


ПРИГАДКА Щ О Д О ПЕРЕДПЛАТ 

ПЛАСТОВИХ ЖУРНАЛІВ 

ПРИГАДУЄМО УСІМ НАШИМ ПЕРЕДПЛАТНИКАМ, 

що згідно з постановою, прийнятою на \ЛІ-их і потвер

дженою на УЇІІ-их ЗБОРАХ ИУПО, поодинокі КПСтарши

ни відповідають за ножнорічне переслання точних адрес 

і за зібрання передплат за пластові журнали від свого 

членства. 

Усі члени пластових станиць зобов'язані вплатити 

передплати у своїх станицях до кінця лютого ножного 

року. Станичні референти пластових журналів пересила

ють зібрані вплати на початку березня до своєї КПСтар

шини, а КПСтаршини до 15 березня зобов'язані вплатити 

загальну суму, відповідно до числа передплатників, яких 

вони подали на пересланих списнах. 

Цю нову систему збирання передплат впроваджено 

з думною, щоб КПСтаршини мали евіденцію передплат

ників зі свого терену, а теж, щоб зменшити адміністра

тивні кошти й виелімінувати хронічних довжників. 

ПОДБАЙМО УСІ ПРО СВОЄЧАСНЕ ВИКОНАННЯ ЦІ

ЄЇ ПОСТАНОВИ, БО ДО ЦЬОГО ЗОБОВ'ЯЗАЛИСЬ У НА

ШОМУ ІМЕНІ УПОВНОВАЖЕНІ НАМИ ДЕЛЕГАТИ НА 

ЗБОРАХ КУПО. 

Пластуни-самітники повинні пересилати належності за 

журнали до КПС, а нечлени Пласту вплачують передплати 

прямо до адміністрації. 

Згідно з вищезгаданою постановою адміністрація має 

доручення здержати висилку журналів ТИМ, Щ О В НА

ЗНАЧЕНОМУ РЕЧЕНЦІ НЕ ВПЛАТЯТЬ ПЕРЕДПЛАТ. 

ПРОСИМО УСІХ ДОКЛАСТИ СТАРАНЬ, ЩОБ ТОЧ

НИМ ВПЛАЧЕННЯМ ПЕРЕДПЛАТ І ДАТКАМИ НА ВИДАВ

НИЧИЙ ФОНД СКРІПИТИ ФІНАНСОВУ БАЗУ ПЛАСТОВО

ГО ВИДАВНИЦТВА. 

АДМІНІСТРАЦІЯ ПЛАСТОВОГО ВИДАВНИЦТВА 

УВАГА! УВАГА! 

Усіх тих, що надсилають до "Юнака", "Готуйсь" і 
"Пл. Шлях' будьякі інформації та світлини чи дописи, 
дуже просимо подати повне ім'я та прізвище особи, що 
до псі стосусться дана інформація, курінну приналеж
ність, місце замешканпя, дату, коли дана подія заісну-
вала тощо. Світлини просимо завжди підписати на зво
роті чн 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 

та 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. 

РІаіІ (ТогопЮ) Сге«1і« Цпіоп Псі., 

2199 Віоог 5«. УУєі», Тогопіо 21, Оп». 

РЬопе: 769-9998 

Пластуни і Пластунки в Торонті! 

СКЛАДАЙТЕ 

СВОЇ ОЩАДНОСТІ 

у Пластовій Кредитівці! 

РІЧНА ПЕРЕДПЛАТА "ЮНАКА" ВІД 1 СІЧНЯ 1981 р. 

КАНАДА — $15.00, УСІ ІНШІ КРАЇНИ — 

15.00 американських долярів. 

Ціна одного прим. — $1.50. 

У Ш А К — а ІІкгаіпіап МопіЬІу Мадагіпе, рііЬІІзпес! Ьу РІ.А5Т, ІІкгаіпіап УоіЛп Азз'п, 2199 Віоог 5г. Мезі, 

ТогопЮ, Опі. М 6 5 1№,Сапасіа ТеІ.: (416) 769-7855 

АДРЕСА АДМІНІСТРАЦІЇ УІ^АК М А С А Ж Е 2199 Віоог 5г. №зІ, Тогопіо, Опі. М 6 5 Ш 2 , Сапасіа 

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ Мгз. ОІНа Киїто^усі, 221 Ріге ІзІапсІ Ауепие, ВаЬуІоп, N. У. 11702, ІІ.5.А. 

5ЕСОМО СІ-А55 КЕОІ5ТКАТІОМ МІІМВЕР. 2іВЗ 

Ргіпіесі Ьу КІЕУ РКІМЕК5 І.ТО. — 2466 Оипсіаз Зігее! У/е5(, Тогопіо, Отагіо, Сапала М6Р Ш9 



"Юнак" — журнал пластового юнацтва. 

Появляється щомісяця нрім липня і серпня. 

Видає Головна Пластова Булава. 

ЗМІСТ 

2 Сучасні визначні українці — Любомир 

Онишкевич — технологія О. Кузьмович 

З Успіхи наших друзів — Вислід конкурсу 

Літературного Фонду 

І-ша нагорода поезія Тори" Т. Сагайданівсьна 

4 Тарас Певний — І-ша нагорода за плякат О.К. 

5 До змагунів — до всіх! Л. Хабурсьний 

6 Словник Мудрої голови — Ян "ходити" І 

"любити" Вілан 

7 "Прецлі" — правдиві пригоди братчиків Р. Юзенів 

8 Комендант до юнацтва В. Гнатчун 

Дальші інформації про зустріч: Загальний 

опис Орг. Комісія ЮМПЗ-1982 

10 Мандруймо в Адірондакс! Д. Сагор, СМ 

11 Вислід нонкурсу на відзначну ЮМПЗ-1982 Орг. Комісія 

12 Пісня Зустрічі: "Скоб, Готуйсь, Гей 

Пластуне!" А. Ганневич 

Інфомації про мистецький виступ юначок на 

ЮМПЗ V 

13 Пісні, що треба знати на ЮМПЗ-1982, Мандрівки V 

14 Спорт У 

15 Вогники, Ватри, До нас пишуть... V 

16 Практичні поради перед ЮМПЗ V 

17 Спорт — Підготовляємося до плавання V 

18 Пластункам на вушко Подруга Дзвінка 

19 "Самопоміч" в Пассейку, Оголошення 

20-23 Хроніка 

О На обкладинці: Відзнака ЮМПЗ-1982 (І-ша нагоро

да) ст. пл. Олі Стасюк. 

• Ілюстратори цього числа: пл. сен. Володимир Пили-

шенно, ст. пл. Роман Юзенів. 

Мистецьке оформлення обнладинки і першої сторінки: 

ст. пл. Марійка Костів-Яворсьна 

Редаґує нолеґія 

Головний редантор: 

пл. сен. Ольга Кузьмович 

Члени редакційної колегії: 

пл. сен. Дора Горбачевсьна 

лл. сен. Юрій Данилів 

ст. пл. Роман Ващун 

пл. розв. Андрій Винницьний 

пл. сен. Тонн Горохович 

ст. пл. Олесь Кузишин 

ст. пл. Всеволод Онишневич 

пл. сен. Оленсандра Юзенів 

• Усі реданційні матеріяли слід слати 

на адресу головного редантора. 

• Редакція застерігає право виправляти 

мову, ян теж скорочувати й виправляти 

одержані матеріяли згідно з пластовою 

термінологією, пластовими виховними 

напрямними та вимогами 

юнацького віну читачів. 

ЧЕРВЕНЬ 1982 

Ч. 6 (223) РІК XX 

Інтернаціональне стандартно-серійно число 

0044-1384 



Коли читаємо на сторінках нашої чи чу

жої преси про наукові й професійні успіхи лю

дини, яка підкреслює у свойому життєписі не 

лише своє українство, але ще й приналежність 

до Українського Пласту, це наповняє гордістю 

та радістю усіх пластунів. 

Коли, однак, вичитаємо ще до того, що ті 

поважні осяги має людина, яка довгі роки бу

ла редактором "Юнака" і його співтворцем — 

то наші почуття вдвоє сильніші. 

Технологія 

Інж. Любомир Онишкевич, пластун-сеніор, 

член куреня УПС "Сіроманці", вже від двад

цяти років працює у широко відомій інститу

ції Ар-Сі-Ей, і проводить електронічні досліди, 

які принесли йому вже чотири нагороди за 

"надзвичайні осяги", поруч з іншими відзна

ченнями. Він автор понад 60 друкованих праць 

у тій ділянці, має 14 міжнародних патентів та 

чекає на признання тридцяти дальших. Як про

відник групи науковців, він одержав у 1982 ро

ці нагороду Ар-Сі-Ей за зразкове ведення своєї 

групи та за великі осяги в ділянці своїх дослі

дів. 

Як завершення однієї із його наукових 

праць, інж. Л. Онишкевич одержав недавно 

разом зі своєю групою "Нагороду досконалос-

ти" за найважливіший новий метеріял, винайде

ний 1981 р. 

Для наших молодих читачів буде цікаво 

знати, щ о саме в тій науковій праці він вико

ристав своє знання української культури, кон

кретно — спосіб, яким робили княжу емаль 

на металі. Працюючи зі своєю групою науков-

ців-винахідників над упрощенням електричної 

схеми, він застосував "малювання"на металях 

спеціяльною емаллю і, і це показалося дуже 

успішним. Цей новий винахід можна викорис

товувати до кожного апарату, що вживає на

віть найпростішу електричну схему — від каль

куляторів, телевізорів до комгаотерів і ракет. 

Винахід має міжнародний патент і викликав 

Інж. Л. Онишневич з проектом винаходу, за яний одер

жав "Нагороду досконалости". 

шроке зацікавлення, так що інж. Л. Онишке

вич їздить з доповідями та демонструванням 

по цілому світі. Розуміється, щ о під час пояс

нень того винаходу, він нав'язує до його дже

рела та ілюструє їх прозірками княжої емалі 

з Київської Русі. 

Поруч своєї наукової праці інж. Л. Ониш

кевич завжди має активне відношення до жур

налістики, яка є його особливим зацікавлен

ням. Крім довгих років редагування "Юнака", 

він був головним редактором "Пластового 

Шляху" у двох періодах його появи, довголіт

нім редактором журналу "Сіроманців" п. н. 

"Там-там", редактором випусків в часі Ю М П З 

у 1962 і 1972 році та автором численних стат-

тей на пластові теми. Але інж. Онишкевич був 

також редактором публікації у професійному 

товаристві інженерів-електриків та редактором 

спеціяльного інженерського додатку до газе?-

ти "Трентон Тайме". 

Не диво, що наш науковець-журналіст є 

від років членом Спілки Українських Журна

лістів Америки. 

Бажаємо інж. Онишкевичеві дальших на

укових осягів, але не забуваємо ніколи, що са

ме цей, визнаний у міжнародньому та амери

канському світі науковець, наш друг — плас

тун-сеніор і перший редактор нашого юнаць

кого журналу "Юнак". 

О. Кузьмович 



У С П І Х И Н А Ш И Х Д Р У З І В 

ВИСЛІД К О Н К У Р С У 

Літературного Фонду ім. св. п. пл. сен. 

Лесі Дзядів-Кульчицької 

28 Курінь УПС "Верховинки" повідомляє, 

що у висліді проголошеного Конкурсу Літера

турного Фонду св. п. Лесі Дзядів-Кульчицької 

— жюрі, в складі: Валентини Юрченко, Богда

на Бойчука і Олександри Юзенів — признало 

/. нагороду в сумі 150.00 дол. ст. пл. Тасі 

Сагайдаківській з Торонта, Канада, за вірш 

"Гори"; 

//. нагороду в сумі 80.00 дол. — пл. Оленці 

Калитяк з Дітройту, ЗСА, за вірш "Буття". 

Крім того відзначено вірш пл. юн. Свято

слава Мазурика з Парижу, Франція — "Коб

зарі" та оповідання пл. Марка Мазуркевича з 

Філядельфії, ЗСА — "Чи так і буде?" (по 20.00 

дол). 

Нью-Йорк, 16-го березня 1982 р. 

Вірш нагороджений першою нагородою. 

ГОРИ 

Відгомін в зелених горах. 

Між скелянми гранітними прорвалась луна 

невимовної туги, 

сосновим шепотом рознеслась... 

А ж глибокі праліси обізвались страдальним 

зідханням. 

Прислухайтесь!.. 

Це душа скелястих велетнів красивих 

поезія і постать всіх давніх віків. 

У темнозелених ярах блукають тіні: 

давня любов, незнаний бій. 

А стогін крем'яних печер лунає 

і дивний спів в стрімких проваллях гомонить. 

В спокійних дзеркалах гірських озер 

бурхливі картини міняються, спливаються, 

здалека — сміх, мелодія струмків. 

А може сльози, в темній горі проливаючись, 

цілющою росою постелились. 

Крем'яний шпиль у туманах загубився. 

Там голос туги вихром розігнавсь, розсипавсь. 

І лиш в ярах не занімів сосновий шум. 

Ст. пл. Тася Сагайдаківська 

БУТТЯ 

Є і я і ми. 

Ми розмовляєм, ми сміємось 

разом, і ридаєм. 

Але не знаю-

Чи моє буття для тебе? 

Чи пербуваю лиш. сама, для себе? 

Тяжко пізнати, 

Щ о правда, а що — ні. 

Відповідають сміхом, сльозою 

очі твої. 

Щ о ми є — 

самі для себе. 

Але життя — 

це відданість, 

любов до тебе. 
О л е н к а Калитяк 

Вірш "Буття" одержав II. нагороду в конкурсі Літера-

турого Фонду св. п. Лесів Дзядів-Кульчицької. 

КОБЗАРІ 

В давні часи, в Україні, 

було колись — кобзарі. 

Було колись, в Україні — 

Кобзарі на могилі... 

На могилі вони співали 

З бандурою сумні слова, 

На могилі вони співали 

Думи з життя. 

Співали про те, що минуло. 

Любов і війна. 

Вони співали з серцм, 

Співали про своє життя. 

Вони співали, мандруючи 

З села до села, 

Про їх народу життя — ііі 

Козацьке. 



Вони співали — як вітер, 

Вони грали — як крила орла, 

І їхній акорд звучав, 

Щ о а ж поле німіло 

Над широким Дніпром. 

пл. юн. Свтослав Мазурик 

Цей вірш був відзначений в ноннурсі Літературного 

Фонду ім. Лесі Дзядів-Нульчицької. „р-т_> 

Т а р а с 

Певний 

Приємно відмічати, коли наші пластуни 

здобувають успіхи серед чужих, бо тим вони 

ширять добру славу про українців і пластунів. 

Тому радо містимо на сторінках "Юнака" та

кі докази успіхів нашого юнацтва і все за та

кими шукаємо. 

Ось у березні ц. р. в Нью-Йорку відбуло

ся щорічне наділення нагород широковідомою 

жидівською організацією Б'най Б'ріт за най

кращий плякат, що закликає людей до бра

терства і співжиття. З радістю вичитали ми 

вістку, щ о серед великого числа учасників із 

22 публічних і католицьких середніх шкіл у 

дільниці Нью-Йорку, що має назву Квінс, пер

шу нагороду за свій плякат добув юнак Тарас 

Певний, учень середньої школи Рассел Сейдж 

у Нью-Йорку. Місяць перед тим Тарас одер

жав першу нагороду за свій плякат у рамках 

своєї школи, але надання йому першої наго

роди серед такої великої кількосте учасників 

це неабиякий успіх, за який йому сердечно 

гратулюємо. 

Тарас, член Пластової Станиці в Нью-Йор

ку вже від початку свого пластування. Як но

вак, був у Гнізді УПН-ів "Діти Степу", а від 

року він вже юнаком у 9-му Курені УПЮ-ів 

ім. С. Завойовника. Пластують також обидві 

його сестри Оленка і Ляриса, а також мати, 

є довголітньою юнацькою виховницею. 

Тарас ходить також до Школи Україно

знавства та до Мистецької Студії п. Л. Кру-

шельницької. Завжди веселий і життєрадісний, 

він добре відомий на терені станиці та в шко

лі. Радіємо його першою міжнародною нагоро

дою і надіємося, що він буде здобувати й даль

ші успіхи на мистецькому полі, ідучи слідами 

свого батька. А з тим надіємося, що незабаром 

будемо мати на сторінках "Юнака" ще одно

го доброго рисівника. 

О.К. 

О Б ' Є Д Н А Н Н Я ПРАЦІВНИКІВ ЛІТЕРАТУРИ 

Д Л Я ДІТЕЙ І М О Л О Д І ім. ЛЕОНІДА 

ГЛІБОВА 

10 лютого 1982 р. 

До Хальної Редакції "Юнака"! 

Вельмишановний Пане Редакторе! 

Просимо ласкаво помістити у формі но

винки наше оголошення про ЛІТЕРАТУРНИЙ 

КОНКУРС ОПЛДМ. Рахунок просимо надсила

ти на повищу адресу. 

Наперед дякуємо! 

З глибокою пошаною! 

Іван Боднарчук, голова 

ЛІТЕРАТУРНИЙ КОНКУРС ОПЛДМ 

Об'єднання Працівників Літератури для 

Дітей і Молоді (ОПЛДМ) оголошує КОНКУРС 

НА ПОВІСТЬ ДЛЯ СЕРЕДНЬОШКІЛЬНОІ МО

ЛОДІ. Вимоги: ідейно-виховний зміст твору з 

життя молоді на еміграції; цікаво й приступ

но написаний, відповідно до зацікавлення на

шої молоді. Величина: від 100 до 120 сторінок. 

Твори у трьох примірниках надсилати 

(анонімно) до кінця квітня 1983 р. на адресу: 

ОРЮМ 2184-С Віоог 5». У/е$1 

Тогопіо, Опіагіо М65 1Ш 

Ваші заощадження складайте, а позички 

на всякі потреби беріть у фінансовій 

установі, щ о їй на ім'я: 

УКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЛЬНА 

КРЕДИТОВА К О О П Е Р А Т И В А 

" С А М О П О М І Ч " У ДІТРОЙТІ 

ТРИ БЮРА ДЛЯ ВАШИХ ПОСЛУГ 

НА ЗАХОДІ МІСТА 

7346 МісЬідап Ауепче 

Аі Тагпоу/ 

Оеігіоі, МісЬідап 48210 
- ТеІ.: 841-2390 

V ВОРРЕНІ 

28792 Роуап КоасІ 

\п/аггеп, МісЬідап 48092 

Іп ТЬе Кіпд РІаіа .іці» БоїнЬ ог 12 Мііе КсІ. 

ТеІ.: 573-7074 

ГОЛОВНЕ БЮРО 

11838 іоі. Сатрач Ауєпііє 

Натігатск, МісЬідап 48212 

ТеІ.: 891^100 

Обезпечуйтесь. 

•** "г 
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Д о з м а г у н і в 

Дорогі товариші! 

Життя наше є повне змагань. Змагання це 

східки, щ о ми їх переступаємо, ідучи шляхом 

життя. Змаги нас стимулюють вперед, вони нам 

дають поштовх творити, трудитися і домага

тись. А тими трудами й творчістю ми додаємо 

до скарбу нашого життя: досвід, знання та но

ві таланти. А вони в нас творять кріпкіший 

характер, роблять завзятішими, щоб ми мог

ли ще більші й трудніші східки по шляху жит

тя перемагати. 

Кожна людина на світі є змагуном. Ми віч

но змагаємося з кимсь або з чимсь. Нам най

більш зрозумілі змаги ті, які є явні. Наприк

лад: у школі ми змагаємося з нашими друзя

ми, хто вищі оцінки здобуде. У спорті ми зма

гаємося особисто, або як дружина, щоб швид

кістю, скоординуванням дії чи іншими тілес

ними заправленнями перевищити іншу особу 

чи дружину. Є також і такі конкурси, як "Ор

ликіяда", де ми змагаємося в мистецтві, сце

нічній презентації чи в музиці. 

Кожний змаг має нагороду, перше місце, 

до якого ми прямуємо. Власно в цьому праг

ненні до першого місця розширяємо наші жит

тєві обрії новим знанням і талантами. Але в 

якому б то не було змагу може існувати тіль

ки один першун. До вибору першуна є призна

чені судді. Можуть вони бути учителі, як у 

школі, мірила, як у спорті, чи лава журі, як 

в мистецьких конкурсах. 

Коли хтось виб'ється вище нас, ми в той 

час розчаровуємося. Чи то судді були неспра

ведливі, чи тому, що ті, що нас побили, були 

натурально здібніші від нас в тій ділянці, чи 

тому, що ми якраз під час змагань через якусь 

зовнішню причину не використали свого по-

тенціялу по найкращій нашій можливості. З 

того пункту зору змаг залишає лише одну осо

бу, чи меншість людей щасливими, а більшість 

незадоволеними та розчарованими. В такому 

розчаруванні змаг шкідливий і змагуни тра

тять мету того змагу. Це протиставиться пози

тивізмові змагу, що попередньо ми його описа

ли. 

Але... 

В імпрезі змагу є багато значніша, важли

віша частина, — не явна. В ній існує все спра

ведливий суд — необмежена кількість змагу

нів та далеко цінніші нагороди. Змаг цей не 

- д о в с і х ! 
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є з другими — тут ми змагаємося зі собою. 

Критерій цього змагу не є швидкість, краса чи 

мудрість; а радше критерій лежить у нашій 

підготовці, зусиллях і намірах. Судді не є осо

би — судді є ми самі; наше сумління. А наго

рода не є грамота, медаля чи оплески — наго

рода є щире внутрішнє задоволення. 

Ми себе самі розсудім, запитуючись, 

"скільки я старань вклав у цей змаг?". Ми є 

першунами тоді, коли ми вклали все наше 

зусилля, щоб осягнути змагунську мету. 

Таким зором змаг нас підносить на дусі. 

Він нас кріпить. У кого є щира та здорова ду

ша і наміри, у того буде плодюча праця у жит

ті. 

У майбутнім, коли ми змагаємося, запам'я

таймо ці слова. Щоб скористати із змагу, не 

мусимо обов'язково виграти першого місця, — 

ми лише мусимо вкласти якнайбільше старань, 

усі можливі нам способи використати, щоб 

дійти до мети змагу. "Чим краще приготовимо 

тісто, тим поживніший буде хліб". 

Тими думками розпалюймо ясну ватру в 

серцях наших, щоб вона нам і нашим друзям 

давала духове тепло і провідне світло на жит

тєвому шляху. 

пл. скоб Любомир Хабурський (626 3039) 

5-тий Курінь У П Ю імени Тараса 

Чупринки, Станиця Торонто. 
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ЯК " Х О Д И Т И " І " Л Ю Б И Т И " ? 

В одній народній пісні зустрічаємо такі 

слова: 

"Я ж буду ходити, 

Та буду любити, 

Щ е й за жінку візьму — 

Буду з нею жити". 

Зауважте, що не "Я буду ходив, та буду лю

бив", як це дхто з нас неправильно сказав би. 

Але ще й інші помилки роблять наші пласту

ни, уживаючи цих двох слів. В останній гутір-

ці ми вже вказували на те, що слід казати Я 

Л Ю Б Л Ю К Н И Ж К И (загальне ствердження), 

але тільки — Ц Я К Н И Ж К А МЕНІ ПОДОБА

ЄТЬСЯ (а ніколи "я люблю цю книжку"). Ви

слів МЕНІ ПОДОБАЄТЬСЯ вживаємо завжди, 

коли йдеться про окремий предмет чи особу, 

напр., Ц Е Й БРАТЧИК МЕНІ ПОДОБАЄТЬСЯ. 

М и говорили також коротко про слово 

ХОДИТИ. Тепер хочемо про нього дещо біль

ше сказати. Хоч в англійській мові вживаємо 

тільки одного слова, а саме іо до, коли мова 

про подорожування власними ногами (тобто 

ПІШКИ), на коні (тобто ВЕРХИ), автом, ро-

вером чи літаком, то в українській мові має

мо на це два окремі слова (чи точніше навіть 

чотири), а саме: ХОДИТИ (ЙТИ) та ЇЗДИТИ 

(ЇХАТИ). Дуже це важливо, щоб кожне з них 

вживати там, де треба. ХОДИТИ можна тіль

ки ногами, тобто ПІШКИ, або ще НА ДИБАХ 

(анг. оп зглгЬз), а всіма засобами транспорту 

можна тільки ЇЗДИТИ (хоч літаком можна ще 

ЛІТАТИ, а кораблем чи човном ПЛИСТИ, чи 

ПЛИВТИ). Отже, речення "На Свято Весни ми 

пішли на Вовчу Тропу" — помилкове. Ви ж 

напевно вживали авта чи автобуса, щоб туди 

дістатися, отже треба — М И ЇЗДИЛИ НА ВОВ

ЧУ ТРОПУ. 

Запитаєте: Яка ж різниця між ХОДИТИ 

та ЙТИ і коли кожне з цих слів уживати? Це 

не важко запам'ятати. Слово ІТИ вживаємо 

для одноразової дії, що відбувається тепер. 

Приклад: ВОНА ЙДЕ Д О К Р А М Н И Ч К И (анг. 

зпе із _:оіп_- іо а сатр зіоге). Слово Х О Д И Т И 

вживаємо для дії, що відбувається багато ра

зів чи довший час. Приклад: ВІН ХОДИТЬ 

Д О ТЕХНІЧНОЇ Ш К О Л И (анг. Ье еоез іо а 

іесгтісаі зсЬооІ). Крім того, слова ХОДИТИ 

вживаємо, говорячи про те, що сталося давні

ше, напр., ВЧОРА Я Х О Д И В Д О КІНА (ніколи 

"вчора я пішов до кіна"). Правда, можна ска

зати ВІН ПІШОВ Д О КІНА, але це означає, 

щ о він з кіна ще не повернувся. Часом і для 

минулої дії можна та треба вжити слова ІТИ, 

але це лише тоді, коли говоримо про один мо

мент минулого, напр., ВОНА Й Ш Л А ДО ДО

МІВКИ, КОЛИ Я її ЗУСТРШУЛА. 

УСЕ сказане про Х О Д И Т И та ІТИ (ЙТИ) 

стосується також пари ЇЗДИТИ (багато разів) 

та ЇХАТИ (один раз, тепер). 

Пропонуємо читачеві виправити, на осно

ві обговорених правил, такі два помилкові ре

чення: "В неділю ми їхали на концерт" та "Від 

двох років він іде на спортовий табір". 

Часом таке трапляється, що плянуєш їха

ти кудись автом чи автобусом, а доведеться 

йти пішки. В Україні на таке кажуть жартом 

"я приїхав топтобусом" (від "топтати" — йти 

пішки, в одному із значень цього слова). Ко

лись в Західній Україні на це саме казали "я 

приїхав автоногами". Гумор українця ніколи 

не покидає. 

Коли вже мова про ходження, не від речі 

буде сказати ще про український відповідник 

анг. слова іо )од. Це є БІГТИ ПІДТЮПЦЕМ, 

або БІГТИ ПІДТЮПКИ. Послідовно, слово 

Іоддег можемо перекласти як БІГУН ПІДТЮП

ЦЕМ, а фразу іо тип апй, іод іпіегтіііепііу 

можна передати як БІГТИ ЗВИЧАЙНО Й ПІД

Т Ю П Ц Е М НА ПЕРЕМІНУ. 

Вілан 

* * 
П л е к а й т е м о в у . . . 
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ЮНА

ЦТВА 

Участю в зустрічах, сходинах, зборах, чи 

будь яких інших "збіговиськах". ми задоволя-

ємо одну з наших підставових вимог культур

ного життя, а саме — бажання співжити: з 

іншими людьми. Це бажання було підставою 

культури співжиття сьогоднішнього суспільст

ва, серед якого й ми живемо. 

Кожна така зустріч, коли відбувається у 

сприятливих, приязних обставинах, як наприк

лад, це є у гурті пластунів і пластунок, тоді 

вона стає направду великою приємністю. І ось 

надходить час, коли можна бути учасником 

такої зустрічі, мати її приємності. Це буде на

ша Ювілейна Міжкрайова Зустріч на Вовчій 

Тропі у серпні 1982 року. 

Пластові міжкрайові зустрічі — це най

краща можливість запізнати пластунів і плас

тунок з цілого світу. На зустрічах є можли

вість зжитись з юнацтвом не лише інших су

сідніх станиць, але й з інших країн і конти

нентів. Тут, можливо, будеш в колі пластунів 

і пластунок з Канади, Німеччини, Великобрі-

танії, Австралії, Арґентіни і ЗСА. В дружній 

пластовій атмосфері будете брати участь в 

мандрівках, теренових іграх, ватрах, у спорті 

та інших пластових зайняттях. 

Однією з підставових вартостей, що умож

ливлює нам комунікацію з іншими людьми — 

це мова. Нам — українцям — наша українсь

ка мова дає можливість порозуміватися зі со

бою в цілому світі. 

Тому, щ о Ювілейні Міжкрайові Пластові 

Зустрічі відбуваються що п'ять років, біль-

8 

шість з Вас має можливість лише один раз за 

свого юнакування взяти активну участь у 

Ю М П З . Однак цього року дехто з Вас буде 

вже вдруге брати участь в міжкрайовій плас

товій зустрічі (остання відбулася в Альберті, 

Канада в 1978 році). 

Хто з нас може забути відвідини поселен

ня наших піонерів в Альберті, чар диких ске

лястих гір, північного світла, чи навіть здви-

гів і вправ наших "пластонієнс" не тільки пе

ред українським населенням, але і канадським. 

Юначки і Юнаки! Якщо Ви ще не ріши

лися поїхати на Ю М П З -1982, поговоріть з ти

ми Вашими приятелями і знайомими, які бу

ли на Ю М П З в Альберті. Я певний, що своїм 

захопленням вони переконають Вас і Ви пої

дете на Вовчу Тропу! До скорого побачення на 

ЮМПЗ-1982... СКОБ! 

пл. сен. Всеволод Гнатчук 

Д А Л Ь Ш І ІНФОРМАЦІЇ П Р О ЗУСТРІЧ 

Організаційна Комісія Ю М П З -1982 стара

ється подати якнайбільше вичерпних інформа-

цій усім зацікавленим зустріччю. Тому в остан

ніх тижнях працювали інтенсивно усі групи, 

відповідальні за поодинокі ділянки програми 

й організації, щоб виготовити остаточні вимо

ги й описи зайнять. Саме тим обіжником по

даємо їх до загального відома. 

З огляду на те, що виконавцями цілої про

грами Ю М П З -1982 є майже повністю члени 

УПЮ-ів і УПЮ-ок, подаємо опис участи юнац

тва у цій зустрічі. 

А. З А Г А Л Ь Н И Й О П И С 

1) Основною одиницею юнацтва на Зустрі

чі є Ювілейний Гурток у складі 8-Ю юнаків/ 

юначок та одного виховника/-ці. 

Склад гуртка мусить вповні відповідати 

одній з двох можливих віково-ступневих кате

горій: 

Молодший гурток: прихильники/ці чи 

учасники/ці від 11 до 14 років життя; 

Старший гурток: розвідувачі/ки та скоби/ 

вірлиці, що мають закінчених 15 років життя. 

УВАГА: Скоби й вірлиці творять окремі 

гуртки на Зустрічі. 



УВАГА: Прихильники/ці й учасники/ці, 

які мають 15 років життя, повинні бути в стар

ших гуртках розвідувачів/ок. Розвідувачі/ки 

молодші, ніж 15 років життя, повинні залиши

тися у старших гуртках, не зважаючи на вік. 

Ювілейні гуртки творяться по станицях з 

існуючих гуртків, евентуально лучаться з плас-

тунами/ками іншого гуртка, куреня чи навіть 

сусідньої станиці. 

Ювілейні гуртки скобів/вірлиць з огляду 

на меншу їх кількість по станицях, творити

муть коменданти таборів. 

2) Чотири гуртки з різних станиць того са

мого віку і ступня творять один Ювілейний 

Курінь. Ювілейні курені створять коменданти 

таборів перед початком Зустрічі. 

3) Головними елементами програми є: та

борування, мандрівки в терен, групові змаган

ня, покази пластових умілостей (практичне 

пластування), вогники/ватри, зустрічі, спільні 

зайняття та збірні виступи. 

Б. Ю В І Л Е Й Н И Й ГУРТОК 

1) Станичні Старшини відповідальні за 

оформлення та вчасне зголошення ювілейних 

гуртків та призначення відповідного виховни-

ка-опікуна до коленого ювілейного гуртка. 

Передбачується, що в багатьох станицях 

треба буде лучити членів двох або й більше 

різних матірніх гуртків чи навіть куренів (евен

туально із сусідньої станиці), щоб створити 

один Ювілейний терток відповідної віково-

ступневої категорії та кількости. Все ж таки, 

побажано, щоб ядром кожного Ювілейного 

гуртка був один зжитий матірний гурток, і 

тільки в разі потреби долучувати інших юна-

ків/ок. 

2) Кожний Ювілейний гурток мусить: 

а. Складатися з 8-10 юнаків/юначок од

накового віку і ступня. 

б. Мати свого виховника-опікуна. 

в. Мати свій провід — (гуртковий, зас

тупник репортер, кухар, господар, ін

тендант). 

г. Мати повний таборовий виряд, з шат

рами та кухонним вирядом включно. 

ґ. Бути приготованим варити для себе 

всі страви кожного дня. 

д. Брати групову участь у всіх змаган

нях та інших програмових зайняттях. 

3) Виховник-опікун Ювілейного гуртка: 

а. Мусить мати досвід у практичному 

пластуванні. 

б. Мусить бути спроможний фізично 

таборувати разом із своїм гуртком 

та брати участь у всіх зайняттях, 

включно з мандрівками. 

в. Відповідає за підготовку Ювілейного 

гуртка перед Ю М П З та опікується 

своїм гуртком постійно кожного дня 

під час Ю М П З . 

г. Підлягає "курінному", зглядно про

відникові Ювілейного куреня, та ви

конує додаткові завдання в рамках 

потреб даного куреня. В ніякому ви

падку виховник/опікун не може ма

ти інших обов'язків під час Зустрічі. 

В. Ю В І Л Е Й Н И Й КУРІНЬ 

1) Організаційною одиницею під час 

Ю М П З -1982 є Ювілейний курінь, що склада

ється із 4-ох гуртків однакового віку і ступня 

(молодші й старші курені). 

Коменданти таборів оформляють курені 

так, щоб всі чотири гуртки в курені були з різ

них країн та станиць. 

2) Кожний Ювілейний курінь: 

а. Таборує як окремий підтабір на те

рені табору та бере участь в усіх за

йняттях, як одиниця. 

б. Діє під проводом Курінного, щ о йо

го призначить комендант/ка табору 

з-поміж найбільш кваліфікованих 

пластунів. 

в. Буде мати своє порядкове число. 

г. Буде мати своє курінне знам'я, з 

яким виходитиме на всі збірки та ви-

марші з табору. 

Г. К О Ш І 

1) Три або більше курені одного віку і 

ступня творитимуть Ювілейний Кіш, який дія

тиме під проводом кошового/ої, яких призна

чить комендант/ка табору. 

2) Усі програмові зайняття в часі Зустрічі 

проектують коші. 
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Верхи гір, темні ліси, рвучкі потоки, пре

красні озера — вони манять і притягають нас 

— пластунів до найбільшого національного 

парку в ЗСА — до гір Адірондакс. Там понад 

шість мільйонів акрів буйної гірської природи, 

щ о робить цей парк більшим за Єловстон, Йо-

семіті і Ґренд Кеньйон парки разом. 

Ті верхи гір, ланцюг озер не чужі україн

ським пластунам. За останніх тридцять років 

бували там наші пластуни у численних ман

дрівних та водних таборах. Цього року в часі 

ЮМПЗ-1982 нове покоління юнацтва матиме 

нагоду мандрувати в горах і здобувати верхи 

Адірондакс. 

Назва тих гір походить від індіянського 

слова "ратіпонтакс", яким прозивало плем'я 

Іріквоу своїх ворогів Альгонквин. Ратіпонтакс 

це ті, що "їдять кору", бо не вміють добре по

лювати на звірину. Це слово підхопили й ужи

вали перші білі поселенці тих сторін. 

Гори Адірондакс дуже старі, одні із най

старших у світі. їм біля три більйони років. 

Колись верхи тих гір сягали понад двадцять 

тисяч стіп. Вітри, дощ й льодовики змінили 

все. Сьогодні тут сорок гір височиною понад 

4000 стіп, а дві понад 5000 стіп. Це гори, а не 

високі горби, завдяки останньому льодовикові. 

Він, відступаючи, викарбував стрімкі шкарпи 

і залишив близько 2000 озер у тім парку. 

Здобування верхів Адірондакс дуже попу

лярне. Існує окреме товариство, до якого на

лежать ті мандрівці, які в данім проміжку ча

су здобули всі 42 верхи, що мають понад 4000 

стіп. Вони тримають у великій тайні порядок, 

у якому вони лізли на ці верхи. Найвища та 

найславніша гора в Адірондакс — це Марсі 

(5344). Кожного літнього ранку у підніжжя її 
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сходяться десятки мандрівників, що вибира

ються здобути ту гору. Тому, щ о ця гора най-

популярніша, стежки вже дуже втоптані, міс

цями це майже доріжки. Це тут, біля гори 

Марсі можна пити воду з потічка, який є по

чатком могутньої ріки Гадсон. Вода ця криш

талево чиста й холодна. Із долини Кін Велі 

піднімаються найкращі гори в Адірондакс: Ґа-

тік (4737), Армстронґ (4400), Вулф Джо (4175). 

Стежки на ті верхи ведуть попри бурхливу, 

повну порогів і водопадів гірську ріку Осейбл. 

Інколи вода в Осейбл так клекотить, що не 

можна чути розмови приятеля мандрівника, 

який завважив стрибаючого пструга, чи може 

найшов правдивого гриба. Опісля ці стежки 

піднімаються стрімко вгору. Місцями треба ліз

ти драбиною, а часом і держатися сталевих 

каблів. Тими помічниками на місці і стежка

ми, спорудивши їх, піклуються любителі-ман-

дрівники. По боках стежок чудова гірська рос

линність. У повітрі запах живиці та папороті. 

Коли піднятись на висоту до 4500 стіп, рос

линність різко міняється. Дерева стають кар-

ликуваті, тут інші квіти, трави, а теж багато 

скал, які не покриті рослинністю. Часом стеж

ки проходять попри широкі смуги, де взимі 

пройшла лявіна снігу, яка змела усе перед со

бою. Хоч лізти на вершок не легко, треба 

крок за кроком підійматися і з трудом, проте 

винагорода за це велика. Яка розкіш сидіти 

на самому вершку та відпочивати. Куди не гля

нути, краса природи. Небо, хмари, килими лі

сів, срібні стрічки річок, озер, та далекі інші 

Водопади в онолиці. де буде мандрувати під час ЮМПЗ-

1982 старше юнацтво. 



верхи. Усе це перед очима, наче на долоні. 

Не хочеться злізати вниз. 

Найкраща пора року на мандрівки в Аді

рондакс, це саме пізнє літо, місяць серпень. 

У місяці травні, коли раптово приходить на 

вершки гір весна, коли топляться сніги, кож

на гора це десятки бурхливих струмочків і по

токів, майже непрохідних. Вода в озерах сту-

дено зимна. У червні, а часом навіть у липні, 

стежки ще далі місцями болотняні. Але най

прикріше — це сила-силенна комах, які до

шкулюють своїми укусами. Зате в серпні во

да в озерах приманливо тепла, стежки вису

шені, а найважливіше те, що уже немає тих 

настирливих мушок, які так уприкрують ман

дрівникам їхні прогулянки. 

Цьогорічні мандрівки в Адірондакс будуть 

чудовою нагодою запізнатися з місцем майбут

ніх мандрівок, курінних чи гурткових таборів. 

Той, хто здобуде вершки гір, мріятиме цілий 

рік про них, та буде очікувати скорого пово

роту до Парку Адірондакс. 

Денис Согор, СМ 

Сай (Пассейк, США); пл. Маруся Борис (Вінні

пег, Канада); пл. прих. Тамара Менцінська 

(Ньюарк, США); гурток "Маки" з 20-го Куре

ня УПЮ-ок (Ньюарк, США). 

ВИСЛІД К О Н К У Р С У Н А ВІДЗНАЧНУ 

Ю М П З 82 

Організаційна Комісія Ю М П З -1982 одер

жала з приводу проголошеного конкурсу на 

відзнаку нашої ювілейної зустрічі 12 різних 

проектів. З них вибрано, як найкращий, про

ект ст. пл. Олі Стасюк з Нью-Йорку. Все ж 

треба підкреслити, що всі проекти були ціка

ві, а особливо важливе те, що вони в біль

шості були виконані юнацтвом. Це, як також 

досить велика кількість надісланих пісень на 

конкурс "Пісні зустрічі", доказує, з яким ен-

тузіязмом юнацтво підготовляється до цієї зу

стрічі та скільки серед нього талантів. 

Обраний проект відзначки, який містимо 

на обкладинці цього числа "Юнака", має фор

му семикутника і містить у собі багато симво

лів. Тих сім його боків — символізує 70-річчя 

Пласту, 3 кусники дерева під вогнем — це сим

вол Трьох Головних Обов'язків, а 6 променів, 

що виходять з лілейки, переплетеної тризубом 

— це тих шість країн, в яких тепер існує Укра

їнський Пласт. 

Крім нагородженого проекту, надіслали 

свої такі пластуни і пластунки: 

Пл. скоб Борислав Білаш (Вінніпег, Кана

да); пл. розв. Павло Гайда (Бріджпорт, США); 

пл. прих. Тарас Грабець (Бостон, США); пл. 

розв. І я Дац (Нюарк, США); ст. пл. Андрій 

Панченко (Пассейк, США); пл. розв. Юрій По

доляк (Філядельфія, США); пл. уч. Христина 

П Р О АВТОРКУ ВІДЗНАКИ Ю М П З — 

1982 

Ст. пл. Оля Стасюк, член Куреня УСП-ок 

"Буриверхи", щ о здобула перше місце своїм 

проектом на відзначку Ю М П З - 1982, добре ві

дома пластунка й виховниця. Юнацтво схід-

нього побережжя ЗСА знає її з праці при на

годі "Орликіяд", в яких від ряду років допо

магають "Орликівцям" саме члени куреня "Бу

риверхи", а юначки Нью-Йорку знають Олю, 

як свою кошову. В останньому році вона, крім 

праці кошової, перебрала на себе також обо

в'язки звя'зкової 18-го куреня УПЮ-ок ім. Оле

ни Пчілки. 

За свого юнакування Оля брала постійно 

участь у конкурсах юнацької творчости "Юна

ка", а її вірші друкувалися на сторінках на

шого журналу. 

Ст. пл. Оля Стасюк абсольвентка вишко

лу "Школи Булавних", а в останньому році 

була одною з інструкторок того вишколу. Во

на приготовляється тепер до Ю М П З -1982 із 

своїми юначками та буде їхньою виховницею 

в часі зустрічі. 

ВИСЛІД К О Н К У Р С У 

ПІСНІ Н А Ю М П З — 

1982 

Р 

Організаційна Комісія ЮМПЗ-1982 одержала тані про-

єнти пісень на цю зустріч: 

1. "Ставаймо, ставаймо, ми — подруги й друзі!" — 

ст. пл. Олесь Кузишин (Нью Йорк). 

2. "Я і ти" — гуртон У П Ю "Срібне ноло". музика — 

пл. розв. Дарна Конопада; слова — пл. розв. Уля

на Реманюн, пл. розв. Ксеня Козак і пл. розв. Дар

ка Конопада (Дітройт). 

3. "Дух братерства" — музика — Ольга Рем-Луцик; 

слова — Катря Гуцал (Міннеаполіс). 

4. "На ЮМПЗ-ет" — музина — ст. пл. Олег Данилюк; 

слова — ст. пл. Олег Данилюк (Нью-Йорк), ст. пл. 

Орися і Ярема Гриціви (Філядельфія), ст. пл. Ро

ман Колодчин (Дітройт). 

5. "СКОБ, ГОТУЙСЬ, гей пластуне" — музика і слова 

— ст. пл. Андрій Ганкевич (Йонкерс). 

6. "Побратимів світ" — музика і слова — ст. пл. Юрій 

Мончак (Монтреал). 
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З цих шістьох пісень ОК ЮМПЗ-1982 вибрала як піс

ню Ювілейної Міжкрайової Пластової Зустрічі "Сноб, Го

туйсь, гей пластуне" — пісню укладу ст. пл. Андрія Ган-

невича. 
Комендант Ю М П З , пл. сен. Всеволод Гнатчун висло

вив жаль, що комісія могла вибрати лише одну пісню, 

а не більше, бо всі надіслані були гарно обдумані та ви

конані, віддзеркалюють гордість за нашу організацію, що 

саме святкує своє 70-річчя. 

Всі пісні, що були надіслані, будуть видруковані у 

співаніину зустрічі (кожний юнацьний гуртон дістане таний 

співанин перед зустріччю) та в одноднівці зустрічі. 

ПРО АВТОРА ПІСНІ ЗУСТРІЧІ 

Автором музини й слів пісні ЮМПЗ-1982, п. н. "Скоб, 

Готуйсь, гей пластуне" є добре знайомий читачам "Юна

ка" тепер вже ст. пл. Андрій Ганкевич з Йоннерсу, НЙ. 

Він упродовж останніх трьох ронів, перебуваючи на сту

діях в Малій Семінарії в Римі, постійно дописував до 

"Юнака" на різні теми, але найбільше писав репортажів 

про життя, мандрівни і переживання групи пластунів-се-

мінаристів. В Римі Андрій був одним із членів орнестри 

"Стихія", що постала з учнів Малої Семінарії під про

водом о. Євгена Небесняка, великого приятеля "Юнака". 

Ця група влітну минулого року відбула з о. Небес-

няком подорож по ЗСА і Канаді, ян теж награла свою 

платівку. Опис тої мандрівки "Стихії" появився в "Юна

ку" з травня 1981 р., а Андрій Ганкевич був одним із ре

портерів. 

Тепер Андрій Ганкевич студіює в Нью-Йорку, закін

чив своє юнакування у 35-му Курені УПЮ-ів в Йонкерсі 

та прилучився до групи молодих старших пластунів у Нью-

Йорку. 

Сердечно вітаємо Андрія з його новим успіхом і 

особливо радіємо, що автор і композитор "Пісні Зустрі

чі" є співробітником "Юнака". 

Пластунів. Охотно, радо 

Йдуть вони на з'їзд. 

ХАЙ НІХТО НЕ ЗАПЕРЕЧИТЬ 

НАШІ ЦІ СЛОВА! — ОЙ, НІ, НІ! 

РЕФРЕН: СКОБ, Готуйсь, 

Гей Пластуне! 

Заспіваймо про минуле. 

СКОБ. Готуйсь, 

Гей Наш Друже! 

Заспіваймо, щ о аж ну, вже! 

ПІСНЯ ЗУСТРІЧІ 

Слова і мелодія: ст. пл. А. Ганкевич 

Йонкерс, НЙ, С Ш А 

"СКОБ, ГОТУЙСЬ, ГЕЙ ПЛАСТУНЕ!" 

Швидким нроном, з різних країв, 

Маршеруе много рядів РЕФРЕН: 

СКОБ, Готуйсь! 

Гей Пластуне, 

Йдуть вони на Вовчу Тропу. Заспіваймо про минуле! 

Йдуть вони й співають про ту СКОБ, Готуйсь! 

Міжкрайову, Ювілейну Гей Пластуне, 

Зустріч-Пластунів. Заспіваймо, щоб всі чули! 

В нас минуле невмируще, 

А майбутнє... невсипуще; 

Не дамо їх відібрати: 

Нам — вони усе! 

Любим всяку ми пригоду. 

Завжди підемо на згоду; 

"Одність Пластова й Братерство!" 

(Це) Ювілейний клич! 
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ІНФОРМАЦІЇ ПРО МИСТЕЦЬКИЙ 

ВИСТУП Ю Н А Ч О К НА Ю М П З 

Програмова підкомісія рішила, щоб на ЮМПЗ-1982 з 

нагоди 70-річчя Пласту юначки вивели в рамках мистець

кої програми "Обряд Купайла". Мистецьний виступ від

будеться в суботу 21-го серпня о годині 3:30 по полудні. 

В часі Зустрічі відбудеться лише одна генеральна проба 

мистецького виступу. 
До підготови та виконання цього завдання зголоси

лися курені: 2 УПС-ок і 4 УСП-ок "Ті, що греблі рвуть". 

Референтна мистецького виступу — пл. сен. Любов Во

линець, Гр. 

Залучуємо: 

А) Ноти і слова 25 купальських пісень; 

Б) 1 ленту (на станицю), на якій награно мелодії 

пісень; 

В) Взірець одягу. 

Всі ці пісні юначки мають вивчити. 

Хороводні кроки до цих пісень та загальний опис ку

пальських звичаїв вийде в майбутньому обіжнику. 

Одяг, в якому юначки будуть виступати: 

Довга біла полотняна сорочка (або полотняно-подібна). 

Довжина — до кісток. 

Крій сорочки — ян до полтавського одягу. (Уставки, 

збираний рукав, ластки). 

Взір на сорочці може бути: червоний, червоно-чор

ний, білий. 

" Дє т ' -
Чорни 
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Стіби, яними взір може бути виконаний: хрестик, на-

стилювання, вирізування, меоежання, перетинання, заво
лікання. 

До сорочок вибирати взори зі східніх земель України. 
Долина сорочки може бути вишивана або лиш мере

жана. 

Якщо дехто має вже таку сорочку, але коротку, тоді 

тільки до неї дошити підтичку. 

Сорочки не можуть бути вишивані на маркізеті, кре

пі, бурунчуку, сатині тощо. 

Сорочка повинна бути ручно вишита. 

Взори на сорочках учасниць поодиноних станиць мо

жуть бути різноманітні. 

Мета — показати багатство та різновидність унраїн

сьної вишивки. 

Кругом шиї сорочка мусить бути зібрана на рубець, 

а не зібрана тачковим мереживом. 

Поверх сорочки чорна дерга (джерга, обгортка, опин-

ка) замість спідничок чи плахт. 

Дерга — це прямонутний шматон вовняної тканини. 

яна мусить обійти постать у стані півтора рази. Краї та 

бони дерги мають бути обшиті тоненькою червоною стріч

кою. 

З-під дерги на кілька сантиметрів має виступати під-

тична. 
В стані кожна учасниця має бути підперезана черво

ним вовняним поясом (3-4 інчі широний). На кінцях по

яса можуть бути тороки або китиці (кутасини). 

На шиї — від 1 до 5 разків червоного намиста. 

Можуть теж бути "золоті" монети (гривні дуначі). Як

що одна гривня — тоді повісити її на червоній стрічці 

на шиї. Монета звисатиме нижче намиста. Якщо дві грив

ні, тоді прив'язати червоною стрічною до найнижчого раз

ка намистів з двох бонів. 

Голова — простоволоса. В часі виведення обряду дів

чата одягнуть купальські вінки. 

Юначни виводитимуть обряди босоніж. 

Крім цього, ножна учасниця мусить мати 2 купальські 

вінки і довгу гірлянду (перевесло) із зелених листочнів 

(має нагадувати барвінок). 
Довжина Гірлянди має бути така, щоб кожна учасни

ця могла себе обв'язати в стані та щоб нінці звисали хоч 

до половини дерги. 

УВАГА! Програмова підкомісія закупить Гірлянди для 

ножної зголошеної юначни, а рахунок за це перешле ста

ницям. 

Віночки мають бути зграбні, маленькі (не три-повер-

хові), делікатні і заходити суцільно кругом голови. 

І вінки і Гірлянди можуть бути зі штучних нвітів та 

листочнів. 

ПІСНІ, Щ О ТРЕБА З Н А Т И Н А Ю М П З — 

1982 

МОЛИТВИ: Отче Наш; Царю Небесний; Боже Великий. 

ГИМНИ ; Національний гимн; Пластовий гимн. 

ПЛАСТОВІ ПІСНІ: 

Пісня закарпатських пластунів; При ватрі; Гей, життя 

ти наше; Ти, пластуне; Горить ватра; Гей-гу, ватра горить; 

Ніч вже йде; Гей-гу, гей-га, таке то в нас життя; Гори, 

гори; Пісня про "Писаний Камінь"; Чи знаєш ти; Гей, 

ми бурлаки; Чорна нура; Воля; Друже, друже; Найкращі 

дівчата. 

НАРОДНІ ПІСНІ: 

Ой, хмелю ж мій, хмелю; Ой, у вишневому садочку; 

Розпрягайте, хлопці, коні; Соловію, любий брате; Карі очі; 

Ой, що ж то за шум; Ой, чорна я си, чорна; Волошки; 

Берізка; Не шуми, калинонько. 

СТРІЛЕЦЬКО-ПОВСТАНСЬКІ ПІСНІ 

Зірвалася хуртовина; Ой. видно село; Заквітчали дів

чатонька; Я сьогодні від вас від'їжджаю; Тютюннин; Ман-

сим Залізнян. 

СУЧАСНІ ПІСНІ З УКРАЇНИ : 

Лебеді материнства; Червона рута; Мила моя; Стру

мочок; Водограй; Чом ти не прийшов? 

М а н д р і в к и 

Тому, щ о "пластунів вабить далекий горизонт, широ

кий простір і вони хочуть зазнати цікавих пригод і пе

реживань" — Організаційна Комісія Ю М П З - 1 9 8 2 запляну-

вала для юнацтва цікаві мандрівки в терен. 

^̂ т.і.'Г̂ й-а 

Мандрівний табір юначон в гори Адіронданс 1955 рону. 

13 



МАНДРІВКИ М О Л О Д Ш О Г О Ю Н А Ц Т В А 

(ПРИХИЛЬНИКІВ І УЧАСНИКІВ) 

Молодше юнацтво, не ліквідуючи своїх курінних та

борів (шатра і нухонне приладдя залишаться в таборі на 

"Вовчій Тропі"), переїде нурінними автобусами з Пласто

вої Оселі "Вовча Тропа" в напрямі штатів Массадчусет і 

КоннектІкаТ На одноденну мандрівну "АрраІасЬіап ТгаіІ". 

Кожний гурток буде йти окремо трасою довжини близьно 

5 миль із своїм виховником-опінуном. Посередині дороги 

гурток зустрінеться з іншим гуртком, яний буде йти тою 

самою трасою, але з протилежного боку. Запляновано тан, 

що гурток юначок зустрінеться з гуртком юнаків. Обидва 

гуртни матимуть спільний обід, а відтак відпочинок. 

У пополудневих годинах усі гуртки після закінчення 

своєї мандрівки переїдуть курінними автобусами на Плас

тову Оселю "Бобрівка" на приготовану там вечерю й 

спільні вогники. Там будуть приготовані нічліги під шат

рами та в куренях. Чергового дня після сніданну, приго

тованого на місці, молодше юнацтво переїде своїми курін

ними автобусами на озеро "ВагкНетгіесі Кезеп/оіг", щоб по

купатися й мати зайняття з морського пластування. Над 

озером буде також обід, а під вечір юнацтво повернеть

ся своїми автобусами на Оселю "Вовча Тропа", до своїх 

курінних таборів. 

МАНДРІВКИ СТАРШОГО ЮНАЦТВА 

(розвідувачі/ки, скоби/вірлиці) 

Старше юнацтво, звинувши свої курінні табори, вчас

ним ранком переїде курінними автобусами в гори Адірон-

данс, що лежать у північній частині стейту Нью-Йорк. 

У полудневих годинах вони приїдуть на вихідні пункти 

своєї мандрівки та вирушать (кожний гурток окремо зі 

своїм виховником-опікуном) на триденну мандрівку в го

ри. Пересічна довжина тієї мандрівки буде 20 миль. В 

часі її гуртни варитимуть всю їжу на своїх польових кух

нях із харчів, що їх одержать на "Вовчій Тропі". Другого 

дня мандрівки кожний гурток зустрінеться з іншим гурт

ком, що мандрував тією самою дорогою, але з проти

лежного боку. Гурток юнаків зустрінеться з гуртком юна

чок. Гуртки матимуть спільний обід чи вечерю, й спіль

ний відпочинок. На третій день мандрівки в полудневих 

годинах гурток зійде до місця, де будуть ждати нурінні 

автобуси, що відвезуть їх на "Вовчу Тропу". 

Дороги, якими будуть мандрувати старші юнаки 1 

начни, не надто фізично утяжливі. Усі вони є добре по

значені, мають досить місць із питною водою, на них 

часто проходять гірські сторожі і, в разі потреби, можна 

з них відносно скоро дійти до головної дороги та діста

ти допомогу у наглих випадках. 

З деяними гуртками на певних відтинках будуть іти 

додаткові опікуни, ті пластуни, що приготовляли пляни тих 

мандрівон. 

На мандрівці скобів/вірлиць гуртки скобів/вірлиць бу

дуть мандрувати разом від хвилини зустрічі другого дня. 

Тому, що за час мандрівки буде два нічліги в горах. 

учаснини її мусять мати обов'язково легні двоособові шат

ра. 

Відповідальні за мандрівки та за їхню програму є: 

Молодше юнацтво — ОТК "Бобрівка"; 
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Морсьне пластування — Курені УПС і УСП "Чорно

морці; 

Старше юнацтво: розвідувачі — Курені УСП "Побра

тими" і "Лісові Чорти"; 

Старше юнацтво: скоби (вірлиці) — Курені УСП і УПС 

"Перші Стежі". 

В часі ЮМПЗ-1982 спортові змагання відбудуться у 

формі змодифікованих нонкуренцій. з метою розвинути 

дружинову співпрацю і дружбу поміж членами ювілейних 

нуренів і гуртків. Індивідуальних конкуренцій-змагів не бу

де. Замість того кожний ювілейний гурток буде змага

тися з іншим гуртком у тій самій віковій групі. 

Передбачені конкуренції: 

1. Змодифіковані гінці — по 8 учасників з гуртна; мо

лодші юнаки — на 400 ярдів; старші юнаки — на 

800 ярдів. 

2. Гуртковий марш на 2 милі цілими гуртками. 

3. Штафета у плаванні — 8 учаснинів з гуртка — на 

200 ярдів. 

4. Відбиванка — 6 учасників з гуртка творять дру-
жину. 

СПОРТОВИЙ ОДЯГ 

Усіх учасників ЮМПЗ-1982 обов'язує однаковий одяг, 

а це: біла сорочинна (т. зв. "ті-шерт") і спортові штанці 

темногранатової краски. 

Участь у спортових змаганнях беруть усі учаснини 

ЮМПЗ-1982, за виїмком тих, що мають виразну заборону 

лікаря на карті здоров'я. 

Відповідають за спортові змагання і їх підготовляють: 

Курені УСП І УПС "Червона Калина". 

ТЕРЕНОВІ ІГРИ 

Під час ЮМПЗ-1982 відбудуться на "Вовчій Тропі" те

ренові ігри віковими групами. Підставою теренових ігор 

буде практичне пластування на рівні юнацьких проб. 

Теренова гра для юнаків буде включати тематику із 

боротьби Української Повстанської Армії. 

Відповідальні за програму і переведення теренових 

ігор: для юнаків — Курені УСП і УПС "Чорноморці"; для 

юначон — Курені УСП "Шостокрилі". 

ПЛАСТОВІ ВМІЛОСТІ 

Юнаки будуть мати змаг пластових умілостей гуртка

ми у таких ділянках: 

1. Ставлення піонерських веж; 

2. Будова моста із шнурів; 

3. Сигналізація прапорцями (азбуна морзе або сема

фор — довільний вибір); 

4. Поназовий впоряд. 

Гуртки-першуни із вищеподаних ділянок виконають по

каз своїх пластових вмілостей в суботу 21-го серпня 1982 
року. 

Юначки гуртками й куренями одержать у своїх та

борах певні завдання із піонерства на терені табору. 



М И С Т Е Ц Ь К И Й В И С Т У П 

Усі юначки — учасниці ЮМПЗ-1982 — виведуть в 

рамах програми "Обряд Купайла" у відповідних народних 

одягах. якого опис був уже поданий обіжнином, ч. 2. Мис

тецький виступ відбудеться в суботу 21 серпня 1982 рону. 

Додаткові інформації про цей виступ будуть подані окре

мим обіжнином. 

ВОГНИКИ 
В часі ЮМПЗ-1982 відбудеться декільна курінних і 

кошових вогників, з яких деякі будуть спільні для юнаків 

і юначок. Д о тих вогників ножний гурток мусить приго

товити принайменше 2 добре підготованих мистецьних ви

ступів, яні показували б у позитивному світлі наше ми

нуле, культуру, традицію чи мистецькі надбання, або плас

товий побут у стилі гумористичному чи сатири. Кожний 

пуннт не може тривати довше, як 6 хвилин. Усі виступи 

мають бути перевірені на терені станиць. Найкращі пунк

ти з вогників будуть вибрані до програми на Великій Ватрі. 

ВЕЛИКА ВАТРА 

Тема: Пластова одність і братерство. Гасло: Минулого 

не можна відібрати, а є ще і майбутнє! 

Велика Ватра відбудеться в суботу 21-го серпня 1982 р. 

— день перед закінченням ЮМПЗ-1982 о годині 9-тій 

вечора. 

Велика Ватра складатиметься із двох частин. 

Перша частина загально-розвагова має віддзеркалю

вати свобідне орудування українською мовою пластунів 

і пластунок. знання пісні, українського мистецтва й куль

тури, як також їх пластову фантазію і гумор. Ця частина 

ватри буде тривати 1 і 1/2 години. 

Друга частина Великої Ватри — ювілейна, буде три

вати пів години. Велика Ватра призначена в першу чергу 

для пластової молоді. Обов'язково всі юнани й юначки 

мусять вивчити подані пісні та співом брати активну 

участь у Великій Ватрі, значить мусять бути співучасника

ми, а не лише глядачами. До Великої Ватри кожна стани

ця повинна приготовити один пункт, в якому може брати 

участь один гурток, курінь чи ціла група юначон і юнаків. 

Вона не може тривати довше, ніж 6 хвилин, і мусить бу

ти зголошена на письмі (з точним описом її) найпізніше 

до 15 червня 1982 р. При зголошенні треба подати кіль

кість учасників виступу, в яких одягах учасники будуть 

виступати і чи потрібні додаткові музичні або технічні 

реквізити. По змозі, виступ просимо накрутити на тасьму 
чи фільм. Учаснини виступу повинні його приготовляти, 

уживаючи мінрофонів. В неділю 15-го серпня 1982 р. під 

час ЮМПЗ,82/о год. 7-мій вечора відбудеться загальна 

проба та перевірна програми. Підкомісія переведення Ве

ликої Ватри вибере 6 до 8 точок, яні будуть допущені 

на Велику Ватру. Станичні пункти повинні бути належно 

приготовані з добрим мистецьким смаком, перевірені що

до змісту та якости винонання. їхня основна мета: пока

зувати в найкращому світлі наше минуле і нашу культуру, 

як теж з гумором показати пластовий побут. Побажані точ

ки чи скечі із співами та танцями в стилевих народніх 

строях. Усі виступи на Великій Ватрі мають бути повністю 

поправною українською мовою. Лише чужинецькі скавти 

зможуть виступати іншими мовами. 

Музичний супровід до підготованих виступів може 

бути награний на магнетній стрічці, або бути при гітарах 

чи інших інструментах. Магнетофонних стрічок не можна 

буде переховувати у юнацьких таборах. Відповідальні за 

переведення Великої Ватри: Курені У С П і У П С "Бурлаки". 

Д О НАС ПИШУТЬ... 

М и одержали листа від наших вірних по

друг із 34-го Куреня УПЮ-ок ім. 500 Героїнь 

Кінтіру з Сіракуз такого змісту: 

"Дорога Подруго Редакторко! 

Згідно із традицією, яка увійшла вже 

життя нашого куреня, пересилаємо $100.00 на 

Пресфонд "Юнака". Ці гроші заробили ми на 

курінному різдвяному ярмарку. 

У нас зовсім змінився склад нашого курін

ного проводу, але ми хочемо йти слідами на

ших попередниць і піддержувати "Юнака" фі

нансово, а теж. пробувати дописувати дещо. 

В надії, що нам це вдасться здоровимо 

пластовим привітом "Скоб"! 

За Курінний провід: 

Пл. уч. Олеся Бутенко (курінна); пл. уч. 

Роксана Сидорович (писар); пл. сен. Діді Бу

тенко (зв'язкова). 

ДОРОГІ ПОДРУГИ! 

Сердечно дякуємо Вам за щедрий дар, а 

передусім за те, шо хочете йти дальше сліда

ми своїх попереднииь і тримати з нами зв'я

зок. Ждемо на Ваші дописи, навіть короткі, та 

Ваш відгук, що Вам у "Юнаку" подобається 

і що радо читаєте. 

Бажаю Вам багато успіхів у пластуванні 

Скоб! Ваша Редакторка 

с л а с щ у н є о щ а д н и й . . , 

= \ ї / - ( 4 т а т о ч к а г м а с т о і ї о ю ^ а к о н у ) 

... аосіре т а к о о / с к о / й щ а д и т е І?українськім у с т а н о в і 

* * т з с ™ ° ™ З а е : & е 4 и т і І > к а " С а м о п о м і ч " 

5 5 8 З а т т і с А \>е., ̂ е г * е у С і і у , М / , о 7 3 о з 
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П р а к т и ч н і п о р а д и п е р е д Ю М П З 

Як знаємо, у програмі ЮМПЗ-82 є плянова-

ні мандрівки для молодшого та старшого юнац

тва. Старше юнацтво має йти на 3-денну ман

дрівку в гори Адірондакс і до того мусить мати 

відповідний виряд та практично до неї підгото

витися. Тому напевно кожна практична порада 

досвідчених мандрівників стане їм у пригоді. 

Ось декілька таких порад із американських 

журналів. 

Ян відсвіжити наплечник чи пляшну на воду? 

Ян у кожного, так напевно у вас наплечник 

після довгого зимового відпочинку має цей не

приємний запах вологости чи і речей із минуло

річної мандрівки. Найпростіший спосіб відсвіжи

ти його — це вкласти на якийсь час кусник ми

ла (найкраще малий, який дають в готелях). По

дібне стається із плястиковими пляшками, що їх 

вживаємо на воду. Не завжди пам'ятаємо відчи

нити їх в часі "зимового сну" і тому вони "зано

сять" перестоялою водою або таки плястикою. 

Найкраще наповнити їх свіжою водою із кілько

ма краплями яногось приємного для вас смаку, 

як н. пр., ванілії, м'ятки, анижу тощо. Моли виллє

те воду із запахом чи смаком, ваша вода на ман

дрівці буде смакувати краще. 

Ян спанувати яйця чи іншу їжу, що б'ється 

чи ломиться? 

До цього добре надаються картони, в яких 

тепер продають деякі роди сухих барабольок. 

Між яйця чи крихкі тістечка добре давати один, 

чи два м'яких "маршеллов". Вони охоронять кри

хкий харч. 

Безкоштовні баньки на воду та ян їх направляти? 

Найдогіднішими до ношення води є великі плас

тикові пляшки з молока, що мають вухо. Треба 

їх лише добре виполоскати після молока й мож

на ними носити воду до варення. Одна їхня хи

ба це те, що скоро люблять тріснути. Пам'ятайте 

як відчиняєте таку пляшку, заховайте добре цей 

пластиковий перстень, на який звичайно замкне

на щільно закрутка на пляшці. Якщо пізніше вам 

пляшка трісне, тоді розігрійте один-два перстені 

до моменту, коли починає топитися і цим засма-

руйте щілину в пляшці. Можна це робити навіть 

тоді, коли пляшка повна води, треба лише ува

жати, щоби на щілині не було крапель води. 

Ян зберегти мішон до спання сухим? 

Дуже часто, коли захопить вас на мандрівці 

дощ, ви стоїте перед неприємним почуттям, що 

прийдеться спати у вогкому мішку, а той зовсім 

мокрому. Тому завжди перед мандрівкою зави

ніть скручений мішок до спання у пластинову 

торбу на сміття, а тоді щойно вбирайте покрива

ло на мішок. 
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Як тримати елентичну ліхтарну на поготівлі? 

Звичайно, коли спите на мандрівці, в ма

ленькому шатрі є дуже тісно, а то й не всі за-

сипляють в один час, речі "мішаються". Дуже 

неприємним є шукати вночі за своєю ліхтарною, 

яку ви напевно поклали собі в головах, а її там 

немає. Щоби заощадити собі шукання в темно

му шатрі, причепіть до ліхтарки шматок матеріа

лу т. зв. "велкро", а другу його частину прикрі

піть до стіни шатра на висоті своєї руки. Тоді пе

ред сном ваша ліхтарна буде прикріплена так, 

що ніноли не "загубиться". 

Будинь на десерт в наплечнину. 

Якщо хочете мати готовий поживний десерт, 

змішайте т. зв. "інстант пуддінґ" із спорошкова

ним молоком у пластиковій торбі, що замикаєть

ся на т. зв. "зіплак". Ноли захочете його їсти, до

дайте до торбинки відповідну мірку води, зам

кніть знову, добре потрясіть, щоб не було з 

порошку грудок, відкрийте і їжте ложечкою. 

Маєте проблему найти харчі в наплечнину? 

Якщо ваші харчі є на різні пори дня, найкра

ще поділити їх відразу й дати до окремих плас-

тикових мішечків: окремо на сніданок, на полу

денок, вечерю й перекуску. На кожному мішеч

ку написати числа від один, починаючи снідан

ком. Тоді знаєте відразу, що в мішечку 3 маєте 

все на вечерю і не потребуєте відчиняти всього, 

щоб поглянути, що де є. 

ЄДИНА В ТОРОНЛ УКРАЇНСЬНА 

СОМШМ1ТУ ТКЦ5Т СОМРАЬІУ ІЛТ>. 

2299 Віоог 5ігееі %¥**» — Тогопіо, Сапала М65 4Т2 

Те!.: (416) 763-2291 — 766-3342 

приймає вклади і ощадності, платить найвищі 

відсотки, дає позики особисті і мортґеджові, 

приймає і реєструє пенсійні пляни і на нові 

доми (КК5Р апсі КН05Р) 

Полагоджує всі банкові операції — приймає 

домашні рахунки (телефони, електрика і т.п.) 

Завідує спадками і довіреннями (траст). 

Управитель: Богдан Миндюк 



П І Д Г О Т О В Л Я Є М О С Я Д О П Л А В А Н Н Я 

(Перше знайомство з водою). 

Перш усього у навчанні плавання треба 

уважати, щоб знайомство з водою відбувалося 

поступово. Для заовоєння рухів до плавання 

треба виконувати теж вправи на суші, але ті, 

які нагадують рухи у воді. Вправи для освоєн

ня з водою мають найважніше значення для 

навчання плавби. Щоб початківець певніше по

чувався, його спершу навчають виконувати у 

воді найпростіші рухи. Це треба робити на міс

ці, де рівень води по пояс або по груди з опо

рою ніг на дно й без неї. Для того радимо ви

конувати такі вправи: Трохи походіть у воді 

по дні з перемінною швидкістю, переходячи на 

біг, з підгрібаючими рухами рук, по черзі роз

слаблюючи й напружуючи м'язи. Потім стань

те обличчям до берега, зробіть вдих через ус

та. Зігнувши ноги в колінах і присідаючи, пір

ніть на 2-4 секунди. Випростувавшись не вити

райте обличчя руками (рис. 1.) Повторіть ту 

вправу 4-6 разів. 

Вдихніть якнайбільше повітря в груди. Пір

ніть з головою, сильно зігніть ноги й, обхопив

ши коліна руками, притисніть їх до грудей. 

Підборіддя теж притисніть до грудей, щоб го

лова була якнайближче колін. Через 3-4 секун

ди ваше тіло спливе на поверхню й буде спо

кійно, без будь-яких рухів плавати, наче "по

плавок". Після цього станьте на дно (рис. 2.) 

Вправу виконайте 3-4 рази. 

Вправляючи заходи, щоб плавати, як "по

плавок" — розтягніться, розкривши руки й но

ги в дві сторони (м'язи тіла й кінцівок — від-

пружені) й чекайте, поки вода не виштовхне 

тіло на поверхню (рис. 3.) Ц ю вправу виконай

те 3-4 рази. 

Наведені вище вправи занурення у воду 

треба робити, затримуючи дихання. Кажуть, 

що "хто не вміє дихати — той не вміє плава

ти". Тому засвоєнню того навику присвятіть 

максимум уваги. 

Спочатку виконуйте вправи на суші. По

кладіть на долоню шматок паперу, листок, тра

вичку і, видихуючи повітря тонким струменем, 

здуйте предмет з долоні, піднятої до обличчя. 

Потім вправу виконуйте у воді — стоячи на 

місці, підборіддя біля поверхні води, руки впи

раючи в коліна, а устами дміть на воду, як на 

гарячий чай (рис. 4.) Так само виконайте ви

дих через рот у воду (рис. 5.) Видих повинен 

бути безперервний і довготривалий (приблиз

но тричі довший від вдиху). 

Усі ці вправи треба виконувати продовж 

6-7 днів. Якщо початківець тримається на воді 

й навчився дихати, можна перейти до склад

нішого елементу плавання, яким є ховзання на 

воді. 

Зайдіть у воду по груди. Станьте обличчям 

до берега, витягніть руки вгору й з'єднайте ру

ки разом так, щоб долоні були звернуті впе

ред. Трішки присядьте й нахиліть тіло вперед 

(підборіддя торкається поверхні води). Зробіть 

глибокий вдих через рот, після чого нахиліть 

обличчя в воду й, сильно відштовхнувшись від 

дна, прямуйте до берега, витягнувши руки й 

ноги: в горизонтальному положенні, на грудях 

(рис. 6.), на спині, повертаючись з грудей на 

бік і на спину. Можна взяти початкуючого 

плавака за кінчики пальців і наче "протягти" 

по воді (рис. 7.), або сильно відштовхнути впе

ред, взявши за стопи ззаду. Спочатку цю впра

ву треба виконувати із затримкою дихання піс

ля видиху. Потім пробувати дихання; під час 

"ховзання" треба підвести обличчя з води, 

швидко вдихнути над поверхнею води й зновл/ 

занурити обличчя у воду. 

Увага! Ніколи, коли ви вчите когось пла

вати, не кидайте його несподівано у воду, зо

крема дітей. Така "метода" часто доводить до 

того, щ о в дітей залишається психічна травма 

на все життя — боязнь води! 

За "Школою плавання" 
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ВИШИВАЄМО... 

Дорогі Юначки і Юнаки! 

Тим разом подаю Вам дев'ять зразків узо

рів до вишивання, які можна використати до 

прикраси вбрання, різних ужиткових речей 

або закладок до книжки. Ці узори невеликі й 

можуть бути добрим зайняттям на гурткові схо

дини, або як початок вимог пластових проб чи 

вмілостей. Юначки, але й юнаки можуть із 

тих легких узорів навчитися вишивати, хрести

ковим стібом. 

У поданих зразках темні квадрати виши

вати треба темною краскою (чорною), а ясні

ші ясною (червоною, жовтою, зеленою). До ви

шивання брати нитки Д М С й ділити їх на по

ловину. Усі узори легкі та не заберуть багато 

часу вишивальникам. 

До чергової "зустрічі" на сторінках 

"Юнака"! Скоб! 

Подруга Дзвінка 

СВЯТО Д Е Р Ж А В Н О С Т И В МОНТРЕАЛІ 

На Свято Державности 22 січня 1982 р. 

пластуни місцевої Станиці з делегатами від 

КУК відвідали Міську Управу та предсідника 

міста п. Ж. Драпо. В залі був виставлений 

український прапор. Всі делегати підписались 

у золотій книзі почеоних гостей. 

Зліва: юначка Ліда Куліш, п. Ж. Драпо, юначна О. 

Новалів, о. І. Гаврилюн, п. А. Туцно, п-на І. Темно, о. І. 

Нуташ, п. Я. Пришлян, п. Орищун, п. В. Куліш, пні Мороз, 

Чолій, п. Бринявсьний; сидить голова КУК п. Я. Кульба. 

Юнацтво Дітройту, як видно на знімках, старан

но підготовляє імпрези Свято Миколая І ляльковий 
театр для новацтва. На жаль, нема підписів на зні-
мнах та ближчих пояснень. 

• 
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ФЕДЕРАЛЬНА КРЕДИТОВА КООПЕРАТИВА 

"САМОПОМІЧ" В ПАССЕЙКУ 

Щорічно пересилає даток на пресовий фонд "Юна

ка". Цього року одержали ми щедру пожертву в сумі 
400.00 ам. долярів, за що щиро дякуємо Дирекції Коопе

ративи, а одночасно заохочуємо наших читачів, зокрема 

пластову молодь, складати свої ощадності у цій і інших 

кредитівках, що своїми платними оголошеннями і пожерт

вами піддержують пластову пресу. 

Адміністрація Пластового Видавництва 

У К Р А Ї Н С Ь К А Ф Е Д Е Р А Л Ь Н А К Р Е Д И Т О В А 

КООПЕРАТИВА 

"САМОПОМІЧ" 

і ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНЦІВ АМЕРИКИ 

"САМОПОМІЧ" 

— ВІДДІЛ у ПАССЕЙКУ — 

запрошують Українське Громадянство 

вступати в члени. 

Години урядування: понеділки і п'ятниці 

від год. 6-ої до 9-ої вечора; 

середа від год. 9-ої до 12-ої перед полуднем. 

• Кредитова Кооператива в Пассейну платить 7% диві

денди від ощадностей — нараховуємо чвертьрічно. 

• Студентські позички — до сплати після закінчення 

студій. 

• Позични на авта та всякі потреби домашнього вжитку. 

• Безплатне для членів життєве забезпечення ощаднос

тей до висоти $2,000 і позичок до висоти $10,000. 

• Сертифікати за високим опроцентуванням. 

• Федеральне забезпечення членсьних уділів до висоти 

$100,000 на одного члена. 

Вступайте в члени в годинах урядування 

в домівці кооперативи. 

229 Говп Авеню * Пассейн, Н. Дж. * Тел.: (201) 473-5965 

;хіс ^і*с 

Купно і продаж реальностей 

Оцінка (валюація) реальностей У 

Аранжування, купно і продаж 

мортгеджів 

Загальна асекурація 

К. СНОІ.КАМ & СО. иШТЕО 

Кеаїтог — Іпзцтапсе Адепі 

527 Віоог 51. VI. ТогопЮ — ТеІ.: 532-4404І 
2336 Віоог 5». \г/. Тогопіо — ТеІ.: 763-5553 

4984 йітсіаз Зі. VI. ЕіоЬісоке — ТеІ.: 236-2666 

М5ШШІСЕ: 

2336-А Віоог 5». \Л/. — Тогопіо — ТеІ. 763-5666 

імк: о«с :зос :хк: =мк: =мк и 

ірня 

1 

А Р К А З А Х І Д 

це не лише модерна українська книгарня 

і крамниця гарних подарунків, але також У 

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. 

АККА \Л/Е5Т 
2282 Віоог 5». У/е$т 

Тогопіо, Опі. 

М65 Ш 9 ; Сапасіа 

М І Й П Е Р Ш И Й 

С Л О В Н И К ; , 

ТеІерЬопе: 762-6751 

Обслллніці і-кмйісилх г___\гол_. зднллн 
ТОРОІІТО І «Ті 

І 

У К Р А Ї Н С Ь К А Щ А Д Н И Ц Я 

ІЖКАШІАМ З А У Ш С З & ЮАІЧ 

А550СІАТЮМ 

1321-23 \А/е$« І-іпсПеу Ауепие 

РЬНасіеІрпіа, Ра. 19141 

НАІШ УСЛУГИ: 

• 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! ' 

і 

! 

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

ціна $7.00 з додатком коштів 

пересилки. 

к: ! 
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ПЛАСТОВА ЯЛИНКА В МЕЛБОРНІ — 17. 1. 1982 

В народному домі рух, багато дітей, 

батьнів, представників різних органі

зацій, пластунів різного віку й ула

дів. Це починається Пластова Ялин

ка... 

Гамір втихає. На залю входить Пре

освященний Владика Кир Іван та Про

топресвітер пл. сен. Борис Стасишин 

з ескортою пластового проводу. Ста

нична пл. сен. Слава Болюх вітає при

сутніх та починає програму вечора. 

На залі лунає голосне "Бог Предвіч

ний народився". 

Після того традиційне запалення 

свічок. Перша свічечка за пересліду

вану Цернву на рідних землях — за

палює Преосвященний Владина та 

Протопресвітер Борис Стасишин. Дру

га свічечка за нескорену Батьківщи

ну та ввесь український нарід — за

палює заступник голови громади інж. 

А. Глуханич. Третя свічечка за всіх 

пластунів та всю українську молодь 

в діяспорі — запалює голова КПР пл. 

сен. Ю. Овчаренко. 

На цей вечір пластуни підготовили 

програму-монтаж колядок та декляма-

цій, в якій заступлені всі пластові ула

ди. Успіх програми завдячуємо нашій 

станичній Славі Болюх та пл. сен. 

Оксані Тарнавській, які зібрали та під

готовили монтаж. 

Після програми пластунки розносять 

вечерю, яка складається з куті, бор

щу, вареників та солодкого. Найціка

вішим пунктом вечора є конкурс но-

лядок, в якому беруть участь усі сто

ли. Ноли приходить час колядок, кож

ний стіл приготовляється; гуртуються 

фупи, щоб якнайкраще заспівати. 

Перше місце здобуває стіл юнацтва, 

друге місце старше пластунство, а 

третє місце стіл гостей. 

Не обминули й новацтва, яке коля

дувало з великим завзяттям на сере

дині залі та дістало в нагороду пов

ний ненин солодощів та горіхів. 

Спільна вечеря, коляда, традиційне 

запалення свічок та присутність плас

тунів та приятелів надає дійсного на

строю Різдва Христового. 

Подруга Наталка 
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Преосвященний Владина Кир Іван Прашно та Протопресвітер Борис Стаси

шин після запалення свічечон. 

Пластова Ялинна 1982. Монтаж колядон. При мінрофоні станична 
Пластова пл. сен. Слава Болюх; при фортепіяні пл. сен. Онсана Тарнавська. 

Ялинка 1982. 

Н А " В О В Ч І Й Т Р О П І " 

4-го липня я поїхав на "Вовчу Тро

пу" на мій третій з черги юнацьний 

табір. Я вже мав багато товаришів з 

попередніх таборів і радо знову з 

ними вітався. Цього року нам були 

призначені місця в шатрах. В мойо-

му шатрі я знав усіх з попередніх та

борів. Першого дня табору були запо-

віджені "нічні маневри". Всі приготов

лялися на нічну теренову гру, а тим-

часом це була вечірка. Початон табо

ру був отже знаменитий. 

Наступного дня ми (розвідувачі) пе

ренесли свої шатра та речі на місце, 

де ніхто ще не таборував. Ми самі 

_ собі варили. Для багатьох з нас це 
Інж. Андрій Глуханич запалює свічечну. 



1 було щось дуже нове, хоч не все 

' смачне! 

Під час табору ми мали різні зай

няття. Напринлад, в навечер'я св. Іва

на ми провели цікаво вечір з дівча

тами. Ми розпочали його спільним спі-

> вом, відтак разом їли вечерю, а опіс-

і ля грали товариські ігри. На кінець 

ми разом пішли стежкою в чарівному 

лісі. В ньому були різні мавки, чор

ти та інші "постаті". Нам ворожили 

та нас чарували. Цей вечір мені ду

же подобався. 

У другому тижні ми почали будува

ти трасу для бігу з перешкодами. Цей 

біг був дуже цікавий. Між перешко

дами була яма на 6 стіп глибока, ян 

також підземний тунель. 

На день Пластуна приїхав до табо

рів Митрополит Унраїнської Католиць

кої Церкви Степан Сулик. Упродовж 

двох днів наш Митрополит був з на

ми, дивився на наші покази, відвіду

вав табори і відправив Службу Божу. 

Одного дня розвідувачі відбули про-

гулянну на Мт. Ґрейлон. Хоч по дорозі 

були деякі несподіванки, прогулянка 

добре вдалася. 

Я думаю, що цей табір був чи не 

найкращий і найцікавіший з усіх, що 

я до тепер відбув. Комендантові і 

всім членам проводу честь і слава! 

пл. розв. Марко Якубович 

ТАБІР УПЮ-он НА "ВОВЧІЙ 

Т Р О П І " 1981 р. 

Табори на "Вовчій Тропі" різнома

нітні та великі, а особливо були таки

ми того літа. Табір юначок відбувся 

від 4-го до 52-го липня і називався 

"ДРОТ є 0-К". Ми хотіли мати назву, 

щоб була зв'язана з Історією Пласту, 

та рішилися на саме таку. Всі юнач

ки знали, що "0-К" означає "Осно

воположник" і добре це запам'ятали. 

Хоч у таборі було 115 юначок і 14 

членів проводу — усі гарно табору

вали і забавлялися. У перших днях 

ми зкймалисн піонерством, улаштуван

ням табору, будували щоглу, вішани 

й брами. Розвідувачки з допомогою 

учасниць збудували велику стійнову 

браму-квадропад. Кожний підтабір 

збудував інаншу браму. Зужили знан

ня табірництва, піонерства й майстер-

нування разом, щоб збудувати пліт, 

намалювати таблицю чи скласти ем

блеми для кожного підтабору. Підта

бір прихильниць називався "Життя в 

шатрі", учасниць "Відкриті двері", а 

Провід табору УПЮ-он на "Вовчій Тропі' 

розвідувачок — "Нова хвиля". Це та

нож були три курені і кожний мав 

свій провід. Під час табору ми мали 

декілька курінних вогників. В часі од

ного з тих вогників ми мали гутірну 

про ніжність, про яку ми в часі табо

ру все пам'ятали і про яну пригаду

вали одні одним та практикували під 

час табору, спеціяльно під час спіль

них зайнять з юнаками. 

Хоч перших декілька днів ішов дощ, 

гарна погода скоро вернулася. Ми 

святкували свято Івана Купала разом 

з табором юнаків. Програма склада

лася зі Служби Божої, спільної вече

рі, спільної гри й спільної мандрівки 

вінки в потічок. Дикун танцював й за

чарував нас іскрою молодої любови. 

В другому тижні цілий табір тяжко 

працював, щоб приготовити програму 

на День Пластуна. Деякі старші дів

чата вправляли вежі, а інші впоряд 

з юнаками. Всі також вправляли або 

вчилися пластових і таборових пісень. 

На дозвіллі ми забавлялися спортови-

ми іграми, робили відзначну ВФВ і 

мали прогулянку на фестин пожежни

ків. 

"День Пластуна" відбувся дуже гар

но. Нашу юнацьку ватру з Митропо

литом С. Суликом ми будемо завжди 

згадувати. Митрополит вбрався у свій 

пластовий однострій і золотий хрест, 

про який розказав нам зворушливу іс

торію. Цей хрест належав до моло

дої дівчини в Україні. Хоч большеви-

ки переслідують християн, дівчина 

цей хрест носила, аж одного дня учи

тель викликав її на двір, здер і потоп

тав у болоті хрест та казав їй це са

ме зробити. Але вона ніяк не хотіла 

того зробити і учитель кинув дівчину 

також в болото. 

Це все бачила одна занонниця, во

на підняла хрест, сховала його і пе

редала Митрополитові. Той хрест но

сить він тепер, як ознаку глибокої 

віри. 

Після того слідували точки біля 

ватри, спів при гітарі й 

скечі. Танож відбулися 
показові пуннти таборів 

через ліс, під час котрої ми зустрі

чали Івана і Марену, ворожну й ча

рівника, й динуна з мавкою. Там нас 

хрестила Мавка й дівчата кидали свої 

Інструкторки табору 

УПЮ-он на "Вовчій 
Тропі" в 1981 р. 

"Вовчої Тропи" і "Бобрівни". Наш та

бір, враз із табором юнаків, знамени

то пописався зорганізованим впоря-

дом — спершу стало 200 юначок і 

юнанів у формі звізди, яка крутила

ся, а тоді у формі тризуба, в яному 

ми пустили вгору сині й жовті бальо

ни. 

Третій тиждень перейшов на скла

данні юнацьких проб і вмілостей та 

на прогулянці. Прихильниці ходили не

далено оселі на одноденну прогулян

ку, а учасниці і розвідувачки ночува

ли на оселі під час своїх прогулянок. 

Учасниці І провід табору УПЮ-он на "Вовчій Тропі" 1981 р. 
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Учасниці заслухали гутірку про "Кіл-

лер-Ніро-Нетлі", які атакують ліси 

"Вовчої Тропи", як їх пізнати (мають 

чобітни) і ян їх нищити. Розвідувачки 

пережили дощ, бурю й 8 миль ман

дрівки з триденним вирядом на пле

чах. Тому, що дощ перервав нашу 

програму з початку тижня, ми мали 

баль дебютантон. Всі юначни пере

бралися в "балеві сукні" і "смокін

ги" — одні були дебютантками, а 

другі "еснортами". Спершу була "фо

тографічна сесія", а тоді всі вправля

ли салонові танці. Я буду, здається, 

завжди цей табір пам'ятати! 

Іся Стадний — інструкторка 

ПЛАСТОВА СТАНИЦЯ В 

Б О Ф Ф А Л О ПРИ ПРАЦІ 

Тими гарними світлинами бажаємо 

познайомити читачів з працею нашої 

Пластової Станиці. Радіємо її успіха

ми, а вплинуло на них те, що до но

вого проводу Станиці в більшості 

ввійшли старші пластуни. Вони пер

ші виказались досягненням у вирів

нянні членських внесків, а добрий ус

піх у цьогорічній коляді — це заслу

га ст. пл. Ореста Іскала, який очолив 

цю ділянку. Приємно похвалитися, що 

наша Станиця має обов'язкових та 

відповідальних членів старшого плас-

тунства, яні є виховниками серед но

вацтва та юнацтва, інші віддаються 

праці в часі таборів, чи в розбудові 

"Нового Сокола", хоч, на жаль, є та

ні, які хочуть бути тільки паперовими 

членами осередка — УСП. 

$ -*• Я 

^ У Ш І 

Листопадовий апель Пл. Станиці 31 
листопада 1981 — Новий Соніл. З праг 
вого бону пл. сен. Малина Дзюба; злі
ва пл. сен. Оля Чмола. На денораціях: 
Львівсьна ратуша, прапор, пластовий 
закон, символічна могила, портрет — 
Мит г тита Андрея Шептицького. 

Листопадове свято відзначено Ста

ничним Апепем на Новому Соколі. 

На лоні природи в теплу осінню не

ділю, коли ще манило красою пожов-
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З правого бону — Оля Чмола пояснює 
пл. занон п. Оксані Салдит (експонат 
був частиною заг. декорації; його О. 
Чмола виконала власноручно з матері-
ялу). 

йшли в особливий спосіб пом'янути 

Його та Чин незабутнього Листопада. 

31 січня 1982. Службою Божою, па

нахидою та Апелем вшановано світ

лу пам'ять першого Начального Плас

туна Сірого Лева — проф. Северина 

Левицького, при цьому згадуючи всіх 

тих членів пластової станиці, яні ві

дійшли на Вічну Ватру. Відспівання 

пластового "Отче наш", панахиди в 

церкві, внесення пл. прапорів, які ус

тавились біля портрету, мовчанка, 

складення смерекового вінка з кити

цями червоної калини у підніжжі пор

трету, та тихо відспіване "Ніч вже 

йде" зворушило всіх присутніх до гли

бин серця і душі. Вінок із смерік "Но

вого Сокола" по Апелі склали на мо-

Листопадовий апель — пл. сеніори, новацтво, юнацтво 

кле листя дерев, а пишний килим су

хого листя на землі шарудів, видаю

чи особливий запах стиглої осени, 

окрасив велику картину ратуша міста 

Львова, закосичену галузнами черво

ної калини та синьо-жовтий рідний 

прапор України. І на цю красу осін

нього дня, з портрету, неначе усмі

хом, глядів Князь української церкви 

та свого народу митр. Андрей Шеп

тицький, благословляючи тих, які при

йшли в особливий спосіб пом'янути 

Його та Чин незабутнього Листопада. 

батьки. Видно тільни 

гилі Сірого Лева: пл. сен. Б. Пашков-

сьний; пл. сен. Оля Чмола; пл. сен. 

Я. Пришлян. 

З січня ц. р. відбулася Святвечірня 

пластова свічечка, получена з "Днем 

Солідарности" (бранує знімки). На

криттям святочного стола зайнялась 

кошова пл. сен. Ліда Стасюк, бунчуж

ним був ст. пл. Юрій Грещишин. При 

чисельній кількості пластової молоді, 

їхніх батьнів та гостей, ця традиційна 

"Свічечка" разом з "Днем Солідар

ности" пройшла дуже гарно. 

Новістю та приємною несподіван

кою була різдвяна й новорічна зуст

річ старшого пластунства з пл. сені-

орами, яка відбулася 7 лютого ц. р. 

в пл. домівці. 

В програмі відбувся цікавий панель 

на тему пластової праці та особливо 

,_ пекучої проблеми старшого пластун-

г ства. Виступали пл. сен. Б. Пашновсь-

_ кий — осередковий УПС; пл. сен. Оля 

о- Чмола — стан, скарбник; та ст. пл.-ни 

З" Юрій Грещишин і Орест Іскало. Мо-

Апель. Біля портрету = дератором був пл. сен. Я. Пришляк. 
£ 
о 

31 січня 1982 
Начального Пластуна Сірого Лева стоять _ 
пл. сен. Ярослав Пришлян і пл. сен. 



Апель у пошану Начального Пластуна 
Сірого Лева 31. І. 1982. На могилі Сі
рого Лева снлали вінон з Нового Соно-
ла. Представники Осередку УПС: Бо
гдан Пашновсьний (зправа), Ярослав 
Пришлян (з-ліва), нема на знімну Олі 
Чмоли. 

Опісля станичний пл. сен. Я. Приш
ляк відчитав реферат, присвячений 
героям Крут, Базару та найновішим 
героям, яні терплять по большевиць-

ких тюрмах, на засланнях. Ст. пл. Лі

да Цьолно відчитала вірш поета М. 

Руденка — "Я люблю людей". За не

присутнього ст. пл. Андрія Пришляка 

батько його відчитав сентиментальний 

уривок В. С. Левицького "Спомин про 

Свят Вечір в Україні". При акомпані-

яменті фортепіяну пл. сен. Олі Чмо

ли проходили милозвучно колядки. І 

так мило і родинно при доброму бор

щикові, каві, чайну та солодкім плас

тові сеніори та старше пластунство 

зав'язали тісніше дружні пл. вузли. 

Ш Ш Ш К її 

"• р*%£ 
И.. ш : яо»' 

ї - к 
» 

щтсі 

лиг^^ш 
7. 2. 1982 — оіздвяна І новорічна зу 
стріч старшого пластунства і сеніора 
ту. Тан виглядала Ялинка, іїї принраси^ 
ли пригаднами про "Готуйсь"."Юнана", 
"Пл. Шлях", про плачення чл. внеснів, 
передплат пл. журналів. 
Цьогорічна ноляда пройшла успіш

но. Унраїнсьні родини вітають плас

тових ноляднинів щиро, і навіть роб

лять докори, коли їх часом з причин 

сніговії оминули. Пластова молодь но-

лядує малими групками, коляда пли

ве мелодійно зі серця. Як станичний. 

7. 2. 1982 — різдвяна та новорічна зустріч старшого пластунства та сеніорату. 

Шість ронів ці коляднини роблять при 
іемність своєю иопядою українцям в 
Боффало. Рін 1980/81. Сидять: новачка 
Христя Паславська; другий ряд —юна1* 
чий — Натална Паславська, Ірина Ва
щак; стоїть юначна Ганя Ващан; в 
нутну братчин Славно. 
хочу відмітити, а тим самим скласти 
признання тим колядникам, які від 
шести років життя в новацтві, аж до
тепер в юнацтві, 13 ронів кожного ро
ну з великою охотою та приємністю 

колядують по п'ять-шість разів. Ними 

були в році 1981 — юн. Натална Пас

лавська; юначки — Ірця та Ганя Ва-

Ноляднини 1982 рону. Вгорі стоїть юн. 
Ірина Ващан; з-ліва сидить новачка 
Христя Паславська; юн-ни Ганя Ващан, 
Іванна Гайдун; (бранує Натални Пао 
лавсьної); чемна собачиа "Латна"; 
з-права братчин Славно. 

щаки та новачна Христя Паславська. 

Цього року до цієї групи долучилася 

Іванна Гайдун. Дяную Вам, чудові 

пластунки! Перед нами — зимова 

прогулянка, "Свято Весни", пластові 

табори, відзначення 70-річчя Пласту. 

та Ю М П З . 
Братчин — Славно 

Без слів. 
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С П И С О К ДАТКІВ 

НА ПРЕСОВИЙ ФОНД "ЮНАКА", 

яні вплинули до 15 нвітня 1982 р. 

ЗСА: 

Українсьна Кредитова Кооператива "Самопоміч" 

— Пассейк, Н. Дж. — 400.00 

Курінь УПЮ-он ім. 500 Героїнь з Кінґіру. 

— Сіранузи, Н Й _ Ю0.00 

(дивись окремий допис) 

Табір УПЮ-ок "Дрот є О.К.", Вовча 

Тропа 1981 _ 30.00 

Р. Свищук, Ст. Луіс, Мо. — 5.00 

Замість нвітів на могили (дивись посмертні 

згадки) _ 80.00 

ЗСА разом: 615.00 
Канада: 

Замість нвітів на могилу (дивись посмертні 

згадки) — 70.00 

Разом датки на пресовий фонд "Юнака" $735.00 

Вшановуючи пам'ять 

сл. п. 

д-ра пл. сен. МИКОЛИ КУЗЬМОВИЧА 

в перші роновини смерти, складаємо $50.00 на прес

фонд "Юнака". 

ст. пл. Христя і Віктор Вовни та ст. пл. Марта 

Вознян. 

В першу річницю смерти 

замість нвітів на могилу 

бл.п. 

ЮРІЯ ГАНАСА, 

яний дуже любив пластову молодь, 

пересилаємо 820.00 на пресовий фонд "Юнана". 

Вічна Йому пам'ять! 

Ярослав і Катря Червоняни 

(Дженсон Гайте, ЗСА) 

Пересилаю $50.00 на пресовий фонд "Юнака". 

Квіти до нев'янучого вінка на могилу 

бл.п. 

пл. сен. О С И П А ТОПОРОВИЧА, 

що відійшов на Вічну Ватру 

31 жовтня 1981 р. в Пармі, Огайо. 

Богдан Тесля 

(Оттава, Канада) 

В першу річницю відходу у вічність 

НАШОЇ ДОРОГОЇ КУЗИНКИ 

св. п. 

проф. ЄВГЕНІЇ ХРАПЛИВОЇ 

складаємо $25.00 на пресовий фонд 

журналу "Юнан". 

Мирослава Гун, Ірина Пік, Анна Сатурсьна, Дарія 

Чорнодольсьна, Лідія Шав'як. 

Замість квітів на могилу 

СВ. п. 

д-ра ЮРІЯ ГОРОДИЛОВСЬКОГО 

пересилаю $20.00 на пресовий фонд "Юнана". 

Ліда Баранин-Боднарун 

(Торонто. Канада) 

Замість квітів на свіжу могилу 

нашого Дорогого ВУЙКА 

СВ. п. 

мґ-ра ОСТАПА ГУКА 

пересилаємо $25.00 на пресовий фонд журналу "Юнак" 

Д-р Володимир 1 Ореста Фединяки 

(Чікаґо. ЗСА) 

Замість квітів на свіжу могилу 

бл.п. 

мґр. ОСТАПА ГУКА 

складаю даток $10.00 на пресовий фонд 

журналу "Юнак". 

Іван Нич (Клівленд. ЗСА) 

Унраїнсьна Кредитова Кооператива 

"САМОПОМІЧ" 

у Філядельфії 

4814 N. ВгоасІ $*гееІ 

РЬіІасІеІрЬіа, РА 19141 

РЬопе: СІ.5-8770 

Приймає ощадності, дає позички 

Урядові години: 

Понеділок занрито 

Вівторок. 9-12 

Середа 3 - 8 

четвер 9-12 

п'ятниця 3 -8 

субота 9-12 
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________и________^___я__д 

Хто з Вас подорожує 

• літаком • кораблем • поїздом • автобусом 

у Канаді чи 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 5». уїєіт — Тогопіо М6Н 1И2, Опі., 

ТеІ.рЬопе: 535-2135 & 535-2136 

в П ПІІІІІІІІІІІІІІ 

ианввддид 

З Д О Р О В И Й і с м а ч н и й хлів 

та всякі інші печива 

випікає 

У К Р А Ї Н С Ь К А ПР.КАРНЯ 

власниками якої є 

Ірина і Роман Вжесневські 

ТНЕ РІЛШЕ ВАКЕКУ 

735 Оііееп 51. \Л/е5І, Тогопіо̂  Опіагіо 

ТеІ.: ЕМ 8-4235 

Пластун Ти, юнак? 

О Щ А Д Н І С Т Ь — Твій знак! 

Щадити щоденно учись! 

Як будеш студент, 

Той доляр, той цент 

Тобі допоможе колись 

Здобути знання, прожиток, ім'я! 

• ЗА О Щ А Д Н О С Т Е В І В К Л А Д И 

П Л А Т И М О 6 % 

• ЦЕРТИФІКАТИ ЗАРОБЛЯТЬ 

ВІД 6 1/2 до 9 % 

ФЕДЕРАЛЬНА КРЕДИТОВА 

К О О П Е Р А Т И В А „ С А М О П О М І Ч " 

У ЧІКАГО 

2351 Пені СЬіса_-о Аує. —ТеІ.: НІ' 9-0520 

СЬісаво, ПІ., 60622, ІІ.Я.А. 

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 

Українська 

Кредитова Спідка 

Централя: 295 СоІІеде 3»., Тогопіо, Опі. М5Т 152 

ТеІ.: 922-1402 & 922-2797 

Відділ: 3635 Садаїгіга Ноас! (біля Української 

Католицької Церкви, 

ТеІ.: 272-0468 

Відділ: 2397 Віоог ЗІгееІ УУезІ, Тогопіо, Опіагіо 

ТеІ.: 762-6961 

Корисні умови для вкладів І позичок. Наше завдання пома 
гдти членам в економічних справах порадами І фінансово. 

Наша справа — служити членамі 

Праця і ощадність забезпечать 

Вашу майбутність! 

Пластуни і Пластунни, 

учні свято-миколаївських шніл, 

снладайте свої ощадності у 

СВЯТО-МИКОЛАЇВСЬКІЙ 

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

Вашої шноли і є віднрита від 

год. 10 до 1 по полудні. 

4 ВеІІжоосЬ Аує., ТеІ.: 366-4529 

Тогопіо, Опі М6.І 2Р4 



Ціна $1.50 

Р05ТАСЕ РАЮ АТ ТОРОНТО, САІЧАОА 

\( поі сієііуєгєсі ріеазе геїіігп іо: 

УІ^АК Мадаїіпе 

2199 Віоог 51. \ЛЛ Тогопіо, Опі. М65 ІМ2, Сапасіа 

РЕТІІРИ Р05ТАСЕ СУАРАМТЕЕО 

С И Н И Ц Я 

Б Д Ж О П А 

Ї Ж А К 

БОБЕР 

СОЛОВЕЙ ЛАСТІВКА ПІДСНІЖНИК БАРВІНОК ФІ ЯЛКА 

Л И С 

ЗАЄЦЬ 

"...виховання — це надавання дум-

нам і почуванням яногось 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. 

КРАМНИЦЯ 

П Л А С Т О В О Г О П О С Т А Ч А Н Н Я Пл. СТАНИЦІ Т О Р О Н Т О 

Має на складі 

ОДНОСТРОЇ ДЛЯ ЧЛЕНІВ УСІХ ПЛАСТОВИХ УЛАДІВ 

ХУСТКИ, П О Я С И , ВСІ ВІДЗНАКИ Пл. ПГОБ, 

ЛЕЛІЙКИ, СВИСТКИ, К О М П А С И , БЕРЕТКИ, 

Пл. ПІДРУЧНИКИ 

2199 Віоог 51. У/езІ М65 1М2 

Пл.станицям при замовленні відзнак на суму 

понад $25. — даємо 10% знижку. 
Нове на ПОЛИЦЯХ: гаптовані відзнаки вмілостей для УПН 

відзнаки: подані на обкладинці, ціна по $2.50, інші — $3.00. 

Б О Р С У К 

К А Ж А Н 

С А Й Г А К 

Р И С Ь 

ВЕДМІДЬ 

В О В К К О Б Р А О РЕЛ С О К І Л ГОТ УР О Л Е Н Ь 


