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Леся Храплива 

ОСІННІЙ листочок 

Ромчик і Орися жили у Львові, де зелені городи і церкви чудові, 

де восени падає тихенько листя, вкриваючи шляхи килимом барвис

тим. 

Ходили вони щоранку обоє у школу. Хоч пильно вчилися, та 

школи не любили, бо там погані москалі учили. Там не було ікон, не 

знали там і свята, і молитов не дозволяли відмовляти. Та нічого ро

бити; мусіли у школу ходити... 

А коли Ромчик та Орися проходили ранком променистим попід 

ратушем, де леви два кам'яні, большевицьку бачили сторожу: з крі-

сами, насуплену, ворожу. Прапор лопотів на ратуші багровий, наче 

купаний в невинній крові. 

Тільки ввечорі, коли прийшли у хату, зачиняла вікна щільно ма

ти та розказувала про минуле дітям: як Вкраїна була славна в світі, 

про красу та про багатство України, та як татко в Воркуті1) десь гине. 

Слухав Ромчик мами слів завзято, в кулачки стискав все рученя

та, а в Орисі, мов роса по листі, по лиці спливали слізоньки перлисті. 

В листопаді раз, в неділю зранку, пішли Ромчик та Орися на про

гулянку. Де каштани жовті, в тузі всі похилі, де стояли мури Цита

делі.2) йшли. Сміялось сонечко осіннє і листки стелились по камін

ні. Кулями пошарпані, понурі, червоніли Цитаделі мури. 

Золотий листок серед дороги злинув — дітям просто перед но

ги. І нараз почули діти пречудову золотого листа дивну мову: 

— Де йдете ви стежкою обоє, тут колись важкі велися бої. А бу

ло це вже давно, нівроку: тисяча дев'ятсот вісімнадцятого року. 

— Ранок перший того листопада зустрічав усіх привітно, радо, 

бо над містом, мов бурхливе море, синьо-жовті маяли прапори. Впа

ли з рук кайдани всі ворожі, і здавалось: Правда переможе. Після по

лудня вже летіли з схованку ворожі перші стріли. 

— В бій пішли стрільці — чота та й за чотою, боронити довго

ждану волю. А за ними йшла, крізь тишу лиховісну, вулицями їх вела 

стрілецька пісня. 

— Тут, де я поклався вам під ноги, впав в бою стрілець біля до

роги. Плакав дощ, коли стрілець загинув в боротьбі за рідну Укра

їну... 

1) Воркута: Большевпцькнй концентраційний табір далеко на півночі. 

2) Цптаделя: міська фортеця у Львові, там боронилн-ся наші стрільці проти 

поляків. 

2 



Проминали довгі, довгі літа... Щось завжди мінялося у світі. То 

плило собі життя спокійне, то гарматами ревіли війни. Тільки місяць 

листопад у Львові все той самий: мрійливий, чудовий, все листки з 

дерев падуть додолу, шепчуть казку про колишню волю..." 

Підняла листок з землі Орися, той, що споминами золотився, і 

забрала зі собою в хату. За ікону там його поклала мати. 

І не знали большевицькії сторожі, з крісами, насуплені, ворожі, 

що несли в руках у хату діти казку ту, що ясним сонцем світить. Щ о 

у час важкий дає розраду: жовтий лист львівського Листопаду... 

ІЗ Щ О Д Е Н Н И К А ІВАСЯ-НОВАКА 



„ Г О Т У Й С Ь " Г О В О Р И Т Ь Д О СВОЇХ Ч И Т А Ч І В 

На початку треба б мені представитися вам. Та цього, мабуть, 

на той раз і не треба! Надто добре знаєте Ви мене, а я Вас! Вже май

же від чотирьох років, кожного місяця, заходжу я до Вас. Йдете Ви 

на сходини і вертаєтеся домів зі мною в руках. А тим, що заплатили 

за мене передплату — тим ще краще, бо їм приносить мене листо

ноша просто в хату. Ви ждете мене щомісяця, а коли трошки при

пізнюся, дуже нарікаєте! А коли тільки прийду, хапаєте мене зараз 

— (часом аж надто „сердечно", так, що з мене зразу залишаються 

тільки порвані листки!) — та починаєте читати. 

Таких дітей я найбільше й люблю: тих, що люблять мене чита

ти. Бо, хоч як соромно мені до цього признаватися, але є й такі но-

вачата, що мене кидають в кут та біжать на вулицю гратися. А я в 

них лежу в Куті та припадаю порохами, аж поки хто не візьме мене, 

щоб щось у мене загорнути чи накрити молоко перед мухами. Щ о ж, 

на жаль, є такі, але їх небагато, а ви певно не зараховуєте себе до них! 

Добрі читачі прочитують мене цілого від першої до шіснадця-

тої сторінки, розгадують всі загадки, пишуть розгадки до редакції, 

витинають фігурки із картоника-додатку та граються ними, а опісля 

кладуть мене на поличку, рівненько, число за числом. Коли ж про

мине рік, дають оправити всі десять чисел в одну чепурну книжечку. 



Оправлення коштує, але гроші на це мають вони зі своїх новацьких 

ощадностей. 

Таке діється зі мною, після того, як прийду до Вас. Але, певно, 

неодному та неодній з Вас цікаво, що діється зі мною, поки я до 

Вас прийду?! Отже розкажу Вам і те! 

Спершу мусить хтось написати та нарисувати те все, що знай

дете на моїх сторінках. Пише не хтось один, а багато-багато сестри

чок та братчиків з Америки, з Канади, з Німеччини та з Аргентини. 

Коли все вже напишуть та пришлють до Ню йорку, де я й виходжу, 

то тоді сестричка-редакторка замовляє малюнки до мене у пласту-

нів-малярів. Все написане йде до друкарні, а малюнки та світлини 

до клішарні. У друкарні складають те, що написане маленькими ме

талевими рядками. А в клішарні роблять з усіх малюнків відбитки-

кліші з металу. Виглядає це так: те, що бачите на рисунку біле, це 

ямки, вижолоблені у металевій плитці. А що чорне, то рубці, що 

вистають поміж ямками. 

Коли це готове, відбивають письмо та образки на гіршому па

пері, а тоді треба ще зробити поправки або коректу, щоб повига

няти з числа всіх чортиків-Хляпів, тобто всі помилки. 

Аж тоді відбивають мене машиною вже на доброму папері — 

і то ціле число на одному великому листку-аркуші. Таке число треба 

ще поскладати, розтяти на окремі картки та зшити на хребтику ме

талевими спиначами, щоб картки не розсипалися. Це все робить пе-

реплетня. 

Опісля братчик Влодко зі своїми новаками пакує мене, наліпляє 

адреси та висилає на пошту, щоб я зайшов до вас. 

Бачите, скільки людей мусить працювати, поки ви дістанете ме

не в руки!? І все, що роблять для мене пластуни — роблять даром, бо 

це їх добре діло. Але мусять заплатити за мене: і друкарні і клі

шарні і переплетні, а папір та друкарська фарба теж коштують! Ну 

й пошта мене даром не пересилатиме! Подумайте, скільки це все кош

тує! 

Тому-то мої редактори назначили місяць листопад — місяцем 

збірки на „Готуйсь". Вже в цьому числі вложені листи, що на них ви 

зберете гроші у ваших рідних та знайомих, а може ще й додасьте до 

того свої новацькі ощадності чи найдете собі якийсь новацький за

робіток, щоб ще більше грошей прислати? 

Я вже тепер радію, як то ви по-новацьки, з охотою візьметеся 

за це діло та як я через те могтиму приходити до вас завжди в час а 

навіть стану ще гарніший, як був досі! 

Ваш „Готуйсь" 



Щ О П И Ш У Т Ь Н А М Н О В А Ч К И ? 

Дві новачки з Шикаґо, Амери

ка, прислали нам такі ось опові

даннячка, що їх вони самі напи

сали: 

ЛИСТОЧКИ З УКРАЇНИ 

Останні сходини ми мали в пар

ку. Прийшла я з них дуже втом

лена, поклалася і думала, що маю 

писати про листочки. Думала та 

й заснула. І мала я гарний сон. 

Приснилось мені, що через вікно 

моєї кімнатки прилетіло кілька 

дуже гарних листочків та впало 

на мою подушку. Приглядаючись 

їм, я почула, як один заговорив 

до мене: 

— Ми — листочки з України. 

Летіли ми довго та далеко, щоб 

передати тобі та всім українським 

новачкам привіт з України. Діти 

в Україні також мріють про те, 

щоб бути новачками, але не мо

жуть, бо ворог не дозволяє. Але 

вірять, що коли спільно будуть і 

вони і ви молитися, то в корот

кому часі буде вам радісна зу

стріч — на Україні! 

Новачка Марія Кузич 

із роя „Чорнобривці" 

ОСІННІЙ ЛИСТОЧОК 

Був раз маленький листочок. І 

як він держався на дереві, на ма

ленькій галузці, вітер подув і зір

вав його на землю. Лежав той 

листочок на землі, лежав поміж 

тисячами інших листочків. Со

нечко його пригрівало, висушу

вало. Вийшли на прогулянку дів

чата, а це були новачки. Поба-

Дрот із новачками в Ню Йорку. 

Стоять — зправа: Ганка Коре-

нець —• сестричка Командантка 

пластунок на Америку, сетрички 

гніздові А. Гойдиш і Н. Шкамбара. 

чили гарні листочки на землі, по

жаліли їх та сказали: — Зберім 

ці листочки, щоб прикрасити ни

ми нашу домівку! 

Так і зробили. Діти збирали ті 

листочки та щоразу скрикували: 

— Такі гарні! 

— А які наші в Україні? 

Тоді один листочок в руках од

ної новачки каже: 

— Я листочок з України і я 

пролетів велику дорогу, через мо

ря, через гори, щоб долетіти до 

вас, мої любі українські діти. Ба

чу, що я не даром спинився у вас. 

Бачу, що живете думками про 

свою рідну Україну і розпитує

те, як там на нашій Батьківщині. 

Нині я гордий, що могтиму бути 

звами завжди на стіні у пласто

вій домівці. 

Дарія Кульчицька Листопад — це буде місяць збірки на Пресовий Фонд 

„ГОТУЙСЬ"! 

Постарайтеся про те, щоб Ваш Рій та Гніздо зібрали 

найбільше грошей на Ваш журналик! 



ОЧАЙДУШКИ ГОТОВЛЯТЬСЯ 

НА ЗИМУ 

Очайдушкам 

Капелюшки 

їжак шиє, 

Щоб не простудились 

Вушка, 

Носи й шиї. 

Вміє шити-вшнивати, 

Носить голочок багато, 

Не від нині — 

Все на спині! 

Дробенятам 

Теплу хату 

Ставлять бобри, 

Щ о загати 

Будувати 

Вміють добре. 

Малим гномам 

Аж до дому — 

Бзззз... 

Летять бджоли, 

Просто з поля. 

У збаночок 

Ллють медочок 

Золотистий; 

Буде щ о 

Зимою їсти! 

Хуртовина 

Як прилине: 

— Фюууу-у-уууу! 

Засипле 

Всі долини, 

Очайдушки 

В теплій хаті 

Казочки 

Будуть складати: 

Зі срібла, з золота, 

Із самоцвітів. 

Щ о б могли діти 

Всю зиму радіти! 
Мал.: Л. Бакович. 
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НА ЮВІЛЕЙНІЙ ПЛАСТОВІЙ ЗУСТРІЧІ 

Із ,,живої мапи України": гуцулочки з Карпат. 

Із живої мапи України": модель пластового табору 

на Соколі біля Підлютого. 



Герб Буковини (голово тура) Герб Донеччини (замок)' 

Молода із Сокальщини 
І Н Ш І 

Полтавка 

Усі фото: Л. Пежанська 
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Сірий Орел Орест 

Б О Г Д А Н К О В А П Р И Г О Д А 

Був погідний жовтневий ранок. 

Осіннє сонце своїм ласкавим про

мінням освітлювало село. Дим 

знімався вгору шнурочком із ко

минів селянських хат, знак, що 

буде гарна погода. Десь з поля 

долітав запах горіючого хмизу. 

Скрипіли колодязі — це стрільці 

напували коней. Вже три роки 

велася війна. Зі Сходу глухо гу

пали гармати і десь за лісом та

рахкотіли кулемети. 

У хаті Богданка кватирувала со-

тенна команда. Цілий великий 

валькир1) зайняли стрілецькі 

старшини на чолі з командантом 

стрілецької кінноти, сотником Ро

маном Камінським. У клуні на сі

ні спали стрільці, а в стайні при

міщено стрілецьких коней. 

Богданко дуже любив стріль

ців. Вони розказували йому каз

ки, вчили співати стрілецьких пі

сень і показували, як сідлати ко

ня. Та вже найбільше любив Бог

данко сотника Камінського. Пан 

сотник часто брав Богданка на ко

ліна та розказував про хороб

рих козаків. Не раз сиділи вони 

так цілими вечорами — пан сот

ник розказував, а Богданко слу

хав. 

Сьогодні Богданко грався в сі

нях зі своїм собакою, Бровком. 

Нараз добіг до нього гамір голос

ної розмови. Один стрілець, вихо

дячи з валькиря, залишив відкри

ті двері і Богданко почув, як пан 

сотник говорив своїм старшинам: 

— Панове, треба конечно щось 

зробити, щоб повідомити Коман

ду Корпусу про нашу ситуацію. 

Ворожі стежі зайняли ліс та пе

ретяли наш зв'язок з другою сот

нею. М и оточені. Полевий теле

фон не діє, мабуть ворожі стежі 

протяли дроти. Зовсім певно сьо

годні ніччю ворог заатакує нас. 

Якщо не дістанемо допомоги з 

Корпусу, наше положення загро-

жене. А завтра, пом'ятайте, разом 

з цілим Корпусом маємо піти в 

наступ на Конюхи!") Якби лише 

можна було передати вістку до 

другої сотні, яка має зв'язок із 

Командою Корпусу! 

— Але як? — озвався сотенний 

адютант?3) — М и ж вже посила

ли трьох гінців! Двох з них во

роги зловили, а третій, ранений, 

ледве вернувся назад! Перейти до 

другої сотні — про це немає й 

мови! 

Богданкові зароїлися думки в 

голові від почутого: треба ко

нечно передати вістку до другої 

сотні, щ о стояла в сусідньому се

лі. Але як? У лісі поміж селами 

були ворожі стежі! Як? Як? 

Нараз Богданко зважився на 

1) Валькир — бічна кімната. 

2) Село на Поділлі, де в 1915 році 

Січові Стрільці побили москалів. 

3) Ад'ютант — помічник, прибічнпй 
старшина сотника. 
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сміливий крок. Підтягнув поясок, 

сміливим кроком увійшов у валь

кир та виструнчився перед паном 

сотником. Очі старшин здивова

но гляділи на малого, десятиліт

нього хлопчину. А він, дивлячи

ся сотникові просто у вічі, трем

тячим голосом промовив: 

— Пане сотнику, я... я чув ва

шу розмову. Я знаю всі стежки 

і я... я піду до другої сотні! Я хо

чу теж бути стрільцем! 

— Ти? — здивовано спитав сот

ник. --Ти хочеш піти до другої 

сотні? Та ж у лісі зовсім певно 

зловлять тебе вороги! 

-— Я не боюся, пане сотнику! 

— відповів Богданко. — А в то

му лісі я знаю кожний кущик. 

— А може він і добре каже! — 

обізвався сотенний адютант. — 

Малого Москалі не скривдять. А 

це наша одинока можливість, є-

диний вихід!.. 

Очі пана сотника немов би хма

ринка затягнула. Чоло перетяли 

глибокі зморшки. Сотник відвер

нувся до вікна та довгу хвилину 

щось думав. А потім нагло обер

нувся, поклав Богданкові руку на 

плече та промовив: 

— Добре, хлопче! Попробуй 

дістатися до другої сотні з моєю 

запискою. Та вважай, будь обе

режний! Коли б тебе оточили во

роги, записку проковтни! 

Богданко увійшов в ліс. Сту-
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пав обережно від куща до куща, 

уважаючи, щоб не наступити на 

суху гілку, яка своїм тріскотом 

могла б зрадити його. А потім, 

упевнившись, що близько нема 

небезпеки, безшелесно посувався 

до наступного куща. 

Нараз десь перед ним заскрего

тіла сорока. — Це знак небезпе

ки! — подумав Богданко. Тихень

ко присів під кущем. Враз почув 

тріскіт галузок під важкими чо

ботами. Стежкою поблизу ішли 

два Москалі. З довгими штиками 

на крісах, бородаті, а їхні малень

кі очі бігали навколо, вдивляю

чись у кожне дерево, кожний 

кущ. Богданко скулився під ку

щем, заперши віддих, щоб ніяк не 

зрадити своєї присутносте. 

Мав щастя. Вороги не помітили 

його і пішли далі стежкою. Бог

данко заждав, аж затихли їхні 

кроки й почав продиратися далі. 

Скоро прийшов майже на самий 

край лісу. Між деревами просві

чувало ясне світло. Треба лише 

ще пробігти поле, а там, у селі, 

стояла друга сотня! 

Богданко пустився бігти. Та на

раз почув за собою оклик: 

,,Стой!" — і постріли з кріса. 

Богданко не зупинявся, а біг що

сили далі. Вже видістався з ліса 

у поле.. Аж тут раптом щось уко

лоло його в ліву руку понижче 

ліктя і рукавом поплило щось 

тепле. — Нема часу дивитися! — 

подумав Богданко і побіг межею 

далі. Через кількасот метрів по

бачив у полі стрілецьку стежу. 

Це вже були стрільці з другої 

сотні. Щосили погнав до них. 

Здивовані стрільці дивилися, як 

від ліса біг до них малий хлоп

чина. З лівого рукава спливала 

кров. 

— Хлопче, що з тобою? — зди

вовано спитав провідник стежі. 

Та Богданко лише зміг простяг

нути записку з-за пазухи і не

притомний впав на землю. 

Коли Богданко відкрив очі, то 

побачив, що лежить на ліжку у 

рідній хаті. Стрільці розбили Мо

скалів та привезли Богданка до

дому. Над ним похилилося доб

ряче обличчя його матері. Біля 

ліжка стояв пан сотник. 

— Герой з тебе, Богданку! — 

сказав він. — Твоя рана швидко 

загоїться. Буде з тебе добрий 

стрілець. 

Пан сотник потиснув Богдан-

кову руку і очі Богданка засяли 

радістю. 

Тієї ж ночі стрілецька кіннота 

під проводом сотника Камінсько-

го почала наступ на Конюхи. 

У В А Г А ! У В А Г А ! 

Вже появилися ім'янинові, уродинові та інші картки видання 

„ М о л о д о г о Ж и т т я " 

Замовляйте їх у нашій адміністрації та висилайте 

своїй рідні і друзям! 
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ЗІРКО, ПОКОТИСЯ!... 

— Мураю, іди-но геть від де

ревини!.. Такий старий, а такий 

нерозумний! Кахи... кахи... — 

дід Семен гнав коня від яблінки 

та не переставав соромити. — 

Тягнибіда куди розумніший за 

тебе, хоч ; молодший! 

Кінь перестав чухатись об де

рево і, схиливши голову зі соро

му, пошкандибав геть. 

— Бідна деревинко! Кахи... Ка

хи... та ж галузка в тебе злома-

на. Олесю,1) а йди-но принеси ді

дові масти! Кахи... кахи... 

Олесеві два рази не казати. 

Масть пахла медом і мала золо

таву краску. Це дідо умів таку 

масть робити і ще других навчив. 

Коли дідо варив масть, тоді все 

навколо пахло медом і живицею. 

А найбільш дідові руки. 

— Діду, чи яблінці справді бо

ляче? 

— Чи справді боляче? Кахи-

кахи... Щ е і питаєш? Та так бо

лить, як тебе нога боліла. 

Захарків собака добре Олеся 

був укусив. Щ е і по сьогодні ос

талася велика близна. Але нога 

здорова. Хочеться бігти над Дес

ну.2) Пірат3) валяє хвостом, очи

ма завертає. Гайда в перегони на 

луг, з Піратом і з вітром! 

1) Це оповідання про славного укра

їнського фільмового /режисера Олексан

дра Довженка, що помер недавно. 

2) Десна — ліва притока Дніпра. 

3) Пірат — морський розбійник. Тут 

— так назвали собаку. 

Щ 0 

Олекса Довіженко 

А на лузі трави зелені, а в них 

квіток безліч. А метеликів, а ко

машок, а цвіркунчиків! Радісно 

як! Олесь ганяється за Піратом, 

а сонечко золотом сипле на йо

го голівку. 

Ну, вже годі, годі! У бабино

му городі так затишно. Соняш

ники пахнуть, бджоли приліта

ють, солодкий медок збирають. І 

Олесеві забаглось їсти так, що 

ну! Та тільки простягнеш руку 

— і морква вже твоя. 

— Та чого ж ти така тоненька 

— маленька? — приговорює хло

пець і вимикає одну за одною. 

Був би певно повимикав усю 
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грядку, якби не баба. Який крик 

підняла! 

— А ти невіро, а ти бусурме

не!') Ач, якого лиха накоїв!? Я 

тобі зараз!.. Я тобі зараз... 

Баба бігла за Олесем. Втікав 

малий і ломив усе по дорозі. Тю

тюн, мак, квасолю, аж забіг у гу

стий малинник. А Пірат за ним. 

Довго ще лаялась баба, аж ма

лому страшно було. 

Став він думати, якби то зло 

направити і самі добрі діла тво

рити. І вирішив до церкви все хо

дити, людей шанувати, і постити 

часто, як дідо робив. 

Як рішив, так зробив. Пошукав 

дідову шапку, щ о її чути було 

котячим духом, надів її по вуха 

і пішов на вулицю, людей шука

ти. А тут нікого не видко. Тільки 

дід Захаоко сидить собі під ха

тою та й курить люльку. Біжить 

Олесь, шапку шанобливо здіймає 

та й проказує: „Слава Сусу Хри-

сту"... 

А дід — ні чичирк. 

— Не чув, — думає Олесь та 

знов до діда: „Слава Сусу Хри-

сту"! 

А дід ні чичирк. 

— Втретє піду! — І вже голос

но кричить: „Здорові були, ді

ду!" ' 

— Іди ти під три чорти! Та чо

го крутишся тут?!... 

4) Бусурмен - махоммеданпн, чоловік 

махоммеданської віри. Махоммеданамн 

були Татари, що часто нападали на Укра

їну, тому і слово „бусурмен" - туї 

означає лайку, погане прізвище. 

І був би так день Олесеві мар

но пропав, якби не батько. Поті

шив його, мовляв, дід Захар щось 

міркував і роздумував якраз, а 

творити добрі діла треба не од

ного дня, а ціле життя. А потім 

удвох з батьком пішли на річку 

на Десну. 

- Попливемо рікою до наших 

сіножатей, а там і переночуємо 

в курені. — казав батько. 

Човен пливе за водою. Хмари 

пливуть над головою. Вечір роз

гортає синій серпанок по хмарах, 

травах і воді. Зірки, одна краща 

за одну виходять зустрічатись на 

небесний шлях. Вони моргають 

до Олеся. Олесева думка біжить 

по золотій нитці ген на небесний 

шлях, до зірки. 

-- Зірко, покотися! - - в ту ж 

мить зірка покотилася. 

— Трави, заспівайте! - - про

бує дальше Олесь, чи послуха

ють його. Шумлять трави, дерка

чі гукають, цвірінчики грають. 

— Леве, явися! — на березі лев. 

Справжній лев. Рев затряс усім 

навколо. Все принишкло. Самий 

тато — Петро Довженко, козаць

кого роду, та і він задеревів. 

Струя віднесла човен до друго

го берега. Біля куреня розпали

ли ватру. Цілу ніч горів огонь. А 

лев (може то й не був лев, може 

то Олесеві лиш так здалося?) — 

вже й не появився більше. Зача

рована Десна нашіптувала Олесе

ві незабутні казки... 

Ле. К. 
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ХРЕСТИКІВКА 

1. Інакше: пасовище. 

2. Живе в воді. 

3. Дівчата носять на голові. 

\. Опадає осінню з дерева. 

5. Малий стіл. 

В. Ставимо на кінці речення. 

7. Ім'я гетьмана Мазепи. 

?,. Залишається на дні посу

дини, коли якийсь плин 

стояв V ній довго. 

Букви на місці хрестиків 

дадуть назву місяця, що в 

перший день його Західня 
Україна визволилася з-під 

чужого панування. 

Н А Ш ДОДАТОК 

Щ о робити треба з цим додат

ком, знають вже добре всі пильні 

читачі „Готуйсь". Та ще треба б 

Вам знати, що він представляє. 

Хтось вже догадався? Так, це бої 

за місто Львів, у днях між пер

шим та двадцять першим листо

пада 1918-ого року. Бачите пол

ковника Дмитра Вітовського, що 

командував українським військом 

у ті дні, бачите і стрільців, що 

б'ють ворогів-поляків із кулемета 

під кам'яними статуями левів, під 

міським ратушем. Бачимо і бої на 

львівському залізничому двірці. 

Цими витинанками можете влаш

тувати собі таку листопадову гру, 

як вона була подана минулого 

року в листопаді з „Готуйсь", 

або прикрасити ними домівку, чи 

ваш кутик у Листопадові Дні! 

ЗАГАДКА 

На горі біліють мури 

Храму Переможця-Юра, 

А під ратушем два леви --

Вірні слуги королеві. 

Збудував король Данило 

Місто, щоб ім'я носило 

Князя Лева — до віків, 

Галицьку столицю 
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