що валізка робить на таборі взагалі, 

а на алярмі зокрема? — хоче знати бунчуж

ний. 

— Друже бунчужний. Я є людина непов

нолітня. Я ходжу до школи і не працюю, і то

му я є економічно залежний від своїх батьків, 

— каже Цибулька, — які вислали мене сюди, 

якнайкраще забезпечивши всі несподіванки... 

— Але чому ти не маєш наплечника? — 

докучає бунчужний. 

— Друже бунчужний. Я є людина непов-

нолітна. Я ходжу до школи і не... 

— Стій на струнко і мовчи, як до мене 

говориш! — наказує бунчужний. — Хоч ти 

людина неповно-якась-там, але ти мусиш зна

ти, щ о до повного пластового виряду нале

жить наплечник. 

— Це, друже бунчужний, справа диску

сійна, питання інтерпретації. В основному ва

лізка виконує те саме завдання, що наплеч

ник, тільки далеко досконаліше. Ось напри

клад: у валізці можна положити чисті скар-

петки наліво, а ті що ні, направо, і вони не 

поміщаються. З валізкою можна по місті хо

дити, і ніхто нічого не скаже, а як піти з на

плечником, то кажуть "бой-скавт". На валіз

ку можна сісти, стати, на ній їсти, писати, 

грати всякі ігри, бо вона квадратова... 
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— Сам ти квадратовий! — визвірився 

бунчужний. — І як ти валізу візьмеш на пле

чі? — додав лагідніше, тим самим признаючи, 

що в думках Цибульки є багато рації. 

— Друже бунчужний! Хоч я людина не

повнолітня і так далі, але навіть я знаю, що 

валізки ніхто не бере на плечі. А ви дозрілий 

мужчина, який вже міг би бути моїм татом... 

Над цим бунчужний призадумався: Бути 

татом Цибульки? Ні! Ніколи! Краще з кри

вою одружитися, або взагалі ні, тільки щоб 

не бути татом Цибульки! 

— ... валізки ніхто не бере на плечі! — за

кінчив Цибулька. 

— Гм, — сказав бунчужний. 

— Ви напевно хочете знати, що я роблю, 

як мене від валізки заболить рука? — додав 

Цибулька. — Отже, беру в другу руку, а як 

від наплечника заболять плечі, то яка частина 

анатомії їх заступить? 

Бунчужний не відповів. Він щось хотів 

сказати про переходження потоків з валізкою 

і про альпіністику з валізкою, але передбачив, 

що Цибулька скаже, що на оселі нема ані по

токів, ані Альп, і не сказав нічого. І так вони 

стояли і дивилися, — бунчужний на Цибуль

ку, а Цибулька на бунчужного, — аж поки не 

почав накрапати дощик. 

Миттю бунчужний вернувся до дійсносте. 

— Витягайте дощовики! — залунав на

каз. 

Грицик витягнув дощевик, Цицик — до-

щевик, Булька дощевик, Пігулка дощевик, а 

Цибулька — парасолю... 

На другий рік включено два нові пункти 

в програму Дня Пластуна: поруч з показом 

еволюції пластових одностроїв і з показом 

в'язання пластових краваток відбулися вежі 

з валізок і вправи з парасолями. 

ДеКастор, 27. V. 1961 

З книжки "Округлі квадрати" 

•Замовляйте ннижну гумору 

"Округлі нвадрати", висилаю-^ 

чи три доляри на адресу: УУ 

Пласт — "Верховинни" 

140, 2 Авеню 

Нью-Йорн. Н. Й. 10003 
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СПІВУЧІ ПЛАСТУНКИ 

Ансамбль юначон XXXIV Куреня УПЮ-он в часі виступу на 

14 Нрайовому Пластовому З'їзді: з бандурами від ліва: пл. 

розв. Таня Гурсьна, пл. вірл. Леся Гурсьна; стоять: пл. розв. 

Ніна Назаренко, пл. вірл. Ліда Гвозда, пл. уч. Натална 

Назаренно, пл. розв. Оля Жовніренно, пл. розв. Рома 

Прибила, пл. розв. Христя Дмитришин. 

Вже від кількох років існує при XXXIV-

ім Курені УПЮ-ок співочий ансамбль. Він 

при акомпаніяменті бандур виступає майже 

на всіх пластових і громадських імпрезах в 

Сіракузах, а часом і в сусідніх громадах. У 

цьому ансамблі співають всі членки Куреня, 

а на бадурах грають дві сестри Олеся і Таня 

Гурські. Вони вже впродовж 5 років їздять в 

ГУТІРКА 

часі вакацій на науку гри на бандурі до ма-

естра Григорія Китастого, який провадить 

курси гри на бандурі на таборах ОДУМ. Ан

самблем керує пл. вірл. Олеся Гурська, тепер 

курінна. Вже від нового року ансамбль висту

пав на таких імпрезах: Свято Державности в 

Сіракузах, Шевченківські концерти в Сіраку

зах і Рочестері, а останньо на ХІУ-тому Кра

йовому З'їзді на Союзівці. Цей останній виступ 

складався з таких точок: "Тихо над річкою" 

— народня пісня, "Ясени" — муз. Кривенько

го, "Пісня пластунів" — слова К. Рошко, муз. 

Григорія Китастого, "Буковинка" — інстру

ментальна в обробці Г. Китастого, "Полтав

ський рушничок" — сл. Л. Матірної, муз. Т. 

Середи і "Виростеш ти, сину..." — муз. Паш-

кевича, слова В. Симоненка. 

В останньому виступі не брали участи З 

юначки, які не мали змоги поїхати на "Сою

зівку". 

На станичному Святі Весни, яке було 3-го 

червня ц. р., кілька старших юначок, добрих 

співачок, були звільнені з У П Ю і віддійшли з 

Куреня, а тим самим перестануть співати в 

курінному ансамблі. На щастя восени перей

де з У П Н до У П Ю цілий один рій новачок і є 

надія, що саме вони поповнять цей курінний 

ансамбль і він зможе продовжувати свою пра

цю. 

СКОБ! М. Л. 
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25-РІЧЧЯ У К Р А Ї Н С Ь К О Ї П А П С Ь К О Ї 

М А Л О Ї С Е М І Н А Р І Ї 

Читачі "Юнака" мали нагоду часто читати дописи 

учнів цієї школи. Ім'я її відоме також і всім відвідува

чам Риму, усім тим, які цікавляться українським шкільниц

твом, а зокрема школою, яка забезпечує освітою майбут

ніх кандидатів на священиків. 

Українсьна Папська Мала Семінарія в Римі 

Мала семінарія — це продовження Львівської малої 

семінарії. її заснував Иир Іван Бучко (ректор Львівської 

малої семінарії) в Люрі (Франція 1952-1956), звернувся 

до нововисвячених українських Салезіян, щоб вони взяли 

провід цієї школи. У 1956 р. школу перенесено до Ка-

стельґандольфо біля Риму й приміщено в будинку, що 

його закупив був митрополит Андрей Шептицький для 

питомців Папської Колегії св. Йосафата на вакаційну осе

лю. У 1959 р. школу перенесено до будинку при Вія Боч-

чея. Тут вона приміщена тепер. Першим ректором став 

о. Андрій Сапеляк, а коли він виїхав до Арґентіни, но

вим ректором став о. Степан Чміль (1961-67). Третім рек

тором був о. Василь Сапеляк (1967-76), а від 1976 ректо

ром став знову о. Степан Чміль. По смерті останнього 

від вересня 1978 р. ректором школи є о. Володимир Гри-

нишин. 

У 1963 р., за старанням тоді митрополита, а тепер 

патріярха Йосифа Сліпого, прибувшого з неволі до Риму, 

папа Іван XXIII дав Малій семінарії привілей "Папської 

семінарії", тобто надав право її учням вступати до ви

соких шкіл з матуральним свідоцтвом цієї школи. 

Блаженніший Патріярх Йосиф відразу оточив цю шко

лу найдбайливішою опікою. Він бачув у ній "живучість і 

виразні надії на нашу майбутність". Патріярх бачить ви

разне Боже благословення на ній. "Вона постійно росте 

І розвивається, вона була єдиною українською середньою 

школою на поселеннях з повним українським вихованням 

у Христовому дусі. її провадили повні запалу українські 

руки, вона збирала дітей українського народу з числен

них поселень, за чверть сторіччя було їх понад 700. Во

на видала кільканадцять священиків, чималу кількість ун

раїнсьних інтелігентів з замітними професіями,... вихова

них у християнському дусі мирян, які працюють для свого 

народу". 
Святкування свого 25-річчя УПМСемінарія мала в січ

ні ц.р., хоч дата заснування припадає на 29. VI. 1952 р„ 
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але через несподівану смерть о. ректора С. Чміля в 

січні м.р. свято перенесено на поточний рік. 

У програмі святкування було: відчитання телеграми 

від Святішого Отця Івана-Павла II, виступи хорів, тан

цювальних ансамблів, оркестри малих семінаристів і свят

кові промови. Серед визначних гостей були: перший рек

тор Кир Андрій Сапеляк, Кир Мирослав Марусин, монс. 

Миляник і монс. Ді Б'ядже, представник Салезіянської 

курії дон Фйора ,дон С. Дебоніс — представник верхов

ного настоятеля оо. Салезіян, були й представники всіх 

українських інституцій у Римі, були гості чужинці: литов

ці, словаки, італійські черниці. 

Після урочистого Богослуження з участю численних 

отців відбулася спільна трапеза з великою участю ви

значних гостей. 

М О Л О Д Е ПЕРО 

Н А Ш Е Ж И Т Т Я У ПЛАСТІ 

У вересні 1972 року перейшов до У П Ю рій 

новаків, які називалися Мономаховичі, і всту

пили до п'ятого куреня, як гурток під назвою 

"Яструб". Ніхто не знав, чого сподіватися. Ми 

чули, що будемо самі провадити сходинами, 

але в це не вірили. 

Ну, так сталося. Ми вибрали гурткового 

і почали нашу довгу кар'єру в юнацтві. Наші 

сходини провадилися за такою програмою: від

криття, різне, де переговорювали важливіші 

справи, тоді гутірка, гра і закриття. Перший 

рік був чудовий. Влітку ми поїхали на перший 

юнацький табір. Спали у шатрах, ходили на 

прогулянки й їздили у канойках. 

Другий рік юнацтва почався, і ми далі ма

ли сходини. Відкриття, різне, гутірка, гра і за

криття. Ми склали першу пробу, почали дру

гу і що? Відкриття, різне, гутірка, гра і за

криття. Час від часу ми на сходини поїхали 

або до когось до хати, або кудись інде. За п'ять 

років ми прослухали 200 гутірок, грали 180 

ігор (включно зі співом) і вже було трудно 

знайти цікаві гутірки й ігри. Сходини става

ли нудними й були некорисні. Аж у лютому 

1978 р. ми почали підготовлятися до третьої 

проби. 

Третя проба вимагає гутірки від різних 

"спеціялістів", і кожного тижня сходини бу

ли інакші, і завжди цікаві. Виглядає, що тре

тя проба нас урятувала, лише, що тепер має

мо страшно багато роботи. Чи не можна ні

кому догодити?! 

пл. розв. Борис Лавришин 

У-ий Курінь ім. Т. Чупринки, Торонто 
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Як ми вже писали, Пластова Станиця у 

Вашінгтоні провела у квітні "Вечір Юнака". 

Побіч морального успіху і вдоволення усіх 

учасників того вдалого вечора присутні зібра

ли ще також 80 дол. на пресфонд "Юнака" 

та враз з привітом "Юнакові" з підписами 

учасників організаторка вечора пл. сен. Л. 

Раковська переслала їх до редакції. 

Щиро дякуємо на руки пл. сен. Л. Раков-

ській усім виховникам та учасникам "Вечо

ра" у Вашінгтоні, за їхній ентузіязм, добру 

волю, пропаганду "Юнака" і за щедрі датки. 

Надіємося, що тепер коли Пластова Станиця 

у Вашінгтоні пішла слідами Нью-Йорку при

лучаться до того також інші Станиці та восе

ни "Вечорі Юнака" відбуватимуться у різних 

містах, де живуть пластуни. 

** 
Як вже стало традицією ХІІІ-ий Курінь 

УПЮ-ів ім. Гетьмана Петра Конашевича-Са-

гайдачного в Едмонтоні під проводом вірного 

приятеля "Юнака", зв'язкового пл. сен. Івана 

Гараха, ПБ. знову провів "Листопадовий 

марш" на пресовий фонд "Юнака". У висліді 

марш приніс 244.60 дол., які пл. сен. І. Гарах 

переслав тепер на наші руки ще і виправдую

чись, що тим разом робить це пізніше, ніж 

звичайно. 

М и щиро дякуємо пл. сен. І. Гарахові та 

усім юнакам із ХШ-го Куреня за їхню ініція-

тиву, запал і велике добре діло, що вони зро

сли. Чи справді це їхнє добре діло не може 

зрушити сумління інших юнацьких куренів та 

спонукати їх до подібного діла? 
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На знімці бачимо юнаків, що брали участь 

у "Листопадовому марші": від ліва пл. розв. 

Роман Дрогомирецький, пл. розв. Остап 

Скрипник, пл. розв. Петро Тарнавський, пл. 

розв. Андрій Тарнавський, пл. розв. Данило 

Порохівник, пл. уч. Андрій Горбай, пл. уч. Бо

рис Гавриш, пл. вих. Іван Гарах. Знімку зро

била пані Гавриш. 

А ось так виглядає збірковий листок 

"Листопадового Маршу". 
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Н у к л е а р н а е н е р ґ ї я в С С С Р 

Випадок з нуклеарним реактором, що 

стався 28 березня цього року на "Тримилево-

му острові" в Пенсільванії, радіяція, що була 

вища понад норму, розійшлася в повітрі. 

Про це писала преса багатьох країн. Було в 

минулому й ще є тепер велике зацікавлення 

нуклеарними реакторами в Канаді, у С Ш А та 

в Европі, небагато про цю справу чути в Ра

дянському Союзі. 

Проте — вже кілька спеціялістів і репор

терів відвідали радянські реактори. Більшість 

з них погоджується з думкою, що СССР хоче 

підвищити свою продукцію електрики нукле-

арною енергією. Тепер два відсотки електрич

ної енергії продукують нуклеарними реакто

рами. А в пляні є підвищити цю продукцію 

до тридцять відсотків в 2000 році будовою но

вих реакторів. 

Входять в цей плян малі реактори, що бу

дуть два чи три кілометри від міста, а їх во

ду будуть вживати для огрівання будинків. 

Два чи три кілометри від міста, це багато 

ближче людей ніж це дозволено в Західньому 

світі. Також ще включено реактори т. зв. 

"брідер", які мали б стати головною опорою 

системи продукції енергії в Радянському Со

юзі. Президент С Ш А Картер просив, щоб на 

Заході не будувати цього роду реакторів, бо 

з них багато більше нуклеарних покидьків, 

які на тисячі років випускатимуть радіяцію. 

СССР вже має один "брідер" реактор в місті 

Шевченко над Каспійським морем, і думають 

їх мати ще більше. 

Додати до цього й те, що совєти думають 

вживати такий спосіб технології, який з при

чин безпеки не дуже прийнятий, а це тому, 

що в них є брак кваліфікованих людей, як та

кож і матеріялу — спеціяльно компютерів. 

їхні реактори в опінії вчених перестарілі, але 

вони не мають технології, щоб збудувати во

допровідники, які б могли витримати дуже 

високий тиск води. 

Один з репортерів часопису "Популярне 

знання", з якого я взяв більшість моїх інфор

мацій, пише, що в одному нуклеарному ком

плексі вони мали нагоду побачити нутро од

ного експериментального реактора, коли він 

працював. Хоч відвідувачі реактора думають, 
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що забагато радіяції на них не було, проте 

вони могли легко поковзнутися й впасти в ре

актор — "викупатися в радіяції", бо було ли

ше мале поруччя і нічого більше для безпеки. 

Один з директорів нуклеарної безпеки 

сказав, що на Заході забагато турбуються без

пекою реакторів, бо стоплення середини чи 

втрати води для охолоджування ніколи не мо

же бути. Тому в СССР нема ніяких забезпе

чень, щоб стримувати поширення радіяції. 

В місті Нововороніж, десь 500 км. на пів

день від Москви і кількасот км. на північний 

схід від Харкова, є кофплекс нуклеарних ре

акторів. Лишень п'ятий, себто найновіший, 

має вміщення на випадок поширення радія

ції. Це єдиний такий реактор на цілий СССР. 

Він там тому, що Нововороніжський комплекс 

— це показовий. Совєти вже стратили мож

ливість збуту реакторів в Югославії і Румунії, 

бо їх реактори не мають вмішення на радія

цію, і маючи один такий показовий, вони ду

мають, що більше продадуть. А досі продано 

тільки один реактор поза СССР — а саме 

Фінляндії. Але Фінляндія замовила з ним аме

риканське вміщення на радіяцію та західньо-

німецькі комшотоші. Щ о совєти роблять з ну

клеарними покидьками та з уживаним пали

вом Сяке випускає велику радіяцію на тисячі 

років) не знаємо. 

Цікаво буде знати — чи нуклеарні реак

тори будуть слухати не лишень законів фізи

ки, але й наказів комуністичної партії. 

пл. розв. Юрій Іванчишин, Торонто 

хк: зчяс :хкс :хк: ^НУС ^<к: 

1 С Н 0 Е . К Я П 

Купно і продаж реальностей 
Оцінка (валюація) реальностей * 
Аранжування, купно і продаж 
мортґеджів 

Загальна асекурація 

к. сно^кАN & со. имітЕО 

РеаІІог — Іпзіігапсе Адепт 

527 Віоог 54. М. ТогопЮ — ТеІ.: 532-4404 
2336 Віоог 5». \/У. Тогопіо — ТеІ.: 763-5555 

4984 Очпсіаз Зі. \М. ЕюЬісоке — ТеІ.: 236-2666 

ІМ5ПКАМСЕ: 

2336-А Віоог 5і. VI. — Тогопіо — ТеІ. 763-5666 
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УКРАЇНСЬКІ М О Т И В И Н А ПРИВІТАХ 

ІЗ "ПОЇЗДУ С О Н Ц Я " 

Як і минулими роками, Союз Українських 

Філателістів у Австрії взяв активну участь у 

т. зв. "Поїзді Сонця" у травні цього року. З 

цієї нагоди австрійська пошта дозволила на 

офіційну печатку, що зображує ікону Різдва 

Христового з XVIII сторіччя, яка міститься в 

українській католицькій церкві св. Варвари у 

Відні. 

ОЄРІЦІИНА ЛИСТІВКА 

15. Зоппепгид, 
24.Ьіз27.Маі1979 

я є р> и в і_ і к 

ЧТ Е П Я Е І С Н 

. 

,^ 

ІІкг.^еіппасІїІБІкопе (18.^.), \ЛЛ 

Наші читачі напевно добре пригадують 

собі цю ікону з обкладинки "Юнака" за сі

чень цього року. Вона буде на офіційній ав

стрійській Різдвяній марці взимку 1979 року. 

На поштівці, яку переслав нам до редакції 

наш постійний співробітник ст. пл. Борис 

Ямінський, бачимо цю різдвяну ікону двічі. 

Напевно австрійські та міжнародні збирачі 

марок добре вже її запам'ятають, а з цим і те, 

що це українська ікона. Це, либонь, один з 

найуспішніших засобів пропаганди. 

Щ о таке цей "Поїзд Сония" — ми писали 

в "Юнаку" за червень 1976 р. Для тих, що не 

читали подаємо, — це прогулянка по Австрії 

спеціяльний поїздом, призначена для цивіль

них та військових інвалідів — австрійським 

громадянам, яку влаштовують рік-річно в мі

сяці травні харитативні інституції. З цієї на

годи відбувається також завжди спеціяльна 

філателістична виставка, в якій від кількох 

років бере участь також Союз Українських 

Філателістів в Австрії. 

ПРИЄДНАЙТЕ «Юнакові» в цьому 

році одного ПЕРЕДПЛАТНИКА! 

ВІДГУК Н А ФІЛАТЕЛІСТИЧНУ С Т А Т Т Ю 

П. Т. Редакція "Юнак"! 

Прошу Редакцію "Кутка філателіста" надрукувате наступне: 

Публікація "Куток філателіста у велиній мірі причиниться 

до популяризації філателістики, а спеціяльно філателістини 

Унраїни. 

Правильно п. Всеволод Онишкевич ("Юнак", лютий 

1979), починає філателістику Унраїни від видань Повіто

вих Земельних Урядів на території Унраїни, яка тоді була 

під Росією. Для зацікавлених подаю, щ о існують такі ката
логи: 

Каталог земсьних поштових марок — Ф. Г. Чучин, Москва 

1925. 

Земская почта Полтавснаго уезда — П. П. Ганько, 1914 

Саіаіодче оі (Не Киззіап Китаї Зіатрз — V/. Неггіск, № « Уогк 

1896, риЬІІ5Нєс). "ТНе 5соП 5(аглрз & Соіп Со. І_1а\" 

Каїаіод дег КчззізсЬеп Зетзїу/о Розі«егі2еісНеп — Р. Тгезскоу/ 

рііЬІ. Аіізіхіа РНіІаГеІізІ 1895 

Ргеізкаїаіод вег РозІ«ег(геісІієп сіег КчззізсНеп Ьапо'зсНаїІз — 

Аетіег, рчЬІ. РНШрр Козаск, Вегііп 1912 

Деякі поширені та в обігу катальоги подають інформа

ції про Земельні марки Росії, однак ті інформації дуже 

скупі. Чучин і Ганько подають дуже вичерпні інформації. 

З пошаною 

Минола Строкон 

Сідней — Австралія 

П.С. Єкатеринослав — це російська назва, по українському 

— Катеринослав! 

Ваші заощадження складайте, а позички 

на всякі потреби беріть у фінансовій 

установі, що їй на ім'я: 

УКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЛЬНА 

КРЕДИТОВА КООПЕРАТИВА 

" С А М О П О М І Ч " У ДІТРОЙТІ 

ТРИ БЮРА ДЛЯ В А Ш И Х ПОСЛУГ 

НА ЗАХОДІ МІСТА 

7346 МісЬідап Ауєпііє 

Аі Тагпо>у 

Реігіоі, МісЬідап 48210 

ТеІ.: 841-2390 

У ВОРРЕНІ 

28792 Коуап РоасІ 

УУаггеп, МісЬідап 48092 

Іп ТЬе Кіпд РІаіа .Ьіі ЗоїііЬ ог 12 Мііе К4. 

ТеІ.: 573-7074 

ГОЛОВНЕ БЮРО 

11838 іоі. Сатрац Ауєпііє 

Натігатсіс, МісЬідап 48212 

ТеІ.: 891-4100 

Щадіть — Позичайте — Обезпечуйтесь. 

** як "Ч 

І 
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УКРАЇНСЬКИЙ Т А Н Ц Ю В А Л Ь Н И Й 

А Н С А М Б Л Ь " Ш У М К А " 

"Шумка" розпочала свою діяльність — 

плекати культуру українського народного 

танку 1959 р. Ансамбль має 60 танцюристів/ок 

та 24 члени оркестри. Перші виступи були в 

містах Західньої Канади, а від 1967 року, коли 

10 днів виступали на світовому фестивалі 

ЕХРО, відбули ряд своїх виступів у таких дале-

ковіддалених місцях, як: Туніс (Міжнародній 

Національний Фестиваль, 1969), Вашінгтон 

(Світовий Ярмарок в Спокен, 1974), Токіо (Ка

надська амбасада, 1976), Гаваї (Дон Гов, 1977), 

Оттава (святкування Днів Канади, 1977 і 1978). 

Крім того, "Шумка" взяла участь у концерті 

для Королеви Єласавети та її родини (Едмон

тон, 1978), а також у відкритті Ігор Комон-

велту, щ о були в Едмонтоні 1978 р. 
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Ансамбль виводить від 1970 р. хореогра

фією народні казки, використовуючи знайомі 

кроки народного танцю та даючи щось нове, 

творче і цікаве. Виступи "Шумки" передавали 

телевізійні сітки Канади та інших держав — 

учасників Міжнародних Спортових Ігор Ко-

монвелту. 

З ансамблем співпрацює відомий едмон-

тонський музик Євген Звоздеиький, який ком

понує музику для потреб "Шумки". Він под

бав також про видання платівки з музикою 

до хореографії ансамблю. 

Албертійський уряд нагородив "Шумку" 

признанням за вийняткову успішну діяльність. 

Для відмічення свого 20-річчя "Шумка" за-

плянувала виступи у березні ц. р. у Едмонтоні, 

Калгарі, Детройті, Гамілтоні, Вінніпегу та в 

Саскатуні. Ансамбль працює з ентузіязмом, 

великими плянами нових виїздів, нових твор

чих досягнень. 

З приємністю містимо ці інформації та 

бажаємо "Шумці" якнайуспішнішого прове

дення у життя всіх плянів, ще більшої любови 

до краси українського танцю, ще більшого 

запалу нести між люди ім'я народу — творця 

цієї краси. 

Т. Г. 



ТАМ, Д Е К О Л И С Ь ЗАГУБИВСЯ... 

В липні 1939 року дванадцятилітній "бой 

скавт" Данн Фендлер, його батько і брат-двій-

няк із стейту Нью-Йорк вибралися на високо-

гірську мандрівку до північного Мейну. їх при

цілом була гора Моїіпі КаїаЬсііп. Але Данн хо

тів скоротити собі мандрівку і загубився у мря

ці. Дев'ять довгих днів Данн мандрував гора

ми у мряці, зробивши понад 35 миль, аж до

бився до ріки РепоЬзсої і людських осель, за-

голоджений, покусаний, подряпаний і майже 

нагий. За ним шукали десятки людей, поруч з 

його найближчими. Це була найбільша рятун

кова акція, яка була колинебудь у Мейні. Але 

Данн урятувався самостійно і як казав, лише 

завдяки вишколу в "бой скавтах". 

Цього року в сорокову річницю цієї приго

ди Данн Фендлер, враз з п'ятдесят вишколе

ними високогорськими мандрівниками пішов 

слідами своєї мандрівки 1939 року. Мабуть не 

може він забути свого переживання юнацьких 

років. 

Для усіх наших молодих читачів, що так 

часом нарікають на невигоди пластових табо

рів чи мандрівок, може ця новинка буде до

казом, що ніколи не відомо, чи і як може при

датися пластовий вишкіл. 

Веселий нутон 

РОЗСУДЛИВИЙ РОМАН 

Раз раннім ранком роботяща русява Рок

соляна розстелила рушник, розмістила різно

манітні рогалики, розігріла руру, розставила 

розморожувати різнокольорові румунські 

родзинки. 

Ромко розсівся розмальовувати різьбу 

розцвітаючих роменів. Розхрістаний Ростик 

розбудився, розбавився. Робив руханку. Роз

махував руками. Розносилась родинна радість. 

Раптом, Ростик розігнався ровериком, 

розбив розкриту ринку. Родзинки розсипа

лись. Ростик рядочком розставив розкинені 

родзинки. Револьвериком розстрілював. Ра

дісно реготався. 

Роксоляна розглянула руїну. Розплака

лась, розпачливо розкричалась: 

— Ромку, Ростик робить рейвах, рятуй! 

Роман рушився. Роззброїв розпещеного 

Ростика. Рішуче розпорядився: 

— Рілекс! 

Розплаканій Роксоляні радив розігріти 

росіл, розпустити рижом, "розстріляні" ро

дзинки розділити родинним рибкам. 

Роксоляна раділа розв'язкою Романа. Роз

дала росіл, риж, румяні рогалики. Роман, 

Роксоляна, Ростик разом радісно розмовля

ють, родинні рибки родзинки ремиґають. 

Розповідь розказали 

Пан Тофель і Подруга 

12. XII. 1977 

ПРОСИМО ПРОБАЧИТИ 

В "Юнаку" число за червень-липень 1979 

р. при описі "Вечора Юнака" з двома сторін

ками фотографій не подано авторів знімок. Ни

ми є пл. сен. М. Захарченко і ст. пл. П. Фе-

динський. Шановних Друзів просимо вибачен

ня. Редакція 

У К Р А Ї Н С Ь К А Щ А Д Н И Ц Я 

ІЖКАШІАМ З А У Ш С З & І-ОДИ 

АЗЗОСІАТІОІЧ 

1321-23 \Ме5І ипсіїеу Ауегше 

РЬіІасІеІрЬіа, Ра. 19141 

НАШІ У СЛУГИ: 

• Даємо моргеджі на догідних умовах 

сплати; 

• Платимо високі відсотки від ощадно-

стей і сертифікатів; 

• Видаємо подорожні чеки і грошові 

перекази; 

• Уділяємо безкоштовно фахові і правні 

поради. 

ГОДИНИ ПРАЦІ: 

кожного дня від 9-ої ранку до 3-ої по пол., 

в п'ятницю до 7-ої год. вечора. 

Тел. Щадниці: (215) 329-7080-81 

Наше гасло: 3 громадою і для громади! 

Наша девіза: Сумлінна і фахова обслуга! 
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Зліва до права: М. Новосівсьний, А. Шипилявий, Я. Сось, 

В. Була, Л. Пилипець, Ю. Ґавдяк і Р. Мелех. Фото — Я. 

Оришкевич. 

Ч И ІСНУЄ Ж И Т Т Я ПОЗА ПАССЕЙКОМ? 

(Р) Недавно чули ми про ядерну аварію в Гарісбурзі, 

штат Пенсильванія, С Ш А . Рівночасно бачимо, що на наш 

заклик у справі вербування співробітників, що ми його 

пару місяців тому розіслали по станицях, надійшла лиш 

одна відповідь, — від станиці Пассейк. Висновок очеви

дний. Один із сумних наслідків цього нуклеарного випад

ку — це Генетична мутація американських пластунів. Цей 

страхітливий процес спаралізував їхні руки й унеможли

вив їм відписати. Та це ще не все! Виглядає, що хмара 

радіоактивних газів покрила й Канаду, бо й звідтам, як 

кажуть, ні слуху ні духу. Здавалося, що врятувалися ли

ше Пассейк і наше Торонто. 

Тремтячи від страху, ми подзвонили Канадській Ядер

ній Комісії, щоб передати урядовцям жахливе повідом

лення, що членство Пласту по цілій Північній Америці 

потерпіло від мутації внаслідок контактів з радіоактивні

стю. Відповідь комісії була приголомшуюча: радіоактивні 

гази діяли тільки на віддаль десять миль від Гарісбурґу. 

Щ о ж тоді сталося з нашими друзями поза Пассейком? 

Якщо хтось може вияснити цю таємницю, просимо нас 

повідомити. Чекаємо нетерпеливо. 

МАНДРІВКА П О 

"АПАЛАЧІЯН ТРЕЙЛ" 
Наш гурток "Чорні Пантери" зібра

вся 21-го квітня 1978 р. у складі В. 

Була, Ю. Ґавдяк, Р. Мелех, М. Ново

сівсьний, Л. Пилипець, А. Шипилявий, 

Я. Сось і д-р Яромир Оришкевич, ЧМ. 

Ми спакували авто д-ра Новосівсько-

го і рушили в дорогу до порому Гар-

перс у Вірджінії. Заїхали на місце о 

год. 5:30 ввечорі, взяли наплечники і 

почали мандрівку. Ми знайшли стеж

ку, яка йшла просто вгору. Пором 

Гарперс лежить на розгалуженні ріки 

Потомак. Гори спадають там на 500-

600 метрів. Нам треба було майже 

години, щоб зайти на вершок, з яко

го ми мали гарний вид на містечко. 

Тут ми розтаборилися, мали вечерю, 

тільки ніхто не сказав Левкові, що 

він має принести "канапку" і ми з 

ним поділилися своїми. Щ е одна по

милка була, що цей, який мав копа

ти лятрину, не признався до того і 

друг Оришкевич мусів це зробити 

сам, за що він був досить лихий. 

Ввечорі ми розпалили вогник, пили 

шонолядне молоко та розповідали 

різні сміховинки. Коли ми лягли спа

ти, почав падати дощ зі снігом і кож-
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ний думав, що в його шатрі є наи-
зимніше. В одного юнака зуби тан 
дзвонили, що сусіди будилися, а крім 

того щогодини чути було гудок по

їзду. 

Ранком Марко й Влодьо розпалили 

вогонь, і ми всі сушили біля нього 

шатра. Після снідання спакували на

плечники, виряд і рушили в полудне

вому напрямі. Цей день був найтяж

чий, бо ми перейшли 13 тяжких миль. 

Кожний мав наплечнин, що важив 30-

40 фунтів, він ставав тяжчий з кож

ною милею. Більшість часу ми йшли 

самими вершками гір, бачили ще за

лишки окопів з громадянської війни 

та гарні краєвиди. По дорозі зустріли 

мандрівника, що мандрував із стейту 

Джорджії до Мейну. Він розповів нам, 

що перед нами йде група "Бой Скав

тів" у тому напрямі, що й ми. Після 

обіду й відпочинку ми перейшли ос

танню гору десь близько 5-ої по по

лудні. Нам тільки треба було зайти 

до "Вілсон Ґеп". Ми хотіли перегна

ти "Бой Скавтів", щоб дістати краще 

місце, але вони зайшли там перші, 

що було чути вже здалека. Ми знай

шли місце далеко від гамору й роз

таборились. Розпалили вогонь і при

готовили вечерю. Деякі юнаки нарі

кали, що суха кукурудза смакувала 
як "полістерина", але ми мали нрім 

того "королівську курку". Після вече

рі всі нарікали на це, які голосні бу

ли наші сусіди, а їх крики звучали 

зовсім, як стада звірів. Вкінці після 

цілоденної мандрівки і вечірньої мо

литви ми мали нічну тишу при сере

наді "Бой Скавтів". Цієї ночі також 

було дуже зимно, але не було чути 

поїздів, лише з шатра Адріяна якийсь 

дивний звук. Але ми спали міцно, бо 

всі були перемучені. 

Ми спали до сьомої рано. Друг Ори

шкевич мав звихнене коліно і ледве-

ледве виліз з мішка. Все було мокре 

від роси і ми ще раз сушили свої 

речі. Але ми швидко поснідали і по

чали пакуватися, коли нагло вухо гор

шка почало горіти. Ніхто не хотів від

повідати за це. В год. 8-мій ми про

довжували нашу мандрівку. Першу 

зупинку зробили милю від місця та

бору, як хтось завважив, що нема 

плястикової пляшки на воду. Бідний 

Юрій мусів вернутися шукати за нею, 

але прийшов з пооожніми руками. Ми 

рушили далі вниз. Адріян зашпоотав-

ся і впав з наплечником, але Ромко 

поміг йому позбиратися. Це була до-

бпа наука для всіх, як виглядає до-
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помога й співпраця. Внизу була вода 

й ми з'їли решту харчів та відпочили. 

Ярко нарікав, що кукурудза ще раз 

смакувала як стерільна губка, і він 

навіть боявся скоштувати цунерок 

будинь, чи не смакує танож так само. 

Тут перегнали нас "Бой Скавти", 

нрики яких було чути здалена. Даль

ша дорога була вже легша, бо ми ма

ли пройти ще тільки одну гору, а там 

почали вже сходити на дорогу, що 

вела до шляху ч. 7. Ми зайшли до 

нінця нашої мандрівки о год. 2-ій зму

чені, з болями, але щасливі. Автом 

пана Пилипця, що приїхав по нас, 

вернулися домів. 

На прогулянці ми навчилися загаль

них засад мандрівництва, що треба, 

а чого не треба, а найважливіше на

вчилися співпрацювати, хоч її у нас 

не було у ножному випадку. Але ми 

дотрималися принципів мандрівниц

тва: роби тільки знімни, залишай тіль

ки сліди. 

Написали й підписали всі учаснини 

гуртка "Чорні Пантери", Вашінгтон, 

Д. К. 

ВЕЧІР "ЮНАКА" 

У нас у Пл. Станиці Вашінґтон від

бувся перший раз вечір "Юнана". 

Наш гурток "Бобри" з другом Юрком 

Раковським добре напрацювалися, 

щоб наш пуннт "Пласт у 2001 році" 

вийшов гарно. 

Ми виступали не гарно, а чудово, 

тому що всім подобався наш робот, 

ст. пл. Андрій Машина. Він рухався, 

як живий і робив дивні звуки. Ми 

гарно забавилися, ноли його майстру

вали. Мені вечір "Юнака" дуже спо

добався. СКОБ! 

пл. прих. Адріян Старух 

Недавно в нас відбувся Вечір "Юна

ка". Це був перший такий вечір у Ва-

шінґтонський Станиці. Ми не знали 

чого сподіватися. Але все вийшло ду

же цікаво. Кожний гуртон мав точну, 

декотрі серйозні, а деяні смішні. Ме

ні найбільше подобалася точка стар

ших юначон, яні співали пісню друга 

Філька Старуха "Лист одного нова

ка". В тій пісні можна було почути 

про всі можливі "страхи", яні бува

ють на таборах. Батьки, які дістали б 

такий лист, напевно забрали б своїх 

дітей з табору! 

Назагал вечір вийшов дуже гарно і 

всі були задоволені програмою. Чека

ємо на наступний Вечір "Юнака"; 

пл. розв. Катря Сось 

"Анули" 

ВЕСНА, 

ВЕЛИКДЕНЬ І ГАГІЛКИ 

Дня 22 нвітня, 1979 рону, у Вели-

нодний День за юліянсьним календа

рем, \/І-ий Курінь юначон ім. Уляни 

Кравченно в Едмонтоні вивів гагілни 

перед цілою Станицею та загальною 

публіною. 

Гагілни — це стародавні традиційні 

хороводи ще з погансьних часів, но

ли то люди їх виводили, радіючи при

ходом весни. З приходом християн

ства, на Великдень після Богослужби 

дівчата виводили гагілни біля цернви 

з радости, що Христос воснрес. 

Весна, для молоді в Унраїні, це бу

ла найнраща частина рону; тоді люди 

святкували Велиндень та виводили 

гагілни. Наші батьни привезли з со

бою до Нанади ці традиції. Правда, 

ці гагілни не мають старого чару, то

му, що ми їх не виводимо на зеленім 

майдані біля цернви, а в залі, або на 

сцені. Та все тани вони хоч частинно 

роблять нас учаснинами велинодніх 

святнувань в Унраїні. 

Гагілни — це звичайні, веселі і ме

лодійні пісні. До них наш Курінь при

брав крони і виводив тані гагілни, ян 

"Зельман", "Весна Воснресла", "Жу

чок" та інші. Опісля, ми гостили при-

сутних чаєм та великодньою бабкою. 

Усе відбулось у дуже милому настрої, 

і всі гарно провели час. 

Із зібраних при вступі грошей при

значено $50.00 ян нашу частну збір

ного датну на фонд Надії Світличної. 

Три неділі пізніше, дня 13 травня, 

наш Курінь запросили вивести гагілни 

під час "Свяченого" у парафії св. 

Юрія. Цей виступ танож пройшов ду

же успішно. 

Пл. роз. Аня Бумбан 

УІ-ий Курінь УПЮ-он ім. Уляни 

Кравченно, Едмонтон 

ПЛАСТУНИ В ДОРОЗІ 

15-го січня ц. р. о 8.30 год. ранку 

з Сіднею до Мельборну виїхала ро-

верами група пластунів — Віктор Ко

валь, Мирон Масний, Вол. Супрунен-

ко, Вас. Черванів; зв'язковим був ст. 

пл. Андрій Барчинський, а пані Люба 
Масна провадила авто й кухню та 

разом із своєю донею Лесею дава

ли моральну підтримку роверистам. 

Ціль їхньої подорожі — здобути 

фонди на розбудову Пластової До-

мівни. 

Перед виїздом о. Богдан Шемечко 

поблагословив роверистів і вручиз їм 

ікону Богоматері. Заступник посадни-

на Міської Ради Ліверпулю опустив 

прапорець до старту і під оплески 

присутніх пластуни-роверисти рушили 

з великим ентузіязмом в цю далену 

дорогу. 

Дорога Сідней — Мельбурн була 

різноманітна. Пластуни поділили її на 

нілька частин. 

Перший день, хоч була гарна пого

да, був нелегкий, бо треба було про

їхати велику віддаль, а також виїхати 

на стрімну гору "Рейзербен". Нічліг 

у Ґолбурні. 

Другий день о 8.30 ранку — виїзд 

до Ґандіґай; це найдовший відтинок 

їзди, але погода була сприятлива і 

день цей роверисти проїхали добре, 

а увечорі прибули до наміченої мети. 

У третьому дні погода міняється 

на дощову, а дорога стає дедалі кру

тішою, але настрій у пластунів і на

далі бадьорий. Змучені пізно увечорі 

приїжджають до Албурі на заслуже

ний відпочинок. 

Четвертий день — це траса Албурі 

— Беналла. Монотонно рівний авто-

вий шлях та спека робили цей відти-

нон нестерпним, і тому всі зраділи, 

ноли нарешті в'їхали до Беналли. 

П'ятий день був для пластунів по-

легшою й увечорі в Сейморі пласту

ни раділи, що Мельбурн уже неда

леко. 
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Шостий день — соняшний ранок, 

синє небо, свіже повітря заповідали 

гарну й легку дорогу до Мельбурну, 

але потім виявилось цілком протиле

жне: сильний вітер віяв роверистам 

у лице й дуже утруднював їзду. І цей 

короткий відтинок дороги був найтяж

чим днем їхньої подорожі. По всіх 

трудах змучені, але щасливі, пласту-

ни-роверисти в'їхали до Бродмедовс 

(передмістя Мельбурну). 

По дорозі скрізь зустрічали наших 

роверистів представники Міських Рад, 

кореспонденти місцевої преси й те

левізії. У Мельбурні зустріли їх пла

стуни й українське громадянство. Щи

ро привітали, угостили, а увечорі на 
Святі Державности зв'язковий А. Бар-

чинський передав писанку голові УГВ 

п. Ст. Лисенкові від Сіднейської Ста

ниці Пластунів. "Писанка їхала разом 

із пластунами-роверистами, принесла 

нам щастя, а ми на щастя передаємо 

цю писанку УГВ" — сказав Андрій. 

Дарма, що були невигоди подорожі, 

пластуни-роверисти вдоволені, бо чи

мало навчились, запізнали деяких ав

стралійців, заприязнились з мельбурн-

ськими пластунами, а найважливіше 

— зробили рекламу всім українцям в 

Австралії. 

Е. Б. 

З НІМЕЦЬКИМИ Й 
АВСТРІЙСЬКИМИ 

СКАВТАМИ 
Як кожного рону, так і цього укра

їнська дітвора з душпастирства Гам

бург та околиць мала нагоду гарно 

провести вакаційний час. Ми вже бу

ли двічі у Франції, раз в Італії, а цьо

го року наша група долучилася до 

німецьких скавтів в парохії Св. Хре

ста в Гамбурґ-Нойґрабен, які виїж

джали на табір до Цель ам Мос в 

Зальцкаммерґут в Австрії. 27 липня 

ввечорі вирушили ми поїздом до 

Зальцбургу, а звідтам автобусами до 

Цель ам Моос, що над озером Іррзее. 

Наша площа на височині 600 метрів 

понад поземом моря. Звідтіля мали 

дуже гарний вигляд на дооколичні го

ри й саме озеро. Все це природні за

повідники під охороною держави. 

Наступного дня піднесено прапори, 

серед яких виднів і український, по

біч німецького й австрійського. Тому 

що всіх учасників табору було понад 

двісті, кожна група старалася сама 

для себе варити. Перший тиждень ма

ли ми прекрасну погоду і використа

ли її для дозвілля та приготовлення 

співів до Св. Літургії. Другого тижня, 

майже кожного другого дня виїжджа

ли ми на прогулянку в прекрасні око

лиці. Були в льодовій печері на Дах-

штайні, на вершку Гросґльокнера (по

над 3.000 м.), в Пассау, в манастирі 

Отців Премостратенців в Шльєґль, в 

Мельк та інших містечках Австрії. 

Мали нагоди пізнати історію та ми

стецтво давньої австрійської імперії. 

Двічі в неділі були ми на Св. Лі

тургії в українській церкві в Зальц

бургу і брали активну участь в Бого-

служенні, співали літургічні пісні. 

Впр. о. І. Дашковський (парох) відві

дав нас у таборі, що справило нам 

велику радість. Дістатись до нашого 

табору не було так легко, бо треба 

було майже чверть години крутою 

дорогою йти вгору. 

Останні дні нашого таборування бу

ли ми у Відні (чотири дні). Спали ми 

вже не в шатрах, а в парохіяльних 

приміщеннях в Карльскірхе, в само

му центрі Відня. В неділю 13 серпня 

були ми на Св. Літургії в церкві св. 

Варвари ,де саме служив Св. Літур

гію Впр. отець М. Ваврик, ЧСВВ. Бу

ли ми захоплені співом хору й кра

сою церкви. 

Наше перебування у Відні викори

стали ми на оглядання міста, цісар

ського палацу Шинбрун, Бельведеру, 

собору св. Стефана, Пратеру, парків 

тощо. Кожному із нашої групи (двад

цятки) залишились гарні спогади зі 

спільного перебування серед чудової 

природи, спільних ватер, Богослужень 

в рідному обряді та доволі гарної по

годи. Ми вдячні нашому Владиці Пла-

тонові, що причинився щедрою допо

могою до влаштування цього табору, 

а також нашому душпастиреві з Гам

бургу о. Іванові Леськовичеві, що пе

рейняв на себе весь труд організації 

й опіки над нашою групою. 

Учаснин 

(Передрук з тижневика "Християн

ський голос", Мюнхен) 

В суботу 9-го грудня 1978 р. було 

в Пластовій Станиці Монтреал Свято 

Андрея. Усі дівчата зійшлися в пла

стовій домівці на ворожбу. Були там 

чотири кімнати, у яких чекали на нас 

молоді ворожки. У групах двох чи 

трьох ми заходили до кімнат... 

В одній кімнаті була ворожка, яка 

ворожила з перстенів, які ми виби

рали, у іншій ворожка вичитувала з 
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воску, яний виливався у воді у різних 

формах. Третя ворожка запалила па

пір і, дивлячись на нього, розповіда

ла нам про наше майбутнє життя. 

Остання ворожка читала з ліній на 

наших руках і пояснювала сни. 

Ворожба була дуже цікава й дів

чата були задоволені. Як всі скінчи

ли, ми вийшли з домівки й пішли до 

церкви св. Софії, де мала відбува

тися друга частина свята. Це була за

бава, яка відбувалася в залі, де гра

ла нова група п. н. "Промінь", що 

її створили наші юнаки. Забава весело 

закінчилася і всі були вдоволені. 

пл. уч. Даня Дажене 

Із "Інформаційного Бюлетеню Пласто

вої Станиці в Монтреалі" ч. 1/46 

Рік 1979. 



"ЧОТИРОРІЧНГ ПЕРШУНИ 

В суботу 12-го травня, 1979 р. у Ст. Кетерінс, Онта

ріо, відбулись відбиванкові змагання УСЦАК-у, в яких 

перше місце, в групі юначок, здобула дружина Пласт-

Клівленд. їхня цьогорічна перемога — це, мабуть, і ре

корд, бо вже четверта під ряд на змаганнях УСЦАК-у. 

Хоч склад дружини протягом цих років дещо мінявся, як 

і мінялися її тренери, то все ж тани дружина зуміла 

вдержатись на першому місці. Цьогорічна перемога цієї 

дружини замітна ще й тим, що змагунки, Ірина Завадів-

ська (капітан дружини) здобула звання найвизначнішої 

змагунки, а Катруся Оленчук — найкращої "стиначки". 

Тренером дружини цього року є ст. пл. Рома Кассараба. 

Відбиванкова дружина Пласт-Клівленд. Теперішній снлад 

дружини: Зліва перший ряд: Люба Завадівсьна, Христя 

Дармохвал, Рома Телішевська; другий ряд: Ірна Жгута, Леся 

Дармохвал, Катруся Оленчун, Ірна Завадівсьна (напітан). 

Нема на знімну Натални Трач. 

Слід зазначити, що ця дружина здобула першість у 

змаганнях СУАСТ в Елленвіл; в 1976 р. першість в турні

рі "Червоної Калини" в Нью Джерзі. Також ще в 1974 р. 

ця відбиванкова дружина перемогла була американські 

дружини в змаганнях "Джунійор олімпікс" і була допу

щена до краєвих змагань, як репрезентант округи Огайо. 

Ґратулюємо нашим першунам і бажаємо успіхів у 

майбутньому. 

ст. пл. Оля Калушна 

(зв'язкова) 

Д О Н А С П И Ш У Т Ь : 

А ось що написали внучки і внун дідуся Андрія з Ед
монтону: 

Дорогий "Юначе"! З нагоди уродин дорогого нам діду

ня Андрія пересилаємо в його імені дарунок $ 15.00 на 

пресфонд. СК0Б, 

пл. розв. Ксеня Маринян, пл. розв. Надя Маринян і пл. 

прих. Марно Маринян 

Дідуневі та Внучкам і Внукові сердечна подяка й по

бажання, Дідуневі Многих Літ у здоров'ї та в радості від 

доброї поведінки Внучат. Хай живе і радує і Вас Ваш 

Дідуньо. 

Редакція 

Зліва: Надя Дем'яненно, Даніта Лужба, Тамара Тначун, 

Стефа Тиховецьна, Аня Пронопець. 

Гуртон УПЮ-он "Волошки" з Ст. Кетерінс майже нож

ного рону не забуває про "Юнана", щоб допомогти йому 

своїм датком на прес-фонд. І цього рону поспішили з 

датком в сумі дол. 40,00 та радісними усміхами на фото

графії, привітати "Юнана". Дянуємо! — Дуже дякуємо! 

Редакція 

;£ 
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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 немгчним 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 Каналу Анатолія Білоцерківського на адресу 
490 Ока 81., ЬаЗаІІе, «Зиеоес, Сапасіа, Теі. (514) 366-1775 
або до Головної Канцелярії УРСоюзу — 440 \Ууотіп{* Аує. 
Всгапіоп. Ра., ІГ.8.А. Теі. (717) 342-0937. 
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У грудні 1978-го року Парлямент 

змінив Страховий плян по 
безробіттю. Зміни від 1-го липня 

1979-го року означають, що дехто 

мусить працювати довше для 

того, щоб стати управненим 

одержувати страхову допомогу по 

безробітті. 

Ви працювали 20 тижнів 

чи більше 

у минулому році? 

Якщо так, то цей закон вас не 

стосується. 20 тижнів праці дають 

вам право на одержання 

регулярної допомоги по 

безробітті, страхової допомоги на 

час хвороби та вагітности, а 

також одноразової допомоги у 65 

років. 

Це ваша перша праця, 

чи ви вже працювали раніше 

і повертаєтеся до праці? 

Взагалі, якщо це ваша перша 

праця, або якщо ви вже 

працювали раніше і знову 

приступили до праці після перерви 

в один рік, то лише після 20-ти 

тижнів ви зможете одержувати 

страхову допомогу по безробіттю. 

Однак, існують деякі винятки із 

цього правила, в залежності від 

роду занять протягом 

двадцятитижневого періоду. 

Ви одержували страхову 

допомогу по безробіттю 

у минулому році? 

Якщо ви одержували страхову 

допомогу по безробіттю у 

минулому році, а також, якщо 

рівень безробіття у вашій 

місцевості не перевищував 11,5 

процентів, то вам необхідно 

познайомитися з новим 

параграфом закону, що може 

стосуватися вашої справи. 

Отже, незалежно від того, скільки 

тижнів ви одержували допомогу у 

минулому, стаж вашої практичної 

діяльности мусить бути не менше 

20 тижнів, щоб знову мати право 

на одержування страхової 

допомоги по безробіттю. 

Канадський страховий плян 

по безробіттю. 

М и маємо справу з 

людьми, які бажають 

працювати. 

• ф Етріоутепі «по ЕтрІоІаІ 
• ~ ІттідгаЛоп Сапада ІттІдгаІІоп Сапагіа 

НолсшгаЬІ. Ноп Аікоу І'попогаЬІ* Пол АІкау 
МІпІаіаг МІШаїг. 

С а п а с І З 
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Б А Т Ь К И 

Постарайтеся, щоб ваші діти 

б у л и і м у н і з о в а н і 

в і д р і з н и х х в о р о б . 

Ц е є в а ш о б о в ' я з о к 

Такі хвороби, як поліо, дифтерія, стовб

няк та коклюш так само загрожують тепер 

здоров'ю вашої дитини, як вони загрожу

вали колись. Ці хвороби є дуже заразливі 
і можуть викликати серйозне захворювання 
або навіть смерть. Забезпечення вашої дити

ни від цих хвороб є ваш обов'язок. Ми 

можемо вам в цьому допомогти. 

Міністерство Здоров'я Онтаріо постачас 

вакцини для імунізації дітей від поліо, диф

терії, коклюшу, стовбняка, кору, свинки і 

краснухи (німецького кору). 

Ці вакцини даються безкоштовно і ваш 

Онтаріо Гелс Іншуренс Плян (ОГІП) покри

ває лікаря, який імунізує ними вашу дитину. 

Якщо ви маєте дітей, яким два місяці або 

більше, то постарайтеся забезпечити їх від 

цих хвороб. Негайно йдіть до вашого лікаря 

або імунізуйте ваших дітей у медичному 

центрі поблизу вас. І коли ви будете там, то 

запитайте, чи вам також потрібно 

підсилюючу дозу вакцини проти цих хво

роб. 

Потрібно кілька візит до лікаря, щоб ціл

ком імунізувати вашу дитину. Щоб вам в 

цьому допомогти, ми видали практичну 

брошуру, яка вам пояснить проти яких хво

роб вам треба імунізувати своїх дітей та 

якого віку мусять бути діти. Пишіть до нас 

і ми вам вишлемо безплатну брошуру: 

"Ігптипігаїіоп із Уоиг КезропзіЬПііу 

(о: Неаііп Кезоигсе Сепіге 

Соттипісаііопз Вгапсп, 

Опіагіо Міпізігу оГНеаІІп ^ 

Н е р Ь и т Віоск, Оиееп'з Рагк ^ Ш г 

Тогопіо, Опіагіо М 7 А 152 
4 

Опїагіо 

ОеппізТітЬгеІІ, 

Міпізіег оі НеаІШ 

\Л/іІІіат Рауіз, Ргетіег 
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ВИДАВНИЧИЙ Ф О Н Д ім. СІРОГО ЛЕВА 

Замість квітів на могилу 

Голови Крайової Пластової Старшини у С Ш А 

СВ. п. 

пл. сен. АНДРІЯ ЗЕНОНА МИЦЯ 

на Видавничий Фонд ім. Сірого Лева вплинули 

такі пожертви: 

$250,00 — Пластова Станиця, Пластприят і Пластова Фун

дація, Ньюарк 

100,00 — Пластова Станиця Пассейк 

61,00 — Брістол Меєр Номп. — співпрацівники пл. сен. 

Віри Мицьо 

60,00 — Юрій і Ярослава Шепаровичі, 

по $50,00 — Крайова Пластова Старшина, Торонто, Канада, 

Коропецьна Наталія, Пластова Станиця, Елізабет, Пластова 

Станиця, Кергонксон, Свинтух Володимир, Яворсьний Юрій, 

Осипа і Олександре; $40,00 — Українська Ернестина; 

$35,00 — Бобот Чамплейн Інн. — співпрацівники св. п. А. 

Миця; по $30,00 — Пластова Станиця, Бріджпорт, Титла 

Маркіян, Федун Ярослав, Чайновсьний Богдан і Ірина; по 

$25,00 — Белендюк Михайло і Лідія, 28-ий Курінь УПС-он 

"Верховинни", Нью-Йорк, Волододюн Володимир і Катря, 

Ганкевич Петро і Іванна, Гельбіґ Омелян і Марійна, Дурбан 

Тарас і Марія, Книш Володимир і Поля, Коваль Іриней і 

Анета, Панченко Минола, Рубель Ярослав і Слава, Сохан 

Володимир і Неоніля, Турянсьний Ярослав і Таїса, Хома 

Стефа з дітьми, Шнайдер Л. і Дж. — сусіди, Романнів Лю

бомир, Наконечний Петро, Пластова Станиця, Лос Андже

лес, Витягловсьний Михайло, Гнатчук Всеволод, Дужа Оль

га; по $20.00 — Алиськевич Роман і Анна, Бакалець Воло

димир і Марія, Білин Любомир, Гойдиш Стаха, Дзіман Ми

хайло, Кекіш Богдан, Коваль Михайло і Ольга, Костюн Іван 

і Галина, Клапіщак В. Ін., Крупа Теодозій і Люба, Кряк 

Богдан, Левицький Роман і Ірина, Мостовий Орест і Дарія, 

Навроцька Христина і Юрій, Ратич Р. і Г., Сохан Ігор, Со

юз Українок, Відділ ч. 86, Ірвінґтон. Тарасюн Юрій, Харак 

Андрій, Торонто, Канада, Юзенів Михайло і Олександра, 

Козан Едвард і Марія; по $15,00 — Коваль Анна, Цяпна 

О. і Л.; по $10,00 — Андерсон Стефанія, Гнатів Василь, 

Головінський Іван, Тоня Горохович, Граб Роман і Авреля, 

Ґной Юліян і Оля, Дзера Катерина, Жеребецький Богдан, 

Канюка Роман, Кебало Орест, Кеніш Борис, Коваль Юрій, 

Корнага Володимир, Косович Дмитро і Стефа, Куровицька 

Ірина, Левицький Мирон, Ляшок І. і Р., Маєвський Олек

сандер, Микита Роман і Галя, Оберишин Ярослав, Олинець 

Роман і Стефанія, Павлюк Борис і Ніля, Понось Т„ Потев-

жний Володимир, Рак Ярослав, Раковський Ігор, Рогожа 

Роман, Сафіян Володимир, Темницький Іриней, Титла Бог

дан, Турянсьний Л. і І., Цяпка М. і М„ Чайнівський М., 

Ярош Стефанія, Когут Тарас, Феденко Степан, Юрнів Зеня, 

Колодчин Василь, Кульчицькі Євген і Фалина, Рогатинсьний, 

Петро; по $5,00 — Андрейно Микола, Беднарський Денис, 

Білинський М. і 0.,, п-во Вірстюни, Волчук Роман, Гапій К. 

і О., Голубець Христя, Граб Юрій і Мирося, Гунчак Т., Дац 

Юрій, Івасечко Я., Родина Ксьондж, Кулик Юрій, Лучечко 

Іван, Лучка Петро, Мулик Я., Нинка Іван, Ононор Френк, 

Пежансьні Михайло і Люба, Пенцан Дмитро і Лариса, Пин-

дус Іван з Мамою, Подусовсьні І. і О., Рейнарович М., Са-

вицький Роман і Марта, Сиґіда Ліля, Слиж Володимир, Со

доль Петро, Стеранка Ю. і О., Стусик Богдан, Тершановець 

Василь, Тершановець Іван, Ференцевич Юрій, Франкен Да-

да, Шевчук Ілля, Юрчук І. і О., Ярош Сильвестер, Турян

сьний Євген, Кізима Володимир, Федорак Богдан, Перел 

Христина, Прийма Мирослав, Король Ігор, Лотоцький Іван, 

Шуровський Степан, Рудницький Роман, Зарицька Марія, 

Ромах Анатоль, Михалович Євген, Лаврин Надя, Кордуба 

Богдан, д-р Жуковський Антін, Гнатюк Віра, Гриньків Воло

димир, Козак Христина, Грушневич Володимир; $2,00 — 

Григорович М. УСІ РАЗОМ $2,593.00 

З волі Всевишнього відійшов у Вічність в п'ятницю 6-го 

квітня 1979 р. в Трентоні, Н. Дж., ЗСА, батьно станичного 

пл. сен. Івана Гафтковича та дідусь пластунів трентонської 

станиці Віри й Марка Гафтковичів 

бл. п. 

ЯРОСЛАВ ГАФТКОВИЧ 

народжений у 1903 р. в Язлівцях, Унраїна. Похоронений 

9-го нвітня 1979 р. на місцевому цвинтарі св. Марії в Трен

тоні, Н. Дж„ США. 

З висловами щиросердечного співчуття Родині Понійного, 

замість квітів на свіжу могилу, снлали свої пожертви на 

пресовий фонд пластових видань: на "Юнаиа": 

$25,00 — 19 Відділ СУА в Трентоні; $20,00 — Пластприят, 

Трентон; по $10,00 — Веремієнно Тамара і Микола, Гафт

кович Віра і Марно, Глушок Марія і Михайло, Глушон Ми

рослав, Гуляй Арліна і Борис, Онишкевич Лариса і Любо

мир, Минитин Оксана і Іван, Мицин Люба і Роман, Обара-

нець Леся і Євген, Тритян Онсана і Юрій, Костюн Галина і 

Іван; по $5,00 — Федорак Роман, Кіржецьний Ярослав і 

Ліда, Лабка Ярослава і Ярослав, Скремета Павлина, Шил-

невич Степан. 

На "Вогонь Орлиної Ради" — по $10,00 — Самотулка Тео

дозій, Тарнавський Ігор і Манжій В. А.; РАЗОМ $210,00 

Замість квітів на свіжу могилу 

св. п. 

ЕВИ ДІДУР 

Матері наших друзів пл. сен. Анни і Ореста Гаврилюнів 

складаємо 3185,00 на пресовий фонд "Юнака" 

по $10,00 — пл. сен. Марта і Нестор Базарки, Стефанія і 

Роман Барановські, Ольга і Богдан Козаки, Оксана і Василь 

Леви, Оксана і Микола Коропецькі, Яромир Оришкевич, 

Уляна і Іван Сосі, Ірина і Микола Ставничі, Марта і Нестор 

Терлецькі; по $5,00 — пл. сен. Тереня Бень, Юрій Старо

сольський, Т. і А. Старухи, Христина Шипилявка, Євген Яро

севич, ст. пл. Марта Перейма; Непластуни: $35,00 — Ольга 

і Василь Корж; по $10,00 — Наталка і Ігор Ґавдяни, А і О. 

Ґавдяки, Родина п-ва Т. Б. Ясінських. Збірщики: Стефанія 

Барановська ($150,00) і Тереня Бень ($35,00). 
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У світлу пам'ять 

о. крилошанина ПАВЛА ДЖУЛИНСЬКОГО 
о. АТАНАСІЯ ТИМКОВА 
МАРІЇ І ІВАНА ДУДИ 

Батьків і Матерів наших друзів, 

склдаємо $25,00 на пластові журнали. 

О. і Т. Джулинсьним, М. і М. Грушневичам, Ю. і Д. Даре-

вичам, 3. і С. Дудам, снладаємо наше дружнє співчуття, 

пл. сен. Дмитро І Марія Попадинці 

Іслінґтон, Канада 

Замість квітів на свіжу могилу 

св. п. 

ТАРАСА ГОРБАЧЕВСЬКОГО 

Мужа нашої подруги Дори 

складаємо $80,00 на пресовий фонд "Юнака". 

Члени куренів УПС-он і УСП-ок, С Ш А "Ті, що греблі 

рвуть", по $25,00 — ст. пл. Леся Балтарович, ст. п. Христя 

Одайник; $20,00 — пл. сен. Оксана Бачинська; $10,00 — 

пл. сен. Марта Рудин. 

Замість квітів на свіжу могилу 

СВ. п. 

ТАРАСА ГОРБАЧЕВСЬКОГО 

Мужа Подруги Дори 

складаємо $50,00 на пресовий фонд "Юнака". 

Абсольвентки "Школи Булавних" Ст. Кетерінс, Канада: 

Богданна і Катруся Долішні, Соня і Аня Прокопець, Ліда і 

Оля Ткачук, Богданна Роздольсьна, Рома Кухар, Варка, Єли-

савет і Стефа Тиховецькі, Марійка Кобзан. 

Замість квітів на свіжу могилу 

св. п. 

ТАРАСА ГОРБАЧЕВСЬКОГО 

снладаю $20,00 на пресовий фонд "Юнана". 

пл. сен. Оленна Юрчун, Ньюарн, США 

Замість нвітів на могилу 

дорогої Вуянни 

св. п. 

АННИ ЗАХАРКІВ 

Замість нвітів на могилу 

св. п. 

пл. сен. ОЛЕКСАНДРА БЕРЕЖНИЦЬКОГО 

складаємо $15,00 на пресовий фонд "Юнана" 
ст. пл. Богданна Долішна, ст. пл. Катруся Долішна, ст. пл. 

Гриць Долішний, пл. сен. Стефанія Гарас, Ст. Кетерінс, 

Канада 

Замість квітів на свіжу могилу 

св. п. 

пл. сен. ОЛЕКСАНДРА БЕРЕЖНИЦЬКОГО 

Чоловіка нашої подруги Оксани Бережницької 

складаємо 325,00 на пресовий фонд "Юнака" 

Курінь УПС-он "Буриверхи", С Ш А 

Замість нвітів на свіжу могилу 

довголітнього щирого пластового Друга 

св. п. 

пл. сен. кер. 

ОЛЕКСАНДРА БЕРЕЖНИЦЬКОГО, ЧМ 

снладаємо $25,00 на пресовий фонд "Юнана". 

пл. сен. Ольга і Минола Кузьмовичі, Бабилон, С Ш А 

Замість нвітів на могили 

СВ. п. 

пл. сен. мгр-а АНДРІЯ Т Е Р Ш А К О В Ц Я 

І 

св. п. 

ст. пл. ЛІДІЇ Д И К У Н 

складаю $20,00 на пресовий фонд "Юнана". 

Родинам Покійних снладаю сердечне співчуття. 

Ліда Вахнянин, Торонто, Канада 

Замість нвітів на свіжу могилу 

дорогого Друга 

снладаю $60,00 на пресовий фонд "Пластового Шляху", 

"Юнана і "Готуйсь" 

ст. пл. Роман Стельмах, ЧМ 

Балтімор, С Ш А 

Замість нвітів на могили 

Матері нашого друга Ігоря 

св. п. 

МАРІЇ ФЕДАК ГРИНЕВИЧ 

і 

Матері нашого друга Юрія 

св. п. 

НАДІЇ ДАРЕВИЧ 

снладаємо $20,00 на пресовий фонд "Юнана". 

Онсана 1 Данило Струни 

СВ. п. 
І В А Н А К Р У Г Л Я К А 

колишнього голови Пластприяту в Бостоні, США, 

складаю $15,00 на пресфонд "Юнака" 

Спи, дорогий Друже, нехай легною буде Тобі 

ця прибрана земля. 

Степан Сідлярчун, Бостон, Масс, С Ш А 

Замість нвітів на могилу 

СВ. п. 

Паніматки С. К Л О С 

складаємо $10,00 на пресовий фонд "Юнана" 

Алла і Ігор Черний з родиною, Нью-Йорн, С Ш А 

27 



С П И С О К ДАТКІВ 

на пресовий фонд "Юнана", щ о 

вплинули до 22 червня ц. р. 

США: 
Пластова Станиця, Вашінгтон, прихід з 

"Вечора Юнака" 

пл. юн. Андріяна Мельничин, Франнфорт 

Замість квітів на могили (див. посмертні згадки) 

С Ш А разом 

КАНАДА: 

80,00 

5,00 

600,00 

$685,00 

XII 1-ий Курінь УПЮ-ів, Едмонтон, з листопадового 
маршу 

Гуртон УПЮ-ок "Волошни", Ст. Кетерінс 

о. Роман Гоменко, Гаффорд 

Замість нвітів на могили 

КАНАДА разом 

ВЕЛИНОБРІТАНІЯ 

Ст. пл. Левно і Марно Іваницьні, Ноттінґгем 

УСІ РАЗОМ 

242,60 
40,00 

10,00 

130,00 

$422,60 

2,30 

$1.109,90 

СПИСОК ДАРУНКОВИХ ПЕРЕДПЛАТ 

З НАГОДИ РОКУ Д И Т И Н И 

1. З нагоди Міжнародного Року Дитини юнани із ХХІ-го Ку

реня УПЮ-ів ім. Євгена Коновальця в Нью-Йорку, 

снлали $50,00 на 5 даруннових передплат для дітей 

у Південній Америці. 

2. Пл. сен. Ольга Пендюн, Банбері, Англія, для юначки у 

Великобрітанії за 2 рони і для шноли в Югославії. 

3. о. Роман Гоменко, Гаффорд, Канада, для школи Сестер 

Служебниць в Югославії. 

Складаємо щиру подяку усім жертводавцям за да

рункові передплати. 

5еіт Кеііапсе (М.У.) РесІегаІ СгесІІІ ІІпіоп 

108 ЗесопсІ Ауепие, ІМ.У. 10003 

ТеІ.: 212-473-7310 

С К Л А Д А Т И Г Р О Ш І Ч И П О З И Ч А Т И 

НАЙКОРИСНІШЕ 

У ФЕРЕРАЛЬНІЙ КРЕДИТОВІЙ 

КООПЕРАТИВІ " С А М О П О М І Ч " 

в НЬЮ-ЙОРКУ 

IX ЬС 3<КС :»с :хьс зис 
А Р К А З А Х І Д 

=**=? 

це не лише модерна українська книгарня 

і крамниця гарних подарунків, але також ^ 

справжній осередок обслуги українців 

Торонта й околиць. 

• книжки, часописи і журнали; 

• грамофонні пластинки, радіоприймачі, 

друкарські машинки; 

• різьба, кераміка, картини, криштали, 

порцеляна, полотна і нитки "ДМС" до 

вишивання, вишивки, жіночі хустини; 

• великий вибір гарних дарунків на різні 

оказії; 

• висилка пакунків в Україну. 

х 

И І П Б Р Ш И И 

С А ' Ц В Н И ЬС 

АККА \*Е5Т 
2282 Віоог 51. ^єї» 

Тогопіо, Опі. 

М65 1 N9, Сапасіа 

ТеІерЬопе: 762-8751 

Оьсан\;-о<л гкухіі 

• Продаємо "МІЙ П Е Р Ш И Й СЛОВНИК", 

ціна $6.00 з додатком коштів 

пересилки. 

• БУКВАР МАРІЇ ДЕЙКО, ціна $4.00 і 

кошти пересилки. ) 

С Т л а с т ц н є о щ а д и ш . . . 

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

,„яоіїре т а к о о / с к о ^ и щ а д и т е (? у к р а ї н с ь к і й у с т а н о в і 

^ т ^ п і о и > ^ е г і ^ $ т і ^ " С а м о п о м і ч " 

5 5 5 З а т т І Ї А ує.> ^ ю е у С і і у , и . у . о т з о з 
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іии.і.іі.ц 

О Щ А Д Н І С Т Ь 

це прикмета кожного доброго пластуна 

та кожної доброї пластунки. 

ПЛАСТУНИ і ПЛАСТУНКИ! 

Складайте Ваші ощадності 

у найбільшій і найстаршій кредитівці 

у Торонті 

У к р а ї н с ь к а 

Кредитова Спілка 

297 СоІІе̂ е 81. — Тогопіо 2В, Опі. 

Теі.: 922-1402 

Праця і ощадність забезпечать 

Вашу майбутність! 

Пластуни і Пластунни, 

учні свято-миколаївських шніл, 

снладайте своі ощадності у 

СВЯТО-МИКОЛАЇВСЬКІЙ 

К Р Е Д И Т О В І Й СПІЛЦІ. 
Спілна приміщується в будинну 

Вашої школи і є відкрита від 

год. 10 до 1 по полудні. 

4 Вєііжоосіі Аує., ТеІ.: 366-4529 

Тогопто, Оп» М6.І 2Р4 

ттииїтнїіииниі&тиииижіггііїінітітїіій 

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 ПЛШЕ ВАКЕКУ 

735 Очееп 51. \А/е5», Тогопто 2В, Опіагіо 

ТеІ.: ЕМ 8-4235 

ттт^—«^^^^і**"1111 "** 

Хто з Вас подорожує 

літаком * кораблем * поіздом * автобусом 

у Канаді чн поза Канадою 

повинен купити подорожннн квиток та одер-

жати безплатно потрібні інформації і поради 

в українському подорожному бюрі 

МАРКІЯНА КОГУТА 

ІГОРЯ КУРИЛІВА 

Віоог Тгагеї А д е п с ц 

1190 Віоог 5т. «/єіт — Тогопто 9, Оптагіо 

Теїерпопе: 535-2135 & 535-2136 

ЯЗ а н я н я 



Ціна: $1.00 

РОЗТАСЕ РАЮ АТ ТОРОг.ТО, С А М О А 

\( пої сіеііуегес! ріеахе геїіігп Іо: 

УІІИАК Мада7Іпе 

2150 Віоог 51. \Л/. Тогопто, Опі. М65 4\П, Сапасіа 

РЕТУРМ Р05ТАСЕ СІМРАгдТЕЕО 

С И Н И Ц Я 

Б Д Ж О Л А 

Ї Ж А К 

Б О Б Е Р 

® 
Л И С 

ф 
З А Є Ц Ь 

СОЛОВЕЙ ЛАСТІВКА ПІДСНІЖНИК БАРВІНОК ФІ Я Л К А 

"...виховання — це надавання дум

кам і почуванням якогось напрямку", — 

каже Олександер Тисовський-Дрот. Пла

стова преса саме й сприяє виконанню 

цього завдання. 

Читайте ж і С В О Є Ч А С Н О передпла

чуйте свої журнали! 

ГОТУЙСЬ — журнал новачок і нова

ків та дітей до 12 року життя; 

Ю Н А К — для пластового юнацтва й 

загалу української молоді; 

П Л А С Т О В И Й Ш Л Я Х — журнал до

рослого членства Пласту, Пластприяту і 

загалу батьків, які цікавляться вихован

ням і громадськими справами. 

• Присилайте передплати З ПОЧАТ

К О М К О Ж Н О Г О РОКУ (до 1 березня!), 

бо своєчасні передплати уможливлюють 

дешевшу пересилку журналів. 

• Надсилайте дописи (хроніку, знім

ки, "молоде перо", ілюстрації тощо), ді

літься своїми зауваженнями щодо зміс

ту і вигляду журналів, втримуйте зв'язок 

з редакціями. Ставайте співучасниками 

пластового самовиховання. 

® @ ® 

БОРСУК 

К А Ж А Н 

С А Й Г А К 

РИСЬ 

ВЕДМІДЬ 

ВОВК КОБРА ОРЕЛ СОКІЛ ГОТ УР ОЛЕНЬ 


