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І 9 4 6 МОJІОДЕ життя Ч.2. 

• НИНІ ..• - ЗАВТРА! 
Далеко від БатькіRщини nроходять и и - без 1люз1" 1 оман; вкінці витягає висиоРкк -

м 1 наші n~астові uандри. Дуuки над ДНіnром, uо~~иво якна~6j~ьш об'єктивні -для свого оу
чи в Карпатал - а в дійсності наші 1-:роки - на часного nоотупуЕе.ння, дJіЯ теnер1сrньоr д1яль • 
чужих ш;rяхах. а наша пісн~ відбивається г.жухо ности: і npenюe н ІА н і, nряuуючи до uети,я
о6 холодні скелі АJІьn. Проuіряти 11 терниоти~ ку осягяе з а в т р аІ 
J!iJІ$!X Укра У ни 11 ПрИЙШJІООl Н811 у НОВИХ, ОСОбЛИВИХ C~Ve це cnpsmyBBHHЯ усієr СИЛИ СВО УХ no-
}~ODИHaX еміrрантського життя. vtчвнь і суворих висновків з т~го, що в1н ба-

Еvіrрац1яІ де слово окреслює сьогодні нв- чить nr.~ вияву розумноr активности в сучасний 
my д1~си1оть і - здвється - nроклятим маревом ·мент - 1 творить різницю між n~встовим і не-
"&'Я!шть на нашім vа~бутн1м. ' ··nJІаотовии nідходом в оцінці нинішнього дая . 
. nо~еищо ev1 tраятськиІ1 "х.~~іб насушни~" для • Б зало~ен~:ях nJІастовсго еві тогляду ле-
б1л~шости ще не г1рхи~; ~ого доволі- може за- ~ить активність, життєрадісність, nогода духа. 
багато навіть, І<ОЛІі в таборах, де скупчується nласsтун є; завади доброr гадки, але не тільии 
б1ль~~ість нашої еміtраціУ, 1 сnати 6 де, " у- через своє духове, nідсвідоие настав~ення,ал~ 
брGтися ~ід б1дя~~ - а не виw.агвють за цені- ~ізза о6•єкт~вних доказів - хочби оствмнlх 
ЯІ<оr праці. Н& довшу uету таІ<і умавини життя- л1т - що 1 найважчі умовнии особистого чи с~· 
це іІрОRляттп дМІ одиниць 1 nрекрасне середОІ* оnільного життя мlняmьоя, rv на зvіну при.хо
ща мя розкладу. опільноти .я~е залізне знаряддя лять• інші. Бе~дуzе, чи т1 нові умовнии ліnші, 
DІ<риваєтt-оя р:zою, J<оли лежить без РfИТКу- таR чи гірші, - важне щоб у н!m<ому життєвому е
nид1ють, вироджуються і роз~еладаються фізичні таnі не сид~ти б~зчинно, щоби приготовлятися 
1 духові сили людини в безді~1.nраця, що no- на зv1ну й активЕо вnливати на те, що nрийде 
ловила б душу, добровільна, евідока nраця бу- завтра. тоді чорні дні не злоuлять нас , а яс
ло 6 на~Іtращим середнииоv на ті вс1 небезnек-и ні стріьуть !!ас готовю1.и сnриJ;Іняти rx . 
зіпсуття і vорn~ьного розкJІаду, що rx криють Наша активність сnряvована до vети,що ~r 
у собі таиl DeJIИit1 скуnчення різних людеn~зв- окреслює наша nластова присяге: вірність Богу 
осsмотреюіх D ва~конечн1ш1 середники 1сн}'!Іаюя, й УІ'ра'lнl. де не nуста фраза, ме гJІибоке пе
еле без занять, без nраці. ці небезnек• ЗОІСре- реzиття здобуте чиноu. 
~а велии1 для молодих, здорових. З віддалі еміtрантсьиоrо життя серед чу-

Свідоvіоть того казала отворити ц1лиn жого моря - вона, nокинута Батьиівщина - в~-
ряд коzливосте~ праці внутр1 Rожноr rаборо- дається ще кращою, ще ~елиRев1шою ••• "дзлека 
воr оnільноrи; організувати школи й уоі різ~ Ти, а близьиа вам. кохана ВітчиноІ •.• " 1 ро
народні форми вияву духового життя.то)lу таиоz диться туга в душі зв втраченим раєм. 
VОJ!одь інотинктовно піШJІа в ряди своrх rlлo- Сиішниуи видаються всі ці дрібні сnори, 
виховних орrа~ізац1n. тому також окреvу атuо- оуиною - внутрішня расnря, - що гризJіи нас на 
оферу nраці 1ворить і старається r~ nоглибити nаші~ землі . А нині, я~еиІ1 глузд vає nродовжу
УираrноN<ий nлаот. DОЮія цих кра)lОЛ тут, на чу-..кин1? - Старі на-

Однаи nр~чин зіnсуття 1 вогнищ зарази не буті nривички? чи зовсіu не змінився світ від 
усунено, - вони чигають на nepmy нагоду, щоби учора? Чи не говоримо про nоворот у pali? Але 
вибухнути ti nоширитися; існують ворожі на.v си- з чиu? Але як? - Б'ємося за nроминаючі фор ... ~и 
ли, RJ<i стараютьоя nоширити й підсили'Lи rx у- еwіtрантського r.<ивот1ння, - а де змагання за 
o1v~ vо:::..шr!нми с~редникаuи - у нв~р1звородні- ві ч.ну, свою, рідну nравду? ••• 
m~ topue~. Нині, иоли фізичне існування vо~иво за-

Гін до яиогоне~удь вияву активности - в безnечеве - нин~ ) неvов у nередишці, - для у
оJ·чвсниtl &rент nаралізують не тільки об• витив- clx старших nластуні в час поглянути на ті на
Р.! оGстевини, в яких живемо, але ~ безnрогляд- ші nройдені ~,яхи, ва яких vи старалися слу
ІІе D а в т р а, неnевність наших днів, брак •ити нашН~ Батьк1вu:ин1, перевірити rx~ оков-· 
nе~оnективи. Шо буде завтра? де будеvо зввтраУ фронту8аТи rx з тиv, що було і що е довкруги 
Ue r:итання , якнv неиєє зараз в!дnовід1. І ба- нво. Не легке це завдання! Але юнаиаw дозва
гато людеn uорочить собі голови здогадама у- лить воно усвідоvити собі, ч~м і я~ ~ожна тe
nRкnx uожлиРостей; nрислуховується кожні~ - 1 пер - і в wайбутньо~у служити Баrьк1вщик1. 0 -
:зовоlи недоречній сnлітцl і в душевніt!. непев- чевидно: найважніше :;авдання nід оучасну nо
ност 1 1 внутрішньому розгубленні - щораз· то ру - це nідготовка. Бо Батьківщині служити у-
61л~~е тратить сили до праці н и в 1; і вони оп1шно може ті~ьки то~, хто щось вvі~ - з я
дУl<ають, що шкода nочинати щонебуд., сьогодні, ио! б то не було д1лянии: про це доиладно rш

бо :завтра 1 так уое зміниться. Ді JІЮди w1pJ<y- ше старий Вовк у гутlрці. 
~ть так уже к1лька літ 1 щораз більше нидіють так розгортається Рєлика ділянка nлаото 
r:хн1 сили, вони відстають від життя, завvира- во~ nраці для збер~ження себе в1,п небезnе.к uо
ють. Вбогі духомІ - вони не бачать і не розу- рального розиладу; щоби духов.t та фізичні v'Я
иію;,ь, що "з а в т р а" - це uасJІ1дои ''н и - зи не .ниділи 1 не р~авіли душі . велика nро 
н 1 , - що зав:rра ио".на зібрати т1льки те, шо 6.11ема витворемня aT}lOCфepu , в я~еl~ розвивала
nооіяно нині. ся б широко наша працn н и н і д~я ~еращого 

Тиичаооv і здорова одиниця 1 спільнота з а в т р а. 
uають nриродний гін &ити і розRи!Іатиоя серед Та1<е духове nідсоння праці буде на~краlі~е 
я~енх би то не було обставин. очевидно - хоча nротидіяти усім розкладовиv тєнденц1яУ оере
~1дгадування того, що буде завтре, не nлас- довища, ширенню недонір'я і nlдриванню Біри в 
тове ~аняття, то ПJІастун nov1чae ч1тмо все,шо свою вартість, в св1~ nровlд, в краще v4~бут 
д1етьоя довмруrи нього ни fl !;ва оонові цzх нє ••• Коротко: протид19:~ nоім ТІW теwниu си
покі'Чеаь творить собі ясяиlі образ дНісцостР J!a!t, що .хитре:-, nі,l',лезною :хочуть нас зпутра о-
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слаоwжи 1 розло~ити. 
Але 8 час цlє~ nередишки, nідчас nобуту 

nозг Гідниw Краєм - ще И інші завдання вири
нають. nеред наvиf 

Колись vи мріRли npo те, що~и наші vав
дри по долах і горах УкраУни доnо8НRТИ хоч о
дним в~скокоv в чужі краУ, nізнати, як живуть 
і дуwають 1яm1 народи, нав•язати з вwuя нитки 
доброr nриязні й др~жби. Бо вие тоді ми буАи 

· св1доv1 того, що замало nровірити тlАьки шля
хи Укре~ни. Ми бачиАи, що вони - ті широкі те 
д~вгj шляхи - nрибігзли до наших зеwеАЬ з не

відомо~ д&Лі та й знова вибігаАи за границі 
УкреУни і гинули десь далеко в незнених кр~ 
.коли "заnоАовила серце дорога •.. " :хотіJІося 
іти даА1 ~ шукати нових пригод у незнаніw. 

' Тоді це vоже була - романтика. Сьогодні 
~и овідом1, що нам треба обов'язково знати,що 
діється на сході і на заході, не nівночі і на 
пlвдні, в старопу ~ новому континенті, - • n:1-
JlO\ofy еві т 1, яки~ оьогодні зимі в, окорчияоя 1. 
дуке •асто те, що дієтьсР Rз вьоuу в одноwу 

0 ківnі, wеє таки~ або інший вnлив ва хід подій 
J! іншоwу міоці. 

Одн~к 3аwало тіАьки звати, що діється у 
oejтl; треба, що~и світ знаF теа"і про те, що 
~івтьоя ~нес, де wи, хто vи ••• 

Нам сонце всиіхаетьоя, зорі цвітуть, 

З грудеИ наших рине завзяття 1 сила. 

життя Ч.2. • 
Н й н 1 судьба кинула нас у чуже vop~. 

Може " не уовідомАяєио собі, що ми е скрізь ,
на во1х иовтинентах. Треба, щоб усі в1дгуиt~у
JІиоь, nодаJІИ зв'язок, щоб не почувалисьсm.!іТ
ними - оиви одного народу. Нас багато, vи мо
жемо зробити багато, - тіJІьки пов,язати в од
но воі 3Vаганняt ••• 

Ем1tрац1Я vae не тіJІьки від'єvн! сторін• 
~и; е І дсбр!. 6 негода п1зиати ·JІЮдей, v.pst, 
зрозуv1ти сучаові загаJІьні rевденц1t, 3'една
ти чуау оnінію, здобути nриятеА1в-чужинц1в.А
JІе nіддерау~авня 3В•язиів - виvагає пляну та 
nооJІідовнооти. В'язати треба чимсь - порохне
ча ніиоrо ~е nритягає. І ми не хочеvо в•яза -
тися з людьми, 'як1 собою нічого не уявJІяють. 

тож и Я и і злочиноu - бездіJІЛяІБо нам 
браи часу, щоб хоч частинно реВАізувати те,що 
задуvане, зді~оию~ати наші nляни ~ nрограми. 

А в е ~ т р а? - аа JІЯчно стає у ~ід
повіді на питання: чи wи готові зробит~? ••• чи 
вw1evo? ••• •и 3Неєvо? ••• 

Яке з а в т р а не було б - JІ1nше, 
чи гірше - ки н и и і wycиwo стати готови
ми 8lдповіоти виуогам завтріmнього дня. 

А тоді з а в ~ р а буде належати до 

нас - nовністю! • 
А. Ф і t о л ь. ЛЧ. 

, . 
R1иovy, вікоJІи в аитті не дамо 

ОрJІині приборкати крилаІ 

С. д о в г а JІ ь 

, 

ШЕВL1ЕНКОВА HAUI>I 

Хтось наз~аs нас Шевчениевою ваціею.тим 
дуже влучно означи~ ролю Шевченка для украУн

ського народу. Ми справді Шевченкова нація- !І 

тоvу розуvінві, що Шевченкові завдячуєuо наше 
нац1онаАьне існування. Коли 6 не буJІо ~ого, -
оього~н1 не буАо б ~раtноьиого народу. Це не 
є реторична фраза, ні nеребільшення. Це треба 
розуvіти дослівно: Без нього ки буАи б роз -

. ПJІИАиоь продо8ж ХІХ. століття у 8Серосійоько
му корі 1 були б nерест&JІи існувати як окрема 
иаціо~&JІьва індивідуальність. 

Входя•и в ХІХ. стuлітта, т.краrнськм~ на~ 
-~lд увl~шов у дуже небезnечну добу свого жит
тя. На nорозі ХУІІІ. 1 ХІХ. століття охрещу
JОТься два великі nроцеси: один - занепад 1rи
б1~ь украУнсьио~ козnцькоr держввности, дру
ги~ - формування ново~ Украtни, УкраУни недер
жавно~, культурницьке~. диплоvатична місія 
графа Каnніста, nадіУ з~•язані з nоходом Ra
noAeoнa, nовстання декабристі~ 8 Укреtн1 1~ 
ЖRВнццькі тредиціУ серед украУноького дворян
ст~а Лівобережжя - це останні відгуки старої 
козацькоУ державности. Коли юоgи затихл~, 
rAyxo стаJІо в ІКраr-.:1 на ціле отол1ття.Ще rypr 
хврківських дворян кемагався Т!Іорити в щоден

ніИ гроvадські~ роботі фундаменти nід будучу 
держа~у. ААе 1дея украУнсьиоr державиости зе
вvерла на ціле століття. На УУ wlcцe nрийшли 
неясні ідеr nолітичного роuантизt.tу /такі ~они 
були вnpoчlv в цілі:і Европі/, noтiv ентидер
~вні доктрини соц1Ялістичнl. Аж в огні реео-

• 

• 

АюціУ І917. роиу nочала кристаJІізуватись но
~а дерzа!Іницька ідея. 

На порозі тої нової Украrни ота~ить доJІя . 
на ЧOJlO нашого · народу двох геніяJІьних украrн
ців - Гоголя 1 шевченка. коавий 3 них - оан 
евого народу, кожви~ - ~аче збираюча оо•~а -
зооеред*ував у ообі на~б1льш оуттеві еJІеwепти 
тогочасна~ душі народу. А весь нарід по у
nадиу козацькоУ дериави опинився на роздор~
жі, бо не стаJІо того nриродного ооередку,яки~ 
дає воьоvу зwисл і орієнтацію. УираУнсьии~ не
рід роздво~вся і w1ліови українських душ роз= 
д8о~л~оя. Куди йти дальше? 

Два ген1яльн1 українці nоказували - два 
різні UІJІЯХИ: один - у воеросН1ське vope, в о
бі~wи wатуш:ки Расе~, други~ - до от1п vатері. 
УкраУни. В особах тих двох великих люде~ ВО· 
nлотилиоь на порозі нового отоАіття дві гоАО~ 
ні тенденц1У історичного розвитку СхідноУ Ев
ропи - тенденція об'єдинительна - і тенденція 
національна.Тут, nротnвно як на початиу nо
nерGднЬого століття, коли то речнииаvи тих-то 
двох сил отаАи в обох таборах две нейбільші 
дєржавиl мужі, nере~шла ця роля не володарів 
душ - ма~стрів nоетичного слова. Це неначе би 
~иtsво.'І , що ~изнач-увев \lа~бутніn розвито~< У то
~У столtтті: боротьба 38 національне обличча 
народу вирішиться у сфері JІітератури 1 культу
ри 8З8Г8Лі, Б ПJІОЩИН1 духоВОСТИ. 

nереміг Шевченко.І це була епохальна no
.r.1n в тому столітті, яне з усіх століть нешо~ 
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історіУ було найбідніше великиwи діАаwи. Пepewir 
Шев•енко і в тоwу затріюwфувала націовальна ідея 
вад об'єдинительвиwи тенденціями, nepewir здоро
виl' 1нотинкт оеwозбереження народу, виявилась vо

гуТ~я ~ого стихія і дух зеvлі. станувши на роз
доріж~і, украУноьки~ нарід вибрав ов1U nревиль -
ЯИ~ ІUЛЯХ • 

За ГогоАеw n1ШАи тиоячі /Не збираюо• кАн
кати ~ого за те на суд. Нехе" ro~r)' х~о 'УЄ оебе 
без rpixa, к~дае на нього каvенеw • Пішли зв нкv 
розтерзані двоєдушшяv , жерті суvя1ваvи t бит1~
лею за rр!хи сво~ 1 nредків, які доnустили до 
злочим у, що не ме.е nрецеде:нсу в 1отор1~: сус1д.
н1~ нарід відJбрав Yv їхнє 1w'я 1 через те nос
тnв заколот у :національ~і~ оріємтац1r не отоліт
тя. неоди:н з тих зеwлякlв 11ув nідсвідомо 'відго
vін девньоУ Руси 1 тоwу йшов до Руси новоУ кос
коооькоУ, не усвідомлюючи собі тоrо, що vооков
оька Руо ь - Раоєя, - це світ зово1w інти~ - від 
отарої Руси киУвоькоУ украУноькоУ, і r~ •ужи~. 

Різники шляхаvи nішли оба rеБіяльн1 оу'Іес
ники, але мимо того в одніv відяоmенн1 зробили 
опільне велике діло: їх nоетичне олово було тою 

таємною зброєю, яка деса~каwи літ nідкоnувала о
онови царської іunер1ї.Шев'Іенко - титан віщого 
олова, підкладав динаvітові ладунки в rr фунда 
vенти.rоголь знов ~е ж - оnокі~ви~ еnік, nершиR 
захитав духові nідотави nо11уття wооково•кої оа
vоnевности ~ гордоати і тиv защепив рака,що зну
~ра точив lvneplю. Бо Гоголь nерши~ в ~ооі~о~кі~ 
літературі отягнув з "рускаво человека - иаоку 
"крео.них руських душ" , якиwи до нього захоnлю

ваJtаоь ця лlтеретуре, і nоказав wооквинеw ці~у 

безодню нlгілізwу uертвих душ. Вlн nерщи~ нав,кв 
т о~ нарід оuіятися з сеvого оебе і тиw заutеnив 
~ouy 6ециля, який розкладав ~ого духа і n!дкоnу
вав iwnepiю. 

Коли Гоголь овоtм оміхоw тв еnічниv оnокоек 
валив духові nідотави царської iunepit, то mев
чеико не т1~ьки валив але " бу~ував нови~ світ. 
Він оживив завмираючи~ нарід. його жагуча любов 
до України 1 до nаневоленого народу, вогонь ~ого 
душі, вогонь вбрани~ в форwу nоетичного слова, -
~ого незлоwни" х~рактер і етос окрилеnи~ вірою в 
nобіду оnраведлnвости ~ украУноькоУ n~евди, - це 
була тв тит&яічнs силе, яка чудес доконала. 

Сьогодні наv взагелі трудво зрозуvlти то~ 
тв єvнv." вnлив, яки~ мело ~ого nоетичне слово. Бо
nоnерше - вnр?дова ото літ від nояви ''Кобзаря" 
~и nере~али велики" етап розвитку нецlональноt 
cвtдouoor11, - nодруге - тод1 б1.:Іьш читали mев'
ченка ~ одушевлялись виw тв росли духоv тек, як 
од~wевляєтьоя nобожна людина, чуючи в церк~і ~
во Бсже. Читайте історію нашої літератури поше~ 
ченковоr доби, а nобачите, яки~ nepeлiv виклику
вав ~ев~енків "Кобзар" у душах українських nись
менників: nриеодив rx до УКр3tн~ j олужб~ о~ому 
народові .• А сьогодві ни !'же тільки святкуеwо ке
hСНізован ого сеятого, nатетично деклЯ)Іуєио в1рші 
в ~ого чеоть, в читання ~ого ТР.орів nередаємо як 
обов•язhО!'у ~ектуру до школи . 

Шееченко будував серед vурів велитеноькоr 
казарми від молдаванина до фіна - ові~ нови~ у
кре:Lltоькvй овl т. Коли в І9І7 . роц1 "вибухла У'кра
rна" (як казали nрооті люди) і розсадила uури 
казарми, то це в nершу чергу ~ого дlло.Але будо
ва нового сеlту не jула доведена до кінця. Укра
Уна "в111бухла", заnалела яркиv nо.аум•яv, воно роз
лилося безмежними отепаvи, нагло оnалахкотіло 1 
nринишкАО. Нв коротки~ vент УкраУна за6леотіла 
непереоlчними ооягsчи ~а різних ділянках куль

турного життя, алз чиv більші талsнти R здобут
ки n~ка~ала ~ царсте~ультури, тиv 6ільш яекра
во ~Устуnили недоuагаRНЯ в nолітиці. Яка прwчи
ва того? 

Не еимага~vо від Шевченка забаrато,хоч ~ін 
оув гені~. В1н дав 1 так дуае баrат о .його поява 
оеред з~гальноУ глуші миколаївської еnохи, коли 
оправд1 на всіх язиках вое wов11ало, була ~яявоw 
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.tаски Божої для У'кре Уни. Вlк даь Gільше, ніж wи 
того oeiдowl: без нього не було о сьогодиt ук~
rкоького народу, в1Р. ~озбудив наuіональву сти -
хlю 1 дав rй життя. Ал~ того життя вік ~е офор
vив, зи. ке створив вя.разио ОУресл~nоУ укра~·и

ОЬ1tоУ духовости. Він да! тсерді пі·дсте!'!и, на я
ки::t nовинна була вирости 6удо~е r-<раУнськоrо кs
ціонаАьного світоrАА4У· ААе c&w тоrо не 3робив. 
Бо не vіг 3робити. Між rеніяvи nоет~чноrо слова ~ 
wozevo розрізиити дБа ооиови1 тиnи: 

Один: ТБорча снега генія ~орчуе воn ~oro 
творчість в один vuнолtт - завершевий духовий 
ов1т, виразао окреслену духову інди•ідуальиість 
яка настільки ясно й повно офорvлена, що не ви: 
кликує ніяких неnорозумінь. ~авдяки гевіяльности 
сsого ТЕорця вона офорwлюе на свою подобу ду~о
вість народу, витискаючи - нераз не сто~1ття -на 
ні~ свою nе~ать /Приклад: Гоvер, дант~. 

Друrий: творчість генія, це нач~ виолідва 
nідовідоuих хотінь довкілля, nоет у згущеноwу~ 
ді віддає дійовість, яка ровк~уги нього.ваnовняє 
tr животасрвиv вогвеv о~оеУ душі, таw rr ебаrа-' 
чуR, івтевоиФікув та ОЖЯВА'-Є. 

Геніяльві nоети - це занадто складні 1 ба
геті індивідуальності, щоб kОЖна було rx кляси
фікувати. A.JJe мяvо того така загальва cxeve nс:vа
гав зорієнтуватиоя в характері творчости даного 
nоета . Шевченко радше був зближени~ до другого 
тиnу. 

шевченко був ти~ великиw Предтечею,якиn о
zививши вар1д 1 натхнувши ~ого жаром своєУ душі, 
тимоаvии поставив <:~~еwиа~у І<онечи1оть;- nояви но
вого Шевченка, якиn завершив би ниv розnочате 
діло 1 дав сформовану укра~ноьку духовіоть.туге ~ 
за офорvлеквяv украrнського світу птає щораз то 
~ільше всенародвіv ба•аанаv. Це р1ввочаоно туга 
за вовиv шевченком. 

. В цьоиу pearye здорови~ інотянкт вароду 
хо' ми того й ве св1доwі. Сьогодві укре~вський' 
н~рід знов оnинився ва роздоріа.і; бі~~ше того
ми сьогодні на більш небезnечному lеторичвоwу 
закруті, ніж усі дотеnеріmьі. Правда, сьогоАВі 
наша нацlова~ьна свідо~іоть інша, як сто А1т то
vу, але nравда ~ те, що ~а душу вашого вароду 
змагається сила, яке з nowiz усіх існуючих офор
~лев~ на~ліnше 1 виявля~ на~біль~е агресивности. 
Шоб ~~ nротиота~итиоь, укра~·нська духовість wу
·снть бути офорvлена. А nоетичне слово - · :з nowi:a: 
усіх фОрWуІОЧИХ ЧРВНИКіВ -И.t.й CHifHIJ we. 

Сьогодвішвиu Гоголяv - тичинаw Рильських 
Goc~~av, Бажавам ;rвсі вони nоети ве~икого фор: 
vату/ - vyoиvo щось nротиставити. Коли дуvаємо 
npo грізні небезпеки завтрішиього двя, то очі 
звертаються в сторону тих веляких vа~стр1в nое
тичного СJІОРе, яюн1 деспо-rія не ск)·вала уст. Чі4 ;;.: 
вони св1домl nел~~ого зав~ання! Віримо, до та~. 
то~у сnодієvось, що ~они сьогодні ~ують та~vну 
непобідиму зброю - в1ще сло~о nоетичне.яке ~фор- ~ 
vить нашу духовість, охоронить украУноькиR світ 
Реред залwвоu ніrіл1зvу 1 збере~е ~ого яп нац1ю 
для иаІ:tбутніх завда.нь. 

31 отратою БатьRівщиви ми ~тратили те най
сильніше ~ nоц1ж зв'язуючих начал, що є nідста
вою яаціr - зв•язок людини з землею. Сьогодві vи 
стали шевченковою нацією в nовнім значенню того 
слозв: в•язати вао у ц1л1сть, щоб 1 на •ужині за
лишитись нацією, - будуть уа тільки духові вар
тості, а uiz ними на nepшovy vіоці nоетичне оло
во великого формату. r в цьому друге 1сторич~е 
завдавня тих творців-nоетів, що не vа1.1ть о~<ова- · 
них уст. 

А чи, Пластова Братіє, по зvозі скро)ІНих сил 
ваших допоvож1vо rw ви~онати це завдавня.створіv 
догідне середовище і відnовідну атvосферу. Бо- в 
тундрі дуби не ростуть. творім оер~.д тундри оази, 
де світить 1 гріє сонце, nовіває oвlжuD в1тео, а 
тenJJиli дощ очищує атwооферу li О)!І(ИБляе rрунт, ;о~, 
коли вnа~е в нього творче зерно, - воно зіu~,о ~ 
видало багатий nлід. 

• 
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З n1ся~ю "не 3~оw~мо cso~x nрисяr" - на устех 
• g з rr <:~~то ШJ 3&І<ОІІОІ: у cepu! • виfі!ІІ.ІІ;, uн. n.r.acтy

t, no3e P•~<!U1 нАшого р1;::ноr~ &.,:т r11 - -:.· чу ... і npoc -
• Of-1' . trи оn~с7и.~ІІ Р1дниt:і ~рв.и - 1 r;o~:npoт:; ту:J;' нвм 
• ~ ... ЯІ< ttl ЧСС Не 6y.l!rJ, 0/iRIJK ІНІ, ~цЯСТ)'Ті~; P'ti fрОВТІ~, 
•••~< и =:n, ~ ~е 1 <'fJOro nОJІЛ ~nmo'i ,тls;JІьности. ТsКІ'\'1 

р,,•м УІ, Є"J' ст JІ':І дJI)l на~ - с р 1 6 н а З е м-

. . . 
Т И М,' ~И\':'fV:JfИ І а PSKlЩi'i, ІНІВ. Я:.J<'l'JЧH :>lili-

•~QT • орrаu1~ув~ли nластові тnбори , ~окд; tоми. 
~~rpiut, I'~ЛCf\JJIOl'й.H: II.I!SCTO~e ж;ІТ'l'Я ПО і<ур!НН:Х,ТС\-
( . 

У.~ fiИ~'",J'ti~И З fрt=.Т'И ГурТОМ, 860 Ї: ПІ'Іu,1ИН0І<U,Т8 
. .~-оїхе. ши мell:lkf') т.•сячу 1'1JІОtН~7рів, дlстеFеJІ~ I?.:.r. 
р !:Іо~· п.н ~тсt- ... '!: С-:ер:иv.ІІ• вс~ :1ОЧ.16ч ' 1нфорщщі ,. 

•'~ 1t.u7,.y!(.,1'1.' .є~r.носt~о оrrс"1з~ц1У -:oгorlt.lІ.oг" T'1-
~JV! r~c цtсце, ~~~Lк1ст~ уч~с~икін, ~о~n1л т~ :н. 

'.1 ТО.Сі Ср J', '" тре. ТА ЗD;.Ч<,.і\tіО Г.ЇШ"•<lІ мlрі.І!ІІ lotІJp-
&TC ку зс•• .11' - I1it ~·1 сто.r·1•ці - В'+" не Уlсце n~~~зна
чеш s;, Н п..r.их проDsдив не nереч>ш, Т~ІV Реuети, 
~ t~З ~~~с~ , СлсньоFо, ГоF.~іУ- no Солочина, - дє 
ГOPrl rоки Бl,~усn~ись nлscroвi та6о~~. Тут нв 6е
~ез~ rt~ки riF1Y, ~с~вл•уо ~Jк~noro u~?ту,вl~ яко
го д~~в~~ пrгринсю, - У~ ~уn~нял~сА . І туr,на три
wо~гоБ1Й n., :.z1, nізн1u:е хуг.."ІЄ1'!!1 Fs В.І!есr.І.с:н., -1.1о1 
r~Р~~спsли r~uчаоов1 ~втре ! G~влксь д= ср~~1:nри-

ІОЕ~~F.И TS~O~. , 
{, J- o'ГS!'.j'IO l!y>ltP ;.СК.Г.ВДНО . Sil< ДОІ'еЛС'СЛ ІІеН~ !>:-

•;·r~t1-ol rІ•!Ч1ІU,, ~о::-,- .. н~ .. х~и \ІВJ.ьту . sн:у я т! .. ~ь/(и 
де~о.~ ~ьч~~ rстсву, млс ~~оУ нJ~оли ro rora чясу 
не Т'fr'ХС.ІВ·,ось ~Іt.JHi прЕ.К•.ІЧН.о у:·ивDта. :і ~Yc.:fF:rш 

"'Ony r.::я W"lCf lя.~у. ''.::.с-..nьНtІ , :-·yxнVJ с ... м; nеrснчя nя 
~~') ОС iG, "C'-'CI;''V, "Г.)Бfі,.!'і'" TIP.lЧ!JCOf"'.! дренуВВІ HR Td

(,Of:OPO~ I'JJOI:!~. СТlІЕ'И" J'lcr не J:. tчu.i. :Os:~toн.nяn xcr
ч1 fl ирn• h;~uяx: ~,о'.·н~с, :r.JІlб, )JС.ІІ::шо, тощо. Ue Е<НІ 
PИIJDГaJІn ПfBIJl OДHOft'l l!O дВОХ ТНЖ.НlВ ЛЄj.J6Д ПОЧІ!ІТ
КОІА TEii':Oj)y. ( 

l С:сш. !r.EJp~.r.o 1 ro~v.;o з <Н.І!ОГО Ті .ІІа 6роnз . А 
!ІJ.-&..ІЯ ~С С.lЖ(!І.У ПОРіТрі З!'Ї•Н!УБАJІЄ !.!'ЯЗИ, ТуЖЗЕИ• 
~в lx. У • lльни~ х~r~І~~~х n~p~n rжо~. змаходие u 
Т:J:.C.X':>JI<.."Y Е Y.l \МіХ r1pCk:'O\' р1ЧП! а ПС ~·ж~ :!ВЛІ\БОЕ 
м1fІЕ'рІ.~t ш•vи DОZ:D'ІІІ f:!.Зr го снєt:у . OcoGJ;иro репо я 
xor.,p1 ro t.""P:-e.~o "І·'І:Jі-Гlт::n ', r:=:-cr..a.r.eнoro! i'u,- 1 
r 1д~рtnJІ:.;в~Г'с~>. СИNІЧ>' .. стє.t:-ОLІ~' cuєpekoroJJy uерку. 

~У л~~я ~v~e лv~~ з~оrо~є.. 31д піЕІr1чного ~ 
.,.іt.НЬ:ОГС' 1\о!<у ЗА~JІОІ'Я.,ІО !І&:;І.ІО гlr - З I!S~ti:\..:(01'> Гt>-
~Ю - Pl~кov. roиpиrr·u QРТИ~~иv ~lco~. На~бJJижче 

ut::r!"ЧI<O, 0>'І.~Я l!, !lй'IS.I! fC 6 !"1, ДВРt..~о І.ІО:кJІ}І
~1С:'t: "НJбе~rечІ•тr• те1ор ~· "Сі r.·-т[l ~1f! r"' ч І.У в1.n
rвz1 З ~м нє "!nf1ч -~~~л~ к•1vзт:!ч~е oceJJR, Ро
J!Я~о, СJІ8~НЄ ~ІЧЗ\<і'ІЧ!ТШ.ПІ V1JІepЄ.I!'-IH!\fl' FOГ.C'':t, Ilep-
KP'i! Gyлs 1:! " t;.:мс ч ... Р1 - 1 в !Іоляиі •. "1cv 'it .z:aвs.r.:: 
І<С'Jт..1І-І'В1СТ!: Л•' ~ІІ'ІН1'.,1 t'•", - ~>n1 ТЬ 1. Д~ОГ.,.Р.НИ7., Т8 
r.o ~ Ізни:r 1r -:,t та 1 ~ ч.•::х РП:J"Р. С'дю·~' c.noFO'l: око
J'И~~. sm ьогоІ.f o.:>TfІOf.(''lll д .я те.с<сруРеm.я! 1.'1сцеа1 
J!JrДr\ !!ТИДІ<О /!0 F8C ::?'ЩН.ІІІ! і З У.Од.Е7.•( Д&.ЛЬШИІ,r po
Y.OJI. t"'Ce бt.нц:е t11!!.1IIi і1е.м l'C з;,с;;.іч . 

nсчинвгсл те~оr: ~еоорово Kovaн.au вст~наеля~~ 
r.еНІ!ЧtІ nоrядОІ~, flnЗИQЧYPЄJ!!J ДИЖУРИ ТІ:\ !ЗИГОТОВ) ЧJН~ 
ПJІЛІІ nrnцi }u ~l.І!И~ ЧSС TpИDSH Ш Табору . 

7o6opouиd деnь nочинаnсn т~убhою, шо roлou~fto 
шос-r:,· rод;~ну IJ&<.~<y -: r.; .-1rt<>uь с~;:;. Tl::'nep треба е:. :о 
і.f"v_роСіи·ІИ рмню pyxlitil'y, т::~ч.1сr:ии з~·6и, вс~очt ·и в 
~оlчІсу , vnops;д<}DnT,4 u:r.-:-1-o, r ••. т.• до cr..:-::-o шл:;z,І<а ка-
1) з v~ftaкou, звсу~)Ю~У ра~с.~ч ~JІ10Dм, - І нь Є.". 
C'!'l"fl1 В J:.S!/n 1lf'1,fn И(!.!01 1 (І.ІJ It~"•'~', ШUС.ЇІ1 Eiдcnlf" И 
,1: на. мo.r.І~r~:t та r!.z;,.,:н:;кv ПJ!.~ .... <Гv г;•мн;: nSдн .
~~ npвnop- ~~ 3Hn~. reo р~·1тя u де1ь "OYofc~. 

:<о:. .. JІO'.t1 еиr.но 1Ільх~ t :>!-'rC",ІJt. ях rрп~~·вють 
ГС:С'ТР. ,я, rи урРи:1 А!'"'rа<-Іьс .. : бі .. я І<~Jtн1. Грац1nІ·. :: 
гптсІ< i0:!6fiPC~ у 1А1:)ТО t: n_ ., в cer.C'I r:o НІК\ПИ 
тs 3D !CJf.~PІ І•s. Г;ртnt.\1\І СІ' •• ь , , ~T}rrи і\ с;;у"С' оть 
о.ео~х ~~ f' .. J: •.с.~-1в, о,нн;о , •:.·,І> г.::=:::тове ::.Fannл. 1ак 

• 

-

.11 

х Jlt 

Як до~ре ~о хрусту rо1~ки , 
по ш~рху траD у е~ереччу 

Вгепать, ~исиця чи 6~JJ~a • 
Чи зsяuь дався не втечу .. . 

Звіриним нюхом в1дчут и. 
Шо оЕочі ц1 - Уставні . 
Ті - nовн 1 з~~ отр·rти, 
Хоча~ npr.вa6нS назовні ••• 

. 
Як Аю6о 6т.уквть ~lсеми 
І в ll ДSJJИtii 1 ~JJИЗ1 
Усе читати твксоv.~. 

Як н добре злnИопJИ книз1І ••• 
• 

І 

л соице ляzе на сnочин, -
У сутінь випнути шетре -
! хвИ гори~ь. лалахкоче, 
Xsii довго nмnc ввтрвІ ••. 

Ха~ дuвниn вітер nовіє 
- T!lE:)o(H1 ше.лести в 6ор1 .. : -
Ха~ lеезке розтуtтть в1'і 
І г~яне по всім тs6ор1. 

Ceu Юрі~ n!д ''скоби~ верти 
Хв~ зли тн• нв 6yt\ -~ReP t , 
Or. в~асного світла " ~отрR -
06е, як sap, вишневі. 

Xn~ казка квітне 1 св~тить , 
ха~ брат не зна нl ~естр~я. 
ДOpOCJJi ВОІІИ ЧИ діТИ, 
Чи видитьоя ~мчи о~иться. 

• 

' ' 
8». до І J, JO, КО.Г.<і ТС\ }•O..tHS розс~ЯТИСЯ JіРИ В~J:Ь~І' .>.. t
r·p~>' 'rtl ~SбR'RaX, ПJІИЕ'SНН1, n1дс:і<і6Н~Ц! Т!іІ j ІІ:;:v.х C.fiOJ

TOI?ИX :!8НЛТТЯХ. Y.l:r: І2 ·- r;; l.Ш.:;а!VТЬ с.бlд. Бl.n IJ-!4 
~И~урн1 ПрИП~ЛЬНОВ)НSЛ~ ~!·Ицусо~~r Б~~ПОЧИh К . А ПО
ТО~у знову звият~R в.~ ~о ьечеf1 . Вечором гут1ркп тn 
~оnов1д1, ват~и . Ось так еиг~ядnв нош роа:тни~ день, 

r.o наt\Іірв::.,их точок та6ороеого ПОfІЯдку дня не
лежали nластові ватри. Вени не тіJJьки епк~икали ба
гато Г.ІІИ6Оr·л.х f'lJSAiHь, але 6у.ІІИ ft ЗRS!ICHHTOIO ІJрОП& 

гандою. u1.r.v.~ табор, чи -rі.,ьІ<У один rурто'"х, котроІl:і 
це ~оручено зв якусь :;аслугу. п1~го-:ов.r:я.11и nрог~ам~ 
Bof в б:ме І tзне - зеле.і4'.о nlд то:rо, чи ьетра 6у.r.в 
І'Р'ЗНЄ.ЧСІ 8 Ті.Г.ЬІ<И Д.І.Я CT8f11...i>0'. fJJІ8СТ:'ІІіБ·, ЧИ д..,S\ у
С1Х, чи очl~уnено звпро~еиих гостеЯ ~ Ужгороду, ~у
кечt.га. GЕа~н·:,, чн тільки ~!!сцеРах се.1ян . :::Бич<~r-но 
~удоваuо cr1 :і:.>~, рідше ne t'од:•, 1:.,0 ~ї зеnрdізади.ІІИ до 
н~с rnepІL'C 1!131111 Р!1о;.олднv.~.:и :? Л 1 соrзих trкl;:. Ва тру ~1a
nnJІІHJS.I!ІІ Е'и6рє.и! :ta еЕ о~· звс:;уги юнаки, ЯКііУ ь nel1 
cr.oc1Ci моп.на .:::;.-ло в~д3Н<>'!И'і'а. 

ТІО.ІІ~'! 1ІІJ, ват !JИ багря<н:м же в ром кида~о с noY м1с-
111ЧІі1 ·r1111 110 ДО.Г.ИНі Є ~ ~ 1Cj' tНІС'і'УП8.,ІІ ОЧМАВ!.ІІl 
лриuиди 1 лeiJf.'xo.z:tf",,: JJC1 фанта.::тичн', моі1(JІи~ост1. Л 
nJ:,и Rогнl. sм·~trєєrrель"о домr:р~·г;.t устев.пев1,від6и
пе.r.ися я1,кою чеt:.леш,) мО.1:),16Чl .11иuя Г..пsстоnого Ерв
тсрстnn, об'~дн.qного в єдин:, cyu1J\ьH)' гnомsду. 

Тут !) .ІІегкі:: форv1 nодавеІІО nrисутj.І1А• дyJr.e 6n
гато rоnожних npo6JJeм. ща У~ у cyxouy годенні 6y.no 
6 нераз дос~ть Б8~~о сrrр~~пят~. При ватр1, u ~р~зt 
ІІОJІОД!, Е\СС o.JC СПрІІ~'~~'<•іОСЯ ЗО.ЕСі~А !HOKWC . IlO!i W8Te

pi;J,, '1<:-.z:оsнш::У. 1-'arlrь .;rеко.r.и R •top.rl Jieгиo-neee.n!'ti, 
'llDn .rегr'ІІІ~ .::оступ ,:;.о :-ерця 1 }JO:\j'1.':'1'· :lODtt&шe И не
ссJ,.,. чсрt•ува.п.,ся и1ж со6ОК' 1 .РЯ'.':"І"DР..ІІО rtJr.,croвo :аит

тn, D::f:.ОО.ІІЯ.ІІе ха~uктео. 6:-~стtІоту і ширило t<ругоз1Z!. 
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u lf. 6 • М .О Л О д Е І і1 Т Т /і. Ч.2 . 

п р о r'H о 3 А 
друзяч з Лроtиози - nрисвячую. 

П~оrно~~? П~таєт~ , шо це тє~еr Ах, те~. -Ва~, 
~ОАОДИМ , це д~РИ~ CAODO Иf ЧОГО ~~ KS~~ ... Але R~M. 
CT1\pm;~Y., РО,.О npoMOBJ!P.Є !10 C "' VOl pym\! J\OPГt рОКИ '\АУ. 
:'!гвлу-евли ~ого в трули1 J('f'ИJt~-•.ю! JІаrоого :v.::ття, nокр1-
•мяючнсь НИ:І(; ДОВГі рОУ. \о! ІІИ ІІріЯЛИ ПГО НЬОГО ПfІИ Н&
Шl ~ тяжкt~ с t рій шодеян11-: npвu1 . А :ReCHOI!, коли саt
це nр~грlло , коли ra ~ зазеленів 1 к~1ти розц81ли, -
Цt:о CJ!Ol·O ВЖе НЄ СХОДИJІО З нашо~: дуМІ"И , Htl ЗІІИІ\fІJІО З 

наших ~ити~оших ~РJ'Жніх розмов. ПроІ'нозо ! .- A.r.e Еи 
Іаікаnі, що ноно таке? отже олухв~тп, я Ва~ розкажу! 

В oepul Чорногори, у стіn П цвги11і - Г()f!epJJI, 
на nоІ•fаниччl noulж npa~lcov 1 nО.І!ОІ!Инами стоrть vе
.~енм~о ~ТЗР:І - aOJJ\>160, ДВЛОl~О f:\1д 'т)'рИСТ11ЧНИ:Х. ёте
~ОИ, пв •еко Рlд Ритоnтаних доріг. TpetA годиІІD~И J
'!''-1. tІJOc:i:-1 ЗБід.ТlJІ•1 д'О6ИТИ~ ДО Яt;О~СЬ JІЮДС.Ь.t(ОУ ОСелі . 
1/к далехо о.~< о г.ІІяnе , як да.ІІе!'о ВАш го.11ос до.11етит ь -
ке~ас нікого . Ви моwете тем співати, t•о~ете ватри 
J.e.'!lo'.Til, ~:оh:ете ро6и-:и, що тіJІьУи д~'Ше 3R6o .... ee - нl-
7-ТО того не nо6Рчv.ть, нl~то того не знеє.Ваu здs
t>Ться, що БІ:, He!JOB то;! ?сбіnЗОh, - И2 GЄЗЛNAilJOilj' 
острові. 8eu уявля~тьсн, що Зи, немов тl сJІавні по
r.орожники середновl"ЧЧ$> , - ).(8Ндрусте десь а cepul А-
4р~ки, чи nраліс&х А~азонки. Вьм оииrься - Велики~ 
.1yr· - хозацІt У.Иі1 батько - з йоrо nростоrа~и. з r:oro 
DO.~ et>. 

Сьогодні яса~ вже ие uo~y 8hM точhо сиазеrи,
як це CTЗJJOCH, ЩО ~'И ДS.ІlИ цНі КОJІИ61 д\о\1'\НЄ l~І'я:nро

rноза. nідо вn~иео~ яис~сь ~внтазlr - а тут ~о"а G~ 
яс вlльJІО! - у тиху годинv при БРЧ1рн1~ ветрі -~р~
~~лося Еоно. ue ім'я . А за пару годин воно nояеиJІо-

( · Ватра ІН!ОСИ.JІА рсмаЕТМ<у , rrpoнOFJІялs до чуття, 
черуuа~е. Не диАо, коли еи ronopитr зІ uтврим !!лас
туном І згsдуLтн n.JJacтoey ввтру, - то ~ого го~ос, 
це:і шорстки~ мужн1R голос, м•якне·- в ~lн ceu стає 
nрист~'l1н1mf.1И rла чуття те вра:мив1ш1И, як коли не
будь . Ватра .JІИWає no со61 великі, ~начні сліJLИ. НІ
коли nл~стуни не забувають пластових ветер, заnале
JІИХ nри нагодІ різних зустр1че~. чи ветер запалених 
~: таборі. J 

ДО nрогра~и ПЛ8СrОРОГО FVXOB811HЯ ВК.ІІ8да.ІІ8СЯ 0-
бов • ЯЗІ<ОFО вимоrа мендруеення no рІдному краю. · сьо
~одtі1 може nластун робити це т1.11ьки nальц~u no uan1 
nc.o у своУ:х ОПО\!н~ах . А 'і'Од1 гj·ртох "ЧІІ курінь дlста
DаР досить о~х~ Інструкцію: проИти таку-то чи Іншу 
по.-:осу Р тв&:оІ.Іу-то чs~1, оглян:;т~ та кl-то а тек1-т::> 
цікаві речJ 1 злети звіт з срогулянхи. nровідник 
rакого гуртка v.усів дуже 6егато нераз nоnрацювати 

не :r1лЬІ<и ~гл cauиu nJїяноu, але І n1дчвс мандрівки
над ус1v.и nро:5лем~І.І'!, які несnолівано е~ІринаJІи пе 
ред ню,о. Поtнtу .1 нlцlяrиву іі nepeвt:r.e ння uau .-о:аии~ 
nрозlдмик мандрівки. Від нього 1 ~огопоw:чникlu зо~ 
.ІІежА.ІІО норисне nереве~ення дl~а . якого заялвннлм Gy
.1o ВИj10б.1Ю!о!tІТИ Л~!Ші tзд1бНОСТ1 1 ЩО \';v; ШКО.18 1 OWl 

табор ще не ~а~ели. 

/ Оl!І!и:• ~ важнішах завдань nроnlдника •'Оу.ІІо r.ри
.:з.Оа ти ІJОТр16ни:і uиряд: шатро, коте.11, .г.оnатку,оокJ>Ір
ЧІІну.тсцо . 'ГреuА CiyJJo роздобути всl lнфор Інщl'l NО
до тереН)', розго~ити n.JJян за мапою , роздlл~sт~: mл•ІХ 
кв вlдnочиРки n1с~ючно з1 сн1данх~~и. о6Jд~ми, н~че
рями та вигjдниwи н1чл1rаwи. ІtЬ не ~w.JJo про те , щоб 

'людину ТlJІьки витренувати в сорохкlлоиет~овому ден
ИОІАУ по,од1 на жаркоuу сонці, - але :1wJІo в однвкооН1 
м lpl npo З!'6сзnР.ченІ-'Я ВJД;JОчинкtв, конечно nотр1Gних 
JІЮДИКід~Я рО~DИТКУ UО.ІІОДОГО Т1JІА. 

Лри зв1ту~анн1 си.11адае rурток Ісnит з nроnд~но
го OIJt.Яxy. 'Гут було трохи reorpa.~~~, тоnогрА.рtя , ІІО
~r,~єJІлєзнаество, о6о~р~аціnии~ матеріял, не wало 
фоли.ІІ~ ору, 6уд1вництео /архітектура церкви, д~ржан
ни~ доиlн, осеАь, сільсьиих хатинок/, ор1оJІТ&~1я, 
росли~ність . багаuтеа зеu.ІІ} - 1 caue иаnнаж.r.ІІВ1ше.-
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ся r ., . (око вирізане nJ:.встсвиu ножем У rr.убиИ ово.r.ох 
~в~ РХОдоv ~о колиби. 

llя ко.~У.6е и злlі в~.r.ик:,• яиrоду, 111 коУ звичвІt~о F.e 
vя NТЬ 1 w.::l, nor.16н 1 ко.r.и6": !'Оне бj'Jів цl.11е .r.l то по 
І•О";ня . І ми, n.І'.астуни, зро6v..r.ІІ со6 ~ там нв:r:у .r.1 тию 
голс~еу кРатrr•У · ~е6раяш~ з' са~ою по~ить noFиви,uv. 
~о.JJlзели туди на два - т~и т~жиі J ж~л~ там hемов у 
ра~. Bcj нsJ~i літні мандріЕки та ТkбОри мус1ли Gpa

T>: nід yaar у налr;, fiporнoз:t . lie c:i)'J'!B наша }.{скка, Jl.O 
якоr цм vусіли ко~ного року nри~т~ ~ вІдвlдеJІаuи,де 
ми відnочивали т~~ОN 1 духом. 

~и kавантажували nвшl неnлечиик~ рlзн~~ добром 
у нь~б~ижчих солах т~ ~lстечках, а дехто 1 ~ ~ому 
nоси.-1аа со61 n& нвt16л~:жчиtf nowтoJHІ~ уряд осо::ілv.ви% 
пеІ<упок на "постє р!:!ст~;sлте'1 , 6о дво - чи три-тиzне
ЕиІ noбyr ~а 6еЗJІ~ДДЮ КЛ8В CDO! О~~бЛh&1 ВИ~ОРИ на 
заnаси херчу~ання! Нал~ечник~ звичаино ва~иJіи лоі. ад 
зо кl;;ог,~:вvlв , s нераз ue nр;.:хо.д::л:::.ся rо6ити окреІJ 1 
пакуrно: , Щ:) ~х ~ІіІ нусlлt~ нестv. ~ рук~х , вбо nрив'я
ЗJБа~~ nlд ееnлечии~, Go не вое до нього sл1~ало . І 
TS1< 1!З~r)ЧЄНі ЯСІН?D ВСр6ЛtU;И, ЩІ n)·С~ЗJШ~Я В ДОіJОГу 

В~ ~еаєте, ЩО В ЧОрНОГО~1 Не V H1RKOIO р1дК1СТЮ 
різниц! еисот на Т. ООО~- в тоn 6і~ь~еІ А до того 
нвw nрн~оди~ось л~зти ди~иu тереиоw r.очРрез чорно
гірські бистрІ nоток~. нерухані людсьсою рукою не
тр1-r.ра.11с·и, стрl~о~кі 'урвиша. Ми .11to.r.и, ne)lOE рек~ : 
крок зв кроноu, поЕолі, все вгору тs ~гору . r.~ т са 

л~еаv цlле тіло, - хоч ми вже да~ио скнну~и с~рочк~ 
та ~демо тlльки в коротеньких штенятах: на~руження 

затрюlус віддих, ноги вг~н&ютьоя n1д неnр~вv.чнич тя-
гаре).( ..• B&w зда~ться , шо еи Рже не в сил1 ддл1 1-
ти... ме дуикs про Про'І'ноз}' Ввс все зяову ~ зноЕу 

витривалість у. виконанні не так свмог.с маршу , - як 
.. ормального nорядІ<у uвн,еріsного дн;; .1 ,.. 

~ нашого табору ми часто виси.r.ми .t.во- 1 три
дІІевні прогуJІянки аа Еор,;rави, nолонину flвну, Г.1ху:і 
та н 1вwl околАці - а no ~ок1нчеин~ та6ор~. розхо
дІ~~ся І'Jрткаии по цілоuу краю 1 йшли аж на Поnадю, 
ГоЕе;:JJІю, де вlд6:ІваJІися зyc~plttl :з lншиwи гуртками. 

:::аге~.ІІом иандр1вкv. ~аJ!ІІWSJІИ зв со6ою то~ пиmниr. 
ЛОСJІО.К, ЗО. ЯХИU Т j':;.-НЛИ НЕ:СКО38НО І40Jі0д=._ С ерt.:Я :.Іі.1~ 
р\а<. D~~ :і авіт.ь nід"Час t!J<l~ь:t-:>ro рону , у вl.г.ьни:: 

ЧАо, БіІХО~и~и во:tи на к1.г.ьиn :~еDІІі мnндрlеки у ие
д!l.ІІ~І<і охо.r.~щі. ::цо6и не :>АО)'':' 1 того чару uaн~plr; 1 
потреиуватись до зе.11ики~ DaRaU1 1 • 

, П.ІІеотоР~~ та6ор, uандрl~ництnо і nol інші за
няття, зв·язанJ з Hm!i1, - гnртуnt~~и т1ло ~ r:.yxa та 
робили нераз чудо з юР.екаwи, n:щяuьканав ча::то 6~з.. 

U1pHO RДО~! 68ТЬК8УИ . ll~~ ЛЛНОТОFИn ВИШКіЛ рС6ИВ З 
ни~ тr~~пих і н ~устуnяпх о6оронц1в високо~ l~er, шо 
тек У.ОР.ечво nотр~бJІs бул~ тоді- D час нs~ннено!mи 
борот~би . Ще 61::ьІ!! пот рІ Gнo:ro яеляєт ься в оне в на~:их 

Ч!'са:r:, 1" ях~.:r м;: з s раз ж~:вемо . коли-т'Ь 'Бе~е :аиrrя 
1 в 1vf!~ Р.!І\(егв.r.иоя зн~:r.:ит;: Рс1 !!:!сок1 мop t~~.o: ьRl Рер
тост1 . .І 

ПJІеот стає: зноРJ' на ~торожі ци:оt r:•~~ot-·иx lr:.e li і 
n.11~кає ті ~аn!'и~і еертостl , що Ух тtльхи може дnrи 
.ІІЮ.ІННІq . Він щ• р аз мус11ть да1 и nезбит и/1 доказ, що 
о~аєю Рихоеною методою ~1н сrБорить нову виоохо-я-
1<існу nід І.Lоральним оглндоw yxpaYncьY.J' людипу. 

~ Кудеяр 

І 

І 

~ 
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ПЛАСТОВИЙ 
Іно~1 no•~JJ-~ЬOP гоАося. що wи nовин"1 б зwі

нити наш nAacтoewl за~он - і еиентуаАь~о nри~н~~и 
nер~1сни~ ~ко~ ьеа•н-Пауе~а. Одних оnон~~ь до 
того різні зг~яди на теnер1wиУІ сnрv.ят.tиву JCoн'I)SJ(
тypy, 1иmих - чисто форuа.льна сторінка сnра~и, але 
є ~ такі , що доходять до того становища на осров і -
сІSо~х ncи.xoлorl чво-вwховних \Ііркувень . Все v: таки 
nоRазуеться звичайно, що uало хто з них знав точно 
r.ереісни~ зекоJІ Б1 -D і. тоwу виажа~wо ~воєю ~нніс
тю nодати ~\« вolw ,.о ІSідоwа текот е.нгліИсьІ<оrо 11.11!1~
т о~ого за~ону - 1 то ~ оркr1нал1 і в укрв.~нськоuу 
ne рЕІRЛад1 . 

Рівночасно nодаGко таІ< о~ амеряканський лласто
ІІВ~ заУ.он, в ориrінал1 та nерекладі. як доказ , шо ~ 

ENGLISH DOY SCOUTS ASSOCIATION 

т Ь е S с о u t's Р r о DІ 1 s е . 

" On my honour І proais& that І will do my beet : . 
1. То do ау duty to God and the Кing. 
2 . То help other people at all tillles. 
3. То оЬеу the Scoцt Law. 

Т h е s с о u t L а w 

1. А SCOUТ ' S HONOUR IS ТО ВЕ TRІJSTED. If а Scout 

'· :г .. 

З АК ОН 

він ск1льх1стао точоІ< - 1 "~орка.жьио" - ріаJІvт.ься ~д 
a"rJJi~c•~oro . Суть ~о~о Р осНОРНО~!• о~пк , ~•~яmn• 
ється та cnw!l . 

При нагоді noDa~o·n~aoтoвl сакони ще n lиwdY. 
наrодіи - ва ~оха~. що ~сі вони надели основам 
пла~то~ого закоИу Бl -Пl - бі.льше чи ненше сРого ви
резяоrо власвого за08рвленяя. Проблему не ~о~емо 
зРодити ~о "на6лижен~я по мі*НsрОDнього ллвстоnого 
закон~", - 6о теt<иl\ - як бачимо - не існує . Сумні Ра
ємос ь рівно•, чи потрІбно наближати ~вm nлRстови~ 
~акон - ~о англ1~оького. коли е ~снов1 ~1ж нкми не
wає різниць. Тільки мотиви ~рsУноькоr рва1~ vожуть 
ріmети аро nотребу ~ чоwу небудь міняти наш nлас
товий за~оя. 

союз АНГJІІЙСЬКИХ ПЛАС 'ГУF.І В 

П р и р е ч е R н я n л а с т у н а 

"На uою честь nрирlка~. ~о робитиму все, д1о в 'llerll 
оил1, щоси: 
І . Сnовняти u!И обов'язоv. суnроти Бога 1 КороАЯ. 
2. Кожночас~о г.о~вгети 1н~иУ. ' 
З . ПоQинуватио>І Пласrоаоиу Законові." 

n л в с т о е и ~ З а к о 1'1 

\ 

~ says " On my honour it ів во, 11 that meane tha t і t 
~з во, 3ust аз і! he had taken а aost solemn oath. 
Similarly, 1! а Scout officer заув to а Scout, " І 
truвt you on уоцr honour to do this ," the Scout ів 
bound to carry out the order to the very Ьевt ot 
his e.bility, and to let nothing interfere with hіз 
doing зо. 

І. ЧЕСТІ ПfJACTTnA ТРЕБА ДОВІР'ЯТИ. Коли nласт~. ха
же "не мою честь воно є та«'', то це значить, що во
во та..- о, - са1.1е так·, немов би він злОЖіІА ве::!бі.r.ь'П 
святочну nрис~гу. 

nодібно , коли nластув-стершина ке•е nлестунов1 "я 
довtр•яю тво~n ~есті, що ти це зробиш", то nластун 
с зобd~•нзани~ виконати наказ no сво~~ на~ліnтій 
омозі 1 не дати себе и1ЧИУ відвести від tакого ви
коnаюtя. 

• І 

• 

І! а Scout were to bree.k h1e honour Ьу t e lling а 
lie, or Ьу not carrying ou~ an order exactly when 
trusted on his honour to do во , he may Ье directed 
to hand over his Scout Badge , and never wear it 
again Не may also Ье directed to cease to Ье а 
Scout. 

2 . А SCOLJT IS LOYAL ТО ТНЕ К.ING, and to his offi-
_cers,and to hів parentв, his country, and hів em
ployere. не must вtick to them through thick and 
thin againet anyone who is the ir enemy or who even 
talks badly of them. 
3. А SCOUT ' S DUTY IS ТО ВЕ ~SEFUL AND ТО НЕLР 
Otherз . And he is to do hів duty before anything 
else, even though he giv~s up his own pleaвure , or 
comfort or safety to do it . When in difficulty to 
know wbich of two tl1 ingв to do , he must ask hiDІ
self "Whicl1 іо my duty?" that is "Which is best 
for other people?" - and do t!tat one . Не muet Ве 
Prepared at any time to eave life, or to help in
jured percons. Лnd he must try his best to do а 
good turn to зomebody every day. 

ЯІ<що б nластун мав сnляt.(ити свою честь, говорячи ne
nps~дy , або не виконуючи точно на~tазу - Яl< це дові
реnо ~ouy зрооити аа ~ого ~есть - від нього uожна 
3&~~&дати, щоб !11ддв.є nластову s!.сзнаІ'У і б1.льш нl
l<О.ІІИ ~·у не BOCJm. ' В!д НЬОГО ).IOACJia теж 38:і:8д8ТІ1. щоб 
nepecraP бути nластvноw. 
k. ПЛАСТУН G . ВІРНVА·/~ьояльви~/ КОFОЛЕВІ. своУu 
старwинаw, cPoYu батькеu, рідному краєві та cRoYu 
зверхни~аw. Він куомть сто~т• nри вих в до бр~· чи з.11у 
годину, nротк v.о~ого , хто rxнiw. ворогоu або. хто 
тіr.ь~и nогано npo вих говорять. ' 
З. ОБОВ•ЯЗКОМ П.'!АС'ІУНА БУТИ КС.Рі-іСНИJ.f І DOLIAГATl\ І .:. 
шик. І ~1н vає сnо~Р~Ти neprn усього св оОоР'~зок 
В8;1ть хоча б д~я того в1~ мав ~ректися с~оєr D~ас
но~ nр~смпо~ти, вигоди, ч~ безлеУz. Кол~ труд!ІО р1-
wити, котру з двох речеІ виконати, яІн nоз~нен ели
тати сак сеGе:"що в woYw обов'язком?", сс~то "що в 
ліmи~" мя друrихf" - 1 cawe це робит ~-1. Він ~усить 
бJТИ ГОТОВІНІ В 1<01JRY ПОру рятувати ЖИТ'!'Я, ЧИТО ml Ttl 
nом! ч JІІОJІЯW в неп:астю. Він має старатися po6t~:. все, 
що " tf.oro силі. шоо шодня к'о;vунебудь зрооv.т и до~оиt! 
BЧИJIOJt . 

4 . А SCOLJT IS А FRI.t:ND ТО ALL, A.ND А BROTНER ТО 4 • MAC'l'Yti є ПРИЯТFJІЕМ УСІМ І Бf АТОМ !COJf.Н.QMY IIOJ;OM! 
EVERY O'I'JШR SCOUT, NO МАТТЬ:R ТО WHAT SOCIAL CLASS ПJІА~Т.УНОВІ БЕЗ FІ:ЗНИUІ ЙОГО МАСОВО! ПН1НАJJF.ЖНОСТИ. 
ТНЕ O'l'H.ER B.t:LOIЮS. Thue 1f а Scout meets anothe.i' 1 те.к, ко.11я nластун стріне Іншого n.JІастунА - хоча-б 
Scout, even thougl1 а s tranger to him, he must speak нttв1ть чуаого ~ому - в1н uає до нього заговорити 1 
to him, and help him in any way that he can,either поuоrта йому в яки~ лиш uсже cnoct6, чито у nиУ.ояу
tо cг.rry out thc duty he 1s then doing , or Ьу gi- ваннІ о~ов •яз;<у, nри Яі<Оку таuто~ caue занs;ти~,чито 
ving him food, or, аз far as possible, anything даючи ~ому nоаив:у, чито - no змозі - щонебудь 1·иwе, 
.that he may Ье in want of . А Scout must never Ье а 'Сого він міr Gи nотребуІІати. Пласт;ун н1ко.ли не в ;· 
SNOB . А snob ів one v1ho looke down upon another СНОБСі.і. снобоu є; тсn, хто -noгopдJtyo;) дІ>УГІ1'W тому, що 
because he ів poorer, or who 1s poor and resente • TQ:/. G1дн1ши~, аоо х.то - оуд)'ІИ 6ідниu - r.ІІ>~дить l<pll-
another because he із rich. А Scout accepts an- виw оком на другого, оо теuтое! багатиn. ПJІаотун 
otb~r man ае he findз him, and Dakee the best of при~wас др~г:у ~юдину такою, акою вона v, 1 поводитv 
.hilll. оа •~наІ1~'"аше з яею . . · 
"Кі~", ~he Ьоу зcout, wаз called Ьу the Indianв п~аотуие ~K1w-a" .nрозвали 1ндікці "wa.JІиw nринте.JІеw 
" Little friend of nll the world", and thot із the ц!.\ого с,ьіту " 1 ц4" є 1 w• я, на як е г.овинен заслуж:.т " 
name thot evcry Scout ohould eзrn for hiшself. со61 1,ои:tн·:і nластун , 
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,! 9 4 G --~М~О~Л~О~Д~Е~----~·~и_Т~Т~Я~----------------------------~Ч~-~~~·~. 
? . А SCOUT IS C01JRTEO'JS: Т1щt is,he ів polite to 
11- bLtt esreciв.lly to wo::o:en emd chilJren, 3 n old 5 . л;;д~ТУР ~ .п···дРСНН':і: то r.н 'Н'ТЬ, в1• ГFІ1Ч.ІІивиИ 
~ryple nn1 ~nvali1s, crir. lee, etc. ЛLd he nuat tr.k .БС17- s.e ~ок~еме r я ~1 с · 1 tт ~та для 

rot take any rer:o.:::-d tor heint; ;,elJ:f.ll or co..tr- ст І ) , ін .ri 1'F1. І< ІІ'І~ 1 т.д. І ~'~"llY н~ гс~::У.ть-
t ~~ • ся ~r~ти E1hкJr ~вrо ~ди зв со~ now1ч чи Jv.цap-

r. А SCOt;:' TS А FRIL~;І Не should r1ve С k1сть · 
f h .6 nз !.аrа..з ро. s~ble frCІrn р•ні.";' f лd ohoиld no't ёі . Л.Г.Аr.Т ·а Є ::'PtfЯТFJ,F.! ТРАРИН. R1п лr инен х ~.t: J-(ot. 
• .i...r...:. nny еліта.::.. ur nec~s~arJ.ly еvел if 1 t ів or.:y а т~: ~У. • et< далеj'";)'Яk! ІАО .ЛИВ()"f;tд болю та не юGиБаТ>t 
fly- for it 1s оле of God's creat~res. ~1lliлg nn бе~ nnтре6и нія:оr тарини -на 1ть як~о 6 це G~ла 
anirn l for food or an ел~~аl wh:tch is harmful ів тілt.·и uyxR - 6о !:: c.tte один з Ео ю: тв.оr.1F. Bби-
nllO\'Іable. nц.о;І Tf'ISJ .. ИH дJн rтож.t rs вбо ІШ<і;ник1о - доз слене . 
7. А SCOI..T OBEYS ORЛ·RS of llis parent..,, Pntrol 7. n~дСТУН Є ПCr:JJJr'~ra~И НАКА:?д1А св.:>У:х. 6sтr..k1e .rп .. т~ 
Leader or SCOJtm::.st-er v:it.nout qteEІtion. Еvел if he к"ОFіего Ч!.ІТО CY.8БT1.18CTfn G(l3 зnсторежєння. Нас:ть, 
cet ar1 order 11е does лоt l~~e 11е must uo uo so~- коли в1н отриuое накnз , якиr йоuу :пе до rщодо6и,us 
tlier and sa1lors uo, he rnust сахту it o..tt a.:l the nостуnити як :sовн1р чи uорлк, - wусить l'!ого ІJое од
єс е bccauoe 1t iu his duty; n~d nfter he hyo done но виконати , Оо це є ~ого о6ов •язиоw; в nісля вико
іt }Іе сrш <'omc and st&te ~щу rе ... зовs aвn.1.nst і~; неннл tJOJІІe при"ти 1 виолоf'ити якінебудь зауЕn:є~НІ":І 
but ltc ru .. ot crrry оцt ti1e oraer r: t once . 'J.'l'.at іа nрот1• иьсго; вле Dиконsти не.t<вз н1н wусить :hе.гnі~но . 
cti c1•line. Ue s диоціnлі~а . 
8. А :1-:0UJ.' Si.T::..;::;.!,:.r ІТП~"'LЕS under nll сіrс.ш- ь. Г.JJAf:TYH УсtrІХАЄТЬСЯ І ПОСВ~С'І.VЄ серед -усІх умо
,::;u.,,~.:. \v11ен he eTs an orйer.J1e fi11ou.ld оЬеу it Ev.•. h.о.11и ОТJ•Име~ ~акез, ua~:~ t'"Иi«>f,RTИ ~ого рв~о :1 
cl,! r. ly azt і rea.t1 .1. 1у_, лоt іл slovl, hnng-d.:>c; sort охоче, е f е ~QЕільно, нeuoD б~, ~moo ;.з ~ т ричок . r..nвc
of \І y.Scuuts n~ver ~,.гouse at llarusl11ps, лоr w.~ne туни ніколи не k!ар1rе,ль ~.в Тfуднощl, ~ое ~sл:ютьсSІ 
at с с11 ot.ner, ro1· r:o,,e.:.r whe:-1 put 0..1t, but so ол од11н на од:нС"rо, an1 н<~ Уленутt.., коли ~х ~н",6у~ь 
\'Vhi ~ :1лс: ал1 er:a .• .-::.11 •. W11ел уо ~ JUBt r:i а t1:e:.n 11!-fl"..hить, т1льvи nосЕ..,сr~юч .І 1 t~ ycJ.І1t:n<ea.) ~срутьсSІ 
or s •шеоле treгds ол your f<lv 1r ... te curп - r,ot tl'f';tt пвль е ~в дtло. :Ко..!.І TJ< cnl:;н.",u n.:>У~д. е6с І<оли то
n vC'Ott sнot:l 1: J'e f'..lCl t.n:t.nt..s as corrs -or u.nuer 61 :к.ось <а~т·,nить на Tf\Otl) :t.!' :SлeJ:ty ивгнlткj·- т~м 
r:n~· лоу1~.t; ciro- .. I:lf'tances, yvu и.ouJ. і force ус- tr- t е оr.;а.заио, ... nластун no ннен uати те~<' реч1 s;.к -

'" tf vO e-ile D-1; ,.m.Ce алd tш:>n W!l ·tle Ц tune, and Н8ГНіТІ<І'! - е6О СІ"ред 11' ІіХ ~еL!ИЛИХ с::;сте ~:~, ТІоі no-
! il: Ье г ... l ri : t. !<ІН н qиус~ти ceG. І'f':Геt!нс )СU1УН)Тися 1 звс •• с.ате 

,,. r.:.tnl Е1 ..r.:e::t :!or ~\'/Е (..rir.g or us .. nL" bad lancиa е я Кj'сь г і соньку, в ~очуватися будеш гat-s зд . 
lG :for ec.c.n offence F Dug of cc.ld \' • tєr to Ье 1\ef.O і) за КО':!:ИИ~ nроІ<ліи вбо nогане ело 'О є ГОfНSІтко 
. о 'rІ"d do~vл the olfe'lticr• s sl~eve Ьу +ііе ьtl.er УОJІо.-яоУ иоди, .u.c- Уї вливають 1н~:~1 n •. астуІ'и Р руиев 
',COlts. It \'І::о tne 1:\UЛishmer.t inver.ted Ьу nл old тс.го. ц:о rx ~'ІііИІ". U.з 6уЛ!\ KSf-8 ВИІ'ІВ~· .. сиа CT6J:.V.U ~?.-
... rit'.. h єсо..1t, С ptain John Soith, t.nree hmJred тиtісьt.;щ rтлестуноt к~nlтs11oa: Lжоноu Cw:·cou вже тр.: 
уеаrв ago. стол1ття roy~ . 
9. А SCUJT :::s .. юпF.У, tнat is ье ~·1ves every pen- 9. П.Г.АСТУ'n с ошлдни;J., т.зн., він щадить ко~ни~ u o.»<-
ny bro can, and puts it irtto the Ьалк, во tr.at he .ІІиа.·й с:>п:к 1 вклв.хs roro Д:) ~sвку, таr t;;..OG иати 
r' У have money to keep hз.mself wheл оцt of work, гt- с;,..і ,,g ::,дlрІ-.Зt:'І>< •се6"', кО.ІІИ ЛJ.І:.і1ІТьоя С'іез Г.fВ41 , 1 

'1d tl us лоt mao.ce hJ.r:Jself п bltraeл to ot!н~rs; or n цеfІ сл:>с16 нє стsт;1 тяrороu f..,,я 1Е~&.-и:х; а6о щоб ua-
l"Jt he may have money to give щvау to otherfl \Yhcn ти гроші для r.pj'rиx, коли ( вони того r )Тре6}8GЛИ. 
У rieed 'tt. ІО.П,ЛАСТУН С ЧИСnИ Б ДVМ ... І, !'!ЛОБІ І дl..Jii, це є ,в1н 

1 ~·А SC ~ .. ;:;~ І S CLЬJu: ~ :'НО!. GII 7 iVOTНJ, А І.:> D •,,t;.J , rJІйдит ь :;, ногсрдоЬ) Hfl цих. не рОЗУІІНИХ ІlОлодикlв, що 
that і-в, hc looкs do~vn upon а oil :, youth who t::llкs гс:-~орять 6рудя1 реч1 1 не nlддsвться nок~с1 свцоuу 
dirt, nr.d he does not let l1imoc lf ,ivc wtly to tc:1p- r вс.р ... rtІ ч~1'fО дУJ.!вти . чито ~о6ити щоr;е6удь ги,~:коrо. 

•tatioл cither to talk it or to t:tiлk, or do any- Г'лест:ttІ є чисти/1, нсfо~ думки 1 wужн1U. 
t:t~ing dirty. А Scout із pure an1 c::.N n-m1л.1ed аш1 Jвввага : точ;<у ІО. додано в р. І9І2. 
mDnly . (Note:A~d~~ in :912 . } 

~в_o~Y~~s_c~o~u~:~s--~J~F--~A ~ .:':RICA 

"On my honor I'will do шу best: 
1. ~о do my Juty to God and my country,and to оЬеу 

the Sc,out Law; 
2. ~о help other people at nll timee; 
3. То keep rnyself physicnlly strons,пentally nwake, 

and morally straight . " 

'l' h е s q, о u t 1 а w 

1. А SСОЧТ IS ~RU~T.ІQ,THY.A Scout's ~олоr ів to Ье 
t!·uєted. If he were to violete hів honor Ьу tel ... 1лg 
n l!e or Ьу cheatiлg or Ьу not doing exactly а gi
ven task, w1.en tr~steJ оп hiD hoлor, he may Ье di
rected to h&nd over hJ.s Scout Badge. 

• 

2. А SCOUT IS LOYAL.He is :oyal ~о а11 to wЦom lo
yalty is due: his Scout lcader, h\G home and 
purente and country. 
3. А SCOUT IS НELPFUL. Не must Ье preparcd nt nny 
t~mi' to save l:tfe, Iielp iпjured persoлe, and sharc 
the home duties. Не must do at lєast one Good Turn 
to somebody every dny. 

4. А SCOUT IS FRIEПL LY . Не is а fricnd to nll anJ .. 
а tlfother to every other Scout. 
5. А SCOUT IS COUHTЬOUS. Ре іо polite to all, 
ecpccially to VІOI:ler., cЬildrt:n, old people, and tl1e 
\'Іenk and helpless.IIe I:lUSt not take pny for ЬеЩ 
helpf~l or courteous. 
Г,. А SCOUT IS КПШ. Не а а !rieлd to nn1mnle. Н~ 
\ 1ll n~t kill лоr hurt nny :1v1n~ crP tur~.neeJ
le ely, tut will strive to s~ve ond protect all 
~ гn:св~ life . ' 
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Л JJ А \~ ; у н и АМЕРИКИ . . 
Ті Jl с с 7 с р s 

"нв ІіОЮ чвсть- я ь.оGи-:-иu:t все, щ.:> е uor:1 сил1 , ::tоС ~: 
І. СговFяти vl•s оаов'~зок сулротР Bora 1 uo~! Бать

к1вщи""• та ІОБИ~)ватись nластовоuу Законові ; 
2. ко~ночасно г~маrати 1ншиw; 
З. Держатv. С~бе р:зиЧБО СИЛЬНИІоl, дуХОВО СВ1АИU, ~О
р t;ІJ! }.,!і") г. ~ s.u •. \' • " 

n J г с т ~ в я ~ з !1 к о н 

І. іЛ/\СТУН ь ГІЬ~~ ДDВІР'Я. Честі nластуве треба 
дvBiiJ' ЯТ5І . .акцо G в'н uав СПJ!SDІІІТИ свою честь, ге-

• ~о~ячи нenr~rдy, обо с укую'и чито но виконую'в до
КJ<одио заrщано.>rо О! )Чеши - ко.11м це .-овlрено ~ону 
на roto ~ость - .о ис~о за .. дати в1д в~оrо звороту 
t10I О ЛJІBCTvf\OY Б1ДЗН81<)Іо 
2: МАСТУН S ВІРНИЙ (льо.сльии11}.В1ІІ иірин:t вolw, 
кому вірІ 1оть яалежитьоя: Cl!o'ru ПJ!&CTO!Imt лроn1дви
хе.м, свому дО\ІОВі 1 6 rь1 u та P1r;гouy Краєві. 
З. [ .МТ.УН ГОТОВ,~Й ..,С ~ ГАТі-!. H!n U)'OliTЬ CS)·тu гото
:ЕЧН.І I\0JP:HO'i6.0HO p~TyDe , 8і'ІТТR, ПOUSГ&'l ~ ..n>ДЯУ В Не

Щ8СТЮ 1 брет~ участь о~асп1х обо~·дзках . Б1н wу-
6ить д.r.я когоноGудь r r с аrн f:\O.tJ!R ХОТі ОДИJ[ доСSрпrІ 
nЧ!tHOK. 

4. П.ї;.АСТ".ІН Є ПFИЯТFJ!1:CfKt ~- Б1R nрияте..:сv yc1v 1 ' 
61атоu ко.~ому !ншоwу nJ.nстувов1. 
5. Г.ЛАСТ:VН Є JШUАРСЬКИЙ. В1:н ев1 чливиtі д.JІЯ вс1 х, 
"окрема д.ІІЯ J'{1нок, д1rcfi, старших, О.ІlоОвх 1 безnо
ulчних. :в с~ою лоw1ч 1 ~'цвr~~к'сть ne Оере зеn~атп • 

• ГJJAC ~ с дcrr: ;: /JІ ск 1.11. Він nрияте.пеw тва~ 
1141'. Він "" заО' о ані е ... f об rь СSез nотребп кривди 

inY.ouy z:иDOІJY сотБо , е naJш отаратисьvе ;:!(о-
І о нати та берІ"ГТ~І z<.:> • 1 .• тя, цо не nриносить шко-
ди . 

• 



f 
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·-·--

7. А SCOUT IS OBEDIENT. Не оЬеув 
Scoutmaster, Patrol Leader, and 
oonstituted authoritiee. 

his parenta, 
all other duly 

8. А SCOUT IS CНEERFUL. Не smilea whenever he oan. 
His obedience to ordera іа proapt and oheery. Не 
never shirks nor gruшblea at hardshipa. 
9. А SCOUT IS TНRIFTY.He doee ~ot wantonly deatroy 
property. не workS'faith!~lly, wastes nothing, and 
uakea the best use о! hie opportunities. Не вaves 
his money во that he may рау hi& own way, Ье gene
rous to thoee in need, and help!ul to worthy ob
jects. Не may work !or рау, but must not receive 
tips !or courtesiea or Good Turns. 
1О.А SCOUT IS BRAVE. Не has the oourage to !асе 
danger In splte о? !ear, and to stand up !or the 
right against the ooaxing о! friends or the jeers 
or threata о! enemies; and defeat doeвn't down hiD 
11.А SCOUT IS CLEAN. Не keeps olean in body and 
f.hought, stands ?or clean apeeoh, clean aport, 
clean habits, and travels with а clean crowd. 
12.А SCOUT IS REVERENT. Не ів reverent toward God. 
rte Is ?aithful In hie religious dutiea; and re
epects the convictions о! others 1n matters of 
custom and religion. 

; 

життя ч.. 2. 

7. ILIIACTYH Є СJІУХНЯНИЙ. В1н лавинується сво~w 0&':'!-•
каw, скввт~естрові, гуртковоwу 1 ко~в1~ 1нu1~ нn 
лежио установлені~ влsд1. 

8. ПЛАСТУН Є ІИТТЄРАДІСНИ~. Він всмlхаст~ср коли 
_ тіль~и мо~~. Пое~нуєтьоя нвквзаv CKOFO 1 рсдо. Не 
уникає н 1 коли о~ов• Я3к1в' і не нар1.J<а~: ив труднощі. 
9. IUACTYJI Є ~~Н'ИЙ. Не вsщить св·а~і.Іьно JоІаІ:Іне, 
nрацює щиро, ~~арнув вtчоrо 1 ви~ориото8ув якиаІ:І
храще нагоди. В1н щадить овій rpim так, що6 сам Jolir 
n~атити озоУ витрати, що~ 6)~И щедрим для тих, що з 
потре61, 1 nоvічниv у слушних виnадках. Він може 
nрацюзети 38 зал~вту, але н1ко~и не 6ере гроша за 
СВОЮ ВВ1ЧЛИАіОТЬ а60 добри~ ВЧИНОК. 

ІО. ПЛАСТ~Н 6 СМІЛИВИ~.Має вІдвагу глядіти в stчl 
не6езлец1, nомимо остраху, 1 стояти З8 nравду nро
ти n1дхлі6отвв друзів, а6о кnин 1 nогроз вороr1в; 
а нuвдача не ломить ~ого. 

[І. ПЛАСТУН б ЧИСТУ.Й.З6еріrае чистоту тілв 1 думки, 
стоУть за чистоту в розvові, чесни~ зvвг,чисті ~вк
чвУ 1 nриотаРо з чисто~ гроwадою. 
lG. ПJІАСТУН Є ПОБОЖНИ.і1. Він повний nошани для Бога. 
Він ревни~ в ceorx рел1г1~них о6ов•язках 1 uщнуn 
переконання других в сnравах звичаУв 1 реАіг1У. 

' 

--------- -·----- ---

Пластовий Виховний Семинар 
Про виховні nроблеми - у вас мало rоворит.ся і 

JоІало пишет•ея. Uо8ЛИво, що причиною того є иеспри
я-:.'!иві уvоsивв. Браку заu1І<авJІення uиva лро6лемаwи 
всііи, однак, ве виnравдуют• вповні. 

Пласт є вnравді тільки одним єир1зком, одною 
ча~тиною - заrВJІьво-украївс•кої ввховноі проолеvи,
однак нвс,плаотувів цікавит• ціли~ ряд ширших пи
тав•, які неосхідно вирішити. Користь з ц•ого 6уде 

n Jl 8 с т о в а с т р 1 ч Q 

Dродоьжекня з 22.ст. 

Ви • бережіть серця свого, 
Щоб не зіе'ЯJІо зравня,
Та6ор18 б7де 6ільше ще 
А АИШ ОДНО хохаьа&І ..• 

r А ~оли до~гай Шh1Аьний рік вавизував ва катку 
час1 дні і ~оч1, дн1 і яоч1, щоб 1х було доконче -
365,- ми роз.t·аня.ли ту1·у ..п>ОИ).ІОЮ n1овею заrtttрnатських 

братів: -- -
Пуста меDе, wати, до табQру, 
до сонця, до во~і. до простору -
Пусти меhе, мати, з nлаотом uандрувата, 

З nластом vандруеатв до тs6opyt 
, Вставале 6 R, мамо, рано-вравц1, ."" ~ Бігла 6 я ро~о~ по пол~вцl 

Ішла би ло воду до чистого 6роду, 
' до чистоru 6роду ~ttно-вравц1 

сид1.11а 6 при ввтрі ~о•ен вечІр 
• ПJ.>и· wові-роз .. ов1 JоІолодечlй. 

гляді.І1а о до охочу як зірки киго~уть, 
~зірка мигочуть коаеи вечір .•• 

Стоале б на варті ло наказ~, 
~ою ніч не здріvала б ав1 разу 
АОЧ окучно,хоч теwво,отоRJІе би вlрм~ 
Стояла ои вірно по наказу . 

Вернула б я, мати, із та6ору, 
При8езла 6 я силу із оо6ою, -
ПривезJІа 6 я оилу до нового чину, 
до иовоrо чину 1 до 6оюІ .•• 

.... .. ... 
А сьогодні, - сьогодві співайте, юнака ~ ювач-

• ~в, - цих О&JоІих nісеньІ Сnівайте Ух ва чуІИя1 так, 
ям кв 1х сп1~али аа рідні~ зеил1І •.• 

І 

-----------------
~ ••• оце~ м1n скавтовий евиотак подарувала 

кев:і JoІOR маJоІа, - ~5 літ тому " - говорив двр.УНРРА, 
11al\op ГаJ:Т. "НіколІ~ я та~ ~е хотів би вw1ти говори
ти вашою vоеою, як сьоrодяі. Бо з ВМІи, скІІ.Sтв, кіІ 
ба я говорити цілу и1ч ... РозRазати Вам лро те авт
тя скавта, «ке є таке прекрасне •.. ue заслуга ось 
цеrо даентельц~на, якого nортрет бачу на стіні .. 
~ CI!O~ovy -.ИТТі Я О&Гf\ТО Л~J,С1і<ИА N•pROГO - 1 СІ>О-

wати не т1JІ•І<и ПJІаст, але й ІПІІрmі 
хо8нак1в та воіх тих, що - так чи 
д1JІа З ІІОJІОДДЮ. 3 ЦИХ міркуРаНЬ і 
nл. Них. СеJоІиваря. Вів ве ставить 
ких завдан• 1обuеауеться тепер до 

кох - дJІя ко~вого виховвика зав~и 

тав•. - це в nершу черrу: ясне та 

ня укра1ио•хого в а х о в к о r о 

круrи наших ви -
інакше - JоІают• до 
зродилао• ідея 
сооі надто широ
о6говоренмя ~іль-

акту8.ІІ•них ли -
~иразие озвачев

і д е а л у 

годнішний вечір зачисляю саме до тих переаивань ••. 
Якщо о я другий ре~ родивоя, то ні чим 1нщю.( не хо
тів О~ знова Оути, як скавтоwІ . •. 

В ес е~е t:l nо1:1ажне переплі талось nioяsnш. В ~а
дьороwу rscтpo1 всі розходились на відпочинск. 

Други~ день стр1чі гості використали ьа ОГJІЯ
даnня королівських замків на Гоrекшnанrав і самого 
Фюсен~. А вечороv,я~ місяnь зикотався ізза г1р -"я.к 
wлиновf'є коJІо 11 

:•- то пооачив, як з та6ор~ вирушило 
цивве то~вриство - гев за ліс, за гору 

Довкруги ватри сто~ть гордо n•ять Гурткових і3 

гор1ючими скоJІоскилаJоІи. Смолоскипи nіднесені високо 
вrору ..• "згідно з nJІастовою традицією - nри сеятош
ній ватрі згадайJоІО усіх тих u~астун1в 1 Плаотунок, 
я~1, ~иконуючи АО~ре пластов~ сво1 о6ов· язки , - 8і
д1~шли від нас - і вае віколи не з6еруться разоJоІ із 
наwи при ПластоеоJоІу ~огні ••• Вони сьогодві оnочива
ють заолу.аевим відnочивком - лід Львовом, ХустоJоІ, 
Киевом - 1 всюди дб були-n сьогодні ще є-У.онцонтрQ
ці~н1 та~ори і тюрми ••• За lХНЮ працю- стевиwо ~ 
свою То6і, Українсь~ий Народе. - на твою велич,сJІа-., . . 
в~ і чеотьІ .... 

Від n'яти гор1ючих сvолоскиnіs яоно-преяоно 
розгорюється nерша наша ЛластоБа Ватра •.• 

" ••• і вирости ~краУві на користь 1 слаЕу .. ~
~ак1вчують с~:~ою заяву встуллепня ".Беркути", "Лиси" 
1 "Голодні Вое~<и". 

Не знати, чи м~спць - чи вогонь в1д~ива~ться 
від шовкового праnору .•• · 11.В nожар! в воесв1 тн іх лу
ни ті .кроваРі ••. " - і отиск JJiвo~· руJ(и - 1 трь ох ю
~вків з Верісгофену - стали на слуаоу Богові 1 У
кра\:ні .•.. 

Ватру ЗSУ.інчу~ лровідНИЦR r.n.r.: 
" Проходять JІіта, w1няютьс ~< кордови, nро-

кочуються в1~ви, а всеж-що якиІ:Ісь час, то Т)Т, 
то там. - горить ПJІастовиИ Вогонь. А 6іля нього 
отоять :.адиеJІен1 у неrо-· одив ра:; 1х о1~ь ш е, ОJ,ИН 
раз wеи~е - 1 серця ~х 6'ються п1д рит~ nлsczoвo~ 
!де~... І rак Fae З$ л1т ••• На перm1~ Пла~1 овій 
Ватр1 у зелених !Сарпєтах сnмt-ьо тоді горде ві тт я 
~орног1рсько~ сuьро~и - і ті nерші nластуни, ще 
).•АІІ., з теnлоц tlfl~ П"'РDІОЇ м:~т ри, nrяvo j з rJp ntШJtІІ 
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ue та мета, до я~о1 vи ~w1рявuо в наші~ nрац1. це, 
одвах. ріеночаоhо иета, до я~о~ мусять зu1ряти всі 
інші українські виховні організаці1 та ус~анови. 

Рівнорядно з uим цікавить яас україноьv.е vо
~одь, - як о о•в к т в и х о в k о 1 пр а -
u 1. точ~а аналізе того оо екту рішатиме про дальшу 
груnу npooд~w,y які~ ии заulкав~ен'; це є ваhоільw 
доnіАьн1 u е т о D в в и х о в а н н а .ne вае 
вузько-n~аотова nрооА~vатика, оо ми віримо, що ПАао
т ~в1 виховні м~тоди - це одив з на«коротших ШАях1в 
де наvічено1 vети однак і lx треба проаналізувати, 
оогрувтуватя та на~ти nравиАьве lхвв примівеввя у 
nre~тиu1. 

до сnівnрац1 nросимо всіх - 1 з nоза ПАасту,
хто цікавиться намічен*и проблемами. ОсоОливо кАи
~ємо пластових Лроа1диик і в з рядів сень~ор1в. - до
теnер в1доулися такі доnовіді з дискус1яуи: 

24.ХІІ.І945, Д-р М.Wлеvкееич: ОроОлеvа nроводу 
в jкраіноьк1~ дійсности. 

2:>.ХІІ.І945, Лроф.Д-р О.КуАJоЧІщькиtІ: Поихічва 
оооудова ~юдини. 

2б.Х1І.І945. Проф.Д-р О.Кульчицьки~: Виховання 
1 виховальніст~о 

28.XII.l945, Ред.м.доорянськ~~: де npoOAevи 
проводу в украН!ськіи АН!сноотw. · 

29.ХІІ.І945, В.Полт~воь~я~: Підоов•єтська vo-
лодь 

з.І.І946, Проф Д-р о Ку.ІІЬЧИЦ.ЬJ<ИУ: ЛоихОАОГіЧВ1 
оо~ови нац1он~.ьного вихован~я. 

З.І1.194б, Д-р М.Ш~емкевич:Ідея, форvа, вvlот. 
І5.1І.І94б, Ред.М.До6ряно~ки~: Пластова ідеол~ 

гіР. не тлі оучесsости. 
ІЗ.ІІІ.І946, Інs.Е.fут-Анто~ович: Пластовий 

закон 

І7.ІУ.~946, Чергова доnоеlдь . nляноваяа ~а тему: 
Ha1u традиційни' іде8..11 (Ідеал людини ,. творьх пиоь -
vеdників Ки~всьhоl Р~си та в украlвоькій пародній 
піоь1). • 

щооя доnовіді зробити доступними і дАя тих, що 
не можуть орати чинно~ участи в nраця~ Лл.Вих.Сеwи
варя,--старатис~омемо видавата ~х друком. 

- - . . ' 

)І.!Jі'\ТЯ к. 2. 

Фізичне вихованнSІ - І Пласт 
, 

шо ~ізr~чне ВИ)(ОванJtя є нез&иіничии оnіrч~нюr.
коv n~&отс~ог::> оаv.овихоеання, - ц.ьОІ'О не приходить

ся мені тут доказувати.Вираз тому вае дев са~и~ 
nАаотови~ nровід, вставляючи до всіх nластових nроб 
~имоги з ді.ІІ~и~к фізичного еиховання. 

Т9, на ~а~ь. б1льw1оть nлаотороrо акти~у ще не 
розу\&! є ІІІ<олід ::,на'ІеннR фі~ичного виховання.Вони бо.~ 
руть ~ого доо~іРно: ті.ІІьІ<и як ті~овиховання 1 при
ЗРають ~о~у значення лише в ді.ІІянці Аv.роО.ІІення т1-
~ecJtoY оnравности. Не маючи інструкторського знання 
е~1 ~ласного досвіду в цІ~ дJ.ІІянці, nо.11ишають ~ого 
sllo Р.еrмастовиІІ фах1rщям-1нструктор~м, &Оо доnору-

.чвють nластунам вnрsв~яти в особ.ІІивих ру~анково -
оnертових установех. 

Теке отавлеR~я сnрави є в основі хибме n mк!д
Лv.вР.І п~аст, ~г1дно зl своєю виховною nрогреvою, не 
розуміє nід ~!зичним виrоР.е~няv виключно т1лькv. вv.~ 
роОлення ~1зv.ч~оr сnрве~ости. Пласт ствраеться ви
користати вnовні "оі чинники фl~ичного ви~овання, -
отwе теи 1 вироО~ення тих д у ~ о в и х еертооте~ 
як1, nри sідловід3оuу став~енні сnра~и, так добре 
мо~не осягнути рівнорядно та рівночасно ~ ~nравами 
Т1~а. Занедбуючи цю д у х о в о - в и х о в н у 

сторінку, n.11аотуни не тільки третРть нагоду набути 
ці додатні духові вартості, 8..11е, що гірше, вони иа
ОуР.еють nри ~ізичноvу ВИJІОРанв1 тек1 духові nрАІ<ІІе
ти, - суnеречні n~acтoe~ty виховноvу ід~а~ов1,щс ~х 
nізв1mе Плеот vуовть зиУ.ор1нюватв та nооор~еnти на 
1uшому ~1оц1, в Оагето складнішиr. умовиР.ах, 

Т~КИV Н&~Оі~ЬШ ЯСІ<р8ВИМ арикладом Є - брак 6ез
СТОрОНSЬОr сnравед.ІІ~ВОСТВ, Якиn Є uа~же ПОГО.ІІОВНОЮ 
7.Ибою у 'ленів і nр~хи~ьників сnортоео-руханкових 
кру~к1в.Підо вn~ивоv різного роду оnортових, к~юбо
виу 1 інших ідеоло~і~, вироои~ося у наших ад~nт1в 
фtзv.чноr кул1:тури nереконання, що І<ожни~ засіб веде 
до ui~i. шо в зма~у не1.tає віякоУ норалі ні бе:?сто-

--- - ~--------- - ----- - - - - --- -

у стрілецькі ряди . • ьагато з них, на чо.ІІі 1з Фе
дек Чер~икоv - це гордість пластової організаці~! 

і як nі~и вони за зоруч, то поvіа таvоmвю vо
.ІІDдь кинули те, що vа~и у оерцl иа~ціияіше: nласто
ву ідею. Однак, ва жа~ь, таv ~ложвлиоя такі. умовив•, 
що швадко задуои.11и nластовий вогонь .•• 

••• а на Західкий землях, коли здаваАося, що 
СИЛа В'е ВСіХ ОПуОТИАИ, КОЛИ вае ~ ДОЩ ЗМИВ землю 3 
кісток rеро~в . що їх заАвшили товариші у nлитких, 
у поспіху коnаних wогиАах - пластоьа мо.11одь була 
перша, яка не тих освячених місцях шука~е ои~и .•• 
вови майстрували, коnа~и. nри61ра~и .•.• маківка, 
Ккюч, лисоня ..• А в1дтаІ< заnе~ААИ вогні й бадьорих 
nісень засnіве~и. І загоріАись від вих вогні ~ ва 
волині, за Аарnатеии. 6е - навіть і в чу8Ині - вою
ди, де тільки оnинилась наша молодь ..• 

•.• nриходали ~еоорони. нав! кордови, чу•і, ве

ликі арvіЇ КОТИ.ІІИСЬ no h&ШИХ ЗеМЛЯХ, В8..11ИЛИОЯ дер• 
аави, шумні ідео~огі~ •.• -а пАестова ідея далі аа
ла,- zила novиuo натиоку чуаих, поvиvо зневіри сво
~х. Нераз vелів І'урт "вірних"- 8..11е це певно Лрови
д1вsя заряджуваАо тоді, коли nравдива ідея мВАа ще 
дуаче дозріти у vеншоvу І'урті ••• 

••• на 35 році іонувания п~аст~ ия розn~и 
аа. ПА&стовма вогонь ••• у аАьnейоьких горах. хоч 
вів не палить рідsо1 смеречини, то вое • таки vae 
свою св~ у 1 Бо О:L.ІІЯ нього разок з 11аvи дух тих ПАас
тувів і Пластунок, що оnочивають ~аолу~ениv овоv, -
ОіАА нього дуvки тих уоіх, яхі, де о sоии he оули,
nлекають "склу і т~а і yva, щоо нарід не~ вольний, 
МОГуЧИЙ рез СТ8ВІ" •.. 

••• кlнчитьоR от~іча l завтра Rao nокиньте, до
рОА•і гост 1, &Ае роз' ~хавшиоь, візьvі ть о во~u тове
pиwav 1 товериwкаu - nривіт гарячи~. як нswa ~sтpaJ 
Нехай блеоІ< :L~ розясвить Baw може ще не зовс1и яр
кий nоr~яд не nравдиву і велику вартість плsстовоrо 
~в~тяІ тепло ~r - нехай розігр1~ у Вас ще ~о•е npи
cn~i nроСІ.ІеоJ<и о~&юОови 1 віри у п~аотову 1дею.А ои
да цьоrо вогню хей 6уде ~я всіх вао - не трудиому 

незнаноку Ш.ІІЯХУ - novlчFoю у uитрив~нн1 вірности 
стовим обов'я~кеvІц 
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Я, радник nітькало, v~стець Зеблу;ова околи~ 
ці, отерv.~. незвичайво сальвий грач (треную ~тій
но з ~іоцеаи~ дакоv!} - д~ Тобі, шехови~ Наро~е, 
ось-такі дорогоцінні вказівки д.11я ~истецько~ rри ~ 
шахи: 

Партію nочина~ завжди двома ходаuи. Ко~~ T~l~ 
лортяер заяРить, що це везгідне з засадачк грv.,--ти 
окажи, що так грРють в Зеблудові і так Тебе вчив 
Тв1~ nок1~ниИ /царство ~ovy небесне!) дідо. . 

Ззегs~і. стара~ся не nризнееати в шахах ніяких 
аЕторитетів. Якщо втратиш через неувагу Даму, тоді 

нео~хідно nеееконати nартнера, що він nоьиsен бf8 
ОІ'азет;, "шех • - Rо.І!и етратиш іВ'..ІІУ фіГУРІ, - зроби 
згірдливу міну, засвищи арію з onf'pи "Карнея" і даn 
nартнерові до зро~уміння, що ее ти ~~m ~ouy "фор", • 
Оо інакm., то~і яе цlк5DО з тг.Уиu с~абиu rpa"'e:w гра-
ти. 

Над ходаv.и доего не думай, а яі nрот~вни~ це 
рооить, - ти стареlіоя вдет~оя :> f!Іru у розмову: nи
те~ про nолітику, npo здоров•я тещі, чАсту~ ВЕіч
.ІІиво nаn1роскою. БуРав, що ~ то~ о~оо1б во nомагає, 
тоді остається on1Faтn фокстротs, Fдеряючя по такт~ 
п'ястукоv у оті~ 1 суnати кріслом. 

Добре є заува:~~<ити, що це nартія товзриоь"о• нео 
!tиотецьке, отr.е думgтu - "немає ~і якого зwвоАу". 

Чесоu ТоОі не nодобевтьоя, JЦО nротиРНИІ<, якиr. 
~а~ ~атер1яльну nеревагу, nочинає мінятя ф1г)рЯ. Ти 
~оЕияен ~ого nonyдnpнo nоР.~ити, ~о тільки одні ns- ) 
uepu та~ грають, бо доори~ гр~ч nринцісово фігур не 
vіняс. 

У окрутиому nолоsе~ні nоручається "н~хотnчн" -
ро~кинути шахи, або И nРрвеернути от~~ик. 

Якщо, однак, nомю.tо ТРосУ великоУ uорельмоr 
г. ~р~еqг:', Тебе nостигне нещестя і Ти !Jрсгрзсш з1 
оиль~1шиv грачем, - nем•ята~, шо це RелиІ<и~ встид 
1 що nрограну трЕ.'ба н'!'гаІіно якнебудь еипровд~~ти. 
Г~~оре, що Tn ои=12 "не nродув1", шо Тебе 1о~ить 
г о.~оf! е., І' СІ.'~ е !І боці, стриІ<tІ!с в t'OJІ \ !'1 , що сьогодні 



• 

рониьоУ сnравед.11~еоотя; ·~о :?\!а гун в обов• язуе одиІ!о
ка МеТа: ECl!lИ VО•JІИВЯМИ "0Р8J,ЬЯИVП ТО !'!Є'l0р9.1!ЬНУ.МК, 
до~ускас~~чи, лре.РІІЛьяиvи - 1 не~оnускее~ИМІ! зесо-
6аv.и - ::ома гати до nсрем::>ги. ':'аУ.и~ з•rегу!J не вf!гасть
ся, RJ< то l'a-ryrь, "n жав! очі брехати", вилиратнея 
до~он3ного npo~e1y, свеоv.тися з nротивниками, судд~ 

JO, сrт1в:нсегуна·•и - 11 нnоіть з rJІядачаvиІ, rx 06h,Pl» 
ючи чи й чюто ::н~еве·•·РJОчи, - JІУ.ще щоб поставити t~e 
своrи, щоб зuсnокоУти ~~о~ ембlцlю. Tewe атмосфере, 
очевидно, н1я~ не cnpvяe Pиpo1J.~HFJO ПJІестоРих ха
рактерів. ВиробJІею:•r r:очуття спрае.;,д.лиРости, що t1о

го sи~егае nлрстовиN ~екон , є зовсім seuo~.r.ивe - не 
т!.11ьки чере з зАнедбання, a.ne, що гір!Пе, через nро
ти~tянІtя такоУ ет~rс4ери . 

-- ------ ·------------
Однак, •,и ж )ІОwнІІ з~а~ти кращ)' нагоду, кращі у

моеИJоІИ для ВІ' І об.r.~НІ я у J•олод1 6езсторовньоУ сnра-
5ед.пи~ости, Я~ PKf03 у ~МАГОВИХ грех? ЧИ Ж МОЖНR J
ПБИТ И 0061 DСІГ1Іt111ІІІу І'ІТ,ІОС~Єр)' 1 де ВИХОДИЛИ б R8 ЯЗ 
вихоріню~ан1 n.nacтou злі n~икv.етu херехтеру -як: 
суС!' еІ<т ив1 зv, сено.r.юбст~о, фАJІ ьurива еме! іuія, .ору
ТRдьнtсть, невирозуuі.,1сть, брак зр1еновежРння:, не
мерн,сть - ях у грt, ІtР юна~. розбурхевmv і роз-

• др9зни~mи Ух до хрою у звnеJІ1 гри, дев rм повну нo
JriO . 

Як бегато може тут зробити nJІестови~ вnоряnник! 
~к до~~адно ~ го~.л1повио він ~о~е вvvорінювати ui 
хиби хgрактРру, зnерт~пчи увагу юнgхові, зеставдяю
чи ~ого сти~втисq перед сво~~~ товаришам~, nepenpo
CИ'!d ЛрОТ2ВНИІ<8, I'!!'J!'~t'9T\' СРО!О •чн;у без pii!JeHt!.Я на
ВіТ~;- су,::д1, оrrануРІІт;- С"'СІе, чесно~ по-1!уж~ьо11у 
зне~т~ несJІеРу nr-oгrR~-'O~ ТР ~ри&~ети nо61лнwко~1 
РІНt:1сть. Тако\· зненеІ.щто~· 'fІеrоди, Т91'ОУ ви:т.овуючоУ 
ет~осф~ри не мо•не ~~~т:1 НА н!qких схоликзх ні зб1р
vех - і ледРе чи nри т~рАНО5~~ грех, ле, Із ог~ялу 
на розкvвеяия ~ т~реn1, яекве т~коr чвстоr ~агоди 

• д.nя вnорядмика 1ttтсрАеJоІ•)Бети те сnрАFІJІяти хиби. 

Оанак nраця ~ п1лnнuі фізичного ~ихоFІепuя дАВ 
не л~е tнд~Е1дуольні духові Fapтocri. Вона дев « 
зна~ениті у~n1хи т~кож у виробленню гуртовоУ солt-

:1~гена nогода 1 що не д~е оnокою ревматизм. 
Не зашкодить доІ<инут~<, що ти давно не гра!:!,що 

r•xe ~забув "як фігури ходять", і що вже бачив не 
теких mgхістів, як Tвlr. ~з;тн~r. Обов'язково роз
RD~и сро тоою nеремогу над оnним uистцем, якого 

.• різsип:а }{е Пй!!. •ятає::~, і stкнJ:! вмl'В гр!lтн n'ять nар
ті !1. pitH!OЧtlCH '> . 

Як u~ra зі~де иа rcu~ т~о~~У. - БІ!слоDz е9ою 
г!!ибоку nо:rогду ZІ.І!Я н~~·, 6о в ціJІlІІ ЗаблJ'дові та 
сусідніх ГрИ\'алtецях иеJ.Іае н1 одяоУ wex-oвor книJІ
~и . а люди все ж теки якось гре.11и ~ грають. 

Вжиr.вючи ТРо~ї кв1тч~стоУ еимовяостv, - nере
.«І)най лвгтtІt:{:!І, ~о tc<C~ тpoG:J звечасу виоувути rol
шa~a ~nеред ue~1 нn одне r.оле, бо якщо ~ротивник 

:>в 'яже нешого коня бt:ryf'c.tc, - тоді nоеисна .над наuи 
~Т?а!ІІ~е небезnеУе .•. Прзидs мо~ут~ Та61 Б1дпо~1отя, 
цо це!'- хід nopeвar.Io :нн:~чг.~ ет,•ату &ev.nз, що він 
nос~абить rо~аду. ч~ ~І'!~~ ~ає иа цеІІтр і т.д., - е~е 
Tv. не де.ЕnІ1.ся з6ит и :з nпнтr..шку. C!teжv., щn т~tt 1 хо
дw роб3ТЬ Теі~ ~у~по, яии~ сильмо гр~е nішака~иІ 

- Ue nce nропоную Тобі n, реднии П1тькаJІо, n~ne-
"' e:.soaиt! чеиn1он Заб.ІІуJtоnа lj QУ.олицl. якщо nоотуnе
т;~иеm зР1лно з мо\ми радаllИ, - з• єднаєш собі веJІику 

~щ.шат1ю серед ТзоУх nертн~рlв - 1 стємеш~я сз.1доL 
!!J.щ, nрогресивииu ЧJІеноw гелик.ого шахового сусnіль

ства ! є. Е о би ке вич 

шахоnи~ світ vав енову ве~ику nензеuію. Нг Ш8-
ховому небі з'g?илеся нова ясна ~opq - у вип! u~ло

дого 14-тилjтнього ~сnенця Артурn no~ape. Фахlец1 
nророиуют ь нn о,сноsі ~ого нєз!!~Ч1!~них усn1х!в - нn 
недавному mехозО}!у туриуру в JІондон1, що мо.подень 

.. 1<1:1; Артур маl\до.JІl до чотирьох .11~ т ст !!.Не m&ховШІ 
V'О4ОТцеч світу. 

Лри ці~ негод1 в~р~а лр~~адзти, що світова ша
хова історія ЗІfа <JI.r.н~e noдlCirinJt "чудесних дітеt1": 
Кубанець Кьnаб.ІІnнха ~играв т~~н1р у сео~о~у 12.роц1 

JІ:~·.тя ; еuериr:ьнець n. ~aprt:: ст~в '!!Істцеw своєУ кра
~ни в 11. році znттл - а го~~нr.с:~ь Ot1I!e - uee1 ть у 
10. р . SИТТР.І 
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аарно~ти і з•иття член1е rуртке. з~агення друх~ие~~ 
В СУ.J18Д ЯХОУ Б7.0ІІЯТЬ цілі гурТУ.И, l:8!0T~ РЄ.,V.ЧЄЗJІ f)У 
І"артости nереsявення, Я'<;~'J( не uо•ма виІ':ликатv. ІJ1я

киw 1н~кw слосо~оu. Вlлnовіпмо розбуt:~епа гуртезо 
амб1JJ1Я ечv.:::ь nосвячувати в ко1=-v~ть гуртR ее.ІІиче::тl 
З)'t:ИJІJ:Я, що но них з 1ндив1дуельних зv.sгвнняж тяако 
сnро~огтисл; вона n1дnорядковуе вnовні гуртовим 
3!l8Г8!ІRЯІ! ВС 1 iRдИB1DySJ!ЬR1 а~біці'і, ВОНЄ ВЧИТЬ В 
однР. ЗJ!И86Ти вn1 дучки тг nориви. rурток, що 6р&е 
уча<:ть у .СРJ:!(ІН!Оеиr. зь-егеннях - в uepшe:v., бігу .r.е
щетерсьн,иу чи зеичаnиому, - при збереженні ~1д
nоnlдно;;>~· етмосферv. - rеорить сnільноту; якоУ !!уз
ли доnг1 л1та трмеею7ь . А це в одhИ~ з ~ажнlоrих 
ЧИННИК!~ ПJІ8СТО!ІОГО СІl!l0!НІХО.В8НІІЯ. 

Towy: ЛJ.l\C ТО!'<! !ІЛОр:tдНИІ<И k ВИJ'.ОВ!tиІ<И - НО J1)Я
щеІ воз Ввс не смі6 ЕідбутисР ні одне збірка - для 
фізУчноrо ви~оеа~ня. ~аш1 nластові гуртки nовинн\ 
zтати нос1nми .r.ицерс~кости, С!езсторонньо~ сnравед
лиFостv. 1 зріr:нtоt~е>кености у знегаинях. Не см1е бути 
текоrо оиnедку, щобr1 rт.ластуни "сзярили~я" на грищі. 
nлsстое\ зrторядкяки, оnаяу~те nреви.11s Зtlегових l:rop 
і oatJ1 nроводьте 1:х, суддю~те сво1}l rуртІ<аu 1 не 
І<О'Кнон:v кроці ~ихориотору\1те цей - такиt! корисн и!і 
ЗАСіб няхо~аняяr Ви не иувите бути фех1впяии еді
ляиt~і фі зичІ-Іого Рv.ховаRня. Лізнен ~я rтре !'ИJІ змагових 
1гор тq nракти~в в судд~ваян1 ве предотаВJІЯЮТь пе

nобор>-!моУ nepeWJ<oди. Трохи доброr во.ІІ1 k звц1к~ -
\ 

.r.ення, - а сnрава nіде mтеред! ВІІс,,1ди лрвц1 - ето-
рицею оrтлатять Еаш труд, 6о Ви здобу~те ще о~~ 
n~ощину, на які~ зvоsетР ~дlhсн~вати Ваші ідеsА~. 

я. р о І< 

------------------·· 
О е 1 т о в я й с н а з т 1 н г 

0СТІ'\'1ніtі нlжнеродиН! З' Узд в р . 19'39 в Ед~ -
буреі в JП)соції виказував таки~ отаи: в МіІ'"Н!ро,t<~;,о
му СІ<t>!ІТСІВОІІу Бюрі бу.ІІО 38СТу!Т.1!6НИУ. 56 OKI)'ЄlOB!lX 
організацій з 48 різних держав, що нач-исх,ваJІн ра
зои СІіJІя З,ООQ.ООО членів. Но uH1 світов1И в1И~ 
ЛО!.f1. ТНИЙ ІІОви/1 M"r:-тJo~i ~ pOЗMSJt UіЖНІ'Ч>О}tНЬОГО 0)(.8 в
ТіНГу: десятки нових оргавІзапій голоситься до 
Міжнароднього Скавтового Бюра - в чис.по члені~ у 
цj . .пому світі раnтово зростав. В С .l!І.П.А. число 
чинних членів доходить В*е до 2,000.0001 Скаати 
цілого оа1т1 чекають теnер з нетерпе.пивіст~ на 
поворот нормельних в1дн1син ) світі, щоби знО!!! за 
nочаткувати ~іжhародві братерські взаемиии. 6.Ов1-
тове джемборі відбудетьси в р. 1947 у ФравціУ. 

•• · ' , nІІІІіШСШІІІNШІІІ ' , , , 

НОВІ ВИДАННЯ 

Лрnои~о nрисиJІети Ре~екціУ "uолодоге ж"ття" ne 
д~а лрm.<ірники нових видань І ~соб.пиео nроси•А О І'\ро
в1дник1~ ЛJІ8С1ови~ частин чи з•е~нgиь надсиАати·неv 
Ухн1 nJІ9CTDP.! чеоnnиси та іноі n~P.CTO~i в~даиняІ 

Ланьvо Таб~ре~ко : ~.r.готуии-Побратими, о•ов1~акая , 
А 6, ст. 23, фот., 1945. 
П Л А С Т У Н С Ь К И Р. К А Л Е Н д А Р ~ Ц Ь на 
р. 1946, СУП Е, Видеюrя Сnілии "У~.~истецтво", . 
Регено<Sург, 1946, ІІ 1t !7 щ!, ст. 2::!, ЗМІСТ: КаJІен-

' даріюм, ПЛ.ГИМН!і,ПJ!. nrисягв, nл. З8КОІІ, nл.к.пич, 
таем'\иlі знак T'l nрІНІіТ, смавті'Нг-nласт (~<оротк.мІ.1 о
ГАЯЛ/, ГОJІ0Вн1 1сториЧР.1 дати Ска~тінrу-nJІасту, 
К!JІм<а лре"ил особнстоУ гігівви тілt~ И духу.Нотатки. 
С R С В, ~урнел Пл. Коша в КарJІьсфе.лрді, Ч. 2-З., 
ХІІ. 1945- І. 1946, А 5, єт .1 0 +обгортка, щ1к.І\·• 
2!LIC1': 3.3 .: JІетить s срібні!:! зб)!ОЇ лицар (вipu!f, 
р.: дорогозиаз Ht'l жвттееі~ \!SНдІ>ізц1, 22. оічня, 
WepІU: П.n. qвастико ВДЯЧНОСТИ ИЗ МОГИАУ МИТр. Лмдреst, 
1 r: У.о!!:ове СР>ЯТG, r:~-ro: АРдріЇБQЬИІ1Й вечір е ІІІ. 
Кур<!~1, Абр: "Бу~ного ~і тру брати'' nрЯмують др гір, 
д.БуІ<ОРИІіJ<8: В на:::j'~ домівці, О .J!е<::ів: ДО АJІЬТ-ЕТ
тінt, Учасмих: Hs Венде.ІІь!І!Та~н, Куток новока /JІюб
хо: П.r.аст~~~ е о:цаr.ниJ;, о: Козакп ЧУ ПOЛOl'liJ -І•ро,.}, 
Спорт: М1:»:f\.І!Юбс~ і ::?:l:lY"!'t!HЯ Р І{агJІьсj>еJ!ьд1, At';x, 
ГО~ І·аг.n~~Ус!, ПJІt.сто:;а І:сд.Іtд'і !94~ (1''1РШ''1 1'П'"'/ . 
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35 Л І Т 

В наш1U вер~о~1U, nоен1~ наnруаения добі, 
~езаvітно, але швидко, яабли~аютьоя 25-тил1тні 
роко~иия заснування nерших nл~отовиж чаотин 

на 7краrвоьн1~ Землі. З5 л1т • це вік одноr 
reиepani~, це вtк одвоrо nо~ол1ння. Чи ми ма
вмо це ио~е nокол1ння. виховане ка nлеотових 
ідеалах? Чи vи маємо вае д1~оно nлеотову ге
нерац1юf такr того ве vо.иа eze навіть n1дда
вати під оуvн1вІ 

Ми сnравді розсиnаві no цілому св1ті, ба
гато нас - а voze навіть 6ільш1отьІ - далеко 

z и т т я ч .е. ., 

Укра!нськиn Пласт творить вже сьогодн і ' 
чаотину укра~иоькоХ 1отоР,1r. Але xro z 1вшц~ 
vae заховат~ для yкparu~ьxor 1отор1~ всі ц1 
nодвиги та nеремоги, - але й ~01 ці ва~к1 зvа 
rавня та втрати, во1 ц1 шляхетні заv1ри та 
спроби Jкре~вського n~асту, - як не ми , nлас
tова генерец1я? 

У в~дходяч1 роковини vуоиtь наша nластова 
rенерац1я доложити всіх зусиль, щоб у в1рноиу 
оов1тлеин1 записати до украtноьRоr 1стор1У во е 
Je, що tкра~иськяtl nласт виконав для добра У

від Р1двого Краю, - · але аивеvо 
далі nалкою любов'ю - до uamor 
Батьк1вщиняІ~вемо в вваких · ем1-
rрвнтськиж уvоввнах, бит1 неnев
в1о~ю, vучен1 тугою,- але не na
дoevo дy~ovr Бачиvо кpyrov себе 

~~--nи,~ 

\., 

Jера~нс ького Нероду, все те, •иv , 
заслуживоя nеред ук~аrнськиv rро
vадянотво~, все те, що зввдячуєvо 

йоvу n vи вс! особисто. 
Пластові частини nовинні вша 

нувати ц1 роков~ни не тільки ca 
vиw святкуввнняv: nромовами, де

Rляvац1ями, тощо,- але ~ зд1йоню
ванняv у nрахтичноuу житт1 плас
tових ідеалів тв виконанням всіх 
тих зобов'язань, шо rx накладають 
ті роковини на вао воіхІ А nлас 
това rенерац1я, сьоrодн1шн1 nлас
туии-Сенtори, vеють rм в тоuу до
DО)Іогти. 

" заАоvаиня наших близьких, бачимо 

~ 
морельвий розклад, злочинну ба~
дуs1сть, але оотаєvо в1рн1 вашим 
п~нотовиv ~eaлawr Зуотр1чаєvо 
но ко~ноvу кррці nолітичну роз
хр1стан1оть, . особиоту нетерпи
u1оть, rрубу nоведінку,- але ca
u1 н~ тратпvо нашоr гІдноотв та 
nіаотовоr ~~цароьхостнrз rндх1с
тю дивимося ва rypvy "торговців~ 
нечесних лlитаrв, хровічвих дар

''tt .. i'J~ь Ми задуvуєvо nри цій наrод1 
видати, vl• lншиu, юв1ле~не чиоло 

вашоrо "асопиоу .. Touy npooиuo вже теnер вадси 

JІати иаv в1;t'1ов1ди1 vатео1\1JІИ до того чяс.Jtа. 
vоrд1в- 1·cavi радше ~epnиvo недостачу, - аJІе 
не лоvимо Плаотовоrо ЗакоБуf 

так, nластова rеверац1и - здала n хо~о
деино здае овій 1оnитІ 

ПЛ А С Т 1 Н - С К А 1 Т. інотруктавно-розвsrови~ 
~acon~c ~кр.Пл. в Авtобурзі, Ч.І.,---15.ХJІ.194б,А 5 
ст. 12, фот., ЗМІСТ: Минув листоnад .•• {рисунокlЗід 
Редок~іr, Що но~оrо в nл.ов1ті?, Л.Укрвrика: к • 
/вірш~, М.Ворони~: ВОлосоаер (вtpw}, довбус: Верхо
вино, овітку тв наш, 100 літ "Заповіту", т.mов~онко: 
2впов1т, 0.-ч-: ~краrнська ноша - І.Гуцульщине, На 
Слід1, Сторінка розваги, Зоряво небо, Іотори~нв~ ка
лендар: грудень, nлао~ув завади весели!. 

Ісо в Ак, ч.І. - r. І946, Авrсбурt, А 6, ст. 32, 
r., ЗМІСТ: Яр Слев~ич: П1онR жовтодзюб1в, Нова 

радість атал~ j'колядв}, О.Степовu~: Нови~ рік/.К.: 
Сн1аиночки {в1рш}, В пол1, в nол1 плу~ок о~е щод
рівко/, Криаинкв, н.щерби~а: Уnиuку /Б1рш;. д. киn: 
готу{uооь до слуаби Батьк1вщии1, н.п.: ЗаПОР.Озьке 
Різдво, З Jстор1~ 11кр.Ллаоту, д1д Мороз (rpe)', Нв 
дозn1ллі {загадки/, Чи зuавте, як ц1 пташки вази
ваюr~ояt, В1д Редакц1r. 

Л Л А С Т 7 Н - С К А У Т, 1встр~тивио-розвегови~ 
~асоnис Укр.Пл. в Авtобурзі, Ч.2 .. - І5.І.І946,А 5, 
от. Ібzфот.'1 ЗМ1СТ: 22.с1чна (рисунок/. А.Тирса:Про
v~те~ tвipm/, mo нового в nл.св1т1?, А.К-р:О", дм1-
nро w1J, Дніnре, Знаки wандрів"нка, Квяа1 воr,с~ово 
о nолку Ігоря, Пластова хустина в про~тиц1, д. З.: 
Різдвяна rоо~я; nетля дракона або wоряцькn~ вузеJ., 
Сторінка розваrв, Зоряне яобо, Історичииn календар: 
с1•еяь, Пластун · зввади веселяn. 

ОКО Б~ zуриал nл.коаа в КарJ.ьсФельд1, Ч.4.,-ІІ. 
fsiб, А s,. от. 44- обгортка, пикл., ЗІlІСТ: я.к.:· в 
nам •ать [В1рш~, Волт: За nл. "Вірую", Волт: nаw'ят1 
nолк. І. Боrувв, Е.Ц.: Сnомин, Беа.: Неоаб~тв1~.mв: 
no р1~ИОМJ xp&D ва ~авдр1вц1, я.к.: Зиvа {81р~. 0-
Хрим: Окоб, Або:"БJІ•оrо &17Р7 Сра~н~- uвндрують, 
Роако: Що nластун ~овииен зивтит, З nл. хрон1к~. ло 

наших доnисува•1в, для науки і розваги, fсwlхниоя. 

--~-
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• Пластова rенерац1е, - за Тобою олавоІ 
м о JІ о д е z и т т я . 

R О В А К, •JPHSЛ Укр.Пл. Но~рі~, A~toбypt, Ч.2. -
ІІ. І94~. А 6, ст. 32 (33 - б4 , фот . ЗМІСТ: Гасла 
иоеака-~о~тодзюСа, с.хук: Б1л гуср ~1ршj,П .Чубев 
ко: Каштаиии~, Н.Щербuна: Пташки {вірш), ВедмJ~ь ~j 
де (rpe~, г.Черіиь: Rк я з~nис~еся в Новаки { вірш/• 
n/Izaк: Смілий хо"тодзюб {~1р~, Пісна аовтодзюбів 
fВОтиJ', 75-ліття ~ес~ Укрвrвки, л.~краrика: Літо 
красвое UИНJЛО. /вJрщf, 0.ПЧ1АК&: У npcroдi; Л.fкра
~ВК&: Rолиокоев {n1p~. о.пч1лкв: наnиращ1 д1ти wa
TJ01, т.свvоту;ка: ак nрацюе&ЛІt Укр.НОlІІJКИТ, п. Чу
беп~о: ь1лке {Вірш}, С.Жук: Нерв, 'еоб1n Мст~слава 
3 Роде~ою, Мисливець 1 ооСока jfгpo • на ДОЗВ1J.Лі, 
Ю.Б.: Пеnеровя~ лlтвк, С .• J:ук: Сv1~оя, оонцеr{в1рm}, 
Новак у~м1хаєтьоя. 
Д-р Л.Ф1rоль: Роля виховникв в nлест1, Заnиски Укр . • 
Пластуна - Ч.І., Мюнхен, 1946, А 6. от. 20 + обгорт
ка, пикл. 

Іва.Е.Тут-Антонович: Проrраuв nJ..виховення - Звn.W . 
fіл. - Ч.2., Мюнхен, 1946, А 6, ст. 27 + обrортка, 
цикл. 

д~р л.Фіtоль: Орrан1зац1я nрац1 - Зоn . Укр . Пл. -ч.з . 
Мюнхен, 1946, А 6, от. 27 + обгортка, цикл. 

т.соwотулка: Шлях пл. новака, чвс nроСи ~рихильник~~ 
І. - ІІІ. сходини, Заn.Укр.П~. - Ч.4., {Серія І.Ч. Іf 
Uюнжен, І~46. А є. от. 2І • обrорткв, цикл. 
т.саuотулка: Елях nл. новакв,чвс nроби nрихильника, 

1f.-YI. сходини, звл.Укр.n~. - ч.s. (с.І.Ч.2./,мюв
хен, І946, А 6, от. 19. dикл. 
Т.Соvотулка: Ісnит на ·ле шиn от 1иь- и, 1.---11. 
сходини. Зап.Укр.Пл. -Ч.б. С.І.Ч.З. ,Мювхев,І9.6, 
А 6, от. 26. цикл. 

т.самотулкв : Іспит на пе шиn cтvn1RЬ Y.•1IIL 
сходини . Заn .Укр .Пл . - Ч. 7 . С .І .Ч.~. 
А б. от . 16, uмкл. 
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