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"Юнан" — журнал пластового юнацтва. 

Появляється щомісяця крім липня І серпня. 

Видає Головна Пластова Булава. 
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КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА. ДАЛЬНІ й БЛИЖНІ ПЕЧЕРИ. 

КИЇВ З ЛІВОГО БЕРЕГА 

Вітай, замріяний, золотоглавий 

На синіх горах! Загадався — снить.. 

І не тобі — молодшому — бринить 

Червлених наших літ ясна заграва. 

Давно в минулім дні твоєї слави, 

І плаче дзонів стоголоса мідь. 

Щ о вже не вернеться щаслива мить 

Твого буяння, цвіту і держави. 

Але, мандрівне, тут на пісках стань, 

Глянь на химери барокових бань, 

На Шеделя білоколонне диво. 

Нове життя і силу ще таїть 

Оця гора зелена і дрімлива, 

Ця золотом цвяхована блакить. 

Микола Зеров, 1926. 

ТОПОЛЯ 

Коли засне, немов дитя шалене, 

Глибоко місто неспокійним сном, 

Тоді приходить здалеку до мене 

І шелестить до мене під під вікном. 

Щоб повертався я на Україну 

Плугами чорними орать 

І тополята в полі поливать, 

І поливати землю тополину... 

КИЇВ 

Я бачу золото церковних бань — 

На горах Кия — Лавра і Софія!.. 

О, світе мій! У спалахах світань 

Горить вогнем моя пекуча мрія. 

Горить вогнем... І стигнуть небеса, 

Проміння бризка — і згасають зорі... 

Іде весна — зелений шум в лісах, 

І хлопці йдуть, обвітрені, суворі... 

Ідуть, ідуть... їм б'є щаслива мить! 

Неначе сонце, височіє Київ! 

О, сяйво барв! Тебе не затемнить 

Ніяка ніч, ніяка лють Батиїв! 

Ніяка лють!.. Поглянь: цвіте майдан, 

Де каркав крук, де висла мла похмура... 

Прислухайся: встає й гримить Богдан! 

І знову Богом даний нам — Петлюра! 

Уіоглянь, прислухайся! — дзвенять полки! -

/ кришиться, і валиться Голгота!.. 

... Я бачу: Воля відчиня в віки 

Тобі, Вкраїно, Золоті Ворота! 

Микола Щербак 

Бо йдуть літа буремною ходою, 

Різнити важно пустоцвіт од цвіту, 

І той любов'ю повниться до світу, 

Хто рідну землю має під собою... 

Микола Вінграновський. 



М О Л О Д Е ПЕРО 

В ПАМ'ЯТЬ 

БЛ. П. 

ПЛ. СЕН. ВОЛОДИМИРА 

МЕЛЬНИКА 

"О хто, хто Минолая любить"... 

Хто може забути свою першу зустріч із Св. 

Миколаєм? Я мала неповних три роки, коли 

бабуня і мама привели мене до садочка. Якраз, 

у той день, було велике свято, бо мав загости

ти до дітей Св. Миколай. Пригадую, як нині, 

як бабуня і батьки завжди говорили, щ о тре

ба бути чемною і слухняною, бо Св. Миколай 

усе бачить і знає, а нечемним дітям дає різку, 

замість дарунка. 

Нетерпеливо чекала я на зустріч зі Св. Ми

колаєм. В садочку пані учительки навчили нас 

пісню "О хто, хто Миколая любить". У цей день, 

на означений час, ми перейшли до залі та поча

ли співати цю пісню. Нараз, двері відчинили

ся й увійшов до залі очікуваний нами дорогий 

Гість з неба. Наші маленькі оченята стали ве

ликі й повні подиву та пошани. 

Св. Миколай у чудових ризах, з довгою, 

білою бородою та лагідними очима, щ о промі

нювали любов'ю, привітав нас та сказав, щ о 

прибув із далекої України, де відвідував бід

них українських дітей. Похваливши нас за гар

ну пісню, почав роздавати дарунки. Нетерпе

ливо чекали ми на свою чергу, дістати дарунок. 

Нарешті чую, щ о Св. Миколай викликав моє 

ім'я. Я мов приліплена до крісла. Щ е раз кли

че мене Св. Отець. Бабуня взяла мене за руку 

та привела до Св. Миколая. Я йшла несміло, із 

сумнівом. Чи дістану різку, чи дарунок, а моє 

маленьке серденько так тремтіло у грудях. На

решті стою перед Св. Миколаєм та міцно три

маю руку бабуні. Св. Миколай такий добрий, 

подає мені дарунок та каже: 

— Пам'ятай, дитинко, все молися до Бога, 

та завжди говори по-українськи, бож ти україн

ка. Будь цим горда та люби свою Батьківщину! 

Я слухала кожного слова Св. Миколая, як 

святі слова. Св. Миколай лагідною рукою по

пестив мене по головці. Я відходила з дарун

ком дивуючись, чому я боялася Св. Миколая. 

Він ж е ж такий добрий і так любить дітей. В 

цьому моменті я полюбила Св. Миколая цілим 

серцем на усе життя. 

Від цієї першої зустрічі зі Св. Миколаєм 

у садочку, я опісля зустрічала його кожного 
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року на новацькім " Миколайку" та в школі 

українознавства. 

Як я вже була дещо старша, я зрозуміла, 

щ о пам'ять та особу Св. Миколая зображував 

бл. п. пл. сен. Володимир Мельник. Скільки ді

тей, а особливо пластунів, привчив Він за усі 

роки любити Бога і Батьківщину та скільки 

разів пригадував говорити по-українському і 

бути гордим із українського походження! 

Хоч я сьогодні вже студентка університе

ту, в моїй пам'яті бл. п. друг Володимир Мель

ник назавжди залишиться Св. Миколаєм, не

забутнім учителем української молоді, якій 

зумів защепити в наших серцях любов до Укра

їни та до всього, щ о українське. 

Перебувай спокійно у заовітах, дорогий Св. 

Миколаю! Твоя наука не пішла надармо. Я пев

на, щ о всі діти, до яких Ти говорив, Св. Мико

лаю, безмежно вдячні Тобі за посвяту, труд і 

любов до нас і України, яку Ти навчив нас 

ст. пл. Роксоляна Телепко, 

Філядельфія 

Від Редакції: У місяці квітні, коли нурені УСП і УПС 

"Чорноморці" відзначають День Українського Моря і да

ту 29 квітня 1918 року, коли піднесело український пра

пор у Чорноморській Фльоті, ми, звичайно, містимо спо

мини "Чорноморців" із їхнього морського таборування. 

Тим разом однан ми згадаємо одного із активних членів 

нуреня УПС "Чорноморці" сл. п. пл. сен. Володимира Мель

ника, який відійшов на Вічну Ватру минулого року. Він 

був широко відомий ян новацький виховний, довголітній 

комендант таборів новаків, щирий приятель нашого но

вацтва. 

Таким пам'ятає його колишня новачка, а тепер стар

ша пластунка Роксоляна Телепко, яка з великим теплом 

згадує пл. сен. В. Мельника, а своїми споминами хоче 

поділитися з нами й усіма читачами "Юнака". 

НА СПОГАД 

/ ще дитина 

і нібито вже ні. 

Здаєсь, щ о вже усе прожила: 

дні радости і дні сумні. 

І коли в пам'яті вільно думкою лунаю, 

коли лечу без крил в умі, 

То все собі я пригадаю 

твою усмішку, очі чарівні; 

І в мене серце ще не знало 

оборонитись, ще не могло. 

Дарувало тобі, щ о тільки мало; 

назад нічого не принесло. 

І ще дитина... 

і нібито вже ні. 

Серце залюбилось, 

покинуао дитячі дні... 

•А 
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К а л и н о в и й м і с т , , 

З початком 1983 року появилася нова книжка відо

мого автора і редактора дитячого журналу "Веселка" 

Володимира Барагури нід назвою "Калиновий міст". Це 

збірка коротких споминів-розповідей з дитячих років і з 

життя учнів гімназії у Яворові в роках 1914-1928. Збірка 

поділена на чотири частини, а що її автор пластун — то

му одна із частин, конкретно третя, присвячена споми

нам із часів його юнакування. Дуже дораджуємо нашим 

молодим читачам їх перечитати. Спомини писані приступ

ною мовою із гумористичною закраскою і дають прегар

ний образ "колишнього" пластування та вчать історії на

шого Пласту більше, як те, що вивчають наші юнаки і 

юначки з підручників, тимбільше, що у споминах багато 

розповідей про проф. Івана Чмолу, одного із основників 

Пласту. 

За згодою автора містимо в тому числі одну розпо

відь про водне пластування, тому, що у місяці квітні, зви

чайно, даємо у "Юнану" таку тематику, що пов'язана із 

водним пластуванням. 

СЛІДАМИ ГАМАЛИ 

(Моєму опікунові під час пластування пл. сен. 

Масюкові-Ладикові — присвячую) 

"Пливуть собі співаючи"... 

Т. Шевченко — "Гамалія" 

За плянами, шкіцами й обчисленнями та 

під наглядом проф. Чмоли наш курінний сто

ляр Ціньо збудував з помічниками в курінній 

столярні чотири човни-сандоліни. Це були дов

гі, вузькі дерев'яні судна з плоским дном. Міс

це було на дві особи — стерничого і весляра. 

"Ніс" і зад човна були звужені, щоб човен мав 

обтічну форму і міг легше поборювати опір те

чії. Спереду і ззаду сандоліни були сховки на 

одежу, необхідне таборове спорядження і на 

харчі. Схованки закривалися щільно невелич

кими дверцятами. Сандоліни були ущільнені 

клоччям, засмолені, запущені водонепроникли-

вою речовиною й помальовані фарбою яснобру-

натного кольору з білими обвідками кругом 

чардака. Імена човнів були вицяцьковані блис

кучими цвяшками з широкими голівками. На 

"дзьобі" човнів тріпотіли на вітрі білі прапор

ці з пластовою лілейкою. 

Щастя, щ о завдяки щуці я навчився пла

вати. Це дало мені змогу стати членом гуртка 

водного пластування. 

Початково ми плавали по Склі, але швид

ко забажали погуляти на глибших і бистріших 

водах. М и заплянували водну прогулянку на 

Дністер. Але, хоч Яворів українське патріотич

не місто, то дістатися з нього судном на рідні 

води — справа нелегка. Місцева річка Скло 

вливається в Сян, а потім у Вислу, отже про

пливає суто польською територією. Єдиний спо

сіб виплисти на українські води, це дістатися 

суходолом до Добростан, а потім спустити чов

ни на потік, щ о вливається в Верешицю, нею 

на великий став у Городку, там перетягти чов

ни через греблю, а тоді вже дорога відкрита 

до Дністра. 

Прийшли Зелені свята, а з ними три вільні 

від навчання дні. Добра нагода погуляти чов

ном по Дністрі. Крім проф. Чмоли, участь у 

прогулянці взяли: Ладик, Ціньо, Бучок, Очко, 

Зердик і я — Муравленко. М и трохи засмути

лися, бо перед самим виїздом проф. Чмола за

явив, щ о не поїде з нами — мусить бути на 

конференції у Львові. Зате обіцяв, щ о ввечорі 

приєднається до нас у Городку біля водної за

ставки, а тоді дальшу мандрівку відбудемо ра

зом. 

Щ о б проїхати кільканадцять кілометрів су

ходолом поки дістатися до добростанеького по

току, ми умудрилися вжити залізні колеса: од

не рухоме спереду до керування, а два, поєд

нані віссю, підкладені під головний корпус сан

доліни. Металеві колеса несамовито торохкоті

ли по битій дорозі, аж люди заглядали е вікна 

та Вибігали на вулицю. На десятому кілометрі 

одне переднє колесо попсувалося. На щастя, 

по дорозі зустріли ми кузню. Коваль, довідав

шись, щ о ми, учні української гімназії, безкош

товно полагодив нам колесо, щ е й побажав щас

ливої дороги. 

Хоч з галасом і гуркотом, все таки по би

тому шляху їхалося доволі швидко. Не так на 

польовій дорозі. Колеса грузли в м'який пісок 

і тяжкі сандоліни з трудом можна було про

пихати вперед. Але "над сиротою Бог з кали

тою". У гідростанції, щ о гнала питну воду з 

Добростан до Львова, загудів гудок на обід. 

З 



Побачивши незвичайний похід, робітники ста

ли розпитувати: хто, куди, за чим. Коли дові

далися, щ о ми пластуни, гімназисти, зараз при

клали свої мускулясті руки до сандолін і до

помогли нам проїхати решту польової дороги 

аж до потічка. Там побажали нам "щасливих 

маневрів" по водах Дністра, а ми подякували 

їм за поміч і на прощання помачали пластови

ми капелюхами. 

Над потоком ми зняли колеса і склали їх 

у сандолінові сховки, а човни пустили на воду. 

Течія потічка була урегульована верболозовим 

плотом, щоб забезпечити береги від підмиван

ня. Пливеться нам легко, вода несе човни, не 

треба гребти, тільки стерничий час від часу 

тримає "курс". Ми вже наВерешиці. Вода гли

бока, мутна, течія пливе ліниво. Мусимо взя

тися за весла. Треба плисти обережно, бо ко

рито річки круте. Нова несподіванка — хоч річ

ки широке, зате заросле комишами і човни му

сять "гусаком" пропливати вузьким просмиком 

поміж двома стінами очеретів. 

Врешті випливаємо на велетенський став, 

який видався нам морем — берегів не видно. 

Пливемо " л а в о ю " , переганяємося, співає

мо. Зустрічний рибалка показав нам напрям до 

греблі. За пів години плавби ми причалили до 

нашої мети і витягли сандоліни на берег. Два 

пластуни пішли підшукати нічліг, а два поплив

ли до шлюзи по проф. Чмолу. Але незабаром 

вислані вернулися без зв'язкового. Його не бу

ло на умовленому місці. Видно, щось перешко

дило йому, — не прибув, — подумали ми. В не

ділю знову вислали ми двох друзів на залізнич

ну станцію, два інші попливли ставом до най

ближчої від станції заставки. Незабаром при

везли Чмолу і післанців, які мали зустріти йо

го на станції. Виявилося, що професор уже в 

суботу ввечорі був на умовленому місці біля 

шлюзи, що найближче залізниці. Він не знав, 

що є ще дві інші заставки, а ми не зауважили 

минулого дня третьої, саме тієї, де ждав нас 

Чмоль. 

Не заставши нас, він подумав, що ми виї

хали на прогулянку. Сів на поїзд і поїхав до 

Судової Вишні, а звідти 18 км пішки до Яворо

ва. Довідавшися, що ми таки вибралися в до

рогу, переночував і знову пішки прибув до Су

дової Вишні, а звідтіля поїздом до Городка. 

Зустріч із зв'язковим відзначили ми парад

ним обідом. Друг Ладик зварив борщ з моло

дих буряків. Дали нам їх господарі, у стодолі 
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яких ми заночували. Хазяйка зварила казан 

картоплі, яку хлопці перед тим пооббирали. 

Після обіду перетягнули ми човни греблею 

і попливли Верешицею. Течія рвучка, бистра, 

багато закрутів і крутежів. Пливемо шпарко. 

Нараз із Ладикової сандоліни, в якій за кер

мом був проф. Чмола, почули ми крик стерни

чого: 

— Праве весло до берега! 

Ладик наліг на весло, а воно — трісь! — 

зламалося. Течія вхопила човен і боком удари

ла ним об кладку, яку проклали тут робітни

ки, що працювали при регуляції ріки. Ладик 

і Чмоль вхопилися руками за кладку. Човен 

вода втиснула під кладку і Понесла його на не

великий водоспад, де вода з старого корита 

вливалася в нове. 

Зердиків і мій човен плив зараз за Чмо-

лем і Ладиком. Побачивши, яка пригода їм тра

пилася, я крикнув: 

— Зердику, вважай! 

Було запізно. Не зважаючи на розпучливі 

Зердикові зусилля, нас зустріла така сама до

ля, як попередній човен. За хвилину ми трима

лися судорожно руками кладки, щоб не впас

ти в воду. 

Дві останні сандоліни пристали до берега. 

Залога перетягнула їх через кладку, виловила 

наші весла і видобула з водопаду сандоліни. 

які зазнали аварії. Хоч залиті водою, човни не 

потонули завдяки водонепропускальним скрит-

кам. Зламане весло Ладик заступив запасним. 

Зате втратив батьків військовий коц, на якому 

для вигоди сидів, веслуючи. 

Урегульованим річищем Верешиці заплили 

ми на бистрі води Дністра. Погуляли на його 

хвилях цілий день. Увечорі витягли ми човни 

на берег, повечеряли, поставили стійку і ляг

ли спати. Спання було коротке, бо вчасним ран

ком почав падати дрібненький дощик. Посні

давши нашвидкоруч, ми рушили в поворотну 

дорогу, щоб на час вернутися до школи. Важ

ко було гребти проти течії. Дощ і холод дошку

лювали. Треба було поспішати, щоб перед ве

чором переплисти став і дістатися до Вереши

ці, гирло якої заховане в комишах. 

З трудом перевезли ми човни по греблі до 

річки. Гребти було неможливо, бо корито вузь

ке. Прийшлося йти берегом і линвами тягти 



човни проти течії. Берег був порослий кропи

вою, яка безжалісно жалила нам відкриті ко

ліна. А тут по полудні вийшло сонце і припек

ло пожалені ноги. Ледве коло півночі добили

ся ми до місця, де в суботу спустили човни на 

воду. 

Раптом з комишів вискочив гурт якихсь та

ємних постатей. По широких капелюхах ми піз

нали, що це пластуни. Вони вийшли на прогу

лянку й рішили при тому допомогти нам пха

ти човни по суходолі. 

Була шоста година ранку, коли проф. Чмо 

ла відкликав допоміжний гурток і поспішним 

маршем рушив із ним, щоб на восьму годину 

бути в школі. Далі ми самі пхали сандоліни по 

битій дорозі. Втома мучила нас, дехто на ходу 

засинав. Після другої лекції наша валка з гур

котом вкотилася на гімназійний майдан. Шко

лярі й учителі прийняли нас оваційно. Дирек

тор здобувся на жест — звільнив нас того дня 

від навчання. Добре зробив, бо ми майже трид

цять годин безперервно або гребли, або пхали 

чи тягнули сандоліни без сну, без поживи, мок

рі від дощу й річкової води, спарені кропивою 

й попечені сонцем. 

Проте, ми були вдоволені своїм досягнен

ням. Недармо співається в пісні: "Ніщо нам 

лихо, ні пригоди"... 

ДО НАС ПИШУТЬ... 

"Пані Кузьмович: 
Гуртон "Акули" з Філядельфії бажає Вам, "Юнанові" 

та читачам "Юнака" Веселих Свят та сподіваємося, що 

Ви разом з нами шукаєте за щасливим Новим Роком! 

Скоб! ст. пл. Маркіян Литвин 

впорядник гуртка" 

Від Реданціі: 

На світлині "Анули" справді шукають. На ній є пл. 

учасники: Ігор Черник — гуртновий, Марко Иамай, Ігор 

Залесьний, Андрій Поступан, Олег Черник, Роман Осідач, 

Ігор Павлюк, Андрій Половчан, Николай Рудницький, Зе

нон Курилець і пл. прих. Марко Кохановський. 

(На другій стороні світлини усі юнаки самі підписа

лися). 

"Дорога Подруго! 

Пересилаю Вам привіт з пластового станичного літ

нього виховного табору "Велика Гра, Кенґуру Велі" Но

вої Південної Валії, Австралія. 

Чи можливо було би Вам помістити цей привіт на 

сторіннах "Готуйсь" та "Юнака"? Ми всі були б дуже 

вдячні. 

Бажаю Вам Веселих Свят, Щасливого Нового Рону 

та нріпкого здоров'я! З привітом СКОБ! 

ст. пл. Богданна Пруднин — 

писар табору "Велика Гра" Австралія". 

"Дорогий "Юнан"! 

Я вже читаю "Юнака" приблизно три роки, але це є 

перший раз, що я знайшов в нім помилку. В грудневім 

числі Ви подали, що "Галайда 2" здобули 4-те місце в пі

онерстві в часі ЮМПЗ-82. Я був учасником Ю М П З і гурт

ковим "Галайди 2". На таборі нам було сказано й грату-

льовано за перше місце в молодшій групі. Я б просив, 

щоб Ви довідалися, хто помилився. Я б також хотів зна

ти, чому не були подані висліди спортових змагань? Во

ни були дуже важні. Якби можливо, прошу післати від

повіді на мою адресу. Сердечно дякую за Ваш час і працю! 

Скоб! пл. уч. Андрій Оберишин 
Нью-Йорн 

Від Редакції: Дорогий Друже Андрію! 

Ми подали наші висліди з Ю М П З за одноднівками, 

які виходили в часі зустрічі. Там зайшли помилки, на

певно через поспіх, у якому ті одноднівки приготовляли. 

Тому в тому числі "Юнака" найдеш точні та справж

ні висліди з ЮМПЗ-82, що їх подав комендант Вашого 

табору пл. сен. Петро Содоль. 

ЦІКАВІ ВИЯВИ ПЛАСТУВАННЯ 

ЗУСТРІЧ З МОЛОДИМИ УКРАЇНЦЯМИ З США 

У червні 1981 року група українських юнанів і юначок 

вибралася з Америки у мандри по Европі. 

Власник бюра подорожей, пластунка Марійка Гельбік, 

у листі до КПС Німеччини висловила прохання, щоб влаш

тувати зустріч прибулих з місцевою молоддю. 

Старші пластуни підготовили товариський вечір 24-го 

червня 1981 року в залі парафіяльного дому, де також 

приміщується пластова домівка. 

При перекусці була добра нагода для товариських за

бав та нових знайомств. 

Харчі нупив і подарував на цю зустріч ст. пл. Роман 

Бутковський і за це йому щира подяка. 
Передрун з ПВ Німеччини 



Л. ю 

Н а м о в и л а 

Юначки йшли змучено вузькою стежкою 

вгору. Ледве тягнули ноги, бо стежка була 

стрімка, а вони до гір не привикли. Нарешті 

десь спереду почулись голоси, стукіт сокир, 

свисток... Зв'язкова зарядила короткий відпо

чинок і дівчата посідали на наплечники та 

клунки. Внизу блищало в сонці велике озеро, 

а біля нього — маленьке швейцарське містеч

ко. Довкруги височіли прекрасні Альпи. 

Після короткого відпочинку юначки піш

ли далі вгору і незадовго вийшли на досить ве

лику похилу поляну. На ній вже було багато 

пластунів, одні будували велику ватру, інші 

ставили щогли та прапори. Це ж тут відбудеть

ся зустріч пластунів із французькими скавта-

ми. 

Юначки попрямували до високого старшо

го пластуна, що кричав на всіх і часто свистав. 

Це мусів бути бунчужний. 

— Друже бунчужний, зголошую гурток 

юначок "Не журись!", готовий до ваших нака

зів! — зголосила йому трохи зі страхом курін

на Оля. Бунчужний прийняв зголошення, пош-

пирав щось там у своїх паперах і попровадив 

на призначене для цього гуртка місце. Юнач

ки швидко розбили 7 малих шатер, на дві осо

би кожне, і взялись до таборових уладжень, 

бож їм так у станиці наказували, щоб вони 

у всьому були як не перші, то хоч другі. 

Ліда варила вечерю, бо вже було добре по 

полудні. Підогрівала м'ясо з консерви, варила 

бараболю, чистила огірки... 

— Сервус, Лідо! — почула голос доброї 

пиятельки Данки, яка наближалась до табору, 

— Данко, звідки ти тут взялась? 

Данка присіла біля таборової кухні й ве

село оповідала, що вона тут вже протаборува

ла цілий тиждень, як інструкторка майстерку-

вання на вишколі новацьких братчиків і сест

ричок. 
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— Лідо, на вишколі так гарно! Багато хлоп

ців і дівчат, а я належу до булави і ми вже 

кілька разів ходили вночі купатися до озера... 

Так чудово! 

Ліда була зла, бо відчувала, що стає заз

дрісною. Чому Данка має такі привілеї? Вона 

ж така сама юначка, як і Ліда, але тому що 

є сестричкою, то і на мішані табори їздить, і 

інструкторкою є, і з табору може виходити... 

Данка похвалила табір "Не журись!", по

говорила з іншими юначками, а тоді ще раз 

підійшла до Ліди. 

— Слухай, Лідо, ходім ввечері до міста в 

кіно. Іде американський фільм. Грає Ґрегорі 

Пек. 

— Ти смієшся з мене, чи що, — відверну

лась від Данки Ліда. 

— Я не сміюся. Ми можемо цілком добре 

піти на останній сеанс і ніхто не буде знати, 

— намовляла Данка. — А це, кажуть, чудовий 

фільм! 

Ліда дуже любила ходити в кіно, але тут 

їй би навіть на думку не прийшло вийти з та

бору. Та Данка так говорила, ніби це найнор-

мальніша річ, вони вже майже старші пластун

ки, вони вже не діти... І Ліді стало здаватись, 

що це можливе. 

Отож умовились і після молитви й нічної 

тиші Ліда сказала своїй партнерці в шатрі Га

лі, що ідуть з Данкою купатись до озера. Сер

це сильно билось, але Ліда продиралась поміж 

кущами до стежки, що вела вниз. Там вже че

кала Данка. Скоро ішли — бігли вниз, аж опи

нились коло озера. Данка витягла з торби дві 

блюзки й вони, передягнувшись, залишили 

пластові з одностроїв під кущем. Нібито без

журно пішли до міста, а там, оглядаючись на 

всі сторони, купили квитки й сіли в глибокі 

пухкі крісла. 

Ґрегорі Пек був чарівний, але Ліді все зда

валось, що за нею шукає по місті зв'язкова, що 

ось зараз вона зайде сюди і буде скандал. Щ о 

діялось на екрані — не знала. Серце стукало, 

стискало зі страху в грудях. В половині фільму 

таки намовила Данку й вони пішли "додому". 

Доходячи до озера, побачили групу людей, 

які світили ліхтарками, і човни, які плавали 

біля берега. Люди довгими веслами чи палями 

шукали чогось у воді. 

— Може це нічні рибалки? — подумали 

дівчата. Підійшли до куща, де заховали одно

строї, а одностроїв нема! Може хтось з тих лю-



дей забрав одяг. Пішли в сторону гурту. Ліда 

перша побачила між людьми подругу зв'язко

ву... і бунчужного... Сховалась за дерево. Дан

ка відразу ж підійшла до них. 

— Щ о сталося? Подруго, що сталося? 

Подруга хотіла щось сказати, та раптом 

схопила Данку за рамена і кликала бунчуж

ного. 

— Ти жива? А де Ліда?! — питали Данку. 

Ліда вийшла з-за дерева. Щ о буде, то бу

де. Нехай покарають. 

як ти 

ГОВОРИШ? 

Звичайні люди, ти і я говорять словами. 

Слова є ніщо інше, ніж мова. Питання є, якою 

мовою ти говориш? 

Правдоподібно, до господаря крамниці ти 

говориш англійською мовою. Він інакшої не ро

зуміє. Але не всі ми володіємо лише англійсь

кою мовою, як він. 

Чому тоді ми до себе не говоримо україн

ською мовою? Правдоподібно тому, що нам є 

легше, розмовляти англійською. Тут нема чо

го дивуватися. Англійська мова, державна мо

ва, нам легша, бо нею користуємося щодня в 

школі й в праці. Кожний вчений чи невчений 

психолог скаже, що людина любить все най

легше. Але вчений психолог також скаже, що 

людина завжди пробує бути інакшою, пробує 

визначитися. л„ ./ ? 

Всі українці стараються відрізнитися сво

їми писанками, вишивками і варениками. Щ о 

сталося з мовою? Чим вона стала менше мод

ною для показу? 

Бунчужний щось говорив з людьми, пояс

нював, перепрошував. А Ліда йшла з подругою 

зв'язковою до табору. Зв'язкова йшла й плака

ла з переживання. Вона ж думала, що Ліда і 

Данка пішли купатись в озері й втопились. 

Бож під кущем були їхні сорочки від одностро

їв, ну, і Галя призналась, що Ліда пішла з Дан-

кою купатись. А признатись мусіла, бо був ніч

ний алярм і Ліди не було. 

Було Ліді, було. І карний звіт, і ще інші 

неприємні речі. Не забуде Ґрегора Пека ніколи. 

Чи ти хочеш бути іншим? Чи ти хочем бу

ти надзвичайним? Якщо так, тоді коли тобі 

прийдеться підписувати якийсь документ чи по

бажання, замість підписатися по-англійськи, 

підпишися по-українському. Ти побачиш, як 

твої товариші витріщать очі і як ти станеш осе

редком уваги й їхнього зацікавлення. 

Одна дівчина мені раз сказала: "Напиши 

мені листа, але лише по-англійськи". Подумай, 

як часто ти пробуєш написати "цікавого" лис

та. Деякі особи так сильно стараються бути 

оригінальними, що вони пишуть догори нога

ми, передом — взад, чи навіть вколо. А щоб 

був цікавий лист, лише треба написати україн

ською мовою. Це справді буде оригінально і 

цікаво, спеціяльно, коли ти це рідко робиш. 

А чому українська мова цікава? А просто 

тому, що вона така "кольорова". Це не є по

рожній вислів. Чому ти думаєш, що навіть 

занглійщені українці проклинають українсь

кою мовою? Саме тому, щ о її кольорит має 

таку силу і об'єм, що нас вповні наситить, ви

словлюючи гарні почуття. Ось з цієї причини 

лист, який писали козаки султанові, визнаний 

найбільш провокативним легальним листом 

між країнами в світі. 

Коли ти ще такими способами не корис

тувався (-лася) українською мовою, тоді 

спробуй. Трудність її уживання зникне від 

твого захоплення. 

СКОБ! 

28 грудня 1982 

ст. пл. Любомир 

Хабурський 



" З А Б И Р А Й С Я З К Л Я С И ! " 

Дорогі Друзі! 

Як би ти зареагував, коли б хтось тобі 

сказав, що "Росія" це синонім з "Совєтським 

Союзом"? 

ст. пл. Роман Хабурсьний 

Недавно, у державній середній школі у 

Вінніпезі один учитель власно це зробив. По

казуючи пальцем на цілий Совєтський Союз, а 

зокрема на територію України, він сказав уч

ням, щ о то все називається "Росія". 

Не минуло кілька хвилин і почувся про

тест. Учениця заперечила учителеві, що це не

правда. За це учитель вигнав цю юначку з кля

си. Не минуло ще пару секунд, і знов чути бу

ло ще один протест проти несправедливости 

учителя. І без застанови вчитель також вигнав 

і цю юначку з кляси. 

Тут аналізи не треба. Несправедливість са

ма до нас промовляє. Питання є — що робити? 

А відповідь така: коли знаєш про подібні не

справедливості проти української правди, напи

ши хоч кілька слів. Нехай ми всі про це зна

ємо. Нехай ми не будемо глухі й сліпі на такі 

події. Бо в такому сліпому стані нас легко мож

на обдурити. 

Пишіть негайно! СКОБ! ЗО січня 1983 

ВЕСЕЛО В У К Р А Ї Н С Ь К О М У 

ГАРВАРДІ (Заклик) 

Пластуни! Чи ви хотіли б провести неза

бутньо наступне літо? Чи ви любите забави, 

товариство та приємність?Чи ви любите свобід-

не, але корисне життя? Чи хотіли б вчитися в 

такій атмосфері? 

Минулого літа пластуни-студенти мали та

ку нагоду, коли вони перебували на літніх кур

сах українознавства у Гарварді. Якщо ви та

кож хочете пережити таке гарне літо, ви повин

ні зацікавитися курсами у Гарварді. 

Перше я вам трохи розкажу про всі при

ємності, які ми мали поміж наукою. Бостон ду

же гарне місто, в якому можна оглянути різні 

пам'ятки-місця, де жили славні люди, чи були 

славні битви. Можна з нього їздити з товари

шами на пляжу і хоч вода не така тепла, як на 

Фльоріді, можна опалитися, грати м а й г о ю 

("фрісбі") та відпружитися від книжки. Якщо 

ви не були ще на українських оселях "Союзів-

ці" чи "Верховині", то можете туди їхати, бо 

пластова зарадність все найде якийсь спосіб 

— чи випозиченими автами, чи автами товари

шів. Але якщо плянуєте їхати туди й бавити

ся, не плянуйте спати. Що? Вам не хочеться 

їхати п'ять годин? Тоді й у Гарварді на кінець 

тижня є зайняття: кіно, спорти, хори, оркест

ри, драматичні представлення та різні клюби. 

Вам ніколи не буде нудно. 

Єдина проблема, що на Гарварді час ми

нає зашвидко. 

Між тими всіма зайняттями є головна при

чина перебуваня на славному Гарварді — кур

си. Ми могли минулого року вибирати з таких 

курсів на різних рівнях: українська мова, істо

рія, література, релігія та політика. Професо

ри надзвичайні. Вони витворюють приємну та 

цікаву атмосферу, відповідають на всякі питан

ня і викладають з опрацьованих матеріялів. 

Гарвардський Український Науковий Інститут 

додає дискусії, фільми та гутірки на різні укра

їнські теми. 

Хочете більше інформацій про цьогорічні 

курси? Напишіть або задзвоніть до 

Нагуага1 Зііттег ЗсЬооІ, Оераггтет VI 

20 Сагсіеп Зігеег, СатЬгісІде, Мазз. 02138 

(617) 495-2921 

Я особисто раджу вам по

їхати до Гарварду. А якщо я ваС| 

не переконав, тоді спитайте 

інших, які відбули ці курси. 

Розпитайте і переконайтеся! 

гетьм скоб Ромко Ковальчук 



ст. пл. Олесь Кузишин 
Н о в і п л а т і в к и 

1. "МРІЯ" 

Перша платівка оркестри "Мрія" з Чікаґо вийшла в 

1981-му році. У вересні 1982-го року "Мрія" перший раз 

виступила на "Союзівці". Репертуар платівки ансамблю 

складається з народних пісень — "Ворожка", "Соловію", 

"Цвіте терен", "У вишневому садочку", "Чабан"; сучас

них з України — "Зачарована Десна" (Луценко, Шамо), 

"Марічка" (Ткач, Сабадаш), "Троянди"; та власних ком

позицій членів ансамблю — "Карпатська душа" та "Зів'я

ла квітка" (Сіначовський, Свитник). Снлад "Мрії" вклю

чає бубни, бас-гітару, гітару, нлявіятури та дуті інструмен

ти — загальний звук дуже нагадує вже неіснуючу орнес-

тру "Веселі часи" з Чікаґо. 

Сопсері Ресогсіз 

Іо^а Зігееі 

Спісадо, ІІІІпоіз 

60622 

2. "УКРАЇНОЧКА" — Алекс і Дорко. 

Апекса Худолія (акордіон) та Дорка Сенчишина (пер-

нусія) знаємо головно як довголітніх членів оркестри "Со-

юзівки". Минулого року, вже як самостійний дует, вони 

випустили свою першу платівку — "Україночка". На пла

тівці знаходяться, здебільшого, відомі пісні, як, наприк

лад, "Волиняночка", "Мої ясени", "Циганочка", "Ти ж ме

не підманула" тощо. Майже всі пісні нам відомі з літніх 

забав на Союзівці, на яких Алекс і Дорко тан часто при

гравали до танцю. 

3. "ВІД Д У Ш І " — Веселка. 

Веселка — одна з найпопулярніших українських ор-

нестр в Канаді. Ця друга платівка ансамблю виділяється 

власними піснями членів "Веселки", як, наприклад: "Від 

душі" (Жовтоніжка), "З любов'ю до вас" (Веселка, Чор

ній), чи "Лебедині сни" (Новоставська, Жовтоніжна). Пла

тівка оригінальна не тільки щодо репертуару, але й що

до аранжеровки і виконання (напринлад, пісня "Ксеньна-

Підпенька" (Кос-Анатольський, Кутень). Це друга пла

тівка "Веселий", доназ поступу від часу випуску їхньої 

першої платівки в 1980-му році. 

ОКО 
5085 Раізеїу 51. 

МопігеаІ, ОиеЬес, 
Н15 1Т9 

4. "БУРЯ III" — Буря. 

Це, властиво, друга платівка популярної оркестри "Бу

ря" з Торонта, під керівництвом Романа Когута. Чому цю 

другу платівку названо "Буря III". невідомо. Зате, про це 

скоро забуваємо, коли слухаємо платівку. Хоч репертуар 

"Бурі" (на платівці) здебільша відомий і не дуже прогре

сивний, зате винонаний вміло, музикально, зі запалом і 

переконанням. Обробки пісень дуже відповідні до снладу 

оркестри: акордеон, скрипна, пернусія, гітара, нлярнет, сан-

софони, сопілка, фортепіян. Не тяжко догадатись, що ве

лика популярність "Бурі" полягає на різноманітності ре

пертуару орнестри та вмінні пристосуватись до різних му

зичних стилів. Крім цього, можна без вагання сказати, що 

керівник ансамблю, Роман Когут, найкращий з теперіш

ніх унраїнських акордеоністів. 

Агеткау Кесогсіз 
2195 Віоог 51. V/. 
Тогопіо, Опіагіо, 

М65 1 № 

(416) 766-7667 

5. "БАТУРИН" 

Дута оркестра "Батурин" при СУМІ в Торонті, це дій

сно унікальний ансамбль. Від 1966 року, коли оркестра бу

ла заснована, "Батурин" виконує літургійну, церемоніаль

ну і світську музику, українську клясику, марші, збірки 

пісень тощо. Душею 70-членної оркестри, це мистецький 

керівнин і диригент — Василь Кардаш. В 1982-му році "Ба

турин" випустив своє перше звукозаписне видання — дві 

платівки! Репертуар віддзеркалює різноманітність оркес

три. Досить сказати, що подібної української платівки в 

Америці чи Канаді не знайти. 



К О Н К У Р С ЛІТЕРАТУРНОГО Ф О Н Д У 

СЛ. П. ЛЕСІ ДЗЯДІВ-КУЛЬЧИЦЬКОЇ 

28-ий Курінь Пластових Сеніорок "Верхо

винки" вже другий раз проголошує Конкурс 

Літературного Фонду в пам'ять померлої член

ки куреня, сл. п. Лесі Дзядів-Кульчицької на 

літературну творчість у поезії і прозі. 

Участь у цьому конкурсі може брати мо

лодь в юнацькому віці, приналежна до молоде

чих організацій "Пласт", "СУМ" та "ОДУМ", 

в усіх країнах поселення. 

До жюрі цього конкурсу входять: Богдан 

Бойчук, Валентина Юрченко і Олександра Юзе

нів. Реченець для надісланих літературних тво

рів — 31 грудня, 1983 р. 

В 1982 році призначено чотири нагороди 

молодим учасникам конкурсу — з Торонта, Фі

лядельфії, Детройту і далекої Франції. 

Курінь "Верховинки" плянує в майбутньо

му продовжувати такі літературні конкурси 

для заохочення нашої молоді, писати і твори

ти, та для вшанування пам'яті своєї незабут

ньої членки, сл. п. Лесі Дзядів-Кульчіщької. 

О. Кузишин "Верховинка" 

УВАГА — Юнаки — Юначки — УВАГА 

Пластовий Загін "Червона Калина" влаштовує 

СПОРТИВНО-ВИШКІЛЬНИЙ ТАБІР (СВТ) 

для юнаків і юначок 

від 23 липня до 6 серпня 1983 р. 

на "Вовчій Тропі". 
В програмі: лучництво. руханка. стрільба, пла

вання; легка атлетика: біги, стрибки, мети, 

стусан кулею; ігри: копаний м'яч, відбивай-

ка, стук-пук, кошівка, метавка. 

Оплата: 190 дол. 

Кількість учасників обмежена. 

П о інформації звертатися до: 

Огезі КеЬаІо лікі-і зткцтумзюм 

143-20 84іК Аує. 20і е. 2 і зі. 

]атаіса, N'. У. 11435 Ме" Уогк- м- у- 1001° 

(212) 657-2783 
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(212) 477-3629 

М І Ж К Р А Є В И Й ВИШКІЛ ІНСТРУКТОРІВ 

Реферати ЛІСОВОЇ Ш К О Л И ТА Ш К О Л И 

БУЛАВНИХ при Головних Булавних У П Ю по

відомляють що: 

1. Міжкраєві Вишкільні Табори "Лісова 

Школа — 1983' та "Школа Булавних — 1983" 

відбудуться від суботи 25 червня до суботи 

9 липня 1983 року в горах Кетскил біля місце

вості Гантер, Стейт Нью-Йорк, США. 

2. Лісова Школа та Школа Булавних це 

не звичайні табори, а інтенсивні та вимагаючі 

вишколи. Тому повинні на них зголошуватися 

ці пластунки/пластуни, які мають провідниць

кі здібності таборових провідників та які вже 

відбули успішно декілька таборів і виказалися 

бездоганною пластовою поставою. 

3. Зголошуватися можуть СТАРШІ ПЛАС

ТУНКИ/ПЛАСТУНИ і СТАРШІ ЮНАЧКИ-

Ю Н А К И після закінченого 16-17 року життя 

із ступенем розвідувачки/розвідувача або вір-

лиці/скоба. 

На табір прийнятих буде тільки 32 канди

датів з-поміж тих, які найкраще закінчать ко

респонденційний курс. 

4. Карти зголошення 

враз із вписовим пересилати на адреси: 

пл. сен. Юрій Данилів — референт Л Ш при ГПБ 

пл. сен. Дора Горбачевська — реф. Ш Б при ГПБ 

оос з«с 

п 

527 

2336 

4984 

2336 

Купно 1 продаж реальностей 

Оцінка (валюація) реальностей * 

Аранжування, купно і продаж 

мортгеджів 

Загальна асекурація 

К. СН01.КАМ & СО. ИМІТЕО 

Кеаііог — іпзигапсе Адепт. 
Віоог 5». VI. Тогопіо — ТеІ.: 532-4404 

Віоог 5». VI. Тогопіо — ТеІ.: 763-5553 

ОцпсІак 51. \ЛЛ ЕіоЬісоке — ТеІ.: 236-2666 

ШБІШАМСЕ: 

•А Віоог 51. VI. — Тогопіо — ТеІ. 763-5666 

зис зос зос :мк= 
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14-22 серпня 1982 р. — ВОВЧА ТРОПА 

НАЙКРАЩІ ЮВІЛЕЙНІ ГУРТКИ ЮНАКІВ 

В таборі юнаків "УПА" під час ЮМПЗ-82 

було 43 ювілейних гуртків — з того 33 з Амери

ки, 9 з Канади, та один гурток скобів. Для цих 

гуртків переведено змаг для вирізнення най

кращого ювілейного гуртка — окремо для стар

ших, а окремо для молодших юнаків. В оцінці 

найбільше точок уділено за пластову поставу 

та виконування обов'язків, а далі гуртки 

одержували точки за участь у змагу вмілостей, 

спортових змаганнях та тереновій грі. Висліди 

слідують: 

НАЙКРАЩИЙ ЮВІЛЕЙНИЙ ГУРТОК: 

Старші юнаки — (1-ше місце із 22-ох) гур

ток "Шдкарпатський-2" з Нью-Йорку, під про

водом пл. розв. Андрія Бідяка та опікою ст. пл. 

Ігоря Черника. Члени гуртка: Роман Бідяк, 

Марко Бобурка, Марко Ґлют, Андрій Данилюк, 

Андрій Дармограй, Орест Декайло, Андрій 

Дмитренко, Богдан Іса, Марко Слиж, Ігор Під-

горецький. 

Молодші юнаки — (1-ше місце із 21-го) гур

ток "Галайда-1" з Чікаго, під проводом пл. учас. 

Андрія Гриневича та опікою ст. пл. Марка Мар

кевича. Члени гуртка: Арко Біскош, Борис Бод

нарчук, Данило Дикий, Зенко Горб, Петро Га-

нушевський, Павло Гура, Данило Сацюк, Адрі

ян Каратинський, Александер Рихтицький, Яр

ко Роговський. 

ВИРІЗНЕННЯ ЗА ПРИМІРНУ ШІАСТО 

ВУ ПОСТАВУ (старші гуртки): 

— гурток "Шдкарпатський-2" з Нью-Йор

ку, провідник — Андрій Бідяк, опікун — Ігор 

Черник; 

— гурток "Дзвони-3" з Клівленду, провід

ник — Ярослав Сидір, опікун — Марко Фаріон: 

— гурток "Дружинники-1" з Ньюарку, про

відник — Адріян Пенцак, опікун — Юрко Та-

расюк; 

— гурток "Месники-4" з Філядельфії, про

відник — Андрій Телепко, опікун — Роман Ко

вальчук; 

— гурток "Сивуля-2" з Філядельфії, провід

ник — Адріян Федик, опікун Ярема Гриців; 

— гурток "Бескид-2" з Нової Англії, про

відник — Петро Рондяк, опікун — Петро Пя

сецький. 

ВИРІЗНЕННЯ ЗА ПРИМІРНУ ПЛАСТІ 

ВУ ПОСТАВУ (молодші гуртки): 

— гурток "Лемківський-4" з Нью-Йорку, 

провідник — Тарас Певний, опікун — А. Ло-

патинський, О. Кебало; 

— гурток "Сторчанівці-1" з Боффало, про

відник — Мирон Депутат, опікун — Роман По

ліщук; 

— гурток "Гайдамаки-4" з Клівленду, про

відник — Євген Сторожицький, опікун — Ми

рон Антонів; 

— гурток "Галайда-1" з Чікаґо, провідник 

— Андрій Гриневич, опікун — Марко Марке

вич; 

— гурток "Сіроманці-1" з Оттави, провід

ник — Марко Швед, опікун — Адріян Маців; 

— гурток "Перемиський-2" з Філядельфії, 

провідник — Марко Андрейчик, опікун — Олег 

Прасіцький. 

ПЕРШУНИ ЗМАГУ ВМІЛОСТЕЙ (старші гур

тки): 

Картографія — гурток "Дзвони-3" з Клів

ленду, провідник — Ярослав Сидір, опікун — 

Марко Фаріон; 

Впоряд — гурток "Підкарпатський-2" з 

Нью-Йорку, провідник — Андрій Бідяк, опікун 

— Ігор Черник; 

Сигналізація — гурток "Сивуля-2" з Філя-

деьфії, провідник — Адріян Федик, опікун — 

Ярема Гриців; 

Піонерка — гурток "Бескид-1" з Торонта, 

провідник — Евген Дувалко, опікун — Роман 

Мушка. 

ПЕРШУНИ ЗМАГУ ВМІЛОСТЕЙ (молодші 

гуртки): 

Картографія — гурток "Сіроманці-1" з От

тави, провідник — Марко Швед, опікун — Ад

ріян Маців; 

Впоряд — гурток "Галайда-1" з Чікаго, 

провідник — Андрій Гриневич, опікун — Мар

ко Маркевич; 

Сигналізація — гурток "Гайдамаки-3" з 

Гартфорду, провідник — Дем'ян Платон, опі

кун — Олден Провост; 
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Піонерка — гурток "Галайда-2" з Нью-Йор

ку, провідник — Андрій Олинець, опікун — 

Орест Український. 

ПЕРШУНИ СПОРТОВИХ ЗМАГАНЬ (старші 

гуртки): 

Гуртковий марш — гурток "Шдкарпатсь

кий-2" з Нью-Йорку, провідник — Андрій Бідяк, 

опікун — Ігор Черник; 

Гінці — гурток "Бескид-1" з Торонта, про

відник — Евген Дувалко, опікун — Роман Муш

ка; 

Відбиванка — гурток " Дружинники-1" з 

Ньюарку, провідник — Адріян Пенцак, опікун 

— Юрко Тарасюк; 

Плавання — гурток "Месники-1" з Чікаго, 

провідник — Евген Свитник, опікун — Андрій 

Ріпецький. 

ПЕРШУНИ СПОРТОВИХ ЗМАГАНЬ (молодіш 

гуртки): 

Гуртковий марш — гурток "Сіроманці-3" з 

Філядельфії, провідник — Зенко Курилець, опі

кун — Маркіян Литвин; 

Гінці — гурток "Сторчанівці-2" з Торонта, 

провідник — Марко Бабій, опікун — Юрко Гу-

цуляк; 

Відбиванка — гурток "Галайда-2" з Нью-

Йорку, провідник — Андрій Олинець, опікун 

— Орест Український. 

Плавання — гурток "Лемківський-3" з Чі

каґо, провідник — Лев Чайковський, опікун — 

Роман Григорчук. 

П Е Р Ш У Н И ТЕРЕНОВОЇ Г Р И (найкращий 

гурток в кожному коші): 

— Перший кіш (старші юнаки) — гурток 

"Месники-1" з Чікаґо, провідник — Евген Свит

ник, опікун — Андрій Ріпецький; 

— Другий кіш (старші юнаки) — гурток 

"Дзвони-3" з Клівленду, провідник — Ярослав 

Сидір, опікун — Марко Фаріон; 

— Третій кіш (молодші юнаки) — гурток 

"Гайдамаки-3" з Гартфорду, провідник — Да

м'ян Платош, опікун — Олден Провост; 

— Четвертий кіш (молодші юнаки) — гур

ток "Галайда-1" з Чікаґо, провідник — Олек

сандер Гриневич, опікун — Марко Маркевич. 

НАЙКРАЩІ ЮВІЛЕЙНІ КУРЕНІ ЮНАКІВ 

Під час ЮМПЗ-82 відбувся змаг для виріз-

неня найкращого ювілейного куреня в таборі 

юнаків "УПА". В оцінці бралося під увагу вис

ліди змагань (теренова гра, спортові змагання, 

та змаг умілостей), але найбільше ваги приді

лено за якість групової пластової постави та 
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виконування обов'язків. Старші й молодші ку

рені змагалися окремо. Висліди слідують: 

НАЙКРАЩИЙ ЮВІЛЕЙНИЙ КУРІНЬ: 

Старші (1 місце із 6): курінь "Дзвони" під 

проводом курінного ст. пл. Олеся Лабуньки, у 

складі гуртків з Філядельфії, Монтреалю, Клів

ленду та Чікаґо. 

Молодші (1 місце із 6): курінь "Галайда" 

під проводом курінного ст. пл. Марка Маціва. 

у складі гуртків із Чікаго, Нью-Йорку та Сіра

куз. 

ПЕРШІ МІСЦЯ У ПООДИНОКИХ КАТЕГОРІ

ЯХ ТОЧКУВАННЯ: 

Пластова постава та виконування обов'яз

ків — 

— старші: курінь "Дзвони", курінний ст. 

пл. Олесь Лабунька; 

— молодші: курінь "Галайда", курінний ст. 

пл. Марко Маців. 

Змаг умілостей — 

— старші: курінь "Підкарпатський", кур. 

гетьм. скоб Р. Гриців; 

— молодші: курінь "Галайда", курінний ст. 

пл. Марко Маців. 

Спортові змагання — 

— старші: курінь "Месники", курінний ст. 

пл. Юрій Мончак; 

— молодші: курінь "Сіроманці", курінний 

ст. пл. Марко Ґудзяк. 

Теренова гра — 

— старші: курінь "Месники", курінний ст. 

пл. Юрій Мончак; 

— молодші: курінь "Лемківський", кур. 

гетьм. скоб Б. Ґудзяк. 

ПОВНІ ВИСЛІДИ 

УЧАСТИ ЮНАКІВ 

В ЮМПЗ-1982 

Комендант табору "УПА" УПЮ-ів на ЮМПЗ-82, "Вов

ча Тропа" пл. сен. Петро Содоль, подав до відома КПСтар-

шинам і для використання у пресі точні й повні висліди 

участи юнаків у Ю М П З та їхні успіхи у поодиноких ді

лянках. Деякі з вислідів Ю М П З подавав вже наш жур

нал за одноднівками, які виходили в часі ЮМПЗ-82. На 

жаль, у одноднівках були поміщені ті висліди з деякими 

неточностями, на які звернув увагу комендант, а також 

самі юнаки — читачі "Юнака". Тому на прохання комен

данта пл. сен. Петра Содоля і юнаків передруковуємо 

усі висліди юнаків із Ю М П З тан, ян їх офіційно виказує 

провід. 

Досі не маємо таких самих вислідів участи в Ю М П З 

юначок, але якщо дістанемо — помістимо в наступних чис

лах "Юнака". 



7. Таборування: 

УПН — в таборі під проводом команди. 

Сестрички і братчики побажані. Хто має охоту приїхати як брат

чик чи сестричка на табір УПН, просимо негайно зголоситися до 

КПС в Німеччині. Для братчиків і сестричок побут на таборі під 

час Ю М П З безкоштовний. Кожний охочий дістане від КПС по

твердження про прийняття на табір УПН. 

У П Ю — в таборах юначок і юнаків. 

При організуванні поїздки з Канади, ЗСА та Австралії просимо 

взяти під увагу, що на групу 8 юнаків чи юначок мусить при

їхати один впорядник чи впорядниця!!! 

УСП — окремим табором під проводом команди табору. 

УПС •— в готелях чи приватних кімнатах. 

Окремого табору не організуємо, зате відбудуться зустрічі й 

гутірки для сеніорату. 

Батьки і гості — також в готелях чи приватних кімнатах. 

8. Зголоення на ЮМПЗ мусять наспіти найпізніше до 30-го травня 

1983 р. Разом зі зголошенням просимо вислати чек на ам. дол. 

125.00 від учасника. Усі чеки виставляти на ІІкі-аіпізІїег РгасІ-

ттсІегЬипсІ. Зголошення і чеки слати на адресу КПС в Німеччині. 

9. Адреси: 

КПС в Німеччині (для зголошень і запитів): 

ІІкгаіпізНег РгасІтїпсІегЬііпсІ 

ЗсЬбпзІг. 55 

8000 МОпсЬеп 90, ТеІ.: 089/49 46 55 

Адреса табору під час ЮМПЗ: 

Укгаіпізпег РГасІттсІегЬипсІ 

.ііідепсізіесіїипд НосЬІапсІ 

8191 КбпідзсІогт/ОЬЬ. 

Нашою участю у зустрічі задемонструємо пластову єдність і бра

терство та наше несхитне бажання і далі невпинно пластувати для блага 

нашої Вітчизни, бо "Пласт — наша гордість і мрія", а "Пластовий Закон 

— наш дороговказ"! 

Крайова Пластова Старшина 

в Німеччині. 



Прізвище та ім'я (укр.) 

Прізвище та ім'я (лат.) 

Адреса (лат.) 

і телефон 

Дата народження: день місяць рік 

Пл. Улад (закреслити) УПН • У П Ю • УСП • 

Пл. Ступінь 

Для УПН і У П Ю 

Зголошую свою дочку/свого сина до участи в Ю М П З в Німеччині. 

Даю свою згоду, щоби моя дитина брала участь у всіх зайняттях та ман

дрівках ЮМПЗ. 

Моя дитина не може брати участи в таких зайняттях: 

Моя дитина уживає такі ліки: 

та реаґує алергічно на 

Щеплена проти тетанусу (закреслити): так П ні П 

Моя дитина має повне забезпечення проти захворувань. Відповідну 

посвідку привезе моя дитина зі собою. 

Для УСП 

Зголошуюся на Ю М П З в Німеччині. Я знаю, що мене обов'язує 

участь у всіх зайняттях ЮМПЗ, які заряджує комендант Зустрічі чи та

бору УСП. 

Я мушу уживати слідуючі ліки: 

Дата 

підпис батька/опікуна підпис повнолітнього учасника 

(закінчених 18 років життя) 



М О Л О Д Е ПЕРО 

В к р а ї н і Ю М П З 

— Слава Комп'ютерові! Втікли! — ледве 

вистогнав Бі-Да, зачиняючи за собою двері ра

кети. — Добре, що ми так досконало замаску

вали нашу ракету, а то не знати, що ті потво

ри зробили б з нею, — продовжував Бі-Да вже 

дещо спокійніше. — Чи ти бачив, як вони реа

гували, побачивши нас? Так просто, якби ніко

ли й не бачили створіння з іншої плянети. Та 

ж наші предки завжди говорили, що дві голо

ви є ліпші, як одна, — з притиском закінчив 

Бі-Да, пораючись коло комп'ютерів. 

— А як називалося це збіговисько, з яко

го ми ледве втікли? — запитав супутник Бі-Ди. 

— Я хочу точно занотувати все, що ми бачи

ли, у свою, комп'ютерову пам'ять, щоб точні 

спостереження передати нашим Мудрим Стар

цям для аналізи. 

— "ЮМПЗет", — коротко відповів Бі-Да, 

і швидко почав поратися коло моторів ракети, 

говорити по радіо та приготовлятися до відле-

ту. До кількох хвилин Бі-Да та Ти-П спокійно 

мчали ракетою кудись у всесвіт. Коли вони вже 

не відчували притягу землі, Ти-П почав пере

глядати якісь ніби записки на екрані комп'ю

тера і їхня розмова продовжувалася. 

— Знаєш, — сказав задумано Ти-П, — я 

думаю, щ о я ніколи не зрозумію тих сотворінь, 

які звуться людьми. Як ми перший раз відві

дували цю плянету, ми сіли в місцевості, яку 

звали Па-Риж. Я тоді не міг надивуватися, як 

вони примітивно відживлялися. Скільки часу 

та енергії вони тратили, приготовляючи це, що 

звуть їжею. А скільки було насолоди, коли спо

живали це, що намішали. Все м'ясо та картоп

ля! Яке це недобре, яке неапетитне! А як це 

шкодить на здоров'я! Як вони сподіваються до

жити до 150 років з такою дієтою? 

— Добре, добре, — перебив йому Бі-Да. — 

Ми це все ще давно подали нашим Мудрим 

Старцям до аналізи, а тепер щось зовсім з ін

шої бочки мусимо їм вислати і то негайно, щоб 

вони це якось розшифрували, бо тут, на тім 

ЮМПЗеті діти собі якось інакше приготовля

ли поживу. Робили малі вогні, ставили над вог

нями казани та все споживали з димом. Цс ме

ні виглядало ще примітивніше, ніж в тім Па-

Рижі. Може ця земля, що зветься Ю М П З ще 

не досягнула того рівня культурного, що той 

Па-Риж. 

— Як добре, що ми прямо заживаємо од

ну споживчу пастильку і ми готові на один 

цикль — це певно буде один місяць тут на зем

лі, — задоволено відізвався Ти-П. — Бо ті лю

ди цілий час їдять та їдять. 

— О, добре, що ти записав про цей абсурд, 

ще про цю дивовижу, що вони звуть Ру-Хан-

Кою, — перебив Ти-Пові Бі-Да, підходячи до 

екрану комп'ютера. — Пам'ятаєш, як вони в 

кожну вільну хвилину на тій Ю М П З розбира

лися і бігали без кінця довкола площі? Вони 

задихалися, томилися, дуже неестетично поті

ли, і докінця виснажувалися. А найважніше, 

що вкінці вони нікуди не забігали, а навпаки, 

поверталися туди, звідкіля почали. Це мені зов

сім незрозуміла річ... — і оба приятелі задума

лися про все, що ще недавно бачили. 

Бі-Да ніби розбудився і говорив далі. 

— Найбільше враження на мене зробив 

той вечір, коли на Ю М П З сиділи довкола того 

величезного вогню, що звали ватрою. їх було 

так багато! їм було так зимно, але ніхто не 

відходив. Щ о їх в'язало там біля вогню?" 

— Я відчував якусь силу, ніби одну думку, 

одну ідею там біля вогню, — відізвався заду

мано Ти-П. — А може вони молилися до вог

ню, може це мало до діла з їхньою релігією? 

Це все пояснять нам наші Мудрі Старці. Вони 

вже довго аналізують сотворіння плянети од

ного сонця. 

В тім моменті Бі-Да почав триматися за ву

ха та вибух сміхом. 

— Найсмішніше було тоді, коли били буб

ни через голосники, а молодь стояла на місці 

і скакала до ритму. Цей старшини звук, що ми 

чули, звали музи-Кою, і всі дуже тішилися і 

казали, що це була забава. Я мусів вилучити 

свої апарати слуху, бо не міг витримати, а ті 

молоді люди, які були однаково повбирані, (це 

певно також звичай країни ЮМПЗ), ввесь час 



казали, що затихо грали. Дуже смішні приєм

ності має ця країна. Мій син для приємносте 

їздить по зорях та збирає дані про нові пляне

ти, а ці молоді скачуть до звуків бубнів, — зіт

хаючи закінчив Бі-Да. 

Ти-П усі дані про щойно бачене, хоч незро

зуміле, вислав комп'ютером кудись у всесвіт. 

Діставши потвердження, що депеша дійшла, 

він задоволено згасив комп'ютер та, повернув

шись до друга, сказав: 

— Мудрі Старці вдоволені тим, що ми їм 

подали. Сказали за одну мірку часу продовжу

вати посилку. Як ми повернемось до зірки 

БОКС, то вони усе незрозуміле і неясне нам 

витолкують. Отже, говори, що ще пам'ятаєш, 

бо мірка скоро пройде, а мусимо бути готові 

здавати дальший звіт. 

І друзі почали далі записувати свої споми

ни про країну Ю М П З . 

пл. розв. Марко Якубовігч, 

станиця: Албанська Округа, гурток "Кобзарі" 

ПРИВІТ З АВСТРАЛІЇ 
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МАТЕМАТИЧНІ ЗАГАДКИ 

П'ЯТЬ ЛІНІЙ 

На малюнку п'ять ліній і десять кужечків. Треба роз

містити кружечки і лінії так, щоб на кожній лінії було 
по чотири кружечки і разом з тим лінії утворили б за

кінчену геометричну фіґуру — емблему, добре відому кож

ному в нашій країні. 

Як розмістити лінії, щоб на кожній з них було по 

чотири кружечки? 

о о о о о 

о о о о о 

ВІД 1 ДО 19 

а 

о -

В дев'ятнадцяти кружечках, 
поданих на малюнку, треба 
розставити всі цілі числа ві 

до 19 тан, щоб сума чисел 

в будь-яних трьох кружечках. 

щ о лежать на од 

дорівнювала ЗО. 

О 

. - О 

о 
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В о р о ж б и н а А н д р і ї в с ь к о м у в е ч о р і 

у В а ш і н ґ т о н і 

ЯК М И ПЕРЕВЕЛИ АНДРІЇВСЬКИЙ ВЕЧІР? 

Минулого 1931 року, у Вашінґтоні, вже вдруге пере

ведено дуже успішний Андріївський вечір, який улашту

вало Об'єднання Українців Вашінгтону. Програмою також 

вдруге провадили Арунп й Фільио Старухи та Марта Пе

рейма, а численна участь молоді та старших є доказом, 

як такі вечори подобаються. Передаємо його перебіг із 

знімками, щоб читачі "Юнака" скористали з доспіду Ва-

шінґтону на майбутнє. 

Кожний Андріївський вечір очолюють по

чесні голови цього свята: Король і Королева. 

Королем став Максим Василкж, який відкусив 

найбільший кусок "Калити", а королевою — 

Ліда Солтис, яка витягнула карту "королева 

серця". Врадовані вибором володарів, присут

ні забавились у "Царівну", "Голубки", "Анд

рію, де ти?" та "Вію, вію, вію вінець", яке да

ло змогу кожному "тісно" познайомитись. Стар

ше громадянство, побачивши як забавляється 

молодь, пригадало собі свої молоді літа і по

чало "віяти" вінок, щоб також близько позна

йомитись. Від тієї хвилини затерлась різниця 

віку і всі старші, ставши "молодими", забав

лялись, а на залі лунав сміх і радість, особли

во, коли декотрі мали проблеми з "передан-

ням помаранчі", "душенням бальонів" та пере

несенням до мети маленьких м'ячиків. Після 

таких ігор та сміхів, треба було приступити до 

"поважної" частини вечора. Тут головну ролю 

відіграв чудовий песик "Гуцул" (вірний друг 

родини пл. сен. Миколи Ставничого), який ви

кликав велику радість в юначки Люсі Сось, бо 

вибравши з-поміж всіх інших її балабушок, ви-

ворожив їй, щ о вона перша з усіх, хто прима

нював пса балабушком, вийде заміж. На за

кінчення першої половини Вечора, всі молоді, 

нежонаті і незаміжні, стали в два ряди, і пере

ходячи по черзі на чоло ряду до часу, аж 

хтось першим переступив поріг, довідались, 

хто в найкоротшому часі стане під вінок. 

Після короткої перерви, під час якої всі 

гості мали нагоду відсвіжитися напитками та 

закусити смачним печивом, яке приготовили 

пані Жіночої Секції ОУВ, розпочалась друга 

частина Андріївського Вечора. Пл. сен. Мико

ла Ставничий, з великим ві чуттям,відчитав 

віршик п. Оксани Рудакевич "На Андрія", в 

якому пригадав, щ о хоч ми тут далеко від рід

ного краю, ми не забуваємо наших дорогих 

українських традицій. Пан Філько Старух про

читав коротенький віршик "Під Андріївський 

Вечір", який написала членка ОУВ, п. Наталка 

Захарченко, в якім вона прохає ворожку-бабу-

сю, чаклунку, зловити її зорю сьогодні ввечорі. 

Під звуки пісні "Розцвілася рожа, розцвівся 

той мак", яку співали всі присутні при аком-

паньяменті трьох гітаристок, пп. Лесі Копко, Со-

фійки Наконечної і Оленки Добчанської, на 

залю ввійшли шість циганок-ворожок: п. На

талка Захарченко (віск), п. Дарка Стець (ігли 

на воді), п. Уляна Сось (долоні), д-р Ляриса 

Фонтана (тарілки), п. Марта Перейма (імена 

на воді) і п. Аруня Старух (карти). Першу за

гальну ворожбу перепровадила циганка Аруня, 

читаючи "коротенькі віршовані поради", які 

вибирали собі 13 осіб з-під 13 запалених свічок, 

які стояли на столику біля калити. Тоді, хто 

бажав, приступав до ворожок, щ о б довідатись 

про свою долю, а інші співали українські на

родні пісні при акомпаніяменті гітар. На закін

чення Вечора, ворожки принесли свої свічки і 

поставили їх на столику, довкруги якого всі 

гості, взявшись за руки, відспівали "На добра

ніч". Під час мурмурандо "Ніч вже йде", Філь

ко і Аруня Старух та Марта Перейма, попро-

щали всіх коротеньким віршиком п. Оксани Ру

дакевич, в той час, коли кожна ворожка під

ходила до столика і гасила свою свічку. 

Після "іскри" та вугуку "добраніч" вся мо

лодь і "молодь" розійшлись додому. 

Т. Старух 

П Л А С Т О В А К Р Е Д И Т І В К А 

в Торонті 

на корисних умовинах 

• дає ПОЗИКИ 

та 

• приймає ОЩАДНОСТІ. 

• Пластова Кредитівка міститься 

у Пластовому Домі в Торонті. 

• Урядові години: 

вівторок і четвер 7-9 вечора, 

субота 2-4 по пол. 

РІаЯ (Тогопіо) СгесШ ІІпіоп По1., 
2199 Віоог 51. УУєїі, Тогопіо, Опі. М65 ,N2, Сапасіа 

РЬопе: 769-9998 

Пластуни і Пластунки в Торонті! 

СКЛАДАЙТЕ 

СВОЇ ОЩАДНОСТІ 

у Пластовій Кредитівці! 
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митана ворожить тарільчиками юна< 
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Юначки вибирають собі нарту щастя] 
—- К. Слоневсьва, '"% ШШГ*"" 
О, Лев, Л, Пилипець, Т. Демчук. 

їтець ворожить голками юнач 

вію... юнацький віиеі 
Пл. юначка Тамара 
Ставнмча. 
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К О П Ґ Ю Ї Ї Г Е Р і 1 Т Л А С 7 Ї Г 

На своїх курінних сходинах юнаки 1-го ку

реня ім. Федора Чєрника у Філядельфії запіз

нали нового приятеля на ім'я "Арріе II Сотри-

іег." Трохи забрало часу і знання, щоб поро

зумітись з цим новим товаришем. А тоді, коли 

юнаки ставили цій машині запити, то дістава

ли відповіді по-українськи. 

Типічна розмова була така: 

Юнак (виписує на машині): СКОБ! 

Комп'ютер (відповідає): СИЛЬНО! КРАС

НО! ОБЕРЕЖНО! БИСТРО! СИЛЬНО! КРАС

НО! ОБЕРЕЖНО! БИСТРО! (повторює 50 ра

зів...) ДО КОТРОГО КУРЕНЯ ТИ Н А Л Е Ж И Ш ? 

Юнак: 1 КУРІНЬ. 

Комп'ютер: Ч И ЦЕ Є Н А Й Л І П Ш И Й КУ

РІНЬ НА СВІТІ? 

Юнак: ТАК. 

Комп'ютер: СЛАВА! СЛАВА! СЛАВА! СЛА

ВА! (повторює 500 разів). 

Коли юнак не давав правильної відповіді, 

то комп'ютер виписував "ТИ Є ФЛЯК". 

"Арріе II СотріЛег" є найбільше уживаний 

комп'ютер в Америці. Він є малих розмірів та 

коштує 1500 долярів. Комп'ютер виконує за 

програмовані інструкції, які виписується на 

пластинку ("сотроіег сіізк"). 

Богдан Захарясевич та Іко Лабунька готові переводити 

гутірку про иомпютер 

Тому, що цей комп'ютер сприймає також 

слов'янську азбуку, юнаки могли ставити запи

ти та одержувати відповіді по-українськи. 

Ці сходини для куреня заплянував та пе

ревів гурток "Яструби". Павло Рудакевич і Бог-

Молодші юнаки з новим приятелем "Айпл II компютер" 

дан Захарясевич виписали на комп'ютер про

граму. Їм допомагали Іко Лабунька, Роман Ко-

хановський та Іван Тученюк. Консультантами 

були впорядники ст. пл. Петро Бандера і ст. 

пл. Тарас Яримович. 

Сходини всім подобалися. Юнаки пізнали, 

що коли пластуни цікавляться сигналізацією і 

комунікацією, то не значить, що мають обме

житися до азбуки морзе. Треба також слідку

вати за найновішою технікою. 

Ч О М У Я ОЧІКУЮ СТАТИ Ю Н А К О М ? 

Хочу стати юнаком, бо чув, що на табори 

маємо нагоду їхати на з'їзди до різних країн 

та зустрічатися з іншими пластунами. Табо

руємо навіть з дівчатами. Це мене дуже тішить. 

Нарешті ми не мусимо приходити на схо

дини в суботу, а зате під час тижня. Тепер мої 

недільники (кінці тижня) будуть вільні. 

Як я стану юнаком, і буду мати 16 літ, то 

зможу їхати своїм автом до Пласту. Зможу вез

ти юначок додому, до парку на лижви, до кі-

на, і навіть на коляду. 

В юнацтві ми часто зустрічаємося з інши

ми юнаками та юначками на пластових заба

вах так, як: Андріївський Вечір, Маланка, осін

ня забава. 

Хочу бути добрим юнаком, пластуном. Хо

чу прийняти свої юнацькі завдання дуже тер

пеливо й згідно. 

Стефан Зараска з Торонта 
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21-ША ПЛАСТОВА ОРЛИКІЯДА 

Повернувшись по вакаціях до на

ших нормальних пластових занять, ми 

ще жили нашими спогадами й пере

живаннями з недавно відбутої Ю М П З -

82. Але на других чи на третіх сходи

нах нам роздали матеріяли на 21-шу 

Пластову Орликіяду й так скінчили

ся наші розмови про минулі вакації 

і ми мусіли взятися до дальшої пра

ці. Ми вивчали матеріял до Орликія

ди, темою якої було "Україна — Бать

ківщина твоїх предків", приготовляти 

мистецький виступ, робити експонат, 

співати орликівсьну пісню. Праці бу

ло багато, але час скоро минув. 

В суботу рано 6-го листопада юна

ки й юначки зі станиці Нью-Йорн зіб

ралися під пластовою домівкою і ра

зом від'їхали автобусом на "Союзів

ку". 

За нілька годин наш автобус при

їхав на оселю "Союзівка". Там було 

дуже зимно і непривітно. Це була 

лише хвилина, бо скоро ми побачили 

багато знайомих облич, що їх два мі

сяці тому ми бачили на Ю М П З , і з 

тим забули про холодну погоду. 

На "Союзівку" приїхало б а г а т о 

пластунів не тільни зі сусідніх ста

ниць, але також з досить далеких. 

З Клівленду, Детройту, Вашінгтону, і 

навіть з Канади, з Торонта. 

Незадовго в залі "Веселки" було 

відкриття й почалася програма. Най

перше були змагання по куренях за 

найкращу мистецьку точку. Це три

вало дого, аж до вечері. По спільній 

вечері ми пшіли до наших кімнат, 

щоб трохи відпочити і прибратися 

на вечірку. Вечірка була дуже гарна 

й всі добре забавлялися. По вечірці 

ми вернулися до наших кімнат, а по 

нічній тиші скоро заснули, бо були 

помучені. 

В неділю, по спільнім сніданні, ми 

знову куренями помаршували до не

далекої церковці на Службу Божу, а 

опісля панахиду в пам'ять пл. сен. 

Андроніка Копистянського, колишньо

го курінного куреня "Орликівців" і ор

ганізатора Пластових Орликіяд, який 

відійшов на Вічну Ватру в грудні 

1981 р. 
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Загін 3-го Куреня ім. Івана Мазепи з Нью-Йорку відповідає на питання. 

Пл. сен. Микола Курчак вручає грамоту 

пл. розв. Миколі Могучому з Пассейну. 

Пл. сен. Микола Курчак вручає 
грамоту пл. розв. Оресті Білоус о 

а 

Пл. сен. Минола Курчак вручає грамоту Пл розв Євген Дувалко з Торонта 
Дмитрові Перекліті з Торонта. 

відь мусить бути інакша, а тема є та 
сама. 
Також окрема комісія точкувала на

ші енспонати. Наш 18-ий курінь з Нью-
Йорку дістав перше місце за свій 
експонат. Ми всі з тої причини дуже 

раділи. 

Тоді відбувся традиційний вибір 

Знову ми зібралися в залі "Весел

ка" продовжувати програму. Тепер 

кожний курінь діставав певні питання 

з теми "Україна — Батьківщина тво

їх предків" і на ці питання кожний 

учасник загону старався щось відпо

вісти. Це не легко, бо кожна відпо-



Представники 15 К УПЮ-ів ім. І. Чмоли, Торонто, що здобули 1-ше 
місце у XXI "Орликіяді": Олекса Перекліта, Маркіян Метла Марко Чума, 
Дмитро Перекліта Ігор Ільницьний, Зенко Ващук і Євген Дувалко. 

Гетьманівної і Гетьманича 21-ої Плас

тової Орлиніяди. 

Гетьманівною вибрано пл. вірл, 

Христю Санторе з Філядельфії, а її 

заступницею пл. розв. Тетяну Коро-

пецьку з Вашінгтону. 

Гетьманичем Пластової Орликіяди 

обрано пл. розв. Андрія Вовка з Нью-

Бронсвік, а його заступником пл. розв. 

Дмитра Перенліту з Торонта. 

На закінчення представників пооди

ноких загонів викликав пл. сен. Ми-

С П О М И Н И З ТАБОРІВ 

В суботу 2-го жовтня 1982 р. учас

ники табору "Золотої Булави" з 11-го 

куреня ім. Княгині Ольги і з УІІ-го ку

реня ім. Святослава Завойовника в 

Вінніпезі влаштували в Пластовій До

мівці вечір "Споминів з таборів". Піс

ля офіційного відкриття, програма по

чалася зі спогадів ЮМПЗ-82, що від

булися на "Вовчій Тропі" біля Нью-

Йорку. Кожний гуртон хлопців і дів

чат розказав коротко про їхній табір. 

Також ножний гурток приготовив ма

лу точку, яка їм нагадувала про їхнє 

таборування. Точки були дуже оригі

нальні й цікаві. 

Після того дві юначки, які були сес

тричками на новацькому таборі, роз

казали про їхні пригоди. Ці веселі 

точки та скечі були переплетені спі

вом. 

Опісля учасники табору "Золотої Бу

лави", який відбувся біля "Дов Лейн" 

в Онтаріо, виступили зі своїм скечом. 

Цей скеч був про одну нашу прогу

лянку на таборі, яка то нам не дуже 

вдалася та про яку ми всі дуже доб

ре пам'ятали. 

кола Курчак та вручив їм грамоти за 

висліди в змагах. Загальний вислід 

точкування був такий: 

Юначки: 

• 1-ше місце 50 Курінь ім. Оксани 

Лятуринської з Вашінгтону. 

• 2-ге місце 14-ий Курінь ім. Олени 

Теліги з Філядельфії. 

• 3-тє місце 18-ий Курінь ім. Олени 

Пчілки з Нью-Йорку. 

В юнаків: 

• 1-ше місце (третій рік підряд!) 

Комендант 21-ої Пластової Орликіяди ст. пл. Богдан 

Курчак з пластуннами І. Погорецькою, Д. Качмарчик 

і Л. Радзюр. 
здобув 15-ий Курінь ім. Івана Чмоли 
з Торонта. 
• 2-ге місце 31 Курінь ім. І. Ви-

говського з Пассейку. 

• 3-тє місце 17-ий Курінь ім. Бай

ди Вишневецького з Клівленду. 

За експонати 1-ше місце здобув 

18-ий Курінь ім. Олени Пчілни з Нью-

Йорну, 2-ге місце 1-ий Курінь ім. Фе-

дя Черника з Філядельфії і самостій

ний гуртон "Пролісни" з Елізабет, а 

3-тє місце 4-ий Курінь ім. Ольги Ба

сараб з Філядельфії. 
пл. розв. Катруся Леонард, 

18-ий Курінь ім. Олени Пчілки. 
Нью-Йорн. 

При кінці ми висвітлювали знімки 

з табору, які юнани й юначки принес

ли зі своїх власних колекцій. Вони 

нам пригадували веселі моменти на

шого таборування. Піснею "Ніч вже 

йде", ми закінчили н а ш у програму 

"Споминів з таборів". Потім відбула

ся коротка вечірка, на якій всі гарно 

та весело забавлялися. 

Заробіток в сумі 17 долярів із всту

пів обидва курені р і ш и л и дати ні 

пресфонд "Юнака". СК0Б, 

пл. розв. Ляриса Корбутян 

гурток "Незабудьни", ІІ-ий нурінь, 

Вінніпег. 

МОЇ ВАКАЦІЇ 

Цього року я дуже гарно провела 

вакації. 

Перші три тижні я ходила до Літ

ньої школи і на лекції плавання. Пер

шого тижня у шнолі я вивчала калі

графію, другого — компютерознавст-

во, а третього — вчилася приготовля

ти смаколики у ноховаренні. В четвер

тому тижні, в липні, мої батьки, сес

тра Марія і я поїхали на оселю "Ват

ра" відпочивати на о д и н тиждень. 

Звідтам я з с е с т р о ю поїхала на 

пластовий табір, що був на оселі 

"Говерля" й була там перший тиж

день в серпні. 

Цього літа пластунки таборували, 

як піонери, і все самі робили, напри

клад, ставили браму, варили й копали 

лятрину. Мені подобався цей табір. 

У другім тижні серпня я вернула

ся додому з табору, відпочивала й 

готовилась до наступного табору,який 

мав відбутися в третьому тижні лип

ня в С Ш А на оселі "Вовча Тропа". 

Цей табір був спеціяльний, бо був 

міжнародний (унраїнські пластуни з 

різних країн були на цьому таборі). 

Ми таборували в лісі. Другого дня 



було віднриття Зустрічі, ми дефілю

вали. Ми ходили також на прогулян

ку до Кенектікат, спинались на гору 

стежкою на вершон, що зветься Ап-

палячіян. 

При кінці тижня ми відписали ад

реси від приятелів і тепер пишемо 

до них, а вони до нас. 

Ми ще мали вільних два тижні пе

ред початком навчання. Хотіли десь 

поїхати, то вирішили поїхати до на

ших кузенів, що живуть в Болтоні. 

Танож їздили відвідувати моєї сестри 

Христини хресну маму в Балм Біч і 

там мило провели час. 

юн. прих. Онсана Петрусів 

Торонто 

20-ИЙ КУРІНЬ 

НА ЮМПЗ 

1982 року відбулася Міжкрайова 

Пластова Зустріч Ю М П З на "Вовчій 

Тропі" в часі від 14-го до 22-го серп

ня. Наш 20-ий курінь ім. Марти Бо

рецької поїхав на цей змаг з велики

ми сподіваннями. Ми брали живу 

участь у всіх зайняттях та пробували 

мати якнайліпшу пластову поставу та 

поведінку. 

У перших трьох днях ми розтабо-

рились, збудували нухню та брами, і 

запізналися з іншими дівчатами. Під 

час дня ми мали різні спортові зай

няття, в яких наш курінь взяв 2-ге міс

це у відбиванці старшої дружини, а 

3-тє місце у відбиванці молодої дру

жини. Вечорами ми мали ватри, на 

яких ми співали та говорили з дівча

тами з інших країн та станиць. 

В дальших трьох днях ми пішли на 

З -денну мандрівку по горах Адірон-

дак. У трьох днях ми перейшли 18 

миль і бачили прекрасні краєвиди, 

озера та ріки. Хоч ми, переважно, бу

ли голодні під час нашої прогулянки, 

ми мали добрий настрій і оглядали чу

дову природу. 

При кінці цього табору ми вивчали 

наші купальські хороводи і відбули 

День Дружби, де всі могли зі собою 

запізнатися. Ввечорі була велика ват

ра, але було тан зимно, щ о справді 

не можна було сидіти спокійно й тихо. 

На закритті наш курінь стояв зі за

ду, і ніхто не сподівався, щ о ми виг

раємо якесь місце. Але старший і мо

лодший гурток виграв 3-тє місце в за-
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гальному точкувані. Ми перемогли 84 

інших гуртків, які змагалися. Це була 

для нас найліпша несподіванка. 

С К О Б ! пл. розв. Ія Дац 

курінна 20-го куреня. 

"Вісті Пластової Станиці Ньюарну" 

ч. 1 1983 ПРИВІТ З АРҐЕНТІНИ 

'Вхтй.кзть ' Юнлкй 

Учасниці Та-ьору 

аом 2>а Кр&сох> "34С*ігтя 

Ж Зіжі /Ь» Ікагсс-гіРЛ. 
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ТЯЖКА ГРА ВІДБИВАНКИ % и : 

На Ю М П З 1982 р. відбулися зма

гання в практичному пластуванні та в 

спортових іграх. Молодший гуртон 

юначок 20-го куреня Ньюарку "Кали

на", брав участь у відбиванці. Шість 

нас були обрані до дружини: Надія 

Дац — капітан дружини, Тереня Фе

дорина — найліпше сервувала, Тама

ра Менцінська — відбирала серви від 

протилежної дружини, Маруся Федо

рина —• переносила м'яч в передній 

лінії, Таня Явна і Леся Іваницька — 

помагали нам тоді, коли ми мали ли

ше п'ять осіб в дружині, й Лія Котис 

— вдаряла м'яч з якого-небудь місця, 

де вона стояла. Гра була завзята і всі 

якнайліпше старалися, щоб виграти. 

Наша дружина перша сервувала. М'яч 

відбили назад і ми; стараючись бути 

спокійними, сильно знову відбили. 

Яка була наша радість, коли наші су

противники впустили м'яч! Один пункт 

для нашої дружини. За кілька хвилин 

ми мали вже п'ять пунктів, вони мали 

чотири. М и дуже зажурилися, але не 

могли денервуватися, бо тоді були б 

все втратили. Наша дружина знала, 

може таке статися, і поставила Тере-

ню останню на серву. Вона вдаряла 

серву за сервою протилежній дружи

ні. Незабаром ми мали чотирнадцять 

пунктів, а друга дружина — Пассейк 

— мала десять. Як ж е ми зраділи, ко

ли наша дружина здобула останній 

пункт, і я думаю, щ о було видно по 

наших обличчях, щ о ми виграли. На 

закритті наш гурток дістав бронзову 

медалю. 

пл. учас. Надія Дац, 

гурток "Калини" — 20-ий курінь. 

"Вісті Пластової Станиці Ньюарку 

ч. 1 1983 



С П И С О К ДАТКІВ 

НА ПРЕСОВИЙ Ф О Н Д "ЮНАКА", 

ЯКІ ВПЛИНУЛИ ДО 20 ЛЮТОГО 1983 РОКУ 

ЗСА: 

Пластприят Пластової Станиці у Бриджпорт $50.00 

Юнак Данило Сацюк $5.00 

Замість нвітів на могили 

(Дивись посмертні згадки) $350.00 

КАНАДА: ЗСА Ра3°М: 

Народна Каса в Монтреалі 

Побажання з нагоди дня народження 

В. Вдович, Міссіссаґа 

М. Хархаліс, Торонто 

Канада разом: 
НІМЕЧЧИНА: 

пл. сен. Л. Гільтайчук (Мюнхен) 

Разом датків на суму: 

$405.00 

$100.00 

$25.00 

$10.00 

$5.00 

$140.00 

$6.00 

$551.00 

СПИСОК ДАРУНКОВИХ ПЕРЕДПЛАТ "ЮНАКА", 

ЯКІ ВПЛИНУЛИ Д О 20 ЛЮТОГО 1983 РОКУ 

1) о. мітрат Ярослав Гайманович, (Монтреал, Канада; 

— З передплати; 

2) Євгенія Кохан, (Філядельфія, ЗСА) — 1 перед

плата; 

3) пл. сен. Нестор Чорний, (Торонто, Канада) — 1 

передплата; 

4) Мирося Барановсьна, (Торонто, Канада) — $5.00 

на конто дарункових передплат. 

УСІМ ЖЕРТВОДАВЦЯМ ЩИРЕ СПАСИБІ! 

З нагоди відзначення дня народження моєї учительки 

Державної Учительської Семінарії у Львові 

пл. сен. ДАРИ НАВРОЦЬКОІ 

("Юнак" — вересень 1982), снладаю на пресовий 

фонд "Юнака" $15.00. 

Наталія Пендюк-Бродович 

Монтреал 

УКРАЇНСЬКА НАРОДНЯ КАСА В МОНТРЕАЛІ 

снлала на пресовий фонд "Юнака" 

пожертву в сумі $100.00. 

Гроші переслав п. М. Андрухів. 

ПЛАСТПРИЯТ ПЛАСТОВОЇ СТАНИЦІ В БРІДЖПОРТ 

переслав на пресовий фонд 

"Юнака" і "Готуйсь" $100.00. 

Замість дарунку у День Народження-Іменин 

РОМКА ДАРЕВИЧА 

пересилаю на пресовий фонд "Юнака" $10.00. 

бабця ІВАНКА 

ВАШІНГТОНСЬКЕ ГОРОДИЩЕ ПЛАСТОВОГО ПЛЕМЕНИ 

ПЕРШІ СТЕЖІ 

пересилає $50.00 на пресовий фонд "Юнака" 

замість нвітів на могили: 

бл. п. д-ра КОНСТАНТИНА ВАРВАРОВА 

— Батьна нашої подруги Стежини Вітусі — 

і 

бл. п. сен. РОМАНА ПИЛИПЦЯ, 

що згинув трагічною смертю 

в автомобілевому випадку у Німеччині. 

Шановним Родинам складаємо вислови 

найглибшого співчуття. 

ГОРОДИЩЕ "ПЕРШИХ СТЕЖ" 

у Вашінґтоні. 

В пам'ять 

бл. п. 

пл. сен. МАРИ ЧИЖ-МАРИНЯК 

склали на пресовий фонд "Юнака" $50.00 

Богдан і Христина ТУРЧЕНЮКИ, 

(Філядельфія, ЗСА) 

Замість квітів на могилу 

св. п. 

МИХАЙЛИНИ СТАВНИЧОІ, 

ЛЕОНТІЯ КРУШЕЛЬНИЦЬКОГО 

і 

ОСИПА НОВИЦЬКОГО 

складаємо на пресовий фонд "Юнака" 

$100.00. 

МИХАЙЛО І ОРИСЯ САВЧАКИ, 

(Форест Гілс, ЗСА). 
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Замість нвітів на свіжу могилу 

св. п. 

пл. сен. НІНИ ПЯСЕЦЬКОІ 

на пресовий фонд "Юнака" склали: 

д-р Галя Біленька-Врецьона — 

Ліда Величко-Вільсон — 

Анна Алисьневич — 

$25.00 

$25.00 

$20.00 

разом: $70.00 

Замість квітів на свіжу могилу 

моєї НЕЗАБУТНЬОЇ ПРИЯТЕЛЬКИ 

бл. п. 

МАРИ ЧИЖ-МАРИНЯК 

складаю $50.00 на пресовий фонд "Юнака". 

Анастасія ЖИЛАВА, 

(Філядельфія, ЗСА) 

В пам'ять Дорогих мені: 

Моєї М А М И , М А М И моєї товаришки пл. сен. О. Кузьмович 

— св. п. ОЛЕНИ ФЕДАК-ШЕПАРОВИЧ і св. п. МАРІЙКИ 

ЧИЖ, 

снладаю $30.00 на пресовий фонд "Юнака". 

пл. сен. Анна САТУРСЬКА 

ПІДДЕРЖУЙТЕ КРЕДИТІВКИ І ПІДПРИЄМСТВА, ЯКІ 

О Г О Л О Ш У Ю Т Ь С Я В "ЮНАКУ" 

Від 31 січня 1982 до 31 січня 1983 вплатили на конто 

оголошень в "Юнаку": 

КАНАДА: 

Українська Кредитова Спілка в Торонті — $400.00 

Свято-Миколаївська Кредитова Спілка, Торонто — $300.00 

Пластова Кредитівка, Торонто — $270.00 

Крамниця Пластового Постачання, Торонто — $200.00 

Українська Кредитівка "Комюніті Траст", Торонто— $200.00 

Підприємство "Р. Чолкан і Спілка", Торонто — $150.00 

Українська книгарня "Вест Арка" — $125.00 

Українська пекарня "Будучність" — $80.00 

Державні оголошення: $270.00 

ЗСА: 
Канада разом: $1,995.00 

Українська Кредитівка "Самопоміч", Джерзі Сіті — $650.00 

Українська Кредитівка "Самопоміч", Пассейк — $400.00 

Українська Кредитівка "Самопоміч", Чікаґо — $200.00 

Український Братський Союз, Скрентон — $120.00 

Разом ЗСА: $1,370.00 

УКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЛЬНА КРЕДИТОВА 

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 позични — до сплати після закінчення 

студій. 

• Позички на авта та всяні потреби домашнього вжитку. 

• Безплатне для членів життєве забезпечення ощаднос

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

ф Сертифікати за високим опроцентуванням. 

• Федеральне забезпечення членських уділів до чисоти 

$100,000 на одного члена. 

Вступайте в члени в годинах урядування 

в домівці кооперативи. 

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

ЄДИНА В ТОРОНТІ УКРАЇНСЬКА 

СОММІШІТУ Т1Ш5Т СОМРАШҐ ІП>. 

2299 Віоог 5ігееі Жехі — Тогопіо, Сапагіа М65 4Т2 

ТеІ.: (416) 763-2291 — 766-3342 

приймає вклади і ощадності, платить найвищі 

відсотки, дає позики особисті і мортгеджові, 

приймає і реєструє пенсійні пляни і на нові 

доми (КК5Р ьпд КНОЗР) 

Полагоджує всі банкові операції — приймає 

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

Завідує спадками і довіреннями (траст). 

Управитель: Богдан Мнндюк 
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« ш п і н т і ч і ч ^ і і і ш ч ч ч 

Хто з Вас подорожує 

літаком * кораблем автобусом 

в в 

у Канаді чи поза Канадою 

повинен купити подорожннн квиток та одер

жати безплатно потрібні інформації і поради 

в українському подорожному бюрі 

МАРКІЯНА КОГУТА 

ІГОРЯ К У Р И Л І В А 

Віоог Тгагеї Адепсц 

1190 Віоог 5». «є»» — Тогопто М6Н і N2, Оп» 

ТеІ.рЬопе: 535-2135 & 535-2136 

^̂ Рт̂ Р*̂ Р'̂ Р*̂ г̂ р̂в̂ рв̂ рв̂ Гв̂ рв*г*л 
д д д д д 

тт\ч^< д д а а д д и д д н н ш д д д д 

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 П Е К А Р Н Я 

власниками якої с 

Ірина і Роман Вжесневські 

ТНЕ РІЛШЕ ВАКЕКУ 

735 Оиееп 5». \Л/е5», Тогоп*о; Оп»агіо 

ТеІ.: ЕМ 8-4235 

ншичШііш •̂ * 1 * І ж ж іж ц 

: 

Пластун Ти, юнак? 

ОЩАДНІСТЬ — Твій знак! 

Щадити щоденно учись! 

Як будеш студент, 

Той доляр, той цент 

Тобі допоможе колись 

Здобути знання, прожиток, ім'я! 

• ЗА ОЩАДНОСТЕВІ ВКЛАДИ 

П Л А Т И М О 6 % 

• ЦЕРТИФІНАТИ ЗАРОБЛЯТЬ 

ВІД 6 1/2 до 9 % 

ФЕДЕРАЛЬНА КРЕДИТОВА 

НООПЕРАТИВА „САМОПОМІЧ" 

У ЧІКАГО 

2351 \\екІ СНіса^о А\е. — ТеІ.: НІ' 9-0520 

С'Нісако. 111., 60022, ІІ.К.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 Спілка 

Централя: 295 Соїіеде ЗІ., Тогопіо, Оп». М5Т 152 

ТеІ.: 922-1402 & 922-2797 

Відділ: 3635 Сажіпга Роасі (біля Української 

Католицької Церкви, 

ТеІ : 272-0468 

Відділ: 2397 Віоог Зігееі \Л/езІ, Тогопіо, Опіагіо 

ТеІ.: 762-6961 

Корисні умови для вкладів і позичок. Наше завдання пома 

гати членам в економічних справах порадами І фінансово. 

Наша справа — служити членамі 



Ціна $1.50 

РО5ТА0Е РАЮ АТ ТОРОНТО, САМАРА 

]( поі сієїіхегесі ріеазе гвії/гп Ю: 

УІШАК Мадагіпе 

2199 Віоог 51. \Л/. Тогопто, Опі. М65 ІМ2, Сапасіа 

РЕТІІРМ РОБТАСЕ СІІАРАМТЕЕО 

С И Н И Ц Я 

БД Ж О П А 

БОБЕР 

Л И С 

ЗАЄЦЬ 

СОЛОВЕЙ ЛАСТІВКА підсніжний барвінок 

"...виховання — це надавання дум-

нам і почуванням якогось напрямку", — 

наже 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 снладі 

ОДНОСТРОЇ ДЛЯ ЧЛЕНІВ УСІХ ПЛАСТОВИХ УЛАДІВ 

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

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

Пл. ПІДРУЧНИКИ 

2199 Віоог 51. УУезІ М65 1 № 

Пл.станицям при замовленні відзнак на суму 

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

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

Ф I Я Л К А 

® 

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 Р Е Л С О К І Л ГОТ У Р О Л Е Н Ь 


