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SCOUTS AND GUIDES.
lt is "rith gтeut 1-iatisfa<:tioн апd ІНЇ<lе that

r salнte

the В оу апd G і r·l Scuнt~ of tlr is camp. ІІа v інg о нес ser\'e<l ін the :-;couting J>І'ЩО·аш ів Ame•·ica, [ Іш ve а
ktю\\·ledge of your \\· Інk 'шrІ of the l1igl1 i(leals іп bark

of the S(·oнtiнg progr·aш.
І ЬеІіеУе scoнtiпg to Ье tІн· most \\' і<ІеІ у deYelope<l.

and the шost higl1ly (lesiraЬie associatioн іп the шоdеrн
\Vorld, апd ншlonbtedly this sрІешІі<І \\·ot·k has rІопе
шоr·е

to інfІн~~нсе good сІеан healthfнl liviнg amoпg

boys апd girls, thaн ану otlrer· orgaнizatioп.
І admoнish аІІ tl1e lctнler·s ін tl1is fi11c " 'ork to re··
dонЬІе their cfforts іп fHOYicliпg а "·i<ler· апd а more

full scoutiпg p1·ogram for· the spleпdid yoнgtlts ін our
сашр.

Уонr 'ннk lшs ш у sttppm·t анd І Ішре уонr

JH'O·

gram \\'іІІ ехрашl to іщ· ІшІе ен•r·у Ьоу ащІ girl ін оtІІ'

You boys ан(l girls. t•epr·t·seнt to ше, tl1e fнture of

t-нtire (·ошвншіtу.

Europe, апd the morals шнІ rн·інсірІеs of sсонtІющl сш1

L.

lead your lives іпtо \\·or·tlty rnaн шнl \\' ошанlюосl.

~-

\\. lr

ес Іе

r·.

Director

DEAR SCOUTS AND GUIDES
І have great pleasнrc ін coнgratнlatiнg you on the
first number of your Scoнt~papcr, cspeeially as [ сан

coнgr·atulatt• аІІ шeшhct·s шнІ rюt ану special gr~НІР of
оs.н· oi·guнisatioн!

W<• hан· to forgct. that

\\t'

ctr·e likr·aiнiaн or Polish

or Creek-Or·thodo:x: scoнt:-;. fo1· tl1e sішрІе t·easoн, that
\\'С are Scoнts а щІ gн i(les анd tl1ey а ге fouпd аІІ oYet·
thc \\'ui·Irl.

\\'е сапrюt ІнііІd а ІІl',,. ,,ur·ld orgaнisatioн "· ithoнt
uпderstaшliнg ашІ app1·eciatiвg ead1 otl1er· апd wl1ere

do уон get this opportннity as in онr ,,·orld -

orgaпi

satioн, " ·hid1 \Н' ar·c all cts lн·otl1ers апd sisters.

lf ead1 оне of нs сап Іін~ нр to tl1is icleal апd if онr
·ПP\\'Spapet· reшiпds нs of there ideals. theп you \\'іІІ

hu.ve a(~lie,· ed а great deiil~
\\~.

S а d {> е.

Welfare Officer

ernational Scouts Association
5 t"'o Ва Ніс scoutшastcJ·s. М 1·.

"itl1

lП, and

а scout fш· Ішшу yt•ars. took the шatter into his haвd~

Mr. ZEMCAI.S.

ал

)_.at-

L_INHHA,

М iss

SMITH.

ап Ашеrісап.

,,·ho l1as

Ьееп

ін the f'ot·eignei·s· Clнh at Не-

шнl JHomissefl to fliscuss it "·itl1 tЬе

it "·oulfl Ье gощ) to stш·t ot·ga-

вн·нt. Bcfot'P Іон~ the fit·st groнp "·нs furшe<l Ьу the

)f tІн' diffet't'ІІt наtіопаІ <·ошЬсfщ·е tІн~у шасlс сопнсеtіоІІ'і

\1 ilitary

І.іtlшанінн s<.·tнtts ,,-jt]J tlн•it· scoнtшнs1t'I' \lr.

Coн•rn-

jO:\ ..:\ITIS.

l;]\HLtЛ ~ot анtІюrіzнtіов to ш·gапіzе ан ІпtеrпнtіонаІ

~еонtінg шнІеJ· tІн· сощІіtіон tlшt tlн· пн•еtінgs of tІн·
s<·oнts sІt~нІІ<І Ін· Ін·ІfІ "' itlюut ехеерtіоІІ оп thc teпi

tot·y

uf

.. \fesst'J'S<~ннitГ

estнtt>

"·}ti<~1

ЬеІопgеd

to

l~\'Hil.\ at tlНlt tіше. ~оон tІн• t•xistiвg seoнts ~roнps
\\"l'l't'

jоіІН'<І ь~- tІн· Polisl1 S('Ollts "·itll tJн·it· S('Olltllшster·

\1 І'. CZLH \\ї ;\~"-1. ТІн·11 \lr·. PLIJH) У tІн· tІн·п <І і rтctot·
of l:\HH.\ нрроіпtе<l \liss Р~'НОММІ<Н tнto1·t>ss оІ' tІн·
~('ОlІtЇП~ SliJH'I'YЇSOI',

:"'ІtННІ af'tc1· it tiІІ't't' ІІt'\\

І)у оІ·~аІІЇZt'tІ s<·oнts ~··онр:·

jоіІн·tІ tІн· оІ·~·аІІіzаtіоІІ. "itl1 tІн· L'kr·аіІІіаІІ ~І'ОІІР \\·itlt
tlн•ir· s(·rнІtmaskІ'

\11·. 11.\.'\l ."'iiii<\\'SI\. YJ.

tІн· НнssіаІІ

p.·r·o11p \\ЇtІІ tІн·і1· s<·otІtшastІ'І' \\1·. 1\.ІНУ. а1нІ \\Іtіk
НІІtІн·ІІіаІІ ~~·онр "itlt tІн·і1· scmІtннtskІ' 1\.l;:--\( Ї 11<1.1 ..
ТІн· sІІ~р.·t·~·tіоІІ lt<ttl І)t't'ІІ ІшнІt· ІУу l:_"~llH.\ tІНІt аІІ ІІі.l-

tіоІІ<tІ ··<-оІІІ~ Ц'I'Otlps sftоІІІtlІІІІЇІl' ЇІІtО ОІН' інft'І'ІІіІtЇонаJ
:"І(·ОJІ('-' 01-~'іІІІЇІі.ІІЇОІІ.

.·

--.

,,
Scoutmas1er
Hanuszewskyj
Chief in spring 1946

:--\tt'І'ІtІІІJІІ- ~co11ts "o1·k Ін·р.-аІІ ін :\Jон·шІ>t'І' t<Ц.") "Ін'ІІ
Сав~·Ін~І·t·І·-:"-Ііt·tІІнвр.· ІннІІн·t·оІІн· tІн·

liNIHC\ l)P's <·<'tt-

tt·І· f'o1· аІІ ІІнtіонаІ ;!І'Ottps.

Ву JаІІшну 1). 19-і() tІн· оІ·~аніzаtіоtІ of s<·mІtiв~ Ішs

Ін'l'ІІ <.·oшplett•tll>y coІJstittІtiн~ tІн· Іві<'І'ІНІtіоІшІ S('ollt"
coвsistiщr u[:

~\SSO<. ї~\ТІО;\

Ін stнi нg 1946
IJepнty

(_ Їti<·f'

шнstet·

Zeш~als:

IJIIH<( 'ТОН~ПІ І

\11·. Сї1 ief' Scoнtшastet· Hatшsze"· sk) .

Scoнtшustl'l' .Іонаіtіs: s('('l'l'iUІ'Y Scoнt

\Іеш1>сІ·s ~f'oнtшustet·

Lusiв:

Tt·ca-

s ІІІ'<'І' S('mІ1шask І' 1\. ІІ:-;<~н· 11. lef't tІн· (; н н~11оf PJ'sied Іш1~.
ТІа· ptтseвt _\s:-.o('iatioн <1itтkt01·sltip is:
\І.

l' uш.·пkо:

Т t·енsш·е І'

(

Chief S\1.

Sl'<.·J·etш·y .\. ZPш~u1s: ~'leш1>et·s В.1.ш;ів:

'zeJ·"· і вsk і.

Scoutmaster Вoris Lusir
Member of Associatior
and
Greek-Orthodo>І
Scouts leader

Scoutmaster
Stefan Czerwinski
Member ofAssocia tion
and Polish
Scoнts
leadcr

UNRRA
US ZONE HEADQUARTERS
Р ASING-MUNICH
АРО ?5?

31. Мау 1946

General Bulletin N о. 53
Sl1BJECT: S со u t і

п g.

formatioп ~f yoнth groups.

It

canrюt Ье cmphasizerl too

mнm that care must Ье exercised "'ith all thcse groups
ШJ(l close supervisioп maintained. Distнrbiпg reports
а1·с comiпg іп

of militaristic tretнls among scout troups
alrea<ly foi·me(l. We are ін <laпger of having а zone"~j(]e Ьап place(l 011 Воу Scouts if шоrе sud1 iпstances
come to tl1e atte11tioп of thc mi litary.
2. It is hopcd that \VC ,,·jlJ have w01·kiпg with нs іп
the US Zоне vet·y shortly represeпtatives of the Worl(l
Associatioл of Girl Guides and Gii·l Scouts to assist іп
orgaпizing, trai11iпg anrl supervision of сошрапісs in

DP

Orgaпizatioп of s<:oнtiнg for boys юнІ girls іп IJis-

'3.

1. This office lшs received mапу irщuiries сопсеrпіпg

pla.c~d Pe~s~нs ceнte•·s cloes ноt ішрІу ану accepted

off•cшl afftltatioп

оf

tl1ese

· анУ rшtюпа
·
І 01·
groнps \\їtlt

інtе•·наtіопаІ Ьш·еан. Ot·gaпizatioп shoнl<l Ье carrie<l онt
eнtirely
011 а ІосаІ bas 1',s а• 1опg а scoнtшg
· type ра tt еrн.
.

t-нt 1re ly оп а Iocal он t нm lh ,,~Yr<lgo,·uшlh,,~YI"(1g
4. Attaf~lecl
is а Ь.1 оан_] онt t·ше f or scoнtшg
.
."' ь·-~.
J(U ІS

·

f01·
the , gшrlaІt(·e
of ··-,t. аш о·Іrectors ш
· енsнrшg
· f}ta t
,
·
Scoнt 1I"OOJJS orO'a
·
1
·
('
·
~ пtze< ІП
amps <lo, ш fact. f о 11 О\\'
011
~,rogi·aшшs
the lirн·s of Scoнtiпg. lf so calle(l :;сонt

І roops do поt follo,,· sщh ап онtІіне theY shoнld поt Ье
refe1·red to а 8· .,u<:out
~
1' •·oops ... апd sh01ilcl
· ноt Ье а 11 o\\'e(l to exist.

J.

ceпters.

н. \У

ll і t

і 11

g,

Zone Director

Scouting in assembly centres
Thet·e is по reasoп \vhy ScouHпg follo\vi11g the broad
oнtline sшnmarised above, should поt Ье carriecl 011 іп

Assembly Ceпt1·es. The follo\\'Ї11g points, howcver,
shoul(l Ье observed:

VIII.

Р

R ОМ І S Е

А

N D L А W: Normally, every

Ьоу joiпing а Scoнt Tr·oop takes ап oath ін the follo\viпg terшs:

.,Ол шу hoнour І p1·omise that І \Vill do my Ьest
То

<lo

шу

duty to

шу соппtrу

То Ін·Ір otl1er реорІе at all times
То оЬеу tl1e Scout І.а\\·.''

ltІstances have осснпесl ,vhen this oath has Ьесп

<І istш·te<l анrІ rерІнсе<І Ьу aпother for the p~rpose of
giviнg tlн.· шоvешенt а political aspect.

То obviate this оне of two alter11atives may Ье
followed:
а) The Scout metlюd may Ье used simply as а traiпiпg
systeш, по oath of ану kiпd being takeп.
Ь) А temporary forш of proшisc may Ье used sнb
stituting tht.• "тor(l .,heighbotн·" fot• "couпtry".
Similarly, ів the secoнcl S('ot.It r. . a\\' \Vllid1 rearls:

4

. ,.А Scoнt is loyal to his couнtry. his Scoпters,
hts pareпts h 18
·
1
·
] · ..
'
emp oyers аrнІ those шнІеr нrn ·
the \\'Or<l " со uп t ry ·• s h oнl<l Ье replact.>(l lJY tl1е
phrase the еоп
· .
.
. . . ..
"
1mншtу ш ,,·Jнm he ts Іаппg.
ІХ. с А м р І N G І І І L- Е -,
t ...
•
•
•
·
І'\.
~, е t с.: Scoнtiпg ас 1" It Іеs takшg the Ьоу
.
.
. · ·
f
УJСІПІtУ 0
·
. s oнts1, 'd е tl1e tшшеdшtе
t h е Asseшbly Се 11t
'tІІ
ro. may І)е нпclt•rtakeн онІу "' 1
t h, (:' t.-'XPI't:'SS(:'(I
HJ>
І f
')'] 11.'
.
pro,·u
о tІн· ('p 11 t r·e l)i a·ector.
( eвtre Dtrector· -І
11
.
. .
.
s lщt < шuke <·ertuiн tlшt sнch tJ(' t'•VІttes \\'tll 110 t 1 111
·
.
· ..
.
.
)f'
coпfltct "·itl1 ІосаІ шіІіtuІ'\' роІІ<~
or· ( •recttve.
·

І

І

\. U N І F О Н ·М .· :·\ scar
. f

('О оtІ r
.І

for ead1

I1H.'m

Ь

ОІ' пe<k.er<~lit.. f

of t І Н'

SІJIH

t.'

er of tht-. Т roop sІшнІ<І l>t.• <' 011 -

SІ< et·~l as sнfficieпt нпiform fOI· D. Р. ~сонt~.
xr. L 1 т .,~ R ·\ т u R. 1- L'

~е

~
"
'..: LYery effurt is Ьеіпg ша<
SUppl · 0 f S-,
• f~
)
сонt mапнаІs ін tJ1e appropr•J\'U с:
І aпgнages for the
use о Assembly Ceпtre Troops.
В. А. D G 1:: S НЕЕ... Т u:
Q
'h
.
{or·
S eets sho"·iпO' rlesagпs
)НО f IClt'ПCy ]
І
~
.
.)В< ges togetl1er ,,·ith the qнalificatioлs I't'<Jlllre<l to \ПП tl.ea
l .
'11 ]>t.'
f
d
m at·e )t'ІЩ~ pt·epar·e<l ашІ \\ї
OI'''·ar ed as sоон as tl .... ,. . .
І
'-. ul't:' ft'a( у.

to Sl'~llre
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Гей пластуни,

гей юнакиІ

До вас, молоді українські пластуни!
Bif\e

са~І н:Іаt'ТtІВІtіі ~>.шч «t'-І;tІtІ» нка:lуІ·. 111 НІ>ІІХ і.1t';І.1ів

JІ.ІіІІ'ТУІІ'ІІ

tіі1.1/оІІ(tЇ•t"Г/іІ.

1'1\0f/11

І .ІJtІІШІ II;J•'ТJІOt'\1 \1JІо1Ь ІІІ'

стрrшпь П.lа:t·т. Нін iia.a.;;tt' ІІІ:' .1111111' НІІХІІНатн \ІІІ.ltІ.1Ь, a.lt' т;t

.І:ІІІІt• 11 [J.li\'I'Ti lll'jІІ';JiiiBitТII ІарІІі Jlll, ;t.lr' ~І;ІІоТЬ o'f\Іit'"' /lt),IJI·

І:ож

'IIIHHi·t'Tio _!ljitl1їl.1iHTII,

ВП.l/Ш;ІТІІ

ІІіІ 'l'T·IjiiLil'

І ptHiillJ11/І'1lИ,

('ООЇ П.1ll\"І'ЖЇ iJ:t>Ї, lljiii\1;1/IOB;l,lO

•rt>pP;~

ЩОU

ЇХ У ЖІІТ'ГЇ

j 'НtJHO ~Ji\('HOЇ.ltl

ТіІ II{OU

t"ГіІ.lІ~І'Н

1r ЛtШІІІШарТІІІ'. О'іt'ВІІJ.ІІО ІІ.lі1і'Тrн~J орІ·аІІі.Іалін в ІіtІіІ:

нііі І>р:ІЇІІі \!;1( l'Biii
.ll'a\IITL

t'lli.'llo!lil

(~'І'іШІІН і J!ІІ:~вііі

!ІіІІІіtІІІіІ.'JІ,JІІІЇі ХіІjІіІІіТІ'/'· ХtІЧ

B't'ЇW

ІІ/tІ':tІІі:І:ІІІіJВІ,

ll.l:tl'TOI\11\1

ХІ;р;tЇІІІ'І,ІіоІ·о

ff.l:\.І'T\

t'J,J;rrii

у І!Ї.ІІ'Т<LВіІХ

i1t'H.

ВІl.'ІІІва.lн

На

;ІіІІІІі,

ПІІВ

t'.ІІІ'Іlі>І.н.ІІі

у~іJІ:ІЇlfСЬКЇ (}ОСТї\ВІІІІІ. :~11.111 fl.·raпy iiy.l:\ TЇt'lltl :ш'н;mJІа :1 Ні

ІіІІ.lІІ

на

lliljli.1

Щоіі \ІІІ llt' ІІІІТjІt'Іі~ !ІіІ.ІІІ
1\іІ

рЇДІІу

IIJI \І ·1''1111/ 11

ІІіІІІІУ

t'\I;I!Jilllilo

УІ' ІІіІІІІІі :вІ;ІІ·аннн.

.Шl'Н ,10 JljШI;. \1ІІ.1ІІ1Іо

~~;р/іІІt'ІоІіtІЇ \ІІІ.'ІІІІі!

ІИJІLІl\' іІ рі.1ІІtІІ'ІІ ІіраІо.

ІІ.І.t.,·ту 11

\'НОЇ ОООlІ'н;~ІіІІ 11 llllitІ.Ii.

IJII

\ІіІ І

llt'

В Щtllt'IIIItІ\1~

ті.lІ.ІіІІ

1111 r;ону ІІ;І'ІїІ

аіІІПі. i\.lt' 1\lll \ІУ ·

('\ІТЬ ІВ(Т/1 ІІІ' :1111/JІ' І'tІ·іІі ІІtІ\ІІІПІІ, il.lt' llt"I;JГ;JTIJ TilliІJili І'І\ІJ\ІУ

(На арію

«2-ra

ПІСНЯ
чета»)

МИ ПЛАСТУНИ ІЗ РЕГЕНСБУРГ А,

МИ ЛЮБИМ ВОЛЮ, ЛЮБИМ СВІТ,

БО МИ Е Г{РДИй УНРАїНСЬНИй ЦВІТ.
У ПЛАСТІ ДРУЖНЕ ЖИТТЯ,
У ПЛАСТІ СПІВАЕМО.

ІЦАСЛИВИй ТУТ НОЖНИй ПЛАСТУН,
БІДИ НЕ ЗНАЕМО.
БУДЕМ СТАРАТИСЬ, ІЦОБ ДО ПЛАСТУ

МИ ПРИЕДНАЛИ УСІХ ЮНАНІВ;
ІЦОБ ВОНИ СТАЛИ ПЛАСТУНАМИ,

lljti\K.l.ilrІ\1

\І;t!І•ТІ,

.1ІІНІІ1І.t'.И

/Iil

Ill•'

~їір:t

ll;t

В.ш(

B<1N' і

Вл11·аіітР в І'ІІнї І'Н 111 ИІі!ІаіІшІІІ'ІІІ.
В;tІІІt' .~;ІІШІПJІ

і .І\І;tІаннн

ІіІ'УІїt

.x.-tii Гtу.rуп.
1\p.tltt 1.\ ІІІ

І~;Іmні !1~ 11• ~- ІІІ'.ІІІІіііі \Іірі :І.t.ІІ·;t;атІІ •від щ.нІtІ. JІІ; lt,t!;ti~• \1•1-

.l,ІІі І І"ІіІJІ!ІІtІІІІ ІjІІІ\ІіІ.lНІІt''ІІЦ Іiy.lt' llt1''1YIIi1111 ПЇІ'.lИ !1.1.1•'1•ІНІІ·!·
Ш'Ї і Іі.l'ПЧіВ.

ІІІіJІУіf\l'ІІІІі і JіІВіІіШ /l;І\I,HTilTII Про .1tHipt> Іі.ІtІ.

ПЛАСТОВА

11111 І'НІІЇ\1

ІІj 1 ІІІ:.'ІіІ1tІ\І 1.1!1 Нt'ЇХ. Буд~ ІІJІЇП'І• 1\іІІ!ІІІІ'tІ ІІіІ(ІІІJУ [\
1

ІІ;І•.'

іІ\ ІІ'І"ГН.

ІІа Чуд;ІІНЇ Bi.lllti'BIJТII ll.lilt'ltІBY .ІіН.'ІЬІІіt'ТL, jlilltl :~ :Іillltl.lІI\1 в:;н

jj ,ІІІІ'ЦІИІ.lіІІІІ, il.ll' .'ІІО<t"ІІІІ\1! ,ІІІ t'ІІІІЇ\ jІtІПІЧіІІ, .ІІоГІІІІ\11 ,ltl t'l\tl/'11

llt1t'T~ ш;:JІ,
li1\ll~.l;l

~·І.;раЇІІ·t'І,Ііі П.мстуІІІ\11 і П.l;Іrтyntt! Па\І'ятаііті·.
ЇІІt'І•Ііt' І'(Ю.\ІіІ.1JІІН'ТВІІ :1 ГllpJit·пo

ІііІрІІІ)І'ТЇ

l'lkt.ЇX

НІі t"trt .1•І.lН

111 І/1\.lІ,ІJІІЇ IIJtilllЇ 11<11 y.l.І]Жt'H

('/,ІіОЇ ~/O.ltІ.1i. ТіІІ\ Jlll) lll' .1111\ІІ, ІПІІ Btl!/il 'Іі\ІІІЧІІ .:\ІІІІ'У Tt'IIt'p, TYl

ІІ'ІІІТІ;t')( 11 fl.l;\.t'Ti 1!1' Tl.llolill

\J;І'·шr-

lІІІІІІІ!Ііі чаt· ·І'ІіІІТ;t.lІ.щІІІІІІ. "'' ч~ іІіІІХ Ііранх. 111Ji ІІ.lмтуІш

і .~.1 і хв IJ.illlll 11.

у·І\іjІі\Ї-11-

_\

щ.,.-,

,·.l;аву 1 ут 11;1 1 1~

llt"ГII1illllt'H

;~t'\1.110.

11:\ІОТ/, іJутІІ ІІt'jІІІІШІІІ IІilllll'jlilllll,
.Іі\ОХО 1 /~ї\;\ТІf

Г.ltri•tlli':, lillj,li!IIJI ~'t\jH\1

ІІ/'ІІ'ІlІІПІТІt''':І

1·

ІІІІ.ІІІІІІІ11І 1111 І'tlt"ti НІіІІіІЇЇІі('іІІІl~

1\t'jlllll\11~1'/,

.1/ВІ ~r:раїнсьІіШІ нарt1.1ІІ\І і ра.НІ\1 ~ ІІШІ ІН'Ін'аінв П.lilt'T .1обрі
1,If\H 11.1:\ll'rrІИI:l ;t;J,IJYІІ'TII.lil

ШІ\і.l.ІІІВІІ\1 BIJ.li\B;t\1 ІІіІ t'\llf j•іШ:Ї.

ТаІ;.о;r; :~а.щаІШНІІ П.·и~~·т~

Інж. Артммовмч.

ПРИЙДЕ

ПОРА

ПРИйДЕ ПОРА І ГАй ЗАЗЕЛЕНІЕ,
І НАС ОСЯЕ СОНЦЕ ВЕСНЯНЕ,
РОЗБУДИТЬСЯ У ДУШАХ НАШИХ СПОМИН,
ПРО РІДНИй НРАЙ І ІЦАСТЯ ЗОЛОТЕ.
ПРО ІЦАСТЯ ТЕ, ІЦО ДАВНО ЗАБАРИЛОСЬ,
БЛУНАЕ ДЕСЬ В ДАЛЕНІй CT(FOHI.
О, КРАЮ МІй, УСЕ ТАКИй ПРЕКРАСНИй,
В ЮНАЦЬКИХ СНАХ ВВИЖАЕШСЯ МЕНІ!
ПРИЙДЕ ПОРА, МИ ВІРИМО ЗАВЗЯТО,
У РІДНИй КРАй ПРОМОСТИМО МИ ШЛЯХ,
ЗбИРАТИМЕМО МАКИ ПУРПУРОВІ,

ЗАСІЯНІ НА РІДНИХ НАМ ПОЛЯХ . .

ІЦОБ ПРИСТАВАЛИ ДО НАШИХ ГУРТКІВ.
У ПЛАСТІ ДРУЖНЕ ЖИПЯ,

·У ПЛАСТІ СПІВАЕМО.

ІЦАСЛИВИЙ ТУТ КОЖНИй ПЛАСТУН,
БtДИ НЕ ЗНАЕМО.

МИ ВІРИМО

-

ПРИйДЕ ІЦЕ ЧАС ВЕЛИКИА,

ЗАМЕРЕХТИТЬ У СААВІ РІА+іИА ХРАМ.

- НАДІЕ ВСІХ, ПРЕСНОРБНА ЬОЖА МАТИ,
ІЦАСТЯ ПОШЛИ ВИРАїНСЬКИМ ПЛАСТУНАІІ.
СКВТІІ. БО. ГАН.

5

Інструкторський курс длSІ сеніарів
Майжr ;щаJднтилітня

нсрерва 'В ПЛЖ1'овій

праці віJсу

нула бі.:Іьш~Ість нашн.х ІІ.'fа,,·т~їІів О'ІІіорів від врактпчних нла
етових зайнятІ.. ТРІІер 1111 ві.щоu:Іенні ШІіtсrо"Ізої орг:tні:J;щії.
1~0 .1И ~ІаJіже в-~:і C'PIIiOjlll ЩJІІL"І'УІІІІ:ІІІ .~ll iLI\TIIRfi(}Ї Праці ВИ
jJІШуда нотреGа віщІ:tВІІТІІ ІІ'СНО·нні ві.lшІості :1 Y't~ ix ,~i.1JWІOI> ша
("f·І)ВОЇ праці 'Ї :шання.

fi Т'Їіі J(.Ї.l•i; :IOJЛ';ШЇ:!yJJ.tt.Ta 11. lJ. 1\. fНІІ ~Тf~УК'І1{)рСЬ'КИ'іі І\~р1·
у ІІоИ~Іі1JН\Ті в .шнх ві 1 J ~ .~u І:~ .шннн ц . р.
а усіХ СТОрін :І,Ї.ХіІ.НІСН І'СНіорІІ ІІа І(еіі 1\ІІfІІІТІ\ІІЙ КУJІІ'
та:бор і lllJOBC.111 T!Jif ,Щі В TitiJІIJIOi.І ; ii <L'П/І}І'ф(•рі. ЩJІІІ'!l·.1УЮЧІІ ШІ
Н~' ді ДНі С'ВОЙО.ГО 11.1l1' СТ\'Ві1НІІЯ.

3 огляду шt те.

IIt1J

l :~ В('ЧерюІ поча.lіН'Н ОіІ.таl'ІІа ІІ.'І:t

.етоІнt Стріча, нз. ·Са\Іі :1аііпнтrн ;~а.шшнлт·ь ті:Іьки 11ївтора ,щн.
l_{ ejj Ч<lІІ : ІЗИПОі.ІНР.JІО :ВІЇ•t'ТІІВШШ В'ИІ\~ІіЦ;t~ІІІ :! 1/Jlil!'TOBOЇ і.ІІ'().;н,о
І'ЇЇ, .\ІеТО,~ІІІШ Til UJН';ШЇ :І;-ІЦЇЇ. ;(о усІІЇХу І{LОГО куреу ПJНІЧІІ11'1/НІІСЛ

П[JІІ'Сутнііі

;І:tСТ~'ІШІІІ~

еноj'х Blfl\.1i(li\X ПО.~іІВ

1\0\ІіІJЦіІ'/Ії'іІ

J.УіКІ' НЇІІНЇ

('.

~r.

lf. Е. ІІ(LІ Н

ВІ\іІ :JЇВІ;ІІ Д.і/Н IIJifffi:IJii\CHHII

ІІ .lа,сruвої праці.

Rising of flag

R час! таuору ві .~Ііу:Іа'І~Н еІ•ІJіорс·r.І\а 1\іІТра, де. ГJулн ІІОJІУ

ІІіJІІІ'І'І'ІІШІ ПріІІІІІр~.

ше ні :1жцничі прІІfі.lСШІ 11раці сеніорі·в.

По защттті "УІн~ у неі ссніоfШ н;шшt у~ш:сть \' стрічі.

l'еніорн іі1уть 11о «фас».

ВІІК.ІіЦ.

Old-rovers are going to eat

Weekend

Обласна пластова стріча в Ноймаокті
ЗнтужІfлн

Горгани і Чорногuра

:1а

;;шішш~І

юнз..цьІ\ШІ

>f'Півом! ..

ІЦора;І то буіін і ІШІ .\І "ІІХо\І :1щюстамть uстаІІні слі,щ ІІЛа
Та не споrшІВае наша ~ІО.lОJ,Ь, не :І<ОІОВІ~нс JІ.'Іастова пі
сня... Нові карні кa,lpu юних Gорпів, нрurтві ;tнІІків пла:сто
вої ідеї, густою ж•ре·ЖІ~ою пощшли нсщшвітпу чужину, щоб
пrгов·wrІІІеь .~о твердого ~айбутш. оrо ж.иrгл та стати на зактш

Вать~; ішщш и.
Я тихіІі :Jш>утпні uаІЩІІ'ЬІаrх .ті~сін, Je Іюеелн.Ш·РЬ наші
Ічrсе."теюtі н осе.1і пн:шаnііі ця :т'я;ш,у «Пона. ГtШf'/ШН» на
I':tpнjjj ЛЇС..QІ8ЇЙ НО.'ІЯІІі, J.I1•CI'.1CIIiif ЧИ•СЛСНІ/И.\ІИ шатр<t:\Ш, а'ор
г:ші :юВІІІІО першу па чужині Оі)mьсну П.шетову Стр!чу всіх
чотирьох улців і.\rені пе-ршого -нерхошюгп от:ннша. У. П. У.

,'(р. О.'Іекс.аІцра ·ТІrсовськоrп,

в .нrях

13. TJ. 14. УІІ. 1946.
Реrенс· бур:.~і nif\e :Іа:щІ ..те

Обда.сна П;rantma lto:\Іilfi,I;-І в
гі;~Ь перевела .:{{JКЛ:цну підотоnку Стрічі.

Вже н:шередоJні нього торжосrnа ІІfШЇ:цжають перші уч·а
СПИl\И пе~ї C'Ilf•iqj з Оберцен ... , а за Іrюrи з ПаІОСаіВ, Ва:Й'сенЮур
·гу, Реген\(·бургу, Баііройту, Форхга.й~tу, Полянтет, Фільзе.ку,

6

1 1

-

'

t:1'0ВИХ дІІ.ІІ, Т'il'nopin та стріІІ у рЇJІІІІХ 1\.a..JIIIiLTil.X.

Нойхарк.ту та :&оденверу

н!в ~·. ~r- П. Н. І- SЗ ч.т~н 1· 1! ,,,, . ·',. . П . 1\rнІ.
у ,, ( І IJ
• · ,) · -'· ·. - . H.t та Ч.lt:'Нів ~·. ~-. 11. І'. _
Дш1 1J .ІІІ ІІІ Ін точ 11 1) ,, г 111 1s-· :..
і

-

разом

363 пластупів, у тому ч.пе-

.!S.

1.. . . І

.
. - , f І ІІ II.ЩL'\j_ t'IJIIIOI
1 11 1 111
.
. І· ' · ·
'НІІНt ВІlІ\jІІПІІ 1·тріч,· Нт
"У 'ІаШТІ ІІОІ:І'ВіlІОТЬ п· рТ!ї)Н j • .. . _ .
.
· .
'

1/і\..іТЬJІОГО Прапо І\' т·

[І рцснвникн
J

•

•

• •.

•

..

.

•

•

'

•

• •

·

'"

ІІlt 1 ·он
1 11 .

.

IHTJ!), fll,Ol ВОГІJНL 1/Р

чл•>. JJ·І·ІІ
._

.

l(;ЩН1-

ОІ\Р''"ІJ-

r.~ •·~Р111Ні .ша~rеІІJ.
.

''t'ІІіор:пУ пі 111<1..1Іоють етрічну

Bl'll"\H ї Т
.
·
. .
..
. . ~'' ''' .10 .ЗаІ:рнrгн j~TplЧI.
цьо ГО 'Геі\,
дІІН ВІ10\В ' 'І
..
~

Т{'р, 1\ухонь тощо.

. . І . , !ІІ'Р~І.r.!ц "У-\')1111 ІІнка.~овnх IUїl-

Ho ІЮЧІ'рі І!IЇTU\'iJ ·J.nt • • .
.
Іf·t·І 1 ,., ·
- . · ~ : . _ І.: І ~l'.Til (':Тр і ч на
1 ·,·тпі}r
• . .
. • . І я·'' .~ ••.щ.,r 1н.uт· Ja .

ватра . }fL.нюr та !НІ.

• .
· . .
'· ' •· · 1. 1 ' ОІ~рІ:\· R•'Ч'Ірнн ватра. tJHtJurчи В .НІІІІ ІІJІНЯВІІІІ\ lf ,.. · ·..
.
.. .
. 'Й
J\іІІЬІ'О.\1'1. .
. · . '· іІіНІІ1. T1~ 1/.1111f та іі ;1_1І,tІрІІіf П<Н."ГрІ· .
•• J
"
• • . • tt .. ra~:тanшш
нн·шоrп (( Г,•іf. ТІІ. II.ІMT\'Ift'» «У
\І,ІІЦрІІ, \ }JїLНljli\)) rющ . ч· . ,
·
•'
. ..

.

•

.

t

·

u

.t.1J<. н

ІІJ•ІІІ'J•іІ-'ІН

в tтра

КоиапtаН1

~\:~~~ прш!Ітав "JІ.ШІ'ВНІІ:х ІІа натрі Іljlt'\t"fi~RHП~iв УНРРА.

~lf l~~УиПІ'' l•а.ш ІtL'i'.lІ «Нова Гов~р.1я)) ~ та ЧНllІХ
~
1·t) ~_;' Tt'.11.
· • •
•
ЦІІ }f.НІЖе 'В'е.JХ Jtl.l'ПІI lеІІ

"' ...

·

. "..

.. ._.
.
БЖИ[ЮІІТ•'ЬІ\1

· ' ІІХ
ПlН'Т\ІІ

Першої ІJОШJІІЇ , ).еК.~~
.

. • •

11
. . ;..
:Ui.ll! '·

ШІ 11.1ІМТ\ ни ВІІс.та 1нrщ
·
.

~uівали КЇіІ ..

')

.

•>

Чt'JII'IJ

. .

;ІJІt'lt'Ті.ІВНІІІw· коиа.н·
t'.1Ї1\'I:k\..111

-·
.

Про,l\'1\-

.

ІІа t.'ТJІІЧІ ll.lik'TOBII:X Ol'f.'j)eЩ!B.

·_> :І.І:'Іі.JІІt'.!JІ~-ва:ІІІ

ІІІtІІІ т:І

·

. .

Ht•:кj .І l~tЖ<l;ІtHI

Рt>t't'ІІІ' О'' І':ІЬІ\І !"fарБ
.
·
.
1• ' "
_ /,~Ч « Jif>I:ІI;a», Ht"l't'.lШf Otll\.C та. ВІ}tiOI\•'.

• ька. ПІсень. Пз.есавські ЮІІаЧІ\И вuта.нцюваJІП ін·

тро ро:Ііпвятп на болmі, кухню збу.1увати. А "и посп.1и vоsрt
Іїlлрзя і стелили fl шатрах.
Мп ВТОМИJІІИ'-Я, ЗГОJНЩІЇЛІІ, lliOit"JІ:i.Ш. а ЩlІ нангірше !IKI)t'L, •страх НГОрТаВ КОЖН·ОГG Шl ЗГіl.J.БУ, ЩО ()fb ТУТ C.f'JІf>). Лі~· у
в ша.тра.х на. ;юм-лі буде~rо І'ІІіtтп. Алr к.ож.tшіі в.1авав героя,
і••• ж m:t ІJЛ()етуни.
Вt>черя була НЖР н!зно, а МІt та~кі вtюJ.ТnJжені ЇJІІ
І;ІІ\І -

Ji

і'"tі

ца'Ва.НJЛІ)L'JІ, що Щt~ ніІ,о.ш такої Jr,.)poї ;Jynп ~з.ма н ..

вар11.1:1, ані н

fiypci.

ВтІІ\І.'ІСІІі ніш.1и .мп .1n шатер

cnarn.

Тн, Мат~сю, Ііажrш, що )J Щ(• 'І<і.шfі. a.:le R таборі бу.1и
ІІ;Шр;М~.1У J.i11t. На·И"~·ІИІПt-х. Гриця ; Юрк~. 1'\І ІJІІ.'(' ·І'.f"("ІjІПЧ1\а І;•1\l"ii.JfJ.<l'li'I' і С~JШtШ~1 лик·.ар му·t·і.lи t~Г.·ІІ1Ю11І і розбирати. Я вже
t';НІ y~t•r, {'.Обі робив.

Першу ніч я J.О'ВІ'ІІ

tiy.\y П<НІ.!Ітатn. ;tuщ нt• ІІt'ре.~тав;ш

ІІ_а.даl'и і замо'ІІИВ ша.тро новачок. ІЦtІ т'"' fiy.1o кри&.у! .. ~у
І''.1И вночі и"Гавати і ша.тро латати.
ГрІПІЬБоні І\<1Аа {'\І<"И>уr.

\\'оІf-СнІ>

.. IIryc··

<lriвks

ІЦе більше ·бу.1о ІСJІіху аі оііі-І\ОR()ГО. Найбі.тьшr на rтій

coffee

І\У рвали·ся най~ю.ло.1.ші жо-втоJ,зюбп. На rючa.'fol\ 18Jll va.1oro
Грннуня, але •в;н з;юнув, та не можна u\·.1o його розб,·,UІти'

.Рано: Ш\ ми В'С~тали, то пе. могли -r.rбe в ma'fpi по.Юирати !...
B('f' _;1уло переюшане, &О'ВJ.[НІ, нлаетупп. о.щос-грій. a.'lt> наПrір

Дорога Матусю І
нае~t.

Шt' оу ..10 те. що черевпБп шtші бу.1и

Вчора }І АеJІІІУНІL'Н ;І нашото тіlІбору в Пент.1інгу на.J, Д\
Hr знаю - •ш З\южу Tofii всr ошrс-атн. я~-> 1юr б\-.lІІ

utpнo. Ве.ШІ\а ііу.1а J.lя шн· радість. Я!\ НіНІ братчІІl\ зв'яз~r)

ІНІЙ с 1\іШІ~R. що .\ІІІ IIOЇJ.t>\to .111 табору. Hrt> J,t't'Ь ("Гарші їзд.ять
таборах, а Hill' "алпх ніJР ІІР "Р'І\іt.Іоть. Нам казали ба
га~о tн:.. набщ}іtТІr ;1; еобою; І\а~Іа.ш. що UЦР .\ttбp{'. я·к шr -са.мі
~tUt'~~P~IIH'H. fl ВЗЯВ 1\ОЦ, K0:1J.1PY, ІІ.Т<ІЩ, ЇJУНІ\у, .-lОж:ку (ста.рші
І~а~Іа.ш, шо 'Ut' найважні ше) і ПЇШ(}В з· .1руrюш rri.1 JtHtiвк,·.
1m

Найгірше то буr1о ности барабоюо, яку "У'еів кожниИ прин~

ети по 2 J\.г. ~~~ не зшІди, чи п-оїJ.ехо, бо J.ОШ uа.з.а:в, я·к з це
бра. Ar1e нр11їха.1о а-вто, ПJШЙШ(}R нан кошоюm, на:с.варtrв IIJ
кr.іх і ,tощ перостав пада.тн. _Нає. за.яа.l.ув_~Ід\1 вrіх на авто ра
.юх J баняБ<НШ, на.к.унк.;.ши

1 ·rа:к юt ІІОІХаJШ. По :tорюі пли
нv~ш 1/ІУГОІ\'И ВО'J.И, бо J.ОШ ;JIJO'BY «Л'Я'R».
·
А'Ві~І за.,J.сржалСУся 11і,1 горою (.1вщ як ра;~ uероста. 8 па.J.атн) і ми мусі.ш йтп пішкюr до табору. Наші ·всі .манатки їха
:ш па фірі. Дорога буда MOKJ.ta, з .1.ерев ка.па..1о. Всім нам хо
тіло,~я нлакдпt, a..1r~ ніхто ІН~ пачпнав. І та:к прпйшли ми до
т:t:бору rерц :Іі·еа. Тут були ще нластупи бі.~1оруські і opтo
c~oi\JCU. Вони Зі1ЛИШІІ.ІІИ ІШМ nуеті Шатра, а. ·еа..мі ІІОІТраща."ВШІJ.С.Я
з шиш ніJіИшли. ·,1ощ Jадьше па:щв.

lki працювали -

се

rтрІРFІШ і братчики ;r.уж~ нароби.лuс..я, бо )Іуеіли іце о;tно ша-

·

t•естрички

І\.'ІЛМадії інших ча.стип.
fii3IIO вніч 'Г<lб(}ровюt

«Добра..кіч»

за:кінчиласл

бодm'і і .юВt·~~ v(жрі.

еушили

вее,

\Іокре

на.з. 'Вогнем.

Гїl'рно н~нt Ж'ІІ.1f(}СЯ n таборі, a.lJ.e Чil('O:V були і тяжкі х.ви
.шн·н. Наfігірше. що бу;нІ, то це хоJ.жсння по пару разів иа...1
.~унай з ба.нь·Бюш по воду і то 1южний .мусЇ'В хо~пти.
Вс-гавання І\.оЖН(}ГО ;ІJНJІ рано б-у.1~1 о гоJ..

7.30.

треба u-

ТІІ·l'JІ, tnютптп ,1аб().10Че.ІГ;· черевю\.и. Пtmi:v 110 W.'IIfmi і пі.lне

сенні прапора був ·е.ніJ.анок. О, ї-сти було 6araro і .J.обре (•в
на.віть самі ва,ри.lи, ·бо rt'etCTJШ'ЧKa. віJ. кухві, т~.пь·к.и пихьнува
да, щоб дооре робиrrи). По ·rпіJ.шнні робпп порщок в шатрах
і табQр!, а 'В'Ї;1'ГаК ішли '8 ліf. на гутірк.у, по 1·утірці біr&ІИ по
ліtі, :Jбпрали черкиці, f.пів.а.пн ... На.ймилішою хвиnвою б,·~

«ф~», .\О нього ніхто не· сп!знянася і 'Нf:' треба буJІо ніхого Ш

кати. А по «реПе'ГКУ» перші іш.ти наші братчики, вови вааіть
.ти а pa;m йш.m по «ренетку ». А.~1е наш наіht~кпrиі 'rо88рІІШ
Грпnуньо одного разу JІ'(ЮrИ'В :і ·еооі «ре.пету», та ЕОП .tiOraв
;1упу, -с&а.зав, «Я не хтів зупи ТЇ.1J.ЬКІІ репету». По обіІі ка
за.ТІІІ на\1 відпочиват'и, щоб WІІ ·не зvарпіли. а nоті• звов
ішли fl д;с ва прогульБу. Тут нерево.:тиJJи ІJJraw."'IВi гри. співа
~lи. І братчик. виховню\ опові)а.в п:н1 ~уже ra.pw к.а.1ки. H:t
прогульці паші ·браrгчиК;и і се~стр·иЧ'К.и а нами б&ви.пса ...

Л вже. згадував про стійку, але це ще не 9Се. До ІеСJІ
тої ГОJ.. стій·ку трюш.пи пова,ки, а. оnі('.ПЛ юнаки. Я ве бопса.
але

.tіяпrьfі:ІІіі та.нець 1їL віJ.снівали кілька гарних п!сепь. Оберп
нев:rм•і юнаки дали "· і. гарно при.1умані ріЦ~Е.ві вісті. Фі.пь
сек в1пtонав хорово.щ. Пр-ограму ще -'опоонюва.~1и пісні та ).е

n

·_rа•к що ми 'ГрІІ ГОJ.'ІШП мусіЛ'и ·сюїти в шатрі босі, а братчюш

.1pyr!

мали великого страха. ОJ.на. nлЗІСтунк.а пе~в:к.uаи

святоіван·СЬІWЇ мушки і ючюби.па. алярvу, що ва. табор :хтось
напцае. (бо тої ночі мали пл·а.стуни бі.1орУ'Ські приіти .10 та
(юру). А J.руrий шrаІСТуп ва.стра.шІJІВСя па.перу і втUt зі mtк.и.

програма

в-атрп, з.аJІиши.тися в приявних неза-rерте -вражіння.

··Другого ІНЯ ~·трічі о го.J.. 8 рано віJ:була.с.я на. таборовому
хай.J.а.ні по.пев.а С.1ужба Вожа, в часі нкої. місцевиЙ хор Cyp:va

'Відсnіва.в церковні ПЇ'сні.

·

-fіj.сля С.1ужбн Божої відбувся rу[)'І'R{)ВІfЙ пла,с-rовпй марш,

в яко~у взлюr учм·ть 19 гуртків. Перші до мети

при·йшлп

юнакп з Ваіс.енбурrа та гуртк.и Іона.чок і старших пла.стунів
J Регешбурга.

Пьс. .ІJя ~а.ршу 1J;.J.бy.:Шf'Jt щюгултьІ\.а. J,o поблизьк.оrо за.)шу,
де ВИГ().ПОШеНО ,'J.OI:\.lil..l. про І'~(Іt'J,НЬОВЇЧНЇ 3ЮІЬ.И.
Зараз по обі.1.і RіJ:булжя

пок-азова.

си·rналізація. в якій

·взи.по учшсть 8 гуртків.
Зrі;rво з програмою о

ro,1. 16-тій в!Jбулое.я 33КJНІ'П'Я етрі
чі та. знЯ'fТЯ По~lа.стІJВПХ ;шамен і націопа.'Іьного прапору.
Пі.Іба~ьорені на дусі та закріп.1ені в шtа.стовій із.еї роз'їз
ди.mся учаіС'ІПІІtИ до сооїх ооере;J;ків, Ж&JІіючи лише, що ча.с
стрічі т&R mви){КО минув і їм треба JЮ3С'І'а.ва.тиел 3 Н()ВО запізнаНІІ'ми 'ІРУЗЯ·МИ.

М. У.

Н()ва.к д;бае про 'ЧJЮ'ГОТУ.

Wolf-Cubs is carfully for cleanness

7

НаіМі.'ІЬІІІІШ гРрм'І ііун у нан~ Г1нщуньо

на.і16і.1ЬІШ1ІЙ н.ТІа

-

·сту н. Буда а нього не.шка потіха.
Наш nJ}iHЧlfl\ І.fООЗНІІіі (jув дуже ):0-UрІІІі,

.'l'll'l'Я, бо він дуже го.шсно

a.le

ЮІ iiut·o uoя

говорив, а ЧЖО)І Я'І\ треба, .1СГІ\LІ

І\.ара.в.

ОстНІІНЬ()ГО .11111 nу.ш евиточні ·вогн;, на які з'їха.ш·сн ро
JіІ'Іі, Г(}сті, п.шетунн. І навіть нриіі~ш дu ІІа'с п.шстунн .lа
тнші. Ми вс іх 1а рно нрн·іін н.ш, ГtJоІ'Ті бу :ш вJово.lен;. На вопІнх
ШІ !: .ТО'ГІІоіІіf'.ІШі І'l\illl'\.'1111 1\JІІІ\.ІJІІУ!ІіІ,:ВІ Нр(}Гра.)ІУ. Бy.'ft) f.І~їІ\1' ГїІтJІІІО,
ІІІІ\tЦа, що Ти ~Іату·І'Іо ш,m·о ІІР Gачн.:Jа. Ці ·ноІ·ні ;Jа.шшатJ,
трива.шй сноюш J ІІt'J!ШІ))'о таіІІІРУ· ';І.1н \ІІ'ІІР і)ун .1рн І'ІІ·н·
то 'І п 11 й J.І'ІІЬ,

Go

н І(!іІ а.:но ван ВІІІІJ 111.. :\.11' в У''': х н і\'І' іі у в іІ\ а.ІІ.

ЩО Ні •ІJОПІі ІН' ГОJ!ЛТЬ Cf'Jif'1 ІІіІІІ\ІІХ І'Їр і .'ІіІ'ЇR, Ті1)1 Ні\ Лfh'раїн:.
:3а.ра.;.І 110 ІІ'Іюща.н,ннх ІІffПІнх шt
тatjop СІ\ і ІІЧІШl' я. І а11ов у i1y.1t1 fіаІ·ато
шпш, в'я:затн 1\0Blpy, І~ 1.'Р треі1а іі~·.1о
Я .(''1\і\,1'\ЇЧИ'В 1.~(JІІ)і ']Іі\.1\,1111, a.lt' \ІІІ \J;t:Иt
НІСе XfJIJ.ІI'R

\І'~,,·:лн іrтн .то•\І'ів і:·І
ІІр<\.11 і, на І; у ва тн ІІа н.lІ''І
І'іІ\ІО\І~· ;3рu(JнтІІ. ІІрн т:ч
1Ір:ІТ 1 ІІІІііІ !'<t.l\.iTilpH, НІіІІіі

()ри· наш

;1 а.ІІП'''ІІ\ІJЮ і він .\ІСІІІ' по·рлт~· на•н. Г1шщ·в·; і ЮрІ;ІІ.ні

-

Prayer

.\Іy·t'i.li.l 'І'І'І'ТJІІІІJІ\іІ flilliYRii'ГII.

C.ut;i.l

"Quг

1~2 8.

Lord"

,·(0.1.0\Іу \ІІІ ЙІІ\.111 JJ.illllill, 'ГilhJ;)J І'P'І''I'jJo\JII'Iill і lt'jliiT'IIIIill ІІІІ

:__:.....

----~-~--·--_;_

ЇХіІ.:ІІІ іІВ'l'І~\1 ;І ІІі\11\ШІІІ Jli\·h'~їll-iil·\111.

ніч

,·( ~їfіІ' і/\ і\.1 і> Іі у .10 110 1; ІІ;tа ТІІ ТіІ ltІJjl, ІІІ\ 11 jj ;)ii.,IJIIJII\1 В І'ТЇ.JІІ,Jі \1
вра.іІ(ІІІ •. Мн перта.ТІІ't'JІ .Іі І'ІІіво.\І, хоча fіу.ш но"~·чені.

.10

На другніі раз пrвно ;шову пустнш ~Іене ~Іон ~І<нІоЧІ\о,
табору, бо в таГ>орі J~їІ\е Jo-llpe, .1іпше навіть, ЯБ у ха•ті.
Я дуже тужу, )Іатусю, :1а Tofinю та хоч 'Весе.1о ~Іепі бу.1о

11

та·борі, тішу,ся, що rnorю ТебР побачу.
т в і

Сокол і

на

Чн тншпР ті .юрнш НLІЧі на СоІіо.l;, I;tJ.lll xo.1u.1 проіі~ІіІR
Jo Іі.ІІ'І'Тf'іі. а нічну пtшу норушуu;Ів шу'І .1:шшн: іі І\jІІІІ\И н:ч

ннх птахів іі звірят?
Чн ПJНІТа.1уетt>

нічні ,.т:ііІ\11 11 JІІ.lІІІІі наJ потнІ\tНІ, 1\0..lll
t'tШi ePpel ні 1 шnї тиш:

В11 ;m.lІІІШІ.rІІІL'Н .1а.1екu ·ьі.J. тaut)py,

ir r о " н ,, о.

jj ІІЇ'\1\ІІХ t'Tj1<1Xi1'ь?

1\.ІJіІ\НІІіf, ХТО ІН'jНЧіун Т;ІІ\У •ТіІІІ\у, llt' ;!;tUy.lt' ЇЇ .10 ІііІІІlЯ
:1\ИТТЯ.

І І'J,ІJ\'IJ,l!Ii Ін·рt•tІуваю'ІІІ ''~'Ін'.l іІаНаІr,·ннх .1ісін. чІІ .\.lЬ
JІІРІіr~ї.І\ІІХ 11ЇJІ, ІІІ' ТІІХ .! ГІІ.lі\\ІІІ •. tІІІі!І!ІІJІ І'Ііt'.lИ\І;І jj tJбрІПі-їНІІ\,
іІ І'l'jlf'.l (р IJ()J111'1'.111X .lіІ'І1'1 if,\J
~~·a;t•
tоп.,·:~

ІІаІ·аt~їоть

lljiO Billllf'

І'ІІОІІ\111

(ІіІІ'ТjtШІ!І

ІІІ1Тf1'1\і\ШІ,

ІІіІ\І наші .ІіІ.ІІ'І>і І\.tрнат: 1

-

ЩО 'fill\

'І;t·І'ТІІ ннсувtІ

\ІІІІІу:н•.

~' ТіІІіtІ~ на l'orio.li нрнГ,ун н ІІt'JіІlІІІіі ра.І І :-)-Т\1 річІІІВІ
J:.\,JІ'T~'II0\1. :~ара.І 11:\. іІО'ІіІТі;~· !ljiiiii:J.l;t 1\;t НаШ Г~ JІТІН~ t'ТЇЇЇІ\Н.
;~\ІУ'ЮІІІІіЇ Іl'Ї.ІІІт.lІ'ІІІ\І.ІО \ІІІЧІ'ТІІіІ\0 l'Г.ііfГ.ІІІІІ ~IІ'jM~l ТіІ{НІJЮІНt
.\1!1 ГІУJІІІІІ;а~ш.

~Іуt···а 11 .ш;;нч~ІТ:І

ІІlЧІІІІІО ВіІJІТІІІО, у

t'ІщІо

~~гіііІ;у

Jвm·оJ.ІІНІІІІІІ'

lІІ.ШІІі 1\i\J ІІtННІ;О\1.

;~ll.li\IІJIJII І'Оі1; ВЇ.ІВі\1'\1, ІІ:шов Н ()ІІіІНІО'ІЇ .І ЩНШЇJІІJІІ\0\І
ІТііі!іІІ І! ]ІІ.ШІІу. ІІіч uy.li\ Н'\ІШ, 111'1\jii)['~IНlllil. •в ]0.1~ шу\ІіЛіl
.Іі.\ІІІІІІІІІ іі ('tнi:.l. ~ІІІ .таііш.ш .J .lixтapl\oto ІіуІІ\У вартонІ}гu.
І ;;;t хвІІ.ШІІу н ~~~·т;tВІ'ІІ r·а,І. р,).JІ.lНlіІТІІ•І'Л ІІІ' іі,-.,,. нn, ііо J.OB-

ЧІІjІНіІ ТР\ІЇJІІ,. }1 Bl\t't'f, ІІРрР\ІЇІІІЮІ'Я В ·І'.Н~ ; .10BIIR уХО)!
J(ОіІ\ІІІІіі ТjІЇ'І'Іі l'il,'ty.JJill, ІІІ11\!У'І 1!1\l'tl\iiiX НІ'рХіІ~ 't')lt'jli'l\ і нос:t

1\0.'Ia

НІ!Ва'!1ЬІіІІЙ Прапор.

ШJВІІТЇ 11).10!'11 ІІ;•ЧІІІІХ ІІТіІХ. По ХRІІ.lІІІІі 11 ІІОЧ\'11 ХО.:10,1, о6uІІ

Wolf-Cubs' Camp

----==-

нув·ся ІіОЦО'і,

__

:==--~---·=--=-----_-- ~_--_-:::-_--_----~--

-

цр ІІдіlІІТув«.шнн, а. шІастування

-

це

JІ)rвіду та знання.

Вивч~t.тн теор('11ІЧІІО )\іІ/Іlрівнннтво -

нr таБ, ІЮЗП(}В!

про споеіб неченнн та с~ак печи'Ва.

П.lа:стова
вираб.1ення,

'ІіИІJІtіНІі·іl· -

n нершу чергу

ш~rо; це п.lіІтl'ТОВіІ

це провірка,

шІшого

плruетового

практичного, а ,1альше 1'еоретич

шко.lа, ЯІ\~1 нае і ВІІ'ХО'ВУЕ і навчає та ще

JU ТОІ'О оіі'онуt' В о;І,ІІІІ гурт.

П.1а:етова ~•аюрівІ\а - не не, ·СО'Гн! юt., це не на.іі'ВІІ'ІІlі
всрхн, не найбі.'Іьші "і·ста, це не велпке ;и.с.ло у~а,снию'В. Це
найкраща фор~Іа. п.1а.стовІІХ

занять, renp(}()~l·

проюрки пла,~1'о

воrо ЗаІ\ОНу· та Прі1!1\ТИЧНІІХ П.'ІіtСТО'ВИХ Юf\ЛО'СТ;іі та. ПрОВ~\)КіІ
фі1 ЗПЧ'ПОЇ иumтови Til ~rоіІ\..'ІІІ.'Ві:СТЬ rаірту вати ееоо.

Це на.йкоротша. дорога .1.0 осягн~вня якнайбільших кори
стеП а принал~.ності .з. о ПJІасту.

8

j рlН'ЇВ,

ЩО

ІІІІ.\111 .,·траши.ш )ІОдІІJІІХ n.lіІ't'тунів на Сї;Їші. Ста.то }tсні ~ІУГО

ПіДГОТОВа .].О ЖИїfЯ, заріЦlІі'СТЬ у НЬО)Jу, RИЯ'В,JіlНІІЯ ·С'В(}ЇХ tИo~l,

датн

що був утюІ.lf'НІІЇ~І пі.lоІенною ·~тіііnою на ~«по·

раз ІІрИІ·ада.Ш!l'Я ~Іf'НЇ В.І'Ї IIIIOBiJi111HH Про ROBI\iR

МАНДРІВНИЦТВО
Ма.нJр;внuцтво

<1

:!ір», '!'ЇВ Я На ІІОJЮЗі tіудІІ, трІВІі110ЧІІ Пil.1ll1110 ~ІіUНО В р~ї\3Х.
Hapa;J 11очув н нїJ.шрі:шіі тріt'І\іт t·a;Jy.Іt1!> J,('!l'h 'RЇJ нотою•, з;І

рошно. А .1е тріr·Іііт наб.шжа"В'l'Я і ·t'Ti\RiІR щораJ го.тоснішюІ.
НІР хви.1ина і .1 J.о.тини ІІОТОБа ви.1і.1 п;.шіі ве,1~Іі1ь, зві·всJІ Н• 1·
за щі ла.пи і ру пшв проето ll<l }(I'Ht>. Я в 11 ·разно бачІІв отворе
ну ІІа.щу ;J RІІ'ео.lо~І.lешвІ я;шко" і чп іІого віllІІ.Х. Я зірваосл

на р~1ші но.пІ іі І\рштув нІ"евої" · го.1 осо}( ... ВеJvідь щез, я
;ІбуJІшся й п~ачпв. як ві1 ~~не втіnае табороюrіі пе-с Віли~>.
що ХОJІІ'В з уешІІ п.1асrунюш на L'ТЇЙБ,-. я ~ 3 . 8 ща.с1'я ... 3а
хви.тину прпйшо.в

проnіJПІІ'І\

етііікп на.· 1\otпpo.lJ(I. Я вже не

епав. Та!\ {'і1Че бро Бо.зпсь ...

~~ I'J,oJ·I)ш;? .•:ІІ~ш У ~Ірінх і в сна.х перt'!Іt)l'ІІ\ІОСЯ в r~рві
шшу.п .ч<Н'ІІ; У ІІІJ.Ш стоlЮНІІ іі у наші зе.1ені 1\.арпатсьБі ЛLС,И;

~~~~ хот•.ш о, щоб наші "Рії ета.lІrt'Я зо.1отою дШч~ніетю, тоо
ШІ ;шону 'ІОГ.111 UЇІїІІ J ПkHt>IO на \'t'TilX \' II.lilЇ, ПНЯТІІ~·Я Юl

Н?РХІ~. гір, .на зустріч еонцю ... ІЦо ~? Ми ·сьоrоJ.пі 1алеко ві1
рцно1 зe\t.l'; ШІ ~ ·се~цях .1Je.1 i~:,10 1 у~ки про ті 10 роп, вікол~
неза·бутні ща.сдИ'ВІ дНІ ...

Бернут.

з хроніки Регенсбурзького Коша
В щі 20. ІІІ. -16. р. відброся 1Н'.шчаве n.l<l:L'Toвe ·свято
егt>нсбурзькаго Коша. На С.тужбі Божііt бро ПІ)r·вячення ко
ювого праnорі\. On:·l'.lЯ Jeфi.lЯlil На П.Тощу пере1 IJ.lart'TOBY 10ЇВІ\у, 11' ВЇJііу.Юt'Я ВііІІRіШНЯ ll'В.Hilii~ЇR 10 прапора.
Цьоt·о теж JHH н .li·ei fl Пент.тінг шн Дунае)t n.таrr·тушІ IItJ
t>ршііі ш. IIJIOO; r~к:tна.ш ІІJІІІ RHJrЇ ІІрІІ·t'нrу. Рівно;к бу.1а
t•рrнча

t:oiiiri'RliІ·o

11panopy

.1.111

.~ругою важ.тІшою

1!1-tб.

ІІО1іfю

бу.то Свято L'B. Юрія

р.) на в.шші бі.тн шпuта.1я.

Рано

віlправ.тt>но

[,,)JНІ'.lужrннн, а. t)ІІЇ•l':Ія _,rфi•lЯJa ІІ.тастунів.
<'ІІортr.І'Ні ;вtаІ<ІІІІІН в .1rп-;оат.тrтпні.
УJ'ОЧІІІ'Ті\

і\1\іІ']І'\ІІН

IIJIII 11'B.HIIt'llil

Вrчеро" у за.1і віJбу.l<Н'Ь

:~[>-.lіТТЮ

УІ\JtіlЇІ«'ЬКОГО

Wrapper of nails into flag

1\pHl'HI і\ ) 1 111<1 1 \ІІі;.
Oath of Guides

ІІо.н•ва С.тужnа Божа.

ІІ.l<м·тушt ІІа С:І~їІ\бі Божііі па ~в. Юрія.

llr•pr' l в;·tі!·:щ! ІІ;І ',і іІ::ІІІ!І :; _І\.

Gcoгg

35

ycar~

Пластові діди
ЗнаНі\ r- RІt'Ї)J ро.1я ;Іа-tюріжа·ьrкнх .ІІJІІ\ ,. rІІШІ\о.Jі 1\оJаІ~ів
а Січі.
Ро.1111 таюІХ .Jil;R у ніпованні ІІ.І<Н"ТrІВоІ·,, нарнrіІ\у ІІРJІ·'·

раЛІІ на t'('Of' ПЛіН'ТУНlІ- r·ев:орІІ З (іаГ<Іl~ШІ 10l~Bi10)J -~ )Jt~IJIIH'
11 uідьше {іУіінюt во.ше·сюt. Вони f ІІОl'ІН\111 п.та,стоDоІ траІІІ

lJ.liliCТliBI~X ЗВІІЧіІЇВ Та O(tpЯl:B і .lуЧНІІІ\іНІІІ ~ІЇіІ~ «l'ТiiJIOIO

осіною» та

\IO.lOJI0/11

ІІ.lастуна\ІІІ. Чil:l~riШi' тстрюt t'.loBu)І, НІ\

веvщю РУ\\010, Hl\ilJYIІIТh

ROI/11

П.lа

of Scouting
-

її

пo.lt>RP

Попо.ту).ні 6у.ти

t'ТІІІІІІІ'О у.І,І.Lу. ('ІІ!ІТО ;Іі\І~;ІJ!/t'НІІ 1'1\.HTOЧJlillrt HiliJIOIO.

1\.оша.

Divine servicc of St.

(5. , •.

IJ.li\l'T~їlli'I ТIH'Jtlllii Ш.lНХ обо-

'язК\',

·А.1 е- «JЇlll» не ті.тьки 1\j)ІІТІІКува.lІІ. Прп І~ожпііі на1·щ:
i.lll.lll~Я СВОЇ~І lOl'BiJO~I Й ;шаНІІЮІ J 20-.ТіТНШІІІ ІІJІІІХІІ.lЬІІІІ
іИШ, ЩО ВПерШе ПОІ\ІІІІу.l\1 ХаТНЮ ПІІГО1У fi 1101\il:J<l.ll\ HO'l'a
а «вітер».

І про 1іИtНі «файні» ЧіН'ІІ опІJВі.Іа.ш тшt, шо .шше ж.ту-

нли на ш.1ях п.та.сrової рю1антшш іі: прuгощ:
про те, КБ Котові-пл-аІМ"унові Бавбаеа пропа.та,

в

------------ - - - - - - - - - -·-

габор і

ІІІІІJ те. НІ\ «Л;Іс.овІІх Чортів»

у IH'.lt'HI~ax

111

X}te{'TY трп

)J;t.'III,

IIJIO ТІ', НІ\ I~O.IIIit'b,
13 •HJiJTII,

fіу.lуЧІІ lllt' IHIIitKil~lll.

13ЧІІ.1ІІ~Я 'ВуJ.1і

ЛІ\ .10 'ІЇ'l'JЩН на я.1Іщі .lt'.'lifiкy нпрізува.ш, а шr Чі1м'т:
ШІ:' ІІJНІШІ\ТІ' І'ТрЇ.llІЮ 'L'f'JЩІ'.

ОповіJа.1JІІ і IIJIO ЦІ', Jll\ ;j Ні·І'ІІІ'\11 на устах i'epeJ. uypi і ""
JliЦOil.ТJ[ il\ll'rfJI ІІІУІ~ІёІ.Т\1 Ті\ Я'І\ ЇХ \ІіНШ.ТІІ ,l:l~o"Di:'I\Ї О(tріЇ, Ht'
t'ІІО1іІІаНІ\ІІ Ве.ШІ\ІІЇ ІІрнго.щ в ~tащрівні ІНІ рі1н~іІ JC\I.li. ~~га
·1YRa.тu 'L'-1'Jjiчri та BiiTJfll н.:Іам:rговогн iipa'I\'Wil.
І"lЩІ

То1і яені;ш \ІU.lІНІ'ІJІ\\І воПІІ'\І очі етарнх п.1астунів, m·
в гурті ШІ.lО1ШИХ нобратш1ів t'P(H'J. а.1ьпrfu.·ьк1ІХ зіr1в стара

.тнrсн І~ІОВІРІ'ІІ не·Jабу'Т'нj:іl

ш~·~• J\.a,Jmil1X'ЬI\IІX e:.t('r~к і п.D'-_'KJ'

,[ІІ.Іlї.(ІtННІХ нод ...

Беркут.

GREEK•OIIHODOX ICOUI

К

ДРУЖИНЕ

Начальник дружишх
:К. Кирнй.

Byl/tJ готов, pa.Jвe()lfn'if, А' fJeлy 'lf'(·mнo.ny,
ТруіУньtй n;lJTЬ лежи.т пере() тolioi't,
f ЛЯ'НЬ J/Ce С.ЧЄЛО в ОЦ'/1 HeU.JВt'CT'НO.ttJJ'
Бодрьtй телоАt, .ttьtслью н душоіt.
Когда буря минувшсй во1tнЬІ етнхла 11 ІюрtШІІІ~Н
испуrанньrх,

расссянньrх по веему GІІІІШІР~t.\' Т~'<ІТР.У

военньrх деtkтвий, людей, ста..пи оесдать по разІ~ЬІМ

городам оккупированной союзньrми во1t~ю1мп
манни

-

о

как устроить

том,

1 ер

русские люди стали собираться н JLY1Нl.Tl)
совместно

условиях на чужбине

евпю жиань

11 новЬІх

..•

Так, в Регенсбурге, на ряду е другими нацни
нальнЬІми группамн т.

н.

«перемсrценньrх :шц» пли

короче «ди-інr» возниRла наша Правослшшан ОГі

щина. 3то бЬІло приблизительно год Шl::З/L·
К зтому же примерно времени можно опtt~етн 11
зарождение нашей разведчесІ(ОЙ дружиш~І. Tt\ на
разведчиков

и

волчат,

кто

вошеJІ

в ІІРрвое

:шено

н

шестер:ку, помнят хорошо нашн нервьrе еоорьr в но

:мещении городской столовоіt, которне ПJНІходилоеь
nроводить

почти

украдкой,

чтобьr

нпкому

но

мс

шать и что6ЬІ «НИRТО не знал».

И первнй ІWстер на Месершмид'Тt', :зажжРннuй
братекой польекай дружино й,

10

на

1\отором п ри~ут-

«Пу'Сmь воля твоя б11деm 11-хr.к л11 1r m11го
'НпtтЯ Н..?fmbtй!»

ХРОНИКА
Живопнсная долина
линг

бнли

пучеіt

за

11

пос.nсднпй

сІ\аутскоіі

внсотЬІ около еелu Ал

ло

месяц

курсантн:

лагерной

евидетелями

ЖИ;3НИ.

Три

:кп

лагеря_.

один за другим, били проведеНЬІ нn т~м же месте,

служили

подготовке

~тчились

руководите.;lей.

говорить

ребятам,

~r

Rостра

петь.

вестн

«Костер>) живо и: весело.

1\ромР. устних и: письменнllх испитаний по еем

Rypca

на ЛРслетой горе над рt"'ЧБ.ой Лаабср. Сухая почва,

надцати предметам

прекраснЬІй соеновнй 11 оу·БоВЬІЙ лес,

ньевая еиетема, пеихология детства, лагернОt> J.t~..

интереснЬІс

О}{рестнос.ти обил~-ющпс скалами и пещерами соз
давали почти идеальную обстановку для скаутского
лагеря. «Почти)) приходится сказать из-за одного

суп~еетвенноrо нсдоетапш лагериого места. На горе
Ію бЬІло водЬІ и лагерника.м приходилось спу·скать
ен к речке на кухню два-три раза в день.
.

Первніt лагерь в А.ллинге бнл лагерем .

І~урса

для руководителей.

ра3ВРдчиков и развед:чнц;
t!3ННХ

занятиях

vІІІ

11 курсантов, старших
16 дней провела в серь

ааппеьша.н

леІ\.ЦИІІ,

упрnжняясь

(екаутизм, методика, зв•~

1o.

организация ра.ботЬІ и т.д. ), куреантьt прошли че
рез множество практических испнтаннй: пок.азнне
сборн, вЬІст.vпления у ІWстра, 6ольшие иrрЬІ днем
и ночью, щ)ег с препятствия:м.И>>, по~од на с~ттки е

заданиями по нарам и т.п. Наконец. у пос.·:н~двсго
торжественного костра,
иого

принятия

те.nьок.ую

знаки

се~п.. ю,

І\.уреа

ю1

с

31

кончающих

июля,

rнли ВЬІlІаИН

пзображением

солнца

утро

ведчнков и гостей ІІосетило куре за зто время.
1\урсн бнл нанменован в честь ('В. князя

на новой руководительской тропе.

Lla rерь

Владимира. и построен в традпционном разве~чес

ном лееном епіле. БерезовЬІr. воротсt е бу1шой <(В»
на ннх. таное же «кресло вождя» у костра ео ана

І\ОМ

святого

еделанпня

Владимира.

нн

подобие

доска.

солнщ1

-

для

об'Ьявлений

с~rмвола

курсов

для руІ\оводителсй, уRрашенна.я шишками, 6оль

шоіt вечно-зеленЬІй крест с образом св. Георгия

( еделаннніt

ю.'куетНЬІМ подстриганием и подвязн

ванием раетущего куста) ~ридавали небольшому,
уютному лаrерю со стройной мачтой облик настоя
ЩРГО сl\аjrтского лагеря, ІІостроенн~го умельrми рунами

в диком лесу.

,День курсантов проходил н труде. Расписание
дня предусматривало в день шость лекций. Беседн
у Rостра, ~·стрнивавшиеея ежедневно, также всеце-

в

руковод.и

евИДМ'('ЛЬства и

п

С•У:К:&'lМІІ

U.K.C. -- «Бу 1дем К!а!К солнце!» А ни еле.і.ующt_-с·

практпк<'. -! инструктора постоянно
нребьш.ало в лагере. Н('('ІЮЛЬІ\О руководителей, ра:з

по е к.а\'Н'І~оfі

после традицион

к:vреантов

новЬІР

руководителп

ра3'Ь()зжались

в

рё\ЗНІ:іt'

сторонЬІ, желая друг другу «счастливой разв~.11:\ІІ>'

ІІоеле VIII курса для руководнте.тюй n :\.1ЛІІНг~·
uЬІЛИ проведенЬІ лагеря РегенсбургсІ\их разв~?.1ЧІІU
(«Волга») и разведчи~rов («Варяг»). Оба .1агеря
прошли с большим успехом. Прек.рас.ная uoro.1a
благопринтетвона.па пре6ьrвавию ребят в л~су. Не
емотря на сною непродолжительноеть (по пять еу

ток ка..жднй) о6а лагеря бнли полин ра3ноо6раз
ной, интересной разведческой деятельности.

3анятия по второму разряду,

кострн, ночви~

тревоги, купанье, со6ирание орехов, ягод. и грибов,

похоДЬІ на «Ястребиную скзлу» и даже чшзведче
ский 6ег» сw,лали Аллинг незабЬІва.еllІік для
«Сери», «Чаек», «Мсдведей», «ЛИСИЦ», "Во.11чат" и
«Бело чек».
«Тіто раз бьtл 1J' л.агерн,ого коет.ра, тот
~ неАу' вєрн~ся!»

«РtЖ;тu. аверх, ?ЄаJС .АІогу•чuй дуб, н.о не стє.ли.сь по
зе.мле, 'КDІХ: nм'І~?іЧа·я ·шзаІ»

Новое llll'f племSІ
..
(Оцер~u из ЖU.JHU оаного .звенаJ).

1.

С чего началось.

.

Собраниr. штаба отрядн nодходило к концу. Ku 1\

всегда, е берлоге, в «уrлу совета» на пнях поло
Женннх rюкруг большой м,.одели костра - «ПаrодЬІ>~

сидел ю1 чальник от ряда Кот, с.идел его помошник

Гарик, сеRретарь отряда. «Слон» ц вожаки «Оленя»,

«Бобра.)) 11 «Тигра.». ОДJІако, на зтот раз кроме обЬІ

говорили о работе всех звепьев, обсудили програм

му сборов на май. Кот продолжа..л ОесеДЬІ по роди
новедению 1-го разряда.·, а затем вожак С<0JІевя)>
прочел доК!Ла'д о прочитаиной франІ(VЗской сRаут
ской книжке. Кончилось и зто. Должна, бнла иа
чаться тра.диционная «биржа» -т. е. песни. mутки,

свободная болтовня. Тут, наконец,. Кот'Заговорпл о

чного е'остава штаба на. собранни присутствовало

госте.

ннй

ми 'пащtюІІtи:ми то и дело па бровь. Ребята из шта

емуглнй, с непослушннми тонкими волоса

ров 1 И з круга витязей. Я ·думаю, что вн его уже все
видели на последней чашке ча.я друЖинн. Так вот,

ба 'отряда знали его в лицо, виде~и его дв<~ раза на
сборах дружиньr. Он кажrтся со:1оял в кр~ ге витя

он ста рьrй разведчик, раньше работал в К)гос.лавии
и тспr.рь хоч ет перейти па более живую работу. Од

зей. Но что ему делать в штаое отряда? Зто во
прое мучил нсrх присутетуюш,их, но в отряде «Го

ним словом он хочет сформировать новое звево в
нашем отряде. Имеет лишь mта6 отряда что-ни

еподин· Великий Новгород>> не бЬІло принято не во
время прпставать с любознательнЬІми расспросами
к начальнику и никто в штабе не торопился спро

у «Новгородцев»? - Маленькая пауза последова.'Іа
за зти:м вопросом. Пять пар пьrтливьtх глаз не cnv-

ба шло своим чередом, как всегда живо и интерес

3ате:м заговорил Боб вожак.а «Бобра)>.
-«Откуда же он ре6ят наберет? В лагере )(аЛЬ-

еще одно лицо. Зто бнл юноша лет 16-тп, строй

сить :Кота 0 пришельце. Между тем собрание шта

но. Проемо-трели реше,ння прошлого собрания, по-

-«У нас, сегодня, ребята, присуrствует Олег Т~~

будь против того, чтобьr Олег Туров етал вожахом

citaJiи взгляда. со смуrлого спокойного лиnа О.леrа.
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чик о в для разведчпІ\ов уж и не на Нд.етсн. Разве
что для волчат ?»
Кот улЬІбну.JlСН: --«Не боttсн. И:з друп1х авеньев
перетягивать не 6уд.ет. Олег еам живет в городе и
хочет собрать

рсuят,

Nоторьrе

живут

р:1з6росапо в

rороде, ход.ят в раанн:е пшо.lЬІ. У неІ'О уже сеть па
примете

несколь~о

человrR.

-«По .І\ а шеетсро ,,

-- з:t говорпл Оле І'. - '_(я надС'
юсь, что всех у :t:н·т(:я ІІ рІІВ.'Іf'ЧІ). :jто рсГіятн уже ш~
1\-I:JJtei-IЬIШe, в ept':lНI'M 1-! .пt·т. ІІ(РІТІІ вее !)JJЛII ра
ньше н

разних

МРетах еІ.:аута~ІІІ.і>

-- с(),ТJІ:~І' ХОЧСТ 3:\JIIIЛ'JIІ't'OJ:;ІT,) ІІХ, p;t:Ji;i',TІ :·: •Jmii
нракпшой>' --- нетавнл l{от.
-«0ПІІ воаь:м.\тп·я :з:t второН ра:Jряд )) . - 1 <Сраау
:_нt второН ?>>- реншшо І;стрРІlРІІ,\'.ГІJІеь << Нt•ВІ'ородцІ~І•>.
-<<}{а,

Mil нрн:ш;tРМ р(•г,нт:t~r то. 1 ІТо ОJІІІ нrо
ра:3ЕІ'ДЧІІІ~:1Х pнJJI,Jilf' .i· В' /1\ : ІІ;ІІ ::il~fO.ї'li1.'1JI,
НО CMOTpP.!IJf ДОВОЛІ)ІІО t' І:РJІТІІ 1 1І 't' :; 11. :' :\ І{і\1: ГІ\.1' ,-,.\'всли Н

дст назьшаться новое звсно '?» - спроснл Боб. -«По
І~а НИІШR»,- 1\Оротко ответи.1 Олег.

-«Вот тебе на! >) - удивились «Новгоро,JДЬІ>>.
-«1:\ак же зто зве но, и без пменп ?))
- « Мьr не будем впере.J. вuСінрать пмени, а постараr:мея его заслужить :·' . І\от 3ёН\.ТЮЧІІ.1 ра:зговор:
- - « Ну. ребята, поже.1ае~1 ново~~~- Еожа RY счаст
лrшоН ра3ведl\ІІ !>' О .1ег І\рРІН;•І пожа.1 r~·ю1 всrм~~
штfІ.С.у. Во веех г.1азах он чнтал .1ю6опнтство. даже
СtШШ'ШІР: « JlOCMOTpll~l. l\ill~ СІІріІВІІШЬ<'Н І' Ті\1-Ш:М ДР
лом! '> --<'Ja а.J.раветвуt·т :шс•но ш-.:с~ ·,
І\rІІІ\ІІ_УЛ Воб.
П.ТТt.'І' .\' і 'МІ'ХІІ~'.'Іен: -- < . На:зннаііт•• РІ'\' ІІtН\<І
Новое
ПЛ('МН. »

От:шr·пе.ттн пое.1•--.:UІІІ~' t'.loвa І"І~аут~·І:о--о І'ІІ~ІШt 11
IIIT<\fl p;І:!Olllt'.li'H. Н:І y:IIIltl' ТІ'~ІНІ'.lО. (),-}.'/" JII;tГ;t,l по
ІІ rнвн Чt~І' (ihlt'TfH І, І':Іt-,Г!;і\ JІ;\ ІїІ_У:~ 1"ІІ"ІІІВ_\" 11 Bt'MitтpH

Bii ..'It'H 1-: І'.УМ''))::rІ ІІ;Шрr~і\І''ІІіО .'1\~11 :і "

(Л f",(('(I',IJ'IІJif(l'. ll HO.Іft'JI'':

1

/с ~~

Т•).

ЇТfІІі-ІН/:!ЇІ , - о.ж·ан)

<</Jo m JIOill' JІfi.Jfif'Іfhl' mno:t JІІ'JІt,'ll:t І(С u,:
НПЇt11/ І(

Лето
1/о'fНПЯ

0.1'011lfl.

Один

раJНt';І:ЧІІІ~

внеланньrtі

:(aІ'I')Jl>

IІ<';~IIH~I<It'lTH

:ираш·с~

liO TpPIIO-

JІР('іL.\'ІІре.ІІ~дРннн.іі

ІЮІ;~Р.'rТ

латср.я

Осталь

er'o

(юr·ает

н

в лесу, время от времени давая сІ3ІІеток.
ннс

рукuво;J.вП~Л('М

f;O

,\/1( J;(

(;t·(',l(

! :і

пора разведки, лесньІх игр
;~ШН'ТС ЛИ UЬІ 3ТІІ

l'C.

lf/Іif'.JІ'i(

ловят. В ТР:\ШОТР :но создш·т большое ожив

III'fHJI

дuва НІІН

'!

:3І>СІІс';щцІш.

плен ~шмсч<'ІШНХ

нако,

:_~І\ене;tІІ ІtІІ н
н

~~~ ІЛ\І'Т

.-,ра л,

н

.Jt'.laп, :Ja(':І.lltl.

І )д

селн все рРпnртРрrJІ еоГІt•рун·я в~Іt'LП' на

пнх

Ні1Лі1ДfІ.ТЬ,

рrпортРJЮВ

МОЖНО ТО.71ЬІ\О paBHl.BI ІІ:ІІІ (Ю:ІЬШИ~І ЧІІС

ЛОМ реuят. 3І{СПсднцня пронrр~васт. ес.1п до І~онца

ШеНИе 11 RJ-l3ЬlBH('T МНОГО аіlГІ<ШІНlХ ('ЛуЧ:lСВ.

пути не << оторвстеЯ>> от репортt'ров. Рt~портРрЬІ про

Ру.жье против стрел. Одни нли два травпера
аасев на холмІн~~~ в ле('.v отuивnютея от Ш-Ідсйцсв.

они ОІ\ружеІПl или ссди пuтернют е.тІt'д :зкепедиции.

ю·рuвают, еслн по.1ОНІІНа на ннх в:тта в плРн, еслн

Индейцн под1-.:ра;~ьшаютея с трrх ('Торон. Они во
оруженЬІ стрР.1амн І ШІШІІ\а~ш ), І;uтпрне они ·:\олж

НЬІ IIOДt~pilBШIICf), ;~О(ІрОt'ІІТІ) ДО TpLliiii!'pOB. [ paп
UepU же ІІМРЮТ ружья,- Gьющне на люОuс расстu
янпе. Ес:ш ІІІJд('('Ц поднялея, чтuGн неробожать
ИЛИ IIOI\:lЗaJlCH ПрІІ ІІОДІІОЛ:З<lНІІІІ, TpHIIIIC'pll rpOMH:O
считают

(назЬІвая

ІЗ

!-\Ого стреляют):

раз-два-три

четЬІре- ... Еел и до ;:t.есятн индесц не не чоз из вида,

~н

считается

всех

индсйцев

если

хоть

ша гов от

одна

у6нпп1.
ш111

шш11ю1

І\ОІІЧНІ'Тся

llr·pa

ГІІ(іе~'1Ьl()

тршшсров,

упала

в

rш1елью
в

ел.vчае

раеетоянин

двух

llao·h~pc~iJьraaнnc

«о.1еню•.

стком

начинают

«ОJН~ІІЬ » 3ill\H~Ч::lt'T

под.Rр:1дн:ванпе
І\ОГ0-ІІІІ6удь,

разведчик

І\

ОН

с о.ттсню)).

Еслп

ПрШ\ааЬІвает ему

встать. И гра 1\ончается по евпстІ\у черс:3 определен
ПО(' время. Пout--.Ж,'I;at'T тот, 1\ТО (,,,нже всего подкрал
ен І{ <\ ОШ'ІІЮ». ~Іожно нграть таІ\, что « о.1с•нь)) облзап
ОІUІПІ\ІІуть подІ\ра;J.ІJІRающРгоен

игрЬІ:

по

нмс·нн.

«олень>: етопт с за пя~т Hllll;\Ш

подІ.:ра:хнваннн

.10.1жпа

Слсжr.,п за зпспеіІн ц ІtеіІ. Т(\ІІІІС'ТІЮНШlЯ :зн:енодrr
ция (одно-дnа звrна) от пра пляотея в rюизвсстJrом

хих НРТОІ\, .illJ('ТJ)f'H. EC.lll

направленин н е НІ'НЗВРепн~м

ен

a:t.1i1IIIO'M. РrдаІ~ЦІІЯ

Одни

гом 11 прнеrдать но Hl' ('м•ч~т ехо:опь е места. Дру
гие рt13ІЗСДЧИІ\П rа:з6еГ:1ІОТСН ІІО .lecy 11 ПО 3H<1l\y СВИ

ва

них.

n:

«олень». сто1rт на месте. может по вора чпвитьея к-ру

ПОІ~:.t;.нншет Н ТОМ

разведчиh

lінп)

по.1пu

ІІоч

1-:уетов,

су

О.іІІ~ІІЬ') t'.lhllll\IТ шум, он

IIi1ПpaR~l«-,HIIII

,10.111\l'H

Варнант

г.1а:за мп.

нстать.

11 ІІО:lІ\f>іІ.]ЬІШ1ЮЩНП

Прп

:ном

варианте

газетЬІ «3хо мира» поенлает в догонl-\у rH грунпу
реІІортерОВ (ОДНО 3ВСНО) д.;rя раСІ\рІlТИЯ ТйЙНН 31\СІІС

л.vчпю амеп') прп ·< Оаене >> l',Y.J.ЬIO нгрн. Нгра моЖf'Т

диции.

1\ОВ ДОТрОнетен ДО СіНЮГО «ОЛеНЮ>.
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РепортерЬІ стараютсн вЬІелоднть путь сле-

lі.ОНЧІІТЬеЯ, Н :ЗТОМ С.lуЧае, 1\ОГ.J.а

O.J.HH

ІІЗ развед'ІП-

PO&DICH ІСОІВ 'ї

РО

DRODZE WLASCIWEJ

Czesto zaU\\'8Z~·t.· mozпn шІшІzіf'пt.·а. ktot·;\·: "'"Y"'i('zion~· prz~·muso\\'O do Niemiet.·. "·ytra(·o.п~· z п~rпшІ
nеgо z~·cia, przf"Z !'Zf"st.· lat pltft·zal па (IZІf'.JlH·c stc:- "'·okol niego barbarz~·пst\\·o. Coz dobrcgo шоgІі ". (ltasz~·
jego і um~·sle zaszczepic сі (~ЮІ'ZУ moraiІti{" gІІ{"Ьі(·ісІс:-~
Dzis і оп _ chory - nic zdro\\·{"go z sie1Ji{' (18(· 11 іс:' Wzbodza oczucie z8lu, prz~· k roset..
moze.
Jakze inaczej Z8(~юwuje sie j{"go ro\\ie!'шik ·- "'
krotkich spodeпka(~l, z lilijka lшn·{"rska 118 rашіс:-піп.
Zawszf" pogodny, wesol~·, ttsшie(~Шif"t;\· ·- s,,·ic:-(·i
przykladent.
То lшrcerz!

Таш, gdzie praca -

tаш juz j{"st.
Nie pyta 0 zaplate, nie czeka пaw{"t па podziekowania; jest zadowolon)', Ьо moz{', jak lшrc{"rski zw;п·zaJ

нakazнjc:-, JIO stJelнicniн .. Іol)rego ti('Z~··•kn, roZ\\'Їazac

\\.CZ{')

ІШ (111ІSt.·it.~, 1'8110 Z8\\"Ї8Zall~'.

То \\'ю·to!oi(•io\\'it

jc(IJtn!'tko о dobry(~l і 7Airo"')"tft
zнsшІш1t. T8kit-lt ІНШІ tt·zc:-IJ8 w~-(~10\\'8(' jaknaj"'Їecf'j.
Z tнki{"j .. ee~ly .• ІннІоwаt.· mozeш~· spokojnif' wspaпial;\'· I(Шat.·lt naszpj pt·zyszlost.·i.
Nнj~ot·c:-t!'iZ;\'111

z:п·zer1ic:-ш шоіш

j{"st. Ь~· wsz~·stka

шlщlzic:-z "" ,Їttkrшjkrotszym ('zasie znalazla sif' ".
szf'rep;tи·IІ Hш·(·e•·stwн, g(lzie pod kif"rnпkiem oddan~·ch
\\ltzнej SJH'll\\ іе ki(~I'O\\'ІІikow, шоz{"

to\\·нt.· S\\oj

ttшysl

і

t.Іш~ш.

spokojnie ksztal"' ff'n sposob
wielkiej spra"·ie.

шlt.lajae

пajwi{'kszc:- przyslпgi wspoiІІc:-j,

Jоzеf

L е s n і о "' s k і.

Burntistrz Osiedla Polskie«o
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Kochane Drub.ny!
Chlopcy moi najdrozsi!
usmiecheш patrzc па Was і na Wasza pracc.
usmiech zakwita na Waszych twaгzach, jako odpowiedz.
Usmiech, w ktorym jest tak wiele ...
Rozшniemy sie!

Z
І

Jednych z Was juz dawniej, innych przed kilkoma шiesia
cami, а niektorych zupelnie niedawno pociagnelo cos na
sciezke harcerskiej gry. Znalezliscie na niej tyle zadowolenia.
tyle niezaznanych przedtem przezyc, tyle wielkich prac do
wykonania, ze ... oto usmiech rozjasnia Wasze twarze.
Hej! Mlodzi Przyjaciele Мо і!

dziec, ten czesto uniknal sшierci \V pazllrach silniejszego, Iub
nawet znalazl przyjaciela w pott·zebie.
І my wed1·ujemy poprzez dzungle і nam tez czesto poti·zebna bгatnia dlon.

Paшietajmy wiec: -

".Ja і ty -

je~tesmy jednej krwi!"

Nachodzi шnіе wspoпшienie pe\vnej chwili niczapomnianej.
Ostatnie przed drllga wojna swiatowa Jamboree. Swia-

Dobrze jest razem, ramie w ramie, isc ро szlaku wytyczonym przez innych, dos\viadczenszych. Dobrze jest tez samemu
przebijac przez gestwine drogi dla innych ...
Dobrze jest, ро dniu pelnym trlldow, zasia.sc w kt·cgu wieczornego ogniska і w piesni harcerskiej sie zjednoczyc. А jak
milo uczynkiem dobrym trosl<e czyjas - w radosc przemienic ...
Dobrze sie stalo, ze do tej р1·асу staneliscie. Tam Wasze
miejsce і przydzial dla polskiej mlodziezy najwlasciwszy.
А gdy przyjdzie czasem moment tl'Ltdniejszy, gdy zdawac
Wam sie bedzie, ze nie podolacie zadaniom, ze malo Was do
pracy ponad sily - to pamietajcie wtedy, ze nie jestescic
sami. Razem z Wami, tym samym szlakiem ida t·ozsiani ро
calym swiecie polscy harceгze і harcerki. А jest nas sila.

towy zlot skautow w Holandii . na szmaragdowych lakach pod
Vogelezang.
Na wysokiej trybunie, ponad morzem glow wzniesionej,
r1rzed mikrofonem, usmiechniety Naczelny Skaut Swiata general Sir Robert Baden Powe11 ... Przed nіш. tt .i ego stop
ponad trzydziesci tysiecy mlodziez~· z calego swiata. Oczy
jego ogarniaja rzesze skautowej braci і jakby czegos szukaly,
wedruja poprzez coraz to inne gгomady
... "Oto patrze ла Was, zgromadzonych tu z calego swiata
і jakos nie umiem cieszyc sie tak, jakbym chcial w takiej
chwili.
'
Zycie moje poswiecilem idei zjednoczenia mlodziezy
calego

Nie chce Was nudzic liczbami, ale warto wiedziec, ze
t1arce:rzy w Stanach Zjednoczonych jest kilkadziesiat tysiecy,
ze harcerki і harcerzy na terenie Francji, Belgii, czy Wloch
liczy sie na tysiace, ze zna harceskie mundury і harcerska
piosenke poludniowa і polnocna Afryka, tajemnicze Indie;
ze w cienu swietych murow Jerozolimy cwicza sie polscy
chlopcy і dziewczeta.
А druzyny harcerskie w Syrii, Libanon, na Delekim
Wschodzie, w Poludniowej Ameryce і wiele, wiele innych.
No, а wreszcie cale Niemcy, z tysiacami mlodziezy harcerskiej w kazdej okupacji.

Wspanialy pisarz angielski, Kipling, ktorego dziela dlugo
jeszcze beda sluzyly jako materialy do prac harcerskich, а
szczegolnie zuchowych, nauczyl nas w SWOJЄJ "Ksiedze
Dzungli" puszczanskiego hasla: - ,,Ja і ty jestesmy
JedneJ krwl/"
Kto w dzungli znal to haslo і umial je w pore wypowie-
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swiata w jedna rodzine. Zycie moje mialo ten cel, аЬу,
wychowana w skautowych szeregach. mlodziez, przeprowadzila na calym swiecie zjednoczenie narodow і raz nareszcie
oddalila na zawsze widmo wojny.
Dzis stary juz jestem, nad grobem stoje przyznaje, nie

osiagrialem tego celu. Nie udalo ті sie. Wiem, ze jeszcze
Warn przyjdzie sie ciezko sk.rwawic w jednej z najstraszniejszych wojen ... Ale ja juz tego nie przezyje ...
Nie traccie jednak nadziei. Wy jestescie mlodzi і macie
przed soba daleka jeszcze wedrowke. Wy jeszcze szukajcie
nowych drog - moze bedziecie w szukaniu szczesliwsi ...
Na te najtrudniejsza z wedrowek, daje Wam znak і godlo. Oto "Laska Jakubowa", przy ротосу ktorej, zeglarze
}lrzed wiekami, nie znajac jeszcze kompasu, drogi szukali,
na morzach dalekidl zablakani.
Szukajcie і Wy. Moze Wam uda sie znalezc te drogi, ро
ktorych ja juz nigdy nie bede molg pojsc ... "
Skonczyl Naczelny Skaut.
Zaopatrzeni w doskonale tlumaczenia, rozumielismy kazde
slowo. Dziwna cisza panowala dlugo ро jego przemowieniu.
Ubostwiany przez miliony mlodziezy calego swiata Ві Рі (tak nazywano Baden Powella) wszystko dokladnie przewidzial. Ciezko skrwawila sie mlodziez w ostatniej wojnie.
Runely w gruzy najpiekniejsze, czasem najdrozsze na
swiecie, miasta. Zawalily sie z loskotem nadzieje.
І moze poto dzialo sie to wszystko, abym ja rnogl w czasie

okupacji, w Lodzi, wymienic skrycie przed dozorujacym
Niemcern silny uscisk lewej reki z przypadkowo spotkanym
przy wspolnej pracy jencem w
mundurze
angielskiego
zolnierza.
Spostrzegl na rekawie mo)e]
starej bluzy instrustorskiej, а
wiedy
roboczej,
ciemnie)sza
plame ро odprutej lilji harcerskiej і usmied:lem sie przede
mna wylegitymowal.
Ile w tym naszym uscisku
dloni bylo serdecnych uczuc і
mocy. J ak ostro blysnely oczy ...
Moze istotnie poto poplynely
strumienie
krwi,
аЬу
dzis
znowu, na ziemi pokonanego
wroga, zasiasc mogli przy ognisku mlodzi chlopcy і Qziewczeta, przedstawiciele kilku narodow.
Pornyslmy о tym w pierwsza rocznice powstania w Regensburgu Miedzynarodowej Organizacji Skautowej.
P~rnyslmy о tyrn wszystkim, Моі~ Mlodzi Przyjaciele і
podrнesmy z zapornnienia porzucona na dzwiek wojennych
trabek - Laske Jakubowa ...
Raz j eszcze -- р г о Ь u j m у!
Кrokodyl.

TRZY PIORA
-

Jadziu, czy widzialas te nowa?
Bylas z nia w parku, prawda? Widzialam.
І со о niej sadzisz?
тrudno cos powiedziec о czlowieku widzianyrn przelot-

нie і

z daleka.
- ,Prosila mnie о przyjecie jej do naszej druzyny.
- No і со ty na to?
- Wiesz, jak niechetnie dziewczeta widza wsrod nas no\Vicjuszki. Tworzymy zgrany zesp~l, jest narn z soba dobrze
і moze nie warto przez przyjmowanie nowych ryzykowac,
ze ten duch druzyny, to wspaniale zzycie sie, ulegnie zach-

wianiu.
- Zgadzam sie z toba w zupelnosci.
- Тylko, ze ona sprawia bardzo sympatyczne wrazenie ..
Ма za soba kilka Iat sluzby, prowadzila tam zustep, а przytem duzo slyszala о naszej druzynie і bardzo mnie prosila
Ьу ja do nas przyjac.
- А mozeby jednak ...
- Wiesz, zrobimy probe. Przekonajmy sie, czy ona moze
znalezc sie wsrod nas.
_ Jak ty sobie to wyobrazasz?
- Zobaczysz.

•

.

•

, Nowa" Krysia Kolezycka, pracuje w sklepie jako sprzeda~czyni. Przez caly dzien usmiecha sie do klienteli, odwazajac cu.kier, make czy sol, lub pakujac w gruby papier zolte
kawaly mydla. Jest juz zmeczona.
Do sklepu wchodzi mioda, dziewczyna.
_ Czym moge pani sluzyc?
_ Prosze dwa kilo cukru, paczke herbaty і duze pudelko
sardynek.
- Prosze bardzo.
Kilkanascie sprawnych ruchow і zamowienie juz zapakowane.
_ Szesc zlotych, dwadziescia ріес groszy.
- Prosze.
Kupujaca szybko wychodzi.
- Przepraszam pania, ale pani zaplacila jeden zloty za-

wiele. Prosze spowrotem.

Klientka dziwnie sie usmiecha, przeprasza za nieuwage,
'J:ychodzi.

•

•

•

Wreszcie dzicn ргасу Krysi skonczony. Zmeczona wraca
do dornu. Przed jcdna z mijanych bram dwie dziewczyn)·
rnozola sie z ciezkim wozkiern. Widocznie ciezki ladunek Ьо
kola opieraja sie przed przekroczeniem scieku.
'
Jedno spojrzenie, usmiech і oto juz Krysia razem z nimi
pcha ciezki wozek. Jakos dziwnie latwo wtoczyl sie do bramy.
Dziewczeta usmiechaja sie do siebie.
- Dziekujerny!

•

•

•

Dom juz tuz, tuz.
Wreszcie znajorna brarna, schody, pierwsze pietrot drugie; oto juz drzwi.
Krysia zatrzymuje sie zdumiona.
Za futryna zatknal ktos trzy piora. Czarne piora.
Ostroznie wyjmuje je Krysia і oglada uwaznie. Nic
szczegolnego. Trzy zwyczajn~ wronie piora. .
Zarnyslona Krysia wchodzi powoli do mieszkania і mysli
dlugo ...
Nagle usrniech rozjasпia twarz dziewczyny. Juz wie! Juz
l'OZUrnie!

•

•

•

Przez nastepne trzy dni Krysia przezyla wiele trudnych
chwil. Zrozumialat ze jest poddawana probie і to jednej z
najtrudniejszych,
Ьо
probie
rnilczenia.
АЬу
zdobyc
sprawnosc
"trzech pior", harcerka musi
przez trzy dni milczec, nie zamieniajac z nikim, poza koniecznoscia przy pracy zawodowej z nikim ani slowa.
Ciezko bylo Krysi, Ьо czesto byla prowokowana przez
harcerki do rozmowy.
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Trudno milczec, kiedy slowa az rwa sie same.
Tak trudno czasem zapanowac nad soba і przemilczec,
kiedy chcialoby sie radosna nowine natychmiast przekazac
komus bliskiemu.
Ale Krysia wiedziala czego chce, czego od niej sie spodziewaja і dlatego wytrwala.

•

•

*

- Druhenki, uwaga! Кг а g!
Sprawnie stanely wszystkie, tworzac
kolo.

zwю·te,

zamknietc

- Ро przeprowadzeniu proby, zdecydowalam sie przyjac
Krysie do naszej druzyny. Jestem przekonana, ze znajdziecic w niej dzielna і pewna przyjaciolke. А ty, Krysiu,
wiedz о tym, ze odtad masz trzydziesci czteгy siostry і
J.>rzyjacioll<::i najwierniejsze. О t \V о г z ус k r а g!
W luce, powstalej w zwartym dotycl1czas kole, staje Krysia. Z pгawcj stгony і z Jewej strony wyciagaja sie do niej
dlonic.
Za chwile

пюспу

uscisk

jedrюczy gгumade

Maryla.

-----..-·~-----

Rok temu ...

А

16

...

dzis ...

ІСО
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:>inasanas, atceres dienai
~45
1946 g .

•atviesu skauti sviniga parade UNRRAs laukшna Regensburg;
l.atvian Scouts Ьу theSoleшn Parade ів Сашр UNRRA Tearn ~~

Airites skautu vicnibas skauti un gaidas
julija 1946
Latvian Scouts and Guids Group
in Camp UNRRA July 1946

raditaju konferences presidijs Amberga 13. un 14. aprili 1946.
vad. А. Kiploks, vad. V. Kletnieks vad. А. Zemgals
Latvian Scout leader Konference in Amberg,
13. and 14. April 1946
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Latvju

hі m

nа

Mes gribam Ьнt ktшgi, шнsн clziшtajt.t zешЄ'.

.\'ІнsІІ tc\·i tc cieta. rпttsн asttІs te lif'ta.

Mes gt·іЬаш te pasi se\· Ііkнпшs Іешt:

Та zenн· і1· ШІІSІІ. і1· ІІІІІ:-і\1

Та zeme ir шнsн, tas pilsetas шнstt. -

( 'нtн sішt~:асІн spнitlit•m. zt·ш \ІНШаkн sраі<Ііеш.

Mes negribam lнgt to, kas шнstt. bet jeшt.

~о ІшІt(ІіеJІІІ н·І (lzitlt·i mнsІJ ІІн·Іt- tt· ska11 .

ja ~<:llt~

-

Та zeme it· mшщ, tas ріІм·tенs шшш.

Та Zt'ІІІ<· it· ІНІІSІІ. ta

lІп шшш si Baltaja jш·а шнzсІіеІІ;

l ~ atYjн iatttai st'llst•нis liclz<lotai..; ptJІ·s.

Мнsн tevi te cieta. mLІsн asiпs tf' Іі<·tн. ---

Та

Zt'IIH'

\' iss, viss ріе sis zerпt:·s sішtн suiteп пнts sЇt'ІІ.

.\t•

Zt'IЩ!.·a)._, ІІІ' latl-!·a)s.

J);,.,a

1111

І.аішн...;

і1· ІІlІІSІІ. to ІІl'<Іо..; \і.ІЇt· ..; s\t•sit•ш
lll'

st•)j..;,

1\l'

kІІІ'S.

Pludonis

Cik mila esi Latvja
С ik шіІа esi І.нt ,. ija.
Тн Ішtшt (Іа1·g·н teYija .
.-\І' sa пtm za Інш І) і І'Ztalнm •
.- \І' savaш сІt·н ,. а ш ЬаІ!.'аtаш.

:-: Kas kvika1·st і неші І о.
:- : Nн ,. \' t'І·ts. ku tt·\· і щнІzін1

Es tavu klepi

pit:•dziшis,

Ріе ta \'as kruts

t.'S

нzuшlcis,

ТLІ manss Іаішеs sнрнІіs,

Kas vіел rnan ir-110 tevis ,·iss.
І\. а l)ertш ша в і ~н-tij is.

1\.a(l

<lzivilнt внш Yмliji
.\J·Уіt>ІІ н·І so s\t.'tilНІ
Ріе st.'\' і s У і sнr· ІІОШаtНІ:

Es tнпнІеІ

tt.·\· і

l .i(Jz 1\U\t'S

шilt.'stІ.

ШЇt.'~Н аЇzІВЇ#?:StІ.

Та<І tн \І.t

k Іері

І it·sttІІІ ІШІW :-:

BtІs шіІн. sal(lll tlнsesuІІH

:-:

REGENSBURGAS LATVIESU SKAUTI ATCERAS
MUSU KARA VIRUS
6. augusta pagajis viens gads kad ІЮ іе,·аіІJоjншіРш
miris Latvijas armijas Plkv.-leitв. Jнrі~ ТанЬе. Airites
skautu vieniba pulkvedi klнsi piemiвcja. S. g. 21. aprili
Airites vieniЬas skauti sarikoja viпam plasu piemiпas
aktu, klat bija ari m.i rusa karavira laulata (lratнlzene
Elvira Taube un dels Modris ТаuЬе.
Latviesu skauti pulkvedi nekad neaizmirsis.
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Pulkv.-leit. Jura Taubes kaps Centralos kapos Regensburga
Latvian Colonel Juris Taube, de.ad in Regensburg, 6. August
1946. Latvian Scouts take

а

funeral service for him

WHIIERUIHENIAN SCOUI
Міжнароднай скауцкай асаццьіsщьіі у Регенсбургv
ПРЬІВІТАНЬНЕ АПЯКУНА НРЬІВІЦНІХ (БЕЛАРУСКІХ)
.Як іlля·nун 1\рьівіцоКіх (Ведару·ск!х) с&а.утау у .\}Іі1рьікак
екай зоне й сябра }Ііж.нарошае СкауцІ\ае Асацьіяцьіі у PareНJcбypry, ГІ)[)іlЧіl вітаю рагенс~у})СІ\іх f.БауТ"ау усіх н.аць!.я

на~lьнtьсьняу з на.го.з;ьі пе.І)ШЬіх

угода.у

па~-.станьня Міжна

СКАУТАУ АМЗРЬІКАНІКАЕ ЗОНЬІ •

Ха.ця
воляю
цьіJщьіі у
іикненькі:

-

крьівіцкія ·скаутьі толькі звьіча.іиьі• с~. П ..
лесу й адлучаньія ц Міжнаро.tиае ОuJЦІ.&е !са
Рзrенооурrу, але іх .11JіЧаць tJ 8&8· ~ам.ія
гзта .пра.ца. на карьісь.nь муІьиа-D~іІ ф·

рщна~ СІ\.ауцка.е .\•саuьіяцьіі.

ала.у і е.вайоrо ишрщу.

Нашая бf>.1арусІ\ая ~юлцзь, вьіr;!нутая ваепнай овіхурай
за межьі свае Ба-ць·ка,·шчьіньі, знайш.1а са.бе ~есца. v ся~ї

3 ваго;r.ьі першь-іх yro.tкay я й жа.,~;аю Мі&иарехиИ
Ска.уцк.а.І Асаць.іJщИІ у Рsrеообургу п иаіІеппп.іх вьDUav

міжнаро,І.наrа СІ\аутьін~у. Тут наша.я яолад;зь, с~•стра.ушьіІСя
З ~ІО.lЦJЯЙ украЇНСІ\іlЙ. ПО.1ЬІСІ\11.Н,

сеіfсБа·іі, увайшда зь Ї)Іі ня тодьІ\і у бліжзйшьі к.а.нта.кт, але
і у супра:цоуні.цтва .tьі да.браро.Jнае спwборкіцтва. Праца Між
нароJ;на~ Ска.уцкае

і у .жа.лейша.й працьі.
гекооу·ргу!

Han•atoвe!

Аоеа.uьіяцьіі за гц пераканала .ЯШЧ9 раз

Сиа6!

у непахkнаІСьці сяороуства. й братоптва -ска.утау ус.яго сМІету.

ВЯІСё.1ьі:vі ЛЮ.ІЗЬМЇ

'трь! чатьірьі! і у·се rрьі~шуді хорам:: «Вьіва.И-це з~а~ро-.вьі! » Мурьі селішча а;;t&азалі пава.жвьіж ба:саи:

·_

КІРЬІRІЧЧМНУ. К.Р АИ СВОИ

« Бьі-ваіі:-це! » Тьіичоса.)І 0:1 гару руБза-коу уска.ра.скаrс.я гар1tа.н!·стьі, і .1рзвьі па ба.кох .харогі за.танца.валі, прь~ьпяша
ючьі пжп і памахваючьі у та.кт жузьіщьі галіна.иі. Явьі таt•
з.а.хапі.11іс.я скока.:мі, што вясёльіи ез.ха.rком: ,ІавоІзілжя чаета.
натінацца, калі сук&ватая ручьішча. такпора пранІ)Сіласн
з шрІа)І нм галоо.мІі, на. .1Нl.ШЬ'іне лсцпявалJі. .\:щак, .J.р38Ьі
X\"m;a -L"fіl!жіл"ІС.я. засапліtсм й аІС1Гадjrся :ц и·ашІ.Лпі. Іх застv

•МЬІ &ЕРЬІ.М У ДОЛЮ ОВАІО,
І IU~RЬI, ХТО У 30РЬІ 00\іНЕЦЦА,
л:,щу

&алі еон

пана"Вау

у

л.ягерьі

fi дожJ.Ж

воrа.. На·СІ-і!ЮЗЬ пр<НІОБдьі~ гмж:н1 сьпявау ён павура песьню:
Я своfі j~ьцяг fЬІ~І.'-р;.1rу.

1\.а.ті у.с,е .1ю1зі ·сьштць ...

НАМІ ТВОРЬЩЬ СЯМ'Ю.

МЬІ ·ВЕРЬІМ У П.Р ALVДY І ГОНАР,
МЬІ .JIIOI)JM ЖЬЩЬЦЕ І JПОДЗЕR,
-DУРЛІЦЬ :НАJПА CIJIA, Яlt МОРА,
ПАПЕРАД

Аб~Іакрзу. пераи~р.:

0-о-о

-

оП! ...

Rпгн!шча зжіпела й зrаtела. Не.з:Jе знайшоу сабе Іірьіту•1:11\ і засип· с.ьuяжньі. Цішьіня. ·То.1ь&і шапацяць па ліrстох

буіrньія 1\J~}п.lli б~І.-omtara ,JдоЖt1:ЖУ.

ШЧАСЬЦЛ ІВJІД3Е.

15.

ХІ.

1945.

г.

1О.

ХІІ.

1945. r.

П·АДЗЕЯУ

-

НРІ»ІВІЦКАГА

Перша.я збор&а
Ска.утьівrу.

у справе

СКАУТЬІІІ'У
&рьівіцuга

Арrані3:щьі-йньі ехо,~; ІtрьівіЦ'&іх

сПЗ-l)а.хк.у:

16.
5.

.1ашжат ВаJ.Ьі~

Па!П.tЬіву;ць

і разь.1езуцца aJ; Jд.іІЦЖУ ~rae у~п:нt:іньі. Іtаротка. сказауmьі,

ХІІ.

І.

1945. r.
1946. г. -

24.

ІІІ.

1946.

г.

21.

ІУ.

19-16. r. -

У.

1946.

21.
26.

УІ.
У.

1946. r.
1946. г .

11:
2.

,.І.
УІІ.

1946. r. 1946. r. -

6.

,.ІІ.

8.

УІІ.

1946. r. 1946. r.

г.

-

Неба. урзшце вьіпда.кала усю сваю ту~у, дес. пагусьцеу,

па..Іьійшоу бліж~іі і ахута.у ЗМ(ЮБ<Н( ша.трь1. На;{ЬlІшла. вай.тепша.я r:uзіва .ІН.Я.

Шяат с.тра,ціу той, хто пя бачьіу і ия чуу хору, так зва-

t:маrа -rci}( іа е.цзньі. Для яго І .tля к:нmазьітарау, што п=
са.лі песьні, rnтa. бьіла. ваібольшал р;а.ча. Калі заміж кулі

са.у - х·воі, за,між лиvшІ;чак р&ІШЬі васёІа сьіпже іскр&ІІі
ска.у-цкае воrиішча, а. wя з вай.1епша.і у ~ьвеце а.кустьікаІ
- vвееь :маrутиьі лес, зх, ~арта бьіло пЗІСJІухз.ць! ...

3.

АІІесіч.

Вьіба.рьі к.ірз.уні~rоу.

Першал trстр~ча усіх с&аутау Рзrеи~бурrу.
Вьі~ьвячввьне ,'ІZ&yцura сьцщ Ра
.гепсбу-рс&іх &рьtвЩк.іх скаутау.
Удзел у вагуJІьньім ~.ущік воrиішчьі
у~іх ва.цьіJШа.львасьц.яу вu. J{уиае._

Скауцкае еwята сьВJІ'І'Оr& Юр'І -Па
трова. смута. у.

бьL1о мокра іі цікава.

·

J{A

1

ХРОНІКА

ВЬІЗНАЧНЕйШЬІХ

5.

Я ц;Jін без ша,-ра

yct~

3

скаутау.

зь ветра.~ ІС.уподьна. в ялі 1\а.JІЬіха.нку, прьі воrнішчьі, што
бо.1ьш С'іпела шщ пурк.а~і 'В<lІЬ'і, я-ка.я еьцяЕа.lа у .яго бь1ццам
па ня·бачань.іх трубачка.х, можна бьі.1о fіачьіць поста.ць сьцяж

аб

СЬВJІТЬІ.

ХlИ В'Е ПРОСТА У ВОЧЬІ НАМ: ВІЩЕР,

пілі шарьія 1\іl)ІЯНі 'Скалау. Гзтьія бьілі зацяжкі:мі, ка6 такц~

Пk.щь

f1y8. m8!

СА·ГР9ТЬІН ООНЦ!JМ КРЬІВІЦІW( ·
І ВОДА:Р,АJМ НІУ 3АЛАТЬІХ,
1\іА~АЕМ МЬІ :УСЕ Бg} ГР .ШЩАN

на В\-.ІJ:іц,-.

.J.ЛЯ іх шатрьі.
Позна. увечарьі,

&і ІІІІІІЇС!

МЬІ ВЕРЬІІМ у DPAYД.V І ГОІІА!Р,
МЬІ ЛЮВІМ ЖЬ·Щ'ЬЦЕ І JІЮДЗЕВ,
БУ·РЛЩЬ НАША OIJI-A, Я1t МОР-!,
В.ЛСЕЛА HAJmP АД МДЗЕ.

у зю1ё~ьіх уніфор}Іах уперюІеШІ\У з ну.Іньі:vі р3Ч<ИІі, вьіеха.ла

ваць. алР. затое вьі.казалk.я ;~.оорьімі сьпе·ва:ка.м:і. Ро.1на..я Пе'СЬ
ня. Ї~ІІ\,Н\'ЧЬЇ З ~~~ІШЬІЇНЬі. ШТО .i·}ft{il~la CilИil уtеё ,J,а..ЮЙ, ЗЬ ЇХНd.Й
.ха.шнюга.~' Узьнялася аж .1а- сонца, аrоііліОСя а.1; яго й заліда
па..1і іі горь.і, пз,пль!ла у -сьвет разам із шьіро&і}( Дунае.м:.
На.жадь, у-се .хобрь·~ pewi хутка канчаюцца. Сьціх :v~
то-р, сtІІІwініла-ся :машЬІіна і ра.за:и зь посьн.яй зта(' ..та, сонца. Ма
дьіх сха:ва.1і у гатовь'і ужо шацёр. -с.яра,щія хоклі пад .хаж
джо:м j ча.к.алі на. ·ста.рзйшьіх, .я&ія таБІС&иа иоклі, ета•вячьі

Чувай!

СНАІУЦКАЯ МАРUНІWІ.

Гейсакі в баварскім лесе
А иа.машьїна, напхана.я ;ха апошв.яrа

·

Н.яхай жьіве 'СJІСЬветиьі сJtа.утьіиг!
Няха-й жьіове Міжва.ро.ша.я Ск.ауц•к.а.& Аеацьі.щьіа у Рз

.lЇТО~'!С&аі, Ла'J'ЬісКа.Й і ра.

У,;зеJІ у вагу львьік ска уцк.ік воrиіm
чьі уеіх ва.цьіявuьн~ьциу (у ІR
жа.х 'СЬВЯТ-.1 «·ДіІ»).
Л.ягер &рьіsіц·кіх ск.аутау в;ц .l{yвa.ew..
ІУ.~;зел у гульні, аргакіЗ&ВанаІ І.іаиа.
ІЮ'Jtн&й Ск.ауцІtа.і Аса.цьі.Jщьіd. З а
& р ьі в і ц ·к і • і с tt & у т а • і 1-ае і 2-ое м: ес ц а.
ІУдзед у 1-ьіи Зьлёце &рьівіцЕ.і.х{kаутау ва Чужьіве.

Redaldor:
SM. Jaroslaw Кшіl, Ukralnien
Red. Kolegie: Rov. Dobrodejew, Orth. - SM. Czerwinski, Pol. Rov. L. BerzinA, Latv. - Ass SM. Semeonow, Вelor.
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