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Дорогі Подруги і Друзі!
Цей сірий місяць березень, із першим поди
хом близької весни та несміливими квітками, щ о
пробиваються крізь замерзлу землю, посвячує
мо, звичайно, пам'яті Тараса Шевченка.
Ц и м разом хочемо відзначити його інакше
— більше активно — із справжнім почуттям про
весни та нового життя, нових думок та ідей.
Тому на цей час залишили ми радісне по
відомлення усім нашим читачам та прихильни
кам, щ о редакція «Юнака» поширилася через
створення молодої редколегії, до якої досі зго
дилися увійти: Вава Бачинська, Іван Бережницький, Катерина Горбач, Оленка Гординська та
Олег Ільницький.
Усі вони — молоді старші пластуни і пла
стунки, які мають через свій вік або через ви
ховну працю безпосереднє і дуже близьке від
ношення до проблем і способу думання нашого
теперішнього юнацтва. Усі вони вже не раз про
бували свого пера на сторінках «Юнака», а від
цього місяця стоятимуть не лише із своєю твор
чістю, але й порадами та ідеями до помочі в ре
дагуванні нашого журнала.
Надіємося, щ о до цієї першої групи «моло
дої редколегії» дійде щ е й більше імен тих на
ших молодших подруг і друзів, які допоможуть
утримати наш журнал дійсно юнацьким — змі
стом, а рівночасно своєю оригінальною письмен
ницькою творчістю будуть іти вперед, щоб ся
гати «стовпів, ш о підпирають небо»...

СВЯТА
Приходять свята яскравими маршами,
І ми до них навіть звикли.
Д у ж е багато на долю нашу
Свят від народження випало.
Дцже багато. У світлій течії
М и пливемо безжурно і весело.
Ми, на голодну смерть не приречені,
Знаємо тільки соняшні весни,
Здобуті батьківським подвигом.
Зігріті промінням мидпим.
І кожне свято — пам'ятник гордим,
І кожне свято — пам'ятник мужнім.
Стукає радість в груди людей.
Ступаємо в юність крилато.
Нехай хоч один, нами пройдений день.
Стане для інших святом.
Світлана Хміль
(народилася 1949 р. на Київщині)
Із антології нової української поезії
«Шістдесят поетів шістдесятих ро
ків». В-во «Пролог» 1967 р.
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/армонізація Л.Ревуцького
' ьмо а
-Мум-ру.го по-хо- вай-т« ме-не
Як ум-ру,

то по-хо - ваіі-те ме-не

^и-ро - к.о-го,на Вкраї
Щ о б лани широкополі,
І. Дніпро, і кручі
Було видно, було чути., "і -ч Я к реее ревучий.
^ов^^а
Поховайте та. вставайте,
ЬСайдали порвіте
І в р а ж о ю злою кров'ю ) ^ •
В о л ю окропіте.
^4оіч.і
1 ліепе в сілії великій,
В СІЛ*.'Ї вольній, новій,
Н е забудьте пом'янути \ д .
^ 2 тихим,
Шс-А
&Н. У"94'"
Незлилч
словом.
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Юнаком він захоплю
вався мандрівництвом,
видавав журнал гуртка
пластових юнаків «Зо
зуля» у Станиславові,
організував
концерти
курінної
мандолінової
оркестри — а тепер, він,
як пластун, виконує свої
обов'язки і поза Пла
стом — як голова Виконного Органу Україн
ської Національної Ра
ди — уряду Української
Народньої Республіки в
екзилі.
Атанас Фіголь народився 11-го травня 1908
року в Коломиї. Був учнем української гімна
зії у Станиславові, а 1932 року закінчив студії
на математично-природничому факультеті Львів
ського Університету. Він був тоді спіредактором
студентського журнала «Студентський Шлях».
За своїх студентських років він зацікавися тепер
уже загально відомою подією — боєм під Кру
тами. Він шукав джерельних відомостей про цей
бій, а в архівах Наукового Товариства ім. Шев
ченка у Львові віднайшов вірш Павла Тичини
про Крути — і цим допоміг розпочатії тради
цію відмічування цієї річниці.
Ділянка економії була також завжди темою
зацікалвення Атанаса Фіголя, бож він і актив
но працював у розбудові приватного купецтва
в Галичині. Пізніше він закінчив у Берліні студії
економії дипломом 1941 року. Три роки пізніше
він осягнув докторат із права на Українському
Вільному Університеті у Празі. До кінця 2-ої
світової війни д-р Фіголь три роки займався ко
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ординацією допомоги та опіки над юнакамч та
робітниками, які були силоміць вивезені німця
ми до Німеччини на працю. У цей час він також
співпрацював із проф. В. Кубійовичем в Укра
їнському Центральному Комітеті у Львові.
Коли 1945 року відновився Пласт, пп. сен.
Атанас Фіголь, член 3-ого куреня «Лісові Чор
ти», став головою центрального пластового про
воду у вільному світі — Головної Пластової
Старшини. Він уважав, що Пласт мусить мати
для дорослих членів свій дискусійний журнал, і
тому 1950 року відновив появу журнала «Пла
стовий Шлях», який і тепер виходить.
Уже близько двадцять років д-р Фіголь зай
мається фінансово-адміністраційними справами
для видання Енциклопедії Українознавства (він
є також її співредактором), яку видає Наукове
Товариство ім. Шевченка в Сарселі, Франція.
Рівночасно наш видатний пластовий сеньйор є
доцентом Українського Технічно-Господарського Інституту в Мюнхені.
Д-р Фіголь завжди цікавився організатор
ськими справами, і тому часто виконував фун
кції, які заторкали ці справи. Саме це довело йо
го до глибших студій кібернетики, про яку в'н
написав книжечку 1966 року під назвою «Кібепнетика, її виникнення і значення». Д-р Фіголь
любить спорт і займається гірським мандрівниц
твом. Він є одружений і має 21-річного сина.
Друг Фіголь завжди був переконаний, що
молодий пластун має вирости на зрілого і зраз
кового громадянина. Він уважає, що політи-а
— це завершення і досконалення суспільного ла
ду, — і тому треба брати в ній участь. Та при
тому він не належить до ніякої української по
літичної партії, і його як безпартійного, обпано
на голову Виконного Органу УНРади.
Лариса 3. Онишкевич

[5

Й

Й

Ш

Й

• ••••» • • ••••#•••4 • • • «

І
А
?
У
5
Я
М
Ц
і
И
Т Т Т т т М 111 п н г г т ш т і г ' Н І7"""Іїї""'
• • ! « • і ••*•••• ••••*•* .;*•••• • • • • % £ • •
Дорогі Друзі і Подруги!
Березень — це місяць Шевченка. У шко
лах, у Пласті святкуватимемо Шевченківські Ро
ковини, вивчатимемо його творчість і життя. Бо
все це скріплюватиме наші переживання і думки
про ті ідеали, якими жив поет і боровся за них.
Та нам треба користати із Шевченкової ду
хової сили щораз частіше, щораз жадібніше.
Іван Дзюба, відомий критик в Україні, указує на
Шевченкову творчість як на очистний і живо
творчий вогонь. Читаючи «Кобзаря», ми можемо,
як під час сповіді, очиститися від національних
гріхів. М и скріпляємо почуття гідности, збага
чуємося такими почуваннями як от: відраза до
асиміляції, рабства, зрадництва, національної
невтральности, кар'єризму. Шевченкова твор
чість є животворчим вогнем через те, щ о вона
зрушує і найбайдужніших своєю щирістю і гли
биною почувань любови до ідеалів волі, добра,
краси і правди.
Шевченкове життя і творчість можуть по
служити пластунам безліччю прикладів про пла
стову поставу, вчинки, переживання і думки лю
дини, яку намагається виховати Пласт. Ось роз
горнімо «Кобзаря», « Ш л я х Велетня» (Н. Лівицької-Холодної), «Життя Тараса Шевченка»
(Павла Зайцева), учитуймося в рядки, щ о в них
Поет просить від Бога нічого особистого, але
«святої правди голос новий» на те, щоб огнен
ним словом збудити любов до України, а поруч
із цим і пекучий сором за тих, щ о стали «під
ніжками Москви» чи «варшавським сміттям».
Слідкуймо за тим, якою особливою була ціка
вість Тараса-дитини, коли хотів знати, як «стов
пи підпирають небо», як сталося, щ о в таких
несприятливих обставинах Шевченко зумів са
мостійно зглибити всю минувшину і сучасність
України і заговорити про неї так, як ніхто п°ред ним? І звідки у кріпака, щ о не мав волі до
24 року життя, взялася відвага казати: «Раби з
кокардою на лобі! Лакеї в золотій оздобі. Ону
ча, смітка з помела Єго величества».
Треба нам знати, юні Друзі, щ о Шевченко
ва творчість перекладена на десятки різних сві
тових мов, щ о нашому Поетові збудовано па
м'ятників більше як будь-кому іншому у світі.
Кожний український поет і письменник другої
половини дев'ятнадцятого сторіччя свою націо
нальну свідомість черпав із творчости Шевченка.

І ми почерпнемо із творів Шевченка, немов
із джерела, безліч цілющих думок і переживань,
щоб скріпити себе духово, щоб очиститися від
гріхів супроти Вітчизни, ш о б віднайти глибокий
глузд нашого життя, щоб поживити наші серця
«нестямною» любов'ю до ідеалів.
Т о ж зглиблюймо Шевченка, вивчаймо його
«золоті думки» і застосовуймо їх до нашого що
денного життя. Редакція «Юнака» рапітиме, ко
ли одержить від усіх Вас думки-пояснення оцих
слів: Не дай спати ходячому, серцем завмирати
і гнилою колодою по сівту валятись. А дай жи
ти, серцем жити і людей любити...»
У якому творі, коли і де написав поет ці
слова? Пишіть про Шевченківські дні у Вашо
му гуртку, курені, осередку!
В а ш а подруга Гребля
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«Є ДОВОЛІ ВЕЛИКА ЧАСТИНА СТАР
Ш И Х ПЛАСТУНІВ, ЯКІ У В А Ж А Ю Т Ь
Щ О С Т А Р Ш Е П Л А С Т У Н С Т В О ПОВИН
Н О М А Т И ТАКІ САМІ ПРИВІЛЕЇ ТА
ПРАВА ЯК СЕНЬЙОРАТ, А НЕ БУТИ
ЯК ДОСІ ТРЕТІМ В И Х О В Н И М У Л А Д О М
З О К Р Е М А ВОНИ Б А Ж А Ю Т Ь ПОЛЕКШ І У ВИКОНУВАННІ В И М О Г ПЛАСТО
ВОГО ЗАКОНУ ТА І Н Ш И Х ПЛАСТО
ВИХ ОБОВ'ЯЗКІВ».
А що Ви на це? Багато із Вас у короткому
вже часі перейде до УСП і напевно ця пробле
ма вже тепер Вам близька.
Чи думаєте, що старше пластунство справ
ді треба інашке трактувати як досі, чи вважає
те, що тут треба змін та яких. Чи границі віку
старшого пластунства, що тепер у різних краї
нах різні (від 17 до 28 років життя), правиль
ні чи може треба б і їх змінити?
Відповіді прохаємо слати до редакції « Ю н а 
ка» до ЗО квітня, на адресу, подану на 2-гій
сторінці обкладинки.
З
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Ми вже так усі звикли до того, що в місяці
березні треба відзначити роковини Тараса Шев
ченка меншим або більшим концертом, програ
ма якого є кожного року подібна. Звичайно, від
буваємо це як ще одне обов'язкове святкуван
ня, які інколи нас так утомлюють — і та тому
кінець Шевченкові.
Часом ще у школі українознавства або в ку
рені відбуваються змагання у вивченні віршів,
ще одна внутрішня імпреза, і на цьому ми ніби
виконали свій патріотичний обов'язок.
А чому б не змінити у цьому році оцей шабльон?
Усі Ви, юнаки та юначки, ходите до школи
у своїх місцях поселення. Спробуйте познайоми
ти свою клясу із Шевченком. Учителі напевно
на це погодяться, якщо зробите це у відповід
ній формі. Поінформуйте їх, що пам'ятники Шев
ченкові стоять у Києві, Харкові, Москві, Вашінґтоні, Вінніпезі та Куритибі, шо його твори пе
рекладені на 52 різні мови світу, покажіть та
кож декілька із його картин. А для кращого піз
нання Шевченка продеклямуйте його вірш тією
мовою, що Вас зобов'язує у Вашій школі.
Для цього подаємо Вам внизу переклад вір
ша «Мені однаково» мовами країн, у яких по
селені українці та де живуть наші читачі, а саме:
по-англійському, еспанському, німецькому та
французькому.
Бажаємо Вам, Друзі і Подруги, гарного ус
піху у цьому завданні та будемо радіти, як на
пишете нам до редакції, що і як Ви зробили, щоб
у такий спосіб відзначити роковини Тараса Шев
ченка.

Ш Е В Ч Е Н К А

І Н А К Ш Е

М Е Н І О Д Н А К О В О ...

Мені однаково, чи буду
Я жить в Україні, чи ні.
Чи хто згадає, чи забуде
Мене в снігу на чужині —
Однаковісінько мені.
В неволі виріс меж чужими,
І, неоплаканий своїми,
В неволі, плачучи, умру,
І все з собою заберу,
Малого сліду не покину
На нашій славній Україні,
На нашій — не своїй землі.
І не пом'яне батько з сином,
Не скаже синові: — Молись.
Молися, сину: за Вкраїну
Його замучили колись. —
Мені однаково, чи буде
Той син молитися, чи ні ...
Та не однаково мені,
Як Україну злії люди
Присплять, лукаві, і в огні
її, окраденую, збудять...
Ох, не однаково мені.

І САНЕ N01
І саге поі, зЬаІІ І вее ту сіеаг
0\уп ІапсІ Ьеіоге І сііе, ог по,
Ког \уЬо £оі£Єіз те, Ьигіес! Ьеге
Іп сіезегі \уазіез оі аїіеп зпо\у;
Тгои^Ь аіі £ог8'ЄІ те, — Ьеііег зо.
А зіауе їгот ту £ігзі Ьіііег уеагз,
Мозі зигеїу І зЬаІІ сііе а зіауе
Хіп^іасеа' о£ апу кіпзтеп'в іеагв;
Апс! саггу \уііЬ те іо ту егауе
Еуегуіпіп£; апі Іеауе по ігасе,
N0 Н Ш е тагк іо кеер ту ріасе
Іп Оіе сіеаг Іозі ТІкгаіпа
\\гЬісЬ із поі оигз, іЬои^Ь оиг Іаші.
Апй попе зЬаІІ єуєг ипсїегзіапсі;
N0 їаіЬег іо Ьіз зоп зЬаІІ зау:
— Кпееі с!о\уп, апсі £оИ уоиг Ьапсіз, апс\ ргау;
Не <ііе<і £ог оиг ІІкгаіпа.
І саге по 1оп£Єг і£ іЬе сЬіИ
ЗЬаІІ ргау їог те, ог разз те Ьу.
Опе опіу іЬіп£ І саппоі Ьеаг:
То кпо\у ту Іапсі, іЬаі \уаз Ьедиііес!
Іпіо а сІеаіЬ-ігар чуііЬ а Не,
[1847]
оїес
у1п...
ісЬ
Тгатріей
апсі іиіпеп Е.
апсіЬ.<іУ
е£ї
АЬ, Ьиі І саге, сіеаг Сой; І саге!

МІН ІЗТ Е8 ОЬЕІСН ...

А МІ М Е Е8 ЬО М І 8 М 0
А ті те ез Іо тізто: уіуігє
О по еп тТсгапіа.
О аІ£иіеп те гесогсіага о те оіуісіага
Еп 1а пієує ехігапіега.
АЬзоІиіатепіе те сіа Іо тізто.
Сгесї еп 1а езсіауііисі епіге аіепов,
У зіп Папіоз де Іоз тіоз.
Могіге Иогапсіо еп 1а ргізіоп,
У іосіо Іо Пеуаге сопті^о.
N0 сіеіаге пі ипа різіа ресгиейа
Еп пиезіга їатоза ГТсгапіа,
Еп пиезіга, рего по пиезіга ііегга.
N0 те гесогсіага еі расіге соп ви Ьііо,
N0 сііга аі Ьі^о: "Еегаїе,
Кегаїе, ті Ьііо; еі ез ип тагііг
Рог 1а ТТсгапіа".
А ті те сіа Іо тізто: гегага
О по адиеі Ьі^о . ..
Рего по ез І£иа1,
Сиапсіо
таїоз уВазіиіоз
[1847] Іоз ЬотЬгез
Вгауіго
исЬупзкуі
Асипеп а ТТсгапіа у еп Іоз їие^ов
Ьа сіезріегіеп уа аггиіпасіа . ..
і ОЬ, езіо уа по те сіа Іо тівто!

д И Е ЗЕ УІУЕ — СШ К Е УІУЕ — Е М І Ж К А Ш Е .

9ие іе уіує — ои пе уіує — еп ІІкгаіпе;
Міг ізі ез £ІеісЬ, оЬ тіг посЬ Та£е
^и'ип аті — сіє тез ріеигз — зе воиуіеппе,
іп теіпег Икгаіпе улпкеп,
Ои т'оиЬІіе — еігап^ег — еп се уаі:
оЬ іп сіег Ргетсіе Зсппее^еШсІеп
Сеіа т'езі; Ьіеп е^аі! . ..
ісЬ іп УегцеззепЬеіі уегзіпке —
Ьоіп
сіез
тіеп — еі Ьіеп іоіп — сіє Щкгаіпе,
еапг еіпегіеі ізі'з тіг, їіїг\уаЬг! —
Ьоіп сіє Іоиі — ^ие )е теиге — а 1а реіпе,
Аіз Зкіауе \уисЬз ісЬ тапсЬез ^Ьг,
0„и'аи іотЬеаи — зоіі топ гєує — еі зоп таї
аіз РгетсШпе аиї, (іег Неітаі іет;
Сеіа т'езі Ьіеп е^аі!...
<іег Неітаі іет, ден ЬеЬепзІаиї
Запз Іаіззег — ипе ігасе — еп 'Пкгаіпе,
ЬезсЬІіезз ісЬ Ьаісі, ипсі ипЬетлгеіпі
(О рауз — £І°гіеих — зоиз 1а сЬаіпе!)
сіет ОгаЬе тісЬ сіег Той уегеіпі!
0_и'еп ехії — тез зап^іоіз — пе з'ехЬаІепі:
Біе кіеіпзіе 8риг угігсі каит зісЬ ііпсіеп
Сеіа т'езі Ьіеп е^аі! ...
уоп теіпет 8еіп іп киггег Ргізі
А зоп їііз — пе сііга — раз Іе реге:
іп ипвгег зсЬопеп ТТкгаіпе
,.11 ез тоїЧ — ргіопз Біеи — роиг ГЕкгаіпе!"
сііе ДеппосЬ ипзег Ьапсі пісЬі ізі.
Оие се Іііз — ргіе ои поп — зиг та сіаііе:
ТМісЬі \уігі сіеп 8оЬп сіег Уаіег таЬпеп:
Сеіа т'езі Ьіеп е^аі! . ..
о Ьеі іііг іЬп, о -\уеіп іЬт пасЬ,
Маіз ^и'ип іоиг — ^е 1а уоіе — сеііе ІГкгаіпе
сіег £іїг сііе Икгаіпе ІІпгетасЬ
Аввоиріе — раг 1а Кизе — еі 1а Наіпе
ипсі Тос1ез^иа1еп Ьаі егііііеп!
Тоиі а соир — аапз Іе £еи — тізе а таї!...
Міг ізі ез £ІеісЬ, оЬ зоїсЬе Віііеп
<3ие і'епіепсіе — еі зев сгіз — еі воп гаїе!
Егіопеп £йг теіп ЗееІепЬеіІ!
Сеіа пе т'езі е^аі, сеіа пе т'езі е^аі!
№спі аЬег капп ез каїі тісЬ Іаззеп,
Неіаз! Сеіа пе т'езі е^аі! ...
луепп Ьеиіе, Йіе ісЬ Ьійег Ьавзе,
аг^Іізі'^еп 8іппз теіп Неітаііапй
[1847] Ьа Ргіпсезе (ІеТокагу
іп 8сЬ1а£ уегзепкеп, ез ЬевсЬІеісЬеп,
еі СЬагІез Т і П а с
гіаз аЬпип§-з1озе \уескеп іп Йет Вгапгі,
ап зеіпет Сиіе зісЬ ЬегеісЬет ...
О \уе1сЬ' Епівеігеп, луепп'в еезсЬеЬе,
ез і&Ье теіпет Неггеп -«геЬе!
Ці переклади передруковано з книжки вибраних пере
А. Роро^ісг
кладів Тараса Шевченка, виданих у Видавництві Мико
ли Денисюка в Чікаґо, США, 1963 року.

Т А Р А С

Ш Е В Ч Е Н К О

(Із збірки

"Шевченкіяда")

І. ПОРТРЕТИ, СКУЛЬПТУРА І
ПАМ'ЯТНИКИ ШЕВЧЕНКА
(зліва до права)
1-ий ряд — портрети Т. Шевчен
на у виконанні мистців: 1. — —,
Ч. В. Кутника, 3. П. Маґденка, 4. Т.
Шевченко — автопортрет, 1860 р.,
5. С. Макаренка, 6. Т. Шевченка —
автопортрет з часів заслання, 1847 р.,
7. І. Дениса, 8. — —.
2-ий ряд: 1. Т. Шевченко у степу,
2. М. Божія: "Думи мої, думи мої..."
3-ій ряд: 1. В. Касіяна — ліно
гравюра. 1961, 2. — —.
4-нй ряд — скульптура: 1. В. Бо
родая, 2 В. Агібалова.
5-ий ряд: 1. Бризгунова, 2. Ф,
Карпенського, 3. Ф. Кричевського,
4. М. Лисенка.
6-ий ряд — пам'ятники: 1. Л. Молодожанина — у Ваи-інґтоні, 1964 р.,
2. Деталь пам'ятника у Вашінґтоні,
3. О. Архипенка — погруддя Т. Шев
ченка на "Союзівці", 1957 р., 4. А.
Дарагана — Вінніпег, 1961 р.
7-ий ряд: 1.
, 2. М. Манізера
— у Харкові, 1935 р. Нижче — фраг
мент пам'ятника — "Катерина", 3. М.
Манізера — у Києві, 1939 р., 4. М.
Манізера — на могилі Т. Шевченка
біля Канева над Дніпром, 1939 р,,
5. М. Писенка — погруддя Т. Шев
ченка.

Оленка Кукуруза
із своєю збіркою (1964 р.).
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II. ТВОРЧІСТЬ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
(зліва до права)
1-ий ряд: 1. Дари в Чигирині,
1844 р., 2. У Решетилівці, 1846 р.,
3. Видубецький манастир, 1844 р.,
4. Сільський суд, 1844 р., 5. Селян
ська родина, 1843 р.
2-ий ряд: 1. Казахський хлопець
дрімає, 1848 р., 2. Старець на кла
довищі, 1859 р., 3. Є. Гребінка, 1837
р., 4. Сліпий, 1843 р.
3-ій ряд: 1. Казашка над сту
пою, 1856 р., 2. Портрет Айри Олдриджа, 1858 р., 3. В центрі — авто
портрет, 1840-1841 р., 4. Портрет К.
Брюлова, 1835 р., 5. Катерина, 1842 р.
4-ий ряд: Циганка-ворожка, 1841
р., 2. Гамалія, 1842 р., 3. Кара шпіц
рутенами, 1856-1857 р., 4. Самари
тянка, 1842 р.
III. ШЕВЧЕНКОВА МОЛОДІСТЬ
(зліва до права)
1-ий ряд: 1. М. Самокіш: Тарас
між чумаками, 2. М. Дерегус: Тарас
читає книжку, 3. К. Трутовський:
Тарас із сестрою Катериною, 4. І.
їжакевич: Тарас — пастушок.
2-ий ряд: 1. П. Андрусів: Т. Шев
ченко серед дітей, 2. Автопортрет,
1843 р., 3. Автопортрет, 1845 р., 4. Г.
Меліхов: Молодий Шевченко у Брю
лова, 1847 р.
3-ій ряд: Арешт Тараса Шевчен
ка — 5 квітня 1847 року, 2. Авто
портрет, 1843 р., 3. Титульна сторін
ка "Кобзаря" з 1840 року, 4. Авто
портрет, 1848 р., 5. В. Пузирков: Т.
Шевченко на березі Аральського
моря.
4-ий ряд: 1. Віньєта, 2. Заповіт.
Автограф Т. Шевченка, 1845 р.
Пл. розв. ОЛЕНА КУКУРУЗА
член гуртка "Волошки"
в Міннеаполісі, С Ш А
Від Редакції:
Пл. розв. Олена Кукуруза вже
від 1961 р. займається збиранням ма
теріалів про Т. Шевченка та в 1962
р. одержала грамоту відзначення в
конкурсі О П Д Л за літературну пра
цю, присвячену Шевченкові. З раді
стю відмічуємо, щ о серед нашого
юнацтва є такі збирачі й сподіва
ємося, щ о буде іх щораз більше.
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З усіх українців постать Тараса Шевченка
є, мабуть, надрукована на найбільшій кількості
поштових та інших марок. І не дивно, бо не ли
ше українці, але і цілий світ віддає велику по
шану нашому безсмертному Кобзареві.
Шевченко з'явився на поштових марках
уперше 1920-го року, а саме — на марках так
званого «Віденського випуску». Ці марки видруковано на замовлення уряду Директорії УНРеспубліки у Відні. Ця серія складалась із 14 різних
марок, у тому марка за 3 гривні із видом хати
Шевченка та за 20 гривень — із погруддям Та
раса Шевченка в шапці. Ці марки прийшли за
пізно, щоб бути в повному поштовому обігу в
Україні, за вийнятком марок за 20 і 40 гривень,
які короткий час використовувано на Поділлі.
У 1923-ому році деякі із тих марок, а в тому і
марку за 20 гривень, наддруковано «УПП» (Ук
раїнська Польова Пошта) і новий номінал. Вони
були призначені для ужитку під час сподівано
го походу в Україну, але це не здійснилось. (Ди
вись чч. 1 і 2 на нашій ілюстрації).
Комуністичний уряд, який окупував україн
ські землі, часто вживав постать Тараса Шев
ченка на поштових марках для своїх пропагандивних цілей. Безпосередньо по Першій світовій
війні уряд так званої «Української ССР» випу
стив «голодову» серію марок, дохід з яких був
частинно призначений на поміч голодуючим. На
одній із тих марок (ч. 3) є погруддя Тараса
Шевченка. Це були єдині марки, випущені Укра
їнською ССР» — пізніше теоретично незалежна
СНАМ РЮМЮР І.ІВЕВТУ
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Українська ССР стала фактичною кольонією Ро
сії і своїх власних марок більше не випускала.
Зате на марках СССР не раз зображувано Та
раса — дивись марки чч. 5, 6, 7, 8, 9. Усього
разом випущено було щось 13 різних шевчен
ківських марок, кількома різними серіями. У то
му є одна передрукована марка (ч. 9, на якій
наддруковано «150 років з дня народження, 1964
р.»), а також марка з «причіпкою» (ч. 8), на
якій є цитата із творів Шевченка.
Тарас Шевченко представлений також на
поштовій марці Болгарії, (ч. 4). Це один з не
багатьох випадків, коли зображено українця на
поштовій державній марці якоїсь країни поза
Україною і СССР. Крім цієї болгарської маокм
є ще румунські марки з Іваном Франком і Ми
колою Гоголем, а також безліч марок усіх кра
їн світу із астронавтом — українцем Попови
чем.
На не-поштових (приватних) марках Тарас
Шевченко з'явився ще раніше — уже у 19081910 роках Українська Радикальна Партія у
Львові випустила серію 5 різних марок, на од
ній з яких є традиційний портрет Шевченка в
шапці (ч. 16). У 1925-ому році Українська Ми
стецька Накладня у Відні випустила серію пропаґандивних марок, на яких були портрети Та
раса Шевченка, Маркіяна Шашкевича та їхні
могили (чч. 13 і 15). Пізніше, по війні, випуще
но безліч таких марок. Наприклад, на рис. чч.
14 і 17 показано марки таборової пошти в Регенсбурзі (ч. 17) і Рідної Школи в Діллінґені
(ч. 14). Обидві із часів «Ді-Пі» таборів у Ні
меччині після Другої світової війни. Пізніше та
кі марки випускано у С Ш А , Канаді, Апгентіні
та інших країнах поселення українців. Зокрема
багато випущено марок з нагоди ювілейного
шевченківського року. Ми тут маємо місце зоб
разити лише декілька: ч. 10 (Польова пошта),
ч. 11 (Капеля Бандуристів імені Т. Шевченка').
ч. 12 (українці в Арґентіні), як також чч. 18
і 19 — марки і печатка, випущені українським
Пластом. Зокрема багато було різних пластових
шевченківських печаток, франкотипів тощо.
У С Ш А були великі намаганя, щоб уряд ви
пустив шевченківську марку у серії т. зв. «Чем
піонів свободи». Покищо ті намагання не увін
чались успіхом; варто, щоб кожний з Вас, до
рогі читачки й читачі, написав у цій справі до
президента чи секретаря пошти («постмастер
дженерал»), чи до свого сенатора або конгрес
мена. Якщо багато читачів із С Ш А таке напи
ше, то може уряд таку марку випустить.
За каталогами Ю. Максимчука
подав Л. Онишкевич

ММ*ИММ(

Т

А

Р

А

С

Ш

Е

В

Ч

Е

Н

К

О

: ОЕІЕЄДТЕ5 Ш Ь
В А Ж Л И В А

т р Щ

.1

П О Д І Я

В

Н А Ш О М У

Ж И Т Т І

^ Е С В ^

^ * ОР г^г

Пластові прапори з хорунжими і підхорунжими на відкритті Світового
Конгресу Українців в Нью-Йорку 16 листопада 1967 р. Говорить голова КУК,
Президент Панамериканської Української Конференції і голова Президії
Комітету Українців Канади, а тепер також Президент Світового Конгресу
Вільних Українців о. д-р В. Кушнір з Вінніпегу, що як пластовий сеньйор
є членом Пласту. Перший на право від о. д-ра В. Кушніра це пл. сен. Ми
кола Плавюк з Гамільтону, Канада, що був обраний на СКВУ генеральним
секретарем конгресу.

При кінці минулого року, від 12 до 19 лис
топада 1967 р., відбувся в Нью-Йорку перший
Світовий Конгрес Вільних Українців, у якому
взяли участь 1.003 делегати українських цент
ральних і крайових організацій з 20 країн вільно
го світу з Північної і Південної Америки, Европи
і Австралії, в яких живуть українці.
У перших днях тижня відбувалися світові
конференції наших різних організацій, а від че
тверга (16. 11.) до неділі (19. 11.) відбувалася
пленарна сесія Конгресу. В суботу, 18 листопа
да відбулася в найбільшій арені Нью-Йорку —

Медісон Сквер Ґарден велика маніфестація «За
волю України», в якій взяли участь понад 12.000
українців.
Під час урочистого відкриття Конгресу, ра
зом з представниками інших наших молодечих
організацій, взяла також участь численна деле
гація Пласту — юнацтво і старше пластунство
зі своїми прапорами — а у президії Конгресу ре
презентував Пласт голова Головної Пластової Бу
лави пл. сен. Юрій Ференцевич.
Д у ж е численну участь взяли наші пластуни
і пластунки зі своїми прапорами та під проводом

Члени українських молодечих організацій на арені Ме
дісон Сквер Ґарден на багатотисячній маніфестації "За
волю України".
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Чоло колони пластунів увіходить на арену Медісон Сквер
Ґарден у часі великої української маніфестаціь під час
Світового Конгресу Вільних Українців в Нью-Йорку в
листопаді 1967 р.

Пластові юначки виводять "Гуцулку" в часі маніфеста
ції у Медісон Сквер Ґарден в Нью-Йорку 17 листопада
1967 р.

членів ГПБулави і КПСтаршини у С Ш А під час
великої маніфестації в Медісон Сквер Ґарден.
Своїм здисциплінованим виступом на початку і
своєю зразковою поставою під час дефіляди на
закінчення маніфестації, як також своєю актив
ною участю у виконанні її програми сотні наших
пластунів і пластунок здобули собі загальне при
знання всіх учасників, щ о пізніше відмітила наша
преса. Наша пластова молодь взяла також чи
сленну участь у великій українській демонстрації
у суботу 18 листопада перед будинком совєтської
місії при Об'єднаних Націях.
Цей перший Світовий Конгрес Вільних Укра
їнців — це найвизначніша подія в житті україн
ців у вільному світі, поза кордонами Рідної Зем
лі. Це вперше зібралися представники всіх діля
нок українського зорганізованого життя з май
же всіх країн, де живуть українці. На закінчення
нарад Конгресу створено світову громадську
централю українців у вільному світі під назвою
«Світовий Конгрес Вільних Українців», яку очо
лює постійний Секретаріат Конгресу. З приєм
ністю хочемо у зв'язку з тим відмітити, щ о на
найважливіші становища в цьому Секретаріяті
учасники Конгресу обрали двох визначних чле
нів Пласту, а саме пластового сеньйора о. д-ра
Василя Кушніра з Вінніпегу на президента, а пла
стового сеньйора Миколу Плавюка з Гамільтону
на генерального секретаря Секретаріяту Прези
дії С К В У .
Д у ж е важливою подією на Конгресі була
участь у його пленарних нарадах найвищих дос
тойників (разом 16 осіб) українських церков усіх
трьох наших віровизнань: католицького, право
славного і євангелицького, які на закінчення Кон
гресу проголосили спільне послання до україн
ського народу на Рідних Землях і у вільному світі.
Другим важливим позитивним моментом
Конгресу була присутність найвищих представ
ників Державного Центру Української Народньої
Республіки в екзилі та представників усіх наших
політичних середовищ, які своєю участю в Кон

гресі причинилися до збільшення його значення
і авторитету, та показали на ділі, щ о є можливим
спільний виступ всього нашого політичного сек
тора, коли до того є добра воля.
Свої великі завдання: а) зорганізувати як
найкраще українську спільноту в країнах віль
ного світу та забезпечити їй можливості всестороннього національного розвитку, і б) дати всесторонню допомогу українському народові на Рід
них Землях у його важкій боротьбі з імперіялістичною Росією за вільне життя у своїй незалеж
ній самостійній державі, зможе Світовий Конгрес
Вільних Українців виконати лише тоді, коли всі
українці у вільному світі дадуть йому у його
діяльності повну моральну і матеріяльну під
тримку.
Б. С.

Х т о з Вас п о д о р о ж у є
• літаком • кораблем * поїздом * автобусом
у Канаді чи поза Канадою повинен купити попорожнин квиток і одержати безплатно всякі
потрібні інформації і поради
в українськім подорожнім бюрі
МАРКІЯНА КОГУТА

Віоог Тгагеї Адепсу
1190 Віоог 5». УУєі» — Тогопіо 9, Оптагіо
ТеІерЬопе: 535-2135 & 535-2136
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ПОМОЖІТЬ

НАМ

зробити "добре діло"
і перешліть дарункову передплату для зразко
вих, але незаможних юнаків чи юначок з євро
пейських чи південно-американських країн.
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(закінчення)
АВТОМАТИ
В останньому числі ми говорили багато про
циферні обчислювальні машини — ці «великі мізки», калькулятори, які майже «думають». Але є
ще й інші кібернетичні машини. Звичайно нази
вають їх у загальному — «автомати».
Автомати різного роду — це вже дуже ста
родавній винахід. Щ е за старовинних часів бу
дували «автоматичних» ідолів, які рухали рука
ми тощо. Пізніше автомати •— себто машини, які
самі щось складне могли робити — стали більш
скомпліковані: робили автомати, які самі грали
на скрипці, писали тощо. Але це були лише ди
вовижі, які ніякого практичного значення не ма
ли. Щойно із приходом індустріяльної революції
почали робити індустріяльні автомати на шир
шу скалю: машини ткацькі, варстати тощо. Ці
машини не виглядали, як людоподібні роботи,
але зате мали дуже й дуже важливе практичне
значення; можна сміливо сказати, що без авто-

К
І
Б
Е
Р
Н
матизації не було б модерного світу. Бож сьо
годні всі фабрики, варстати, агрікультура, інду
стрія, транспорт — ціле економічне життя мо
дерного світу полягає на різного роду автома
тах. Автоматизація змінила світ. Бож за допо
могою автоматичних машин одна людина може
зробити стільки, скільки 100 або й більше лю
дей могло зробити колись. Через те в індустріяльних країнах піднісся стандарт життя до не
бувалих поземів. Але автоматизація має і свої
негативні сторінки: дуже часто автоматичні ма
шини спричинюють безробіття, бо можуть роби
ти речі, які вимагали колись багато працівників.
Та як би там не було, але автоматизація і
автомати — це майбутність. Варто кожному
зрозуміти, що це є і як вони працюють, бо кож
ний з нас ними є заторкнений, і нашз життя є
до великої міри ними зумовлене. Очевидно, нам
несила тут їх описати всіх, тож не будемо на
віть до того братися. Згадаємо лише декілька
цікавих застосувань цієї преважлизої ділянки
кібернетики.
12

Може найбільш романтичною автоматич
ною машиною є робот: цей людиноподібний ав
томат має руки, ноги, очі, вуха, може ходити,
говорити... Скільки різних фантастичних опові
дань було написано про таких роботів! Згадай
мо лише: Франкенштайн монтер, Ґолем тощо.
Слово «робот» видумав чеський письменник Чапек, в драмі «Р.У.Р.».
Тепер, із різними фантастичними досягнен
нями електроніки, було б зовсім можливо збу
дувати таку людиноподібну машину, яка б хо
дила, говорила, робила різні речі, навіть розв'я
зувала б досить складні проблеми — при допо
мозі малого компютера. Але навіщо таке щось
робити? Часом хтось ще збудує забавку-робота,
але переважно теперішні «роботи» зовсім не
виглядають, як люди. Так багато практичніше.
Пригадаймо, наприклад, робота-сателіта «Сурвейора». Ті роботи були післані на Місяць, де
вони «оглядали» терен, випробовували силу і
склад грунту, навіть підскакували з місця на
місце! Це — модерні роботи: машини дуже
складні, які можна посилати в неприступні міс
ця, де вони роблять за людей різні скомпліко
вані роботи. Таких роботів матимемо багато в
майбутньому: вони допоможуть людині дослі
джувати далекі плянети, глибини океанів, надра
землі.
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Є також і інші автомати. Вони може навіть
не окремі машини, а вбудовані в різні складні
споруди і апарати: це керувальні органи ракет,
допоміжні апарати кожного пільота, машини, які
керують продукцією у фабриках. А в близькому
майбутньому напевно будемо мати машини, які
автоматично будуть керувати автами на дорозі,
учити учнів у школі, друкувати книги... Наше
життя зміняється дуже швидко підо впливом
цих «керівників»-машин, автоматів.

Кібернетика — це наука, яка у першу чер
гу вивчає такі машини-керівники. Б о ж саме сло
во «кібернетика» походить від грецького «кіброс» — той, щ о керує, керманич. І автомата
м о ж описати як машину, яка самостійно керує
якимись акціями чи процесами. Як же ж ці ма
шини керують?
КОЛА ЗВОРОТНОГО ЗВ'ЯЗКУ
Засадниче беручи, автомати керують свої
ми акціями так само, як і Ти, Читачу, керуєш
своїми. Чи задумувався Ти колись, як Ти, на
приклад, простягаєш руку, береш нею олівець і
пишеш ним? Ці акції вимагають дуже складних
апаратів: мізку, який видає накази і керує всім;
нервів, які передають ці накази до м'язів; нер
вів, які є в пучках пальців і які відчувають олі
вець в руці; м'язів, які порушують рукою і паль
цями; очей, які бачать, щ о ти робиш... Насам
перед мозок видає наказ: піднеси олівець! Цей
наказ іде нервами до м'язів, які порушаються.
Але тим треба керувати — самі м'язи не знають,
чи добре вони роблять чи ні. На те є очі і нер

ви у пучках пальців: вони бачать і відчувають,
щ о Твої пальці роблять. Цілий час Твої м'язи
роблять маленькі помилки: порушаються то за
надто вправо, то вліво тощо. Але від очей та
інших сензорів — змислів до мізку цілий час
приходить назад інформація: щ о Твої м'язи роб
лять, де вони є. Мозок порівнює бажаний стан
чи акцію із дійсним станом. Я к щ о є якась по
милка, мозок посилає нові інструкції до пальців:
«поправка така то і така».
Маємо колесо: від мізку нервами до м'язів,
до зовнішнього світу, назад змислами через нер
ви до мізку, де обчислюється помилка, назад до
м'язів і так далі.
Це і є К О Л О З В О Р О Т Н О Г О ЗВ'ЯЗКУ (поанглійському «фідбек луп»). Це є підстава всіх
машин керування: така машина має А К Т У А Т О РИ, які щось роблять, С Е Н З О Р И , які «дивля
ться» на акцію і вимірюють її, дроти, якими та
виміряна інформація іде до К А Л Ь К У Л Я Т О Р А ,
який порівнює бажану акцію із дійсною акцією
і який посилає відповідні інструкції (поправки)
назад до актуаторів.
Прикладом такого автомата, чи то машини
керування є простий термостат. Він висить у
Тебе на стіні; Ти наставляєш його: я чоху ма
ти в хаті температуру 65° Фаренгайта. Термо
стат має сензор: термометер. Цей термометер
міряє дійсну температуру; скажімо, у хаті є ли
ше 60°. У термостаті є простий калькулятор,
який порівнює дійсну температуру з бажаною:
ага, є зазимно! Негайно іде наказ до печі в пив
ниці: треба більше тепла! Піч (актуатор) уми
кається і починає гріти хату. Це діється поки
температура в хаті не піднесеться до 65°. Тоді
термостат видає новий наказ печі: перестать
гріти! Піч вимикається.
Це дуже простенький автомат, але засад
ниче подібний він до навіть найбільше складних
роботів. Щоправда, складні автомати керують
звичайно не одним процесом, а багатьма нараз,
які взаємно співдіють. Часом є тисічі різних
сензорів. Ц ю всю інформацію треба відповідно
обчислити, скоррелювати, щоб видати відповід
ні накази актуаторам. Через те автомати бува
ють дуже складні. Але всі вони подібні до про
стенького термостату.
ЗАКІНЧЕННЯ
В наших статтях ми коротесенько перейшли
кілька ділянок кібернетики. Це надзвичайно ши
рока, але при тому цікава і важлива наука Во
на вже змінила до непізнання світ, а це лише
початок її діяння.
Правдоподібно, 20 відсотків Вас. Дорогі Чи
тачі, працюватиме в одній чи іншій ділянці кі
бернетики. А напевно всіх Вас вона заторкне і
змінить Вам спосіб життя.
Любомир Онишкевич
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Дорогі Друзі-Маидрівники!
На північному заході України с ставорннна істо
рична земля, щ о зветься Волинь. Це земля деревлян, дулібів та інших стародавніх українських племені це зем
ля тисячепітніх міст, зруйнованих фортець, козацької
слави. Це теж земля Лесі Українки. У короткому про
ході крізь ці землі ми не зможемо зупинитись у кожно
му з історичних волинських міст: Луцьку, Рівному, Бе
рестечку (де була велика битва військ Богдана Хмель
ницького із польськими військами), Володимирі Волин
ському, Дубні, Острозі, Новгороді Волинському (де на
родилась Леся Українка), Почаєві (де славетна Лавра Почаївська), Житомирі, Овручі... Кожне із тих міст навіває
спомин давноминулих років.
1. Ось типовий волинський краєвид: мальовничий,
спокійний. Колись Волинь покрита була лісами, та сьо
годні тут родючі поля. Тисячелітні волинські шляхи ве
дуть до неменш старовинних містечок крізь численні
села хліборобської Волині.
2. Хоч на Волині нема великих міст, зате безліч
містечок, замків, церков. Ось, мов гора-скеля, видніє
місто-фортеця Остріг. Тут жили колись князі Острозькі,
оборонці української культури. Тут колись була славет
на Острозька Академія, тут Іван Федорів видрукував
"Острозьку Біблію", першу друковану книгу в Україні.

3. Здасться, ніде інде в Україні немає стільки ста
ровинних замків як на Волині: Луцьк, Крем'янець, ОстР'г« Дубно та багато інших. Ось тут башта зруйнованого
замку у місті Дубно, на Рівенщині.
4. Щ е важливіше — місто Луцьк, столиця Волин
ської Області. Це дуже давнє місто: легенда каже, щ о
тут у 698-у році розташував свої намети вождь племенн дулібів — Лука. Про Луцьк пишуть щ е літописи з
11-го століття; у цей час це місто звалось — Пучеськ
Великий. Славне воно своєю княжою твердинею та ма
льовничими вуличками і майданами, як на нашій ілю
страції.
5. Над Луцьком, немов вартові, височіють вежі ста
ровинного замку Любарта... Та сьогодні Луцьк, як і вся
Волинь, як і вся Україна — це не пише історичне ми
нуле. Це важливе індустріяльне місто — місто легких
індустрій.
6. Бож Україна сьогодні — це вже не та країна хлі
ба, меду і вишневих садків, про які тужать наші пісні.
Це — країна сталі і вугілля, нафти і літаків, авт і ко
раблів, гідростанцій і телевізорів, компютерів та космо
навтики... Це модерна, індустріяльна, високорозвиненз
технічно країна Европн. І хоч ми серцем із мальовни
чим минулим, хоч-не-хоч нам час запізнатися із Украї
ною майбутнього, — яка — хоч у ворожій неволі, —
а проте будує нову, міську, індустріяльну культуру, як
і пнчнть одній з найважливіших країн модерного світу.
7. Отже, ми прощаємось із Волинню, цією старовин
ною країною майбутнього. Щ е раз погляньмо на її ма
льовничі шляхи, на землю нашу славну, якої шляхами
може колись піде новий Хмельницький, щоб визволити
її від ворогів.
по

МАЄМО

КВИТКИ

Кожна з Вас, мої молоденькі Подруги, на
певно радо йде до кіна, театру, на концерт чи
спортові змагання. Тож коли чуємо слова «ми
маємо квитки на...» — є в них і радість і на
дія пережити щось приємне. А хто цього не хо
че після щоденних зайнять, науки, різних додат
кових обов'язків?..
Розуміється, приємність є подвійна, як іде
те у товаристві, а вже найкраще — у мішано
му. Але тому саме не можна цієї приємности
відбирати ані собі, ані іншим. Пам'ятайте, що
немає у світі імпрези, на яку продавали б лише
два квитки, щоб хтось щасливий міг на ній бу
ти «сам на сам», — а всі вони прилюдні, та тим
самим вимагають від глядачів відповідної пове
дінки. Ніде не впадає вона так в око, як у при
людному місці, коли від неї залежить приємність
усіх учасників, а головні сусіди в кіні, театрі чи
на змаганнях можуть увесь час денервувати.
Отож не будьте, не дай Боже, Ви такими,
навіть коли йдете «цілою пачкою», і є Вам дуже
весело. Ось декілька правил чи радше вказівок,
чого не треба робити:
У кіні
1. Не виходити у часі фільму з ряду, хіба
була б на це дійсна конечність.
2. Не зміняти місць і не переходити з ряду
до ряду тому, що «там краще видно».
3. Не говорити голосно між собою і не смі
ятися.
4. Не шелестіти папірцями із шоколяди, цу
керків чи з торбинки горішків або сушених бараболиних платків.
5. Не схилятися головою до свого товари
ша чи товаришки, бо глядач за Вами не може
взагалі бачити, коли перед ним дві голови за
мість однієї.
У театрі
1. Не спізнятися на початок вистави, щоб
своїм прибуттям до ряду не перешкоджати су
сідам.
2. Не їсти ніяких солодощів у часі вистави.
3. Не говорити і не виясняти комусь незро
зумілого тексту чи дотепу.
4. Не сидіти неповорушно, коли хтось про
ходить повз Вас у ряді, а завжди встати.
16
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5. Не робити ніяких голосних критичних
завваг про публіку, ані про гру на сцені.
На спортових змаганнях
1. Не кричати упродовж цілих змагань, бо
захрипнете.
2. Не гістеризуватися, як «наші виграють».
3. Ніколи не сміятися із тих, що програють
або займають останні місця.
4. Не висловлювати голосно невдоволення з
рішень судді.
5. Не вимагати, щоб Ваші хлопці, які бе
руть участь у змаганнях, у перерві від змагу ці
лий час Вас «адорували» — вони потребують
належного відпочинку.
Подруга Оля
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Лапаті клапті снігу незграбно липли до ши
бок вікна. А я сиділа... Солодкий сон млосливою габою запаморочив усі думки і затопив у
забуття...
Я лечу... Ні, здається, я на місці... Це світ
летить, кружляє несамовитим рухом! Біжать пашіючі літа, переплітають непорочні весни, а я
немов закам'яніла: дивлюсь... Заворожена... З на
солодою впиваю в себе дикі кольори весни та
спеку літа. Жовтогарячі маки, сліпучі ночі, ніж
но заокруглені контури голубого неба. Усе ма
нить — а я стою... Чекаю...
А ж ось із холодної води бризнули струми
синього вогню! Палали іскрами життя, до суд
ної хвилини, коли пожежа, — ледяна смерть за
панувала над пожарищем та із стиду вкрила по
чорнілі кості густим матовим пилом скла... Ле
чу із закляття безмежними думками у чорну да
лечінь...
Пл. розв. Христина Велигорська
Торонто, Канада

Юнаки

і старші

пластуни!

Зголошуйтеся до вишкільного

табору

Дорога Подруго
Перед святом 22-го січня ми здавали першу
юнацьку пробу. М и дуже боялися, бо питали нас
такі старші подруги-сеньйорки, яких ми навіть ні
коли не бачили. Але при здавці вони не були та
кі гострі, а багато точок в індексі лише підпису
вали як. наприклад, добре діло, поведінка тощо.
Чи всі проби так легко здавати?
Ляля
Дорога Лялю!
Перш за все прийми до відома, що проб у
Пласті не складають так як іспит. Ц е має бути
«перевірка» пластового знання, тому ніхто, що пи
тає Тебе, не може дізнатися про Твою пластову
поставу чи які Ти зробила добрі діла. Тому біль
шість вимог до проби повинна була провірити. а
відтак підписати в індексі, Твоя впорядниця, яка
Тебе найкраще знає і може дати Тобі празильну
оцінку.
Подруга Дада
Дорога Подруго!
Коли приходить до мене «Юнак», то перша
«кидається» на нього мама, а пізніше бабуня. Чи
тають від дошки до дошки, а пізніше оповідають
мені, як прийду зі школи, свої враження і завваги.
М а м а завжди починає читати від Твоїх порад, і,
звичайно, має до них багато своїх завваг. Нещо
давно чула я, як обурена говорила бабцні, що Твоя
відповідь була непедагогічна, щ о Ти дуже сміливо
пишеиі і ш о так до молоді не можна писати.
А я, як читаю Твої відповіді, то завжди ду
маю, шо Ти їх пишеш для старих, а не для нас
так, шоб усі мами і всі пластові провідники були
шасливі.
Христя
Дорога

Христю!

Приємно мені дізнатися, що Ви дома читаєте
мої т. зв. «поради» (за виїмком хіба батька???).
М у м у Тебе одначе розчарувати. Я ніколи не від
повідаю так, щоб удоволити старших, але й не ду
маю їх обурювати. Одне, що бажаю, — це дава
ти відповіді життєві та правдиві. А щ о вони не
один раз неприємні або для батьків, або для молоді
— то лише тому, що правда, звичайно, найбільше
болить.
Подруга Дада
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За відомом головного булавного пластунів
Організаційна Комісія «ЛІСОВОЇ Ш К О Л И » ор
ганізує влітку цього року
5-ий М І Ж К Р А Й О В И Й В И Ш К І Л
провідників юнацьких таборів.
Вишкіл складатиметься, як і в попередніх
роках, з двох частин: кореспонденційної підго
товки в квітні — травні та двотижневого табору
від 23 червня до 6 липня ц. р. у горах Кетскіл,
у стейті Нью-Йорк, С Ш А . Число учасників та
бору обмежене до 32-ох.
«ЛІСОВА Ш К О Л А » дає пластунам нагоду:
• зазнайомитися практично з веденням та
борів для юнаків,
• засвоїти собі практичне знання потрібне
до 3-ої пластової проби,
• здати іспити вмілости з таких ділянок:
піонерство, перша допомога, картографія, куховарення, спортові ігри, стріляння, таборування.
За організацію та переведення «ЛІСОВОЇ
Ш К О Л И » відповідають пл. сен. кер. Мирослав
Раковський та пл. сен. кер. Юліян Крижановський.
Зголошення старших пластунів та юнаків,
щ о склали принаймні другу пробу У П Ю і покін
чили 16-ий рік життя, надсилати до дня 25 бе
резня ц. р. на адресу:
Мг. А. Мусіо,
595 Маоївоп Аує., ЕІігаЬеІЬ, N . .1., 07201. Б.8.А.
Вчасний реченець зголошень проголошуємо
тому, щ о прийняття до табору «ЛІСОВА Ш К О 
Л А » залежатиме від успішного відбуття корес
понденційного Бишколу. щ о його зобов'язані про
йти всі кандидати до «ЛІСОВОЇ Ш К О Л И » перед
табором у квітні і травні ц. р.
Вписове на вишкіл, платне при зголошенні,
становить 5.00 амер. дол. Оплата за табір, плат
на до 10 червня, 50.00 амер. дол. Вписового не
звертаємо, хіба щ о зголошення кандидата вза
галі не буде прийняте.
17
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Автомобілевий рушій (мотор), як ми це роз
глянули в останньому числі «Юнака», перетво
рює хемічний процес на механічну роботу, щ о
проявляється в обертанні колінчастого валу. Ц ю
механічну силу треба перенести на ведучі, зви
чайно — задні колеса, яких обороти порушують
авто. Цс діється через механізми силової пере
дачі.
Силова передача складається з ряду частин,
яких завданням є часове з'єднання та розлучен
ня рушія із силовою передачею, як теж присто
сування та зміни відношення швидкости обер
тання колінчастого валу до швидкости обертан
ня коліс. Якби рушій був незмінно з'єднаним із
колесами, то вони мусіли б обертатися так швид
ко, як це робить рушій, себто біля 4000 разів на
хвилину. Авто ніколи не могло б стояти на міс
ці і не могло б ніколи звільняти бігу ані приспішити.
Щ о б авто могло стояти на місці, коли рушій
працює, як теж щоб могти зміняти скількість
оборотів коліс, маємо в авті ізчеплення та ко
робку передач.

В

А В Т 1

5' принципі коробка передач — це ряд різ
ної величини зубчастих коліщат, умонтованих
на валі рушія та на валі коліс, які з'єднуємо між
собою залежно від потреби.
Коли будуть з'єднані між собою мале ко
лісце на валі рушія та велике колісце на валі
передачі, то колеса будуть обертатися поволі,
бо мале колісце мусить обернутися кілька разів,
заки велике обернеться один раз. Це є т. зв.
перший біг (хід).
Коли хочемо, щоб авто їхало швидше, тоді
на валі мотора мусимо мати більше колісце, а
на валі передач менше. Це т. зв. другий чи тре
тій біг (хід).

СХЕМА

пле.г.
ЧОРОВКИ ПЕТВДЙТ

Наш рисунок ілюструє тільки принцип ко
робки передач. В дійсності вона багато більше
скомплікована.
Механізми зчеплення та коробки передач
можна контролювати або ручно, як це є у біль
шості європейських авт, або автоматично, як є
в більшості американських авт.

еч<\ д о Кол\с

Т>ис. |.
Зчеплення (сіиїсп) складається з ряду дис
ків частинно азбестових, а частинно металевих,
із яких половина є злучена з колінчастим валом,
а половина з валом передачі до коліс.
Коли натиснути педал зчеплення (сІиісЬ
ресіаі), ці диски роз'єднуються, і авто може сто
яти на місці хоч рушій працює. Колінчастий вал
обертається, але він не має контакту із колеса
ми. Як педал зчеплення звільнити, диски стиска
ються і їхнє тертя зачинає обертати колеса. Ко
ли педал зовсім звільнити, колеса оберталися б
із тією самою швидкістю, щ о колінчастий вал.
Це не є завжди бажане. Умовний дороги
можуть бути такі, щ о вимагають, щоб колеса
оберталися повільніше. Механ'зм, який змінчр
швидкість обороту коліс, знаходиться в коробці
передач (>еаг вох).

ПІСЛЯплатники! Заплатіть негайно
заборгованість за минулий рік!
У перегонових автах скринька передач є
завжди оперована ручно і вона має більше ніж
три біги. Перегонові авта, т. зв. Формула І, ма
ють п'ять бігів, які водій зміняє як приспішуючи,
так і звільнюючи біг авта.
Крім цих т. зв. бігів чи ходів, кожне авто
має один задній хід, який дозволяє нам їхати
назад.

ХТО ЗМІНЯЄ АДРЕСУ
хан зараз повідомить про це адміністрацію Юнака
подаючи одночасно свою давню і нову адресу

ААААААААААААДАДААААА

В І Т А Є М О

Н О В О Г О

Редакція «Юнака» нав'язала контакт із ко
лишнім пластуном, що в 1930 році в Україні про
вадив тіловиховання у пластовому таборі на «Со
колі» — д-ром Степаном Зощуком. Тепер він
уже від ряду років працює хірургом цісарських
довірених частин в Аддіс Абебі, столиці Етіопії,
та бажає ділитися своїми цікавими переживан
нями та спостереженнями із читачами «Юна
ка», як також — як пише у своїх листах —
«тримати зв'язок і чимнебудь прислужитися
Пластові».
Щиро вітаємо його бажання, та оце місти
мо знімку д-ра С. Зощука із славним цісарем
Етіопії Гайле Селясіє у часі відвідин шпиталю
минулого року.

С П І В Р О Б І Т Н И К А
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П о г л я н ь т е
на Вашу адресу!
• Біля Вашої адреси подана дата, доки
заплачена Ваша передплата.
• Тих, що ще не вирівняли передплати
за 1967 рік, просимо вислати негайно
свою заборгованість (5.00 дол.)
• Усіх прохаємо — вислати ПЕРЕДплату
за 1968 рік — 5.00 дол.
ПЛАСТУН —

СПОСТЕРЕЖЛИВИЙ

Д-р Степан Зощук прислав нам дві світли
ни трійливої гадюки кобри. Пригляньтеся до них
добре і напишіть до редакції «Юнака», що мо
жете на цих знімках цікавого запримітити. Пра
вильну відповідь помістимо разом із прізвищами
спостережливих пластунів у чергових числах
нашого журнала.

• Будьте ПЕРЕДплатником, а не Ш С Л Я 
платником «Юнака»!
• Останній раз ми писали адреси у гру
дні 1967 р. Тому всі вішати, що дійшли
до нас від 1-ого грудня 1967 р., не є
зазначені на наліпках з адресами.

ПЕРША

ВИСТАВКА

ТВОРЧОСТИ

З ініціятиви 64-го відділу Союзу Українок у
Нью-Йорку влаштовано там у жовтні 1967 р. ці
каву виставку мистецької творчости молоді та
дітей. Участь у ній брали 48 молодих любителів
мистецтва у віці від 4 до 16 років, та разом
показали вони 217 експонатів.
Була там кераміка і вишивка, писанки та
вироби з дерева, але найбільше було заступлене
образотворче мистецтво в усіх його техніках.
Для нас ця виставка цікава тим, щоїїучас
ники — це майже стовідсоткове пластове юнац
тво і новацтво, а почин до неї дала крайова ко
мендантка пластунок у С Ш А пл. сен. Христя
Навроцька. Тому цю виставку можемо справед
ливо зачислити до вияву пластової творчости.
На виставці було багато цікавих і добрих
експонатів, які знайшли признання у наших по
важних знавців мистецтва — отже, наша пла
стова молодь може бути горда з того та запи
сати на своє конто ще один успіх.
Від редакції «Юнака» бажаємо всім цим мо
лодим любителям малярства дальших гарних вислідів у їхній праці і сподіваємося у черговому
році другої, ще кращої виставки їхніх творів.
О. К.

МОЛОДІ

В

НЬЮ-ЙОРКУ

Мак — крейда, рисунок
пл. уч. Марти Навроцької

Фавст — пастеля
рисунок пл. уч. Марусі Ґой
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Хатка нашого джмелина — крейда,
рисунок Бояна Онишкевнча, 4 роки,
сина Лариси і Любомира Онншкевичів.

Чи В и в ж е
вирівняли
передплату?

2. ОЦІНІТЬ Н А Ш В И Д К У
На перший погляд може видаватися, що
вислід додавання чисел обох стовпчиків повинен
бути різний, але коли придивитися уважніше,
побачите, що коли в першому ряді першого
стовпчика дев'ять одиниць, то у другому стовп
чику одна дев'ятка, у другому ряді вісім двійок,
то у другому стовпчику дві вісімки. Звідси вип
ливає, що суми обох стовпчиків ідентичні.
3. СПАНТЕЛИЧЕНИЙ ВОДІЙ
1. МИХАЙЛИКОВІ К О Т Е Н Я Т А
Михайлик дуже любив котята. Завжди, ко
ли якесь знайде на вулиці, приносить до хати
Тільки ніколи не любив казати скільки в нього
І'.ОТЯТ, шоб з нього не сміялися.
Раз його товариші конечно хотіли знати.
скільки в нього котят.
— Небагато, — каже Михайлик, — три
чверті! їх числа, та ще три чверти одного котяти.
Думали, що жартує. А воно зовсім легко об
числити. Спробуйте.
II. РОМКО НА РОВЕРІ
Ромко проїхав 2/3 дороги із хати до шко
ли, як йому тріснуло колесо. Решту дороги до
школи він ішов пішки і втратив на це два рази
стільки часу, ніж перед тим на ровері. Як бага
то швидше Ромко їхав, ніж ішов.

Петро переїхав 15951 милю. За дві години
число десяток тисяч не могло змінитися. Отже,
першою і останньою цифрою нового симетрич
ного числа залишається 1. Цифра тисяч могла і
повинна була змінитися, бо за дві години Петро
переїхав більше ніж 49 миль, але напевно не біль
ше як 1000 миль. Отже, цифра тисяч, а разом
з нею цифра десяток — 6. Число сотень мусіло
бути або 0 або 1. Якби воно було 2, себто число
було би 16261, це значило б, що Петро їхав би
«трошки» зашвидко, бо 310 миль за дві години
ані Таконіком ані Трувеєм Петро хіба не про
їхав. Лишаються дві можливості: 16061 або
16161. У першому випадку швидкість 55 миль
на годину, у другому швидкість 105 миль на го
дину. Гадаємо, що Петро побачив число 16061.
4. ГОЛОВОЛОМКА
Треба поставити —кому, і тоді вийде чис
ло 2,3.

III. СМАЖЕНІ НАЛИСНИКИ

5. НА СПОРТОВІЙ ПЛОЩІ

Мама має тільки маленьку сковорідку на
смаження налисників. Підсмаживши один бік, пе
ревертає їх на другий. На сковороду вміщаю
ться тільки два налисники. Кожний бік налисни
ка підсмажується по ЗО секунд. Порадьте мамі,
як усмажити три налисники не за дві, а за пів
тори хвилини.

Відповідь — не 12 секунд. Діло в тому, що
між першим і восьмим прапорцем є тільки 7 про
міжків, а між першим і дванадцятим тільки 11
проміжків. Кожний проміжок поміж двома пра
порцями змагун пробігає за 8/7 секунди, отже,
на цілу віддаль йому буде потрібно 8/7 х 11 =83/7,
себто 12 4/7 секунди.

КУПЛЮ АБО ЗАМІНЯЮ
із лютневого числа
І. ЧАРІВНІ КВІТКИ

українські пластові марки, коверти, перештемпльовані пластовими печатками,
і пластові металеві відзнаки. Прошу пи
сати на адресу:
¥игу БіасЬепко, 1025 N. Коск\уе11 81.
СЬісаео, ш., 60622, ІГ.8.А.

Чи В и в ж е
вирівняли
передплату?
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Щ е добре не прогули Зимові Олімпійські
Ігрища у Франції, як очі всіх спортовців та ентузіястів спорту звернені у сторону Мехіко, де
мають відбуватися літні ігрища. Властиво виг
лядає, щ о літня Олімпіяда стає осінньою. Звер
ніть увагу: у далекому Мельборні вона була в
листопаді, у Токіо проходила у жовтні. А тепер,
на підставі рішення мехіканського національно
го олімпійського комітету, літні ігри будуть від
буватися від 12 до 27 жовтня.
Як думаєте, щ о відограло головну ролю у
такому вирішенні — клімат, погода? Без сумні
ву. А д ж е навіть у січні у Мехіко — літня тем
пература. Але справа не лише у підсонні. Для
мехіканців 12 жовтня — святкова дата, вона
відзначається по всій країні веселими карнава
лами. Це «діа де ля Раза» — день відкриття
Америки Колюмбом.
А 12 жовтня 1968 року олімпійські Колюмби наших днів знову відкриватимуть Америку,
але спортову. Останніми часами Олімпіяда ко
чує із континенту на континент. З Автралії во
на перенеслась до Европи, звідти в Азію, а те
пер олімпійський вогонь палатиме на землі дав
ніх мешканців американського континенту.
В усякому разі серед сучасних столиць Аме
рики Мехіко, здається, найстарше. Місто засно
ване у 1325 році ацтеками і називалося Теночтитлан. Щ о ж можна сказати про Мехіко —
майбутню олімпійську столицю? Коли вирішува
лось питання про вибір цієї столиці, конкуренти
на засіданнях олімпійського комітету стверджу
вали, щ о в мехіканців нема достатнього досвіду
в організації великих міжнародніх змагань. Це,
одначе, не згідне із правдою, бо в Мехіко у 1962
р. був світовий п'ятизмаг, а щ е у 1955 році — Па
намериканські Ігрища. Стверджували також, щ о
в Мехіко не вистачить спортових споруд — тим
часом на півночі міста вибудувано стадіон із три
бунами на 120 тисяч глядачів, а крім того існує
університетський стадіон, на якому відбувалися
Панамериканські Ігрища. Для учасників Олімпій
ських Ігрищ будують, згідно із традицією, олім
пійські селища, у яких зможуть вмістити 20 ти
сяч мешканців.

1 9 6 8
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Розміщення гостей Олімпіяди також не на
трапляє на труднощі, бо Мехіко — велике місто
з населенням 3 і півмільйона, і в ньому багато
готелів. А проте, уже давно в американській
пресі закликають зацікавлених замовляти кватири.
Одначе, найбільшою проблемою буде для
учасників Олімпіяди їх акліматизація. Мехіко —
місто в горах на височині 7000 футів (понад
2000 метрів) над рівнем моря. Важко звикнути
до кліматичних умовин високогір'я, а щ е важ
че в них змагатися. Тому до вивчення цієї проб
леми покликано цілий ряд лікарів-спеціялістів.
Але їхні погляди не однакові. Директор мехікан
ського кардіологічного інституту стверджує, щ о
здорова людина м о ж е хутко пристосуватися до
такої висоти та виконувати в ній фізичне зусил
ля. Американські ж лікарі уважають, щ о треба
більше як два місяці тренінгу, щ о б призвичаїти
спортовців до цих змінених кліматичних обста
вин. Зокрема бояться вони впливу на висліди
довгих бігів.
Не можна у цій проблемі поминути давнішо
го досвіду, і дуже цікаві є ствердження аргентінського журналіста Вейла, щ о перебував у Мехіко-місті з аргентінською дружиною на Пан
американських Ігрищах. Він пише, щ о відразу
багато спортовців скаржилося на болі голови.
ш у м у вухах, нервозність та безсонність. Через
контраст між денною спекою та холодними ноча
ми багато з них простуджувалося. Найважчими
для більшости учасників були другий та третій
день, для інших четвертий та п'ятий. Але на
п'ятнадцятий день акліматизації усі неприємні
явища минули і арґентінські спортовці прийшлч
до повної форми.
Це все добре знають вибрані учасники Олім
пійських Ігрищ у 1968 році, щ о прибудуть до
Мехіко з усіх сторін світу. Напевно Мехіко буде
повне спортовців щ е довго перед початком Іг
рищ, і кожний буде старатися перейти прикрий
період акліматизації якнайшвидше. Чи це всім
удасться, будемо бачити на телевізорі та з віс
ток у пресі, бо ледви чи багато із нас буде та
кими щасливими, щ о б і собі помандрувати до
мехіканської столиці.
Я. Ч.
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ниченко, І. Дмитренко і К. Оранська.
Монтаж пісень до скечу оформила
пані Роксоляна Герасимович, а фортепіяновий супровід вели наперемі
ну юначки Оксана Процик і Олен
ка Куземська. Мистецьке оформлен
ня виготовив пл. сен. А. Прасіцький.
Вечір пройшов незвичайно ус
пішно при вщерть виповненій залі,
а пластуни та пластунки мали ве
лике вдоволення із такої цікавої ім
прези.

Ю Н А Ч К И У КЛІВЛЕНДІ З М А Г А Ю Т Ь С Я
(За "Америкою")

МІЖ С О Б О Ю
Нещодавно у "Юнаку" ми про (40), потім Христя Кусяка. Деякі із
понували гру: хто знайде найбіль
ш е віршів чи пісень, у яких згаду
ється ріку ДНІПРО.
У Клівленді члени гуртка юна
чок "ВЕСЕЛКА" це спробували і зна
йшли різні цікаві вірші та пісні.
Усі юначки вже є розвідувачками,
і тепер готуються до 3-ої юнацької
пластової проби: деякі з них уже є
новацькими сестричками. Членки
цього гуртка: Марта Новицька, Люба
Росул, Дарця Дем'янчук, Ліда Бод
нар, Христя і Ліда Кусяки.
Найбільше віршів знайшла Ліда
Боднар (48), а друга — Ліда Кусяка

цікавих уривків, які знайшла Ліда
Кусяка: "хоч глянь на мене з-за Дніп
ра" (Т. Шевченко), "Дніпро геть-геть
собі розкинувсь". Лідині цитати тим
цікаві, щ о вона їх усіх підібрала із
творів Тараса Шевченка.
Ліда Боднар підбирала уривки
також із популярних пісень: "Над
Дніпром сплять тумани" (із "Я люб
лю Тебе, Київ"), "Дніпровські ночі,
любі ночі, де ми стрічалися колись"
(із "Таї шумлять біля потоку"), "Зорі
повисли над Дніпром" (із пісні "Над
Дніпром").

П Л А С Т У Н И Н А ПЛЯНЕТІ "ПЕРУН"
У Філядельфії відбулася 23-го
листопада м. р. гарна та дотепна
ревія, яку підготовили та вивели філядельфійські пластуни і пластун
ки, у складі 38 виконавців.
Веселий вечір почався поетич
ною в'язанкою укладу вчительки
школи українознавства п. Є. Береж
ної, у якій поодинокі декляматорки
репрезентували всі етнографічні те
риторії України. Виконавцями були:
Оксана Процик, Дора Варвара, Ніля
Ковальчук, Оленка Куземська, Люба
Білас, Наталка Ковалишин, а запо.
відачкою Оксана Сум.
В українському народньому го
паку укладу ст. пл. М. Новаківської

Увага!
Увага!
Передплатники «Юнака»,
ПЕРЕДПЛАТУ
можна тепер вплачувати в То
ронті в пластовій кооперативі
« П Л А Й » , а в Нью-Йорку в пла
стовій крамниці —
«МОЛОДЕ
Ж И Т Т Я » . Річна передплата для
Канади та С Ш А є тепер 5 дол.

виступали Леся Максимович, Леся
Трипупенко та Олег Завадович. Пре
гарно виголосила вірша Лесі Храп
ливої новачка Наталка Турченюк,, а
вісім пластових акробатів: Ю . Три
пупенко, І. Новосад, С. Ковальчук,
О. Розпутик, М. Мисик, О. Никіш
та А. Никіш продемонстрували свої
акробатичні та боксерські вмілості,
підготовані п. Ф. Лукіяновичем.
У своїх вокальних виступах Хри
стя Дмитерко, Андрій Мадай та Олег
Прасіцький показали, щ о пластуни
мають почуття гумору. Найбільше
подобався О. Прасіцький, щ о пока
зав публіці, на чому основується
пластовий "дух".
На закінчення ревії публіка по
бачила пластунів в одягах косміч
них астронавтів та мец^чанців пля
нети Перун. У тому дотепному скечі, щ о його приготовив член Пласт
прияту та батько пластунів п. Зе
нон Чайківський, виступили пл. юна
ки Б. Чайківський. Ю . Пазуняк, М.
Тарнавський, О. Прасіцький, О. Па
зуняк, А. Максимович і Р. Процик,
та пл. юначки Д. Варвара, Г. Стад-

ПЛАСТУНИ
НА С В О Ю

ЗБИРАЮТЬ
ОСЕЛЮ

Уже другий рік мала пластова
група у Великобрітанії має свою
власну пластову оселю "Верховина",
на якій таборують пластуни і пла
стунки. Оселя вимагає щ е великого
вкладу коштів, і тому пластуни ви
користовують кожну нагоду для збір
ки. Ось 4-го листопада 1967 р. від
булося у Стокон-Трент прийняття з
приводу 21-річчя ст. пластунки Марти Голубович, у часі якого присутні,
за ініціятивою ст. пл. Романа Стригана, зібрали два фунти і п'ятнад
цять шилінгів на каплицю на "Вер
ховині".

І
!Я

На світлині бачимо — ст. пл. М.
Голубович при краянні уродинового
торта.
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У Г О С Т Я Х У ЛАТВІЙЦІВ

Українські пластуни та пластунки під час дефілядн.
У перших днях вересня м. р.
Пластова Станиця у Дітройті, С Ш А ,
дістала доручення репрезентувати
Пласт на святі 50-річчя латвійських
скавтів, та 45-річчя латвійських скавток, щ о відбувалося у стейті Мічіґен. Наша делегація складалася із
групи 12 юнаків та юначок та пла
стових провідників: пл. сен. М. Бажанського, В. Гнатчука, Р. Стефанюка.
Із повним вирядом та україн
ським прапором» ми прибули на міс
це таборування і святкування, яке
названо "Тевземе", і були дуже щи
ро прийняті господарями ювілею.
Нам призначено окремі місця табо
рування у хлоп'ячому та дівочому
таборах, вивішено український пра
пор на призначеній щоглі поміж
американським та канадським та
включено у святкування.
Першого вечора ми взяли участь
у святковій ватрі, а другого дня у
Богослуженні та відвідинах пооди

ПЛАСТУНИ

ноких таборів. Найпопулярнішими
були ми в часі дефілядн на закритті
ювілейних святкувань у неділю, ко
ли гуцульські киптарики пластунок
викликали загальне захоплення се
ред скавтів і численної публіки. Нас
фотографували з усіх боків, а в де
філяді відокремили від таборів, і ми
пройшли під спеціяльним проводом
площею і зайняли центральне місце
перед прапорами та публікою.
Також нашого представника пл.
сен. М. Бажанського викликали до
привіту негайно по відкритті цере
моній. Це все було доказом незви
чайно теплого та дружнього ставлен
ня латвійських скавтів до української
делегації, щ о його ми відчували
увесь час нашого перебування у лат
війському таборі. М и винесли незви
чайно гарні спомини із цього юві
лейного святкування та сподіваємо
ся, щ о й наші господарі будуть нас
добре згадувати.
М. Б.

ФІЛЯДЕЛЬФІЇ

ВІДСЛОНИЛИ СВЯТОЧНО ПОРТРЕТ
ГЕН. Т А Р А С А Ч У П Р И Н К И
Пластова Станиця у Філядельфії
відзначила 50-річчя проголошення
незалежности України та 25-річчя
У П А великим святочним апелем та
відслоненням портрету ген. Т. Чуп
ринки, колишнього пластуна, члена
10-ого куреня УСП-ів "Чорноморці"
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— Романа Шухевича 21-го січня ц. р.
Це велике свято відбулося у за
лі Горожанського Клюбу у присут
ності всіх членів Пластової Стани
ці, новацтва, юнацтва, старшого пла
стунства та сеньйорату, членів най
вищого пластового проводу, крайо

вого пластового проводу, представ
ників місцевих товариств, організа
цій, українських комбатантів та мо
лодечої організації С У М А . Числен
ну участь взяли також члени Пласт
прияту та батьки пластової молоді.
Рідко яка пластова імпреза зібрала
таке велике число учасників і від
бувалася у такому дійсно пласто
вому дусі та порядку. Точне пере
ведення змістовної програми, без
зайвого патосу та непотрібних слів,
короткі промови, виступи пластової
молоді з добре підготованими точ
ками — все це зробило на присут
ніх велике враження.
Після відчитання уривків із 4го Універсалу та святочного наказу,
привітав присутніх голова ГПБула
ви пл. сен. Ю . Ференцевич, а змі
стовне слово виголосив голова ГП
Ради пл. сен. Ю . Старосольський.
Ради пл. сен. Ю . Старосольський. Ви
ступи новацтва, збірна пісня юнац
тва і сценка, укладу п. 3. Чайківського, закінчили програму. Далі на
сцену біля заслоненого портрету
ген. Т. Чупринки вмаршували пра
пороносці, почесні стежі та члени
пластового проводу, а куми та виб
раних 13 юначок тримали 25 лент,
щ о сягали аж до портрету генера
ла, вказуючи символічно на 25 ро
ків від постання У П А .
Святочне відслонення портрету,
роботи мистця Вол. Ласовського, до
конав пл. сен. Яро Гладкий, провід
ний пластовий діяч, член куреня
У П С "Чорноморці" та близький друг
ген. Т. Чупринки — Романа Шухе
вича. Грімке "СКОБІ" при віддані
почести славному пластунові, пісня
"Не пора", а відтак пластовий гимн
закінчили це знаменне свято.
Пластуни Філядельфії справді не
могли найти кращої форми для від
значення 50-річчя Української Дер
жавности та 25-річчя У П А .
Портрет ген. Т. Чупринки зали
шиться у їхньому домі та в їхніх
серцях як завжди живужий доказ,
щ о саме із пластових рядів вихо
дять ті, щ о три головні пластові
обов'язки
роблять змістом свого
життя.
о.л.
Від редакції: на обкладинці цьо
го числа є саме світлина, щ о пред
ставляє урочистий момент відсло
нення портрету ген. Т. Чупринки.

Ю Н А Ц Ь К И Й Л Е Щ А Т А Р С Ь К И Й ТАБІР

П Е Р Ш І
С Т Е Ж І
ХІ.ЛЕШЕТАРСЬКИЙ
П Л А С Т О В И Й
ТАБІР
•ЕА5ТОИ
У А И Е У М . *
25.-ЗР. Г Р У Д Н Я І 9 6 7
Б У
Р Л А К И
Пещатарський табір для юнаків
і юначок у С Ш А відбувся цього ро
ку від 25 до ЗО грудня в Істон Веллей, Н. Й., біля Саратоґи, в новому
лещатарському ресорті подружжя
Цьолків.
Табори зорганізували, як звичай
но, курені У С П і У П С "Перші Стожі" та "Бурлаки", а комендантами
були: пл. сен. Ольга Михайлів і пл.
сен. Ігор Суховерський. Головним
інструктором лещатарства був п. О.
Слупчинський, якого всі знають під
псевдом "Ґоґо", і який кожного року
посвячує свої зимові вакації, щоб
навчати пластунів і пластунок початків лещатарства.
Цього року серед учасників та
бору було багато початківців, і то
му небагато з них могли нарікати,
коли у перших днях табору можна
було їздити лише на штучно робле
ному снігу, бо справжнього було
дуже мало. А проте, всі таборовики
молилися за кращий сніг, і, справді,
у четвер, 28-го грудня, нападало йо-

Чергові зголошують табори бунчужному ст. пл. О. Іліницьному.

V

- ...
Учасники та учасниці табору після закриття із головним інструктором
п. Слупчинськнм.
го так багато, щ о два останні дні
всі мали його аж досить.
Найвідважніша цгістка під опі
кою п. Слупчинського і пл. сен. І.
Суховерського з'їздила із стрімких
закрутів головної гори, а інші мали
прегарні умовний на з'їздах для початкуючих. Табір проминув швидко
та гарно, і в соняшний суботнішній
день станули учасники до закрит

тя перед своїм проводом. Усі одер
жали відзнаки та грамоти закінчен
ня табору та від'їхали домів з утом
леними м'язами, але повні запалу
до лещатарства.
Я. Ч.
Ілюстрація до цього допису (привіт
із табору) роботи "Ґоґа".
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РАВТ УКРАЇНСЬКОЇ ПРЕСИ В ТОРОНТІ
Кандидатка "Юнака" ст. пл. Леся Дмитрів з Торонта
кралею української преси в Канаді на 1968 рік.

заклик кралі до миру. Журналісти
покірно гриклякли перед своєю кра
лею на коліно, а потім відпровадили
"її і князівен до "престола" і з ними
відфотографу валися.
Після коронування краль і дефі
лядн журналістів забава, під вмілим
проводом майстра церемонії п. Бог
дана Синишина, набрала щ е більшо
го розмаху і охоти та була, як ка
жуть, найкращою забавою карнавалового сезону Торонта в цьому році.

'«111
1В:

ГЛснстер церемонії коронування кралі і князівен п. Богдан Синишин пред
ставляє 12 кандидаток українських часописів і журналів у Канаді на кралю
української преси.
ка тижневика "Наша Мета". Дев'ять
інших кандидаток були проголошен
"бояринями української преси Кана
ди". Стали ними: Аня Миндюк, ("Но
вий Шлях"), Надя Цибенко ("Моло
да Україна"), Маруся Верес ("Гори
зонти"), Люба Бурій ("Крилаті"), Л ю
ба Мороз ("Гомін України"), Марій
ка Бойко ("Нові Дні"), Оленка Олешня ("Дороговказ"), Аріядна Охримович ("Ми і Світ") і Леся Шліхта
("Сумківець").
Церемонію коронування кралі і
князівен виконала наша відома те
левізійна зірка Джулістт, яка при
цій нагоді сказала теж кілька до
тепних слів по-українському і ан
глійському до мікрофону. Гості равту, яких було понад 450 осіб, вітали
її неменше еОнтузіястично як кралю
і князівни української преси. Нес
подіваною почесною гостею була на
равті відома українська діячка і пре
зидент Міської Ради міста Дітройт,
Міч. у С Ш А , Маруся Бек, яку пуб
ліка також оваційно привітала.
Сензацією равту була, крім де
філядн краль, весела дефіляда жур
налістів, членів Спілки Українських
Сензацією равту була, крім де
філядн краль, весела дефіляда жур
налістів, членів Спілки Українських
Журналістів (СУЖ), які з великими
срібними перами величини справж
Телевізінна зірка Джулістт коронує
ніх рупг'Тіиць (роботи п. В. Бучка)
кандидатку "Юнака" ст. пл. Лесю
вмашерували на залю і, ставши на
Дмитрів кралею української преси.
проти себе двома павами, вступили
Зліва князівна Оленка Головата,
в "журналістичний бій". Бій припи
зправа минулорічна краля ст. пп. нила поява на "побоєвищі" кралі ук
Іванка Боднарук.
раїнської преси і двох князівен та

В суботу, 17 лютого ц. р., від
бувся в Торонті, в залі Колегії св.
Василія Вел. равт преси.Жюріу скла
ді телевізійної зірки "Джулістт" (ук
раїнка Юлія Сисак-Кавацці), мистця
Мирона Левицького і п. Богдана Синии-ина обрало із 12 краль україн
ських часописів — кралю і дві кня
зівни української преси Канади в
особах: Краля української преси: ст.
пл. Леся Дмитрів, кандидатка пла
стового журнала "Юнак", князівни
української преси: Маруся Глушко,
кандидатка тижневика "Український
Голос" і Оленка Головата, кандидат-
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Після церемонії коронування краля
української преси в Канаді на 1968
р. ст. пл. Песя Дмитрів відфотографувалася з адміністратором "Юна
ка" пл. сен. Омеляном Тарнавський.
Кандидатка "Юнака" на кралю ст.
пл. Песя Дмитрів з Торонта, є сту
денткою 1-ого року торонтського уні
верситету на відділі модерних мов,
абсольвенткою Курсів Українознав
ства ім. гетьмана Івана Мазепи, чле
ном
Українського
Студентського
Клюбу, активною новацькою внховницею, членом танцювальної групи
"Верховинці" в Торонті та абсоль
венткою Музичної Консерваторії з
гри на фортепіяні.

Всі світлини з Равту Української
Преси виконало фотографічне заве
дення панства Кутових "Стівен Фо
то студіо" в Торонті вул. Блюр За
хід 927, телефон: 531-0777.
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• ".. З нагоди Різдва Христового та Нового Року
прошу прийняти для співробітників Редакції і Адміні
страції "Юнака" наші найщиріші побажання кріпкого
здоров'я та найкращих успіхів і задоволення з праці. У
попередньому листі я згадувала, що в грудні відбуде
ться станична імпреза з ціллю придбання фондів для
"Юнака" і "Готуйсь". Відбувся вечір слова, пісні, музи
ки і танку з моральним і матеріялньим успіхом. У за
лученні пересилаю чек на $50.00 на пресовий фонд
"Юнака". Може наші юначки пришлють допис про цей
вечір і знимку до "Юнака". — Остаю з дружнім при
вітом Скоб!" — Пл. сен. Люба Крупа, кошова, Трентон,

США.
• "... Високоповажані ПановеІ Управа Української
Народньої Каси в Монтреалі рішила призначити на прес
фонд "Юнака" суму $50.00. Чек у долученні. Розуміючи
вагу друкованого слова для нашої молоді, спішимо хоч
невеликою сумою причинитися до так важливого діла,
яке Ви виконуєте вже від років. Бажаємо Вам у Ново
му Році ще більших успіхів і витривалости у Вішіїі
праці. Шасти Вам Бо?г.е! Остаємо з належною пошаною".
— За Управу Української Народньої Каси у Монтреалі
— Микола Андрухів, заступник справника.
• "... Прошу прийняти до відома, що гурток "Маки"
із 44-ого Куреня УПЮ-ок у Ньюарку, С Ш А , видав ще
одне число газетки, яку ми назвали "Мрія". Пересипає
мо Вам один примірник "Мрії" для Вашої інформації
та дальшого вжитку. — Скобі" — За провід гуртка "Ма
ки": пл. розв. Ляля Мельник, Ньюарк, С Ш А .
• "... Дорогий ЮначеІ Недавно наш гурток "Лебе
ді" з 18-ого куреня ім. Олени Пчілкн в Нью-Йорку обі
цяв прислати ди Вас збірник нашої гурткової праці. То
му оце пересилаємо Вам нашу гурткову газетку. Це
праця усіх членок нашого гуртка, і це допомогло нам
здати вмілості із журналістики. Не дуже нам добре ви
йшов друк, але це наша перша спроба і напечно в май
бутньому це виправимо. Просимо ласкаво переглянутії
наг"/ газетку та вмістити в "Юнаку" з неї до-тис під
наголовком "Маніфестація за волю України під час Сві
тового Конгресу Вільних Українців". Думаємо, що буде
корисно всім читачам "Юнака" це прочитати. З цим
листом пересилаємо також $10.00 на пресовий фонд
"Юнака" від дев'ятьох членок нашого гуртка "Лебеді"
та від нашої подруги — впорядниці ст. пл. Люби Данилишин. — Скобі" За провід гуртка УПЮ-оч "Лебеді":
пл. уч. Анна Туринська, гурткова, пл. уч. Марта Кандкк, писар, Нью-Йорк, С Ш А .
• ...Дорогий ЮначеІ Пересилаю передплату ні
1968 рік. Також пересилаю слова та ноти до пісні, яку
моя мати часто співає. Ц ю пісню скомпонував україн
ський студент із Гуцульщини. Якщо уважаєте за відпо
відне, прошу помістити цю пісню в "Юнаку". Будемо
дуже раді обидві з мамою. Читаю "Юнака" з охотою
кожного разу, як лише до мене прийде. Пересилаю $1.00
на пресфонд "Юнака". Скобі" — Пл. уч. Наталка Стрі
лецька, Монтреаль, Канада.
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9 Гурток "Карпатські Дзвіночки" з 38 Куреня У П Ю ок ім. Марусі Тарасенко у Пасейку, С Ш А , пише до нас:
"До Редакції "Юнака", Торонто, Канада. Хочемо вияви
ти свою думку і щиру подяку за так гарно редагованого
"Юнака", якого дістаємо кожного місяця. Нам усім по
добалися зокрема ілюстровані сторінки "Пізнай свій
край", якого ми не знаємо, а про який чуємо від своїх
батьків і виховників у Пласті. Також з великим захоп
ленням читаємо статті під наголовком "Сучасні визнач
ні українці", на мистецькі теми і, очевидно, усі усміш
ки. Поради Подруги Дади дуже часто дають нам від
повіді на всякі наші запити. Приємно нам читати також
про всіх інших пластунів і пластунок, розкинутих по
цілому сеіті. М и — юначки з гуртка "Карпатські Дзві
ночки" бажаємо Вам успіхів у майбутньому у так труд
ній, дбайливій і жертовній праці, яка нам усім прино
сить так багато користи. Скобі" — Пл. уч. Зірка Гірняк
— гурткова гуртка "Карпатські Дзвіночки", Пассейк,
США.
# "...Дорогий ЮначеІ Пересилаю передплату $5.00
на рік 1968. Мені Ти дуже подобався." Скобі — Пл. юн.
Марта Кічоровська, Адельфі, С Ш А .
# Один із наших юних читачів з Югославії, що на
основі дарункової передплати дістає тепер нашого "Юна
ка", написав до нашої адміністрації з нагоди різдвяних
свят: "З нагоди Різдва Христового і Нового Року заси
паю редакції і адміністрації "Юнака" найкращі поба
жання... Весело Вам колядую нашу українську коляд
ку — "Бог предвічний народився..." Отримав "Юнакп"
за жовтень і листопад. Дуже мені подобається. Дякую
Вам усім за дар. Бажаю багато успіхів у грчці і щиро
Вас здоровлю" — учень Ромко Н...., ЗагреЗ, Югославія.
Від Редакції: 3 певних причин не подаємо повного пріз
вища цього нашого друга.
• "До Хвальної Адміністрації журнала "Юнак", То
ронто, Онт. — Хвальна Адміністраціє! В долученні пе
ресилаю чека на 50.00 дол. як мою скромну пожертву
на пресовий фонд Вашого знаменитого журнала "Юнак",
який не тільки мій син, але і я з незвичайною увагою
читаємо. Я сам як колишній пластун (хоч дуже корот
кого тривання, бо вкоротці після зорганізування нашо
го гуртка в Станиславові, якого "братчиком" був ред
Петро Рогатинський, тепер у Дітройті) високо доцінюю
корисну для української молоді працю, виконувану Ва
шою організацією, а зокрема знаменито редагований і
прекрасно оформлений журнал 'Юнак". Щасти Вам Бо
же у Вагг-ій прації — 3 глибокою для Вас пошаною" —
Нестор Ріпецькнн, Торонто, Канада.
• "...У прилозі висилаю поштовим переказом $5.00
на передплату "Юнака" на 1968 рік. Христос РождаєтьсяІ"
— Єпископ Борис Яковкевнч, Вінніпег, Канада.
• "... Рідна Школа в Рочестері висилає чек на суму
$5.00 як передплату на журнал "Юнак". — Д-р Степан
Чорній, директор школи, Рочестер, С Ш А .
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пл. юн. Юрій Тарнавський, Торонто, Канада
2,00
пп. юн. Ігор Савчук, Вудсайд, С Ш А
2,00
В і д
адміністрації
пл. юн. Тетяна Артимишин, Фіпядельфія, С Ш А
2,00
пл. уч Остап Дідух, Монтреаль, Канада
2,00
ПОЖЕРТВИ НА ПРЕСФОНД "ЮНАКА"
ст. пл. Петро Срібняк, Вінніпег, Канада
2,00
пл. юн. Тоня Штуль, Париж, Франція
2,00
Юначки-самітниці у С Ш А замість квітів на свіжу
пл. юн. Оксана Касіян, Чікаґо, С Ш А .
2,00
могилу пл. уч. Оксани Мостович з Люісвіпл,
пл. юн Роман Процик, Філядельфія, С Ш А
1,00
Кентакі, С Ш А
$30,00
ст. пл. Дарія Бар-чн, Нью-Йорк, С Ш А
1,00
36-ий курінь УПЮначон Ім, Олени Кисілевськоі,
пл. сен, Надія Гафткович, Гартфорд, С Ш А
1,00
Чікаґо, С Ш А , замість квітів на свіжу могилу
ст. пл. Роман Турчиневич, Торонто, Канада
1,00
незабутньої опікунки свого куреня бл. п.
пл. юн. Євген Волошин, Акрон, С Ш А
1,00
Марії Яримович
25,00
пп. юн. Ігор Голінка, Вінніпег, Канада
1,00
пп. уч. Ірина Мостович, Лексінґтон, С Ш А , замість
пл, юн. Михайло Нечай, Монтреаль, Канада
1,00
квітів на свіжу могилу невіджалуваноі двою
пл. уч. Наталка Стрілецька, Монтреаль, Кадана
1,00
рідної сесртн пл. уч: Оксани Мостович
10,00
пл. юн. Ліля Мартинець, Рочестер, С Ш А
1,00
Гурток 'Лебеді", 18-ий курінь УПЮначок ім Олени
пл юн. Богдан Шмляр, Монтреаль, Канада
1,00
Пчіпки, Нью-Йорк, С Ш А
10,00
П. Маріян Коць, Аппер Монтклер, С Ш А
0,50
Управа Пластпричгу в Чікаґо, С Ш А , замість квітів
Разом у цьому списку
5150,20
ча могипу бл п. Петра Сарапука
10,00
• На покриття коштів видавання та на дальшу
пп. розв. Андрій Ярош з нагоди здавки 2-ої пла
розбудову "Юнака" не вистачає самих передплат.
стової проби, Фор ест Гіллс, С Ш А
5,00
• За останні гри роки знаяно побільшилися кошти
пп сен Богданна Титла, Гасбрук Гайте, С Ш А
5,00
видавання "Юнака", зокрема наступила велика під виш
пп, юн. Анна Слюсарчук, Дітройт, С Ш А
5,00
пл. сен Богдан Пендзей, Торонто, Канада
. ... 5,00 ка ціни паперу, друкарських коштів і поштових оплат,
а передплата (в Канаді і С Ш А 5.00 дол. річно) залиши
пл. юн. Роман Кизик, Нью-Гейвен, С Ш А
5,00
лася така сама, як була ще в 1965 р. Через те наш "Юнак"
пл. сен. д-р Орест Гаврилюк, Форн БелвІр, С Ш А 5,00
потребує додаткових прибутні в.
пп. юн. Артур Белендюк, Аппер Монтклер, С Ш А 3,50
• Тому кожний передплатник "Юнака" повинен
пл. юн. Рута Панчук, Чікаґо, С Ш А
3,00
раз у рік скласти пожертву на пресфонд свого журнала!
пл. сен Ярослав Лучкань, Гартфорд, С Ш А
. 3,00
# Кожний гурток і кожннн курінь пластових юна
пп сен. Василь Ісаів, Аахен, Німеччина
2,70
ків чи юначок повинен також раз у рік скласти пожер
пл сен. Осип Стецура, Рівердейл, С Ш А
2,50
тву на пресфонд "Юнака"
пл. юн Віра Никифорук, Джексон Гайте, С Ш А
2,00
УСІ Ж Е Р Т В У Й М О Н А ПРЕСФОНД "ЮНАКА"!
пл. юн. Христя Зимна, Нью-Йорк, С Ш А
2,00
ст. пл. Юрій Плотиця, Торонто, Канада
2,00
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П І Ш Л А Д О СУСІДКИ

Знайома, зайшовши до хати.
запитала малого Івася:
ТОЧНО ПО РЕЦЕПТУ
— А де твоя мама?
Під час обіду, коли чоловік їв
— Та пішла до сусідки на
м ясо. він запитав у жінки:
п'ять хвилин.
— Мені здається, щ о воно не
— А давно?
доварене.
— Та вже з годину тому.
— Чому ж. — відповіла жін
ВТІШИВ
ка. — я його варила точно по
Трофим. — Бачиш друже, я
рецепту. Два фунти м яса повин
ні варитися одну годину. А я ку вже майже лисий...
Іван. — Т о не біда. Зате не
пила один фунт і варила півго
будеш сивий!
дини.
п г і л р г|[» »
ОііСЬЛКА

144 Друга Евеню в Нью йорку
(в кастовому Домі)
ТИ : ОН*воп 4-9574/79/98
відкрита щодня від вчасного ранку до пізної ночі.
Зими. , тегл, перекуски, сніданки, полуденки •> содові води
морозиво
солодощі — теж вибагливі, імпортовані
шкільне кчии приладдя "І- українські і чужомовні часописи
'/Веселка» є улюбленим місцем зустрічів нашої молоді!
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Єдина пластова крамниця
у С Ш А має на складі:
•пластові однострої • плаі юні відзнаки до одностроїв
і таборовий виряд • пласто
ну лі гературу • і і п
М О Ь С Ю Е 7.УТТІА, Іпс.
302 Е. — 91Н 81.,
^ \ у Уогк З, N . V., ІІ.Ч.А.

У11'"

" "

Ш^ТЧЧчГТ

О Щ А Д Н І С Т Ь
це прикмета кожного доброго пластуна
та кожної доброї пластунки.
П Л А С Т У Н И й ПЛАСТУНКИ!

7
Замість квітів на свіжу могилу

Складайте Ваші ощадності в нашій найбіль
шій і найстаршій у Торонті кредитівці

БЛ. П. ПЕТРА САРАПУКА
батька п. О. Турчин — члена Управи Пласт
прияту мри Пластовій Станиці в Чікаґо, С Ш А ,
складаємо 10.00 дол. на пресфонд "Юнака .

У к р а ї н с ь к а
К р е д и т о в а

УПРАВА П Л А С Т П Р И Я Т У
в Чікаґо, С Ш А

С п і л к а

297 Соїіеее 81. — Тогопіо 2В, Опі.
Теї.: 922-1402
г^Р^^ЯТИІІ
^^^*^^

І*

Замість квітів на свіжу могилу
моєї дорогої, невіджалуваної
двоюрідної сестри

ПЛ. УЧ. ОКСАНИ МОСТОВИЧ
Пластун Ти, юнак?
О Щ А Д Н І С Т Ь — Твій знак!
Щадити щоденно учись!
Як будеш студент,
Той доляр, той цент
Тобі допоможе колись
Здобути знання, прожиток, ім'я!
• ЗА О Щ А Д Н О С Т Е В І ВКЛАДИ «Самопо
міч» платить 4 У 2 % ДИВІДЕНДИ.
• К О Ж Н А С У М А ВКЛАДУ враз із усіма
фондами має своє ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.
ФЕДЕРАЛЬНА
КООПЕРАТИВА

КРЕДИТОВА

з ЛюїсвІлл, Кентакі, С Ш А ,
що ненадійно згинула трагічно із своїми бать
ками в автовій катастрофі 19 січня ц р., складаю
10.000 дол. на прес фонд "Юнака".
Пл. уч. ІРИНА МОСТОВИЧ
Лексінґтон, Кентакі, С Ш А
Замість квітів на свіжу могилу

ПЛ. УЧ. О К С А Н И

МОСТОВИЧ

з Люісвілл, Кентакі, С Ш А
складаємо 10.00 дол.
на пресфонд "Юнака".
Гурток "РУСАЛКИ"
36 Курінь УПЮ-ок
їм. Олени Кисілевської
Чікаґо. С Ш А

„САМОПОМІЧ"

• У ЧІКАҐО
2351 \¥евІ СЬісаео Аує
Теї.: Н П 9-0520
Спісаео, ІП., 60622, ТЛ.8.А.

Е.^.^Л.Т^*.Ч.*.ЧЕ^^Г^^^^^^^^ТТДДД

З Д О Р О В И Й і С М А Ч Н И Й ХЛІБ
та всякі інші печива
випікають
УКРАЇНСЬКІ ПЕКАРНІ
власниками яких є
Анна і Роман Вжесневські

Т к е Риіиге Вакегу
735 Оц«*п 5»., УУехЬТогопіо, Оптагіо
Т.І.: Е М 8-4235
* * *

Нотпе Т о ю п

Вакегу

164 Кап* Ау«., Тогопто( Опіагіо
Теї.: К О 7-7244

НШЯ

л щ щ ш і к я я т а

Нормально банки платять за ощадності
З відсотки. За Ваші ощадності Н А СПЕЦ І Я Л Ь Н О М У Ю Н А Ц Ь К О М У КОНТІ в на
шій КрвДИТІВЦІ Одержите: £Й 'Л °/

ЩАДІТЬ МІСЯЧНО
по 5.00 долярів
а після 5 років одержите

343.00 дол.
СКЛАДАЙТЕ СВОЇ О Щ А Д Н О С Т І
в українській кредитівці
" Б У Д О Ч Н І С Т Ь "
КРЕДИТОРА КООПЕРАТИВА В ТОРОНТО
140 Ва1гшг;1 5».

Тогопіо 2В, Оп».

ІГ поі йеііуегеті ріеазе геїигп Іо:
У Г Ш А К Ма^агіпе
2199 Віоог 81. \У., Тогопіо 9, Опі., Сапагіа

•'•;,:

К Е Т Ш Ш Р 0 8 Т А С Е СІІАКА1ЧТЕЕВ

®
СИНИЦЯ

В

12/68

ВиГГаІо.ЛЛ. 1^210

©

^
ПІДСНІЖНИК

ЛАСТІВКА

СОЛОВЕЙ

ІУіог М в к и о Ь

П л а с т о в і й

^
БАРВІНОК

>
ФІ Я Л К А

к о о п е р а т и в і

БОРСУК

БД Ж О Л А
ПЛАЙ
Р Ь У СО-ОР І/ГО., 768 0.иееп 81. XV., Тогопіо 3, Опі.
ЗАМОВЛЯЙТЕ ПЛАСТОВІ ВІДЗНАКИ
Є
•
•
•
•

ЇЖАК

БОБЕР

®
ЛИС

ф

новацьких
юнацьких
новацьких
нов. і ю н .

КАЖАН

роїв і гнізд
гуртків і куренів
і юнацьких проб
іспитів умілостей

У цьому оголошенні поміщені зразки відзнак
юнацьких гуртків, які продаємо по 50 центів за штуку.
Маємо постійно на складі 40 різних родів таких відзнак
і можемо їх кожночасно вислати. Виготовляємо також
інші відзнаки роїв У П Н і гуртків У П Ю на замовллсння.

САЙГАК

КУПУЙТЕ В НАС ТАКОЖ:
-к всякі інші пластові відзнаки -^- усі частини пластових
одностроїв -^ таборовий виряд -^г спортове ппіпаддя
•^ усі пластові видання, а зокрема обов'язковий для юнац
тва посібник, автором якого є основник Пласту
П Р О Ф . Д-Р О Л Е К С А Н Д Е Р Т И С О В С Ь К И Й ( Д Р О Т )

РИСЬ

Ф

Життя в Пласті

ВЕДМІДЬ

ЗАЄЦЬ
544 сторін • багато ілюстрацій ф ціна 6.50 дол.
* КУПУЙТЕ В ПЛАСТОВІЙ КООПЕРАТИВІ «ПЛАЙ»!
* ЧИСТИЙ ПРИБУТОК КООПЕРАТИВИ «ПЛАЙ»
П Р И З Н А Ч Е Н И Й Н А В И Х О В Н І ЦІЛІ П Л А С Т У !
ВОВК

ОЛЕНЬ

®
ЛЕОПАРД

КОБРА

®
ОРЕЛ

@
СОКІЛ

ГОТ УР

ТАРПАН

