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ТРУМАН ВЩПРАВИВ М'АРТУРА, ЩОБ HE ДОПУСТИТИ ЩЕШЩЯЖ
шіпм
ДО СВІТОВОЇ ВІЙНИ

М'АРТУР ЗАПОВІВ
ПОВОРОТ ДО АМЕРИКИ

Коблснц, Німеччина, 12. квітня. — Коментуючи легко рішення президента Трумвна —
щодо відставки ген. Меќ Ар- ЗДЕРЖУЄТЬСЯ ВІД КОМЕНТАРЮ ИА ТЕМУ ВІДСТАВКИ.
БУДЕ РАДІШ ВИСТУПИТИ ПЕРЕД КОНГРЕСОМ.
тура, аліянтський головний
РІДЖВЕИ В ДОРОЗІ ДО ТОКІО
командант в Еівропі, ген. Двайт
Айзснгавер, заявив, що з хвнТокіо, 12. квітня. — Ген. Доґлес Мек Артур, діставши Ђчолнною. як людина вдягає вій- ра повідомлення
від президента Трумана про звільнення його
ськову уніформу, вона переби- з усіх командних постів на Далекому Сході, негайно передав
рає рівночасно певні обмежент тимчасове командування найстаршому офіцерові в своєму
ня. Він висловив надію та за- штабі, відбувши з ним ще ос-^
—кликав американський нарід, танню майже три годинну конщоби не робити з ген. Мек Ар- ференцію в головній квартирі.
гура суперечної політичної о- Проте, так сам генерал, як і
соби після ного повороту до його штаб здержалися вчора
Злучених Дернсав. Ген. Апзен- від .будь-яких коментарів на
гавер. що був майором тоді, як тему змін в командуванні. — Токіо, 12. квітня. — Аліянтвійська, продовжуючи свій
Мек Артур був вже генералом Ген. Мек Артур, відповідаючи і ські
на телефонічний запит респу- похід вперед в Північній Кореї,
та якнн впродовж кількох рр- бліканськнх
лідерів в Конгресі натрапили вчора вже на сильків служив в штабі Мек Арту- у Вашингтоні, заявив, що він ний ворожий спротив, головно
ра, ВИСЛОВИВСЯ з найбільшим вернеться назад до Злучених в районі на південь від Ионпризнанням вояцьких прик- Держав впродовж найближчих чон. Рівночасно південно-комет і здібностей свого колнш- трьох тижнів і „радо" висту- рейські війська вчора знову
нього команданта та не міг пить перед спільною сесією перейшли ріку Імджін та загскрнтн помітного схвнлюван- Конгресу 3 ВІДПОВІДНИМИ вняс- налися далеко у ворожу теримайже не натрапляючи
ня, почувши вістку про рішен- неннямн на тему далеко-схід- торію,
на спротив. Натомість сьогодні
ня през. Трумана. Сам ген. ньоі політики, якщо Конгрес вранці червоні вже відкрили
того бажатиме. Вміжчасі повіАйзенгавер в хвилині " Р ^ ^ ' домлено, що ген. Метью Рідж- сильний артилерійський вошения вістки приглядався во- g T одержавши наказ пере- гонь на західному секторі ценснним вправам французьких далекосхідне команду- трального фронту. На східновідділів в рямках спільної а- брати
вання,'вибрався з корейсько- му секторі фронту не було майліянтеької європейської армії, го фронту до Токіо, щоб на- же жадної військової активнояку він тепер формує.
каз виконати. Відставка ген. сти, подібно як і в районі реМек Артура стала головною зервуару Гвачон, де вчора заподією в світі і теж иа Дале- повідалося можливість першої
кому Сході її найшнрше комен- великої битви за останні місятўеться. Державні мужі, полі- ці. З поінформованих джерел
тики і стратеги хотіли б відпо- подасться, що в останньому певіді на питання, які наслідки рекинено до Кореї 18 нових коі аміни може мати відставка муно-китайських дивізій, тик
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Ввшингтон, 11 квітня.—Пре- ві до групи шпигів, виголошезидент Труман заявив сьогодні ній попереднього місяця траву промові крізь радіо до наро- ня, отже один місяць заки
ду, що Злучені Держави сво- прийшов напад на Південну
сю виправою і кампанією в Корею, сказав: „Наші війська
Кореї мають на меті недопу- мають напасти на Південну
стити до третьої світової війни, Корею десь в половині черві що він звільнив ген. Доґлеса ня . . . Придумана виправа проМекАртура зі станоища вер- ти Південної Кореї буде перховного командувача на Дале- шим кроком для визволу Азії".
кому Сході тому, що генерал
Зверніть увагу на слово „внне погоджувався на таку полі- зволення". Це двояка мова
тику. Якщо б генерал Мек- комуністів, якої вони вжнваАртур повів свою власну полі- ють на означення „завоювантику, то Америка була б ви- ня". Другий документ: Кільсталена на великий ризик, да- ка місяців перед нападом на
ти початок загальній війні. Корею сказав один розвідчий
Зміст презндентової промови комуністичний офіцер на Датакий:
лекому Сході таке: „Щоб пеУ найпростіших словах тре- ревести давно вижидану світоба сказати, що наше діяння в ву революцію, нам треба наКореї представляється так: Ми перед об'єднати Азію . . . Ява,
пробуємо недопустити до тре- Індокитай, Малая, Індія, Тибет,
тьої світової війни. Це зовсім Країна Тай, Филилинн й Япоправильне, що ми найшлися в нія, це наші кінцеві ціли. ЗлуКореї. Так було останнього мі- чені Держави це єдина пересяця черня, так є й тепер. Хо- шкода на нашім шляху до виИГѓ.:шдіЛ1Т ТЃУМАН І ГКН. М'АЃТЎИ ПІД ч:и` иллішм)і іхчу пригадати вам, чому воно зволення всіх країн в Південньоі зустрічі на острові ВОШІ на Тихому океані я дн'і 15-го жовттак є.
но-Східній Азії. Іншими словаия м. р. Президент Труман, що тепер звільнив гем, `Мек-Артура
з посту головяого команданта на Далекому Сході, тоді нагородив
Комуністи у Кремлі зайняті ми: Ми мусимо об'єднати найого найвищим військоваќ відзначенням.
монструальною змовою здавн- роди Азії, заки знищимо Злути свободу по цілому світі. Як- чені Держави".
О.Н. будуть змагати до обмещо б їм пощастило, то Злучені
ження зудару, як це можливе.
Оце була причини нападу
Держави найшлись би серед
Не треба ДОПУСТИТИ до
їхніх головних жертв. Мусить комуністів на Корею. Ми вірнсвітової війни.
стати ясним кожному, що ЗДА мо, що Корея належить до Корейців,
Індія
до
ѓіндусів
і
що
Ми не хочемо, щоб зудар у
не можуть — і не будуть
народи Азії мають бути Кореї поширився. Ми хочемо . Вашингтон, 11 квітня. —
стояти безчинно і вижидати всі
вільні. Але Совєтський Союз запобігти світовій війні, а не Республіканські провідинќи у
чужинного наїзду. Виринає є- вишколив і озброїв північних
Конгресі підняли' погрози, що
дине питання: Коли найбіль- корейців до нападу. Китайсь- починати її. Найкраще зроби- поставлять президента Трумати
це
так,
що
ми
й
інші
вільні
ше пригожий час виступити кі комуністи зібрали 44 добре народи будемо відбивати на- иа під конституційний суд
проти, такої загрози і яким вишколених дивізій иа Корен- пад. Міяп
уііи`тн нагро- („імпічмент") за звільнений!
С'НОООООМЇ-.-. І . :
ському фронті.'Це буди- йійсь-` маДжують". `ноці сили' в Манякі- вони опісля кинули джурц. Отже виринає пнтанЯк виступнтн нроти загрози? ка,
проти Кореї, коди північні ко- ня, чому ми не поробимо стаНайвідповідніший час поста- ренці були побиті. Ми'мусіли рань, щоб покарати агресорів? них Націй на Далекому Сході
витися проти загрози — зроби- внступити в обороні Кореї, Чому ми не збомбардуємо Ки- і за інші військові помилки.
ти це в самім початку. Легче щоб недопустити до завоюван- таю і не поможемо китайсь- Теж появилися голоси, щоб МекАртур відповів, що він мо- властивнм місцем на розправу занів різних походжень. Погана погода вцродовж вчорашзгасити вогонь в початках, ко- ня Азії. Досі нам це удалося. ким націоналістам перебрати- поставити під такий суд секре- же приїхати до Вашингтону за з агресивним комунізмом є Ев- нього
дня обмежувала дії авіМи
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милкову політику на Далеко- ред Конгресом, якщо його завін уже розгорівся. Якщо воле- поп латна. Наш виступ у Кота Інші азійські країни, за ви- що безупину бомбардує ворожі
почали
б
світову
війну.
Кремль
любні нації не виступлять про- реї показав, що разом з 06'їмком Індії. Безпосередньо за- порти і шляхи постачання —
саме бажає собі того, щоб ми му Сході. Вони.вштрацювали просять.
тн агресії разом, то вони впа- сднаними Націями ми зможе- кинули великі війська і почаінтересовайнй у відствці ген. здовж побережжя. Вістка про
дуть її жертвою один по од- мо спинити агресію і недопус- лн повну війну з Червоним
Мек Артура японський уряд — відставку ген. Мек Артура буному. Історія навчила нас, що тити до повної третьої війни. Китаєм. Може так статися, що
відбув вчора надзвичайну се- ла на фронті не меншою несію, анелід і перебіг якої не- сподіванкою, як і в цілому свіагресія в одній закутані світу
не
зважаючи
на
наші
найкраРішуча постава Америки
ті. Ген. Ріджвея, призначеностає загрозою в цілому світі.
щі змагання, комуністи розПариж, 12. квітня. — Тоді, канської політики. — 2. Майже відомий. В загальному спостев Кореї.
шнрять війну. Одначе було б як публична опінія Злучених з такою самою тривогою стави- рігасться велике стурбування го на пост головного команЦю лекцію навчився основно
Наша рішуча постава в Ко- трагічним лихом, якщо б ми Держав поділена щодо оцінки лася Европа до думки ген. Мек японців відходом ген. Мек Ар- данта, на місце ген. Мек Артунаш нарід, коли ми дали допореї
помагає військам вільних таку війну почали. Отже кож- останнього рішення президента Артура, що з большевизмом мо тура, для яких він впродовж ра, ця вістка застала на відмогу Греції і стримали аґреостанніх п'ятьох років бул вла- відинах в перших лініях фронсіго міжнародного комунізму. народів, які борються тепер в ному ясно: Ми хочемо посла- Трумана — про відставку ген. жна розправитися на ДалекоІндо-Китаю й інших країнах бити виправу комуністів на Мек Артура з посту головного му Сході і в той спосіб захи- стивия володарем.
ту.
Так було теж з Берліном, а на- цеї частини світу. Це само Корею, а водночас дати нагопад на Корею був найбільше причинилося до стрнмання ду вільному світові зорганізу- команданта на Далекому Схо- ститн Европу. Европейці поді, та як далеко-східні країни боюються, що заангажувавшивизиваючим і найнебезпечні- планованого підбою світу. Си- вати свої сили.
в більшості занепокоєні тим ся в більшій війні в Азії, Амешим з усіх потягнень, які зро- ли О.Н. тепер вже загартовані
Таїпеї, Формоза, 12. квітня, і гого фронту_ на китайському
фактом, в європейській опінії рика скерує туди свої головні
били комуністи. Атака на Ко- і добре озброєні. Комуністи Мир з Червоними китайцями не скривається вдоволення з зусилля коштом оборонної до- Відставка ген. Мек Артура з і континенті. Проте, в офіціяльннх
національно-китайських
без „апізерства".
рею була тільки частиною мусять поширити атаку, щоб
цього приводу. За цим є три помоги Европі. Европейські ив- посту головного
j к о л а х здержалися від будь-ябільшого пляну на завоюван- осягнути свою ціль. З цим во- Коли комуністи зрозуміють, головні причини: 1. Поступу- роди вважають, що до кінце- на Далекому Сході команданта
зробила
ких коментарів на цю тему, зани перебирають страшенну що вони не всилі перемогти вання і становище ген. Мек вої розправи з большевизмом
ня цілої Азії.
що це не є їх ділом
відповідальність, яка може на нас в Кореї і розширити війну Артура тут вважалося великим прийде власне в Европі, хоча найбільш потрясаюче вражен являючи,
ня — на національно-китайсь- критикувати през. Трумана, —
них
впасти.
Комуністи
можуть
на
інші
азійські
країни,
вони
вони
хотіли
б
цю
розправу
від^
риском
нової
світової
війни.
—
Двояка мова комуністів.
голову держави, від якої вони
теж вибрати мирне наладнан- побачіть, що це глупота даль- Його останнє домагання щодо ложитн по можності якнайда- кий уряд на Формозі, у великій
Згадаю два документи: В ня спору, яке може довести до ше боротися і будуть схильні бомбардування баз в Манджу- льше, якщо вона вже немину- мірі нівелюючи його надії на сподіються дістати допомогу
для визволення країни. Наоднім один комуністичний офі- загального відпруження на до миру. Двері до миру завж- рії та використання національ- ча. — 3. Самого ген. Мек Ар- можливість швидкого повороту томість конгресмен Орленд К.
на
китайський
континент.
Це
цер в Північній Кореї, вншко- Далекому Сході. Це залежить ди одверті. Одначе справжній но-китайських військ для — тура вважалося в Европі притим більше, що останньою при- Армстронґ, республіканець з
лений у Москві у своїй промо- від їхнього рішення, бо сили мир у Кореї мусить прийти „другого фронту" в Китаю — чиною багатьох загрозливих цяною відставки ген. Мек Ар- Мізурі, що перебуває тут на
без загоди. Комуністи мусять було потрясло Европою майже розбіжностей між самим аліян- тура була його заява в спра- „інспекції", вважав відставку
наперед застановити ворожі так само, як колишнє повідом- тами. З дотеперішніх голосів і ві використання національно- ген. Мек Артура „найбільшою
кроки; мусять дати запевнен- лення президента Трумана про коментарів виходило б, що рі- ќитайських військ для відкрит- перемогою комунізму від чаня н забезпеку, що вони не використання атомової бомби шення през Трумана в справі тя проти-комунґсѓичного дру- су захоплення Китаю".
відновлять воєнних діянь, а в майбутній війні. Ген. Мек ген. Мек Артура одобрюють —
крім того треба знайти спосо- Артура вважалося в Европі ви- Британія, Франція, Італія, Г$би, щоб закінчити агресію. разником імпульсивної амери- ландія та деякі інші країни.
Коли це буде осягнене, тоді
буде промощений шлях до обВашингтон. — Палата репрезентантів 192 голосами проти сднання
Кореї і до відтягнення
168 відкинула змагання деяких конгресменів, щоб заборонити
Беоґрад, 12 квітня. З кол югославського уряду повідомвисилку війська Злучених Держав на оборону Західної Евро- всіх чужих військ.
лено в місцевій пресі, що з огляду на постійне збільшування
пи. Республіканці намагалися переперѓи таку постанову в затських
військ
в
Манджурії.
В
Пред
Москва,
12.
квітня.
Ген. МекАртур противний
—'
. , . ..
` конопроскті про Загальний
ставниќй чужих країн в цій місцевих дипломатичних ко- загрози збройного нападу на Югославію з боку Совстського
політиці президента.
уряд вважав за відпосоветській столиці не спосте- лах теж ставляться дђ цеї віст` Союзу та ного сателітів, югославський
ВІЙСЬКОВИЙ ВИШКІЛ. ВідкиненЦіла низка ипадків показўе, рігають нічого такого, що мо- Далекому Сході, то вона не відне звернутися до західних^- ня цеї поправки закінчило ‚‚вещо ген. МекАртур не погоджу- гло б вказувати на безпосере- ки зі застереженням, знаючи, велнкодержав за допомогою в
В СВІТ
ф Залишив стамовяіце дорадпя- лику дебату" над цією спра- вався на таку політику. Тому
дню загрозу нової совстської що, коли б Москва приготовля- модерному озброєнні югослав- Џ І`енеральимА секретар О. Н. —
ка Біора С`табілізації Цін колишній вою, на яку сенат присвятив
я
вважав
за
необхідне
звільагресії. Вправді, совстська про- лася до інтервенції у війні на ськоі армії. Це рішення вва- Трнгве ЛІ, идо с в дорозі д о Югогубернатор стейту Джорджія. М. Е. три місяці. За те палата прийТамсон. Він заявив, що „урядовий няла постанову в законопро- нити ген. МекАртура зі стано- паґанда проти західних аліян- потребувала б концентрувати жасться в ю гославії найваж- славіі. заявив в Парижі, що відставВашингтон пливе бел керми по мовнща верховного командувача тів постійно збільшується і своїх військ в Манджурії, маю- ливішим, від.часу зірвання з ку ген. Мек Артура він вважас виўрю заколоту, пннявостн в праці ft єкті про військову бранку, щоб
справою і
так,
щоб не було дальшого за- загострюється, проте найбіль- чи власний спільний кордон з Москвою. Про нього поінфор- трішньо-американською
розтратности". Впродовж 12-ти тиж- молодь, яка мас університетне мас на цю тему жадних коменмовано югославський нарід, — тарів.
нів він брав платню і по $53,48 ські студії, не мала вже т'им мішання ані не було сумніву шу увагу віддається все ще Кореєю.
денно, а його ніхто не радився самим права до відложення про справжні наміри і ціли на- внутрішнім советським спращоб протидіяти совстсько-кои- ф IFO рішило продовжувати ,—
оприлюднив він сам про себе са# Хор Українських Паидуристів інформівській пропаганді
на свою опіку над скитальцями так
військової служби. Кінцеве вн- шої політнки. Зміна на стано- вам і назовні не спостерігасть- дістав
мого.
признання з а свій тему „запродання" югославсь- довго, як довго вистачить їй гровищі верховного командувача ся нічого надзвичайного. Зок- виступ належне
рішення,
коли
студент
мас
іти
шей. замість обмежувати П д о 30-го
в
ІОтика,
Н.
И.
Місцеві
і"в# Бюро Економічнсіі Оборони ѓі
Торговельної Політнки зорганізова- до війська, залежатиме від мІ- наших збройних сил на Дале- рема ніхто з дипломатів не мо- зети принесли гарні рецензії а ви- кого уряду „англо-американсь- жовтня ц. р.
кпм імперіялістам". В повідо- ф Чехословацький уряд забороно при департаменті стейту. Воно сцевого по б о р о в о г о бюра. кому Сході не принесе ніяких же потвердити вістки про пере- ступу 4 квітня.
мас на меті яедопускатн до вивозмін у політиці Злучених Дер- кидування та коицентрацію со- т Відмовили коифереиціі В ВІЛЙ- млениі вияснюється, що ані до- ннв закордонним дипломатам вхов будь-які безпосередні зв'язму
Домі
коиаид}вачеві
Лиерикая.чу имернканських товарів до країн Справу зниження віку, від я- жав.
Нам треба довести до вєтських військ, хоча тут такі гького Легіоиу Ерлі Кокі після сво- Помога в озброєнні ані останні днти
ки з будь-яким іншим відділом чеворогів і сателітів, як це було за кого мали б покликати рекрусправи
держиться
в
строгій
ташвидкого
й
успішного
закінго
повороту
з
Італії.
Як
причину
по-j
ПОЗИЧКИ
І
КрЄДИТИ
ДЛЯ
Ю
г
о
с
л
а
ського
уряду, за виїмком міністерчасів другої світової війни.
тів, відложено з уваги на проємниці. Минулої п'ятниці со- далн, що він иапрред оголосив в ѓа- ВИ НЄ о з н а ч а ю т ь ПріІСТуПЛЄННЯ ства закордонних справ.
чення
конфлікту.
Коли
так
тилежні
погляди
на
звільненО Почали акцію за поставлення
встська пресова агенція „бу- зетах, про nfc хоче розмовляти з Югославії до західного оборон- Ф Конфлікт між С`ирісю і ІзраІпід суд губернатора Флориди ФуЛ- ня ген. МекАртура, бо серед зробимо, то це знак, що ми
загострюсться після дальших
ла уповноважена" спростувати
_ ного союзу, як теж в нічому не лем
лера Воррена за те. що він привер- того
військових счтичок, включно з вчомогла зорганізуватися йдемо шляхом миру, волі й і заперечити західні повідом- презндентом.
т Етіопія рішила вяглатя TOO I , v " " у ? ? У '
.
.
' _ _ рашнім босм між двома сирійськимп
нув до урядування шерифа в місті
справедливості!
—
заявив
`преМаямі. Шериф, Джеймс Соливан. сильна опозиція протії намірів зіідент на самому кінці.
лення про концентрацію совс- вояків до боротьби проти больше. зобов'язують крашу шд огля- і одним ізраїльським літаком.
був суспендований на підставі д о - у р я д у
внзму u ііореі.
дом внутрішньої ПОЛІТИКИ.

ЗБІЛЬШУЄТЬСЯ ВОРОЖИЙ
СПРОТИВ в

РЕСПУБЛІКАНЦІ ХОЧУТЬ ПОСТА
ВИТИ ПРЕЗИДЕНТА ПІД КОНСТИТУЦІЙНИИ СУД

ВІДСТАВКА ГЕН. М'АРТУРА ВИЌЛИКАЛА ВДОВОЛЕННЯ В ЕВРОПІ

ФОРМОЗИ ПОТРЯСЕНА ВІДСТЙВКОЮ ГЕН. МЕК І Г О Р І

ПАЛАТА РЕПРЕЗЕНТАНТІВ ПРОТИ ЗАБОРОНИ в и с и л к и
ВІЙСЬКА ЗАМОРЕ

ЮГОСЛАВСЬКИЙ НАРІД Д0ВІБАЧАТЬ ДУЄТЬСЯ ПРО ЗАХІДНУ ЗБРОЮ

ДИПЛОМАТИ В МОСКВІ НЕ
БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ ЗАГРОЗИ ВІЙНИ

В АМЕРИЦІ
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СВОБОДА, П'ЯТНИЦЯ, 13-го КВІТНЯ 1951.
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: Пласту в ЗДПА І

-

НАША НАДІЯ

ПРОГРАМА ПЛАСТОВОГО
З'ЇЗДУ
Перший 3 а г а льний З'їзд
В суботу й неділю відбудеться в Ню Иорку Перший За- Пласту в ЗДА відбудеться в
гальний З'їзд Українського Пласту в Америці. Широкі круги суботу і неділю, в днях 14 і 15наших громадян, теж тих, що вже від давна перебувають в го квітня 1951, в авдиторії св.
Юра при 6-тій вулиці, з такою
цій країні, я к і деяка частина місцевої молоді вже знайомі з програмою:
цею організацією. Вони чували про неї ще перед війною зі А. Організацйиий З'їзд —
Старого Краю, багато вісток про Пласт приходило теж зі ски- субота, 14. IV. 1951.:
гальщини в Західній Бвропі. Усі ми знаємо, що Пласт — це Година 10 рано: перевірка
радість і сила, це правда і справедливість, це характер, це мандатів.
природа і весна! Тому ми з увагою приглядалися першим Година 12 полуднє: спільобід і взаємне запізнення
крокам зорганізованого Українського Пл'асту на цій землі і ний
учасників.
Група українських пластунів а одаоиу .і таборів в Німеччині п 1046 р.
вже на підставі тільки короткої практики могли прийти до Година 1 пополудні: почадеяких конкретних висновків.
ток нарад з таким денним поІнж. Євген Кульчицький-Ґут
Найбільш маркавтною прикметою пластунів в їх дотепе- рядком:
1. Відкриття З'їзду
рішній праці в нових американських обставинах — це віддаПерші українські плиѓту її и п Америці в 19'іН р.
2. Вибір Президії і Комісії
ність ідеї, солідність в праці та велика активність. Ми бачили Матки
вже пластунів на кількох загально-громадських імпрезах, де
3. Приняття денного порядНа сторінках українських раїнської справи взагалі, зоќ
часописів в Америці щораз час- рема в теперішній момент. То- вони виступали або впорядчиками, або й виконавцями про- ку
4. Привітання
тіше
зустрічає'мо
назву му теж українське громадян- грами. В усіх випадках вони були „собою" ‚були пластунами,
„Пласт", „пластун". В краю, ство в краю з усіх сил стара- і своїми добрими прикметами та своїм поступуванням і пове5. Звіт уступаючого Уповза сорок років існування цісї лося допомагати цій організа- дінкою могли справді послужити прикладом для інших Вже новаженого ГПС за КППровід
організації, був час запізнати- ції як матеріально так і мо- сьогодні, при організації поодиноких громадських імпрез, думв. Дискусія над звітом: заУкраїнський Пласт обходить цю тому одержано з першого
ся з цими назвами, але тут на- рально. А найбільшим опіку- ка завжди звертається до пластунів. І є всі познаки, що вона т а ГПС
сорокріччя свого існування, під джерела: від першого органі"
ші громадяни, особливо з ря- ном і добродієм Пласту був
7. Обговорення і схвалення знаком якого відбудеться й затора Українського Пласту в
дів старшої еміграції, часто ще сл. п. Митрополит А. Шелти- зтертатиметься щораз частіше і щораз більше. Вже сьогодні статуту Пласту в ЗДПА
з'їзд в Ню Иорку. Сорок років ЗДА, п. Петра Задорецького,
можна твердити, що ми потребуємо Пласту.
не знають, що ці назви гово- цький.
8. Обговорення і схвален- — це в історичній перспективі сьогодні власника ‚‚Нашого Барять.
.
Перший Пластовий З'їзд в Ню Иорку матиме велике зна- ня внутр. правильника Плас- одна генерація. Новітня істо- зару" при 7-мій стріті в Ню
Пласт виховує молодь на
рія України дао багато дока- Иорку.
. Пласт — це організація для загально - українській плят- чення для дальшого розвитку цеЃ організації та для її ролі ту в ЗДПА
виховання на здатних і чесних формі, тому теж стоїть на ета- 8 нашому загально-громадському житті. Такий наш погляд
Перші спроби організації У- 9. Обговорення і схвален- зів, що ця організація не тільгромадян. Об'єднує вона укра- новищі толерантности, вироня правильника „Пластового кн виправдала своє існування, країнського Пласту в Америці
і
це
є
причиною
окремої
уваги
тому
З'їздові,
якому
з
душі
але й її необхідність в ўкраїн- сягають своїми початками до
їнську молодь, і старших на- зумілости, пошанування влаФонду"
віть, які перейшли пластовим сних авторитетів та збережен- і серця бажаємо якнайкращих успіхів. Що більше, вістка про 10. Обговорення і схвален- ськом^ суспільному житті, го- 1915 року і мають свій корінь
вихованням.
Український ня надбань всіх дотеперішніх цей з'їзд долетить теж там до „ясних зір і тихих вод" та про- ня Пл. Допомогово-позячкової ловно як великого, одно з нан- в „Січі". Після організації Укращих виховних засобів. Іме- країнськнх Січових С`трільців
Пласт діє від р. 1911, перещіп- поколінь. Наш клич: „Вірність яснить новоќ) надією зір згорбленого при невольничій праці Спілки
найвизначніших в новітній в Галичині та їх виступу у війлюючи на український ґрунт Богові й Україні!" — уважає- люду. „Пласт наша гордість і мрія" — співають пластуни;
11. Вибір Красвої Пластової на
історії осіб нероз- ні по боці Австрії під українсьорганізаційні взори та ідейні мо за основу нашої ідеології. Пласт наша надія! — додаймо ми.
Ради на ЗДПА (відбудеться українській
зв'язані з Українським ким прапором, тут виризаложення світового Скавтін- Але рівночасно наш закон мобез огляду на вичерпання про- рнвно
нула думка створити подібну
ґу, та примінюючи їх до по- ралі й етики наказує нам льограми точно о год. 6. вечором) Пластом.
треб і традицій українського яльність і прихильність до всіх Севернн Левицькяй (Бофало)
Доля хотіла, що в цій добі організацію. Але в тому часі
12. Різне, вільні внески
народу. Тисячі найкращих пра- наших приятелів і добродіїв.
„Великої .Мандрівки' — як приїхали до Америки деякі то13 Закриття.
цівників на громадському полі, Таке теж є наше відношення і
Б. По вечері: Пластовий то- пластуни самі називають тепе- ді молоді ще українські діячі
почали
дорікати,
щоб
що їх виховав і вишколив до Америки: ми вміємо поговарнський вечір — заходами рішню скитальщину —велика та
творити організації, зв'язоПласт, — доказують його ве- дити любов до свого рідного —
Пл. Станиці в Ню Иорку.
частина найвидатнішнх плас- не
ної з подібною в іншій державі
лнке значення і потребу. У- з льояльністю і пошануванням
найближчу суботу і неді- таки це навіть моральне Під Неділя, 15. IV. 51, о год. 8 товнх провідників, організато- і під цим впливом переоргачасть членів Пласту, чи ним американського закону і всіх лю, В 14-15
рів
і
виховників,
включно
зі!
квітни ц. р. відбу- пертя, поверховќе. Краєвий рано: Пластова Служба Божа.
„Січ". В році 1916
вихованих громадян, у визво- уряджень американської дер- деться в Ню
По сніданню почнеться о год. своїм головним довголітнім нізувала
Иорку перший
скликано збори 1і тоді створено!
льних змаганнях, у підпольній жави! Не до подумання було Краєвий: Пластовий ЗТзд в З'їзд у Ню Иорку дає саме ду 8:30:
провідником,
проф.
Северином
Ж
"
?
"
л
S
S S " ASHES'
же
добру
нагоду
представив
боротьбі, в культурній і гос- б, щоб поміж українськими ЗДА. Щ о був і с Пласт у наОрганізацію Українців
В. Пластова Конференція ТЃевицьким, опинилися на цій Щв
наших центральних устаподарській ділянках суспільно пластунами знайшлися зрад- шому житті, у виховуванні мо- нам
нов в ЗДА доброго вгляду в для обговорення таких про- вільній землі. Разом з прнїз-1 `^`
ного життя — роблять цю ор- ники Америки.
дом вже чималої кількости, і. Організація початково мала
лоді зокрема, тут на еміграції, усі радощі і смутќи Пласту, в І " л е м :
ганізацію одною з найважні1 чимало
організаційних усп'іхів,
усю його проблематику. Пласт) 1. Лнцем``до ново! дійсності: пластунів^ тут тепер починає ПочалЯ
0
ЛЯІ!, ватася
(ЗакінгѓнНянаетор.‡)т огщняг і найкорнснішюс д л я ' ўк- '
віддій
сподіється, що цей ЗТзд стане І Наше теперішнє положення і „збирайѓся" та ставити перші} л и , РР У
№
. .. .
історичним не тільки у скріп- вигляди на майбутнє, напрям- важкі кроки ця заслужена у ќ - 1 - видавано власний орган
^ ленні Пласту в ЗДА внутрС а - н і пластовоЃ політики в за- аїнська Пластова організація. ..Січові Вісті" і з часом етвореПЛАСТОВА ПРИСЯГА
'роте, спроби організації укра- " ? при ній окрему „Молодечу
ся зі словами повного прнзнан- ле і наближить його дійсно до гальному.
ня за свою послідовну працю широких верств організовано- 2. Ревізія методики пласто- їнського Пласту в Америці вже Січ".
У світів пожежі, в заграві кривавій,
в цій „МсЃлодечій Сівпродовж уже 40 літнього іс- го українського громадянства, вої виховної праці з огляду на були й раніше і з ними, споді- ч і Власне
мас
Під звуки завзятих зусиль боротьби,
свій початок перша
нування. Пласт хвалять, заохо- вияснить не одну правду, яка нові умовинн життя і нове на- ємося, буде інтересно познано- "
У пам'ять святої предківської слави —
митись новоприбулим пласту- Ќ`проба організації Українськочують його працівників до за- ходить сьогодні як легенда. ше довкілля.
Вкраїні обітн складаю оці:
(Закінгсшія нп ѓтор. Jf)
До таких легенд належніѓ
держання його лінії і дннамі3. Господарська дія, як ва- нам. Загальні інформації на І
ки праці, але це і все. Зокре- проблема, чому Пласт не рр- жнин виховний чинник в проПлекатиму с и л ў і тіла і ума,
ма те явище дуже маркантне бить такого чи іншого лотяг- грамі занять пластових часЩоб нарід мій вольний, могутній повстав, .
на грунті ЗДА. Мало того: ок- нения, чому може І не йде на тин.
ПЛАСТОВИЙ ГИМН
Щоб тиха, журлива невольнича дума
ремі організовані тут групи ра- концепції, які б розв'язали йоҐІ Закінчення З'їзду спільЗамовкла, а гордо, щоб спів наш лунав.
ді б використати Пластякгото- го „легке" дальше існування, ним обідом.
Цвіт України і краса
К р а с у я і щастя по всій Україні
ву уже свою підбудову, сила- м. ін. так тут у ЗДА потрібні
С`кобів орлиний ми рід,
В міжчасі мало б відбутися
дааюч
Щиритиму, власний забуду свій труд,
ми з трудом зорганізованого матеріальні джерела всякої у- перше засідання КПРади для
Ясні, веселі в нас лиця,
Щоб зір свій від праці, при згорбленій спині,
Пласту, пустити на рейки свої спішної акції.
її уконстатуовання і поклиЛюбимо волю і світ!
Підняв часом в небо мій втомлений люд.
з жалем приходиться ствердн- І тут треба сакзати, що Пласт кання Красвої Пластової СтарПласт — наша гордість і мрія!
ти, що часами на рейки, на я- у ЗДА досі стояв і стоїть ви- шини.
А працю, невдачі, всі злидні, недолю
Для Вітчини цс наш труд.
кі Пласт піти не може, щоб не ключно на матеріяльних засоПрийму, як завдання трудної ігри,
Буйний в нім порив, надія:
заперечити своїх ідеольогічних бах, збираних самими пластуЗ життям так поборюсь, як з бурею в полі,
В Пласті росте новий люд!
заложень, які він боронив і о- намн. Оця група фанатиків дає у частині дати всій українсьМину о б е р е ж н о ' зрадливі яри.
бороннв впродовж свого 40- не тільки весь свій дозвільний кій дітворі і молоді те, що чуБраття, нора нам станути н ряд,
літнього існування.
час на працю над вихованням жям дітям і молоді дає своя
І льотом вірлниих крил СКОБА полину
С`тяг пластовий підійняти,
української
дітвори,
і
то
цілдержава,
свої
самоурядні
устаПласт
дякує
сердечно
за
слоПід хмари — і б и с т р о розглянусь в степу,
Славу Вкраїні придбать!
ва признання. Це великий йо ком безкорисно, але і себе ви нови і великі філянтропи. І
Промірю тернистий ввесь шлях України,
(Закінгення
на
стеѓр,
Jjf)
На щастя дорогу свій край поведу.
го козир, безперечно. Та все ж значно оподатковує, щоб хоч

ПЛАСТ В АМЕРИЩ

ПЕЃІШ ПЛАСТУНИ В ЗДА

ПЕРЕД ПЛАСТОВИМ З'ЇЗДОМ

І

Ярослав Падох

життя в Пласті, що обнімає ці- вик, як гість, але як його поВ- чину народу, Пласт змагає до
лий свідомий вік пластової лю новартннй член. В той час він основного — до виховання нодини. Наші найменші, ті, що входить в четверте і останнє вого, кращого покоління, до
саме міняють затишне життя звено пластового круга: в вирощення того нового кращоу материній тіні на труд і ра- уклад пластунів - сеніорів. Збе- го „люду" про який говорить
дість шукання (перших літер, рігаючи відданість начальним пластова пісня. Пластуни-проІ наперекір тим сумнівам, не- чесел і речень, а там цілого сві- пластовим засадам вірности відники вказують щодня шлях
наче на глум жорстокому при- ту) — ці пластові новаки і но- Богові і батьківщині, постійно молодшим: юнакам і новинам.
реченню, вирвані з рідного вачки є першим звеном пласто- стосуючи в приватнім і громад- Пластуни - громадяни йдуть
грунту, розділені й розкинені вого вміння і пластових чеснот, ськім житті засаду чесної гри у громадянство, щоб поширюпарості живуть, змагаються за вони з десятого року життя і льояльности, пластун - сені- вати в ньому пластові чеснодальший ріст, перекидаються проходять у другий круг' — ю- ор не є в'язаний ніякими полі- ти, яких ціна і актуальність
через моря і землі й еднають- нацькнй. Більші роки і досвід тично - партійними чи конфе- більша тепер за всі часи.
ся в одно, єдине, повне. На прю несуть більші вимоги. Хоч І яс- сійними заказами, хоч пластоУ великій мандрівці
з фізичним стало — духове, на, радісна ця Пластова шко- ва організація є понад-партійпроти приречення змагається ла, то все ж вже життям юна- ною і понадконфесійною. НаПісля трагічного великого
— свідома воля, простори ко- ка кермує закон Пласту: обо- впаки він має обов'язок брати виходу з рідної землі, Пласт
ряться перед дружбою, актнв- в'язок,' чесність і активність. участь в громадськім житті, та відбудувався в Німеччині і Авністю і свідомістю мети. І ще
Швидко проходять юнацькі стосувати в ньому чесноти на- стрії. П'ять років кипіло житвчора неможливе — дійсністю роки. Безжурности юнацькій буті в Пласті.
тя по всіх оселях нашої громасьогодня. Нові гуртки пласто- іде на зміну повне, свідоме
ди. Пластовітабори,з7зди,кон„В
Пласті
росте
новий
люд"
ві, нові ќў}ієні й коші виросли життя. Громада жде на нові
ґреси не вривалися. Збільшапо різних країнах. Сірі плас- сили, свіжі, віддані, розумні.
Хто споритиме, що питання лася пластова громада, росла
тові шатра мов за давних доб- Закінчується формування лю- морального й духового підвн- добра слава Пласту в ріднім
рнх літ у власнім краю покри- дини, накреслюється маршрут щення нашого громадянства громадянстві. А після нового
ли спалені сонцем горби Ту- на її все життя. Зміняється — перша справа. Що від ньо- заморського розпорошення занезії і австралійські пустарі, пластова школа, збільшають- го залежатиме не лише внут- чався труд наново. Хоч ще гоальпейоькі цвітисті левади і ту- ся вимоги. Юнак - пластун рішнс замирення нашої спіль- ловна пластова старшина в
тешні, викроєні з міської гу- стаеться старшим пластуном. ноти, але її сила і змога здій- в Европі, то вже на нових конщі, лісові оази. Яснайбадьора, Пройшовши раніше школу мо- снити найвище призначення тинентах від двох літ йде носонцецвітна сказав би поет, ральної твердости і національ- нації? Хто перечитиме, що це ве кипуче життя пластових
пластова пісня несеться поче- ної свідомостн, вони входять і є передумова для того, щоб піонерів. Тверді вимоги, суворе
рез неозорі простори, а впле- у нову школу — складного замінити врешті — як же дов- життя. Але не менше тверда
тена в рамена Володимирового громадського життя.
гу — добу незлічимих апока- відданість пластовій справі. Детризуба скавтова лілея на твеліптичних нещасть України сятки пластових домівок гуТа
бистрими
кіньми
мчатьрдих юнацьких грудях, голо- ся не тільки юнацькі роки. Не новою добою успіхів, щастя, дуть, як бджоляні вулики зісить похвалу молодости і вірі, довге пластування і в цім гур- миру і свободи.
браною дітворою. Сотні сірих
шляхетности і вірности давним ті. Дійшовши до зрілого віку,
пластових шатер половіє під
Цій
високій
меті
присвятив
приреченням, раз обраній меті. завершивши час внутрішнього
свої труди Пласт. Відкинувши, гарячим сонцем. Довгі ряди
порядкування і кристалізації, як неосновні партійні, конфе- вбраних в сірі однострої юнаПочвіряе коло
старпіиЙ пластун входить в сійні і всі інші поділи, які роз f ків промірюють нові шляхи ноПочвірннм колом зв'язане громадянство вже не як но- бивають єдність думки, колі і вих країн з думкою про давно

Під знаком Лілеї і Тризуба
Перед першим загальним пластовим з'їздом в Америці
Сороклітній ювілей Українського Пласту завершується
серед небувалого розпорошення його членів. Чотирьом континентам і декільком островам
судилося заступити для тисячів пластунів їх рідний край.
З тисячами миль води й суходолу поміж членами великої
пластової родини — лягли важким кордоном несприятливі і
різні життєві умови, повна деіслясація, а нерідко і злидні.
Ще недавні загальні з'їзди,
спільні прогульки й табори усього пластового загалу, заступили — пошта і друковане
слово. Тільки вони на зовні
зв'язують розкинуті по світу
парості розлогого дерева пластової родини.
Чи вдержиться в тих умовах
пластовий рух, збережеться
пластова організація, будована мозольною працею довгих
сорок років? Адже ж немає
другої такої родинної, такої інтимної, так ціпко пов'язаної
гуртовою дружбою суспільної
спільноти, як саме Пласт. Як
можна плекати цю збірну дружбу в страшному розпорошеннЮ, зберегти єдність на різних
кінцях необнятнх просторів?

-

Й

проміряні із мрією про попорот до них. Плекають силу і
духа і тіла, щоб по пластовому
кличеві — бути готовими! І
знову росте і ќріпне пластова
громада. Нові успіхи позначують її нові шляхи. Оце гордо звіщають з Торонта і Дітройту про перші власні доми
нових жителів цісї країни. Перші - пластові, хоч Пласт нанскромніший в матеріальні засоби. Бо навіть домів не здобувасться тільки за гроші...
Щойно два роки пройшли
на новій іюботі. А вже за пластовою громадою час піонерської праці. Пласт у Злучених
Державах Америки проголосив
перший закінчення відновного
процесу. Оце вже завтра, в
днях 14 і 15 квітня ц. р. в Ню
Йорќу з'їдутіл`я сотки пластових послів, щоб радити в пластовім парляменті над закріпленням проробленого, і над
виконанням наміченого. Бо хто
твердитиме, що вже завсршена мета Пласту, що вже'зайвий труд пластунів - виховників і пластунів - громадян?
Привіт пластовому з'їздові
Тому вітаймо цілою громадою цей перший пластовий
парлямент на американській
землі. Вітаймо його від щирого серця і з глибини переконання, що він зміцнить, вже
сьогодні історичну, ролю Пласту в готовленні нового ПОКОління, якому, за Божою поміч-

чю, призначена роля здобути
і закріпити чертверту і — вічну українську державу.
Вітаймо передовсім достойного Начального Пластуна,
Духового Батька і вчителя
Пласту, проф. Северина Левицького з Бос})ало, який змінивши однострій сгаршннн на пластовнй, і замінявши відзнаку
УСС на лілейќў з тризубом,
продовжуѓ, розпочате перед
трьома з половиною досяткамн літ діло: вишколювання
вірних воїнів України.
Вітаймо між першими голову
Пласту д-ра Атанаса ФІГОЛЯ
в далекому Мюнхені, та голову
і піонера тутешнього Пласту
інж. Євгена Гута-Кульчнцького з Дітройту. їм трьом належить пе{)сд усіми історична заслуга відновлення 3 Іласту і
в цім просторім краю.
Вітаймо також і тисячі пластової дітвори, юнацтва, старших пластунів і сеніорів, які
від зарання свбсї молодости до
смерти самої, чесно виконують
пластові, отже й Бон:і і національні, обов'язки, на всіх фронтах поневоленої нації, від
бункрів ЎПА до вишкільннх
домівок пластового юнацтва.
А вітаючи і бажаючи успіхів цьому з'їздові, запевнім його від всієї української громади
цього краю, що вона й надалі
останеться відданим приятелем і помічником песнаціональної установи — Українського Пласту.

`
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СВОБОДА, П'Я'ЃНИЦЯ, 13-го КВІТНЯ 1951.
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УКРАЇНСЬКІ ПЛАСТУНИ
В ЗДА
В
5-тому
числі „Пластового
Пласт — український Скав-іми, але при цьому не лоннжус.
ґ
Листка", що його видається
(Закінчення зі crop. S)
— за час свого сорокліт-;себе
(Закінчення зі стор.'З)
на циклостилі в Дітройті, понього вже існування виробив
7. Пластун с братерський і
собі вже тривкі організаційні приятельський; вважає себе це Пласт робить при повній сам, ті самі ного заложення, ті го ПлаСту в цій країні. В 1918 інформовано юнаків про Укра- дибусмо деякі інтересні з а `
форми та заповнив їх високо- братом усіх інших законних пасивності позапланѓового ук- самі його-потреби, ті самі його році, так багатому і щедрому їну та вщйілювано в них пла- гальні інформації про стан і
розміщення Пластових Осев події для українського наро- стові чесноти.
ідейним і патріотичним вихов- пластунів і скавтів та прияте- раїнського громадянства. Мал підходи до справ.
Праця і організація продов- редків в цій країні та їх жерНа черзі у Пласті стоїть тс- ду та під впливом вісток, які
досі виїмки тільки потверджуй
ним змістом. Закон Українсь- лем усіх людей і тварин.
пер справа не тільки сплати надходили зі Старого Краю, жувалась до 1921-го року і то- твенність на їхні організаційкого Пласту твоі`готь базу і
8. Пластун є урівноважс- ють нашу тезу.
Ось Пласт став в ЗДА nejxjr ще довгу за дім у Дітройті і по- „Молодечу Січ" псреорганізо- ді в трудних обставинах „за- ні цілі. Пластові Осередки наЦіль пластового виховання. ний; ніколи не діє під впливом
но на Український Пласт при ниділа '. Аж в 1924 році Пласт ходяться в таких місцевостях
Він ж е і найкраще характери- хвилевих настроїв — гніву, фактом, що потребує власню шнрення 'акції придбань неза- Народному
Дому при 6-тій ву- знову відновлено, там разом (подане побіч число означає
домівок, бо тут існуючі мож лежні^х домівок і в інших місзус організацію Пласту. Цей розпачу тощо
лиці, де сьогодні є авднторія при Українській Школі, що кількість членів):
ливості
одержання
домівки
г
'пдгвостях,
але
ще
і
справа
теж
закон має таких основних 14 9. Пластун с; пожиточний;
св. Юра. Головою Пласту став мала тоді своє приміщення при
Амстердам — 35; Бабилои
засад:
робить все те. що дає справж- українській установі змісця нг великої ваги: літних осель ді- п. Зацорецький, що тоді учи- 106-ій вулиці та в якій учите— 6, Балтимор — 51, Бетлегем
гей
і
молоді.
Але
тут
Пласт
вже
загал
жадають
підпорядкованню
користь
іншим
і
йому
са1. Пластун є словний; раз
телював. Пого найближчимќ
ня Пласту певній політичній аки став в обличчі активно- співробітниками в пластовій лював п. Задорецький. Але то- — 10, Бостон — 7, Бофало —
дане слово додержує і за най мому.
ді виринули інші труднощі, і- 54, Шікаґо — 173, Клівленд
го
спротивў
деяких
орґанізочи
релігійній,
чи
іншій
Групо
10.
Пластун
є
карний;
повитяжчих перепон.
організації була активна тоді менно щодо зв'язку з америнусться безоглядно своїм пла- вій концепції. На це Пласт заних членів українського гро- членќа американського Скав- канським Скавтом. Українсь- — 79, Когоз — 10, Дітройт —
2. Пластун є совісний; кож- стовим зверхникам; коли на- піти не може. І тому оподатку- мадянства. Говорять: „Наші
132, Флінт — 13, Ґренд Репідс
не діло, за яке він добровільно каз йому не подобається, кри- вав своїх членів, щоб добуті діти виросли без осель, не тре- ту панна Катруся Шутаківна. кнй Пласт тоді не мав жадної — 6, Гартфорд — 41, Гемпсьогодні
дружина
п.
Кедровсьбази на виключно самостійне стед — 13, Джерзі Ситі — 32,
взявся, виконує якнайкраще, тикус його, але щойно після на початок хоч би тільки діл За їх і для Ваших дітей!" Друкого, та скавтмастер американ- існування і йому треба було уг
в міру своїх сил.
для своєї централі. І засобамі і навіть знову раді і дати де- ського Скавту, п. Богдан Каш- війти в склад Скавтінгу, Але Лорейн — 13, Лос Енджеліс —
його виконання.
8, Міннеаполіс — 37, Морей —п
3. Пластун є точний; зав- 11. Пластун є пильний; не самих пластунів куплено у Ді- що, та знову тільки коштом
танюк. син тодішнього секре- це мало деякі передумови. На- 2, Нюарк — 64, Ню Гейвен -гжди додержує визначеного і втрачає ніколи нагоди навчи- тройті перший пластовий дім у ідейних
заложень
Пласту. таря
У`країнського Народного самперед
не можна булЬ 29, Ню Иорк^^— 345, Патерсон—
умовленого реченця.
ЗДА, в якому найдуть примі- Шкода мабуть і переконувати Союзу.
тись чи зробити щонебудь
щення
ке
вживати
окремої
назви, а з Пасейк — 36, Филаделфіязагал
свідомого
українського
12. Пластун дбає про з д о - І
тільки українська
4. Пластун є ощадний; не
пластова
Організація Пласту відразу нею — не можна було користу- Честер — 225, Рачестер — 48,
Централя, але і сота г`ромадянства про фалшивий
тратить без потреби н користи ров'я; шанує і плекає своє з д о - і
натрапила на величезні труд- ватись звичайними скавтовн- Ст. Луїс — 9, Стемфорд — 8,
ані часу, ані енергії, а що мас ров'я, не п'є алькогольних на пластвої молоді в Дітройті. Діл підхід обох цих груп. Але нощі. Не було приміщення, не ми привілеями. Це не була ле- Сиракюз — 7, Трентон — -26,
гарний, обширний, коштўе 18 Пласт може того від, свідомонад потребу, зберігає до такої питків і не курить тютюну.
гка справа. Американський Ютнка — 11, самітників — 70.
13. Пластун дбає про красу; 000 долярів, в корисній околи- го справи, позапланового гро- було грошей і — найважніше Скавтінґ дає до розпорядження
нагоди, коли буде потрібне.
Разом в цій країні є тепер
старається достосуватн св`ій ці скупчення української емі- мадянства жадати разом із —діє було зрозуміння ані серед все: свої табори, свої величез5. Пластун є справедливий; вигляд, одяг, мову і діла до ґрації. Перші гроші — впла- Пластом поборювати такі ви- громадянства, ані навіть серед
1,617 пластунів, які вплатили
вирішує безсторонно і безог- законів краси, благородиостн ти вже пластуни зложили, щ слови і становища, словом і родичів молоді. Звичайно, пер- ні можливості, піддержку аме- вже на „Пластовий Фонд"
шою зовнішньою ознакою пла- риканського загалу та виховл я д н о ; віддає кожному все, і охайности та поширює такі ті, що ось недавно приїхали де ділом.
Що кому належить.
Я певен того, що Пласт не за- стуна є однострій, але як його ннх властей і теж не має жадсамі засади серед' свого ото- ЗДА і самі ще нераз у дуже
важких обставинах. Подібній" черестане, супроти труднощів, можна тоді було придбати, як них застережень, якою мовою які „але". Насамперед — нові
6. Пластун с. чемний; чим чення.
дім куплено і у Канаді, в То- своєї праці, не кине її навіть він коштував 15 долярів, а то- говориться. Але треба бути — обставини, наставлення грома14.
Пластун
є
завжди
добможе прислуговує; де може,
ронто, та там, ніде правди ді- в обличчі повної апатії інших, ді багато наших людей не пра- американським скавтом.
дянства та фінансова база.
поступається першенством і рої гадки; навіть за найтяж- ти, позапластове українське але
Проте, Український Пласт, Звичайно, при відповідних зув історичний і для Пласту цювало. Але ці труднощі перечих обставин не впадає в знеможено,
головно
завдяки
снтуповодиться ввічливо з кож- віру чи розпач; він завжди є громадянство всіх прошарків і- рік 40-літнього його існування,
що цим разом нараховував о- силлях можна б дійти до відпрннм, а головно зі сторшим що- веселий, а в небезпеці відваж- накше. більш корисно.поставн- він зможе сказати: „Ми зі сво- зіязмові організаторів та при коло 75 хлопців і дівчат, знову відного порозуміння з америлося до Пласту і ного потреб. го боку зробили все, що в на- допомозі добрих людей. Одно- почав розвиватисяЃ влаштову- канським Скавтінґом і включндо віку і становища та жінка- ннй.
Видно добре, що гранична лі- шій силі, що нам наш закон строї тодішнього Українського вати концерти, пластові впра- тися в нього окремою групою'
нія Канади мас більшу вимову, велів зробити для наших іде--: Пласту в Америці були такі са вн під вільним небом, брата з окремими правами й тоді не
як тільки географічну. А алів служби Богу і Батьківщн- иі, як і в американських скав- участь в загально - громадсь- тільки забезпечити собі власПласт і в Канаді і ЗДА той
тів і все було побудоване на ких імперзах, влаштовувати ну базу існування та виховані
прикладах
американського прогулянки, мандрівки, табо- ня і діяльносте, але теж мож(Закінчення зі crop. 3)
‚Скавту, тільки під синьо-жов- ри. Перший Пластовий Фестин на б здобута багато нових прйтнм прапором, поруч зоряного відбувся на Асторії в Чеськім ятелів для української справи
В днях 14 і 15 квітня ц. р.!разом понад 2.000 днів! А рапарку і мав тоді великий успіх. серед тої скавтової молоді, що
американського.
відбувасться в Ню Порќу І-ший зом з мандрівками, зустрічаВ той спосіб в Ню Иорку по З формальних причин фестин завтра перебере американську
Загальннй З'їзд Пласту в Аме-'ми і святами в природі та інстала ‚.Перша Трупа Ўкраїн- відбувся під Січовою назвою. спадщину. Самостійне існуванрнці. При цій нагоді варта бо- шимн подібними імпрезами —
Праця
дай кількома словами згадати майже 1,000 осіб нашої молоді
ѓт
;_'' що нарахо‚^
ТТпат†ст в
п Пласті
ТТпягті продовжува
nnnnoBiKVBa- ня Українського Пласту — теж1
ських
Пластунів',
про працю українських пласту- перебуло всі разом 3,000 днів
вувала 95 хлопців і дівчат. Ба- лася а ж до 1929 року, як дов- можливе, хоча і з обмеженням
нів на американській землі.
гато з них приєднано до Пла- го існувала Українська Шко- в часі. Як довго будуть новожиття в природі, під виховним
Про давніші початќи і спро- доглядом своїх школених просту тільки після довгих особи- ла. Після ліквідації школи, п. прибулі пластуни, так довго
Дня 4 беі)езня в Мюнхені їх виявах (ідея світової рсво- стнх пеі^еконувань трьох ор- Задорецький пішов на звичай- буде й Пласт. Новий доріст —
би заложнтн Пласт в Амери- відннків і впорядчиків!
ці — не будемо говорити. Тут
Правильно кожний місяць (Німеччина) відбулася конфе- люції, чинність „п'ятих колон", ганізаторів: п. Задорецького, ну заробітню працю, а з його важко сказати, але — не вдерзгадаємо про тих пластунів, виходив внутрішній бюлетень ренція представників понево- підготова нової, світової війнќ панни Шутаківної та п. Каш- відходом припинив теж свою жуються тут на довшу мету ціщо недавно переїхали з Евро- Пласту в Америці „Пластовий лених Москвою народів, скли- і т. д.) загрозою для цілогс танюка, що ходили особисто діяльність і своє існування зор- лі національні групи, та важУкраїнський ко передбачити, щоби міг вдерпн разом з тисячами українсв- Листок". Досі вийшло 20 чи- кана з ініціятиви Ресорту За- світу, коріниться в історичнім іо українських домах та зао- ганізований
кнх скитальців. Вже перед сел, разом 250 сторінок, розін- кордонннх Справ Викопного розвитку Московської держарн :очували до Пласту молодь і Пласт в Америці, залишаючи жатися й Пласт. Це, звичайно,
двома роками почали вони на- шлося понад 10,000 прнмірни- Органу УНРади. В консререн- — Росії.
її батьків. Чи був зв'язок з Пла- по собі добру славу та присм- не перерішус потреб, а можливо, й необхідносте його тепеплнвати до Америки і зразу ків. В р. 1950 вийшло 12 чисел ції взяли участь представники
2. Головною рушійною си- тгом в Старім Краю? Деякий ні спогади.
по приїзді та влаштуванню сво- (з цього п'ять подвійних), за азербайджанців, білорусів, гру- лою большевнзму в сучасний був, головно з Пластом в Кар- Які вигляди бачить п. Задо- рішнього існування і праці. В
го особистого жнття, вони по- гально-пластового виховного зннів, ідсль-уральців, козаків, момент є російський імперія- патській Україні, як теж в Га- рецький для ‚нового розвитку кожному разі, така організачали гуртуватися і пробувати журналу „Молоде Життя" (по- калмуків, кримських татар, лізм, який поневолив сусідні личині, звідки одержано пла- Українського Пласту в Амери- ція як Пласт заслуговує вловні на максимальну піддержку
відновити свою організацію, я- над 200 ст. друку; наклад ра- північних кавказців, туркеста- народи, а тепер намагається о- стову літературу, підручники Ці?
нашого широкого громадсько 1 '
ка т а к успішно працювала в зом коло 25,000 пр.), вийшов нців і українців. На конферен- панувати цілий світ і накинути і пластовий устав.
V Отже, об'єктивно
беручи го загалу. Від нього бо у великраю колись, а опісля навіть на знаменитий своїм змістом ор- ції головував представник У- йому комуністичний режим.
Новозорганізбвані' пластуни спарву, то якщо вже існують
еміграції в Німеччині.' Тоді в ган пластвоТ думки, цікавий і НРади др. Степан Витвицький, Цим пояснюється, чому боль- вели інтензивну працю. Схо- в будь-якій країні добрі обста- кій мірі й залежатиме розвиНімеччині Пласт нараховував для старшого громадянства, — а інж. Дмитро Андрієвський шевики відкликаються до на- дини відбувалися щонайменше вини для розвитку Пласту, то ток Пласту.
5,000 членів, які тепер роз'їха- „Пластовий шлях" (104 ст.). виголосив доповідь на тему: ціональної гордосте російсько- раз на тиждень в суботу в На- це насамперед в Америці. Тут,
Як „перший
український
лися по цілому світі. Більш Діє пластове видавництво „Мо- „Боротьба проти большевнзму го народу і культивують у ньо- родному Домі, управителем я- брате, вольному воля, і роби пластун" в Америці, п. Задого
почуття
вищосте
над
іншизорганізовано почалася плас- лоде Життя", яке між іншим і оборона перед російським імкого був тоді п. Задорецький, собі, що тобі подобається, тіль- рецький. окремо бажає успіху
това праця в Америці в осені докінчує тепер видання мону- періялізмом'. Окрім того на мн народами та ідею російсь- що й відступав приміщення ки конституцію і закон шануй. теперішньому Пластовому 31з1949 року. Тоді почали твори- ментального, як на наші від- конференції від українців бу- кого месіянізму.
для Пласту безкоштовно. Від Є теж знамениті природні мо- дові в Ню Иорку.
тися пластові осередки по мі- носнни, твору тривалого ку- ли присутні пп. ред. Михайло
3. Прямуючи до своїх полі- громадянства все ще не було жливості для розвитку пластосцях більшого скупчення ски- льтурного значення „Енцнкло Воскобійник, ред. Микола Лі- тнчних цілей, совстська вла- жадної допомоги. На сходинах вої організації. Але є теж деА. Л ,
тальців, тоді зорганізувався педія Українознавства", і яке внцькнй, др. Панас Феденко та да, щоб зломити спротив -поКрасвий Пластовий Провід в тепер закінчило видання пере- від української преси ред. Р. неволенігх народів, не спиняДітройті, почала виходити пла- кладу славного на ввесь світ Данилович і ред . А . М е л ь н и к . сться перед найбільш нелюд- народами, маючи на увазі, що
стова преса тощо.
твору творця Скавтінгу, ген. По жвавій дискусії, в якій ськими методами: крім масо- ці народи, згідно з засадами
Як українська молодь розу- Бейдн Пауел „Скавтінґ д л я взяли участь представники всю вих заслань і арештів, на те- Атлантійської Хартії, підтриміс Пласт і як до нього горне- члопців" (308 сторінок і понад заступлених на нараді народів. риторії цих народів був штуч- мають змагання поневолених
Ви певні, що те покоління ніЄЛИЗАВЕТ, II. Д ж .
ться, — найкраще видно з цьо- 200 ілюстрацій), видаються займаючи становище до по- но викликаний голод, що за- народів до волі і гарантують їх
колн не покнне рідного пня. І
брав
мільйони
жертв.
По
друдержавну
незалежність.
ПонеЗ
прпноду
вистави
„Ліпшої
ставлених у доповіді проблем,
го, що за останній рік число святочні'картки і т. п.
вам від цього ясно і ви повточленів тут зросло втроє! НайМайже кожний пластовий о- конфеіюнція одноголосно схва- гій світовій війні Кремль став волені народи СССР будуть борясте за мавкою: „Ох, з і р к а ў
Пісні".
на шлях народовбнвства. ви- ротись проти всяких реставрабільш потішаюче явище — це середок старається придбати лила такі резолюції:
дерце
впала".
„Як солодко грап,
1. Большсвнзм, будучи в сво- селнвшн поголовно з Північ- ційннх намагань російської сзріст членства з-поміж наймо- собі власну домівку та влашНехай же цих кілька скророзтлвяс білі груди,
ного Кавказу чечено-іншугів, міґрації з такою ж рішучістю,
лодших, т. зв. ‚‚новаків" — до тувати по-пластовому жнття
мних слів буде подякою для
серденько внймас..."
карачаївців, балкар, а також як вони борються проте наси12 р. життя (зріст за останньо- молоді. Деякі осередки влашстудії за її творчу працю у таг
калмуків
і
кримських
тюрків.
льства
совстської
влади.
го півроку на 100 ѓ) та „юна- тували курси українознавства
ких несприятливих умовинах,
Оці
слова,
що
їх
натхненна
Ми
звертаємося
до
совісті
віцтва" — до 18 р. жнття (зріст для молоді. Інші включаються
8. Народи Сходу ; Заходу, я- поетичною екстазою Леся Ук- у яких їй гірнходнться зараз
льного
світу
і
вимагаємо
поза останнього півроку на чи допомагають організувати
.' .
кі перебувають в топ чи інший раїнка вложила в уста Мавки працювати.
вернення всіх виселених на їх спосіб
50ГЇ).
З десяти пластових осе-1 загально - громадські свята та
під
російським
пануван(Рол
('В
)
—
можна
приложити
до
сценірідні землі.
редків перед роком, сьогодні річниці. Беруть живу_ участь
ням, осягнувши свою держав- чної гри цілого ансамблю те^
'
4. Народи, поневолені цар- ну незалежність, будуть заці- атральної студії Йосипа Гірняв житті своєї церкви. І багато
виросло понад тридцять:
ською Росією, створили в час кавлені в СТВОІХІННІ, на основі ка, що дарував нам у мнстецьНе менш вимовним є теж іншого. Якби хотів подати виреволюції 1917 р. свої націо- добровільносте і рівноправно- кім сценічнім опрацюванні перфінансове
господарювання черпний рнказ всієї праці Планальні держави. Большевики ста, великих міждержавних о- лину української драматичної
Пласту. Не маючи ще майже сту в Америці за останній рік
позбавили їх самостійносте, о- б'сднань поза Росією — і то в творчосте „Лісову пісню".
ніякої піддержки з боку укра-!не стало б тут місця на те! А
інського громадянства, ввесь j все те коштувало багато пра- Зустріч українських пластунів a бернувши ті держави в провій інтересах політичної і госпоВи заплющивши очі слухасції Росії під виглядом совстсь- дарської організації цілого свішіг.ііяськмми сќвитами.
тягар фінасування організа- ці, часу, а ще більше грошей!
Париж, 12 квітня. — Советте і розкошустесь чарівним,
ких
республік.
Однак
понево
ції в початках мусіли нести І Дотепер всю цю працю несли
ту.
пахучим і п'янким словом. Мо- ський представник на конфе-.
лені
народи
борються
дальше
самі члени Пласту. Коли взяти j на своїх плечах самі пластуни, трібннй момент і в найбільш
9. Представники народів, по- вою — чистою, літературною, ренції заступників міністрів
під увагу, що новоприбулі сю-1 особливо старші. Тепер вже потрібному місці. Про працю за відновлення втраченої дерневолених
совєтською Росією, прекрасною українською мо- закордонних справ чотирьох
ди скитальці мають куди біль- j час, щоб і все українське гро- цих Кружків можна довідатись жавиої незалежносте і демодалекі
від
почуття ненавнстн вою і вам здасться, що ви в я- великодержав в Парижі, Анші заробіткові труднощі, а при і мадянство, яке ще не забуло у проводі місцевих пластових кратичного ладу в їх країнах.
до
російського
народу, але во- кШсь чарівній казці. До того дрей Громнко, вже на четвер5. Російська еміграція не ратому і більші потреби, бо. як j свого походження, якому не с частин, або прямо в Красній
ни
вважають,
що наложсння воно, те слово, тимбільше вра- тій сесії з черги виголошує
то кажуть, приїхали „голі-бо- j байдуже виховання нашого Пластовій Старшині, 12001 хусться з наслідками {юволюжас вас, бо ви серед сірих бу- пропагандивні промови проти
сі", — то їх жсртвенність за-і молодого покоління, яке хоті- Ламнќін ІСпню, Дітройт 12, Мі- цїі і з національними рухамѓ гальмн {юсійському імперіяліз- днів „джабу" весь час чули дб- Атлантійського Пакту, аліянтслуговує на повне признання'; ло б показати щось гарного і шіґен (власний пластовий дім на території СССР. Вона' поді- мові, будь якої закраски, є не- вкруги себе не-українську мо- ських військових баз і тим поляс імперіялістичні тенденції обхідне не лише з огляду на ву, або свою — не свою, якусь дібних проявів „англо-амер$-1
Поважні суми, зібрані члена- і вартісного про Україну і сво- ім. св. Юрія).
інтереси цих народів, а також
ми Пласту за цей час. умож-1 єму новому оточенню, — це
Пласт зареєстрував свій чар- Совстів, заперечуючи право як передумова мирного розвит- "`овірку густо засмічену чужи- канського імперіялізму", ігноливили наладнати працю Про- s громадянство повинно тепер тср в стейтовому мішігенсько- народів СССР на незалежне ісруючи всі конкретні запити за- .
га словами.
воду, закупити власний „Пла- І теж зацікавитися працею Пла- м^гуряді, а в разі потреби зро- нування. Цим вона витворює ку і добробуту самого російсьТо ж коли ви розкошуючи- хід них представників щодо сої
для
спільного кого народі'.
стовий Дім'` в Дітройті, вида-! сту і прийти йому з допомогою, бить це і в інших стейтовнх у- перешкоди
вєтських пропозицій відносно
вати свою пресу і т. п.
j Пласт потребує моральної до- рядах. Тепер відбувається За- фронту по боротьбі проти больРезолюції підписали: За А- `,я музикою тієї мови розплю- порядку нарад майбутньої зущите очі — вам здається, що
шевизму
і,
замість
сприяти.'угальний
З'їзд,
який
вибере
нозербейджанськнй
НаціональНайбільша н`аша журба —{помоги з боку батьків нашої
Ш справді у казці. І обстанов- стрічі міністрів. Ґромико тверце виховання нашої молоді на ; молоді, але й фінансова спра- ву Красву Пластову Раду. Кон- падку совстського режиму, у- ннй Комітет — А. Фатабілей ка і гра акторів і музичне тло дить, що це аліянтська „воснтруднюс
боротьбу
з
ним.
голова; За Білоруський Націочесних, порядних і здатних - ва нам не є байдужа! Власни- трольну Комісію та назначить
на підготовка" є причиною поG. Питання політичного по- нальннй Комітет на Німеччи- і все те (тазом, це мистецький літичного напруження в світі,
громадян. Вплив вулиці не за- {ми силами ми не можемо вдер- внконннй орган — Красву
ѓвір.
вжди буває дл.я цього приго- і жати напр. видавання відповід- Пластову Старшину. Діловий ложення народів, насильно ну — В. Борткін, голова; Зе
Ви хотіли б піти за сцену і та що Совстський Союз бажас
ж и й ! Є теж багато ще й ін-:ного журналу для української З'їзд відбудеться в суботу 14. включених в СССР, є проблс- Г`ііузинськин Політичний Кособі тільки „пропаганди мирў"
ших від'ємних впливів. Тому молоді, який міг би успішно квітня ц. p., а в неділю ран мою міжнародньою і в жоднім мітет в Центральній Европі — щиро подякувати „батькам" і це повинно бути порядком
цеї
студії
Гірнякови
та.
ДоброА.
Кордзая
і
кн.
М.
Накашідзе;
на перше місце висувається по- j конкурувати з розкішним чу- ком 'відбудеться конференція і разі не внутрішнім питанням
нарад міністрів. Після вчораштреба творити для молоді влас- і жим виданням. Без допомоги пластових працівників і ви-j Росії. Визволення цих народів За Верховне Козаче Представ- вольській. і дружньо стиснути нього виступу Громика америруки
їхнім
духовим
дітям
моництво
—
В.
Глазков,
голова;
не додатно впливаюче, сере- широкого громадянського за-1 ховників для обговорення аќ- з-під російського панування неканськ. представник д-р Філіп
довище: пластові виховні та-і галу нам важко було б влаш- 'туальннх виховних і організа-j обхідне в інтересах світового За Калмицьку Національну лодим мистцям: акторам, му- Джессуп заявив, що всі твербоои мандрівки, життя у вла-ітувата стільки літніх вихов-Іційних проблем. Відтепер піде миру і рівноваги сил в міжна- Групу — Ш. Балінов; За Кри- зикантам, композиторові і ма- дження Громика тільки по-,
сній'пластовій домівці, добра'них осель і таборів, щоб ними пластова робота в Америці ще родніх відносинах, а також в мський Національний Комітет ляреві. Але ви здержуєтесь тверджував совєтську аґрежвавіше і ще повнішим рус- інтересах успішного організу- — Др. А. Сойсаль; За Північ- від цього лиш тому, що заля сивність і є далекі від того, що
пластова виховна преса і літе-І охопити всю нашу молодь,
ратура і т. п. Багато з цього j Д л я зорганізування допомо- лом! Сподіємося, що українсь- вання світу на основах права но - Кавказький Національний ледвн до половини заповнена можна б справді вважати баКомітет — А. Багадур, голова; і вам ніяково від цього.
в нас уже робиться! Ось на-І ги Пластові є передбачені від- ке громадянство викаже пов-; і свободи
Зате ви вертаючись мовчки жанням миру.
7. Народи, поневолені совєт- За Туркестанський Національпр., у важкому для нас р. 1950 повідні рямці. Кружки „Пла- не зрозуміння і оцінить як слід
наіш' пластові осередки влаш-j сту - Прияту" (приятелів Пла- цю велику і жертвенну працю, ською Росією, ведучи боротьбу ний Об'єднаний Комітет — Р. по виставі додому, ідете із сертували виключно власними си-!сту) — можуть об'єднувати що її безкорисно вкладають за своє визволення, тим самим Назар; За Українську Націо- цем сповненим радісної надії, 9 ІІалежлу частийў вояків мавідступити армії з загальноѓў
лами майже двадцять пласто-JBcix батьків пластової молоді для добра української молоді стоять на передових позиціях нальну Раду — Дм. Андрісвсь- що навіть тут, далеко від рід- к)ть
ного краю зростає молоде по- числа нових рекрутів, признаних у - '
вих виховних таборів, в яких і всіх прихильників Пласту. сотки вишколених провідників протибольшевицького фронту. кий, член ВО УНРади.
мово спосібннми. Досі мали першенкоління мистців із глибоко ство до таких рекрутів інші ділянвзяло участь округло 500 осіб, j щоб зорганізовано і цілево не- і виховників
Українського Вони готові чинно співпрацювщішіеною рідкою культурою. кв s6poL
- .
(Укр. Інформ. Бюро)
вата з усіма вільнолюбними
перебуваючи в тих таборах всі ; ста допомогу в найбільш по- Пласту!
џ.
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