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ДВІ к н и ж к и 

Зійшлися дві книжки 

Галі та Оришки. 

Одна чиста, мов на свято, 

Друга — вся пом'ята. 

Візьме книжку Галя — 

(Довго отягалась!) 

Зараз пальці всі немиті 

На книжці відбиті. 

Бо зна« Оришка, 

Щ о добрий друг — книжка, 

Пильно лиш її читати — 

Розкаже багато. 

Кине книжку Галя — 

(За котом погналась!) 

Впаде книжка десь під ноги, 

Позгинає роги. 

Бо тільки Оришка 

Дочитає книжку, 

Має здавна добру звичку: 

Кладе на поличку. 

Так росте Орися, 

Щодня щось навчиться. 

А що буде Галя знати? 

Скажтіь новачата! 



Сестричка Леся 

ЗОЛОТОРОГИЙ БАРАНЧИК 

(Закінчення) 

Золоторогий баранчик щасливо переплив океан у скриньці на 

великому кораблі. І зрештою станув на виставі у крамниці в вели

кому американському місті. Біля нього поклали крамарі всуміш 

гаптовану кірґізьку11) шапочку, грузинський12) ніж із цяцькованою 

ручкою, литовський13) тканий пояс та ярко розмальовану москов

ську деревляну ляльку. 

Баранчик стояе та мозчав. Мовчали теж всі інші предмети. Про

хожі кидали байдуже оком на це все „російське", як вони казали, 

добро. Але вони не знали, яка тиха дружба була поміж баранчиком, 

поясом, шапкою й ножем, а як відверталася від них московська 

лялька. Вони не знали, як мріяв пояс про свої тихі литовські ліси, 

як бачив у сні ніж хоробрих лицарів-джіґітів, як тужила шапочка 

за своїми гарячими степами, та що думав весь час золоторогий ба

ранчик із карпатських гір. 

Так було довго-довго. А ж ввійшов у крамницю пан із хлопчи

ком. Хлопчина став цікаво розглядатися та вкінці показав пальцем 

на баранчика: 

— Татку, прошу мені купити цю забавку! — промовив гарною 

й чистою українською мовою. 

Батько поглянув та усміхнувся: 

— Ти добре вибрав, Юрчику! Коли я ще був такий, як ти, ба

вився такими ж баранчиками, що їх наші гуцули приносили з Кар

ії) Кіргізи — нарід в Азії, що ним володіють тепер большевики. 

12) Грузини — хоробрий нарід на горах Кавказу, на полудневому погра-
ниччі України. Вони довго не піддавалися москалям та завзято воювали проти 

них. Про ті бої написав наш поет Тарас Шевченко і свою поему „Кавказ". 

13) Литовці живуть на північ від України. Колись Литовське Князівство 

перебрало було мову, віру й звичаї Княжої Русі-України. Тепер Литва теж під 
московсько-большевнцькнм пануванням. 



пат аж у Львів. А цей — і взяв баранця в руку та прочитав печатку 

на ньому. — Цей теж з України. Прислали його тут наші вороги, 

щоб похвалитися перед чужинцями не своїм, а нашим добром. Отже 

ти дістанеш його від мене на ім'янини. 

Юрчик сказав: — Дуже, дуже дякую! — І навіть не дозволив 

продавщиці загорнути баранчика в папір, бо для цього треба бу

ло б випустити його з рук, а Юрчик не хотів. 

Коли Юрчик їхав цього літа в табір, баранчик сидів у його на-

плечнику, завинений аж по золоті ріжки — у теплі Юркові скар

питки. 

Як лиш Юрчик розклав свою постіль на польовій лежанці, ба

ранчик заховався під подушку, у рожевій, пухнатій Юрчиковій 

піжамі. 

* коли братчик бунчужний робив вперше перегляд кімнат, від

кинув подушку та похвалив Юрчика. Бо під подушкою не було ні

чого зайвого: ані брудних скарпиток, ані мокрих купелевих штан-

цят. Була лиш сама піжама, і та гарненько та рівно складена. Тіль

ки в одному місці виглядав з-під неї якийсь підозрілий горбок .. . 

Так братчик найшов золоторогого баранчика. Оглянув з усіх бо

ків, усміхнувся та сказав: 

— Це дуже гарний баранчик! А ти не хотів би показати його 

цілому таборові? 

— Ні! — Відпалив Юрчик, червоний, мов буряк. 

— А чому? 

— Бо це правдивий, з України. Я нічого іншого такого не маю. 

А хтось міг би його мені знищити. . . 

— Це — як хочеш. — Сказав братчик та уважно поклав ба

ранчика, ще й рукавом піжами прикрив, а сам почав переглядати 

Богданкове ліжко. 

** 

* 

Потім був вогник і вечірня молитва. При вогнику всі разом на

звали табір: „Карпатська Полонина". Кожний кричав якнайголос-

ніше цю назву, а Юрчик ще голосніше за всіх. А ще перед молит

вою всі братчики освітили ручними ліхтариками підніжжя таборо

вої щогли. І всі побачили біля нього висипану з землі правдиву го

ру. Вся вона була обтикана смерековими гілками, тільки на вер

ху була полонина, на ній правдива колиба з патичків, а біля коли-



би хлопчик-гуцулик із сопілкою. Його окружили дерев'яні овечки. 

Навіть і собаки-вівчаря не бракувало. 

Після молитви всі пішли спати у свої курені. Звечора було ду

же темно, аж опісля виплив на зоряне небо великий місяць. І поба

чив поміж вівцями на полотілні Юркового золоторогого баранчика. 

Навіть місяць не знав, як він туди дістався. Знав тільки братчик, 

що стояв на стійці. Він пильно слідкував за Юрком, але зівсім не ди

вувався і не перешкоджав йому. 

Зате здивувався Юрчик зранку! Замість звичайного свистка 

збудив його та його товаришів — свист баранчика. 

Того ж ранку братчик писар прочитав у наказі: 

„Новаки табору „Карпатська Полонина!" 

„На всі зайняття буде Вас скликати свист золоторогого баран

чика. Прислухайтеся йому добре, бо цей баранчик справді зробле

ний в Україні. 

Підхорунжими в таборі будуть кожного дня ті новаки, що спов

нять якесь найкраще діло. На сьогодні назначуємо підхорунжим но

вака Юрка". 

Кінець 

Братчики та новаки із табору „Над Водою" біля Дітройту, Америка, 

вітають усіх читачів „Готуйсь". 



ЗбхлиЛлх<Л Мллл-ш-^иь сллл̂ ил,-*̂  

ь, -ь Ч '•' •"? 

.Мал. Р. Баб'юк 



Ле К. 

А Щ О Т А М , З А Ц И М О Т В О Р О М ? 

Нас було чотири: Влодко — 

Шкварок, Куба — Волокита, Не

стор — Скакун і я — Віктор, а 

звали мене Микита. 

Шнур до кілка при землі вже 

був прикріплений, грубий дрю

чок лежав при отворі. Ліхтарна 

ждала сірника. Влодко шукав 

його по кишенях. Не міг знайти. 

Певно крізь діру висунулись по-

дорозі. 

— Ну, де твої сірники? Ми 

все принесли, а ти? — нетерпе

ливився Нестор, що легко спа

лахував. 

— Щ е через тебе не підемо! 

— докинув і я собі та почав сви

стати. 

Влодко засоромився. Цілий по

червонів. Брудною рукою від

горнув чуприну, витер уста та 

замазав собі ціле обличчя. Вже 

геть розгубився. Щ е трохи, мо

же був би і заплакав. 

— Хлопці, ша! В мене є сір

ники. Не багато, але стане. 

З довгих, бездонних кишень 

Волокита витягнув кілька сір

ничків і коробку. Всім полегша

ло. Можна іти, значить. 

В цій хвилині пригадалось ме

ні, що там можуть бути лиси, а 

може ще яка інша звірина, хто 

його знає? 

— А як там лиси сидять со

бі, га? 

Хлопці трохи остигли в запа

лі. Перед нами хмарно насупив

ся не надто великий отвір. Але 

що поза ним? 

— Давай шнура! Як рішили 

йти, то йти! 

Волокита взяв дрючок і шнур. 

Всадив дрючок крізь отвір, щось 

там стукав. Я засвітив ліхтарну. 

Куба всадив ліхтарну і голову в 

середину та став пхатись крізь 

діру. За хвилину щез в отворі. 

Ми стримали віддих. 

— А ну-ко хлопці! — весело 

гукнув Волокита, — ходіть сю

ди! 

Один по однім пхаємось крізь 

отвір. От і печера. Темно. А як 

звикли, бачимо, що печера мала, 

низька, але ми стоїмо всі. 

— А осьде хлопці, чи не но

вий це отвір? 

— Не лізь поперед батька в 

пекло! — дуже серйозно сказав 

Куба, відсуваючи мене від от

вору. 

— Бач, як згордів! — поду

мав я, — коли прирівнює себе 

до батька. Та все таки він в шос

тій, а я в п'ятій! 

А Куба вже був у другій пе

чері. Щось неприємно запища

ло, злопотіло крилами. 

— Це тільки величезний ли

лик. Світіть свої свічечки! 

Ця печера була ширша, дов

ша, але не вища. З кутка диви

лось щось на нас блискучими 

очима. Але не рухалось. Я взяв 

дрючок і легко порушив. Щось 



задзвеніло. У світлі лямпи стояв 

свічник. Мосяжний. А там ще 

щось. Ми йшли далі, тримаю

чись шнура, так, як наказував 

пан Кипарук. Печера звужува

лась та похилялася все щораз 

більше вниз. Свічки стали гас

нути. Блимала тільки лямпочка. 

Ставало трохи ніяково, хоч ми 

і відважні хлопці. Йшли ми мов

чки. 

— Вертаймось! — крикнув на

раз Волокита. І не треба було 

нам повторяти. 

Тепер перша печера видалася 

зовсім ясною. Крізь отвір синіло 

небо. Майже без труду вийшли 

ми знов на поле. Вимазані, бруд

ні, але горді. Цікаво, чи дій

шли б ми цим ходом аж до міста. 

Пан Кипарук казав, що він кін

чається аж під старинним мана-

стирем. Там у пивницях є вели

чезна залізна брама, замкнена 

на тяжкі колодки. 

— Я гадаю, що той хід вже 

завалився і пройти не можна, — 

сказав своє слово наш Волоки

та. — А чи бачили ви там кості? 

— додав по хвилині. 

— Де? Які кості? 

— А там, де ліхтар, було ви

дно. 

— Ну то що? — буркнув не

радо Влодко. 

— Як то „що?" Там хіба лю

ди погибли. Та ж там колись хо

валися наші, як татари йшли че

рез Покуття Чорним Шляхом. 

Так розказують старі люди. 

— А ось пан Кипарук казав, 

що він, з другим ще хлопцем хо

див аж до цих залізних воріт. Я 

сам це чув, — переконував я то

варишів. 

— Е, коли це було! Він тепер 

старий дід! 

— Але ми таки були, були, 

були! — скакав собі Нестор, бо 

він був Скакун. 

Сонце зайшло. На обрії було 

червоно, немов пожежа по тата

рах. Від сторони ліска ішов по 

стерні осінній вечір. 

Усі посхоплювались на ноги. 

До дому ще далеко! А що ска

же тато, як пізно прийду '. 

мав я, і приспішив ходу. 

ду-

А це вхід до печер у селі Страд-

чу під Львовом, прикрашений 

статуєю Матері Божої. У цих пе

черах ховалися колись люди пе

ред нападами татар. На світлині 

українські дівочі школи зі Льво

ва відвідують ці печери. 



Тетяна Душенко 

Прощальна пісня табору „Новий Сокіл" 

Музика пл. Залеські і Душенко 

> \ ^ • ^ і ї ^ ^ • \ | ^ , 1 ^ I ^ ^ ' і ^ ^ ^ I т ^ т 

Звивайте шатра і прапори Відходить Сокіл в далечінь-

Щ Щ ^ ^ ^ ^ Ш 

а нами зеле -ніють бори, В Чорнім Ярі дрі- ма - є рінь. 

Звивайте шатра і прапори, 

Відходить Сокіл в далечінь. 

За нами, зеленіють бори, 

В Чорнім Ярі дрімає рінь. 

Прощай, незбагнена природо, 

Прощайте, впоряд і наказ! 

Як сонце, що тепер заходить, 

Ми ще повернемось до вас! 

Ч И З Н А Є Т Е Щ О . . . 

... на острові Ява находиться озеро, яке випускає великі бульки. 

Пара та гази, що творяться у воді, збираються у бульки біля 6 стіп 

(майже два метри!) у промірі. Вони підносяться високо в повітря 

та там голосно тріскають. 

. . . пава це знак індуського божка Крішни. Вважають її свя

тим сотворінням 250 мільйонів індійців в Азії. 

... пружки на зебрі не чорні, а білі. В давнину зебри були цілі 

чорні, — біла барва на їх смугах, це тільки кінчики волосків. 

. . . атомова бомба, хоч яку велику має силу, використовує тіль

ки одну тисячну частину всієї енергії, що її може дати розбиття 

атому. 

. . . комах на землі так багато, що разом творять вони чотири 

п'яті всього звіринного світу. 

. . . черепаха може пройти одну милю протягом однієї години. 

Слимак пролізе цю дорогу впродовж трьох тижнів. 

Подала сестр. Оксана Драґан 



ЛІЧИЛКА 

Чи знаєте, що таке лічилка? 

Певно не лиш знаєте, але й ча

сто вживаєте, коли бавитеся в 

лови чи в хованку і треба якось 

рішити, хто починає гру! Ось 

тут і маєте таку лічилку: 

Зірвався листочок, 

Упав на горбочок. 

На горбочку котик спав, 

Пробудився і сказав: 

— М'яв! 

На кого випаде „М'яв", той бу

де ловити чи шукати у грі. 

К. Перелісна 

О С І Н Ь 

Жовкнуть трави в полі, 

Квіти у ліску, 

Облітає листя 

Із дерев в садку. 

Сумно вітер виє, 

Сонечка нема, 

Плачуть хмари сиві — 

Літечко мина. 

І пташок не чути 

В полі і садках, 

Листячко зів'яле 

Жовкне на стежках. 

-Зг~^. 

Тетяна Душенко 

ЛЕБІДКА 

Квіти, квіти на леваді 

І травички по достатком. 

Щупає, пасеться радо 

Тут погане каченятко. 

А Катруся у віночку 

Гладить все пір'їнки сірі, 

Дивлячись в блискучі очка 

Загадочні, як той вирій. 

Як у казці Андерсена1), 

Щ о здійсняється так рідко: 

Це не качка сіро-синя, 

Це ж прекрасная лебідка. 

і) Ганс Христіян Андерсен — відо
мий на цілий світ данськнй письмен
ник, що писав чудові казки для дітей. 
Він і написав казку про погане каче

нятко, що його всі відштовхували, аж 

поки воно виросло. Тоді стало ясно, 

що це не було каченятко, але лебідь, 

що перевищив красою всі інші домаш

ні птиці. 



„ 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 

Дорогі мої Читачі! 

Як бачите, я вже знов прий

шов до Вас. А ще скажу Вам 

на вушко, що тепер, коли берете 

мене в руки, вже друкується і 

чергове моє число, листопадове. 

Незабаром одержите і його. Пі

сля нього прийде грудневе, а то

ді — починаємо з Богом новий 

рік. Та Ви всі це добре знаєте, 

що треба й Вам щось зробити, 

щоб я до Вас і дальше приходив. 

Знаєте, що? Треба, щоб Ви за

платили передплату на новий 

рік! 

Це робиться дуже просто: пе

редплата виносить тільки два 

доляри. А якщо Ви належите 

до якогось роя та маєте своїх 

братчика чи сестричку, вони збе

руть від Вас по два доляри а 

потім будуть щомісяця роздава

ти Вам все нові мої числа. Як

що ж Ви живете самі, десь да

леко від інших українських ді

тей, перешліть передплату про

сто на адресу Пласту в Америці 

(„РЬА8Т" Іпс, 140-142 2па Аує., 

Яете Уогк 9, N. У., II 8. А.), бо 

це тут мене видають. І тоді я бу

ду приходити просто до Вашої 

хати через цілий рік. Так воно 

вже мусить бути, що за журнал 

треба платити. Коли Ваші Бать

ки і інші поважні старші люди 

дістають свої журнали чи газе

ти, — мусять за них теж плати

ти. Так, як Ви за мене. Бож тре

ба мене надрукувати на папері 

та фарбою, а папір та фарба 

коштують немало. Треба з усіх 

образків поробити відбитки-клі-
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ші, а це теж коштує. Треба ме

не й розіслати — а за те пошта 

бере оплату. Тепер вже розумі

єте, чому за мене треба платити! 

А тепер, коли вже розпочав 

гутірку з Вами, хочу теж і по

яснити слова зі словничка, що 

його бачите збоку. Бо на жов

тень, на місяць книжки, підібра

ла для Вас сестричка Світляна 

такі слова, що мають щось спіль

не із книжкою та друком. А се

стричка Ксеня ще й намалюва

ла до них образочки. 

Отже бачите тут у першу чер

гу саму книжку. Книжку пише 

звичайно одна людина. Але тра

пляються і книжки, що їх пи

ше більше людей разом. Тоді 

книжка називається „збірник". 

Коли ж такий збірник вихо

дить не лиш один раз, а постій

но, скажемо що чверть року, чи 

щомісяця, тоді він називається 

„журнал". Коли ж виходить ча

стіше та містить найбільше віст

ки про те, що зараз діється у сві

ті, називається „часопис", або 

„газета". 

Дома складаємо всі часописи, 

книжки та журнали на полич

ки. Якщо поличка має більше 

поверхів (з-французька „ета-

жів"), тоді називаємо її „етажер

кою". 

А велика збірка книжок, чи то 

вона буде в когось дома, чи при 

якій школі, чи товаристві, нази

вається книгозбірня або „бібліо

тека". Ця назва походить від 

•г-МШ 

Бібліотека — 

ІіЬгагу — 

аіе Віісіїегеі 

(ВіЬІіоІЇїек) 

Книжка — 

Ьоок — 

<1а« ВисЬ 

Журнал — 

та^агіпе — 

сіаз іГоитаІ 

Етажерка — 

Ьоок сазе — 

ааз ВйсЬег-

£езЬе11 

Часопис — 

пе'гсзра.рег — 

сНе 2еііип§-

Друкарня — 

ргіпт.іп§ зіюр -

сііе Опіскегеі. 
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грецького слова „біблос", що 

означає „книжка". 

Тепер же скажіть, чи зна

те Ви, чого новак на образку 

видряпався аж на найвищу по

лицю та ще й розглядається 

крізь далековид? Бо коли чита

ємо багато книжок, то пізнаємо 

так багато, як би самі ми об'їзди

ли цілий світ та оглянули все, 

що цікаве в ньому! 

От бачите, як багато Ви вже 

тепер знаєте! А коли будете 

дальше пильно читати книжки, 

ще більше знатимете! 

Готуйсь! 

Ваш „Готуйсь" 

н = м 

п о п 

її}** 

а - и 

> ^ - Х - 5 і < к=в 

и с т 

к * г 
А 

б 

Мал. І. Савойка 

А це ребус. Назва його по-латині значить „речами". Бо й справді 

тут не все написане словами, а більше образками різних речей. 

„Готуйсь" вже не раз давніше містив такі ребуси. Спробуйте відчи

тати цей. Буде це неважко, бо тут написаний відомий вірш Івана 

Франка. Цей вірш особливо треба згадувати в жовтні, 

в місяці книжки. 
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л. м. 

Х Л Я П С Т А Є Д О З М А Г А Н Ь В Ч И Т А Н Н І У К Р А Ї Н С Ь К И Х 

К Н И Ж О К 

(Сцена представляє гарно при

брану новацьку домівку. Брат

чик Гніздовий сидить за столом, 

кругом нього новаки, кожен дер

жить по кілька книжок). 

БРАТЧИК: (До 1-го Новака). 

Так, це гарно! Я переглянув 

всі твої книжки. Вони вдержа-

ні чисто, оправлені в папір, 

щоб не нищилися. Кожна під

писана, на знак, щ о вона твоя. 

Ти знаєш, щ о в кожній книж

ці написане, а щ е й умів роз

казати, як кожну книжку сам 

собі добув . . . 

1. Н О В А К : Братчику, то я ді

стану перше місце в змаган

нях? Я дуже хотів би його 

дістати! 

Б Р А Т Ч И К : Пожди, я ще всіх не 

провірив. М о ж е хто інший бу

де мати щ е кращі осяги. 

Х Л Я П : (Чортик із хвостом за

крадається тихенько крізь две

рі. Його ніхто не помічає. Го

ворить до глядачів). О, то це 

тут новаки зібралися! Я дуже 

люблю крутитися поміж но-

вацтвом. Треба б мені лиш 

якось трохи до них приподіб-

нитися, а то пізнають чорти

ка — і буде біда! Не раз вже 

таке бувало! Спершу треба ме

ні прибілити хоч дещо лице. 

Добре, щ о дорогою захопив у 

крамниці торбинку з мукою! 

(Висипає муку собі на лице). 

Так тепер мабуть вже добре. 

Щ е б роздобути хустину, бо 

в них такий звичай, що му

сить бути хустина на шиї! 

(Пчихає голосно). А-а-апчих! 

2. Н О В А К : На здоров'я! 

ХЛЯП: Дякую! (Ще голосніше). 

А-а-а-апчих! 

2. Н О В А К : (Звертається до ньо

го). Ов, ти десь простудився! 

Х Л Я П : (Жалісливо). І то дуже! 

Щ е й тепер дрижу з холоду. 

Брррр! Коби хоч зав'язати яку 

хустину на ш и ю — зараз по

могло б! 

2. НОВАК: (Скидає свою хусти

ну, дає йому). Маєш візьми 

собі. Я ще й так не маю до

брого діла на сьогодні. 

ХЛЯП: (Покірно). О, дуже, ду

же дякую! (Одягає хустину 

кінцями на плечі). 

2. Н О В А К : Як ти її одягнув? 

Це ж не в той бік! 

Х Л Я П : Я звик все робити не в 

той бік! (Поправляє хустину, 

підсувається ближче до БРАТ

ЧИКА). 

Б Р А Т Ч И К : Добре, хто тепер на 

черзі ? 

Х Л Я П : (Підсувається ще ближ

че). Я! 

Б Р А Т Ч И К : Ти? Я щось собі те

бе не пригадую в Гнізді! 

Х Л Я П : Якже ні? Я був на 
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кожних сходинах! (До гляда

чів). Тільки за дверима! 

БРАТЧИК: Я ж знаю своїх но

ваків, але твого обличчя якось 

собі не пригадую. 

ХЛЯП: О, я мав минулого тиж

ня страшний випадок: налеті

ла на мене атомова бомба та 

підкинула мене так високо, 

що я впав аж на місяці. . . 

ВСІ: (Здивовано). Аааа! 

БРАТЧИК: Та що ти таке вер

зеш? Пам'ятай, що новак го

ворить завжди липі правду! 

ХЛЯП: (До глядачів). Добре, 

що я не новак! (До БРАТЧИ

КА). О, я завжди говорю тіль

ки правду! 

БРАТЧИК: Якщо так, то як же 

ти повернувся звідтіля на зем

лю? 

ХЛЯП: Гм . . . (Думає). Дуже 

просто: туди пролітав якраз 

штучний сателіт, я вхопився 

за його хвіст та так прилетів. 

Тільки в цьому сателіті сиділа 

собака, та й так покусала ме

не, що годі й пізнати . . . 

БРАТЧИК: Хай тобі буде, хоч 

в це дуже важко повірити. Так 

скажи, які ти книжки читав? 

ХЛЯП: Які? О, різні! 

БРАТЧИК: Але які, вичисли! 

ХЛЯП: Ну... великі, малі, тов

сті, тоненькі, з образками, без 

образків . . . 

БРАТЧИК: Я не про те питаю! 

Скажи, які це були книжки? 

ХЛЯП: В твердій і в м'якій об

кладинці, в червоній, в синій, в 

зеленій . . . 

БРАТЧИК: Ні, але як вони на

зивалися ? 

ХЛЯП: Таж . . . книжки! 

БРАТЧИК: Але які були їх на

головки ? 

ХЛЯП: Наголовки ? .. Гм ... 

(Заглядає на верхню книжку, 

що її держить 3. НОВАК. Чи

тає поволі та з трудом). С-и-н 

Ук-ра-ї-ни . . . 

БРАТЧИК: Ага, а про що там 

пишеться ? 

ХЛЯП: Про . . . про . . . сина ... 

БРАТЧИК: А як він називався? 

ХЛЯП: Дуже гарно називався. 

Мені його ім'я дуже подоба

лося. 

БРАТЧИК: Але ж яке воно? 

ХЛЯП: (Штовхає 3. НОВАКА). 

Як він називався? Скажи ме

ні зараз! 

3. НОВАК: (Відступається). Та 

не штовхайся! Це негарно! 

ХЛЯП: (Зрадів). О, я вже при

гадав! Він називався Тане-

штовхайся Ценегарно! 

БРАТЧИК: Як, як? (Всі смі

ються). 

ХЛЯП: А так! На ім'я Тане-

штовхайся а на прізвище Це

негарно. 

БРАТЧИК: Ні, такого й на сві

ті не було! Як же ти читав? 

ХЛЯП: Я дуже уважно читав. 

Це такий найновіший спосіб, 

що його я сам видумав: кла

деш голову на книжку і спиш. 

І тоді вся мудрість із книжки 

сама прийде тобі в голову ... 

БРАТЧИК: Так ти мабуть і чи-
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Мал. 3. Витанович 

тав! Я не можу тебе навіть 

прийняти до змагань. 

ХЛЯП: Братчику, я інші книж

ки теж читав! 

БРАТЧИК: Які саме? 

ХЛЯП: (До 4- НОВАКА). Щ о я 

ще читав? 

4. НОВАК: Хіба я знаю, що ти 

читав? Я ось читав „Лиса Ми

киту". 

ХЛЯП: (До БРАТЧИКА). О так, 

я читав „Лиса Микиту"! Як 

же я міг забути! ? 

БРАТЧИК: А хто його написав? 

ХЛЯП: О, певно, що хтось му

сів написати! 

БРАТЧИК: Але хто? 

ХЛЯП: Я не знаю, бо там не бу

ло першої сторінки. Хтось вир

вав, видно . .. 

БРАТЧИК: Ну а хто це був Лис 

Микита ? 

ХЛЯП: То був ... То був такий 

індійський цар, що знав різні 

чари та міг перемінитися в ли

са, коли лиш захотів. Тоді він 

мав срібні вуха та золотий 

хвіст . . . 

Б Р А Т Ч И К : Щ о це за нісенітни

ці? Я такого нігде не читав! 

Х Л Я П : Бачите, братчику: і ви 

самі не читали, а хочете, щоб 

я знав! 

1. Н О В А К : Як ти говориш із 

братчиком ?! 

2. Н О В А К : Хіба новак так гово

рить? 

3. Н О В А К : Ти певно й не новак! 

ХЛЯП: (До глядачів). Ого, та

ки пізнали! Треба втікати, а 

то лихо буде! (Хоче втікати, 

новаки хапають його за хвіст, 

він втікає за двері, новаки всі 

разом тягнуть хвіст до себе). 

1. НОВАК: Держи! 

2. НОВАК: Лови! 

3. НОВАК: Тягни! 

(Хвіст зривається, всі новаки 

падуть покотом). 

4. НОВАК: Ай! 

1. НОВАК: Ой! 

2. НОВАК: Ах! 

3. НОВАК: Втік! 

4. НОВАК: А що це в нас в ру

ках? 
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БРАТЧИК: (Бере обережно 

хвіст, підносить вгору). 

1. НОВАК: Хвіст! 

2. НОВАК: Чортячий хвіст? 

3. НОВАК: То це чортик був? 

4. НОВАК: Та видно що не но

вак, а навіть не хлопець, тіль

ки чортик! 

БРАТЧИК: Добре, що собі пі

шов! Я так зразу й міркував, 

що тут справа якась нечиста. 

Та тепер ви, чемні хлопці й 

правдиві новаки, покажіть, 

яка різниця поміж вами та 

ним! (Сідає за стіл). Ходи ти, 

Михасю, зі своїми книжками! 

Покажи їх та розкажи, що ти 

прочитав! 

2. НОВАК: (Подає БРАТЧИКО-

ві дуже багато книжок). Я 

прочитав такі книжки: „Коб

заря" Тараса Шевченка, „Ли

са Микиту", „Малого Мирона" 

— Івана Франка, „Олесю" Бо

риса Грінченка, „Шлях велет

ня" Наталі Лівицької-Холод-

ної, „За сестрою" та „Віддя

чився" — Андрія Чайковсько-

го, „Сина України" Злотополь-

ця-Федева, „Хлопці з зеленого 

бору" Романа Завадовича і... 

(Заслона спадає поволі) 

Пластунки та пластуни із Ден-

веру, на далекому заході Амери

ки, під час прогулянки. 

Новачки „Дзвіночки" із Шікаґо 

разом зі своєю сестричкою Да-

дою Турулою, що не тільки всі 

читають „Готуйсь", але кожна 

має в своїй власній книгозбірні 

всі дитячі українські книжечки, 

які лиш появилися. Чи не хоті

ли б і Ви їх мати? 

Це світлина із новацького табо

ру „Тарасівна" аж у Сидней в 

далекій Австралії. На ній бачи

мо, як наймолодший новак Юр

чик Качан звітує командантові 

братчикові М. Свідерському. Під 

щоглою маленький пам'ятник 

Головному Отаманові Симонові 

Петлюрі та карта України, при

крашена витинками із „Готуйсь". 
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Новак, юне орля Зенон Бемко, 

член роя новаків - самітників 

„Зайчики", живе в Сієтл, у стей-

ті Вашінґтон в північній Амери

ці. В його околиці нема новаків 

ні новацького табору, а до най

ближчого новацького табору бі

ля Шікаґо — дуже далеко. То

му цього року він не міг бути в 

новацькому таборі. Зате відбув 

дві прогулянки та з однієї з них 

прислав спомин до хроніки сво

його роя „Зайчики". 

Спомин з прогулянки 

В неділю, дня сімнадцятого 

липня о шостій годині вечора 

поїхали ми до Державного Лі

су Снолкемі на однотижневу 

прогулянку. На місці були ми в 

дев'ятій годині вечора. Цієї ночі 

спали ми під голим небом. 

Другого дня ранком розложи-

ли шатра та побудували стіл. 

Ми ходили на кілька прогуля

нок. Але найцікавіша була про

гулянка до гарячих джерел. Ми 

йшли стежкою, що колись була 

залізничим шляхом з Канади до 

Мексико. 

Провідник прогулянки розка

зував нам, що кілька років тому, 

коли топилися сніги, була тут 

велика повінь. Вода позмивала 

всі дороги та нанесла великого 

каміння. 

Гарячі джерела випливають 

зі скелі. Вода наповняє дерев'я

ні збірники. В них ми купалися. 

Яких сто метрів від джерел сто

їть готель. Його власник хотів 

спровадити гарячу воду до ба

сейну біля готелю. Вже розпочав 

був працю. Тоді прийшла повінь 

і вода змила доїзд до готелю. 

На скелях ростуть шпиль

кові дерева. Трави нема, є тіль

ки камені, покриті мохом. Крім 

дерев ростуть там цікаві кущи

ки з величезним яснозеленим 

листям та неприємним запахом. 

По - американськи називаються 

вони „тхорова капуста", від зві

рятка тхора, що теж негарно 

пахне. 

** 

* 

А з табору новаків „Над Во

дою" у Зеленому Ярі біля Ді

тройту дістали ми, крім вітання, 

що його містили вже у вересні, 

ще й такого листа: 

До 

Новацького Журналу 

„Готуйсь" 

Ми, новаки Окружного Табо

ру „Над Водою", дуже тішимося 

появою нашого новацького жур

налика „Готуйсь". З цієї наго

ди, на заклики наших братчиків, 

ми пересилаємо на пресовий 

фонд п'ятдесять п'ять долярів та 

дев'ятдесять один цент ($55.91). 

З цієї суми двадцять один доляр, 

сорок шість центів вплинуло з 

датків нашх батьків. Коли вони 

відвідували нас в неділі, при вхо

ді до нашого табору стояли два 
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великі скляні слоїки з написа

ми: „Збірка на пресфонд „Го

туйсь". Наші батьки дуже радо 

складали ці пожертви! 

На решту датку ($ 24.45) скла

лися своїми пожертвами такі та-

боровикп: Сторощук Юрій — 

$2.30, Янчшпин Юрій — 50 ц„ 

Стеткевич Орест — 2.30, Ласка 

Юрій — 80 ц., Пащин Олег — 

15 ц., Ткачук Марко — 28 ц., 

Піджарко Евген — 25 ц„ Малко-

вич Евген — 50 ц., Мартинюк 

Троян — 35 ц„ Журківський Оле-

ксандер — 27 ц., Храпливий Ан

дрій — 45 ц., Кунинський Ігор 

—• 50 ц., Кришталович Богдан — 

50 ц„ Раковський Володимир — 

$ 1.00, Дуб Орест — $ 1.00, Цап 

Андрій — 25 ц„ Свищук Іван — 

25 ц., Сливинський Володимир 

•— 50 ц., Вовк Віктор — 15 ц., 

Бровар Борис — 50 ц., Когут Ро

ман — 25 ц., Малимука Ігор — 

$ 1.00. 

Братчики: Луцький Роман, 

Стефанюк Роман, Мадич Воло

димир, Качан Андрій, Посмітюх 

Богдан, Кошів Ярослав, Петріна 

Андрій, Старух Теофіль і Когут 

Тарас •— склали разом $ 10.44. 

На пам'ятку пересилаємо світ

лину нашого табору. 

Здоровимо новацьким приві

том: 

Готуйсь! 

Табір Пластових Новаків 

„Над Водою" 

4 & та 

З А Г А Д К А 

Ану, вгадайте, хто ці три хлоп

ці? Вгадати не так вже важко, 

бо кожний із них має напис, 

хто він такий. А розгадку не за

будьте прислати до „Готуйсь"! 

Мал. Р. Баб'юк 
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