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21. Р. Янішевська: їдемо до Европи
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"Юнак" — журнал пластового юнацтва. Появляється що
місяця крім липня і серпня. Видає Головна Пластова Булава.
Редагує колегія. Члени редакційної колегії: пл. сен. Ольга
Кузьмович, пл. сен. Тоня Горохович і пл. сен. Омелян Тарнавкий. Наліпка: пл. сен. Ярослав Елиів. Технічний редактор і
адміністратор: пп. сен. Омелян Тарнавський.
Річна передплата: С Ш А і Канада (у валюті своєї країни)
— 6.00 дол., Австралія — 3.50 австр. дол., Австрія — 100 шіл.,
Аргентіна — 350 пез., Бельгія — 120 бел. фр., Велика Брітанія
— 1.0.0, Німеччина — 10 н. м., Франція — 15 фр. Ціна одного
числа: у С Ш А і Канаді — 60 центів.
Редакція застерігає собі право виправляти мову, як теж
скорочувати й виправляти одержані матеріяли згідно з плас
товою термінологією, пластовими виховними напрямними та
вимогами юнацького віку читачів.
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Святослав Гординський
Дорогі Подруги і Друзі!
НА ГОРІ КНЯЗЯ ЛЕВА
Коли приходить місяць листопад, Ви знає
те, Дорогі Подруги і Друзі, щ о Вас чекає Листо
падовий Апель, листопадове свято, а, звичайно,
і Святкова Панахида в церкві, на яку наші пла
стуни і пластунки приходять із прапорами і в
одностроях.
Часто Ви, молоді Подруги і Друзі, звичні до
цієї листопадової рутини, навіть не застановля
єтеся, чому рік-річно українська громада так від
значає святково річницю Листопадового Зриву
та щ о таке сталося 1-го листопада 1918 року у
Львові.
Те, щ о для Ваших дідусів і бабунь було ве
ликим, хвилюючим моментом їхнього життя
для Вас це вже лише частинка нашої історії, яку
треба вивчати, але яка для декого з Вас, і не
дуже то цікава.
Для пластового юнацтва ті роковини в'яжу
ться щ е і з листопадовим змагом, який, одначе,
щоразу рідше відчувається у поодиноких пла
стових станицях, та з листопадовим апелем, на
якому підвищують пластові ступені і переводять
з уладу до уладу, і на якому треба вислухати
святкового наказу і відповідної змістом про
грами.
О т о ж тому, щ о все те Вам так добре зна
не, — ми хочемо цим разом витягнути Вас із
цієї втертої рутини святкування 1-го Листопада
та піддати Вам, як можна його відзначити інак
ше, а м о ж е й краще.
Перечитайте добре це число «Юнака», то
м о ж е зрозумієте, щ о не завжди для відзначення
історичних роковин мусить відбуватися те саме,
не завжди це мусить бути конечно свято з вір
шами та співом, а м оже бути відкриття слов'ян
ського відділу місцевої бібліотеки, щ о постала
при помочі пластунів, чи так нещодавно пере
житий спомин із відвідин України та княжого
Львова, на ратуші якого маяв 1-го Листопада
1918 року так гордо і радісно український пра
пор.
В а ш а редакторка

Так відходять нестримно у безвість хвилини.
За хвилинами дні, а за днями роки,
І, як перше, гора осипається Львина
Золотавим піском, мов минуле важким.
Гнівне сонце встає і, завісу імлисту
Розірвавши, як рана палає згори,
Тіні крилами б'ють, і каштанове листя
Розмітають і кидають люті вітри.
Важкотіли леви, підірвавшись на лапи,
Кам'яніють під луками хмурих будов,
І на мурах віків недокінчений напис
Снить про синяву днів, замережану в жовть.
МОЄ МІСТО
В осінній млі така прозора мить
Минулих днів, розстріляних шрапнелем;
Щ е вчора бачив я його цілунків слід,
Додому ідучи повз мури цитаделі.
Встаєш ти важко з мли квадратами будов.
Л и ш е віки звели безжурно і високо
Н а куполи твоїх старих церков
Граційний ренесанс і пристрасне бароко.
Твій ринок, у рядах похмурих кам'яниць,
Д е вікна підняли зчорнілих ґзимсів брови.
Тривожно задививсь у темряву сторіч.
Заслуханий іще в останній зойк Підкови.
Зіп'явшись на щити Гранітні, коло брам
Там ждуть уперто льви, насуплені і злючі,
Щ о б кинутись до віч твоїм майбутнім дням,
Багряним дням, щ о прийдуть неминуче.
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11 листопада ц. р. минає рік, як широка пла
стова родина прощала в Торонті на вічний спо
чинок одну із своїх найкращих пластових виховниць і провідниць поколінь молоді, сл. п. пл.
сен. Кикелію Паліїв, яку у Пласті загально на
зивали — Подруга Цьопа.
Про Неї писали ми багато у 12-ому числі
«Юнака» за 1969 р., і наші молоді читачі, які
не мали щастя знати Подруги Цьопи, могли дові
датися не одне про її повне змісту та пластової
праці життя.
Для нас — тих численних, щ о їм пл. сен.
Цьопа Паліїв допомогла найти ціль і зміст справ
жнього «життя у Пласті» — її постать залиши
ться, здається, назавжди особливо живою у па
м'яті.
І тепер, у цю першу річницю прощання на
холодному цвинтарі «Проспект» у Торонті, не
згадуймо її лише смутком і панахидами, а викличімо її живий та енергійний образ перед на
шими очима і передаймо його молодшим подру
гам і друзям, щоб і для них стала Вона близькою
і ясною, якою є Покійна у наших думках і спо
минах.
З цим бажанням містимо понижче дві карти
ни з діяльности сл. п. Подруги Цьопи та її особ
ливого відношення до нашої молоді, так як його
відчували два різні покоління. Одна картина з
колишньої діяльности пл. сен. Ц. Паліїв у таєм
ному Пласті, а друга з останніх років її праці у
Школі Українознавства в Торонті.
Редакція
ТАКОЮ БУЛА ПОДРУГА ЦЬОПА...
Я була вже декілька міся
ців у Перемиському Інститу
ті*, а все таки відчувала, щ о
я не зовсім злита зі спільно
тою, щ о їй на ім'я було —
шоста кляса. Передусім ба
чила я, щ о під поверхнею ті
єї спокійної зразкової кляси
діють щ е якість підземні та
ємні струї, до яких я вже зо
всім не мала доступу.
Хоч як балакучі та повні відвертої щирости
одна до однієї були дівчата в тому віці, але вмі
ли мовчати як закляті, коли було треба.
Я зауважила, як деколи зникають на довший
час деякі з товаришок, щ о б повернутися опісля
до зайнять з так само мовчазним лицем, як пе
ред тим. Я бачила, як Марушка часто проходжу
ється зі старшими товаришками і проводить жва
ві розмови, які завжди переходили на злободен
ні теми, коли хтось посторонній наближався. І
моє повне амбіцій серце «смотрика» сильно бо
ліло, щ о стою осторонь таємниць.
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А ж одного дня почала зі мною розмову «осьмачка» Наталка Д. — Притоку дав предмет на
шого вічного страху і ненависти, професор лі
тератури, поляк, та його нетактовний виступ.
А там наші розмови стали частішими й що
разу щирішими. Бувало вже, щ о Наталка, обняв
ши мене навпів, проходжувалася по широкому
коридорі гімназії, а я крадькома дивилася, яке
це враження робить на моїх товаришок, щ о все
щ е не могли знайти спільної мови із «зарозумі
лою львів'янкою».
А ж одного разу Наталка запитала мене, чи
маю охоту вчитися з нею і щ е кількома това
ришками українознавства, щ о таке скупе в гім
назії з приводу гострої контролі польської вла
ди. Розуміється, це м о ж е відбуватися тільки по
тайки. Але цього Наталка не потребувала навіть
підкреслювати.
«Завтра о 4-ій годині на піддаші Інститу
ту» — сказала мені так між двома фізичними
правилами, щ о ми їх саме голосно вивчали, бай
дужим тоном Марушка.
Я не могла дочекатися назначеної години.
Обдумувала ввесь стратегічний плян і пильно
стежила, щ о роблять інші товаришки. Це була
пора, коли ми, інститутки, сиділи у своїх клясах
і вивчали лекції на наступний день. Мені, щ о пер
ший раз у житті, ішла на таємні сходини, здава
лося, щ о я напевно в цій своїй дорозі натраплю
на цілу масу перешкод. Але, розуміється, зайшла
до «мети» зовсім просто та із здивуванням по
бачила вже там шістьох моїх товаришок, і то
таких, яких я найменше сподівалася там зустріти.
Мій прихід не викликав ніяких коментарів,
ні запитань. З певністю, усі вже знали про те
давніше, а мені в цій хвилині здавалося, щ о теп
лий погляд Наталки відбився і в очах цілого гур
тка та перший раз проламав льоди між мною —
«новою» та іншими «старими».
Гутірка Наталки була, здається, призначена
в першу чергу, щоб поінформувати мене. Вона
говорила про розв'язання Пласту, про потребу
продовжування тієї самовиховної роботи між на
ш о ю молоддю без легальних рамок і про пере
слідування польської влади. М и сиділи тісним ко
лом на запорошених сходах і вікні, а Наталка
оповідала нам про табір на «Соколі», спільні ва
три й мандрівки, про пластову дружбу і збере
ження пластової таємниці.
Сходини відбувалися правильно щотижня,
але місце і пора змінялися дуже часто. М и вив
чали під проводом Наталки матеріяли до першої
проби, хоча ніколи ні одним словом не було мови
про нашу приналежність до таємного Пласту та
про те, чи такий існує.
Записувати Наталка майже не дозволяла
так, щ о все треба було відразу вивчати на па
м'ять. У конечних випадках кружляв між нами

один-однісїнький примірник «Життя в Пласті»,
який найчастіше переховувався у сіннику. В на
шій клясі існували два чи три гуртки, але всі ми,
здається, конспірацію знаємо від колиски, — не
знали ми одна однієї, а єдиним лучником між на
ми була Марушка.
Мені здається, це саме було десь в часі свята
св. Юрія, як Марушка прийшла з великою но
виною.
— Увечорі, по згашені світел, сходимо до
руханкової залі — буде присяга.
День тягнувся у безконечність, повний, очі
кувань і неспокою, «як то воно буде». У голові
роїлося від плянів, як перепровадити ту вечірню
виправу.
М о я спальня сусідувала з кімнатою «пані Цьо
пи», яку ми всі так любили, а рівночасно бояли
ся її, як вогню. Вона саме в тому часі була на
ш о ю опікункою в Інституті, а в наших спальнях
панувала «військова дисципліна». Пані Цьопа бу
ла всюди і все бачила, і тому висмикнутися з
кімнати після «нічної тиші» видавалося мені май
ж е неможливим до виконання.
Але ось прийшов і вечір. Точно, як звичай
но, о дев'ятій годині, пані Цьопа прийшла згаси
ти світло і всі розмови замовкли. Крізь дерев'я
ну стінку було чути не лише розмови, але й кож
ний стукіт, — а з Цьопою не було жартів! Дов
гу хвилину лежала я зовсім непорушно, одягне
на, а ж вирішила спробувати встати. Не знаю, чи
мої товаришки справді вже спали, чи просто не
хотіли мене зачіпати. Д о дверей дійшла я без
найменших перешкод. Із кімнати Цьопи проби
вався вузький струмок світла, і мені видавалося
прямо неможливим пройти без її спостережен
ня. Ось стане зараз на порозі віч-на-віч зі мною і
щ о тоді? Серце билося із цілої сили, але добра,
стара долівка не заскрипіла, як це було її зви
чаєм, і я опинилася на сходах, а вкінці і в руханковій залі.
Там ворушилися вже тіні, які часом попада
ли у смугу світла, щ о його кидала вулична ліхтарня, і я могла пізнавати обличчя. А було кого
бачити! Справді «цвіт» гімназії із трьох вищих
кляс, найкращі в науці, спорті й товариському
відношенні.
Я віднайшла свій гурток, і ми шепотом пе
рекидалися словами. Все щ е з'являвся хтось но
вий, тіні переливалися, але тиша повна вичіку
вання тримала цупко всіх у руках.
— Як воно буде, хто буде відбирати прися
гу, чи побачимо вкінці когось із тих таємних
провідників, щ о невидною рукою кермують на
ш о ю працею? М о ж е приїхав хтось зі Львова? —
впало питання коло мене.
Але в тій хвилині, ті, щ о були близько две
рей, заемтушилися, хтось новий увійшов, двері
зачинилися і всі завмерли на своїх місцях. А від
гурту при дверях відорвалася одна тінь і в кіль
кох енергійних кроках стала у смузі світла.
Я не вірила своїм очам — це була... Подру-

1' Я
Сл. п. Цьопа Паліїв серед членів пластового проводу
під час Ювілейної Пластової Зустрічі в 1957 р. на
Пластовій Січі біля Торонта. На світлині бачимо в
першому ряді з ліва на право сл. п. Сірого Лева (дру
гий) і сл. п. Дрота (четвертий, біля Ц. Паліїв).
га Цьопа. Але такий добре знаний її голос роз
віяв мої останні сумніви. На його наказ ми стали
в лаві. І забриніли в темряві слова пластової при
сяги із дрижачих уст кількох десяток дівчат.
«У пам'ять давньої предківської слави
Вкраїні обіти складаю отсі...»**
В залі державної школи, де ми стільки ра
зів відбували зненавиджені «паньствово-твурчі»
поранки — складали ми перед учителькою цієї
ж школи свою першу в житті таємну пластову
присягу.
Цей момент залишився досі в моїй пам'яті,
і не притьмарили його ніякі пізніші, великі чи
малі переживання.
Наш колишній перемиський курінь юначок
розсипався по цілому світі і стратив контакт між
собою. Навіть тих, тоді близьких, уже давно не
має. Наталка від років за мурами бельгійського
манастиря, Марушка — «за залізною заслоною»,
Славка спочиває на Личаківському цвинтарі, Лідка — здається — в Австралії, і так можна б дов
го вичисляти. Навіть не знаю, чи хоча одна, щ о
пережила зі мною ту присягу, буде читати ці
мої рядки. Не стало вже і Подруги Цьопи. Але
важливе, щ о є щ е кому розповісти про нашу не
забутню виховницю і є для кого в'язати минуле
.із сьогоднішнім для кращого завтра нашого Пла
сту.
Ольга Кузьмович
* Український Інститут для дівчат у Перемишлі
— широко відома середня школа для українських дів
чат у Галичині.
** Це є уривок колишнього тексту пластової при
сяги, який тепер звучить: "На лицарську честь і на
предківську славу Вітчизні обіти складаю такі: ".

ПОДРУГА Ц Ь О П А ЯК В И Х О В Н И К
І УЧИТЕЛЬКА
Сумна вістка про смерть
визначної пластової провід
ниці та громадської діячки,
пл. сен. Кикелії Паліїв, по
ширилась по Торонті, по Ка
наді і по інших країнах віль
ного світу, напевно і по Ук
раїні... Ця вістка сколихнула
всю українську громаду, зо
крема нашу пластову молодь,
хоча майже всі знали про
довгу і важку недугу бл. п.
подруги Паліїв. До похоронного заведення на
панахиди, крім старших, прийшла численно та
кож молодь, щоб не тільки помолитися за душу
Покійної, але заявити свою палку любов і поша
ну до цієї великої пластової провідниці, колиш
нього члена найвищого пластового проводу, а
також нашої дорогої учительки на Курсах Укра
їнознавства при Свято-Миколаївській Школі в
Торонті. Біля домовини стояли з прапорами де
легати від пластової молоді та учнів наших Кур
сів Українознавства.
Як учениця Курсів Українознавства згадую
подругу Паліїв як нашу учительку. Мені прига
дуються зокрема її лекції української культури.
Скільки любови і пошани було в Покійної до ук
раїнського побуту і рідних традицій. Ц ю любов
до всього свого рідного вона перелила в наші
душі і серця. Раділа кожним виявом нашого
прив'язання і зрозуміння до нашого минулого.
Просила його шанувати і далі плекати. Навіть
картала тих, хто байдуже ставився до того, що
повинно нам бути дороге, виправдовуючись бра
ком часу, браком зрозуміння чи навіть потреби.
Наша покійна учителька, К. Паліїв, не жалі
ла для нас зусиль і часу, приносила нам різні витинки із журналів, образки, книжки, всякі кон
спекти і записки, видруковані на цикльостилі,
щоб лише зрозуміло подати нам лекцію. Уміла
пояснювати позитиви нашого минулого, нашого
походження, красу наших звичаїв, обрядів, мо
ви і пісень. Любила, коли ми під час перерви
підходили і продовжували з нею дискусію на те
му пройденої лекції.
Бачу її, як вечорами сиділа при столі в учи
тельській канцелярії, і сконцентровано писала
на машинці. Сиділа там щоденно до пізньої го
дини вночі. Працювала також останнього вечора
перед своїм відходом до лікарні.
І коли наш катехит, о. Іван Сиротинський, у
своєму прощальному слові, яке виголосив у день
похорону подруги Паліїв, сказав, що в нашій парохії в останньому часі зі смертю нашого пароха, о. проф. д-ра Богдана Липського, і нашої
учительки, подруги Цьопи Паліїв, наче згасли два
світла, мені стали перед очима світла, що до

пізньої ночі світились у двох кімнатах нашого
шкільного будинку. І хоча у канцелярії св. п. о.
проф. д-ра Б. Липського і в канцелярії св. п.
подруги К. Паліїв ті світла згасли разом з від
ходом у Вічність цих дорогих нам осіб, то в на
ших серцях залишилось світло горіючої ватри
любови до Бога і України, яку вони розпалили, та
почування вдячности і пошани до Покійних, бо в
них між їхніми словами і чинами не було розбіж
носте.
Пл. юн. Ліда Малецька
Гурток «Струни», 4-ий Курінь УПЮ-ок
ім. Лесі Українки,, Торонто, Канада

НЕ СТАНУ В ДУШІ

ХОВАТИ

Не стану в душі ховати:
мій гнів, що до тих вирує,
хто з цегли чужої
хату
до сонця вікном мурує
Не стану в душі ховати:
для того відкрию груди,
хто гори узявся рвати,
щоб вільно ходили люди.
Вітчизна мене спитала б:
«А що ж мені ти встиг дати?»
Ой, мало... ой, дуже мало —
не стану в душі ховати.
(Із збірки:
"Крик з могили", В-во "Смолоскип")

Від Редакції: Цей вірш передрукований із збірки
т. зв. захалявних віршів з України, які різними доро
гами передіставались недавно на захід. Авторів їх не
знаємо, але зі змісту бачимо, що ці наші брати під
совєтським режимом відзначаються неабияким патрі
отизмом. Вірш про Шевченка із цієї самої збірки мі
стили ми у березневому числі "Юнака".

ЧИ

ВИ В Ж Е

СКЛАЛИ

в цьому році
ПОЖЕРТВУ НА ПРЕСФОНД "ЮНАКА"?
• Якщо ні, то просимо це зробити негайно.
Прибутки з передплат не вистачають на покрит
тя всіх витрат, получених з видаванням «Юна
ка».

К Р А С А

І

Р І Д Н О Ї

Дорогі Юні Подруги і Друзі!
Не сумніваємося, що Вам доводилося чути
і читати багато висловів про красу і вартість
рідної мови у житті людини. Відомо Вам напев
не від Ваших провідників, що Пластовий Кон
грес Другий своїми рекомендаціями та резолю
ціями поставив справу знання і плекання рідної
мови у Пласті на першому місці. Бож не зміг
би існувати Пласт, коли б його молоде членство
не знало рідної мови і не користувалося нею.
Безліч питань виникає у нас, коли задумує
мося над явищами мови. Німецький мовознавець
Я. Грімм сказав, наприклад, що на підставі мо
ви можна краще дослідити минуле народу, аніж
вивчаючи археологічні знахідки. Мовознавство
— це дуже цікава наука. Ми постараємося по
дати хоча б дещо із цього «цікавого» ось тут у
«Юнаку», щоб Ви, Друзі та Подруги, могли сві
доміше сприймати те все, що Ви чуєте і читає
те про потребу зберігання і плекання нашої рід
ної мови.
ТАЄМНИЦІ МОВИ
Мовознавство займається незвичайно широ
кими ділянками знання — досліджує стародавні
скрипти, походження азбук, їх розвиток, особли
вості мов, споріднення між групами мов, зв'язок
між словом і думкою, давність окремих мов то
що. Наука про мови намагається розгадати ба
гато таємниць у мовах світу, але найбільшою за
гадкою від віків є те — як мови постали? Чому
є так багато мов (близько 3000!). У трьох остан
ніх сторіччях було постало близько 500 штучних
інтернаціональних мов, остання з них т. зв. еспе
ранто (1887 року її створив польський жид, лі
кар Людвік Л. Заменгоф), але всі ці спроби без
успішні. Кожний народ плекає с в о ю мову, бо
нею йому найкраще творити плоди свого духа.
У наших часах наука занехала штучні мови, за
те використовує електронічний «ум» — машину
для перекладів написаних слів з однієї мови на
другу. Успіхи великі і цим можливо буде помен
шити мовні перешкоди для порозумінь між лю
дьми.
Проблеми мови дуже складні. Ось спинімось

В А Р Т І С Т Ь

М О В И

думкою над фразами: «вискочив, як Пилип з ко
нопель», «притарабанила його на лиху годину
бенеря!» (тобто — «мара») чи над фразою «ку
пив кота в мішку». Цікаво нам знати, чому укра
їнською мовою кажемо цибуля, крейда, цегла,
в далекій Німеччині є такі чи майже такі сам
слова, а в сусідній Московщині вони зовсім інш
— лук, мєл, кірпіч. А чому деякі слова обліта
ють різні країни і народи, тоді коли інші трима
ються тільки якоїсь однієї мови, однієї країни та
'її народу. Безліч питань виникає у нас, коли за
думуємося над явищами мови.
Цікаво знати, чому деякі слова, як і людськ?
думки та ідеї, мандруючи між народами, гинуть
на своєму довгому шляху, а інші стають інтер
національними. Багато таємниць криють у собі
окремі слова своєю складною і завивистою істо
ричною путтю, перипетіями, яких вони зазнали у
мандрах віками і країнами. От, наприклад, у меш
канців Заполяр'я є 20 слів на позначення різних
гатунків льоду, 41 слово на позначення різних
гатунків снігу і 26 слів на позначення різного
розтавання снігу, а у норвежців, що живуть у
подібних кліматичних обставинах, такого яви
ща нема.

Ч О М У ТРЕБА З Н А Т И С В О Ю РІДНУ М О В У ?
Кожний народ надає мові великого значен
ня. Письменник Панас Мирний називав мову
«схованкою людського духу», скарбницею, у якій
зберігається давнє життя народу, його розум,
досвід, почування. Коли хто байдужий до своєї
мови, того називають зрадником, бо така люди
на байдужа і до минулого, теперішнього і май
бутнього свого народу. Іван Франко каже, що
мови свого народу не можна покинути без «окалічення своєї душі». Навпаки — володіти рідною
мовою настільки, щоб могти нею висловити ню
анси своїх думок і переживань — це ознака ду
хового багатства людини.
Ми засвоїли рідну мову з уст матерів, нав
чилися більше чи менше володіти нею у школі.
Але про мову далеко не всіх, навіть знавців мо
ви, можна сказати, що вона є «безсмертною, чу-

дотворною феєю», «огнем в одежі слова», «іс
крою Прометея». Про мову одного юнака почу
ємо — «то такий, щ о за словом до батька не
бігає», про мову іншого — «двох слів зв'язати не
й«іє», «лепече, як той порожній млин». Мова
кожного народу і кожної людини — особлива,
бо вона — живий організм, висловлює думки і
почування даної особи. Отож, чим убогіша мова
людини, тим слабша будова думки. Думка дити
ни цілковито залежна від мови, яку дитина за
своїла собі в дитинстві. Тому такий великий тиск
кладемо ми на засвоєння рідної мови у ранньо
му віці.
М и згадали тільки дещо із мовознавчої проб
лематики. У майбутньому міститимемо дальші
міркування про мови і про українську мову, щ о б
Ви, Друзі і Подруги, її більше цінували, любили
і плекали. Не забудьте написати до нас, чи наші
аргументи Ви «мотаєте собі на вус», чи їх до
сить для Вас, чи, може, «мов кіт наплакав». А
може, читаючи їх, думаєте «котові жарти, а ми
ші слізки», — «не хоче курка на вечорниці, а її
несуть».
Та все ж таки я думаю, щ о оці мої слова
не «підуть нанівець». Багато дехто з Вас, захоче
наблизитись до чистих джерел рідної мови, а
м о ж е й припасти до неї «пелюстками спраглих
уст», щоб «багатшати душею».
В а ш а подруга Гребля

Х Т О ЗМІНЯЄ АДРЕСУ
ха* іараз повідомить про ца адміністрацію "Юнім",
подаючи свою давню й нову адресу.

* * • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

К Н И Г А З Е Л Е Н И Х НАДІЙ
(«Вітрила» з 1969 р.)
Сімдесят чотири імена молодих поетів, про
заїків, перекладачів та одинадцять мололих ма
лярів є авторами творів, поміщених у Альманасі
молодих авторів України за 1969 р. під назвою
«Вітрила — 69». Критик С. Крижаиівський на
звав це видання «книгою зелених надій», бо чи
тається її «з радістю, із надхненням, бо в ній
«стільки свіжого, молодого, надійного, талано
витого!» Місце народження молодих поетів —
це майже вся українська земля.
Про щ о ж пишуть молоді поети? Очевидно,
не бракує тут так званих «урядових» тем, на які
підсовєтські поети мусять писати як, наприклад,
про Леніна, про війну, про перебування в радян
ській армії, але вражає найбільша кількість вір
шів на тему далекого і ближчого минулого на
шого народу, а «з особливою силою» — каже С.
Крижаиівський — «почувається прагнення знай
ти свій корінь і категорично заперечити «не па
м'ятаючих рідні, безрідних». І в цих наймолод
ших, пробивається глибоке прив'язання до рід
ної культури, до рідної мови, до тих, щ о переда
ють і плекають ці вартості — матері, діди, ба
буні, брати сестри, сини і дочки. Також багато
філософії, палкого бажання знайти правильні
шляхи життя, збагнути самих себе. Як приклад
подаємо зразок поезії однієї з авторок збірника
під назвою «Вітрила»:
Хто я? Дівча, щ о сяє, мов лелітка,
У дев'ятнадцять літ свого буття?
Людина я! Ц е значить дивна квітка
На дереві покрученім життя.
Відквітувать не хочу пустоцвітом,
А щоби плодом визрілим була,
Зі мною завжди і зимою й літом
Простої праці золота бджола.
(Марія Чепурна)

СВЯТОСЛАВ ГОРДИНСЬКИЇ
мистець-маляр і поет
Хто мав щастя бути
восени 1969 р. на посвя
ченні Храму св. Софії в
Римі, той оглядав із за
хопленням її стилеве та
мистецьке нутро із пре
гарними мозаїками.
Над
прикрашенням
цього нашого собору
працював відомий добре
серед цілої української
спільноти мистець - ма
ляр і мистецтвознавець, Святослав Гординський.
Святослав Гординський живе постійно в
околиці Нью-Йорку і крім своєї тепер професій
ної праці, як спеціяліст церковного мистецтва,
він бере жваву участь у всіх проявах українсько
го культурного життя. Є він від років активним
членом Об'єднання Мистців Українців Америки і
колишнім його головою, членом президії Об'єд
нання Українських Письменників «Слово», чле
ном Н Т Ш і УВАН, мистецьким дорадником Ук
раїнського Інституту Америки в Нью-Йорку, ре
дактором і творцем історії українського мис
тецтва (що готується до видання), автором чис
ленних мистецьких статтей, монографій (як,
напр., про Архипенка англійською мовою, про О.
Гришенка французькою мовою) і критиком.
У цієї повної життьової енергії, непересіч
ної людини знаходимо гармонійне сполучення
мистця і поета. Талант С. Гординського розви
вався рівнорядно у цих двох ділянках від моло
дих років.
Святослав Гординський — уродженець Га
личини, син відомого V Львові українського на
уковця, д-ра Ярослава Гординського, один із пер
ших українських пластунів з 1917-го року (що
напевно цікаве для наших читачів) та учень ма
ляра Олекси Новаківського. Як великонадійний
молодий маляр, Святослав Гординський виїхав на
дальші студії до Парижа і там зустрівся із захід
нім мистецьким світом. Вернувшись до Львова,
С. Гординський стає одним із найбільш динаміч
них українських мистців-графіків і поетів. Разом
із Богданом Кравцевим і Богданом І. Антоничем
Спро яких ми вже раніше писали в «Юнаку») С.

Гординський є одним із засновників модерної за
хідньо-української поезії. З-під пера Гординсько
го вийшло понад 10 збірок поезій і велика кіль
кість перекладів із французької, німецької та
англійської мови, які він опановує бездоганно.
Святослав Гординський особливо зацікавив
ся «Словом о полку Ігоревім», яке він переспівав
сучасною українською мовою і про цей найкра
щий твір старої української літератури написав
низку дослідчих статтей, які сьогодні вже є дже
релом, що його цитують навіть в Академії Наук
СССР, без уваги на скрайньо ворожу там наставу
до нашого мистця за його писання і праці. Свято
слав Гординський відомий ще із того, що в часах
другої світової війни редагував і видавав збірки
творів переслідуваних совєтами українських
письменників із підсовєтської України в їхньому
первісному нецензурованому вигляді.

Святослав Гординський
у своїй мистецькій робітні.
Святослав Гординський має такі широкі за
цікавлення і таку неспожиту життьову енергію,
що прямо важко обхопити у короткій інформації
цілу його багатогранну діяльність на мистець
кому та літературному полі. Але підставою його
численних праць і заходів є і було завжди все
одне і те саме: пропаганда доброго українського
мистецького імени серед своїх і чужих та ширення правди про Україну.
Ольга Кузьмович

П Р О С И М О ВИБАЧЕННЯ!
У «Юнаку» за серпень-вересень ц. р. на ст.
19-тій поміщені рисункові дотепи із газети «Слі
ди Розбань» 19-го Куреня УПЮ-ів ім. Митропо
лита А. Шептицького в Рочестері. Через недо
гляд поминуто ім'я і прізвище автора цих доте
пів, яким є пл. розв. Андрій Цегельський — го
ловний редактор та ілюстратор газетки. Друга
Цегельського просимо вибачення! — Редакція

новими житловими будинками, середньою шко
лою, дитячими закладами, спортивними майда
нами.

чутливі дитячі серця. її гра на бандурі правди
ва та самобутня.
Я к ж е ж цікаво було б зустрітися нашим новацьким сестричкам з Ларисою та з нею обміня
ТУТГоТГВТД В Д б~В 8-оПГ»*8Уо"ТПГВ'В'ТПГВТТПППГОТ>
тися досвідом. Бо це ж правда, щ о і серед пла
стових сестричок є чимало таких, щ о чарують
ЛАРИСА ХОРОЛЕЦЬ — ДІТЯМ
серця новачок своїм співом, розповідями чи грою,
жаль, щ о не на бандурі, але на гітарі...
Останньо в Україні популярною стала праця
молодої артистки Київського театру «Слово» —
Лариси Хоролець, яка вечорами у спеціяльній
телевізійній програмі п. н. «На добраніч, діти!»
втішає мільйони дітей захопливими розповідями
про ідеали добра, краси і любови Рідної Землі,
^ Ц ь х ^ е ,
приграючи при тому на бандурі. Саме тепер при
готовляє вона свою оригінальну програму до
100-річчя народження Лесі Українки.

В А Т Р А
Давно це було — коли в нас палала ватра
Почалась іскрою та й загорілась.
Але кожна ватра вічно не жарить.
І наша теж поволі — пригасла.
Ти мене хотіла —
тільки мене —
І я хотів Тебе —
я жив для Тебе.
Хотів Твоє сумне личко...
поцілувати.
Хотів Твоє шовкове волосся...
погладити.
Але я жив теж для громади — друзів,
Хоч Ти завжди для мене — святою була...
і так ми розлучились...
Ти пішла., і живеш у коханні з одним,
А я живу в коханні з усіма...
Хоч часом важко мені...
Бо другої такої як Ти,
В гурті нема!...
Пл. розв. Андрій Я р о ш
Нью-Йорк, С Ш А
Лариса Хоролець — молода популярна артистка
Київського театру "Слово", у спеціяльній телеві
зійній програмі п. н. "На добраніч, діти!" радує
дітей своїми розповідями та грою на бандурі.
Лариса щойно закінчила Київський інститут
театрального мистецтва ім. І. Карпенка-Карого.
У студентському театрі, у фільмах вона вже
створила цікаві театральні образи (фільми «Са
шко», «Серед добрих людей», «Серве Бонівура»
та інші). Природня чистота її почуттів полонить
8

(Цей вірш здобув друге місце на 3-ому кон
курсі дописів до «Юнака» у групі старшого юнацтва на терені Пл. Станиці в Нью-Йорку.)
Друзі і Подруги!
Чим більше буде передплатників, тим кра
щ и м буде наш журнал «Юнак». Тому хай кож
ний чи кожна з Вас: 1) подбає, щоб всі члени
Вашого гуртка стали передплатниками «Юна
ка», 2) приєднає для «Юнака» принаймні одно
го нового передплатника з-поміж тих Ваших
друзів чи подруг, щ о не належать до Пласту.
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Н О В Е М І С Т Е Ч К О - І Н С Т И Т У Т БІЛЯ К И Є В А

Ілюстрації художниці Н. Лепухової до "Лісової
^ 0 ^ " Лесі Українки. На першій ілюстрації "Лукаш 1 Мавка", а на другій "Польова мавка".

Ю В І Л Е Й ЛЕСІ У К Р А Ї Н К И
Україна готується до святкування 100-річчя
народження поетки. Запляновано багато форм
відзначення цієї дати. У Києві постане пам'ят
ник, а в місті Луцьку на Волині погруддя Лесі
Українки. Академія Наук У Р С Р готує академіч
не видання творів поетки. Різні спеціяльні комі
тети готують художній і документальний фільм
про Лесю Українку, організують виставку обра
зотворчих робіт та ілюстрацій до її творів. Ух
валено щорічну літературну нагороду імени Лесі
Українки за кращий твір для дітей. Вийде спеціяльний кіножурнал, присвячений святкуванню
ювілею поетки, ювілейні марки, коверти, листів
ки із зображенням письменниці, медалі та відзна
ки до цього ювілею. Вийдуть матеріяли про жит
тя і творчість поетки та збірник матеріялів про
100-річний ювілей. В радіо, телевізії та у пресі
постійно будуть інформації про підготовку і
святкування цього ювілею.
Урочистий вечір, присвячений пам'яті Лесі
Українки, відбудеться в Києві 25 лютого 1971
р. А крім того, по школах, у клюбах, в устано
вах відбуватимуться цикли лекцій про літератур
ну і громадську діяльність письменниці.
Херсонська студія телебачення оголосила
конкурс самодіяльних читців за найкраще вико
нання поезій Лесі Українки, а також творів про
неї. Конкурс демонструватиметься у місцевому
телебаченню.

Увягз' Увага!
«Юнака» треба не лише передплачувати, але й
докладно читати, до нього дописувати, приєдну
вати йому передплатників і збирати пожертви
на його пресфонд.

Поблизу селища Хотів у Голосіївському лісі
біля Києва виросло нове, затишне містечко —
Інститут теоретичної фізики Академії Наук УР
СР. У ж е діють — головний будинок — інститут,
готель на 105 місць, ресторан, житловий буди
нок на 56 мешкань, пошта, телефонічний пункт
тощо. Головою цієї установи є академік Микола
Боголюбов, який живе у Москві, але для цієї ус
танови він виховав учнів. Його заступником тут
є саме такий учень член-кореспондент Академії
Наук У Р С Р , Віталій Шелест, якому всього трид
цять років. У цій науковій установі працює те
пер 76 наукових співробітників, 60 з них не ма
ють щ е 35 років.

Художник Л. Тоцький працює над розписом "Кий,
Щ е к і Хорив" у новому приміщенні Інституту теоре
тичної фізики Академії Наук УРСР.
Будинок інституту зі скла і металю, пиша
ється монументальними розписами мистця Івана
Марчука, щ о зображують культуру Княжої Ук
раїни. У центрі портрет Ярослава Мудрого. Ок
расою головного будинку є заля нарад, відкрит
тя якої відбулося при кінці серпня ц. р. нарада
ми однієї із секцій Міжнародньої Рочестерської
Конференції. Ця заля прикрашена поптпетамимозаїками Григорія Сковороди, Теофана Поокоповича роботи мистця Миколи Стороженка. Залю нарад монтували спеціялісти з Угоощини і
Чехословаччини, звідти закуплено також і устат
кування до неї. Готель, щ о його названо «Теоспанія», прикрасили мистці — Леонід Тоцький,
Микола Черняк та архітект Василь Смілянець —
композиціями, ідо розповідають про розвиток на
уки і культури України із часів Княжої України.
Є тут обоази поганських богів, легендарних Кия,
Щ е к а і Хорива. Містечко має доповнитися щ е

Іван Стариков
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Від Редакції: "Опале листя" — новеля су
часного українського письменника цікава своїм
підходом до вічної проблеми кохання двох юних
ідеалістів. На тлі жорстокого сучасного натура
лізму щодо взаємин хлопців і дівчат у нашому
світі — проблема щасливого болю від туги, суб
лімація почувань кохання втечею у ліс у Мико
ли, а в Лесі — у драматичне мистецтво — це
все теми для цікавої і корисної дискусії.
Я йшов вулицями міста. Листопад оголив
дерева... Непомітно я опинився за містом... Да
леко
на обрії вимальовувались синьоватим
громаддям гори... Ось і мій улюблений дерев'я
ний місток. Тут хороше дивитись як плине вода.
...У повільному і беззвучному русі річки я від
чув щось заспокійливе і величне.
І ось побачив на воді кілька опалих листків.
Опале листя!.. Опале листя!.. Як зронені
слова хорошої пісні... Звідки взялося воно, коли
все голе, коли на піщаних пагорбах немає вже
ні цяточки зелені? — думав я. Певно приплило
з гірських лісів, де щ е і в листопаді не всі дере
ва оголюються...
І тут я згадав Миколу, мого молодого прия
теля... Давно збирався написати про нього і на
віть назву придумав. А чим більше прагнув пи
сати, тим важчою здавалась мета... І все відкла
дав... У ж е багато разів опадало листя із кленів,
у ж е загубив слід тієї чудової людини, якій зобо
в'язаний найкращими хвилинами у своїх блукан
нях по гірських лісах...
Кілька літ тому я вирішив тиждень відпо
чити в осінніх Карпатах..., хотів побути на само
ті із природою. Взяв рушницю, записник, харчі
і пішов...
Десь кілометрів за сорок від міста в диких
горах, у старому одвічному і могутньому лісі,
зупинився на кілька днів. Якось надвечір роз
клав вогнище і приліг на запашну купу пишного
ялинового віття. Навколо височіли дерева-велетні — сосни, ялини, дуби і буки змішались і
тісно обступили мій огник. І я вже потягнувся
був за блокнотом, щ о б записати свої думки і
почуття. Раптом пролунав голос, і я аж завмер
від несподіванки:
— У лісі розкладати вогнища забороняєть
ся!
Переді мною стояв юнак — високий, широ
коплечий, суворий. За спиною у нього була
рушниця, на поясі висів убитий заєць. Я посміх
нувся.
— Хто ви такий? — питає.
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— А ви хто?
— З лісового господарства.
Я назвав себе. Відразу погляд його світлих
очей пом'якшав. Він скинув і поклав рушницю,
відв'язав зайця.
— Знову хлопці з Гірського полювали. Із
зайцем спіймав.
— Щ о ж, давайте його засмажимо.
— Авжеж.
М и розговорилися, його звали Миколою.
Д у ж е любить читати книжки, особливо про ко
хання і природу. Гори і ліси любить до само
забуття. Каже, коли б його звільнили з цієї
служби, все одно нікуди не пішов би звідси.
Став би лісорубом. Хоч уважає ц ю професію
найбільш жорстокою.
— Незрозуміло!.. Ліс л ю б и ш на усе, а став
би лісорубом, щ о б нищити його?..
Микола зідхнув:
— Знаю, немає ніякої логіки... Але ліс ру
бають для людей, — посміхнувся він. — Та го
ловне — уміти ростити ліси...
Він довго дивився вгору на темно-синє озер
це неба і на самотню зірочку. Потім запитав:
— А вірші ви пишете?
— Ні. Миколо, не вмію...
Він знову зідхнув:
— І я не вмію...
— А коли б умів, то щ о ?
— Писав би...
— Для чого?
— А так, для душі... Мені здається, коли лю
дина пише хороші вірші, вона сама стає кра
щою... І кращими стають її серце, думки, вчинки.
Я к щ о в душі знаходяться прекрасні слова, зна
чить, ця душа, як пісня... У гарній пісні теж гарні
слова, а от не вмію їх шукати в собі. Такі, щ о б
самі співали, щ о б хвилювали. Щ о б їх он та зірка
почула і яскравіше засяяла...
Я нічого не міг сказати у відповідь і мов
чав. Мене потрясли слова Миколи.
— Ех, коли б зірка могла почути хоч одне
слово!
— А... А для чого тобі це, М и к о л о ?
— То таке слово і вона почула б... Та не
знайду я такого слова, щ о б до зорі долинуло.
І я знову мовчу...
— От, кажуть, темно, у лісі... А в лісі ніколи
не буває пітьми... В лісі є лише тіні... Навіть уно
чі все видно, коли звикнеш, — порушив мовчан
ку Микола.
М и щ е довго гомоніли. Я слухав ліричну
філософію Миколи, жадібна і палка душа якого
шукала слів, щ о б не тільки земля, але й небо їх
чуло. У ж е десь за північ він запросив мене до
себе в сторожку... Я пішов.
У кімнаті Микола засвітив лямпу. Я огля-

нувся — ліжко, пічка, лава, шафа, відро з во
дою, стіл, на столі купа осіннього жовтого лис
тя..., переважно з молодих кленів. Поруч — каламарик з тушшю і тонесенький пензлик... Ми
кола почав укладати мене в ліжко. Я відмовляв
ся: місця господаря не можна займати.
— Я сьогодні не спатиму. Піду в обхід.
Спіть. І я ліг.
Микола ще довго возився з набоями до руш
ниці, потім присів до столу, зиркнув у мій бік
і взяв кленовий листок.
Ніжно гладив його долонею, все ще дивля
чись у вікно.. Потім потягся за пензлем, умочив
його в туш і почав щось малювати на кленовому
листку.
"От дивак, —подумав я. — Чи паперу не
вистачає, чи просто для ориґінальности?" Я
спостерігав за ним, аж поки не заснув. Проки
нувся несподівано вночі. Чорна темінь. За вікном
гуляв вітрець. По шибці шаруділа гілочка.
— Миколо, га, Миколо! — покликав я.
Тихо. Я дістав сірники і засвітив: господа
ря не було в хаті, і я тут же згадав про його
малюнки... На мить майнула думка: це ж недоб
ре, негарно проявляти таку цікавість, та нічого
не міг із собою вдіяти. Сів до столу і побачив,
що кілька листків змальовані дрібненьким по
черком. Я почав читати. І відразу забув про все
на світі...
"Коли над нашими лісами і горами сходить
сонце, то це ти, моє кохання, приходиш сюди
і робиш усе прекрасним. А вночі, коли сонце
спочиває, небо не може розлучитися із твоїм
світлом і сяє чарівним місяцем. І кожна зірочка
здається мені твоїми зіницями, і я весь час із то
бою, любов моя..."
...Я не чув, як прийшов Микола. Прокинув
ся, коли він мені на плечі накинув куртку.
— Та ви ж замерзли. Ой, як вас тіпає!..
— Ти пробач мені... Прости, що ось тут ко
пався...
— Нічого. Пусте... Ні зірка не почує, ні та,
кому написано.
Я розпитував про неї у нього, але його роз
повідь лише тривожила мене. З дитинства дру
жили, потім покохали одне одного. Микола за
кінчив технікум лісництва, а Леся ще вчилась у
середній школі... Микола писав їй свої незвичай
ні листи.
Падало з кленів широке вологе листя, і на
нього короткими рядками лягали гарячі слова
великого кохання. І дивно, щ о вони не пропа
лювали ніжного золота.
— Де вона, Миколо?
— Далеко.
— Чому не знайдеш її?
— Для чого?
— Ти ж її кохаєш.
— їй відомо про це...
Я став дорікати йому: невже хоче, щоб дів
чина його шукала, а не він її? Та раптом я збаг

нув, що говорив не те, щ о мої докори смішні.
В його погляді я побачив стільки журливости,
ніжности, стільки щасливого болю, що притих
і з повагою дивився на нього. Раптом згадалися
його слова:
"О, коли б зірка могла почути хоч одне
слово!"
Ні, це не фраза. Ой, ні! Але що?
— Миколо, чому ви розлучилися?
— У нас не було розлуки.
•— А чом не разом?
— Хіба любов лише тоді, коли кохана по
руч?
Місяць уважно і спокійно дизився у вікно,
і на підлозі мерехтіло срібне озерце. Микола
нагнувся, підставив долоні — і місячне сяйво за
хлюпало у нього поміж пальців. Повні пригор
щі срібла підносив він до своїх вуст і пив...
Зачудований, дивився я на нього... Певно,
так дітлахи слухають чарівку казку про страш
не і прекрасне. Потім Микола сів на лаву і, див
лячись у вікно, сказав:
— Так востаннє ми задовольняли свою
спрагу... Вона своїми долонями набирала цього
сяйва і давала мені пити, а я своїми руками під
носив срібло до її уст...
— А далі? Далі що було?
— Нічого не було... Вона обпилась того
срібла. Я обпоїв її. Можливо, нам не треба було
так багато кохання, так багато щастя. Припав
ши одного разу до того джерела, ми вже не
могли відірватися від нього. Нам усе було за11

мало. Особливо Лесі. її палила жага, пекуча,
невтолима. Спрага в неї розросталася, як поже
жа в лісі. Щ о б загасити її, потрібний був океан.
Місячне сяйво поступово рідшало і сіріша
ло — розсіювалося. За вікном стояв мовчазний
ліс. З улоговин та ущелин напливав сизий туман.
Печав підійматися вище й вище. Дерева, високі
і тихі, безмовно тонули, і туман швидко погли
нув їх. Не знаю, від чого, але мені стало тяжко
на серці. Здавалося, щ о і я тонув у густому ту
мані...
— І тоді була така ніч і був такий світанок,
— тихо заговорив Микола. — Звечора повівав
вітрець, потім усе стихло, і ліс замовк. А на сві
танку наповз лихий туман... І Леся потонула в
тому тумані...
— Щ о сталося?
— А нічого. Вона — Мавка.
Я не встиг отямитись, як Микола швидко
вийшов з хати. Його не було години зо дві, зо
три. Знову і знову переглядав і перечитував я
дивні Миколині послання без адреси, і ніяк не
міг зрозуміти, що ж усе-таки сталося поміж цих
людей? На згадку я взяв собі один кленовий
листочок...
Того ж дня, попрощавшись із Миколою, я
виїхав до Києва.
**
*
Минув рік. Ранньої осени, коли позолота
торкнулася київських тополь і каштанів, я зби
рався знову на відпочинок у Карпати. Якось над
вечір у моїй квартирі задзвонив телефон.
— Пробачте, — пролунало з трубки ніяко
ве і схвильоване. — Це Микола. Пам'ятаєте? Ви
в мене відпочивали в урочищі...
— Ну, звичайно! — зрадів я. — Ти звідки?
Можливо, в Києві?
— Так, викликали на нараду працівник'в
лісового господарства. Тепер нас запросили на
виставу. Якщо маєте бажання, приїздіть. Я чека
тиму біля оперного. Квиток у мене є і для вас...
— Гаразд, Миколо. З радістю побачусь із
тобою...
Був чудовий київський вечір. Теплий і ясний,
яких не дуже багато випадає восени. У промін
нях сонця золотилися тополі, мов велетенські
свічки, і місто здавалося храмом. Микола стояв
також урочистий і збуджений.
Продзеленчав дзвоник, і ми увійшли до залі.
Сиділи поруч. Микола раптом замовк і весь на
пружився, не зводячи палаючих очей зі сцени,
міцно вп'явшись пальцями у крісла. Здивовано
позирав я на нього. Почалася увертюра — до
"Лісової пісні".
Лукаша грав відомий мені артист, а Мавку
— чарівна тендітна дівчина. Я її не знав, певно,
тому, що дуже рідко доводиться бувати в театрі.
"Ні, я жива! Я буду вічно жити!
Я в серці маю те, щ о не вмирає..."
12 Коли опустилася заслона, Микола швидко
підвівся і поспішив до дверей. Я ледь встигав за

ним. У фойє він проказав:
— Це — вона. Вона знайшла, чим задоволь
нити спрагу. Хоч і не океан, але простір, справ
ді, неозорий. Пробачте, я піду. У мене за годи
ну поїзд.
— Щ е ж не кінець.
— Я не люблю, коли вона вмирає...
І Микола несподівано зник у натовпі, наче
провалився.
В останньому антракті я зайшов у вбираль
ню до артистки і поклав перед нею кленовий
листок, котрий тоді взяв у Миколи. Вона під
вела на мене дивно сині очі: вони відразу нали
лись сльозами. Губи в неї затремтіли:
— Він тут?
— Ні, немає.
Леся зідхнула:
— Видно, не діждусь...
У цей час продзвенів дзвоник.
— Щ о ж, піду вмирати.
Сховала сухий кленовий листок і, схиливши
голову, пішла на сцену...
Хотілося наздогнати її, зупинити, сказати.
що Микола кохає, як ще ніхто нікого не кохав!
Хотілося бігти за Миколою. Ні, ні... У кожного
з них своє джерело. І десь зіллються джерела
у велику ріку. Чи то ж потрібно штучно зводи
ти їх в одне русло?!
(За журналом "Україна" — у скороченні)
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(Із подорожі по Україні)
Львів, місто мого народження, у якому я,
на жаль, жила лише три місяці, завжди був для
мене дорогим, і я хотіла його побачити. Коли я
вийшла із потягу на головному двірці, мені так
шкода стало, що це прекрасне українське місто
тепер під большевицькою владою.
По мене мали виїхати з Інтуриста і завезти
до готелю, однак нікого не було, а я не знала,
в якому готелі мене примістять. Коли б це було
в Західній Европі, то я без надуми взяла б плян
міста і пішла шукати приміщення — але тут
треба бути обережним. Довідалася я, де бюро
Інтуриста, сказала, що я приїхала з Америки і
Оперний театр у Львові

Залізнича станція у Львові

мені сказали чекати. Щойно після години з'яви
лося авто, щ о мене завезло до готелю Інтури
ста, їдучи, я думала про те, щ о в тому місті
моя родина перебувала довгі роки. Тут вони жи
ли, студіювали, пластували, бавилися і пережи
вали страхіття війни.
Увечорі вийшла я з готелю на місто. Не спо
дівалася, щ о Львів зробить на мене таке вра
ження. Львів гарний, чистий, веселий. Львів —
рідний, свій. Усі вулиці більші чи менші однакові,
всюди гарні будівлі, багато зелені, дерев, квітів.
Людей на вулицях багато — ідуть поволі, не спі
шаться.
Зайшла я до театру. Ц е прекрасний буди
нок, нагадує віденську оперу, а м о ж е й кращий.
Саме виставляли п'єси Котляревського — це ж
його 20-річчя. Відтак я пішла до університету
ім. Івана Франка. Там бачила я залю ім. Т. Ш е в 
ченка і залю ім. І. Франка, в яких були великі
статуї цих письменників. Стіни і коридори, які
вели до цих заль, були прикрашені уривками з
їхніх творів. Перед університетом є парк, де сто
їть велична чудово освітлена статуя І. Франка,
а з боків у камінні є вирізьблені постаті з його
творів.
Другого дня, одна із знайомих опроваджу13

...Із сумним серцем покидала я Львів. В а ж 
ко було прощатися з Україною, але я вірю, щ о я
повернуся до неї!
Ст. пл. Арета Галущинська
(За журналом Куреня УСП-ок
«Шостокрилі» п. н. «Сорока
на плоті»)
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В Австралії вийшло перше число за рік 1970
журналу куреня старших пластунок «Степові
Відьми» під назвою «Мітла».
З нього подаємо кілька дотепів, які напев
но викличуть здоровий сміх у молодших та стар
ших читачів.
ПЛАСТОВА ДІЛЕМА

Храм св. Ю р а у Львові
вала мене по місті та показала хату, де жила
колись моя родина, та Стрийський Парк. Парк
великий, гарно утриманий, багато квітів, слав
ний своїми рідкісними деревами і кущами. Були
ми також на Личаківському цвинтарі, на моги
лах моїх обидвох дідусів, на могилах рідні та
знайомих. Цей цвинтар — один з найкращих в
Европі. Бачила я також пам'ятники на гробах 1.
Франка та М. Шашкевича, на яких багато кві
тів, а люди приносять щоденно свіжі. Була я на
Службі Божій у церкві св. Ю р а . Це найкраща
будівля у Львові у стилі раннього рококо із за
лишками барокко.
На вулиці Руській зайшла я до Успенської
Церкви, де саме відправлялася Служба Божа.
Успенська церква із трьома банями — це будів
ля української архітектури XVII ст. Д о церкви
належить щ е і каплиця та 66-метрова вежа —
так звана дзвіниця Корняктів. З Руської вулиці
я вийшла на майдан Ринок, який не лише був
свідком подій героїчної України, але де упро
довж століть були створені прекрасні пам'ятки
архітектури. Оригінальні архітектурою т. зв.
Чорна Кам'яниця із X V I сторіччя, ренесансовий
палац і будинок, де колись мешкав консул з Ве
неції, над входом до якого зберігся герб Вене
ції — крилатий лев знаходиться на Ринку. Тут
також на чотирьох рогах цікаві кам'янні студні
з мітологїчними постатями. А на середині май
дану міська ратуша, на якій 1-го листопада 1918
р. маяв блакитно-жовтий український прапор.
14

Міні, Максі, Міні — Міді...
В кожнім роді, в кожнім виді.
Та скажіть — фасон який
Має бути однострій?... Га? Ох!..
З ДИТЯЧИХ ЗАДАЧ У РІДНІЙ ШКОЛІ
... Пісня відгрівала військо до бою...
... Овочі сушимо, заморожуємо і марнуємо.
... Тарас Бульба витягнув шаблю і стрілив...
... Піт спливав по нїм від п'ят до голови...
... Україну поділено на три нерівні половини.
... Козаки вбиралися в шаравари, чоботи,
шаблю і вуса...
... У Карпатах розвивалася годівля худоби,
овець і туристів...
... Під Берестечком загинуло триста козаків
в одній могилі...
... Тарас Шевченко писав Кобзаря ціле жит
тя і навіть довше...
... Андрій хотів потягнути консеквенцію за
свій вчинок...
.. Він мав тяжке дитинство, бо мати померла
йому щ е в колисці...
... В лісі ростуть різні дерева — високі, се
редні і порізані...
ЩО ЦЕ Є ЛІНИВСТВО?
Учні в школі Українознавства дістали до
машнє завдання на тему « Щ о таке лінивство?»
Кожний щось на цю тему написав, лише один
хлопець віддає чистий аркуш паперу.
— Щ о це є? — спитав учитель, обертаючи
в руках аркуш.
— Лінивство! — відповів хлопець.
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РОЗПОВІДАЄ

ОСІННІЙ

ВІТЕР?...

МОЄ НАЙКРАЩЕ

ПЕРЕЖИВАННЯ

Це було 8 березня 1969 р., коли наша ста
ниця відзначувала своє 20-річчя.
Того дня всі пластунки й пластуни в НьюЙорку зібралися на станичний апель. Після свят
кової програми відбулися іменування на вищі
пластові ступені та роздача пластових відзна
чень.
Я був дуже здивований, як викликали моє
прізвище. Бувши в переляку, що це якась помил
ка, я не рухався з місця. Але хтось штовхнув
мене у плече і прошептав: «Іди»!
Я вийшов на середину залі і став біля кіль
кох інших пластунів. До мене підійшов друг
зв'язковий, погратулював мені та вручив четвер
те пластове відзначення. Я був дуже тим зво
рушений і ніколи не забуду того дня.
Пл. уч. Нестор Близнак
3-ий Кур.*УПЮ в Нью-Йорку
(Цей допис здобув перше місце на 3-ому
конкурсі дописів до «Юнака» на терені Пл. Ста
ниці в Нью-Йорку у групі молодших юнаків і
юначок.)

Віяв осінній вітер і здається, щось шепотів.
Прислуховуюсь і немов чую такі слова:
— Я з далекої України, із-понад Карпат і
Львова, прилетів сюди до вас. Бачив я там ба
гато дечого цікавого. Був я там пам'ятного 1
Листопада, більше як п'ятдесят років тому. Ось
що я побачив: Лечу мимо кам'яних левів у Льво
ві, аж бачу — щось ворушиться біля високої камениці. Малий хлопчик, десь років із тринад
цять, скрадається... тихенько кудись прямує. Я
за ним та й шусть у велику залю цієї камениці.
А там сила людей у військових мундурах про
щось жваво говорять. Ухопив я тільки окремі
слова: воля... усі разом... за годину!...
Нічого мені не казали такі слова. Я закру
тився, підлетів і вирвався крізь розчинене вікно.
Полетів... Літаю собі по місту — аж бачу якусь
метушню коло ратуші. Уже вранці там висів
жовто-блакитний прапор. Оглядаю, а він під мо
їм дотиком високо тріпоче над містом. Мешкан
ці міста зустрічають його радісним усміхом. А ж
тоді я зрозумів, що це була боротьба за свободу
України.
Від того дня літаю по світу і розповідаю
свої переживання — таке почув я у цьому осін
ньому шепоті. І не знаю, чи мені таке причу
лось,, чи приснилось? А що ви думаєте?
Юрій Яськів,
Гурток «Тигри», 3-тій Курінь УПЮ-ів
ім. Симона Петлюри, Торонто
(Передрук із «Проблисків» — одноднівки
Курсів Українознавства ім. Григорія
Сковороди, Торонто)

ж * * * ж м & і * * * * * ' * ж ж * * т
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Я ХОЧУ О С Я Г Н У Т И В Ж И Т Т І ?

Життя є коротке і дуже дорогоцінне. Треба
боротися в ньому за кожний осяг, виминати по
милки, щоб могти дійти до мети.
Я ще не цілком пізнала життя, але вироби
ла собі свою власну життьову філософію: перше
треба пізнати себе і найти свою мету в житті,
а тоді щойно зможу зрозуміти інших.
Я також хочу пізнати Україну, не лише із
книжок і пластових апелів чи від батьків, але
через чужинців: що вони про неї думають і як
її цінують.
Я не лише бажаю у житті осягнути високу
позицію, славу для себе, але бажаю здобути по
житочне місце у суспільному житті, щоб моє жит
тя не було марно пережите, але щоб я могла
доконати щось вартісне для своєї батьківщни і
для інших.
Пл. розв. Юлія Весоловська
2-ий Кур. УПЮ-ок в Нью-Йорку
(Цей допис здобув друге місце на 3-ому кон
курсі дописів до «Юнака» на терені Пл. Станиці
в Нью-Йорку в описовій прозі.)

ж***'**'**********:**ж
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Була неділя — 1-ого Листопада. Та ось,
пластунство в одностроях сходиться, не як зав
жди — до пластового дому, але до публічної
міської бібліотеки, що стоїть саме навпроти.
— Щ о тут сьогодні діється? — запитують
зацікавлено прохожі, бож, звичайно, в неділю біб
ліотека закрита.
— Відкриття слов'янського відділу, — від
повідають ті, що вже розвідали.
В бібліотеці ціла секція відгороджена си
ньою стрічкою. Стоять там пластуни в одностро
ях, керівник бібліотеки та досить багато стар
ших людей. Коротка промова керівника відділу,
говорить і курінний Юрко, перетинає стрічку
станичний і вже всі пластуни увіходять до домів
ки на свій листопадовий апель...
А почалось це все минулого року... Юнаки
зійшлись на перші повакаційні курінні сходини.
І раптом зв'язковий Микола побачив перед собою
не своїх юнаків, а велетнів якихсь — та ж «Ри
сі» і «Вовки» так за літо повиростали, що й не
впізнає — височезні, деякі до 6 стіп сягають,
бубонять грубими голосами, та й щось подібне
до вусів у декого вже видно під носом...
— Ого, не зацікавити мені вже їх відвіди
нами музеїв, чи прогулянкою до акваріюм, не
схочуть уже вони йти разом із ковзами на ста
вок... Цих хлопців треба до роботи заставляти...
— роздумував собі Микола, поки хлопці збира
лись у лаву, відчислювали «на стан» тощо. Після
обговорювання із ними цьогорічних відбутих та
борів та мандрівок Микола дав двом найстар
шим гурткам — «Рисям» та «Вовкам» таке зав
дання: До наступних курінних сходин поціка
витись, познайомитись із життям місцевої укра
їнської громади і запропонувати куреневі про
вести якусь дію-акцію що принесла б користь
цій саме громаді.
— А от, мамо, Вас Андрій проведе в бібліо
теку, — почув Андрій із кухні частину розмови
мами з бабунею.
— Проведеш, Андрію? — це вже мама звер
нулася до нього.
— Та я ж маю незабаром із хлопцями іти
до парку грати в м'яча, — виправдувався Андрій,
але зараз додав: але це аж за годину, а тепер
можу піти.
Бібліотека з досить багатими українським
та польським відділами була далеко від центру
скупчення українців. Щоправда, колись у тій
дільниці жило багато слов'ян, але тепер їх там
майже нема, на їх місце прийшли інші емігран
ти, та й дільниця та була однією з найбідніших
і найнебезпечніших. І Андрієві там пробували
раз вирвати бейзболову рукавицю. Не дав, хоч
і ходив пізніше тиждень із підбитим оком.
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По дорозі бабуня зустріла знайому паню Ка
лину, яка також ішла до бібліотеки.
— От, як то добре мати такого великого
внука для охорони! А я кожний раз, коли йду
сюди, то вся тремчу, — бо от хтось чи торбинку
почне виривати, чи ровером наїде, — раділа во
на Андрієм. — Алеж книжок мушу випозичити.
От, якби так знала добре англійську мову, не
мусіла б сюди ходити... А так ще і сусідчині
книжки мушу віддати і позичити... Вона зле по
чувається, не може так далеко ходити...
Дивно було Андрієві слухати такої мови. Йо
му не було досі коли задумуватись над долею
численних стареньких пенсіонерів, яким дні зда
ються довгими, а вночі не спиться, а самота ча
сто стає жахом. О, книжка напевно для них є
великою цінністю... та коли вулиці міста стають
небезпечні, і коли ноги вже так не служать, як
колись...

і и л :и:\
На наступних курінних сходинах «Рисі» й
«Вовки» вичисляли різні-прерізні пляни, які б
можна провести в життя. Було там: засадити де
рева біля Народнього Дому, створити сталу служ
бу для допомоги самітнім старим людям, стати
ініціяторами молодечого хору, спортового клюбу і таке інше. Але найконечнішим і найдоціль
нішим видався всім Андріїв проект — подбати
про те, щоб слов'янський віділ бібліотеки пере
нести до відділу бібліотеки, що знаходиться в
центрі замешкання українців — біля Народньо
го Дому. Цей проект прийняли хлопці і розплянували цілу акцію — писання листів до Міської
Управи, до Дирекції міської бібліотеки, збиран
ня підписів під зверненням до уряду, а рівночас
но збирання книжок від людей і книгарень для
поповнення українського відділу.
Найбільше всім сподобалось сидження за
столиком напроти бібліотеки і збирання підписів
від перехожих... Підписували українці і поляки, і
німці, і жиди...
Довго те все тривало, і ось домоглись, сво
го. Про саму дату відкриття бібліотеки просили
спеціяльноїїкерівника — хотіли от у такий спо
сіб відзначити 1-го Листопада — пластовим
«добрим ділом».

Л. Ю.
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Перед закінченням Крайової Пластової Зу
стрічі Канади біля Вінніпегу в липні ц. р. (КПЗ
70) я мусів покинути пластовий табір і з Давфину повернутись до Едмонтону. Шкода було
передчасно виїздити, прощатися із пластовими
товаришами. Щ е досі бачу свого коменданта,
бородатого бунчужного, згадую, як ми бігали
довкола юнацького підтабору одного вечора. Пе
ред очима продавець-китаєць із Давфину у ви
шиваній сорочці, підперезаний крайкою...
їду додому, бо завтра досвітком вилітаю з
Едмонтону до Японії. Дома все готове. їде 43ій курінь канадських бой-скавтів з Едмонтону,
всіх 28, я і 8 виховників. Першою зупинкою після
тригодинного лету було місто Анкориж на Аля
сці. Стояли ми ту одну годину, щоб набрати
пального. До Токіо летіли 7 годин і 30 хвилин.

Пл. уч. Олесь Стадник з членами управи та директо
ром (побіч О. Стадника) 5-ого Джемборі японських
скавтів.
І от ми справді в Японії. З летовища про
відник запровадив нас до автобуса з охолоджен
ням. Токіо величезне місто-порт. М и їхали по
головних підвищених понад шляхами і будинка
ми дорогах якби мостами. Токіо індустріяльне,
велетенське задимлене місто з 11 мільйонами
(половина населення Канади) мешканців. Неза
баром ми приїхали до готелю Нигон Шимпан.
Коли зайшов я до кімнати, побачив, щ о вона
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влаштована по-американському, лише шкіряні
капчики біля дверей нагадували, щ о ми у япон
ському готелі. Міняючи гроші, за 20 долярів я
дістав щось 7.200 єн. Купуючи фото-апарат, за
ощадив близько 6 5 % , а за обід в ресторані за
платив 1.50 дол. їв його я патичками вперше.
Був добрий із свіжих морських продуктів. Коли
повертався із закупів таксівкою, на мені терпла
шкіра, бо вона немов би летіла в повітрі. Таксі
досить дешево коштують і вигідно ними подо
рожувати, хоча спочатку трохи лячно. Чергово
го дня ми поїхали до Осаки. їдемо найшвидшим
потягом у світі, 300 км. їзди на годину. Я сидів
біля вікна, мені закрутився світ. За три години
ми були в Осаці. Замешкали в Інтернаціонально
му готелі недалеко Е К С П О .
ЕКСПО 70
ЕКСПО' 70 розташувалося на горбах Сенрі
в Осаці. Площа 3.300 тисяч кв. метрів. Павіль
йони відкриті від години 3.30 до 9.30, а ціле ЕК
С П О триває від 14 березня до 13 вересня ц. р.
Усіх павільйонів є близько 120. Заступлені тут
майже всі держави світу. Найдовші черги (ча
сами 6 годин) є перед найбільшим американсь
ким павільйоном і найвищим совєтським, а та
кож перед японськими. Канадський павільйон
також гарний, але гадаю, щ о кращий був у М о н треалі.
У цьому павільйоні Канада в уяві відвіду
вачів є півдикою країною, де ганяють індіяни та
ескімоси по вічних снігах та льодах. Та видно,
японцям це подобається, бо канадський павіль
йон для них один з найкращих. За неповні два
дні я відвідав 59 павільйонів. Почавши з канад
ського, я відвідав квебецький, онтарійський та
бріт.-колюмбійський. В онтарійському будинку я
зустрів українку з Торонта, Галину Кушпету.
Вона здивувалась, побачивши мене у пластовому
однострої. Я мав легкий однострій, в ньому бу
ло вигідно ходити, бо міг легше дістатися до па
вільйонів.
Мене навчили в болгарському павільйоні
такої методи входження без черги до павільйо
ну: треба сказати провідникові даного будинку:
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«Я з делегацією з Канади. Я щ е не бачив вашого
павільйону, а це мій останній день на Е К С П О » .
Мене завжди впускали після такої заяви. Я роз
говорився з болгарською провідницею — вона
по-російському, а я по-українському. Коли на її
запитання — чи я вже бачив совєтський павіль
йон — я відповів, щ о ні, вона мене завела туди
бічними дверима, кудою входять визначні особи.
Представила мене директорові павільйону і всім
іншим. Виявилось, щ о директор і один із служ
бовців українці. Багато розпитували про Пласт,
про Канаду і про українське життя. Запросили в
Україну, але коли я сказав, щ о нещодавно повер
нувся з мандрівки по Україні, вони щ е більше ди
вувались. На прощання зробили спільну світли
ну моїм апаратом. Так заощадив я 6 годин че
кання. Павільйон С С С Р в Осаці різниться від
Монтреальського тим, щ о в ньому було багато
більше пропаганди (100-річчя Леніна!) і все бу
ло під совєтську тему. Під цим павільйоном дов
железна черга, він є одним із кращих і найпопулярнішим.

Пл. уч. Олесь Стадник (перший з права) разом з
групою канадських скавтів у Японії.
П'ЯТЕ ДЖЕМБОРІ ЯПОНСЬКИХ СКАВТІВ
З Е К С П О ми поїхали до підніжжя гори вульісана Фуджі, до Асагурі, де відбувалося 5-те
Джемборі японських скавтів для практичної під
готовки до 13 Світового Джемборі, яке має бу
ти на цьому ж місці у 1971 році. Гора висока
на 3,776 метрів. На вершку цієї гори, на отворі,
яким виприскувала лявіна, побудовано буддій
ську святиню. У підніжжі гори ростуть бамбусові дерева, яких ми вживали на будову щоглів,
брам та інших таборових споруд. Важко знайти
краще місце. Усіх юнацьких підтаборів було 14,
а 15-тий був для проводу, пошти, банків, поста
чання, приземлення для гелікоптерів тощо. Усіх
учасників було 33,000 і 3,300 провідників. Здебільша це були японські скавти. Скавтський рух
дуже поширений серед японської молоді. Я зу
стрічав скавтів з Австралії, з південних азійських
країн, було багато американських скавтів, бать
ки яких є у службі на Далекому Сході.
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Пл. уч. Олесь Стадник разом з директором японських
скавтів для інтернаціональних справ. На правій ки
шені японського скавтського провідника бачимо від
знаку і ленту цьогорічної Укр. Пласт. Зустрічі в Ка
наді, які він одержав від Олеся Стадника.
Відкриття Джемборі відбулося 6 серпня ц.
р. японською мовою і тому я нічого не міг зро
зуміти. Не бачив я також і піднесення прапорів,
бо насіла густа мряка. Жаль, щ о не було зі мною
Галини Кушпети із її добрим знанням японської
мови. Японські скавти допомогли нам розбити
шатра, виявили багато сердечности.
Наступного дня я зустрівся з директором
Інтернаціональних Справ японського скавтінґу,
п. Т. Тамакія. Він був дуже зацікавлений нашим
Пластом і багато розпитував про нього. Я мав
англомовні брошури про Пласт. Вони стали мені
у великій пригоді. Я подарував ці видання, уде''орував його відзнакою цьогорічної Крайової
Пластової Зустрічі в Канаді (КПЗ'70), які я ді
став від пл. сен. Т. Горохович і пл. сен. М. Бори
са на КПЗ' 70, потім ми зробили спільну світли
ну і я помандрував до коменданта Джемборі. Тут
була мала проблема — п. Йошійо Шибукі не го
ворив по-англійському. Та допоміг багато скавтперекладач. І йому я роздав «пропаганду», при
чепив йому відзнаку, зробив спільну світлину і
пішов оглядати Джемборі. Я зауважив, щ о скав
ти готові кожночасно допомогти іншим, вони
більше товариські і приятельські ніж пластуни,
серед них велика самодисципліна. Нема тертя
між курінними, осередками чи між скавтами.
Варто, щоб пластуни це взяли до уваги.
Кожний курінь скавтів харчувався окремо.
Харчі відбирали військовими вантажними автами
від головного інтенданта, везли до проводу під
табору, а звідси ми їх привозили до куреня. Хар
чі свіжі і смачні та дуже достатні. При кінці
Джемборі японські скавти виручали нас у кухо
варстві. Треба подивляти велику здібність і вмін
ня японців — на Джемборі зразковий порядок,
чистота, дисципліна. Пригадую один неприємний
випадок. В Едмонтоні хлопці, розвозячи морози
во, дзвонять. Одного дня, коли було 97 ступенів
під час дозвілля ми почули добре знані нам з Ед
монтону дзвінки продавців морозива. Та коли ми

.. і ,• 11
4 у Ш

Японські дівчата виводять національний танок.
вибігли із шатра, було велике розчарування —
це було вантажне авто із... сміттям. Смітярі,
приємно усміхаючись, немов просили, щоб їх чи
мось обдарувати...
Час майнув швидко і настало закриття Д ж е 
мборі. Щ е досі бачу ліс прапорів — курінних та
інших з'єднань. Над ними прапори державних
народів. Яке глибоке враження це робить на кож
ного і як гордо почувається скавт, коли бачить
свою скавтську частину як частину народу під
своїм прапором і прапором своєї держави. І як
боляче мені було, щ о між прапорами вільних
держав та народів (деколи таких малих) не бу
ло прапору України. Пригадую, як у неділю всі
скавти брали участь у Богослуженнях свого ві
ровизнання. Не мав свого тільки я!..
Джемборі відвідували багато визначних лю
дей. Був японський престолонаслідник із дружи
ною. Японці ставляться до нього з великою по
шаною. Був він також і в Монтреалі на Е К С П О .
На закриття Джемборі була ватра. Я впер
ш е бачив хороводи японської молоді в однакових
кімоно. Западав сумерк, ватру підпалювали смо
лоскипами із чотирьох сторін. Ватра велика-велика і своїм полум'ям немов хотіла загріти всіх
учасників. Але найбільше враження на мене зро
били штучні вогні, які вибухали різнокольорови
ми кулями і творили чудові картини. Це тривало
близько пів години. Джемборі «Сайонара» пере
йшло до історії. У 1971 році на цьому самому
місці передбачають 20.000 учасників і 2.00 про
відників. Не знаю — чи привітаю Вас, незабутні
Друзі, скавти Японії Вашим «Огайо»?! А поки
щ о ш л ю Вам пластовий привіт «Скоб!»

Тотем Парку, де є близько 50 тотемів із Брітанської Колюмбії. Нашу групу примістили у при
ватному домі, господарем якого був власник го
телю у Нікко. Доми тут низькі, одноповерхові.
Двері розсуваються, збудовані з бамбусового де
рева. Столів немає. Малий столик посередині
кімнати, усі при ньому, обідавши, сідають нав
коло на подушки. Підлоги покриті матами із оче
рету чи трави. Увіходячи до хати, треба роззути
черевики і натягати капчики, щ о їх дають при
вході. Гостили нас дуже щиро, увічливо. На обід
дають велику кількість японських страв. Навколо
хат є звичайно малі городи чи дерева. Японці
використовують кожну стопу площі. Приємно
мені було перебувати у приватних домах япон
ських родин, залишилося в мене гарне враження.
ТОКІО
З Нікко приїхали ми потягом до Токіо. Кра
євиди подорозі — це малі плянтації рижу. Вони
в порівнянні до альбертських фарм немов грядки
на городі. Усюди багато зелені, рідше видно лі
си, але вони в гарному порядку. Дерева посадже
ні рядами. Не бачив корів, щоб паслися на пасо
виськах.- Казали мені, щ о південна частина кра
їни більше загосподарована. Користаючи з до
звілля, я оглядав Токіо. Воно дуже гарно вигля
дає увечорі. Багато різних світел, неонові світла
роблять враження казки. На головній вулиці Ґинза ряд різнонаціональних ресторанів: італійські,
-4
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У ГОСТИНІ В ЯПОНСЬКИХ ДОМАХ
Після Джемборі наша група, долучившись
до японських скавтів, поїхала автобусами до мі
стечка Нікко. Воно подібне до нашого Бенфу чи
Джасперу. Тут є гарячі джерела, озеро Чузенжі і водоспад, а також багато буддійських свя
тинь. Гора Нантай немов гора Фуджі в мініятюрі. Нам, канадцям, цікаво було побувати у Нікко

Галина Кушпета з Торонта і пл. уч. Олесь Стад
ник з Едмонтону перед онтарійських павільйоном
на Е К С П О 1970 в Осаці.
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російські, китайські, — які лише хочете. Здиву
вався, щ о всюди ведуть ресторани японці, бо в
нас у Едмонтоні інакше. Я к щ о є італійський
ресторан то в ньому обов'язково побачите гру
бого Джузепі із Міляно. Підкріпившись піццою,
пішов побачити «Вудсток». Тут висвітлюють
американські фільми з японськими написами. Піс
ля кіна купався у публічній ванні, яка була така
велика, щ о в ній можна було плавати.
Бути в Токіо і не бачити вежі, то це те са
ме, як бути в Римі і не бачити папи. Вежа в То
кіо є вищою від вежі Айфеля у Парижі. На верх
швидко везла вінда. Звідси чудовий вигляд на
місто. Збудували її в 1958 році. У підніжжі цієї
вежі є музей, ресторан і ряд крамниць. Потім
ми оглядали фабрику «Соні», яка експортує 6 0 %
своїх виробів до Канади і Америки. Це велика
фабрика, яка має свої відділи по цілій Японії.
Водили нас по цілій фабриці, але знімок робити
не дозволили, бо мають тут певні засекречені
речі. В одній із кімнат була виставка їхніх про
дуктів. Такої вистави я щ е не бачив. Чого там
не було? Почавши від мініятюрного радіо, роз
міром коробки від сірників, а скінчивши на ве
личезних компютерах. Тут можна було всім ба
витися, усе брати в руки. Японці дуже горді на
свою індустрію. Я купив фотоапарат Канон за
ціну на 3 5 % нижчу, як це коштувало б у Кана
ді. Цілий час мене японці питалися — чи він
добрий, чи я з нього задоволений?! Коли я від
повідав, щ о це чудова машина, вони сяяли з ра
дощів і казали: «Велі ґуд, велі гуд».
Попрощавшись, рушили в далеку Канаду.
Перелітали Міжнародню Лінію Дат. М і ж Едмонтом і Токіо є 16 годин різниці. Уявляєте — я
вилетів з Токіо 18-го, а залетів до Едмонтону
«ще» 17-го. Чудово спостерігати схід місяця по
одному боці, а захід сонця з другого в тому са
мому часі. Перелітали недалеко совєтських ост
ровів, в далині було видко гори Камчатки, де
багато українців, вивезених совєтами на заслан
ня. Прилетіли раннім ранком до Едмонтону. На
цьому закінчилась моя мандрівка до країни схо
дячого сонця.
Пл. уч. Олесь Стадник,
13-тий Курінь УПЮ-ів, Едмонтон

ПОМОЖІТЬ НАМ
зробити "добре діло"
і перешліть
дарункову передплату
для зразкових, але незаможніх юнаків
та юначок, особливо з європейських та південно
американських країн. Вони бажали б дістати
та читати «Юнака», але самі не можуть собі
його передплатити.
Адміністрація
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П Р Е С Т О Л О Н А С Л І Д Н И К БРІТАНІЇ
У РОЗМОВІ
З УКРАЇНСЬКИМ П Л А С Т У Н О М

в липні іу/іі р. королівська орітанська ро
дина перебувала в Канаді та відвідала м. і. Він
ніпег з приводу сторіччя провінції Манітоба.
14-го липня престолонаслідник князь Карло
і його сестра принцеса Анна відвідали манітобський університет, де зустрілися із студентами
та пробули між ними на розмовах і оглядинах
довший час. Серед маси 5000 студентів, щ о зі
бралися довкруги університету на ці відвідини
була також група українських студентів-пластунів у пластових одностроях. М і ж ними був ст.
пл. Богдан Круцько із Вінніпегу, щ о приїхав на
цю подію з Українського Парку, де був братчи
ком на новацькому таборі, щоб зробити світли
ни із відвідин королівської родини для Канад
ського Українського Комітету. Йому вдалося ма
ти довгу розмову із принцом Карлом, яку схоп
лено на світлину, та про яку писала канадська
преса. Принц зацікавився навчанням української
мови в публічних канадських школах та на уні
верситеті, а відтак заявив, щ о йому відомо, що:
«український народ має багату та в повному роз
квіті сил свою культуру».
Із приводу цієї цікавої розмови між прин
цом і українським пластуном у щоденнику «Він
ніпег Трібюн» було інтерв'ю із ст. пл. Б. Круцьком та опис цієї події у звіті із перебування ко
ролівської родини. Про це подав також журнал
університету у Вінніпезі в репортажі із відвідин
принца та принцеси, де пишуть, щ о принц Кар
ло мав довгу розмову з Богданом Круцьком,
якого видно на світлині у пластовому однострої.
Вони говорили про «цвітучу» українську куль
туру та українську мову. В журналі поміщена
також світлина із цієї розмови, а на цій самій
сторінці є також світлина принцеси Анни в роз
мові з іншими. У правом кутку світлини бачимо
однак виразно другого пластуна, якого прізвище
нам не відоме, але якого пізнати по пластовому
однострою.

Ї Д Е М О
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(Трохи навесело)
...Нарешті ми вже готові: і спакувалися
вчас, і одягнулися, навіть пообідали. Усе нібито
готове — тільки сідай та їдь!

...Приїхали на летовище. Незабаром мусимо
вже на літак сідати — перше долетіти треба до
Нью-Йорку. Літак трохи спізнився — ми чекали
десь п'ять-сім хвилин. І вже летимо!..
Дорога до Нью-Йорку не довга — лет три
ває близько півтори години. Але в Нью-Йорку на
летовищі хаос! Нью-Йоркське летовище одне з
найрухливіших у світі: літаки вилітають і сіда
ють щодвадцять-тридцять секунд. Страшне! М и
мусіли кружляти над летовищем щ е півтори го
дини, поки дозволили літакові осісти.
Висівши з літака, я думаю собі: слава Богу,
щ о ми вже осіли — дивитися на те, як літаки осі
дають і підносяться щокілька секунд, не можна
— стає млосно.
Саме летовище якесь... ну — незорганізоване; без конкретного порядку. Повно будинків —
кожна лінія має свій будинок. М и звідси мали
відлетіти до Женеви.
Пересідка в Нью-Йорку нас дуже виснажи
ла. М и мусіли чекати чотири години між літа
ками (то так: закоротко, щоб піти оглянути мі
сто, а задовго, щоб сидіти на одному місці). М и
рішили, щ о найлегше буде нам дивитися, як лі
таки осідають і підносяться.

Е В Р О П И

Та де там можна дивитися на ті літаки! Те
все вираховане на секунди — людина не витри
мує.
М а в летіти літак до Риму. Десь десять хви
лин перед відлетом прибігла італійська «мамаша» — ширша як довша зі своїми шістьма си
нами (у віці між чотирнадцять і чорити роки) —
вона везе їх, щоб показати їм Італію. Прийшла
— наробила галасу і крику (очевидно по-італій
ському), щ о бракує одного квитка для одного із
синів. Почали збігатися всі офіційні персони летовища, затримали літака; дзвонили до туристич
ного бюра,.. а наша пані кричить, а її діточки
ганяють по летовищі, граються у хованки, скат
чуть, кричать... Щ о за цирк! Нарешті посадили
їх усіх на літак. Відлетіли!...
Незабаром і наша черга прийшла ладуватися на женевський літак. Сіли... чекаємо!...
Чекаємо... чекаємо... чекаємо... і щ е чекає
мо!.. Чуємо голос пілота через мікрофон — він
каже, щ о ми є двадцять треті в черзі до відлету; мусимо трохи зачекати.

Чекаємо півгодини... чекаємо годину... чека
ємо...! Літак запізнився на годину і двадцять
п'ять хвилин. Кажуть, щ о літаком вигідно подо
рожувати. Так, але не пересідаючи в Нью-Йорку!
Пл. розв. Роксоляна Янішевська
12 курінь У П Ю - о к , Торонто

Ч и В и в ж е вирівняли

передплату ?
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У Л А Ш Т У Й М О

У місяці грудні багато куренів пластунок
улаштовує Андріївські вечорі та запрошує на ці
«вечерниці» пластунів. Відомі є із своїх Андрі
ївських вечорів старші пластунки із куреня «Шостокрилі», але юначки не залишаються позаду
та також часто підготовляють із цієї нагоди то
вариський вечір. Тому, що припадає це свято в
часі передріздвяного посту — треба в його під
готовку більше присвятити часу та знання як у
звичайну вечірку, щоб усі бавилися та мали при
ємні переживання.
«Андрійка» завжди влаштовують дівчата, і
ми саме для Вас, Дорогі Пластунки, подаємо ці
лий ряд ворожб, які характеристичні для Андрі
ївського вечора і які можете перепровадити. На
іншому місці у цьому числі «Юнака» подаємо
опис звичаїв та тексти пісень, що їх у нашому
народньому побуті проводили саме у «Свято Ан
дрія». Радимо Вам точно все перечитати та ви
користати, улаштовуючи цього року в кожній
пластовій станиці вечір. Ворожби, які подаємо
Вам понижче і опис звичаїв підготовила для Вас
ст. пл. Галя Бродович з Монтреалю.
Редакція
АНДРІЇВСЬКІ В О Р О Ж Б И
1. Поставити дві свічки, зроблені із клоч
чя, одну проти однієї і запалити. Якщо свічки
перехрестяться одно до однієї знак щасливий —
тоді дівчина одружиться із своїм хлопцем.
2. Взяти три тарілки і, перевернувши дном
угору, поставити під одну обручку, під другу
гілку ялиці, а під третю дрібку землі. Дівчина,
що не бачила, як це робили, вибирає собі одну
тарілку і відслонює її. Коли вибере обручку —

В Е С Е Л К А

„ А Н Д Р І Й К А "

це близьке подружжя, земля — це смерть, а гіл
ка ялиці означає журливе життя.
3. До миски налити води. Коли вода заспо
коїться, одна із дівчат пускає рядочком дві
голки. Коли голки зійдуться вушком — тоді це
означає, що дівчина одружиться зі своїм хлоп
цем і будуть добре жити, коли гострими кін
цями — спільне життя буде неприємне, коли
голки не зійдуться така сама доля буде для
цієї пари.
4. До миски, повної холодної води, дівчата
по черзі виливають розтоплений віск. Із нього
творяться різні узори, які дівчата стараються
«відчитати».
5. Усі присутні дівчата скидають лівий че
ревик або чобіток та ставлять їх по черзі аж
до порога, Котрої черевик буде останній, найбли
жча дорога, та найшвидше одружиться.
6. Приготовити велику кількість паличок
на одній купці. Кожна дівчина бере жменю па
личок і рахує. Коли всі вони мають пару, тоді
і дівчина знайде свою «пару» в житті.
7. Дівчата сідають колом у кімнаті та став
лять посередині порожню пляшку. Закрутивши
сильно пляшкою, ждуть, як вона затримається.
До кого спрямована шийка пляшки після затри
мання — та дівчина швидко знайде собі ми
лого.
8. Підготовити «печеру чарівника» та від
повідний одяг для нього. Переодягнений «ча
рівник» має зав'язані очі та до нього приво
дять дівчину теж із зав'язаними очима. Дівчи
на простягає руку «чарівникові» і він їй воро
жить долю.
Подала ст. пл. Галя Бродович
Монтреаль

144 Друга Евсню в Нью-Йорку
(в Пластовому Домі)

Теї.: ОКедоп 4^576/79/98
відкрита щ о д н я від вчасного ранку д о пізної ночі.
•" Зимні і теплі перекуски, сніданки, полуденки -'•- содові води
•"• морозиво
:: солодощі — теж вибагливі, імпортовані
:- шк.льне і канц прнлчдд, * українські . чужомовні часописи
«Веселка» є улюбленим місцем зустрічів нашої молоді!
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Наше сонечко, засвіти,
Нашу доленьку пригорни.
Земле-матінко породи,/
Радість, щастя приведи.
«Калита» — це був круглий великий корж
із чотирьма дірками на одному краї, із вироб
леним узором «кривого танцю», витисненим
сонцем, місяцем і зірками. Після спечення кор
жа хлопці мастили його медом і переплітали
через дірки червону стрічку.
У день св. Андрія вечеря була пісна, але
різноманітна стравами: каша, голубці із пшо
ном і гречаною кашою, вареники з капустою,
сливами, пиріжки і пампухи.
ВЕЧЕРНИЦІ

Андріївське свято має своє походження у
поганському святі Калити. Зразу це було свято
бога-сонця, а опісля стало святом-символом ді
вочої і хлоп'ячої долі. Це було шукання пари,
готування до наступного весільного сезону. На
ші предки вірили, що піснями, діями, ритуала
ми можна собі причарувати добру долю. Дів
чина хотіла знати, у якій родині їй суджено бу
ти, чи буде мати доброго чоловіка, яке її май
бутнє життя. Хлопець мріяв про гарну дівчину,
дружину, добру господиню і матір для дітей.
ГОТУВАННЯ ДО СВЯТА
Вранці до сходу сонця дівчата йшли і ла
мали вишневі гілки, ставили їх у воду та про
сили долю, щоб гілки зацвіли до Нового Року.
Коли зацвітуть, то дівчина знайде свою долю.
Коли ні, то дівчина або не вийде заміж, або
вийде, але не буде щаслива.
Зі сходом сонця дівчата, зібравшись в од
ній хаті, пекли чарівні балабушки. Це все від
бувалося у супроводі магічних співів. Після спечення виймали балабушки з печі та парувалискладали по два, називаючи їх іменами хлопця
та дівчини. Після цього заготовляли інші речі
до чарування: свічки, папір, віск, гілки з кали
ни, влаштовували печеру чародія на подвір'ї,
зносили різну одежу для передягнення.
Головним однак було приготування до пе
чення коржа-калити. Усі хлопці та дівчата при
носили до хати, де відбувалося печення, по
жмені борошна на печення «калити». Мед при
носили тільки хлопці, мак і воду тільки дівча
та. Починало місити коржа мале хлоп'я, а далі
місили почерзі всі дівчата, а саджаючи в піч
співали:

Увечері молодь сходилася до одної хати. У
часі вечерниць співають, ворожать долю, хлоп
ці скачуть, щоб укусити «калиту», яка висить
на червоних стрічках із стелі.
Усі андріївські пісні магічні, мають привер
нути добру долю. У цих піснях під іменем Ан
дрія треба розуміти бога подружжя.
Дівчата співають: «Радість щастя принеси
Нашу долю приверни»...
а далі:
«Андрію, Андрію, мій великий добродію,
Коноплі ті сію, дай мі Боже знати,
З ким їх буду молоденька брати,
З ким на рушник буду ставати...»
Хлопці мріяли про одруження з молодою врод
ливою дівчиною. Із цих пісень знаємо, що молоді
звертали увагу на маєтки, але таки більше на
взаємну любов:
«Любий, милий озовись!
Та до мене прихились!
Ти маєш воли та корови,
А Маруся чорні брови...»
Щ е інша пісня каже:
«Ой матусю, горох точу,
Чорнявого хлопця хочу!
Він чорнявий, я білява,
Я ся йому сподобала».
У цій пісні дівчина бажає собі найкращого хлоп
ця. Вона точить горох через шкіряне решето.
Гірший горох відходить, а кращий залишається.
Так незугарні хлопці відійдуть, а гарний-суджений залишиться.
Щ е одна пісня, яка тепер добре знана, хоч
із трохи зміненими словами:
«Била мене мати
Калиновим прутом
Та й щоб я не стояла
З молодим рекрутом...»
Калина здавна вважається чарівним деревомзіллям вірного кохання. Тому калиновий прут
23

має силу привернути дівчині справжнього люоого-судженого.
**
*
В андріївських звичаях
та традиціях є ба
гато нам незрозумілого. Але ми мусимо дивитися
на ці звичаї не на тлі сучасного життя, але на
тлі давньої культури, вірування і життя наших
предків. Щ о й н о тоді зможемо зрозуміти й оці
нити це святкування.
Релігія наших предків була почитанням сил
природи. Головним богом був бог-сонце, богДажбог. Отже, «калита» під стелею — це був
символ сонця й бога-шлюбу, мак у коржі симво
лізував зорі в небі та віщував великий урожай,
багатство, достаток.
«Калита», намащена медом, це жертва тому
богові, бо мед — це солодощі життя. Хлопець,
який підскочить і вкусить «калиту», приєднаєть
ся до того добродійства і буде щасливий та ба
гатий. Того, який не «доскочив», замащували са
д ж е ю і водою, бо вірили, щ о вогнем і водою очи
щать того юнака, щ о ного нечиста сила не до
пустила вкусити «калиту».
У піснях, привітаннях, побажаннях і жартах
— у всьому спрямовано увагу на підбір пари,
на щире кохання, на одруження.
Це молодече свято Андрія, як і Купала, по
пулярне і шановане впродовж віків у нашому на
роді в Україні дійшло у звичаях та піснях аж
до нас і ми повинні його продовжати.
Подала ст. пл. Галя Бродович
Монтреаль
Використана література: С. Килимник — Україн
ський рік у народніх звичаях, том 5-ий; і С. Воропай
— Звичаї нашого народу, том 1-ий.
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СЛОВА ПОЗЕМО
1. Прилад до міряння атмосферичного тис
нення.
6. Крутіж
7. Безкоштовно
8. Рід, кляса, категорія
10. Доктор медицини
12. Частина зимової одежі
14. Гетьман обраний в 1727 р.
15. Відбуває військову службу на кораблі
17.
18.
20.
21.
22.

Місто у стейті Огайо
Невільник
Полює на комах
Стручкова ростина
Борис — автор оповідання «Олеся».

ЖИТТЯ

СЛОВА ДОЗЕМО

Єдина пластова крамниця
у С Ш А має на складі:

1. Густий ліс
2. Електронічний інструмент для викривання
літаків, кораблів тощо
3. Правдиве ім'я та прізвище М. Вовчка
4. Старий син Хмельницького
5. Уста
6. Київський князь
9. Генерація
11. Груба галуза
13. Німецький реформатор
16. Італійський острів
17. Укр. народній танок
19. Ріка, щ о впадає до Чорного моря
21. Десять до другого ступення
Розгадки цих загадок слід надсилати до кін
ця місяця січня на адресу редакції «Юнака».

+ пластові однострої + пла
стові відзнаки до одностроїв
і таборовий виряд + пласто
ву літературу + альбоми, рі
зьби, вишивки, кераміку, фі
лателію + українські націо
нальні прапори,
книжки,
шкільне приладдя і т. п.
МОЬОБЕ 2УТТІА, Іпс.
302 Е. —

91п 81.,

^ \ у Уогк З, N . V., ІІ.8.А.
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ХРЕСТИКІВКА
Уклав 3. Івасиків
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програмою. Однією з них (її з найбільшою гор
дістю згадує юнацтво!) була короткотривала, але
справді жахлива буря, яка за одним помахом
баби-віхоли поклала на землю майже цілий табір,
тобто шатра в таборі.
Крім цього, було тут найбільше нагод «за
робити» курінним багато точок і для себе персо
нально, і для куреня. Тут були справжні «герці»
за перше місце у міжкурінних змаганнях.
Особливістю другого етапу зустрічі, який
найбільше закарбувався у серцях і пам'яті юнац
тва, була мандрівка по оселях Манітоби, зустрічі
із піонерами при нагоді відвідувань українських
осель, їхня сердечна гостинність, розмови з ними
про давні піонерські часи і сучасне життя, зу
стрічі з індіянами — автохтонами Канади, огля
дання національних парків, краси краєвидів, спо-

Під час відкриття Дня Української Молоді» в Вінні
пезі дві юначки, представниці українських молодечих
організацій за давнім українським звичаєм, хлібом і
сіллю вітають приявних на святковому відкритті по
чесних гостей.
Від 22 липня до 2 серпня ц. р. відбулася в
околицях Вінніпегу для відзначення 100-річчя
провінції Манітоба крайова пластова зустріч під
гаслом «Шляхами піонерів», а після неї мандрівні
пластові табори для пластового юнацтва з усіх
пл. станиць Канади. У зустрічі, а потім і в ман
дрівних таборах взяла участь велика кількість
учасників — 223 пл. юнаків, 267 пл. юначок і 32
члени проводу й булав зустрічі і таборів. Про
цю зустріч і про ці табори писали ми вже дещо
в «Юнаку» за червень-липень ц. р. (сторінка 21).
Були про це вже також великі звітування із ці
кавим та гарними ілюстраціями в усій україн
ській пресі Канади, а також в англомовній пресі
з Вінніпегу та інших місцевостей Манітоби. Ця
зустріч і ці табори мали також широкий відгомін
у розмовах батьків, загалу нашого громадянства
в Канаді, а зокрема у серцях нашого пластового
юнацтва — учасників цієї особливої форми та
борування. Три етапи зустрічі дали три роди вра
жень і переживань для її учасників.
Перший етап зустрічі у Бирдс Гилл Парку
біля Вінніпегу — це були урочистості, нагоди
для зустрічів і міжкурінних змагань, участь у
«Дні Української Молоді» із парадою перед Манітобським Парляментом у присутності представ
ників уряду, із складенням вінка перед Шевченковим пам'ятником, оглядання Вінніпегу, Форту
Ґеррі, гостина в українських парафіях та огля
дання церков Вінніпегу, участь у концерті, го
стина представників етнічних скавтів у таборах
пластунів і пластунок та багато інших подій поза

Парада членів українських молодечих організацій під
час "Дня Української Молоді" у Вінніпезі перед про
вінційним парляментом Манітоби.

Члени українських молодечих організацій, що під час
"Дня Української Молоді" 25 липня ц. р. зібралися біля
пам'ятника Тараса Шевченка на майдані провінцій
ного парляменту Манітоби, щоб скласти поклін генієві
України.
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собу життя та інших особливостей Манітоби —
усе це викликало захоплення юнацтва. Не дивно,
щ о про цей етап вони найбільше пишуть у своїх
репортажах про КПЗустріч.
Третій етап — перебування у містечку Давфин, участь у давфинському «Українському Фес
тивалі», давфинське особливе українство — дефіляда, в якій бере участь не тільки населення
містечка, але й околиця, багато запрошених гос
тей, українська музика, спів на вулиці через мік
рофони, україномовні написи в усіх публічних
місцях, наші прапори по обох боках головної ву
лиці, вишивані одяги, щ о ними милуються і чу
жинці, велика кількість українських імпрез (кон
церти, забави на вулиці, виставка, показ історич
них одягів тощо) — усе це, поруч із приязним
ставленням до Пласту, з'єднувало почування
юнацтва, воно розуміло ідею багатокультурности
Канади, бо бачило її у житті.

Члени маршової оркестри коша пластунів із Торонта
(28 осіб) біля пам'ятника Тараса Шевченка на пар
ламентському майдані у Вінніпезі. Вгорі зправа дири
гент оркестри — пл. сен. Зенон Лаврншин.
На радість переживань юнацтва у зв'язку із
цією зустріччю впливало великою мірою і те, щ о
вона була добре зорганізована, програма відбу
валась точно за пляном. Поведінка юнацтва була
справді на висоті, тому громадянство її швидко
відмічувало і позитивно оцінювало. Думаємо, щ о
фонди, які Пласт одержав від Федерального
Уряду на частинне покриття коштів дороги
($16,650) — це дуже щасливий вклад. Він приніс
«високі відсотки» — тепло у серцях від зустрічі
молодим і старшим. Дописи юнацтва, щ о їх тут
містимо, про це промовисто говорять. — Редак
ція.

ТАЄМНИЧА ВІЗИТІВКА
Яке звання має цей пан?
Д-Р Р О К Е Т А .
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"ІЗ ВІТРОМ, ІЗ Д О Щ Е М "
(Мандрівний табір розвідувачок у Манітобі)
На перехресті двох річок, двадцять миль від
східнього кордону Саскачевану, 475 миль на північ
ному заході від Вінніпегу, лежить, з першого вра
ження, зовсім нецікаве і без кольору містечко Де Па.
Сіра погода відбирала нам охоту розглянути місто,
але наша цікавість не дозволила нам марно гріти
свої місця. М и висіли з автобусів і містечко оживи
лося, загомоніло пластунками. Куди не глянути —
синьо-чорні, червоно-чорні і зелені пластові хустини.
В Де Па є тільки дві головні вулички. А од
на з них була продовженням автостради. Замість
хмаросягів були малесенькі крамнички. Одна з них
зацікавила нас. М и увійшли. На стінах висіли всі
лякі хутра, шкіри, кожушки. На поличках красува
лися кораликами вишиті, хутром викінчені індіянські
капчики-мокасини. Були також шкіряні рукавички,
торбинки. Ручні вироби індіян гарні та різноманітні.
їхні взори дуже нагадують українську вишивку.
Нечисленне населення Де Па — це потомки індіян-піонерів. їхнє основне зайняття — це хлібо
робство, тваринництво, рибальство і праця в лісі.
Хліборобство має великі перешкоди, бо ґрунти тут
неродючі. Давніше індіяни управляли землю, тепер
вони живуть у резерватах серед густо-буйної північ
ної природи. Нас вразили їхні бідні хатки, але зда
ється, що мешканці їх іншого ніж примітивне життя
не знали і їхні хатки — це їм немов палати.
А індіянські діти дуже гарні. В них блищиться
чорне волоссячко, чорні очка вилискують також, у
них темний оливковий наскірок.
М и були також у музею, де можна було поба
чити старі архіви Манітоби і Західньої Канади. При
дверях стояв один з працівників музею і пильно роз
давав усім сині книжечки з історією містечка Де Па.
Серед архівальних експонатів ми знайшли таке ба
гатство як власноручний підпис Чарльса Дарвіна на
карточці!.
Прийшов час від'їзду. Щойно після відвідин
цієї оселі ми зрозуміли, якою відвагою і працездат
ністю відзначалися ці перші поселенці. їхня посвята
і витривалість подивугідна. Смеркалося. Рушив ав
тобус на дальшу мандрівку по Манітобі. М и збага
тились почуваннями і думками, бо ж віч-на-віч мали
змогу зустрітись із справжніми автохтонами Канади.
Пл. розв. Даня Дума
гурток "Маки", 10 Курінь УПЮ-ок
ім. Ольги Косач, Торонто

ШАРАДА
ТРЕТЄ з Д Р У Г И М : гріш-омнета, яку в Ри
мі кожний знає. Або інструмент музичний, що
давно уже не грає.
ПЕРШЕ-ДРУГЕ: хоч не листя, але дерево
вкриває. ЦІЛІСТЬ: часом для прикраси їх дів
чина убирає.

ш

ш

ПЛАСТОВА М О Л О Д Ь
Уже

втретє наша

Пластова

Група в Ютиці включила у свою
програму року "вечір розваги", щ о
завжди проходить із повним успі
хом. Н а ш а виховниця, пл. сен. Во
лодимира Смик, яка готує з нами
всі імпрези, вибрала до цьогоріч
ного вечора тему: "Я люблю Ук
раїну". І справді, на початок про
грами пролунали слова вірша Іва
на Ігнатюка "Я л ю б л ю Україну".
Після того юначки гуртків "Ли
сички" і "Ромашки" проспівали
пісню Верменича "Чорнобривці'. І
отой світанковий край — як спі
вається у пісні — став усім нашим
батькам та гостям перед очима.
Наша
виховниця провадила
програму та переплітала пісні вір
шами. Прочитавши вірш М. Щ е р бака "Пісня Вітчизни", перенесла
слухачів у часи визвольної бороть
би, коли то Січові Стрільці повер
тались із Східньої України. Юнач
ки проспівали пісню "Як Стрільці
йшли з України". Та пісня зробила
найбільше враження на тих, щ о но
сили колись стрілецькі однострої.
Д л я відпруження юначки щ е за
співали сантиментальну пісню Весоловського "Даруй на прощання".
Треба підмітити, щ о наші юначки
співають вільно і дуже ритмічно
при доброму акомпаньяменті гітар.
"Лисички" співають уже три роки
і відомі з доброго співу не тільки
в Ютиці, але і в околиці. Співали
також і в Сиракюзах, Коговзі, Геркімері, Ромі, а навіть на "святі вес
ни" на "Вовчій Тропі".
Н а зміну юначкам прийшло
новацтво, щ о під проводом своєї
сестрички, ст. пл. Дарії Воднарчук, хотіло доказати, щ о вони люб
лять Україну, вивчаючи українські
пісні та вірші.
Щ е лунають оплески, а вже
до голосника підходить наша ви
ховниця та пролунали слова вірша

ЮТИКИ

ПРАЦЮЄ

Кедра:
О, земле вітру і беріз,
О, земле зоряна й пахуча!..
Н а доказ того, які то дівчата
живуть на тій омріяній землі, юначки проспівали пісню Каліщука
"Волиняночка". Н а закінчення пер
шої частини програми юначки про
співали жартівливу пісню Євгена
Козака на слова Новицького "Ой,
не моргайте дівчата". Ми, юначки,
дуже вдячні нашій виховниці, пл.
сен. В. Смик, щ о вона не жаліє
труду та навчає нас усе більше та
більше пісень.
У другій частині програми
юначки виконали п'єсу Наталки
Смолій-Герець "Чари Весни", щ о
дуже підходила до теми "Я люблю
Україну". Двоє українських дітей,
щ о родились в Америці дуже лю
били Україну та хотіли її побачи
ти. У цьому допоміг їм метеликчарівник та й поніс їх на крилах
мрій в Україну. Якраз була це ніч
під Івана Купала. "Гей, на Івана,
гей, на Купала"... чути здалеку
пісню, щ о її співають дівчата, іду
чи в ліс. А там лісова Мавка ви
ходить із своєї криївки, танцює під
звуки української пісні "Верхови
но" та тішиться цвітом папороті, бо
він добре захований і ніхто його
не побачить. Дівчата входять у ліс,
рвуть квіти та, сплітаючи вінки,
співають. Відтак гуторять, жарту
ють і танцюють. Кожна з них хо
тіла б, щоб її вибраний схопив її,
як скакатимуть через вогонь. Н е
кожна, одначе, до цього признає
ться. Мавка пристає до дівчат та
разом із ними бере участь у ку
пальському хороводі, а тоді запи
тує кожну з дівчат, яке бажання
вона має, якщо б знайшла цвіт
папороті.
У хвилині, як Мавка виносить
цвіт папороті, із криївки вибігають
на галявину діти з Америки (Ган-

ночка та Ю р ч и к ) і Ганночка про
сить цвіт папороті для своєї мами,
яка дуже тішилась би. Мавка да
рує квіт папороті Ганночці, бо вона
єдина, щ о бажала щастя комусь
другому (своїй мамі), а не собі. Піс
ля того Мавка вибігає, а за нею
всі дівчата. Чезне і метелик, і на
сцені лишаються тільки Ю р ч и к та
Ганночка, а в руках у неї квіт па
пороті з України.
П'єса "Чари Весни" зробила
помітне враження на глядачів. Зга
дали ж бо наші старші ті часи,
коли й самі в ніч під Івана Купала
плели вінки, пускали на воду, ска
кали через вогнище... співали пі
сень...
А молоді побачили красу ку
пальських звичаїв та пожаліли, щ о
немає тут пригожих до того обста
вин, щоб їх запровадити в життя.
М и дуже вдячні пані Наталці
Терець за таку прекрасну п'єсу
для молоді. Вона ж бо дістала ба
гато рясних оплесків від публіки.
До успіху п'єси спричинились дві
наші неструджені режисерки, п. Ві
ра Ризванюк та п. Зоя Луценко,
які разом із авторкою п'єси укла
ли в це дуже багато праці.
Чудові декорації зробив наш
талановитий мистець і господар
ський референт Пластприяту п.
Ярко Войтович, а мистецькі афіші
вималював п. Михайло Войтович.
Хай же всім тим, щ о допомогли
при постановці п'єси, подякою бу
дуть щасливі усмішки молоді, щ о
задоволено приймали гучні оплес
ки публіки.
Н а ш Пластприят не забув, щ о
три юначки закінчили середню шко
лу та відходять на студії до уні
верситетів. Тому голова Пластпри
яту, п. Іван Бекерський, побажав
їм успіхів у високих школах та об
дарував їх українськими пластин
ками. Із гуртка "Лисички" відхо
дить Анна Ярмак, Галя Луценко
та Ліда Герець. Хай же їх у житті
всюди супроводжує невмируща ук
раїнська пісня.
Юначки щ е довго розважали
гостей своїм співом, бо ніхто не хо
тів розходитись додому. Ц е був
найкращий доказ, щ о наш вечір
розваги справді вдався.
Пл. розв. Леся Бекерська

Ютика, С Ш А
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У глибокій пошані і в невимовному смутку з при
воду трагічної втрати нашої відданої нам подруги
кошової
СВ. П.

ст. пл. О К С А Н И Г Р У Ш К Е В И Ч
слово якої горітиме вічним вогником у наших серцях,
складаємо $50.00 на пресфонд "Юнака", якого Вона
була приятелем.
Провід і члени
10-го Куреня УПЮ-ок
ім. О. Кобилянської,
в Дітройті, С Ш А
Замість квітів на могилу
св. п.

ст. пл. О К С А Н И Г Р У Ш К Е В И Ч
складаємо 10.00 дол. на пресфонд "Юнака".
ЛІДА і Б О Г Д А Н К Р А М А Р Ч У К И

Відзначуючи другу сумну річницю смерти
(в дні 18 грудня ц. р.)
Нашої Незабутньої Дружини і Мами
св. п.
О л ь г и з Марчуків Ц ю к
складаємо дальших 120.00 дол. на створений
нами фонд постійної дарункової передплати
журнала "Юнак" для незаможних читачів.
Філядельфія, 10 жовтня 1970 р.
ЯРОСЛАВ, чоловік, і ОЛЕГ, син.

П Е Р Ш И Й
Б А Л Ь
УКРАЇНСЬКОЇ П Р Е С И В А М Е Р И Ц І
Спілка Українських Журналістів Америки
( С У Ж А ) проголосила Перший Валь Української
Преси в Америці на день 30-го січня 1971 року
у Філядельфії.
Наша редакція вже одержала прохання взя
ти активну участь у цьому балі, визначуючи свою
кандидатку на Кралю Української Преси у С Ш А .
Про вибір кралі вирішатиме окреме жюрі під го
ловуванням проф. П. Андрусева.
На терені Канади такі імпрези відбулися вже
чотири роки підряд, і кожного разу наш журнал
був репрезентований гідною та гарною молодою
пластункою.
Як повідомляє С У Ж А кандидатка на кралю
повинна бути віку вищих кляс середньої школи
або університетського віку, мусить добре воло
діти українською мовою і вільно висловлювати
свої думки цією мовою та бути членом однієї
із молодечих чи студентських українських орга
нізацій.
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ПОЖЕРТВИ

НА ПРЕСФОНД "ЮНАКА"
за жовтень ц. р.
Пл. розв. Роксоляна Тим'як, Каміллюс, США,
пожертвувала свою винагороду, яку вона отримала
на таборі "Новий Сокіл", біля Боффало, С Ш А ,
де вона була членом таборової булави
60.00
10 Курінь УПЮ-ок ім. О. Кобилянської, Дітройт,
С Ш А , замість квітів на могилу бл. п. ст. пл.
Оксани Грушкевич, з Дітройту, С Ш А
50.00
Дир. Євген Борис, Торонто, Канада
50.00
Ліда і Богдан Крамарчуки, Рочестер, С Ш А ,
замість квітів на могилу бл. п. ст. пл. Оксани
Грушкевич, з Дітройту, С Ш А
10.00
Із збірки на ювілею 25-річчя подружжя Катерини
і Григорія Свергунів, Торонто, Канада, яку
перевела п. К. Томків
10.00
пл. сен. Ірина Вжесневська, Торонто, Канада,
замість звороту за бензину на вишкільний табір
зв'язкових, що відбувся на оселі "Пластова Січ"
у Грефтоні, Канада, в жовтні, ц. р.
5.00
пл. юн. Адріян і Орися Городецькі, Кендел
Парк, С Ш А
5.00
пл. юн. Мирослава Шевців, Трентон, С Ш А
4.00
пл. юн. Аскольд Бук, Філядельфія,, С Ш А
3.00
пл. сен. Дарія Голубець-Якубович, Парма, С Ш А 3.00
пл. юн. Влодко Козак, Гамільтон, Канада
3.00
пл. юн. Орест Івашко, Ошава, Канада
2.50
пл. юн. Рома і Володимир Кухарі, Ст. Кетеринс,
Канада
2.50
пл. юн. Борис Гайда, Клейтон, С Ш А
2.00
пл. юн. Богдан, Христя, Рома і Марта Мартюки,
Торонто, Канада
2.00
пл. юн. Роман Юзенів, Нью-Йорк, С Ш А
2.00
пл. юн. Адріян Лужба, Ст. Кетерінс, Канада
2.00
пл. юн. Андрій Бемко, Кренфорд, С Ш А
2.00
пл. юн. Христя Клапіщак,, Ньюарк, С Ш А
1.00
пл. юн. Богдан Домбчевський, Філядельфія, С Ш А 1.00
пл. юн. Мирон Боднар, Парма, С Ш А
1.00
ст. пл. Марія і пл. розв. Павло Дурбаки,
Чікаґо, С Ш А
1.00
пл. юн. Данило і Діяна Фіцики, Ст. Кетерінс,
Канада
1-00
пл. юн. Надя Зєлик, Торонто, Канада
100
Разом у цьому списку
$ 224.00

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

ПРАЦЯ І ОЩАДНІСТЬ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ
В А Ш У МАЙБУТНІСТЬ!
0 Ощадностеві
вклади без права
виписувати чеки

Термінові вклади
(більші суми)
на 2 і більше років

У к р а ї н с ь к а
Кредитова Спілка
297 Соїіеее 81. — Тогопіо 2В, Опі.
Теї.: 922-1402

ф Студійні ощадностеві вклади на 7 % !
ф При виплатах уживайте наших чеків!
ф Даємо позики на догідні сплати!

Складайте Ваші ощадності
у кредитовій кооперативі
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!

»БУДУЧНІСТЬ«
ВисІїгсНпізІ (Тогопіо) СгесІіІ ІІпіоп Ив.
140 ВаїпіігзІ 5ігееІ — Тогопіо 2-В, Опіагіо
РНопе: 366-9863 & 366-4547

• ЗА ОЩАДНОСТЕВ1 ВКЛАДИ «Самопо
міч» платить 5 % ДИВІДЕНДИ.
• К О Ж Н А С У М А ВКЛАДУ враз із усіма
фондами має своє ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.
ФЕДЕРАЛЬНА КРЕДИТОВА
К00ПЕРАТИВА „САМОПОМІЧ"
У ЧІКАҐО
2351 \Уе8І СНіса^о Аує. — Теї.: НЇЛ 9-0520

в и к о н у є
всякі
друкарські
роботи.

Д р у к у є м о
• книжки
• часописи
• летючки
• афіші
• весільні
запрошення
• фірмові
друки

СЬісаео, 111., 60622, ІІ.8.А.
КІЕУ РКІМТЕК5 І.Ю. _ РНопе: 363-7839
860 КісНтопо" 51. УУезІ, Тогопіо 2-В, Опі.

ЗДОРОВИЙ іСМАЧНИЙ
та всякі інші печива
випікає

ХЛІБ

УКРАЇНСЬКА ПЕКАРНЯ
власниками якої є
А н н а і Р о м а н Вжесневські

ТНЕ РШШЕ ВАКЕКУ

Х т о з Вас п о д о р о ж у є
ітаком * кораблем * поїздом * автобусом
У Канаді чи поза Канадою
повинен купити подорожник квиток та одер
жати безплатно потрібні інформації і поради
в українському подорожному бюрі
МАРКІЯНА КОГУТА

Віоог Тгшеї Адепсц
735 Оііееп 51. \Ме$І, Тогопіо 2-В, Опіагіо
Теї.: ЕМ 8-4235
і Д^^П^^^^Д^^^^^^^^^^^^^П^^^П^^^^^^^^^ьу[ і

1190 Віоог 51. Юєїі — Тогопіо 9, Опіагіо
ТеІерНопе: 535-2135 & 535-2136

иіиипмчиїммч

Р08ТАСЕ Р А Ю АТ ТОКСШТО, С А К А Б А
ІГ поі <1є1іуєгє<1 ріеаве геїигп Іо:
У І Ш А К Мавагіпе
2199 Віоог 81. \У., Тогопіо 9, Опі., Сапасіа
К Е Т Ш Ш Р 0 8 Т А С Е СІІАКА>ГТЕЕВ

V
СИНИЦЯ

®

ЛАСТІВКА

СОЛОВЕЙ

В

®

®

ПІДСНІЖНИК

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

БДЖОЛА
ПЛАЙ
Р Ь У СО-ОР ІЛТ)., 768 0.иееп 81. ДУ., Тогопіо 3, Опі.
ЗАМОВЛЯЙТЕ
ЇЖАК

БОБЕР

•
•
•
•

пластові

новацьких
юнацьких
новацьких
нов. і ю н .

відзнаки

роїв і гнізд
гуртків і куренів
і юнацьких проб
іспитів умілостей

КАЖАН

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 замовллення.

®
САЙГАК

КУПУЙТЕ В НАС ТАКОЖ:
®
ЛИС

ф

•^- всякі інші пластові відзнаки + усі частини пластових
одностроїв -^ таборовий виряд ^с спортовр птпаддя
ії 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

Життя в Пласті
ВЕДМІДЬ

ЗАЄЦЬ
544 сторін • багато ілюстрацій ф

ціна 6.50 дол.

А
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

ҐОТУР

ТАРПАН

