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Валентина Ткаченко 

З Н О В И Х ПОЕЗІЙ 

Я тебе з свого гукаю літа. 

Може, прийдеш, отаким, як був?.. 

І підем не по золі, по цвіті, 

Там, де вітер веснами одгув. 

Де пізнали ми війни тривоги, 

Весь її лункий пекельний жах, 

Смілістю перейдені дороги, 

Зустрічі неждані на фронтах. 

Так бува: замріюсь ненароком, 

Задивившись на далекий шлях. 

Може, прийдеш, і відчуєш спокій, 

Колоскові шелести в полях?... 

Молодість розкриється спочатку, 

Вернеться незвідане тепло. 

Подарую я тобі на згадку 

Все, що в нас було і не було. 

Згадую тебе у будні й свята... 

Скільки це уже минуло літ?! 

Під гармат оглушливі розкати 

Загубився на стежках твій слід. 

На стежках, де час біжить шалено 

І відлунює нове життя... 

На стежках... та лиш не в серці в мене, 

Не дано для серця забуття! 

Ярина Зоряна 

ЗНАЙДИ ЧАС... 

Знайди час — на дружню розмову, 

Бо корисний це лік для душі. 

Знайди час — на слово ласкаве, 

Зате цінять людину в житті. 

Знайди час — приголубити зором 

Та й вдихнути з квітів аромат... 

Знайди час щоб веселки узором 

Розігнати журбу, "бурі й град". 

Знайди час, щоб сонця проміння 

Просвітило всі твої думки... 

Знайди час — на сердечні моління 

Так проживеш щасливі роки! 

"Промінь", листопад 1982. 

(988- 1988) 

ТИСЯЧОЛІТТЯ Х Р И Щ Е Н Н Я УКРАЇНИ 

ІЗ ПОБУТУ ХРИСТИЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ 

БАРВІНОК 

Скромна квітка блакитного кольору з 

гладким темнозеленим листям, популярна в 

народніх обрядах України, зокрема в народ-

ньому весіллі, з прикметником "хрещатий". 

Барвінок бо стелиться на всі боки, нав

хрест, він улюблена (побіч т. зв. васильків) кві

тка населення України, що супроводить лю

дину від народження аж до смерти. 

Щоб мати здорові й гарні діти, жінки на 

Україні пили відвар з барвінку, на христинах 

дитини кумам і гостям роздавано барвінок 

"щоб дитина була здорова" а "барвінок двати" 

в народніх піснях України означало зустріч 

з коханим: "пусти ж мене, мати, барвіночок 

рвати, бо вже наші воріженьки (тобто ті, що 

нам завидують і сплетні поширюють) поляга

ли спати". 

Дуже часто барвінок символізує не лише 

кохання, але й самого коханого, одначе ніко

ли коханої: "ой ти, козаче, зелений барвінку, 

прийди до мене хоч у неділеньку", або "зеле

ний барвіночку, чом не рано цвітеш, ти ж мій 

милий, чорнобривий, не по правді живеш!" 

У народньому весіллі барвінок відогравав 

головну ролю, бо з барвінку робили вінки для 

молодих, а головно для молодої, а у бойків

ському весіллі акт збирання барвінку відбу

вався з окремою церемонією, якою починався 

весільний ритуал. 

Коли ж помер неодружений парубок чи не 

віддана дівчина, то похорон набирав значення 

посмертного весілля і до процесійного хреста 

прив'язували барвінок. 

Г. Л. Н. 



ВИСЛІД 7-го К О Н К У Р С У 

М О Л О Д Е Ч О Ї ТВОРЧОСТИ В АВСТРАЛІЇ 

У неділю 12-го лютого ц. р. Жюрі Літера

турно-мистецького клюб^ ім. Василя Симонен

ка в Мелборні у складі Анастасії й Невана Гру-

шецьких, Ірини Залеської, Василя Цибульсько-

го, Михайла Підріза, Юрія Михайлова під го

ловуванням Дмитра Нитченка розглянуло 8 

творів, що надійшли на 7-ий Конкурс молоде

чої творчости. З них 6 з Сіднею, один з Мел-

борну та один із ЗСА. Після прочитання тво

рів Жюрі підсумувало оцінки (кожен член 

Жюрі ставив від 1-го до 10) і присудило такі 

нагороди та відзначення: 

Першу нагороду в 60 долярів Тані Бейлі, 

13 років, за фантастичне оповідання "Один 

день в житті газетної сторінки". Псевдо "Синя 

Волошка". 

Другу нагороду в 45.00 студ. Матрикул. 

курсу Гандзі Берегуляк, 16 р., за опов. "Мати", 

псевдо "Берізка". 

Третю нагороду в 30.00 учениці Центр. 

школи в Сіднеї/Лідкомбі Наталці Соловій, 14 

років за художній нарис "Юність" (про плас

товий табір), псевдо "Наталка Полтавка". 

Дальші 4 твори, що теж досить майстерно 

написані, відзначили з видачею по 15.00 доля

рів для заохочення, а саме: 

1. Аня Денисенко, 15 р., студ. 3-го курсу 

школи українознавства в Сіднеї/Лідкомбі за 

оповідання "Чужі очі, чужі ноги", псевдо "Дум-

ка . 

2. Таня Ріжнів, 12 р., студ. 1-го курсу шко

ли українознавства при школі в Нобл Парку, 

біля Мелборну, за оповідання "Безжалісні лю

ди", псевдо "Марія Гнида". 

3. Марія Найтінгел, 15 р., учениця 10-ої кл. 

школи в Норт Чілі (ЗСА) за оповідання "Прав

диві пригоди моєї черепашки", псевдо "Соло

вейко". 

4. Надія Намурен, 17 років, за оповідання 

"Незабутні спогади", псевдо "Надія". 

Нагороджуючи й відзначуючи учасників 

7-го Конкурсу, Літературно-мистецький клюб 

відразу повідомляє, що проголошує 8-ий Кон

курс молодечої творчости на тих же умовах не 

тільки для Австралії, а й для інших країн на

шого поселення. Термін подачі матеріялів до 

1-го січня 1985 р. Про це незабаром будуть 

повідомлення в пресі. 

Літературно-мист. клюб 

ім. Василя Симоненка 

в Мелборні, Австралія. 

Таня Бейлі 

МОЛОДЕ ПЕРО 

ОДИН ДЕНЬ В ЖИТТІ ГАЗЕТНОЇ 

СТОРІНКИ 

Батьків у мене ніколи не було, але мій рід 

дуже старий, бо починається з другого століття 

до Різдва Христового, з Далекого Сходу, аж з 

Китаю! На світ пустила мене машина і то не 

одна! Перша молола мене з дрібних трісок 

дерева, друга мочила мене, третя прасувала, а 

четверта сушила і дала мені білу сорочку. 

Інша поклала мене рівненько з такими, як я. 

Це ніби вони мені сестри, яких я маю тисячі, 

тисячі! 

Читач, певно, вже відгадав, що я є аркуш 

паперу. Для кращого пояснення скажу, що я 

буду сторінкою газети. Це принесе мені вели

ку честь, бо є багато сторінок іншого паперу, 

якими обгортають пиво для людей або інші 

продукти, як, наприклад, м'ясо, рибу чи кіс

тки для собак. 

Мене поклали разом з іншими сторінками 

на вантажне авто й повезли до друкарні. Звід

ти кожна з нас понесе на собі в широкий світ 

різні оголошення, мудрі поради, цікаві статті, 

відкриті листи вдоволених громадян і тих, що 

нарікають, викриті злочини, скандали, фото

графії спортовців, королівської родини, звідом-

лення про погоду тощо. 

Кожний читач знайде щось цікаве для се

бе, а сторінку з кінськими перегонами будуть 

вивчати напам'ять. 

Гуркіт авт на вулиці не дозволяє мені роз

мовляти з сестрами, що тісно лежать одна біля 

одної. Думаю, що вони, як і я отіли б знати, 

який дістануть зміст газети. 

Нарешті, ми вже в друкарні. Гамір тут 

гірший, ніж на вулиці. Стукає машина, що 

складає черенки, шумить інша, згинаючи газе

ту, до цього ще приходять голосні розмови ро

бітників. 

Недовго лежимо на лавах, бо вже візок 

бере нас до готових заповнених літерами рам, 

і починається відбивання друку на наших бі

лих сорочках. Машина складає нас рівненько 

за порядковими числами, а інша згинає вдвоє 

через стан. Мала частина іде на стіл, і я йду 

з ними. Нас крутять у рольки і підперізують 

тісною бандеролею, що й дихати не дає. На 

кожній бандеролі інша адреса. Всі інші підуть 

до "паперових крамниць" і можуть мати кіль

ка годин цікавого життя. 

їх купить людина, щоб читати в поїзді або 

в парку. Вони побачать малий шматочок світ-



ла і, можливо, гарну природу, але нам всім 

припала, зрештою, однакова доля — горіти в 

огні на смітнику! 

Я під бандеролею потрапляю зі сестрами 

в мішок. їдемо відкритим автом майже півго

дини. Водій їде помаленьку, а сильна долоня 

людини викидає нас з воза по адресі. Його не 

журить, чи впадемо на кущ колючої рожі, чи 

в миску з водою для голубів або просто на 

твердий хідник перед хвірткою, де прохожий 

наступить ногою або вдарить, відкинувши на

бік. 

Ось і черга на мою бандеролю. Лечу із 

швидкістю гарматньої кулі, тільки без того зву

ку. Падаю за парканом на некошену траву, де 

г. повно колючок. Хто пробував на такому ле

жати, той знає, як це незручно. 

В хаті тихо, певно, господарі ще сплять, 

хоч уже скоро полудень. Над нами збирають

ся хмари, і починає падати дрібний, але гус

тий дощик, Він змиває друк з верхньої сто

рінки, який з дощем стікає сірими смугами 

на траву. Я люблю воду, але вона до мене не 

протікає, не доходить. Мені смішно, як то бу

де господар відгадувати зміст верхньої сторін

ки й нарікати на погоду. То є кара для сплю

хів! На щастя, дощ скоро перестав, бо вітер 

розігнав хмари, і вже на нас поглядає з неба 

чисте вимите сонечко й добре припікає. 

Нарешті, двері заскрипіли й відчинилися. 

Господар висуває заспану голову. Кудлатий 

пес просувається побіля свого пана й біжить 

просто до мене. Дивлюся зі страхом, бо може 

роздерти на шматочки. Чую на собі його га

рячий подих. Він бере нас легенько зубами й 

несе до свого пана. Господар зігнувся й взяв 

рольку зі собачого рота, погладивши його по 

голові. 

— Молодець, Брисько! — сказав і зачинив 

за собою двері. І так я дісталась на кухонний 

стіл між горнятка пахучої кави. Лежали там 

ще булочки, масло, сливове повидло, цукор, 

тарілки, мед, таблетки аспірини та інші меди

каменти. Всього там було повно, тільки для 

мене не було зручного місця. Всі присутні за 

столом хотіли читати. 

Бандероля відразу пішла на сміття, а до 

мене простягаються руки, які тягнуть до себе, 

шо кому цікаве. 

— Дай мені, тату, сторінку з погодою, — 

кричав син, — бо хочу поїхати на пляж! 

— А мені про процес у Дарвіні, — проси

ла пані дому. 

— А я хочу ту, де є дешеві сукенки, — 

казала доня. 

Мене розтягали, згинали, мняли, щоб не 

забирати зайвого місця на столі. Лише бабу

ня сиділа тихо, бо загубила в місті свої окуля

ри до читання. На наших білих сорочках, 

крім друку, появилися плями від масла й меду. 

Я знаю, що години мого існування вже по

раховані. З кухонного стола підемо до сміт

тя, яке завтра забере смітяр, щоб спалити з 

усіма новинками, добрими порадами — вза

галі з цілим цікавим змістом, хоч я жила всьо

го лише один день. 

Але я врятувалася, і буду жити увесь тиж

день, бо на мене поставили телевізійну про

граму. Тож нехай живе щасливо родина Віль-

яма Крикса, який дав початок телебаченню. 

Таня Бейлі, 13 років. На 7-

му конкурсі молодечої творчос

ти, що був проголошений Літе

ратурно-мистецьким клюбом ім. 

Василя Симоненка в Мелборні, 

12-го лютого дістала Першу на

городу в 60.00 за це оповідання. 

• • • 

КРАЙОВА ТОВАРИСЬКА ЗУСТРІЧ УСП 

1983-84 В АВСТРАЛІЇ 

На погорілій пластовій Оселі "Сокіл", біля 

Мелборну у Вікторії, Австралія, 23 грудня, 

1983 р. до 3 січня 1984 р., відбулася Крайова 

Товариська Зустріч Старшого Пластунства. 

З'їхалися старші пластуни з трьох пластових 

станиць: Аделаїди, Сідней й Малборн. У зус

трічі взяли участь 14 старших пластунок і 26 

старших пластунів. У проводі зустрічі було 4 

члени: Комендантка табору — ст. пл. Ірина 

Цабанюк (Кр. Реф. УСП), заступник — ст. пл. 

Іван Котовський (Мелборн), бунчужний — ст. 

пл. Павло Габелко (Сідней), писар — ст. пл. 

Крайова товариська зустріч УСП в Австралії, Сокіл 1983/84. 
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Алла Майстеренко (Аделаїда). Отже, в нашо

му проводі всі були голови осередків, всі доб

ре співпрацювали і настрій був приємний. Бу

ло дуже приємно зустріти пластунів і пласту

нок з різних осередків, таборова атмосфера бу

ла дуже гарна та дружня. Слід підкреслити, 

що програма Зустрічі була свобіднішою, і цей 

спосіб таборування дуже сподобався учасни

кам. Але програма була різноманітна й ціка

ва, ми всі роз'їжджали на море, розглядали 

погорілі краєвиди, їздили на конях, старалися 

якнайбільше наші зайняття відбувати всі ра

зом. 

До програми входив спорт, і спортові зма

гання. Для кращого співжиття відбувалися ве

чірки й наради, на яких мали можливість об

говорити та дискутувати деякі пекучі справи 

й проблеми, які існують у старшому пластун-

стві. У дискусіях була виміна думок між чле

нами інших осередків, яка була дуже корис

ною й цікавою. Найбільший рух у таборі був 

тоді, коли прийшов час для підготовки до но

вацького вогника. Старші пластуни підготов

ляли всякі смішні скечі, пісні та танці, щоб 

розвеселити новацтво, та кожного вечора пе

ребували на новацьких вогниках. Після вог

ника старші пластуни часом збиралися в од

ному шатрі, де грали на гітарах, а інші співа

ли собі пісні в дружній та веселій атмосфері. 

Тому, що недалеко від нас таборувало новац

тво, старші пластуни переводили деякі зайнят

тя з новацтвом, та включалися до господар

ської праці. За звичаєм, надвечір 31-го грудня 

1983 р., новацтво відвідало наш табір з коля

дою, де ми їх обдаровували грішми й іншими 

дарунками. Це ще більше надало урочистого 

і святочного настрою перед надходячими свя

тами Різдва Христового. Щоденно відбували

ся ранні та вечірні молитви, усі брали участь 

у Богослуженнях. 

Табір відвідали Голова КПС — пл. сен. 

Богдан Тарнавський, який привітав нашу Зус

тріч, Голова УПС — пл. сен. Богданна Тарнав-

ська, Преосв. Владика д-р Кир Іван Прашко, 

д-р О. Степан Гарванко з Риму, о. Зенон Хор-

кавий та препод. Сестри Василіянки. 

Нам було дуже сумно, коли прийшов час 

закрити таборування на Зустрічі. Ми всі гар

но зжилися, так що не хотіли прощатися з 

приятелями й залишати місце таборування. 

Зустріч була дуже успішна і цікава, тільки 

шкода, що більше старших пластунів, які не 

брали участи в станичних таборах, не прибули 

на цю Крайову Товариську Зустріч. 

ст. пл. Галя Бурковська 

Сідней. І 

П Р О РІЗНІ ФОБІЇ 

Ану, по щирості... Чи ти боїшся сидіти в 

замкненому шатрі в таборі? Чи мусиш хоч на 

шпарку лишити двері відчинені? Чи, може, 

страхаєшся псів, павуків? Чи ти на високу дра

бину вилізеш? Ну, а якщо вилізеш, чи дорога 

наділ так сама легко виглядає? 

Якщо так, то не жахайся. Різні бувають 

вияснення, а між ними можливість фобії. Мо

же, в тебе в тій чи іншій формі якась фобія 

виступає! Словник каже, що фобія — це без

підставний, нестримний страх. Ці фобії і те

рапії на їх лікування тепер дуже модні, спе-

ціяльно в американських колах. 

Які ліки знавці і академіки пропонують? 

Візьмім до уваги перше приклад мами, 

яка хоче привчити дитину привикнути до во

ди. Вона дитину приведе до тієї води, ввесь час 

тримаючи її за руку. Потім вона сяде при воді 

з дитиною на руках. За якийсь час вона ди

тину водою похляпає, і ступнево вона до води 

привикне. 

Вертаємось до наших безпідставних стра

хів. Беремось до терапії. Перше, треба бути 

цілком відпочатим. Раз дійдеш до такого ста

ну, уяви собі одну сцену: ну, наприклад, ти 

боїшся псів. Представ собі в уяві маленького 

песика на ланцюжку; він прив'язаний по дру

гім боці вулиці. Тепер підходь до нього чимраз 

ближче. Пес понюхає тебе в ноги, і ти до пса 

привикаєш. Тепер уяви собі більшого пса і 

повтори цілу сцену. Це ще не кінець! Нас ще 

чекає уявити собі великого пса, і тим разом 

уже не на шнурочку! А щоб цілком позбутися 

страхів, треба ступнево перевести цю сцену в 

життя. 

Це не було так зле, правда! Пам'ятаймо: 

поволі, спокійно, і ми ще своїх модних фобій 

позбудемося! 

• • • 

З НАРОДНЬОЇ МУДРОСТИ — ДЛЯ МОЛОДІ 

В житті шукай нових приятелів, але ніко

ли не покидай старих! 

Хто не має віри в себе, той не має довір'я 

інших. 

Хто не шанує своєї рідної мови, той зне

важає своїх батьків та свій народ! 

Хто не може осягнути того, що хоче, — 

той нехай хоче того, що може! 

Ніколи не питайте сліпого, куди йти, а дур

ного, що і як робити! 



_ с п о р т і а т о р г с м е н и 

Г а л и н а П р о з у м е н щ и к о в а 

Галина не любила води. Плавати вона не 

вміла і не хотіла вчитися. Це було дивно, бо 

народилася й виростала в місті Севастопіль 

над Чорним морем... 

Одного дня, як дівчинка мала 11 років, 

батько остаточно рішив, що донька моряка — 

капітана мусить навчитися плавати... Взяв він 

її за руку і повів до одного з басейнів міста. 

Приказав інструкторові, щоб він якнайшвид

ше навчив дівчинку плавати. Батько навіть 

у своїх мріях не сподівався осягів, які доля 

принесла Галині! До місяця Галина певно пла

вала. До двох років Галина Позуменщикова 

була чемпіонкою СССР, встановляючи кілька 

рекордів. 

Перший тренер Галини, Олена Алексєєнко 

зауважила, що дівчина має добру будову: як 

виросла — мала 170 см і важила 74 кг. Широ

кі плечі і міцні руки переконали Алексєєнко, 

що з Галини може виробитися неабиякий пли-

вак! І тому вона скерувала Галину плавати в 

стилі брас. 

Успіх змагуна до великої міри залежить 

від тренування. Галина була свідома цього й 

вкладала всі свої зусилля в підготову до змагу. 

Тренувалася вона впродовж цілого року — без 

перерви. Молодою пропливала 80 км на місяць, 

коли підросла, збільшила віддаль до 150 км. 

Під час тренінгу перепливала віддаль швидко, 

часто прискорюючи темпо до максимум. Крім 

плавання, Галина ще й в інший спосіб підго

товлялася до змагу. Науковці дослідили її 

стиль плавання, як і її фізіологію. Вони піді

брали для неї спеціяльні вправи, щоб зміцнити 

у неї м'язи спини, плечей та рук. Вимоги тре

нінгу були тяжкі. Не відомо, чи Галина в той 

час протестувала проти таких вимог. Все ж 

таки, як у 1973 р. вона покинула змагатися, 

відкрито скритикувала систему вишколу сві

тового калібру плавців-змагунів: "...підготов

ки до конкуренційних змагань у плаванні — 

не можна накладати незносимого тренінгового 

режиму на ще делікатних дітей..." 

В 1962 році Прозуменщикова перший раз 

здобула мистецтво СССР на віддаль 200 м сти

лем брас. Того ж року вперше репрезентувала 

СССР на Европейських чемпіонствах. Однак 

— не здобула жодної медалі. 13-літній дівчин

ці було затяжко змагатися проти сильніших і 

більш досвідчених жінок Европи. В 1964 році 

в Англії встановила Галина новий світовий ре

корд на віддаль 220 ярдів стилем брас. А мі

сяць пізніше встановила новий рекорд стилем 

брас на віддаль 200 м. Незадовго мала відбу

тися XVIII Олімпіяда в Токіо. Знавці спорту 

були переконані, що Галина здобуде золоту 

медалю. В той час ніхто не міг її побороти. 

Раптово фахівці змінили думку. Два мі

сяці перед Олімпіядою Галина опинилася в 

шпиталі зі запаленням сліпої кишки. Лікарі 

довго не вагалися — мусіли зробити операцію. 

Лиш десять днів по операції Галина з'явилася 

в басейні, щоО ступнево відновлювати силу та 

спортову форму... Не легко було їй вправля-

ти... 

І так надійшла Олімпіяда. Галина попала 

до фіналів. У фінальному змагу з перших гре

бків вона швидким темпом відірвалася від су

перниць. У половині змагу провадила поваж

ною віддалю. Все ж таки сил бракувало і вона 

почала втомлюватися. Суперниці скорочува

ли віддаль що секунди. Але наздігнати її таки 

не змогли! 16-літня Галина Прозуменщикова 

здобула золоту олімпійську медалю на віддаль 



200 м стилем брас. Для СССР це була перша 

золота медаля в плаванні від початку участи 

СССР в олімпійських іграх! 

По Олімпіяді, закінчивши середню освіту, 

Галина вступила на журналістичний факуль

тет. Все ж таки плавання у неї було перше. В 

той час олімпійський комітет рішив додати до 

змагів плавання змаг на 100 м. стилем брас. 

Галині це рішення сподобалося, бож це був 

якраз її стиль. Почала вона вправляти також 

і на цей змаг. В 1965 р. встановила новий сві

товий рекорд на віддаль 200 м. — 2,45.3. На 

весні 1966 поліпшила рекорд до 2.44.6. Літом 

того ж року на Европейських Чемпіонствах 

поборола свій власний рекорд, перепливаючи 

віддаль за 2.40.8! Того самого літа встановила 

також новий світовий рекорд на віддаль 100 м. 

стилем брас. В 1967 році, хоч Галина не вста

новила жодного нового рекорду, майже що

разу, де змагалася, вигравала. 

1968 р. в Мексико відбувалася XIX Олім

піяда. Галина здобула місце в репрезентації 

СССР у плаванні на 100 і 200 м. стилем брас. 

Хоч на Олімпіяді й здобула медалі, її успіхи не 

були блискучі. Галина не змогла акліматизу

ватися до умов мексиканського високогір'я. 

Рідке повітря, чи радше брак повітря, не дав 

Галині змоги використати засоби її тренуван

ня. У віддалі 100 м. стилем брас здобула сріб

ну медалю, а у віддалі 200 м. стилем брас тіль

ки бронзову медалю. 

По Олімпіяді Галя одружилася і незадовго 

народилася їй донечка. Усі, навіть її тренери, 

припускали, що її спортова кар'єра на тім за

кінчився... 

Але Галина зробила всім несподіванку, ко

ли рішилася знов змагатися! Перемогла всіх 

на Всесовєтських першостях в 1970 році! З 

цими успіхами вирушила на Европейські чем

піонства. Тут здобула золоті медалі на від

даль 100 і 200 м. стилем брас, встановляючи 

новий європейський рекорд у змагу 200 м. 

Надійшов 1972 рік, і нова Олімпіяда. Га

лина здобула першість СССР у 100 і 200 м.. і 

тим право змагатися на Олімпіяді. І так 22-літ-

ня ветеранка вже двох Олімпіяд вибралася на 

третю. У Мюнхені Прозуменщикова не дала 

собі ради з молодшими суперницями. Здобу

ла срібну медалю у віддалі 100 м. стилем брас, 

і бронзову на віддаль 200 м. По Олімпіяді Га

лина почала підготовлятися до Світових пер-

нюстей, які мали відбутися в 1973 році. Однак 

їй не пощастило вже змагатися. Вік, брак мо

тивації і материнство зїодом усунули плаван

ня з провідного місця в житті Галини. 

Галина Прозуменщикова є одною з най-

видатніших пливачок світу. Вона єдина жінка-

змагунка, яка змогла здобути медалі у плаван

ні на трьох різних Олімпіядах. Це ознака ви-

тривалости, бо витривалість дала їй змогу зма

гатися інтернаціонально аж 11 років! В ті 

роки 6 разів встановила світові рекорди! Здо

була 5 Олімпійських медалів як і безчисленні 

мистецтва та рекорди Европи, СССР та Укра

їни. Осяги ці неймовірні, а головно, коли собі 

пригадаємо, що малою Галина не любила води. 

В. К. С. 

В наступному числі — Віктор Чукарін. 

М О Ї В Р А Ж Е Н Н Я Н А С Л У Ж Б І Б О Ж І Й 

Д Л Я В Ш А Н У В А Н Н Я ЖЕРТВ Г О Л О Д У 

З ініціятиви молодечої української органі

зації в Курітібі відбулася 9 жовтня 1983 року 

Служба Божа і Панахида для вшанування 

жертв Великого Голоду в Україні в роках 1932-

1933. Відправу провели отці Ілярій Бардаль, 

Микола Іванів, Інокентій Баран та Олександер 

Гавкалюк із ЗСА. Співав хор під диригентурою 

Адама Барана, присутня була бразилійська пре

са. На відправах було кількасот осіб, щоб 

скласти поклін жертвам тієї трагічної події. 

Між іншим взяли участь у Службі Божій Пав

ло Дорожинський і його дружина, що приїха

ли відвідати Бразилію від організації ІСНО. 

Я був присутній, сидів з-заду дивився на 

цей український нарід, на квітучу молодь в 

національних одягах і мені було дуже приєм

но, що на тих відправах зібралося так багато 

людей. 

Коли я побачив могилу з українським пра

пором, а за ними символічний дротяний вінок, 

я відчув охоту обороняти свій нарід на рідних 

землях, захитати живих і мертвих. 

Корнелій Шмулик 

Ц Ь О Г О Р І Ч Н Е Н А Ш Е Г А С Л О : 

«У М А Н Д Р И , У М А Н Д Р И Х О Д І М , 

Ю Н І ДРУЗІ!» 



С и н р о с л и н н о г о с в і т у 

Книжку, яку ти зараз читаєш, надрукова

но на папері. Усі книжки, журнали і газети 

друкуються на папері. І зошити також папе

рові. Це знає кожний, навіть малюк. 

А чи знаєш ти, щ о папір — рідний син 

рослинного світу? Навіть назва "папір" похо

дить від назви однієї рослини — єгипетського 

папірусу. В далекому Єгипті, на берегах ріки 

Ніл, зеленіють цілі зарості його. Кілька тися

чоліть тому стародавні єгиптяни виготовляли 

із стебла цієї рослини матеріял для писання. 

То був один з уславлених попередників паперу. 

У деяких країнах, також у давнину, писа

ли на листі пальми, банана. Звичайним чор

нилом можна писати і на листі фікуса. А наші 

пращури — слов'яни, які жили майже тисячу 

років тому, писали листи на корі берези. Ці 

листи звуться "берестяними грамотами". За

мість "я надіслав тобі листа" адресата повідом

ляли: "Я надіслав тобі бересту". 

Тепер усі пишуть на папері. Папір виго

товляють із деревини. 

Як переказують, винахідником паперу був 

китаєць Цай Лунь, що жив понад півтори ти

сячі років тому. 

Я К А ПРОФЕСІЯ Ц Ь О Г О 

Б У Л Ь Б А С И К А ? 

Щоб зробити матеріял для писання, Цай 

Лунь додумався розтерти у ступі подрібнені 

шматочки бамбука та шовковиці, одержавши 

таким чином деревне борошно.1) Висипав його 

у невеличкий казанок, додав туди вапна, за

лив водою і кип'ятив, аж поки вариво не пе

ретворилося на кашку. А тоді висипав його 

на шовкове ситечко і вистелив тонким ша

ром.2) Вода поволі стікала, а кашка ставала 

тоненькою плівкою, схожою на повстинку.3) 

Цай Лунь обережно поклав її на дошку, 

притиснув зверху другою, щоб вичавити4^ реш

тки води. Потім плівку висушив. 

Схожа на повстинку плівка була папером. 

Протягом тривалого часу папір виготовля

ли тільки в Китаї. Потім почали робити його 

в Японії та в Кореї — сусідніх з Китаєм краї

нах. І робили, як і Цай Лунь, із дерев'яних 

цурочок. Тому і звемо ми папір сином рослин

ного світу. 

Із збірки "Дарунки зеленого друга" 

П. Утевська 

•) борошно — мука 

2) шаром — смуга, плівка 

3) повстинна — бите сукно 

4) вичавити — витиснути 

УСМІХНИСЯ! 

Учителька: — Іванку, скати мені — чи дов

го живуть миші. Ти казав, що прочитав книжечку 

про життя мишей і шкоди, що їх приносять во

ни хліборобам. 

Іванко: — А це залежить від кота, 

* 

Вчителька роздає свідоцтва. У Василка ли

ше двійки. А він дивиться на вчительку пов

ними сліз очима і, зідхаючи, каже: 

— Як ви засмутили мою маму! 

** 

* 

Повернувшись зі школи, Степанко похва

лився: 

— Тату, сьогодні лише я зміг правильно від

повісти на питання вчителя. 

— Щ о ж це було за питання? 

— Хто зломав ручку від дверей! 

** 

* 



ПІСНЯ ПЛАСТУНІВ Н А ЕМІГРАЦІЇ 

Український тижневик "Вільна Думка" в 

Сідней, Австралія, помістив на своїх сторінках 

16-го січня 1983 р. вірш поета Павла Дубова 

"Пісня пластунів на еміграції", присвячений 

Пластові в 70-ту Річницю Ювілейних Святку

вань Пластової Організації. 

Після прочитання вірша його патріотизм 

і актуальність змісту викликали глибокі емо

ції, пробудили пластову уяву, а при цьому ж 

відразу зродилась думка: як би то було доб

ре, щоб хтось написав музику до цього вірша, 

тим більше, що автор називає його піснею. 

З таким проханням-ідеєю ми звернулись до 

нашої відомої співачки-композиторки Галини 

Корінь, прихильниці Пласту. При кінці берез

ня ми отримали від Галини Корінь відповідь: 

"Я виконала з приємністю прохання-ідею 

7-го Куреня УПС ім. А. Войнаровського і ском

понувала Пісню пластунів на еміграції. 

Це є марш на слова Шановного Павла Ду

бова, написаний для вокального ансамблю в 

супроводі бандур. Цей м а р ш пластуни дуже 

легко можуть співати на два голоси під час 

походу. Бажаю, щоб ви, дорогі друзі-пластуни, 

співали його з охотою і запалом". 

І так зродилась нова пластова пісня. 

Подаємо зміст пісні та МVЗику до неї. Спо

діваємось, що пластова братія в діяспорі впо

добає пісню та співатиме її, як пластовий марш 

під час таборів та на своїх імпрезах. 

пл. сен. Анна Овчаренко, Паланкова. 

1) Нас родило небо сине 

І блакитнії лани: 

Ми родились в Україні — 

Українські пластуни. 

Присп.: Шикуйтеся в лави щільно 

Для всіх один наказ — 

За Україну вільну 

Від Сяну по Кавказ. 

За Україну вільну 

Від Сяну по Кавказ. 

2) Простеливсь нам з України 

Нелегкий, скитальський шлях. 

Та любов до Батьківщини 

Все горить у нас в серцях. 

Присп.: Шикуйтеся в лави щільно... 

Павло Дубів 
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3) На гужині ставим шатра, 

Розкладаємо вогні 

1 пластунська горить ватра, 

Наге в рідній стороні. 

Присп.: Шикуйтеся в лави щільно... 

Ц) А при ватрі, ставши струнко, 

Ми співаєм на весь світ! 

І несеться гордо й лунко 

Батьківщини заповіт: 

Присп.: Шикуйтеся в лави щільно... 

Мельборн, Австралія 



ВАСИЛЬ КАРХУТ 

Ц У П К Е Ж И Т Т Я 

ПОВІСТЬ ПРО ВОВКІВ 

(продовження) 

Спершу були це спомини. Спогади про ма

тір Вовчиху, грізну для ворогів, та таку теп

лу, вибачливу для нього, її одинака. Здалося 

йому, що чує її викликування до добичі, що 

принесла. Пригадалися перші, спільні з нею 

лови. Роки зростання й перші бої молодецькі 

за самицю. Майнув спогад про перших його 

маленят, що одно з них вродилося калічкою і 

його зараз таки пожерла мати, самиця Люта... 

І про одинака, що пропав десь блукаючи, не 

знати як і коли. Перед очима його уяви заме

рехтів і образ першої його перемоги над лю

диною... 

Ніч, літо, в полонині. В загороді отара по

мекує; спить. Сіроманець з товаришем надхо

дять від підвітряної сторони. Прорвалися до 

загороди. Тут млосний дух стиснених у вели

кім гурті живин. Гамір, лай, визжання собак, 

вереск людей. Дві крепкі вівчарки насілися на 

його товариша. На Сіроманцевих таки очах 

рознесли його на кусні. Проти нього третя 

вівчарка й двох пастухів. Оба пастухи дер

жать у руках здоровенні дрюки. Зловісно під

сміхаються й обережно зближаються до нього, 

що забившися в кут, люто клацає до них зу

бами й гарчить. Перші хвилини очманіння 

проминули, отверезила його смерть товариша. 

Рішився дорого продати життя. Від смоляків, 

що їх держать пастухи, йдуть гарячі, криваві 

виляски. Це момент з вічности: застрашена, 

збита в тремку юрбу — отара овець, група 

розбещених двох вівчарок, що кінчають свій 

огидливий самосуд над рештками його това

риша, і група, що з вереском, цькуванням і 

гамором, не менш труслива, приготовляється 

зготовити йому те саме. 

Сіроманця приперли до кута. Заохочена, 

нацькована вівчарка, скочила. Та зараз таки 

скрутилася розтоптаним черв'яком. З боліс

ним скавулінням прочовгувалася в кут, за 

нею ж потяглися випущені, синюваті кишки... 

Сіроманець же ж, користаючи з хвилевого за

мішання, скаче найближчому до нього пасту

хові до грудей, валить його на землю (шерсти

на пащі смердяче заскварчала, болю з попе-

чення не відчув) і шмигає прочищеним прохо

дом. По дорозі захвачує й закидає на крепкі 
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плечі молодого баранчика, що саме навинув-

ся йому по дорозі. З добичею югає в гущав-

ник... 

Сіроманець від того спомину ліниво прос

тягнувся. Зіщилив око, мов від ласки. Теплий 

промінчик сонця, що викликав спомини, по

мандрував вглиб... і враз, з глибокого дна при-

гадки виринало на світло промінчика рахман

не родове повітр'я. 

Це з тих віків, коли людський і вовчий 

рід жили поруч. Заки побратим пес не прий

шов на службу людині. Тоді сили були рівні. 

Світ пополовині належав обом родам. Виста

чало обом родам, дужим силою організації і 

лестощів, та владним. Полював вовк, полювала 

людина й кожен з них нарізно ходив своєю 

стежкою. Аж прийшов перелім. У свойому го

ні вибитися на панівне становище у звіринно-

му світі, людина почала користуватись одними 

звірятами для покорення інших. Тоді зацьку

вала вовка прирученою собакою. І став тану

ти, миршавіти вовчий рід, критись по недо

ступних для людини нетрах. Та в серці пере

слідуваного роду зростав гнів й обида, врешті 

вони вилились помстою. 

Сіроманець тепер бачить його. Його Ве

ликого Ватага, останнього ватага вигибаючого 

роду. Ясна ніч на повні. Опалева тлінна блі

дість. Віття кущів пише грайливі тіні. Бід ча

гарників дише таємною, містичною силою над-

рів. Ось з кущів висовується висока, худа пос

тать Великого Ватага. Його жене якась несві

дома, могутня сила, — це дух розплати. Він 

одержимий тією силою Дива, йде повільно ту

ди, де при мерехтливих ватрах тісниться люд

ське кодло; до людських осель. Кидається на 

першу стрічну людину, гризе, калічить її. Од

ну, другу. Защіплює їх жахливою хворобою 

лікантропії -— і зникає у нетрях, щоб там у 

самоті вмерти. Останній Великий Ватаг вов

чого роду. 

І бач, кожної ясної, місячної ночі, на пов

ні, навіщені хворобою люди, замінюються у 

вовкулак, людей-вовків. їхнє тіло покриває

ться вовчою шерстю, вишкірюються в жаскій 

гримасі кливаки. З протяжним виттям, стрім

голов кидаються в поблідлі сутінки. Жене їх 



первісна сила вбивати. Прокусити стрічній 

жертві, байдуже хто б вона не була, горлянку, 

або бодай погризти, щоб защепити їй свою не

самовиту хворобу... 

Сіроманець, наче пронизаний електричним 

струмом, враз здригнувся. Вмить прочуняв із 

свойого дивного сну-марень. Опритомнів. Роз

плющив видюче око. В одчинені ніздрі бив 

якийсь слабий пах. З хвилини на хвилину ста

вав усе виразніший. Ішов на нього. Сірома

нець люто загарчав. Він пізнав той пах. 

Це був пах людини! 

IV. 

Арсена Чорного вважали в селі ледащом 

і ходила про нього чутка, що його малим поку

сав був скажений вовк. Жив самітньо під лі

сом, в хижині, що сам собі її побудував. 

Чому він відсунувся від села, багатьом бу

цімто не було відоме. Односельчани не пита

лися його, чому він волів жити в своїй пусте

лі, чим серед них. Це була одна з таємниць, 

про які голосно не говориться. 

Отже Арсен Чорний жив самотиною під 

лісом, невідомо чим займався, і село було вдо

волене, щ о його не бачить, не зустрічає, не по

требує здоровкатися з... Арсеном Чорним. 

Діти, що гралися на вулиці, — коли він 

проходив нею до крамниці, ховалися. Це вид

но матері їхні, не втерпівши, втаємничили їх 

про дещо з минулого Арсена Чорного. Колись, 

проходячи селом, він навіть виразно почув ви

клик за собою, на мові три до чотиролітньої 

дитини: "сволоць". Може це був притик до 

того, що існувало яких тому п'ять до шість 

років назад, коли він ще жив у селі й прияте

лював з Семеном Шибкою, гарним, хазяйським 

хлопцем, що йому там у повітовім суді прису

дили десять років, чи не за справою дружньої 

прислуги Арсена... 

І ще ходили чутки, що він буконєр. На

ділі ніхто з лісників його на тому не зловив, 

проте заліза й пастки він закладав. Інше діло, 

що не раз забував про місце, в якому їх по

кинув, і заліза без примани стояли місяцями, 

або находив у них обгнилий, обглоданий кіс

тяк давно зловленого звіря. 

Та це було ніщо. Із своєї пустелі він ба

чив ціле село, достоменно як на долоні. І сам 

непомітний, докладно знав, що в селі діється. 

Двічі, тричі в місяць він пропадав. Гомо

ніли в селі, що бачили його в місті, в тому, дру

гому шиночку, як пускав широкою рукою гро

ші. Так гуляв. 

Це був кремезний, широкоплечий мугир, 

вдягнений у короткий півкожушок, підпереза

ний поясом, в чоботях з доброї шкури. З-під 

башлика визирав смушок шапки, що глибоко 

спадала на низьке, волоссям заросле чоло й 

кидала тінь на темні, малі, глибоко всаджені 

очі. 

Сьогодні був розкішний день. Арсен з об

різом під півкожушком, певний своєї незайма-

ности, вибрався в обхід заставлених ще може 

перед тижнем — пасток. 

• •• 

СЛОВНИК МУДРОЇ ГОЛОВИ 

МИ І УКРАЇНСЬКИЙ "ПИДЖИН" 

У журналі "Юнак" за минулий грудень де

які з наших друзів признаються щиро, що їм 

тяжко говорити між собою українською мо

вою, хоч вони і дуже добре розуміють потре

бу того. Це й не диво. Адже впродовж тижня 

ми в більшості говоримо неукраїнською мо

вою, а що важливіше, і думаємо цією мовою 

(Так, людина не лише говорить і пише, але й 

думає якоюсь мовою). Знову ж чим менше 

ми говоримо по-українськи, тим гірше почи

наємо нею говорити. Відоме німецьке прислі

в'я каже, що "вправа робить людину майстром 

(якогось діла)". Але це правда і навпаки: в 

чому ми не вправляємося, те забуваємо. От

же, українською мовою треба нам говорити 

при кожній можливій нагоді. Але це ще не 

все. Нам слід також дбати про ЯКІСТЬ цієї 

мови, її правильність. Бо можна вживати ук

раїнських слів і не говорити по-українському. 

Англійську мову, здеформовану сильним 

впливом іншої мови, англійці називають рісі̂ іп 

ІШ£ІІ8Ь. Саме слово " пиджин" набуло тепер 
значення будь-якої мови зіпсутої домішкою ін

шої, в доборі слів, складні, вимові. (В Україні 

те саме явище змішування двох мов, в тому 

випадку української і російської, називають 

"мовний суржик"). 

Можемо отже говорити про ріа§іп Тікгаі-

піап, "англізовану українську мову". Про неї 

писали ми вже раніше. Прикладом може бути 

вислів "Я люблю цю книжку" (замість пра

вильного "Мені ця книжка подобається"). 

Сьогодні дамо інші приклади із преваж-

ливої ділянки мови, що зветься ФРАЗЕОЛОГІЯ. 

Сказавши просто, фразеологія, це сукупність 

особливих висловів даної мови, висловів, які 

лише у цій мові мають значення, але не ма

ють сенсу, коли їх слово за словом, буквально, 

перекласти на іншу мову. 
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Такі вислови називаємо фразеологізмами 

або ідіомами. (В англійській мові це іаіотаііс 

ехргеззіопз). Англійська мова має таких фразе

ологізмів дуже багато і вони є зрадливою пас

ткою для того, хто хоче добре говорити по-

українському. Пам'ятаймо: фразеологізмів — 

(ідіом) не можна перекладати дослівно, їх тре

ба перекладати як цілість, і для кожного за

пам'ятати його український відповідник. Це 

ми покажемо на прикладах неправильного (ан

глізованого) і правильного вжитку. 

Неправильно: 

Я є зимний 

Щ о є зле? 

Щ о зле з тим автом? 

Щ о зле з тобою? 

Я вже скінчений 

Ніхто до мене не слухає 

Чи можу принести Андрія з собою? 

Я не дбаю, чи... 

Я його відкличу 

Чи ти мене піднесеш? 

Він тне траву 

Вона положила на себе плащ 

Він стояв до кінця 

Я прийшов від табору додому 

Для англійського: 

Гт соИ 

ЛУпаі'8 \угоп§? 

\̂ гЬаі'з шгоп£ шіЬ іЬІ8 саг? 
\\ТЬаі'8 \угоп§ \уііЬ уои? 

Гт ПпізЬеа 

ХоЬосіу Іізіепз іо те 

Сап І Ьгіп§ Апогей \уііп те? 

І аоп'і саге ії... 

ГИ саіі Ьіт Ьаск 

\УШ уои ріск те ир? 

Не сиіз іпе £га88 
8Ье риі Ьег соаі оп 

Не зіауеа іо іЬе епа 

І сате поте їгот іЬе сатр 

Треба: 

Мені холодно, мені зимно 

Щ о сталося? 

Щ о тому автові бракує? 

Щ о тобі? Щ о з тобою? 

Я скінчив 

Ніхто мене не слухає 

Чи можу взяти (або: привезти) А. з собою? 

Мені все одно, чи... або Мені однаково, чи.. 

або мені байдуже, чи... 

Я йому віддзвоню (або: відтелефоную). 

Чи ти мене підбереш? 
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Він косить траву 

Вона вдягнула плащ 

Він залишився до кінця 

Я приїхав з табору додому. 

Деякі з поданих прикладів українського 

"пиджену" можуть видаватися вам смішні та 

неймовірні. На жаль, усі вони взяті з життя 

наших пластунів. То ж уникаймо самі цих 

мовних перекручень та ще й других поправляй

мо. Розмовляймо не лише українськими сло

вами але справді по-українському. 

ВГЛАН 

• •• 

МОЛОДЕ ПЕРО 

пл. розв. Ляриса Драган 

УРИВКИ 

З Д Е Н Н И К А Г А Л И Н И О С Т А П О В И Ч 

12/31/31 

Я звуся Галина Остапович. Мені дванад

цять літ. Я із своєю родипою живу двісті кіло

метрів на схід від Києва у малім селі. Мій 

батько, Богдан, як майже всі інші в селі, ви

рощує пшеницю і всяке збіжжя. Щ е є в на

шій родині моя мама Марта, наш старенький 

вуйко Борис та мої два брати: Іван — йому 

сімнадцять років та малий трирічний Данило. 

Я завжди дуже хотіла провадити денник 

й цього року я такий денник дістала від вуй

ка в подарунку. Цей денник аж з Києва! Ме

ні забаглося провадити денник, коли я почула, 

що їх писали багато славних людей. Там вони 

описували точні події їхніх днів та їхнього 

життя. Денники часто помагали історикам пі

знавати правду про все що давно сталося. 

Мені завжди на думці це, щ о може колись 

схочуть прочитати мій денник, щоб дізнатися, 

що тепер діється і як нам живеться. Хоч я 

знаю, що це правдоподібно ніколи не станеть

ся, але буду й так записувати події мого жит

тя! 

Цього року нашій родині дуже добре жи

лося. Ніхто не хворів. Ми всі були цілий рік 

здорові та щасливі. їсти було вдостатку — 

аж забагато, бо батько продав багато пшени

ці. Цього року батько, разом з Іваном, добу

дували ще одну кімнату до нашої хати. Тепер 

вона є найбільша в селі. Вже кінчаю писати, 

бо свічка майже цілком згоріла. "Дякую Боже 

за цей чудесний рік, та нехай наступний буде 

ще кращий!" 



6/6/32 

Страшне в селі! Батько як всі інші селяни 

не пішов у колгоспи. Страшні комуністи боль-

шевики прийшли у наше село й нам всю їжу 

забрали. Я знаю, щ о в це тяжко повірити, щ о 

ніякої їжі нема. 

Рік тому я би нікому не повірила, як би 

мені сказали, щ о так буде. В ж е давно худоби 

нема. Псів і котів і менших тварин також не

ма. Давно вже всі з'їли. Як ті жахливі боль-

шевики все добро порозбирали! На полях тро

хи зерняток, але стоїть варта і стріляє до кож

ного, щ о біля поля з'являється. В ж е навіть 

все листя з дерев люди поїли. А щ о буде коли 

зима настане? Вуйко Борис і Данилко вже 

дуже, дуже зле виглядають. Щ о то буде? 

12/31/32 

Чи я ця сама дівчина, яка рік тому таке 

радісне писала? Чи то можливо? У нашій 

хаті тільки троє нас залишилось. Іван вже дав

но пішов шукати харчів вмираючим Данилові 

й вуйкові Борисові. Він ніколи не вернувся. 

Вуйко й Данило померли. Тато їм викопав пли-

ткі гроби в снігу. М и з мамою вже не мали 

сили встати. Мама тепер лежить, має привиди. 

Вона, як і ми всі дуже спухла. В хаті зимно, 

ніхто не має сили піти по дрова... я також вже 

не маю сили... 

Два тижні після останнього допису в ден

нику ніхто не жив у Остаповичів. Галинин ден

ник знайшов американський журналіст. Цей 

денник, як денник славних людей показав сві

тові, які страхіття переживали тих сім міль

йонів українців під час голоду 1932-33 років. 

Написано як завдання у Школі 

Українознавства "Самопомочі" 

Вступайте в члени забезпеченево-допомоговоі 

братської установи в С Ш А 1 Канади 

УКРАЇНСЬКОГО БРАТСЬКОГО СОЮЗУ 

(колись УРС) 

УБС: має 14 нляс модерного забезпечення; 

• видає тижневий " Народня Воля" і англомовний 

журная "Форум*; 

• веде відпочиикоау оселю, культуриослортовий 

молодечий осередои "Верховина" • Ґлей Спей. 

Н.Й.; 

#) розділяє стипендії студіюючій молоді. 

440 УУуотїпд Аує., БСКАШОЮ. Ра., 18503 ІІ5А 

Ю Н А Ц Ь К И Й 

К О Н К У Р С Н А ЛІТЕРАТУРНИЙ ТВІР 

28 Курінь Уладу Пластунок Сеніорок "Вер

ховинки" проголошує 

Конкурс Літературного Фонду 

св. п. Лесі Дзядів-Кульчицької 

на літературну творчість — поезія і проза. 

І нагорода — 150.00 дол. 

II нагорода — 80.00 дол. 

III нагорода — 50.00 дол. 

До участи в конкурсі запрошуємо членів 

— юнацтво молодечих організацій: Пласту 

СУМ-у і ОДУМ-у з усіх країн нашого поселен 

ня. 

Твори просимо надсилати під псевдонімом, 

а прізвище з псевдонімом подати в окремій за 

печатаній коверті. Слати на адресу: 

РЬАЗТ — \Уегспо\уупку 

140, 2 Аує. 

Кєчу Уогк, N. ¥. 10003 

Реченець конкурсу: до кінця вересня 1984-

го року. 

• а о 

ЧИ ЗНАЄТЕ??? 

(Цікаве з життя природи) 

• Пінгвіни, хоч належать до породи птахів, не вмі

ють зовсім літати. їхні нрила є справжніми плавцями як 

у риб і при їх помочі вони можуть плисти зі скорістю 

25 кілометрів (біля 15 миль) на годину. 

• Дзьоб пелікана зі своєю звисаючою "торбою" має 

довжину 10 до 15 інчів. Горішня частина дзьоба має не

мов гачок, яним пелікан чистить свої пера. 

# Мандруючі альбатроси повертаються на сушу тіль

ни щодва рони, щоби тоді "одружуватися" і мати родину. 

В часі своїх довгих летів над океаном вони сідають на 

його поверхню, щоб відпочити. 

• Влітну близько побережжя онеану збирається так 

багато маленьких морських сотворінь, які хочуть виплис

ти до сонця на поверхню води, що вода від них стає 

червона Тоді говорять що це "червоний приплив". 

• Один тип морського слимана покриває свою шка

ралупу немов емалією. Робить він це в той спосіб, що 

своєю м"ясистою "ногою" тан довго гладить свою шкара

лупу аж вона стає блиснучою, тан ян речі понриті ема
лією. 

• • • 

Бабуня і внун 

Бабуня до внука, що пустує: 

— Микольцю, не пустуй, будь чемний! Бо 

небіжчик дідусь дивиться на тебе з неба. 

— О ні! — каже внук, — дідуньо не може 

бачити. Ви забули вкласти йому окуляри в до

мовину. 
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т ш м т ш т т м і ї ж ш і ї 

І мав проби в понеділок, вівторок, середу й навіть 1 в четвер 
і валі проби 7 п'ятницю, суботу, неділю, я вчуся на панну від тепер. 
'приспів/ Я буду панна, українська панна, хлопцям з неба дана, як ся доробив. 

Я така гарне, українська панна, хлопцям з неба лана, як сн заслужив 
Я по вкраїнськи гарно пишу, читаю, па хлопців уоргаю що ах ну, 
Бо'мама каже це придасться нені те колись, та незнаю я чому. Я вчуся задеклямувати 1 ролю на сцені заграти 

І також вчуся знати, що треба сказат 
куд 

ому 1 ще 
/приспів/ 

Я Йду на танці сальонові, балетні, народні і вчуся 
Щоб знати рухи естетичні, клясичкі, суспільні, коли 

все, 
а прийде. 

$ ^ ¥ Ш г ^ ¥ г » ^ ^ ? ) г г І & & г т * 
Я від тепер не буду їсти, ні пити, ані заглядати в Фріджідер, К С 
Бо треба зберігти фігуру, щоб часом не стала ян мамина тепер, /приспів/ ^П* 

Я вмію грати на ліяніні, бандурі, 1 скрипці і на симпатіях, А-
Але таки мушу признатись, ло граю найкраще, на ианнних нервах. Л»™ 

Коли буду дебютувати, то сукню з Бенлелз обіцяли вже нені, ГТ* 
Щоб перший раз презентуватись, в Ню /юрку, Нюарку і Філядельфії. /приспів/ ІМ 

/повторити перюу стрічку/ рї$ 

30-РІЧЧЯ К У Р Е Н Я У П Ю - о н ІМ. О Л Е Н И П Ч І Л К И 

У нвітні минулого року закінчився ювілейний рін 10-го 

куреня ім. Олени Пчілки в Нью-Йорку. Курінь водзначив 

своє 30-річчя святковою ватрою, яка відбулася 15-го квіт

ня 1983 рону у пластовій домівці. Підготовка тривала 

довгі місяці й були тоді інтенсивні розшуки адрес і пріз

в и щ одружених колишніх членон Куреня за час від 1953 

до 1983, щ о б м о ж н а було вислати їм запрошення. Із 

запрошеннями вийшли заклики про збірну пам'яток ку

реня до виставни, яка відбулася рівночасно з святковою 

програмою. 

Програму поміщуємо побіч. Д о "підчалення ватри" 

виступили колишні курінні 18-го Куреня. Після прочитан

ня вірша патронки Куреня Олени Пчілки, відбувся вис

туп під назвою "18-тий Курене — це Твоє життя!" Вис

туп базований на телевізійній програмі з подібною наз

вою. Ц е була історія Куреня, переплітана спогадами на 

звукозаписі колишніх курінних. Після ножного спогаду 

курінні виходили поодиноно і донладали частину до вели-

У відступах поміж пунктами програми всі співали 

пісні при супроводі двох гітар. Щ о б всі могли співати, 

слова були висвітлені на екрані, враз зі знімками з хро

ніки Куреня. 

Інші курені складали привіти: — 2-ий Курінь дав 

юначнам по червоному гвоздикові, 30-ий Курінь виконав 

спеціяльну пісню присвячену Ювілею, 9-ий курінь пода

рував вазонон-рослину. 

Несподіваним гостем був Начальний Пластун, пл. сен. 

Юрій Старосольський, який мав коротне слово при кінці 

програми. 

Ю н а ч к и 18-го Куреня виконали три точки і закінчення, 

а найуспішнішою точкою була "Українська панна", яку 

виконав наймолодший гурток до мелодії "Ніколи в неділю." 

Після програми всі присутні, нолишні членки Куреня 

стали до спільної знімки й дістали нопію видрукованої 

історії Куреня. 

З добровільних датків при вступі Курінь призначив 

$50.00 на відбудову оселі в Австралії. 

ної енладанки — числа 18. 

Курінна пісня - Фінале ^И 
І. /на иельодію И"А«5"Н' ^ 
Далеко від всіх перевкод 
Від всіх трудновеЙ життя 
Де кеиа ніколи хиар 
І сліз в очах також нема, 
Де тільки видно сонце 
І любов в усіх серцях 
Де всі хиють у згоді . л Ц 
Цвіте любов в усіх серцях, чИкі 

Де всі все мають волю Т 
Жити так як в казці та» 
Де віра, правда і любов жис... V II. /на мельодію иігага оГ Оі ^ Я 
Замвшеруйге з нами •$• 
Підемо на мандрівку Таї 
І разом ми поборем < Л 
Всі труднощі яиття, \ 
І вийдемо на сонце 
Далеко віл всіх перешкод \ 
Там да лиш панують \ 
Закони пластуна. \ 

Замашеруйте з нашим куренем, 
Вісімнадцятим! " III. /на мельодію ОГГІсег Кгирке-Мввї 51<1е Зіогу 
Хоч перше місце не все буде наше, 
11м любимо змотатись, 1 то не все за чаші, 
Бо як би не було, то все хоч пригода 
Бо курінь славний вісімнадцятий!! 

Дорогі гості, вже час поправатись, 
Ми вдячні за нагоду з вами тут забавлятись 
І відсвяткувати це тридцятиріччя 
Векай живе пе тридцять літ. вісімнадцятий 



т ^ і ^ т ^ я т і і ^ ь ^ ^ 

СВЯТОЧНА ВАТРА З НАГОДИ ЗО-ЛГТТЯ 18-ГО КУРЕНЯ ІМ. ОДКНИ ПЧІЛКИ 

Програно» провадить пл. розв. Катруся Леонард, курінна 

Вступне слово к. Леопард 
Підпалений ватри 
Вірш „Переможець" Олени Пчілки пл.розв.Ляриса Певна 
Пісня „Воля" всі 
Точка: „18-тиЙ курене, це Твос життя!" ІС. Леонпрд 
Пісня „Комарик" всі 
Гостинний виступ 30-го куреня їм. Софії Галечко 
Пісня „Прена" всі 
Точка: „Ь Тебе біле, в мене чорне" 16-тіиі курінь 

/оригінальна пісня-Тарас Шиповик 
додаткові слова-0. Стасюк/ 

Пісня „Чи знаєш Ти" всі 
Гостинний виступ 5-го куреня ім. Святослава Злво::озника 
Пісня „Червона Рута" всі 
Точка: „Кохання час" 1С-тий курінь 

/уузика-ІЇОБЗА, хореоґраМя-пл .уч.Роиа Павлізк/ 
Пісня „Максим Залізняк" псі 
Гостинний виступ 2-го куреня їй.Лесі Українки 
Пісня „Гори, гори" всі 
Точка: „Українська панно" Гурток „Одвороти" 

/консепт-ревія ІНФЛЯЦІЯ, слова-О.Стасюк/ 
Пісня „Писаний коиіиь" всі 
Точка: „*інале" ІБ-тііЗ курінь 

/слова- пл.розв.Ацріпна Слик і О.Стосюк/ 
Пісня „Сіріли у суиерку" "СІ 
На добраніч псі,традиційно 
Після програми просішо всіх бувших цленок 13-го куреня на сцену 
до спільної зниикн. 
Длкусио всій що причинилися Фізично чи морально до успіху імпрези. 
Технічна допомога: ст.пл. Олег ІйвчаЙ 
Буфет: '.іони юначок з куреня під проводом Пані Христини Леонард 
Побільшення анииок: Пан Володимир С£ацик 

' • 

1 

' 
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Ти с хлопець - а я дівка 
Уіось різниці луже лілпть на 

То вже не жарти 
Мельнинівець- бенлерівка 
С Ґлен Спей - і СоюзІвкя 
Поєднаймось, досить буле з 

Як ми запізнались, нам з. 
Згода 1 спокій буле, 
Але незабаром показалось 
Сварка нам все лопсус. 

Шо 
Ну 
ии 
Ьо 

сь 
в СІ 
з 1 
(ОС зо 

натура в кас не. 
нас сварка зав. 
чубим щоб Носі 

І щось па 
прогрес другої 
сварки правот 

соборний 

родна 
ди модна, 
аль радів. 
ртійке 
ядні 
рядні 

цілком вже сквасні 
Краще ніж найгірший ворог змо 
Ну 
Т 
С 

аимо сам себе 
льки катастроф 
анятатке ь раз 

нам поможе 
а все. 

Провоспавні - кптоліки 
Чи буде роздор на віки? 
Помирімся, вже найвипий 

А гора горою 
Поєднаймось, вже найвищи 
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ВЕЧІР " Ю Н А К А " В Н Ь Ю - Й О Р К У 

Місяць лютий!? Це значить, що в Пласто

вій Станиці Нью-Йорку "Верховинки" влаш

товують Вечір "Юнака". Цього року цей Ве

чір відбувся 24 лютого. 

Негайно після сходин гуртків всі юнаки та 

юначки перейшли у велику залю на 3-ому по

версі, де вже велику частину крісел зайняли 

батьки — приятелі Пласту. Були вже там і 

пані Гошовська, і пані Івашків, і пані... Діти 

їх вже в університетах, але вони вірно при

ходять щороку на цю імпрезу, ще з часів, ко

ли їхні діти були в юнацтві. 

Цьогорічною програмою проводили ст. пл. 

Оксана Ярема та ст. пл. Ігор Черник. Вони 

коротко представляли виконавців та читані 

ними твори — всі з журналу "Юнак". 

Першими виступали юначки з гуртка "Па

пуги". Вони прочитали різдвяний допис під 

заголовком "Колядники ідуть" Л. Ю. Тоді Га

ля Кузишин прочитала з рубрики "Визначні 

українці" про пана Степана Хемича, ентузіяс-

та й ініціятора Катедри Українознавства в Гар

варді. З рубрики "Молоде перо" Галя разом 

з Лідою Ґной прочитали веселий допис Рок-

соляни Мицьо "Якби черевики вміли говори

ти" — уявну розмову черевиків пластунки. 

Юначка з гуртка 

"Колядники ідуть" 

'Папуги" 30-го Куреня читає допис 

Щ о б продемонструвати, як читання "Юна

ка" може поправити користування україн

ською мовою, Ксеня Пясецька прочитала опо

відання "Пригоди пластунів під час п'ятдеся

тиліття Пласту" Пана Тофеля та Подруги, в 

якому всі слова починались на букву "п". Та

рас Ганкевич, який сидів на залі, був дуже за-

скочений, коли Андрій Оберишин прочитав йо

го давніший допис до "Юнака" — "Про щ о 

мріяли юнаки". 

Юначки Галя Кузишин і Ліда Ґной читають веселий допис 

з "Юнана" 
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пл. розв. Андрій Оберишин читає допис Т. Ганневича 

члена Пл. Станиці в Нью-Йорну 



Редактор "Юнака" — подруга Кузьмович 

втягнула в своє "слово" всіх присутніх, став

лячи питання та вимагаючи відповідей на те

му "Юнака". Юначка Калина Чолган гарно 

проспівала кілька пісень під акомпаніямент гі

тари Андрія Дармограя. 

Тарас Певний прочитав спомин "Ніччю в 

Лісовій Школі" Олега Ільницького. Наталка 

Оленець нагадала всім про недавну Ю М П З на 

Вовчій Тропі, прочитавши "ЮМПЗ-82 День 

дружби на весело" Трим Бульки. 

А на кінець вечора Гурток юначок "Одно

рога" виконав веселу точку-пісню "Українська 

панна" під акомпаніямент кошової Олі Стасюк 

на фортепіяні. 

Вечір залишив дуже гарне вражіння не 

тільки в юнацтва, але й у виховників та бать

ків, бо виконавці читали дописи дуже гарною 

українською мовою, а читані ними твори були 

в більшості написані юнаками та юначками. 

Після Вечора відбулася ще вечірка для 

юнацтва. 

Л. Ю. 

пл. розв. Калина Чолган співає при супроводі 

ст. пл. Анлрія Дармограя 

Цілою програмою Вечора Юнака вели ст. пл. Онсана Ярема 

і ст. пл. Ігор Чернии — обоє зв'язкові юнацьких нуренів 

у Пл. Станиці в Нью-Йорну 
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30-РІЧЧЯ КУРЕНЯ УПЮ-он ІМ. ОЛЕНИ ПЧІЛКИ 

У квітні минулого року закінчився ювілейний рік 10-го 

куреня ім. Олени Пчілни в Нью-Йорну. Курінь водзначив 

своє 30-річчя святновою ватрою, яна відбулася 15-го квіт

ня 1983 року у пластовій домівці. Підготовка тривала 

довгі місяці й були тоді інтенсивні розшуни адрес і пріз

вищ одружених колишніх членок Куреня за час від 1953 

до 1983, щоб можна було вислати їм запрошення. Із 

запрошеннями вийшли заклики про збірку пам'яток ку

реня до виставки, яка відбулася рівночасно з святковою 

програмою. 

Програму поміщуємо побіч. До "підпалення ватри" 

виступили колишні курінні 18-го Куреня. Після прочитан

ня вірша патронки Куреня Олени Пчілни, відбувся вис

туп під назвою "18-тий Курене — це Твоє життя!" Вис

туп базований на телевізійній програмі з подібною наз

вою. Це була історія Куреня, переплітана спогадами на 

звунозаписі колишніх курінних. Після кожного спогаду 

нурінні виходили поодиноко і докладали частину до вели

кої складанки — числа 18. 

У відступах поміж пунктами програми всі співали 

пісні при супроводі двох гітар. Щ о б всі могли співати, 

слова були висвітлені на екрані, враз зі знімками з хро

ніки Куреня. 

Інші курені складали привіти: — 2-ий Курінь дав 

юначкам по червоному гвоздикові, 30-ий Курінь виконав 

спеціяльну пісню присвячену Ювілею, 9-ий курінь пода

рував вазонок-рослину. 

Несподіваним гостем був Начальний Пластун, пл. сен. 

Юрій Старосольський, який мав коротке слово при кінці 

програми. 

Юначни 18-го Куреня виконали три точки і закінчення, 

а найуспішнішою точкою була "Українська панна", яну 

виконав наймолодший гурток до мелодії "Ніколи в неділю." 

Після програми всі присутні, колишні членни Куреня 

стали до спільної знімки й дістали копію видрукованої 

історії Куреня. 

З добровільних датків при вступі Курінь призначив 

$50.00 на відбудову оселі в Австралії. ! 

ТОЧКА "ОДНОРОПВ" 

Я маю проби в понеділон, вівторон, середу й навіть 

і в четвер. І далі проби в п'ятницю, суботу, неділю, я 

вчуся на панну від тепер. 

Я буду панна, українсьна панна, хлопцям з неба дана, 

ян ся доробив. Я така гарна, українсьна панна, хлопцям 

з неба дана, ян си заслужив. 

Я по-українськи гарно пишу, читаю, на хлопців мор

гаю, аж ну, бо мама каже це придасться мені ще колись 

та не знаю я чому. 

Я вчуся заденлямувати, і ролю на сцені заграти хоч 

куди і також вчуся я ян знати що треба сказати кому І 

що й коли. 

Я йду на танці сальонові, балетні, народні і вчуся 

я це все, щоб знати рухи естетичні, клясичні, суспільні, 

коли пора прийде. 

Я від тепер не буду їсти, ні пити, ані заглядати в 

фріджідер, бо треба зберегти фігуру, щоб часом не 

стала, як мама тепер. 

Я вмію грати на піяніні, бандурі і скрипці і на сим

патіях, але таки мушу признатись, що граю найкраще — 

на маминих нервах. 

Коли буду дебютувати, то сукню з Бенделс обіцяли 

вже мені, щоб перший раз презентуватись у Нью-Йорку, 

Ньюарку і Філядельфії. 

Оригінальна ідея — Театральний ансамбль 

"Тяжно на еміграції'' Осередку С У М ім. 

М. Павлушнова в Чінаґо — Ревія 'Ін

фляція", додаткові слова — О. Стасюк. 

ОТТАВА ВІТАЄ НОВИХ Ю Н А Ч О К 

Дата 22 січня 1984 рону залишилась 

історичним днем в житті Оттавського 

новацького Роя "Синички", саме для 

його членів: Оленки Пясецької, Стефи 

Федан, Мотрі Цьмоць і їхньої вихов-

ниці Богданни Цьмоць. 

З історії ми знаємо, що дата 22 січ

ня є важливою датою в нашій історії, 

бо того ж дня в 1918 році в Києві був 

проголошений Четвертий Універсал, 

яний проголосив, що Україна "стає са

мостійною, ні від кого незалежною, 

вільною, суверенною" державою. А 

1919 року на Софійській площі в Ки

єві урочисто було теж проголошено, 

що "від нині зливається в одно віна-

1 8 

ми відділені землі, і що є "тільни 

одна незалежна Українсьна Народня 

Республіка". 

Отож в неділю 22 січня 1984 року 

в Українській Церкві св. Успіння о. 

Роман Божик відправив урочисто 

Службу Божу і Молебень в пам'ять 

цих історичних актів в присутності От-

тавсьної Пластової Станиці. 

Після того відбувся станичний апель, 

щоб відзначити також ті історичні ан

ти, а поруч з цим, щоб відмітити по

дії з праці в нашій Станиці. Апель 

вміло провадив ст. пл. Зенон Войчи

шин. Під час апелю виховниця Б. 

Цьмоць перевела ритуал переходу но

вацького Роя "Синичий" до юнацько

го гуртка. Помагали їй у тому юначни 

з гуртків "Гомін водограю" і "Кали

на", які знімали жовті хустки й віша

ли нові червоно-чорні хустки на шию 

кожної нової юначки. 

Станиця їх привітали тричі голосним 

"Скоб!" 
Нові юначки є цікаві, гарні й тала

новиті дівчата. З них наша Станиця 

є дуже горда, горда з їхніх дотепе

рішніх заслуг і праці. Всі маємо на

дію, що вони далі так само працюва

тимуть в юнацтві на користь Станиці 

й на славу батьнам і Україні! Сноб! 

пл. юнан Борислав Кіт, Оттава 



З В О Р У Ш Л И В А ЗУСТРІЧ 

В неділю 28-го серпня 1983 р. учасники прогуляний по 

Европі мали велику честь зустрітися із Папою Іваном 

Павлом II. Ми долучилися до учасників З'їзду "Унраїн-

сьна Молодь Христові" і разом поїхали до Кастельґан-

дольфо, де Папа перебуває під час літа. Коли ми при

їхали до резиденції Папи, сторожі оглядали наші торбин-

ни, шукаючи за зброєю, а коли після цієї інспекції, нас 

запровадили на місце авдієнції. Там ми довідалися, що 

Папа радо прийняв би на приватній авдієнції представни

ків нашої групи. До того вибрано: комендантку пл. сен. 

Таню Онищун, пл. сен. Богдана Онищука, пл. уч. Аркадію 

Кидонь, пл. уч. Олександра Ґомолу, пл. уч. Ореста Лебе-

довича, пл. уч. Ореста Бабія. 

В часі приватної авдієнції з Папою представники зро

били спільну знімку й дістали золоті вервички. Коли 

прийшов час нашої авдієнції зібралася велика група лю

дей, а пластуни чекали нетерпеливо й почали співати. 

Нам у відповідь співали інші групи людей з різних країн. 

Нагло всі почали кричати і плескати — показався Папа. 

Пластуни з відкритими очима та устами дивилися вгору — 

промовляв Голова Церкви. Після того Папа Іван Павло II 

вичислював групи, які зібралися на авдієнції та вітав їх 

у різних мовах. Ян Папа представив Пласт, пластуни по

чали голосно кричати і плескати. Декотрі юначки були 

дуже зворушені і мали сльози в очах, як почули слова 

Папи до нас українсьною мовою. Ян Папа скінчив свою 

промову до нас, ми йому кликнули тричі "СКОБ" і заспі

вали "Многая літа". 

Під час співу було пізнати, що Папа був дуже зво

рушений. Поволі авдієнція доходить до кінця. Папа нас 

поблагословив і відійшов. Біля нас люди вже почали від

ходити, але спів і оплесни ще лунали. 

Я думаю, що ця зустріч з Папою буде пам'ятна не 

лише для тих, що мали з ним приватну авдієнцію, але 

для всіх присутніх. 

пл. уч. Христя Каліцінсьна, Вінніпег 

Юначки обідають на Ю М П З 83 в Німеччині 

Юнаки в часі виступу мельоденлямації на Ю М П З 83 

в Німеччині 
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МАНДРІВКА П О ЕВРОПІ 

З Торонта ми виїхали спізнено. 

Летіли сім і пів години. З летовища 

в Амстердамі поїхали до гостинниці, 

коротко спали. Амстердам — це ці

каве місто, цінаві люди. Вони дивно 

вбираються. Ми плавали великими 

човнами по каналах Амстердаму. Під 

час цього бачили майже ціле місто, 

його цікаві й різноманітні будинки. 

Єдина річ, що мені не подобалася в 

Амстердамі — це був харч в гостин

ниці. Ми всі були схудли, але була 

можливість нупити морозиво в гос

тинниці. Були ми в Амстердамі 3 дні, 

а звідси поїхали до Ротенбургу. 

пл. уч. Оленка, Ганьнівсьна, 

Торонто 

Пишу з Парижу. Тут є краса! 

Перше дещо про Европу. Мені дуже 

тут подобається, я хочу тут жити! 

Тут є так багато цікавих місць, бу

динків і всього. Нині ми відвідали 

славний Версаль, де жив король Лю-

двин XIV. Коли мав п'ять років, вже 
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був королем, а в двадцять п'ять ро-

ків став володарем. Його палата ве

личезна. І я не знаю, як він там міг 

жити, я б там згубилася. Краса дов

кола! Довнола палацу чудовий крає

вид, квіти і дерева. Ми там крути

лися дві години — то було варта. 

Обідати ми пішли до грецького 

ресторану. їжа в Европі апетитна. Я 

думала, в Европі змарнію, але я за

їдаю шоколяду, п'ю вино і їм багато. 

Я згрубла! 

Тепер я покарана за мову. Але 

не журіться ,все впорядку. Я, Тамара 

і Надія з Нью Джерзі пішли до дуже 

гарного ресторану (ми мали дозвіл). 

Але ми замовили шампанське (дуже 

добре!), була велика пляшка. Ми це 

зробили, бо хотіли святкувати при

їзд до Европи, до Парижу. Ми роз

мовляли й слухали музику. О десятій 

годині ми мали бути назад, але спіз

нилися, бо заблудили. Питалися за 

адресою гостинниці, але ніхто не ро

зумів, всі тут говорять тільни по-

французькому. Коли ми нарешті знай

шли гостинницю, подруга чекала на 

нас. Мені було соромно. Наша кара 

була — ми не мали дозвілля цілий 

день і мусіли написати батькам, що 

сталося. О, а я забула сказати, що 

ми були дуже веселі, коли увійшли 

до гостинниці — не п'яні, але дуже 

веселі. Не турбуйтеся, нам було ве

село, може завесело. Я вже була 

покарана, так, що батьки не мусять 

мене карати, можуть сварити, але 

вже не карати. 

Ян в Едмонтоні? Ян бабуся? Чи 

ти поцьомала Аленсіс за мене? Чи 

вона виросла? Як Любко і Мімі? Ха

та велика? Я їм написала довгого і 

цікавого листа. Передай привіт Бо

рисі і Родині. Я вже мушу йти, бо 

зараз є нічна тиша. 

Па, па! Цьом Ліда з Едмонтону 

ЗУСТРІЧ В ЕВРОПІ 

В Европі мені подобався Амстер

дам. Люди там дивно вбираються, 

але це їх одяг народний, вони його 

люблять. 

Друге місто, що мені подобало-



ся — був Рим. Найліпше було те, що 

ми побачили Папу! Коли я його поба
чила, я так тішилася, що аж плакала! 

Мені також подобалася церква Св. 

Петра. Така вона прекрасна, ян небо. 

Також подобалася мені Венеція, бо 

там ми плавали Гондолами. Інші міс

та, що мені запам'яталися своєю нра-

сою, це Ротенбурґ. Це маленьне міс-

течно, в ньому вузеньні вулиці, до

роги, легно можна серед них загу

битися. Але я не загубилася. Помпеї 

— дивне місто, але дуже цікаве! 

Я дуже багато навчилася і до

сить багато знімон зробила. Мені ду

же принро, ноли думаю, що час по

вертатися додому! 

ІТАЛІЯ ОЧИМА ПЛАСТУНІВ 

Венеція 

Прогулянка пластунів з Північної 

Америки і Европи почалася після 

ЮМПЗ-1983 в Гохлянді біля Мюнхе

ну. Ми виїхали нашим великим "Вас-

міром" до Венеції — місто романів і 

любови. Ґондолею доїхали до нашої 

гостинниці й бачили гарний вигляд 

міста вночі. 

Другого дня поїхали на острів 

Морано, щоб побачити як виробля

ють всілякі фігурки з скла. Це було 

дуже цікаве. По обіді відвідали пло

щу Св. Марка. Ввечорі вона дуже 

гарно виглядає тому, що ціла освіче

на, музина грає й чути гамір. Тут ми 

побачили Базиліку Св. Марна. Вона 

є дуже гарна. Малюнни на стінах — 

це мозаїка. Тут є дуже старі чаші й 

кадильниці й багато всього цінавого. 

В дозвіллі пішли ми щось перену-

сити. Я пішов до одного ресторану, 

де всі італійці крутилися й їли свої 

"піци" і пили "нон". 

Чівітелля Альфедена 

Другого дня поїхали ми до ма-

леньного села Чівітелля Альфедена. 

Подорозі дуже гарні краєвиди Італії, 

Альпи й полонини. Приїхали дуже 

пізно (по вечері) і пішли відразу спа

ти. Наступного дня ми прали свої ре

чі, а по обіді пішли на прогулянну. 

Рим 

У Римі зустрілися ми з українця

ми з цілого світу під час відвідин Па

пи. Папа говорив до нас по-україн

ськи, дянував нам за "гарний привіт 

від українських пластунів". По обіді 

були ми на молебні в нашій Катедрі 

Св. Софії. 

Юначни на збірці Ю М П З 83 в Німеччині 

Відвідували ми Колізей, площу 

Св. Петра', Базиліну Св. Петра, Еспан-

сьні сходи, фонтан Треві. Колізей ду

же цінавий, але те, що там відбува

лося колись — не було гарне. Гарне 

враження в мене від площі Св. Пе

тра і Базиліни Св. Петра, Еспансьні 

сходи мене не дуже цікавили, але 

фонтана гарна, ми її оглядали ще 

ввечорі. 

Піза 

З Риму поїхали до Пізи. Ми там 
оглянули й лазили на схилену вежу. 
Звідси поїхали до Луки. Подорож бу

ла дуже довга, приїхавши, пішли від

разу спати. Вранці була прогулянка 

на гору біля нашої гостиннииі. Ли

шень друг Ігор Черник (з Нью-Йорку) 

і пл. уч. Павло Стефанишин (Мінне-

аполіс) — наші "вар'яти" тани вий

шли на гору серед граду і дощу. їз

дили ще на одну гору побачити слав

ні водопади. Вони не були тані ціка

ві, бо цього рону не було багато до

щів. 

Манастир, де ми перебували, був 

близько Колізею. Відвідуючи Ватикан-

ський музей, бачили гарні нартини 

Рафаеля і Михайла Ангела. Бачили 

фонтан в Тіволі, а ввечорі ходили по 

вулицях і бачили площу Венеція, яну 

збудував Мусоліні. А далі їхали до 

Луки, були на італійській Рів'єрі, ну-

палися, пакувалися до дальшої подо

рожі до Маквілєру у Франції. 

Адьо Гавалєшна 

ДВА ГЕРОЇ І ШІСТЬ "ФЛЯНІВ" 

Була собі висока гора. Стояла в 

Абруцці біля села Чівітелля Альфеда-

на, де ми ночували. Мали ми видра-

патися на вершок гори. Але змогли 

це зробити тільни два герої — ст. пл. 

Ігор Черник і пл. уч. Павло Стефа

нишин. Ми вилізли до 3/4 гори, од

на група там залишилася, а решта ви 

лізла до 4/5 останньої четвертини 

гори. Раптом дощ, потім град. "Фля-

ки", які завжди по-заду, які залиши

лися на 3/4 гори, здобулися на те. 

що перші злізли з гори. Навіть не 

дбали про одяг, вони бігли, падали, 

котилися по болоті, брудилися. А на

ші два герої не зважали на дощ, ви

лізли на гору (чи вилізли? Ми їх не 

бачили!!!). А ми вправляли спів "Віч

ная пам'ять", приготовлялись до дум

ки, що їх блискавка втрапила, але 

дарма, бо коли перестав іти дощ, во

ни вже були внизу. 
Ввечері наш провідник Богдан 

Онищук відзначив наших двох героїв 

і покарав шістьох "флянів": Оксану 

Андрушнів, Наталку Дармограй, Олен-

ну Ганьківську, Марту Куропась, Мар-

ту Стефанюк, Талю Калимон. Вони 

мали раненько баґажі двох героїв пе

ренести з готелю до автобусів. То не 

була правдива кара, бо "фляки" радо 

виконали це завдання й приготовили 

пісню, яку заспівали Ігореві, якого всі 

дівчата любили. Наші "фляки" були 

горді, такими вони й залишилися. 
пл. уч. А. Гамола 

пл. уч. Н. Панчун 

2 1 



Новачни в часі своєї сценни Ю М П З 83 

Усі світлини виконав пл. сен. М. Гільтайчук 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

Починаючи з січня 1984 р., Володимир Климнів, дов

голітній дириґент хору ім. О. Кошиця у Вінніпезі і член 

дирекції Осередку Унраїнсьної Культури й Освіти, почав 

працювати над архівами Олександра Кошиця, видатного 

українського диригента, композитора і музиколога. Основ

ною метою цього проєнту — зібрати музичну, епісто

лярну й взагалі всю писемну спадщину О. Кошиця, що 

порозкидана по Україні, в деяких країнах Европи і в Аме

риці. 

У пляні є видати недруковані музичні твори, вибрані 

листи і статті, а також зібрати та опублікувати бібліогра

фію його музичних творів. Проект розрахований щонай

менше на 2-3 роки. Дорадником цього проекту буде му-

зинолог і знавець спадщини О. Кошиця, д-р Павло Ма-

ценно. 

Занлинаємо, отже, кожного, що має будь-які ману

скрипти, листи, старі друки музичних творів, чи будь-які 

інші матеріяли О. Кошиця, або про О. Кошиця, прошу 

ласкаво звернутися на адресу: 

\У. К1уткІ№ 

с/о ГЛсгаіпіап Сиііигаї & Егіисаііопаї Сепіге 

184 Аіехапгіег Аує. Еазі 

\¥тпіре£, Мап., 

Сапасіа Е З В 0Ь6 

Д Е Щ О З ІСТОРІЇ ДРУГОГО КУРЕНЯ 

В НІМЕЧЧИНІ 

Пфорцгайм, 14 травня 1983 рону: 

Курінна Рада ухвалює створення Під

готовчого Куреня У П Ю ім. Андрія Га-

расевича в Німеччині. Вона вибирає 
барви нуреня і його провід та рішає 
остаточно, яну він матиме мету. 

Довго не було куреня в Німеччи

ні. До того часу існували чотири са-

містійні гуртки, розсіяні по цілому 

нраю, які стрічалися лише два рази 

в році, на літніх та лещатарсьних та

борах. Щоб посилити зв'язок між 

гуртнами, Осип Спєх взяв собі за ціль 

подбати про створення куреня в Ні

меччині, хоч йому було ясно, що про

вадити такий курінь буде дуже тяж

ко, бо віддаль між гуртками велика: 

кілька годин їзди автом. Та не зва

жаючи на ці труднощі, юначки й юна-

ни були захоплені цією ідеєю і під

тримували його плян. Довго тривало 

полагоджування усіх формальностей, 

але врешті дійшло до першої Курін

ної Ради. 
Вже кільна тижнів скорше гурт-

нові післали до Крайової Пластової 

Старшини в Німеччині листа з про

ханням, назначити на зв'язкового ст. 

пл. Богдана Сотурчака. Ця пропози

ція була потверджена. 
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Іменування пластунами снобами Адріяна Мандзія із ЗСА 

і Осипа Спєха з Німеччини під час Ю М П З 1983 р. в Ні

меччині. Стоять зліва: голова ГПБ пл. сен. Любомир Ро-

маннів, Начальний Пластун пл. сен. Юрій Старосольсьний, 

голова КПС в С Ш А пл. сен. Евстахія Гойдиш, голова КПС 

в Німеччині пл. сен. Маруся Салян, бунчужний Ю М П З 

ст. пл. Борис Ґудзям 



Приміщення для першої Курінної 

Ради було наче вимріяне: панство Де-

м'яніви, які мають двох синів і одну 

дочку в юнацтві, прийняли цілий ну-

рінь в своєму помешканні в Пфорц-

гаймі; це місто лежить між Франк

фуртом і Мюнхеном, де живе вели

ка частина пластунів-юнанів, яні бу

дуть належати до нуреня. Пані Оля 

Дем'янів прийняла курінь обідом і 

тортами так щедро, що всі аж "тріс

кали". По обіді ми повбирали одно

строї і зустрілися в світлиці, де зв'яз

ковий Богдан Сотурчак відкрив пер

шу Курінну Раду молитвою, пласто

вим гимном і гаслом тричі "СКОБ". 

Курінним обрано ініціятора, то

ді ще пл. розв. Осипа Свєха, а ну-

рінним суддею і водночас писарем 

пл. розв. Степана Дем'яніва. На ку

рінні хустки і прапор обрано тані 

барви: бордове і металево-синє. Ме

та куреня і загальний плян праці: 

"Звязок між гуртнами і поширення 

прантичного пластування". Достосову-

ючись до мети куреня, обрано патро

ном куреня Андрія Гарасевича, який 

був не лише видатним українським 

поетом, а також великим приятелем 

природи й захопленим альпіністом. 

Андрій Гар.асевич народився 1917 р. 

у Львові, виріс на Закарпатті, студію

вав в Празі, а опісля виеміґрував до 

Німеччини, де в 1947 р. трагічно зги

нув під час мандрівки в гори. 

Незабаром курінь почав активну 

працю, — 19 червня 1983 р. зоргані

зував в Кеніґсдорфі на Гохлянді (де 

щорічно відбуваються літні табори) 

Свято Весни, на яке з'їхалися плас

туни з цілої Німеччини і брали участь 

у тереновій грі та різних веселих за

бавах. 
Наближався табір, а ще й Юві

лейна Міжкрайова Пластова Зустріч, 
на яку мали приїхати також Началь

ний Пластун, голова Головної Пласто

вої Булави і представники Крайових 

Пластових Старшин. Треба було гід

но репрезентувати українсьний Пласт 

в Німеччині. В день віднриття табо

ру курінний роздав членам нові хус

тки, яні на Ю М П З мали великий по

пит між пластунами з інших країн. 

Наш курінь, затверджений Крайовою 

Пластовою Старшиною, одержав чи

сло II — римсьне з тої причини, що 

курінь є мішаний, а число два тому, 

що давно був в Німеччині нурінь чи

сло один, який одначе перестав іс

нувати. 

Юнаки на Службі Божій, Ю М П З 1983, між ними члени 

куреня У П Ю з Німеччини 

Начальний Пластун підпалює прощальну ватру на Ю М П З 

1983 в Німеччині 

До Ю М П З Максим Щепно склав 

першу пластову пробу й був запри-

сяжений; Михась Саляк, Андрій Де

м'янів, Ждан і Степан Спєх закінчи

ли другу пластову пробу і були іме

новані пластунами-розвідувачами. 

Осип Спєх здобув третю пласто

ву пробу, а за ініціятиву створення 

II куреня У П Ю в Німеччині ім. Ан

дрія Гарасевича дістав Перше Плас

тове Відзначення; особливо святоч

ний момент був, коли він під час за

криття Ю М П З , поруч з Адріяном 

Мандзієм зі ЗСА, одержав посвідку 

третьої пластової проби і ґратуляції 

голів КПС, Начального Пластуна і про

воду ГПБ та Ю М П З . 

Щ е перед табором запляновано, 

що курінь зорганізує імпрезу, на якій 

буде висвітлювати прозірки з Ю М П З 

1983. Степан Дем'янів, який має ду

же добрий фотографічний виряд і ро

бить гарні знімни, перебрав на се

бе фуннцію підготовити цей пуннт 

програми. Імпреза, на якій ми висвіт

лювали прозірки, був традиційний Ан

дріївський Вечір в Мюнхені, водночас 

це була наша перша курінна забава. 

Ми довго і трохи зі страхом підго

товлялися до неї. Проект запрошен

ня виготовив Михась Саляк дуже гар

ним і рівномірним письмом. Україн

ську музину до танців заздалегідь 

набрали на касети Михась Салян. 

Осип Спєх і Степан Спєх. Дівчата 

і мами пластунів підготовили дуже 

смачний буфет, за який відповідали 

під час забави Таня Чорній, Петро 
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Гільдебрант і Оксана Чорній. Розсил-

ка запрошень і всі переговори з па

рафією були в рунах Степана Спє-

ха. Усі закупи полагодили Михась 

Салян і його тато п. Іван Саляк. 

Врешті надійшов день забави: 10 

грудня 1983 р. В обід члени гуртка 

"Гіпопотами" з Мюнхену стрінулися 

в парафіяльній залі, щоб її прикра

сити. Незадовго приїхали члени гур

тка "Акули". Ввечорі почала заля на

повнюватися, а пізніше — перепов

нюватися. Люди, прочитавши на за

прошеннях, що молоді пластуни ор

ганізують забаву, прийшли подивити

ся, що з того вийде. 

Великою честю для нас було, що 

пані Оля Пеленсьна, "Пластова Ма

ма", прийняла наше запрошення і зго

дилася сидіти при вході. 

Вечір зачався ворожбами. Хто хо

тів, міг підійти до одної з ворожон і 

вона з руки, з карт, чи воском воро

жила майбутнє. Опісля курінний пл. 

сноб Осип Спєх привітав гостей, роз

повів про курінь і подав короткий 

життєпис Андрія Гарасевича, закін

чуючи його поемою "Золотіє листя". 

Наступною точною в програмі було 

висвітлення прозірок з Ю М П З . Юнаки 

сноро збудували екран, поставили 

апарат і Степан Дем'янів поназував 

прозірни, даючи деякі пояснення. За

ля з цікавістю дивилася на іноді ду

же влучно схоплені ситуації, а учас

ники табору мали нагоду ще раз пе

режити перебіг Зустрічі. 
Після показу прозірок, конферан

сьє Степан Спєх вийшов на сцену і 

між іншим заповів, що КПС ще має 

на продаж сорочки з емблемою Ю М 

ПЗ 83 і обіцяв їх запрезентувати гос

тям. Щ е під час його мови Михась 

Саляк пустив зовсім тихо музику 

"канкан" Жака Офенбаха. Коли за

повідач скінчив говорити, музика ста

ла голосніша і на сцену вбігло сім 

новачок, убрані в ті сорочки з Ю М 

ПЗ в усіх кольорах, та затанцювали 

"напкан". Тому що сорочки були на 

них нілька чисел за великі, вони мо

гли їх вбрати як міні-суконочки і со

лодко в них виглядали. Гості прийня

ли їх не лише оплеснами, але навіть 

тупотінням, бо такого виступу "ґрізе-

ток" у нас ще ніколи не було. Ц ю 

ідею мав їх братчин Панцьо (пл. розв. 

Степан Спєх), який навчив їх танцю

вати "каннан". їхній виступ був не-

сподіванною навіть для членів куре

ня, бо про це ніхто не знав, крім 
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двох "довірених": курінний Осип і 

"капельмайстер" Михась. Безпосеред

ньо після цього почалися танці. Аран-

жером був Ждан Старух, одягнений 

"по-фаховому" в темному убранні, з 

великим жовтим нотильйоном; він 

спеціяльно на забаву приїхав з Від

ня. Музику до танців, переважно ук

раїнські пісні, але також і модерні, 

пускав Михась Саляк, який цілий ве

чір провів при апаратах і тим у вз-

линій мірі причинився до успіху заба

ви. Гості так добре бавилися, що мі

сце до танців майже все було за

повнене і забава тривала далеко по

за північ. 

Дарма, що було багато різних 

труднощів, які треба було побороти, 

кінець-кінцем ми всі були задоволе

ні і тішилися нашим успіхом. Ми осо

бливо вдячні Крайовій Пластовій Стар

шині, зокрема голові пл. сен. Марусі 

Саляк, за цінні й практичні поради 

та поміч в організуванні вечора. 

Тому, що ми всі завзяті лещатарі 

— щорону буваємо на лещатарсьно-

му таборі — ми рішили зробити ку

рінну прогулянку на лещатах. І тут ще 

раз нам пощастило, бо панство Де-

м'яніви знову відкрили свою гостин

ну хату для унраїнських пластунів і 

ми мали нагоду зустрітися з нашими 

приятелями. В п'ятницю ввечорі, 17 

лютого 1983 року, ми з'їхалися до 

Пфорцгайму. Раненько наступного 

дня, зараз після снідання, пан Дми

тро Дем'янів і Михайло Ясинецьний 

завезли всіх автами під гору "Чор

ного Лісу", де нас очікував пренрас-

ний сніг і чудове сонце. Піднявшись 

ліфтом на вершок, можна було з'їж

джати або сноро по стрімкій горі, або 

вибрати легшу трасу, зате романтич

ну, через ліс. День був таний гар

ний, що ми щиро жалували усіх тих, 

які не могли поїхати з нами. Вернув

шись назад, пані Оля Дем'янів приві

тала нас варениками і вони нам осо

бливо добре сманували! Хоч втомле

ні були ми, але ніхто не хотів від-' 

разу йти спати. При горішнах і кек

сах ми весело перевели вечір. У не

ділю після снідання ми розпрощалиі 

ся з господарями й поїхали додому. 

II Курінь У П Ю в Німеччині ім. 

Андрія Гарасевича існує вже майже 

цілий рін. Поодинокі члени його пе

рейдуть цього року до УСП, але ну-

рінь не зменшиться, бо до нього прий

дуть два молодші юнацькі гуртки, які-

тепер є самостійні. Ми переконані, 

що наш Курінь ще краще розвине 

свою працю, згідно з прийнятою ме

тою, втримувати зв'язок між гурт

ками й розвивати прантичне пласту

вання. 

пл. розв. Степан Спєх 

Лещатарсьна курінна прогулянка до "Чорного Лісу" в Ні

меччині взимну 1984 року. Зліва стоять: пл. розв. Степан 

Дем'янів, пл. уч. Петро Гільдебрандт, лл. розв. Степан 

Спєх, пл. розв. Михайло Ясинецьний, пл. скоб Осип Спєх 

(нурінний), пл. розв. Андрій Дем'янів, ст. пл. Богдан Со-

турчан (зв'язковий) 



і М І І П П І Н П Ч 

Хто з Вас подорожує 

кораблем автобусом 

у Канаді чи поза Канадою 
повинен купнтн подорожннй квиток та одер

жати безплатно потрібні інформації і поради 

в українському подорожному бюрі 

М А Р К І Я Н А К О Г У Т А 

і 

ІГОРЯ КУРИЛІВА 

Віоог Тгаюеі Адепсц 

1190 Віоог $». Же»» — Тогопіо М6Н Ш 2 , Оп» 

ТеІ.рЬоп* 535-2135 & 535-7136 

н н а м ш д н в д в а д ттттіт звввиав 

З Д О Р О В И Й і с м а ч н и й хлів 

та псякі інші печива 

ннмік;к 

УКРАЇНСЬКА П Е К А Р Н Я 

власниками якої с 

Ірина і Роман Вжесневські 

ТНЕ РУТІШ ВАКЕКУ 

735 Очееп 51 \п/е$ї, Тогоп»о; Опіагіо 

ТеІ.: Е М 8-4235 

а д д я Я д н н д я н д д д 
: 

І 
П Л А С Т О В А КРЕДИТІВКА 

в Торонті 

на корисних умовинах 

дає ПОЗИКИ 

та 

приймає ОЩАДНОСТІ. 

Пластова Креднтівка міститься 

у Пластовому Домі в Торонті. 

Урядові години: 

вівторок і четвер 7-9 вечора, 

субота 2-4 по пол. 

Ріал (Тогопіо) Сгесііі Цпіоп Псі, 

2199 Віоог 51. У/езІ, Тогопіо, Опі. М65 Ш2, Сапасіа 

РЬопе: 769-9998 

Пластуни і Пластунки в Торонті! 

СКЛАДАЙТЕ 

СВОЇ ОЩАДНОСТІ 

у Пластовій Кредитівці' едитівці! |] 

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 СоІІеде 51., Тогопіо, Опі. М5Т 152 

ТеІ : 922-1402 & 922-2797 

3635 СачуІГіга Роай (біля Української 

Католицької Церкви 
ТеІ 272-0468 

2397 Віоог ЗІгееІ \Л/езІ, Тогопіо, Опіагіо 

ТеІ 762-6961 

Відділ: 

Відділ: 

Корисні умови для вкладів І позичок. Наше завдання лома 
гати членам в економічних справах порадами І фінансово. 

Наша справа — служити членам! 

~£ігі2тгг£їигггггігггпяіггіггіггііілггіггггг. 

к о н 
всякі 

друкарські 

роботи. 

КІЕУРВІІ\ІТЕР$ І.ТО. 

2466 0ип«1а5 81. №.. Тогопіо 

5̂ >ггггггггггг/г/ггг/ггггггуг/ггггг.г 

Р У К у £ М О 
КНИЖКИ 

часописи 

летючки 

афіші 

у є • весільні 

запрошення 

• фірмові 

друки 

- ТЕІ.. 537-5572 

Опі. Сапасіа М6Р 1УУ9 

Праця І ощадність забезпечать 

Вашу майбутністьі 

Пластуни І Пластунни, 

учні свято-минолаївсьних шиіл, 

енлвдайте свої ощадності у 

СВЯТО МИКОЛАЇВСЬКІЙ 

КРЕДИТОВІЙ СПІЛЦІ. 

Спілма приміщується в будинку 

Вашої школи і с відкрита від 

год. 10 до 1 по полудні. 

4 ВеІІжоосії Аує., ТеІ.: 366-4529 

Тогепто, Оп» М6.І 2Р4 



Ціна $1.50 

Р05ТАСЕ РАЮ АТ ТОРОНТО, САМАОА 

\( поі сієііуєгєс! рІеа$е геїчгп Ю: 

УІЛЧАК Мадаїіпе 

2199 Віоог 5». УУ. Тогопто, Оп». М65 ІМ2, Сапала 

РЕТиРІЧ Р05ТАСЕ СОАРАМТЕЕО 

ОП ЕН Ь СОКІП Б Д Ж О Л А БАРВІНОК 

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 

•Ід 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. 

• Позички на авта та всякі потреби домашнього вжитку. 

• Безплатне для членів життєве забезпечення ощаднос

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

• Сертифікати за високим опроцентуванням. 

• Федеральне забезпечення членських 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 

"...виховання — це надавання дум

кам і почуванням яногось напрямну", — 

наже Оленсандер Тисовсьний-Дрот. Пла

стова преса саме й сприяє винонанню 

цього завдання. 

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

чуйте свої журнали! 

ГОТУЙСЬ — журнал новачон і нова

ків та дітей до 12 рону життя; 

Ю Н А К — для пластового юнацтва й 

загалу унраїнсьної 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. 

І Н О Ь К Н П 

Купно І продаж реальностей 

Оцінка (валюація) реальностей 

Аранжування, купно І продаж 

мортгеджів 

Загальна асекурація 

К. СНОІ.КАМ & СО. ИМІТЕй 

кЕДЬТОк — ШЗЦкАМСЕ ВКОКЕК 
527 Віоог 51. Уї. Тогопіо — ТвІ.: 532-4404 

2336 Віоог 51. «. Тогопіо — ТеІ.: 763-5555 

3359 Віоог 51. V/. ЕюЬісоке — ТеІ.: 236-2666 

І$иКАг4СЕ: 

2184-С Віоог 51. Чі. Тогопіо — ТеІ.: 763-5666 

< П [ л а с і л а с т у н є о и р д н и и . . . 

= ( 4 т а т о ч к а п л а с т о Ь о і о ^ к о я и ч 

... аоіїре т а к о о / с к о / и щ а д и т р ? І?українськім у с т а н о к і 

« А " м з ° ™ щ а е : & е 0 и т ф М а " С а м о п о м і ч " 

5 5 8 З и т т і с А \>е., ̂ е г * е у С і і у , / \ Л / , о 7 3 о з 


