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Річна передплата в США — 

$ 2.50, в Канаді — $ 2.75. Новач

ки та новаки складають її на ру

ки виховників, самітники та не-

новаки пересилають просто до 

Адміністрації. Ціна одного чи

сла 25 центів в С Ш А , ЗО центів 

в Канаді. 

„ Г О Т У Й С Ь " Д Я К У Є З А Д А Т К И Н А Ф О Н Д : 

Новацтву з Амстердаму, Аме

рика, за $ 30.40. Назбирав їх 

„жидик" у свою велику торбу, 

що її бачите на світлині в цьому 

числі, від учасників парохіяль-

ної Просфори. Дякує теж Стани

ці у Гемпстеді, Америка, що за

колядувала 5.00 долярів. 

„Готуйсь" дякує ще додатково 

за гарне Різдвяне побажання 

29-му Гнізду Новаків „Діти Сте

пу" з Нью Иорку. Підписалися 

рої: „Дружинники", „Степові ли

си", „Тури", „Степові зайчики". 



Г О Т У Й С Ь 

Ж У Р Н А Л П Л А С Т О В О Г О Н О В А Ц Т В А 

Ч. З (84) Березень 1963 

Мал. Ірка Савойка 

Подивися, наш Тарасе, 

Із заквітчаних картин: 

Ми зійшлися, як один, 

Все Гніздо зібралось наше! 

Ось послухай наших слів: 

Слів, що Ти нам розповів. 

Глянь: неначе Гамалії 

Жупани вдягнули ми, 

Визволять братів з тюрми, 

Щоб минулі дні лихії. 

Одяглися новачки 

Мов Оксана, у квітки. 

Сотня літ вже проминає 

І такий далекий світ; 

Нам святий Твій „Заповіт", 

І разом Тебе вітаєм, 

І несем Тобі пісні 

В Твоє свято на весні! 



Р А Д І С Н А В І С Т К А 

У грудні передминулого року 

помістив був „Готуйсь" у відділі 

„Чи знаєте їх?" світлину нашо

го Митрополита-Мученика Йоси

па Сліпого, що тоді був засла

ний на далекий, холодний Сибір, 

бо не хотів зрадити своєї віри. 

А саме тепер прийшла радіс

на вістка, що наш Митрополит 

повернувся із заслання, що три

вало 18 років. Тепер Він перебу

ває в Римі. Святіший Отець Па

па Іван 23-ій привітав з радістю 

нашого Митрополита, а падіо по 

цілому світі розказувало поо те. 

Вірнмо всі, що так, як Бог ви

слухав наші молитви за волю 

для нашого Голови Української 

Католицької Церкви, так вислу

хає нас, коли будемо щиро мо

литися за волю для цілого на

шого народу! 

П О Я С Н Е Н Н Я Д О В І Р Ш И К А Н А П Е Р Ш І Й СТОРІНЦІ: 

Дня 9 березня вшановуємо річницю народин Тараса Шевченка 

(було це 1811} року), а дня 10 березня згадуємо, що в той день у 1861 

році він помер. Напевно всі знаєте напам'ять ..Заповіт" — найваж-

ніший вірш Тараса Шевченка, а багато з Вас знає вірш про ота

мана Гамалію, що визволив козаків-невільників із турецької неволі. 

Оксана — це була дівчинка, шо бавилась з Тарасом, коли він ма

ленький утратив матір та дістав недобру мачуху. Все своє життя 

Тарас згадував Оксану з великою вдячністю. 
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Сірий Орел Орест 

Ч О М У Р И Б И НІМІ? 

Коли Господь Бог сотворив 

світ, то кожне сотворіння діста

ло свою мову, щоб нею прослав

ляти Творця. Соловейки співали, 

слоні трубіли, бджілки бриніли 

— кожен, як умів, так співав на 

славу Господеві. 

В одному озері жила срібли

ста рибка. Вона теж мала свою 

мову. її голос звучав неначе лег

кий свист. Цим свистом вона що

денно дякувала Богові за те, що 

післав їй життя й піклування 

нею. 

Наша рибка була щаслива, бо 

жилося їй добре. Мала подостат-

ком їжі. їла вона — як і всі інші 

рибки — плянктон, тобто дріб

несенькі сотворіннячка, що жи

вуть у воді. В озері було чима

ло водних рослин і між ними 

рибка гуляла немов у кімнатах 

величної палати. Вночі, як мі

сяць освічував озеро, все довкру

ги набирало срібного блиску 

й виглядало так чарівно, нена

че в казці. А коли сходило сон

це і його золоті промені збігали 

вниз, аж до самого дна озера, 

рибка гралася з ними. А потім 

підпливала угору, під саму по

верхню води й грілася на сонці. 

Вона дивилася на хмарки, що 

плили по небі, на метеликів і на 

пташки, що літали понад озе

ром та не могла начудуватися 

красою світу. Тоді вона казала 

сама до себе: 

— Яке це все гарне! Яке чу

дове! 

Одного дня сонечко не гріло 

довго. Одна по одній почали над

ходити чорні олив'яні хмари 

й залягли ціле небо. Рибці ста

ло страшно. Нагло по небі про

летіла блискавка та вдарив грім. 

Зірвався вітер, що миттю пере

мінився в буревій. Вода в озері 

захвилювала, а потім почала зі 

страшною силою переливатися 

вниз і на боки. Бідною рибкою 

кидало на всі сторони. Вона ду

мала, що ось-ось знищить її бу

ревій. У неї майнула думка: — 

Тікати! Тікати мерщій як най

дальше звідсіля! 

Спочатку їй це не вдавалося. 

Але згодом побачила вона, що 

вода немов в один бік ллється. 

Рибка почала плисти за течією: 

все прямо, прямо, щораз швид

ше й дальше, щоб тільки вир

ватися з того небезпечного міс

ця! Так плила вона, аж знеси

лена прибилася на край озера, 

у плитку воду прибережнього 

багна. Тут було майже зовсім 

спокійно, бо води було мало 

й буревій не колотив її. Тут на

ша рибка спочила й рішила пе

реждати лихі часи. 

У тім багні, де рибка найшла 

притулок, жили зелені жаби. 

Вони прийняли рибку гостинно. 

Але коли рибка почала свиста

ти й дякувати Богові за те, що 
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допоміг їй найти безпечне місце, 

жаби стали насміхатися з риб

ки й приговорювати: 

— Також щось! Чи хто таке 

чував? Раз ти попала між жаби, 

так мусиш кумкати по-жаб'ячо-

му, а не свистати! Це тобі не 

озеро! 

І ось рибка почала вчитися 

кумкати. Зразу це в неї не ви

ходило, та потім засвоїла собі 

жаб'ячу мову й навчилася так 

добре кумкати, що важко було 

й пізнати, що це не жаба, а ри

ба говорить. Свого риб'ячого 

свистіння вона соромилася й ні

коли більше не свистала. Зго

дом і забула, як це робиться. 

Рівночасно наша рибка поча

ла помалу перебирати й жаб'я

чі звичаї. У плиткій воді багна 

вона не мала багато місця на 

гуляння, стала лінива й повіль

на. Не схотілося їй більше пла

вати за плянктоном на поживу. 

Куди легше було живитися так, 

як це робили жаби: зачекати, 

аж над воду прилетить комашка, 

а тоді нагло виплигнути з води 

й зловити її собі на їжу. 

Довго тривав буревій, але вкін

ці минувся. Рибка не схотіла 

вертатися до озера. Вона зледа

щіла до тої міри, що воліла лі

ниво лежати у плиткій воді баг

на, ловити комашок і кумкати 

по жаб'ячому. 

Одного дня Господь Бог зій

шов на землю, щоб поглянути, 

як усім живеться. Всюди, де Він 

ішов, зустрічали його похвальні 

Мал. Рома Баб'юк 

пісні на Його честь. Всі сотво-

ріння раділи й дякували Госпо-

деві за Його добро. 

А ж прийшов Господь Бог над 

озеро. Із багна привітав Його 

жаб'ячий хор. Але риб'ячого 

свистіння не було чути. І при

кликав Господь Бог рибку до 

себе. Вона хотіла по-жаб'ячому 

виплигнути на берег, але не мог

ла (не маючи ніг) — і лише ви

сунула голівку понад воду. 

— Вже давно не чув я твого 

риб'ячого свистіння. Чому не спі

ваєш? — спитав Господь. 

— Мені не до вподоби риб'я

ча мова — відповіла рибка. — 

Вже краще кумкати так, як жа

би. Ось поживу ще поміж жаба

ми, то може й сама жабою стану. 

Розгнівався Господь і сказав: 

— Забула ти свої рідні звичаї 

й перейняла чужі, жаб'ячі. Со

ромишся всього, що рідне. А най-

важніше, що ти занедбала рідну 

мову й забула її! Будь же ти 

повік німою за кару! Коли не 

хочеш говорити рідною мовою, 



то й не будеш говорити жадною Вони тепер хотіли б говорити 

ти й увесь рід твій!!! своєю рідною мовою, та не мо-

Від того часу всі риби німі, жуть! 

„ Г О Т У Й С Ь " П Р О В О Д И Т Ь Р О З П И Т У В А Н Н Я 

Минулого року перебував „Го

туйсь" на новацькому таборі на 

Вовчій Тропі в Америці. А звав

ся цей табір „Серед зелених Кар

пат". Це тому, що околиці табо

ру справді нагадують нам наші 

зелені Карпати. Відбувши табір 

та повертаючись додому, „Го

туйсь" вступив по дорозі до своїх 

знайомих, панства Кочанів. Во

ни живуть недалеко місточка 

Гантер. Дім панства Кочанів — 

це наче справжній український 

музей. Тут побачите збірки знач

ків, українських грошей, листі-

вок-карток, різьб, килимів, взо-

рів, народніх одягів, писанок, 

книжок, журналів та багато чо

го іншого. Цей дім-музей дуже 

подобався „Готуйсеві", а вже 

найбільше зацікавився він збір

кою поштових значків. Перегор

таючи сторінки альбому з укра

їнськими значками, „Готуйсь" 

необережно зачепив рукою один 

рядок значків. Один значок упав 

на долівку. „Готуйсь" підняв йо

го, обтріпав легенько з пороху 

та вже хотів класти на місце в 

альбом, коли значок промовив: 

— Поводися зо мною обереж

но, бо я не звичайний собі зна

чок! 

„Готуйсь" ближче приглянув

ся та справді завважив, що це 

значок із 1939 року. Але дивний 

це був значок. Ніби печатка на 

ньому українська, та сам він ви

даний у чужій мові. 

— А чому ж, — спитав зі зди

вуванням „Готуйсь", — ви знай

шлися в альбомі з українськи

ми значками, коли ви, здається, 

чужого походження? 

— Це тому, мій молодий дру

же, — з терпеливістю відповів 

значок, — що хоч я чужого по

ходження, та печатка, яку ба

чиш на мені, українська. Ось по

глянь: тут написано — „Хуст, 

1939", а Хуст — славне місто на 

Карпатській Україні. 

„Готуйсь": Ах, я знаю! П'ятнад

цяте березня 1939 року, це 

день проголошення Самостій-

ности Карпатської України. 

Значок: Так, мій друже! Коли 

осінню 1939 року стала розпа

датися Чехословаччина, Кар

патська Україна стала спершу 



Мал. Віра Любинська 

пів-незалежною, автономною, 

а п'ятнадцятого березня 1939 

року проголосила свою само

стійність. Місто Хуст стало 

столицею, осідком Уряду. Го-

ловою-президентом Уряду став 

отець Августин Волошин. 

„Готуйсь": Про це я вже раніше 

чував і писав своїм читачам. 

Тільки все ще не розумію, що 

це має спільного з цією печат

кою. 

Значок: Ех, та коли постала 

Карпатська Україна, не було 

часу Урядові займатися вида

ванням значків. Важніші діла 

були. Наше військо, Карпат

ська Січ, мусіло обороняти 

українську землю перед воро

гами. І тому від того дня пе

ребивали значки чехословаць

кого уряду тільки українською 

печаткою. Через те вони ста

вали важні в нашій новій дер

жаві. 

„Готуйсь": Та чув я, що недовго 

проіснувала вільна Карпатська 

Україна... 

Значок: Недовго, друже! Наші 

сусіди, мадяри, споглядали хи

жим оком на прекрасну Кар

патську землю. Почувши, що 

постало вільне Закарпаття, ки

нулися зі своїми військами за

гарбати нашу землю. 

„Готуйсь": Знаю я і мої читачі 

знають про бої Січовиків з ма

дярами, та хотілося б почути 

це від вас самих . . . 

Значок: Завзяті бої зводило но-

возасноване військо — Кар

патська Січ. У цьому війську 

були сини цілої України, що 

прийшли боронити волю Сріб

ної Землі. Та мадярських 

військ було більше і вони були 

краще озброєні. Жорстоко зда

вили мадяри нову Державу 

і потекла українська кров рід

ною землею, зеленими Карпа

тами . . . 

Сумно промовив значок. 

„Готуйсь": Не сумуй! Не намар

но загинули сини України. 

Про них не забули. Коли в 

1959 році прийшла двадцята 

річниця проголошення само

стійності! Карпатської Украї

ни, сталося щось дуже дивне. 

В той сам день вибухли бом

би у трьох найбільших містах: 

Ужгороді, Хусті та Мукачеві. 

Хтось роздавав картки-летюч-

ки з пригадкою про самостій

ну Карпатську Україну і учні 

в школах розмовляли про це 

поміж собою, не боячися боль

шевиків. А коли там, у поне

воленій Україні про це не за

були, то певно й приготовля-



ються та вижидають того дня, 

коли вся Україна стане віль

на. А ми тут, у вільному світі 

будемо їм теж помагати та пра

цювати для добра України. 

„Готуйсь поглянув ще раз на 

значок, поклав його з великою 

пошаною й повагою на його міс

це в альбомі. Бо це був справді 

вартісний значок! 

Світляна Луцька 

ГОВОРИТЬ 

=щ ̂_ ддртоа ДО СВОЇХ 

Ш Ч И Т А Ч І 

Дороге моє Новацтво! 

А сьогодні маю розказати Вам щось дуже цікаве! Бачите, 

в Пласті завжди діється щось цікаве. Ось минулого літа була Юві

лейна Зустріч на Вовчій Тропі, зимою відбулася така сама Зустріч 

в Австралії, а цього літа, що прийде — ану, вгадайте! їдуть наші 

пластуни на великий З'їзд-Джемборі. Дивна назва, правда? А може 

дехто з Вас ЇЇ вже й чув. Джемборі — це з'їзд скавтів з цілого світу. 

Бо так як ми — українські пластові новаки, а колись ще й будемо 

пластунами, так в кожній країні є пластуни. Називаються вони 

„скавти". Це значить те саме, що й по-нашому ,,пластуни"-розвід-

чики. Бо колись наші кубанські козаки посилали на війні малих 

хлопців, щоб ті непомітно розглядали, де стоїть ворог. Ці хлопці 

називалися „пластуни". А так само англійський генерал Роберт 

Бейден-Пауел посилав на війні хлопців-розвідчиків, що називалися 

„скавти". Опісля ж створив для хлопців такий улад, щоб у ньому 

вони могли гратися та привчатися служити Богові й Батьківщині. 

І назвав цей улад „скавтінґ". Подібні улади постали опісля по ці

лому світу. І в нас постав Пласт. Ви ж знаєте, що оснував його 

в 1911 році наш Дрот — професор д-р Олександер Тисовський. 

Так отже скавти кожної країни висилають що чотири роки своїх 

кількох чи кількадесятьох найліпших хлопців на З'їзд-Джемборі. 

Кожного разу відбувається воно в іншій країні. Останнє було в 1959 

році на островах Філіпінах, а тепер буде в Греції. І поїдуть туди теж 

і наші пластуни! 

Та більше розкажу Вам про це у квітні. 

Ваш „ГОТУЙСЬ* 



Вуйко Квак 

Х у с т Ш 

Я пригадую собі одно добре 

діло новака з Карпатської Укра

їни. 

Це був Ромко з гнізда нова

ків в Ужгороді. Батько його був 

машиніст. Він їздив з Ужгороду 

до останньої станції перед гора

ми Бескиду, на границі Карпат

ської України та Галичини. 

Родина Ромка не була багата. 

Батько був скитальцем і не ді

ставав від уряду повної платні. 

В родині було троє дітей: Ромко, 

що йому було одинадцять літ, 

молодший брат Тарасик та зів-

сім маленька сестричка Леся. 

Мати пильнувала хату та оброб

ляла маленький городчик кру

гом неї; вона була зайнята весь 

день. Ромко відпроваджував що

дня брата до садочка, а потім 

щойно йшов у школу. 

Одного дня він вів за ручку 

свого братчика. Батька не було 

дома, як звичайно. До садочка 

треба було йти попри фабрику, 

потім минути місток біля заліз

ниці, та щойно тоді йти в садок 

при народній школі. 

У фабриці гуділи машини. 

Хлопці постояли, послухали гу

діння та пішли далі. Сонце сві

тило яскраво, аж очі боліли. Та

расик знайшов на дорозі шма

ток розбитого дзеркальця, яке 

блищало на сонці. Ромко взяв 

дзеркальце, попробував пускати 

ним „зайчиків", а потім віддав 

його Тарасикові. Не годилося 

йому — новакові бавитися скель

цем. Хай це робить Тарасик; він 

малий. 

Коли доходили до залізничих 

рейок, Ромко стискав міцніше 

руку Тарасика. Небезпечне міс

це: може й поїзд над'їхати. Но

вак обережний! Ромко уважно 

поглянув на обидві сторони. По

їзду не видно. Можна переходи

ти. Швидко станули на шпали, 

грубі колоди дерева, що до них 

прибивають рейки. 

— А це що? — обидва хлоп

чики стали, схилившись над рей

кою. Ромко побачив у ній гли

боку тріщину. Так, наче хтось 

рубнув сокирою. В цю мить Ром

ко пригадав собі оповідання 

Мал. Оксана Борис 

Х ^ Х Х 
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батька про різні нещастя із по

їздами. Справді, може статися 

лихо! 

Треба комусь дати знати. Ром

ко оглянувся кругом. Нікого не 

видно. Найкраще побігти б до 

фабрики, але ж вона далеко від 

шляху! Ні, краще бігти вперед 

до сторожевої будки. Він рішив 

бігти по шпалах до приміщення 

залізничого сторожа. 

Посадив Тарасика на траву, 

наказав йому не підходити близь

ко до залізниці, а сам кинувся 

щосили бігти. Алеж це далеко! 

Біжить Ромко, задихається. 

Сонце пече. Змокрів увесь від 

поту. Будки ще не видно. Коли 

чує десь за закрутом гудіння па

ротягу. Щ о робити? До будки 

вже певно не добіжить. А поїзд 

все ближче і ближче . . . 

Ген далеко визирнув вже па

ротяг. Блищать на сонці його 

великі скляні ліхтарі. 

Хлопець зупинився. У грудях 

заболіло. Схопився за горло, бо 

не ставало віддиху. 

— Ой, таж я маю новацьку 

хустину на шиї — подумав на

раз. Зірвав хустину з шиї та став 

махати нею над головою. 

Поїзд все ближче і ближче. 

— Може машиніст мене не ба

чить? — майнула думка у Ром

ка. — Невже поїзд проїде попри 

мене і станеться нещастя? 

У цій хвилині чує тривожний 

гудок паровоза: один, другий... 

Ромко біжить вперед. Поїзд спо

вільнює хід . . . Зупинився! З по

їзду вискочило двоє людей. Ром

ко біжить до них, махаючи но-

вацькою хустиною. 

Щ о він їм кричав, і сам не 

знає. По щоках стікав йому піт. 

Та хто ж це йде назустріч? Та 

це ж його тато! Ромко чує схви

льований голос батька: 

— Ромку, це ти? Щ о сталося? 

А Ромко не може нічого від

повісти, тільки показує рукою 

поза себе на рейки. 

** 

* За якийсь час прийшло від ди

рекції залізниць до школи, де 

вчився Ромко, повідомлення про 

його вчинок. Йому висловили 

повне признання та призначили 

нагороду. 

Всі раділи й вітали Ромка. 

А Ромко липі повторяв, що це 

новацька хустина помогла йому. 



Новачки з роя „Котенята" в Карпатській Україні. Ця світлина 

роблена 28 років тому. 

Мал. І. Савойка 

З А Г А Д К А 

Новацтво любить вдягати однострої на сходини, збірки, прогу

лянки, бо тоді кожен може зразу пізнати, що це новаки чи новачки. 

Але й без однострою можна це легко пізнати. І Ви певно теж легко 

пізнаєте: дівчина на одному образку новачка, на другому — нено-

вачка. Напишіть, котра новачка та добре пригляньтеся і опишіть, 

як це пізнати! 
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Мал. Ксеня Клюфас 

* 
Надворі зима-завія 

І лапки морозить сніг. 

Втік наш котик із подвір'я 

І в Марусин капчик ліг. 

Ну й знайшов собі тепличку! 

Не боїться снігу-бур! 

Задрімав у черевичку 

І муркоче: — Мур, мур, муррр. 

І С Т О Р И Ч Н А З А Г А Д К А 

(Подав братчик Ірко) 

Букви на місці хрестиків да

дуть назву української землі, яка 

в березні 1939 року стала була 

незалежною Державою. 

Починати зліва, писати слова 

згори вниз: 

1) У марші новаки держать 

2) Живе у воді... 

3) Український гуморист в Аме

риці ... 

4) Ім'я „Иосиф" це те саме, 

що.... 

5) Інший вид води ... 

6) Перед Великоднем маємо Ве

ликий .... 

7) Зброя княжих дружинни

ків ... 

8) Чумаки їздили у Крим по.... 

9) Святий Володимир це .... 

Святої Ольги. 

10) Говоримо ними ... 

11) „Заповіт" Тараса Шевченка 

починається словами: „Як 

12) Тонка, дорога тканина ... 

13) Татари брали людей у .... 

14) Високе місце на землі це .... 

15) Країна Китай є в .... 

16) „Ще не вмерла" це наш.... 

17) Найдорожча кожній дитині 

Є • • • « 
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Коляда на „Готуйсь" 

Школярі й пластуни Амстер

дамської Групи, що ходять до 

Української Школи, зробили 

своїм батькам милу несподіванку 

під час парохіяльної спільної 

просфори. Прийшли на залю з 

вертепом, як колись бурсаки в 

давнину, щоб нашим людям всьо

го добра побажати. Залунала ко

лядка з грудей 25 дітей, яку під

хопили всі гості. 

Діти входили в такому поряд

ку: попереду новак із „звіздою", 

за ним школяр і школярка в на-

родньому одягу і хор новачок. 

Потім учасники вертепу — пас

тушки, три царі, козак, коза, 

жид, Ірод, чортик і відьма з мі

тлою. Цей похід провадила се

стричка Ірка Бішко. Коли набли

жались до сцени, розкрилась 

куртина і всі побачили на сце

ні стаєнку-вертеп, окружену ян

голами, освітлену рефлектором. 

Пастушки й царі перші підійшли 

з поклоном до Ісусика і зложили 

свої дари. Коли світло пример

кло, — увійшли всі колядники 

на сцену, уставилися півколесом 

і попросили дозволу заколяду

вати. По колядці „Бог Предвіч

ний" почалася весела вертепна 

гра, в часі якої жид, коза і відь

ма розвеселяли всіх. Та лад за

вів козак і попровадив усіх ді

тей до вертепу. Діти вітали Бо

же Дитятко колядками, новач-

Вертеп в Амстердамі під час парохіяльної Просфори. 
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ка подарувала Ісусикові вишива

ну хустину від новацтва і всі ді

ти просили про волю і кращу 

долю для нашої Батьківщини. 

На фортеп'яні акомпаніювала ді

тям пл. юн. Леся Пащак. Ось 

прізвища дітей, що виступали: 

Базар Влодко і Петрусь, Вішко 

Ігор, Баб'юк Орест, Варшона Ма

руся, Войціховський Богдан, Ду-

лиш Оксана і Маруся, Желяско 

Оля, Леся і Маоуся, Зенич Ірка, 

Коваль Степан. Кривулич Влод

ко і Мирон, Ліщинська Любця, 

Юрко і Геньо, Римар Олег, Ри-

марук Оля, Свідеоська Мартуся, 

Семеген Богдан, Теліга Маруся 

і Федаш Михайло. 

Після вертепу сестричка Ірка, 

новак із звіздою і жидок пішли 

збирати коляду поміж гостей. їх 

щедро обдарувано. На прес, фонд 

„Готуйсь" зібрано 30.40 дол. 

сестр. Ірка Бішко 

Новак Юрко Зашгаький з Гемп-

стецт>л Північна Америка, пише: 

Дорогий „Готуйсь"! 

Пластуни і пластунки Гемп-

стеду святкували цьогорічне Різ

дво дуже врочисто В неділю 

шостого січня зійшлися всі в на

шій домівці, щоб запалити Свят-

вечірню свічечку, потім поділи

лися на групи й пішли коляду

вати. Всюди приймали нас ду

же радо. 

Тринадцятого січня відбулася 

пластова „Ялинка". Наші мами 

приготовили смачну вечерю, а 

Братчик Микола Курчак у Гемп-

стеді дає жовту хустину наймо

лодшій новачці Оксані Дацків. 

старші пластуни й пластунки на

крили столи та відіграли сцен

ку під проводом сестрички Г. 

Солтис. У цій сценці показали 

наші прекрасні різдвяні звичаї. 

Після сценки братчик приймав 

новачок та новаків-прихильників 

до новацького гурту. Ті, що за

кінчили успішно проби, дістали 

відзначки. Після того промовля

ли до нас священики й голова 

Пластприяту. На закінчення від

бувся мистецький виступ. В ньо

му брали участь: з юнацтва Ні

на Біла та В. Плетенецький. З 

новацтва Славко Курчак грав на 

ручній гармонії, а Марійка Ба

ран на скрипці. 

Готуйсь! 

Юрко Зарицький 
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Новак Ігор Стельмах з Гарт-

форду пише: 

Дорогий „Готуйсь"! 

В суботу, 27 жовтня 1962 ро

ку рій „Левики" в Гартфорді, 

Конектикат, мав прогулянку до 

друкарні з нагоди місяця книж

ки. Вже ранком цілий рій зі

брався і ми поїхали двома авта-

ми до друкарні в Західньому 

Гартфорді. В друкарні показу

вали нам друкарські машини і 

друкарську працю. Ми бачили, 

як друкують оголошення та як 

виробляють шкільні зошити. 

Для нас це було дуже цікаве. 

Кожний з нас дістав на пам'ят

ку з друкарні ручку до писання 

та черенки зі своїм іменем і прі

звищем. Повертаючись додому 

ми вступили на перекуску. Після 

прогулянки ми мали короткі 

сходини. На сходинах сестричка 

Ніна розказувала нам історію 

книжки. Розказувала, як у давні 

часи писали книжки на шкіря

них листках. Тоді не знали дру

карських машин, аж німець Іван 

Ґутенберґ ужив рухомих чере

нок та став основником друкар

ства. 

Так ми провели суботу при

свячену книжці. 

Новак Ігор Стельмах 

* 

Новачка Наталка Стрілецька з 

Монтреалу, Канада, пише: 

Дорогий „Готуйсь"! 

До Великодня ще далеко, але 

я хочу, щоб Ти мав час помісти-

Майбутня новачка Ляриса Кру

па з Трентону прислала „Готуй

севі" такий образочок Різдва 

Христового, що його сама 

намалювала. 

ти в журналику те, чим хочу 

поділитися з усім новацтвом та 

тому пишу вже тепер. 

Коли надходить Великдень, я 

маю завжди гарну зелену тра

вичку, високу на два цалі (інчі). 

Поміж неї кладу писанки та кра

шанки до свячення. Це треба ро

бити так: на два тижні перед 

Великоднем треба взяти плитку, 

широку посудину, накласти ту

ди пів або цаль землі. Коли важ

ко дістати землю, можна дати 

Мал. Ксеня Клюфас 
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вати. Зверху наложити дуже гус

то насіння вівса. Його можна 

дістати в кожній крамниці з на

сінням. Посудину треба наповни

ти теплою водою та держати її 

три до чотири дні в теплому й 

темному куточку. Коли побачи

мо, що зернятка кільчаться, по

ставити біля вікна, на сонце і 

щодня скроплювати водою, обер

таючи рівночасно мищинку, щоб 

травичка рівно росла. Ану, нова

ки, спробуйте і напишіть до „Го

туйся", як виросла травичка і чи 

гарно виглядали в ній писанки. 

Готуйсь! 

Новачка із роя „Жайворонки" 

з Монтреалу — 

Наталка Стрілецька 

ляіі 

Мал. Ніна Мудрик-Мриц 

І ЗНОВ ХЛЯП! 

На цей раз загніздився він у дописі новака Ігоря Слабіцького 

з Нью Иорку та перемінив там прізвище одного новака із Кордуба 

на Колодій. Новак Колодій є теж у цьому рої, але на світлині його 

нема. Справте цю помилку в числі за лютий цього року! 

До Великодня не так вже далеко і певно неодна і навіть неодин 

із Вас пробуватиме писати писанки. Та яйце пригоже не лиш на пи

санку: ось братчик Денис подав нам кілька помислів, що можна 

зробити із шкаралупки яйця. Для цього треба зробити маленькі ді

рочки (голкою) на вершках яйця та держачи його над мисочкою 

сильно дути устами в одну дірку, а тоді весь білок і жовток витече 

другою діркою в мисочку. Його може мама зужити при варенні, 

а що далі робити зі шкаралупкою, бачите на образках. 
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