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„ 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 : 

Ані, Сяні й Андрійкові Мосто-

вичам, за даток $ 2.50, Пластові 

із Сент Кетринс, Канада, за збір

ний даток $ 23.50, Вуйкозі Смоко

ві за $ 2.50. Так Вуйко Смок пе

редплатив „Готуйсь" для Духов

ної Семінарії в Римі, де україн

ські хлопці приготовляються вже 

змалку, щоб колись стати свяще

никами. 

Далі „Готуйсь" дякує: Наталці 

Турченюк з Філяделфії за даток 

5 долярів, новачкам із Сиракюз, 

Америка за 5 долярів. Новачки 

зібрали ці гроші при нагоді Свята 

22 січня. 

Новак Юрко Зелінський, роє-

вий рол „Ведмедики" у Балтімої 

прислав 1.00 доляр. „Готуйсь" 

щиро дякує всім! 



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. 2 (93) Лютий 1964 

Леся Украигеа 

В И Ш Е Н Ь К И 

Поблискують черешеньки 

В листі зелененькім. 

Черешеньки ваблять очі 

Діточкам маленьким: 

Дівчаточко й хлоп'яточко 

Під деревцем скачуть, 

Простягають рученята 

Та мало не плачуть. 

Раді б вишню з'їсти, 

Та високо лізти, 

Ой раді б зірвати, 

Та годі дістати! 

„Ой вишеньки-черешеньки 

Червонії, спілі, 

Чого ж бо ви так високо 

Виросли на гіллі?" 

„Ой того ми так високо 

Виросли на гіллі, — 

Якби зросли низенько, 

Чи тож би доспіли?" 

Цей віршик написала наша найбільша поетка й письменниця, 

Леся Українка. Вона писала не лиш для дорослих, але і для дітей. 

Минулого року всі українці вшановували п'ятдесятиліття її смерти, 

великими врочистостями та концертами. В Америці, в місті Клів

ленді, стоїть прегарний пам'ятник Лесі Українці, що його вирізьбив 

наш славний різьбар Михайло Черешньовський. Ось тут бачите світ

лину цього пам'ятника. 



Дідусь Цуприк 

ВИПРАВА В ГЛИБОКИЙ ЛІС ДО БУРОГО ВЕДМЕДЯ 

(Спомин з оселі „Україна", 70 миль на північ від Монтреалу, Канада) 

Я сам перебував зиму на оселі 

„Україна". Одного дня під кінець 

березня я встав рано-ранесенько, 

бо запозідався гарний день. А бу

ли зі мною пєс-еобк Рубер та два 

коти Гацуньо і Дацуньо. Вони 

якраз протягались після доброго 

сну і всі три прибігли до мене, 

Мал. Віра Юрчук 



щоб дати їм сніданок. Чайник за

кипів, я напився чаю, а псові та 

котам дав теплого молока з хлі

бом. По сніданню я взяв рушни

цю і вибрався в далекий ліс за 

озером, а пес і оба коти зі мною, 

бо коти звикли ходити разом до 

лісу. Осінню, ще минулого року 

я завважив, що за Чорним озе

ром ведмідь робив собі буду на 

зиму, а тепер я хотів перевірити, 

чи він ще спить, чи може вже бу

ду завалив. Бо якщо завалив, то 

буде скора весна. День був яс

ний, а мороз сильний, сніг твер

дий і можна було по ньому хо

дити. Дорога була далека, але 

пес гуляв весело і біг попереду, 

а коти осторожно скрадались бо

ками між корчами. Около полуд

ня ми прийшли до того місця, де 

ведмідь мав свою буду. Я підій

шов ближче і завважив, що лед

ве замітна мряка стояла над бу

док» ведмедя. Я зараз зміркував, 

що ведмідь спить у буді, бо він 

віддихає і в мороз видно якби 

прозору пару у воздусі над бу-

дою. Мій пес занюхав звірину і 

кинувся просто на буду. Буда не 

була міцна, бо тільки зверха 

присипана снігом, тож сніг під 

собакою завалився і він впав до 

середини. 

В тій хвилині я почув сильний 

рев ведмедя аж відгук понісся 

по лісі, а мої оба коти в одну мить 

вже були на вершку сосни, під 

якою я стояв. По хвилині я почув 

скавуління моєї собаки дивним 

голосом і подумав: пропав мій 

вовк Рубер. А ж тут нараз виско

чив мій вовк з буди ведмедя і по

гнався, як несамовитий в сторону 

озера. За добру хвилину я почув 

тріскіт ломаного галуззя в буді 

і з-поміж гілляк висунувся вед

мідь та станув на двох задніх ла

пах. Я думав, що він мене поба

чив, бо ведмідь тільки до люди

ни підходить на двох ногах, а від 

собак борониться на чотирьох. 

Рушницю я мав набиту куля

ми і взяв його груди „на мушку". 

Одначе ведмідь був дуже заспа

ний і протирав очі передною ла

пою, як мала дитина. Він позіх

нув так голосно, що оба коти на 

вершку сосни аж зам'явкотіли. 

Ведмідь звернув очі на вершок 

сосни і тоді я завважив, що він 

мене не бачить, тим більше, що 

я стояв непорушно за грубою 

сосною. 

Тоді я подумав, що ніяково до 

нього стріляти, коли він такий 

бідняга заспаний, як дитина. Я 

стояв далі без руху, а ведмідь по 

довгій хвилині пчихнув два ра

зи й завернув до буди, щоб даль

ше спати, бо ще не прийшов час 

валити буду. Я вичекав ще 

якийсь час і тихо вибрався з-під 

сосни на дорогу до оселі. Не ми

нуло пів години, як мій Гацуньо, 

а потім Дацуньо дігнали мене і 

ми вже в трійку верталися до ха

ти. По дорозі можна було добре 

видіти сліди, куди мій пес-вовк 

втікав і ці сліди завели нас під 

нашу „білу" хату на оселі. Коли 

ми надійшли, мій пес висунувся 



з-під:хати й дуже соромився за 

своє боягузтво, підповз на живо

ті до моїх ніг, а коти зразу напа

ли на цього. Я одначе його пог 

гладив, відсунув котів і сказав, 

що кожному може таке притра-

питись. І видно, що він це зрозу

мів, бо почав гуляти та скакати 

по подвір'ї. Так закінчилася на

ша виправа до буди ведмедя, а 

весна справді почалася пізно, бо 

щойно в половині травня. 

* / ) И ^ 
Новачки й новаки дуже люб

лять веселі вогники і завжди не

терпеливо їх дожидають. Але всі 

добре знають, що веселий вогник 

не буде веселий, коли його не 

підготовити, та не буде там нічо

го такого, з чого можна справді 

добре посміятись. Дуже часто 

новацтво само видумає щось та

ке дотепне, і тоді вогник справді 

гарний. А буває й таке, що ніко

му не приходить до голови ніяка 

цікава думка, і тоді веселий вог

ник сумний і нудний. Та цьому 

можна зарадити, коли новацтво 

має вже заздалегідь приготовані 

віршики чи сценки - сміховинки 

(їх називають часто „скечами", 

але це чуже слово). Тому До

туйсь" буде містити в кожному 

числі щось таке, чого можна б 

вжити на веселому вогнику чи 

на веселому вечорі в домівці. 

М О В К О 

(Сценка-сміховинка) 

Ліля: (Виходить до вогника із 

„песиком" на ремінці. „Песик" 

це теж новачка, що йде на ру

ках і ногах та має причіплений 

хвостик і довгі вуха). 

Ляля: (Надходить з другого бо

ку) Готуйсь, Лілю! Це твій пе

сик? Я ще його в тебе не ба

чила! 

Ліля: Готуйсь, Лялю! Так, мій 

власний! Мама подарувала ме

ні його на іменини! 

Ляля: (Гладить „песика") О, це 

дуже гарний песьо! Такі ро

зумні має очі! А як він нази

вається? 

Ліля: Мовко. 

Ляля: Як прошу, Бровко? 

Ліля: Ні, Мовко. Це походить від 

слова „мова". 

Ляля: Як то? Хіба ж він вміє го

ворити? 

Ліля: Ні, говорити не вміє, тіль

ки дуже гавкає, коли хто мі

шає чужі слова до української 

мови. Мама казала, що я так 

часто вживаю англійських 

слів, що мені треба аж такого 

пса, щоб стеріг мене на кожно

му кроці. 

Ляля: (Обережно відступає кіль-



ка кроків від „пса") Ааа, це 

дуже цікаво! Але може ти про

ведеш мене? Я дуже спішуся 

до „штору" щоб купити „ПО-

тейто чіпсів". 

Мовко: (Двічі гавкає). 

Ляля: ... То значить, я хотіла 

сказати, що спішу до крамни

ці купити картопляних плат

ній. 

Ліля: Добра, це мені теж по до

розі. Я теж спішуся, бо хочу 

купити „тікета" до „мувіз". 

Мовко: (Гавкає люто). 

Ліля: ...Я хотіла сказати: кви

ток до кіна! 

Мовко: (Виє протяжно). 

Ляля: Чого ж він тепер виє? 

Ліля: (Трошки засоромлена). 

Правду кажучи, я не знаю. Хі

ба тому, що мені ще треба на

писати задачу до української 

школи, а якщо піду до кіна, 

то не стане часу написати. Ні, 

хіба вже таки сьогодні не піду! 

Мовко: (Махає хвостом, ласить

ся до неї). 

Ліля: Красний песик, красний! 

Я піду додому, бо й так мама 

сьогодні розморожує „айсбак-

су", треба їй допомогти! 

Мовко: (Гавкає грізно). 

Ліля: Що, ти знов? Ну а якже 

мені сказати? Хіба є на це 

українське слово? 

Ляля: Моя мама каже „холоділь-

ник". Мама розказувала, що 

мала теж такий удома, в Бо

риславі. 

Мовко: (Лиже її руку). 

Ляля: І ще каже мама, що нема 

такого чужого слова, що його 

не можна б сказати по-укра

їнськи ! 

Мовко: (Стає на дві лапки, ма

хає з признанням головою). 

Ліля: Та нам і так треба поспі

шати, бо ось дощ починає па

дати, а я тільки у „снікерсах"! 

Мовко: (Гарчить). 

Ліля: (Швидко) В полотнянках, 

в полотнянках, так сестричка 

їх називала! Ходім, ходім! 

(Йдуть побравшися за руки та 

співають): Дейві, Дейві Кра-

кет. . . 

Мовко: (Кидається на них з гав

котом, гониться за Лялею дов

круги Лілі і так обмотує її кру

гом своїм ремінцем щ о збиває 

з ніг). 

Ляля і Ліля: Рятуйте, ой, рятуй

те! Мовко зовсім сказився! Ря-

тунку! М и вже ніколи не бу

демо співати по-чужому! (Вті

кають, Мовко женеться, гавка

ючи, за ними). 

Мал. К. Клюфас 
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Де пісня, що її співали укра

їнські пластуни в Австралії на 

своїй „пластовій ревії". Про зві

рів, що тут їх згадують, Ви пев

но чували. Кенґуру цікавий тим, 

що має на черевці шкіряний мі

шок і там носить своїх малят. 

Коаля — це ведмедик, що ла

зить по деревах, дуже смішний 

і не більший за Вашого ведме-

дика-забавку. Кукабара — це 

птиця, що видає голос подібний 

до сміху. 

Рефрен: (Строфка, що її пов

торюємо після кожної іншої 

строфки). 

В країні кенґуру, в країні коаля-

[бер, 

У вільнім світі всі свобідно ми 

[живем, 

І сонце гріє нас і дощик полива, 

Під регіт кукубар пливе отут 

[життя. 

На чужині ми живем, 12 

Учимося і ростем, 

Любимо природу й світ, 

Чар мандрівки нас манить, 

Пласт гуртує нас, зове, 

Життя наше в нім цвіте, 

Гарно жити у гурті, 

В нашій пластовій сім'ї. 

Рефрен... 

В Пласті ростуть новаки, 

Юначки і юнаки, 

Як служити Україні, 

Тут вчимося пильно ми. 

А настане слушний час, 

І Вкраша візве нас, 

Станем дружньо до борби, 

Українські пластуни. 



Рефрен. . 

Ми повернем з чужини, 

І на вольній землі 

Знову злопотить наш стяг 

В рідних селах і містах. 

Гордо понесем знам'я, 

Славне пластове ім'я, 

Там при ватрі сядем ми, — 

Українські пластуни. 

Кінцевий рефрен: 

В1 країні кенґуру, в краші коаля-

|бер 

У вільнім світі ми свобідно всі 

[живем, 

Хоч сонце гріє нас, хоч дощик 

[полива, 

Нам наша Вітчизна, нам наша 

| Вітчизна 

Нам наша Україна рідна 

[й дорога! 

Пластовий виступ-ревія „В країїгі 

кенґуру". Не важко вгадати, що 

влаштували його наші пластуни 

в Австралії, бо там саме живуть 

звірі — кенґуру. На світлинах: 

1) Зустріч пластунів з „кенґу-

рами" та „ведмедиком ко-

аля". 

2) Танок квітів. 

3) Кінцева сцена. 
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„ГОТУЙСЬ" ДЯКУЄ ЗА СВЯТОЧНІ Б А Ж А Н Н Я 

Як кожного року, так і тепер 

„Готуйсь" дістав багато привітів 

з нагоди Різдва Христового та 

щиро зрадів ними. Тому переси

лає сердечну подяку всім тим, 

хто писав та підписував: 

„Дорогому „Готуйсеві" і всьо

му Новацтву бажає Гніздо Нова

чок „Пташата" з Монтреалу (Ка

нада) Веселих Свят і Щасливого 

Нового Року! Христос Раждаєть-

ся!" Гніздова, пластун сеньйор 

М. Стрілецька, сестрички: пла

стунка розвідниця Л. Мандрик, 

пластунка розвідниця Галя Бро-

дович. 

„Веселих Свят нашому журна

лові „Готуйсь" та усім тим, хто 

видає й редагує найцікавіший 

для нас журналик — Рій „Лиси-

ків" із Гамілтону, Канада: брат

чики Роман і Тарас, новаки: 

Орест Ґулька, Тарас Бучок, Ігор 

Микитчук, Тарас Цимбалістий, 

Богдан Музика, Михась Гандзюк, 

Володимир Козак, Орест Максим. 

„23 Гніздо новаків „Гірські зві

рята" із Боффала, Америка, ба

жає Вам Веселих Свят і Щасли

вого Нового Року!" Братчики: 

гніздовий Ярослав Пришляк, Яр

ко Сайкевич, Андрій Якубов-

ський, Ю. Кронь, новаки: Андрій

ко Стецьків, Зенко Кобрин, Ром

чик Лоза, Юрко Лисенко, Вова 

Гайдар, Адьо Цьолко, Василь Ду-

санівський, Ігор Перейма, Мирон 

Салдит, Степан Головатий, Ва

силь Яремко, Володимир Полі

щук, Ігор Білоголовський, Дани

ло Криницький, Орест Декала, 

Петрусь Венґер, Гоґо Шишка, 

Олег Чмола, Миросьо Коссов-

ський. 

Рій новачок „Незабудьки" і Рій 

новаків „Ведмедики" в Лорейні 

(Америка) пересилають для „Го

туйсь" щирі побажання з нагоди 

Різдва Христового й Нового Ро

ку! Братчик Роман Клос, се

стричка Орися Сілецька, новац

тво: Люба Шуя, Анна Баюрчак, 

Ірена Стеткевич, Ірена Сапович, 

Ляриса Пащин, Стефа Калюшик, 

Роза Химич, Роман Любінецький, 

Мікі Любінецький, Ігор Стетке-



вич, Михась Черкас, Зенон Сапо-

вич, Е. Білан. 

З нагоди Свят щирі побажання 

для пластового журналу „Го

туйсь" пересилають новачки і се

стрички гнізда „Українські кві

ти" з Коговзу, Америка: гніздо

ва Оксана Бачинська, Галя Си-

дор, Маруся Гарат, Оля Роман, 

Іванка Сидор, Анна Хомич, Да-

нуся Сушко, Оксана Коноваль-

чук, Діяна Боднар, Ірка Хребин-

ська, Марія Шот, Гаян Ютука, 

Кошо Ютука, Оля Дзюба, Марія 

Тисяк, Ірина Боднар, Христя Ма-

цюк, Катруся Ракоча, Слава Ле-

вицька, Люба Понтанич, Ліда Се

менович. 

„З нагоди Різдва Христового 

й Нового Року пересилаємо від 

нашого новацтва щиро-сердечний 

привіт та побажання великих ус

піхів у Вашій, такій важливій і 

такій корисній праці. Христос 

Раждається!" 

За Провід Групи: пластун 

сеньйор Микола Курчак, за но

вацтво : Оля Ільницька, роєва роя 

„Маки", М. Шпачинська, роєва 

роя „Дзвіночки", Славко Курчак, 

роєвий роя „Соколята", М. Коха-

нівський, роєвий роя „Карпатські 

лиси". 

Веселих Свят та щасливого 

Нового Року бажають щиро но

вачки й новаки станиці Бостон 

(Америка). Сестрички: Ксеня 

Дереш, Ірина Музика (Рій „Лас

тівки") Леся Василишин (Рій 

„Зайчики"), братчик Яків Ше-

грин. На картці підписані такі 

новаки й новачки: Орися Стан-

чак, Христя Трухан, Христя Гри

ценко, Дарка Барчин, Оксана Ґо-

лондзовська, Маруся Федорів, Ле

ся Станчак, Ліля Трухан, Мару

ся Брикса, Маруся Мельник, Ма

руся Хром'як, Надя Кавчак, 

Оксана Сгруж, Юрій Берегулька, 

Артик Берегулька, Петро Гри

ценко, Всеволод Петрів, Ігор Ра

нюк, Юрко Ранюк, Павло О сад

на, Василь Діяк, Андрій Діяк, 

Ростик Кондратюк, Роман Пан-

чишин, Олесь Ленів. Та, на жаль, 

підписали їх усіх братчик і се

стричка. І „Готуйсь" дуже затри

вожений, чому це так, бо всі інші 

новачки та новаки самі підпису

ються на бажаннях, і це саме 

найважніше. Та віримо, що вже 

при черговій нагоді новацтво з 

Бостону підпишеться власними 

руками, щоб так показати всім, 

як то вони вміють писати рідною 

мовою. 

Далі побажали новачки 28-го 

гнізда „Перелетні птички" з Фі

ляделфії. 

Новачки, юначки та сестрички 

з Кентону, Америка, братчик Ма-

ріян Маренін з Денверу, Амери

ка, курінь „Хуртовини" — се

стрички старші пластунки, що 

висилають „Готуйсь" кожного 

місяця, всі Співробітники „Го

туйсь", читачі Аня, Сяня і Ан

дрійко Мостовичі з Луівілл, 

Ераст і Романа Мріщи з Батька

ми з Торонта, Канада, та Христя 

Галібей із Шикаґо, Америка. 

„Готуйсь" дуже дякує всім за 

цей вияв новацької дружби. Від 

нього Свята Різдва Христового 
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стали ще веселіші, а Новий Рік 

починає він з надією, що новац

тво буде й далі його так гарно 

передплачувати та читати, як 

досі. 

:'• Щ ' 

В нас неділя. 

Школярі 

На снігу та на горі, 

На льоду та на ставку, 

Чути пісню їх грімку. 

••• ..• . і... 

Нині свято. 

Новаки 

Взяли лижви та санки, 

Прив'язали ковзани, 

їх не зловиш! — Не гони! 

Задзвонив 

Великий дзвін: 

Всіх до церкви кличе він. 

Всі побігли, 

Лиш стоїть 

На горбку зі снігу дід. 

Такі власноручно зроблені кар

тонки прислали нам: 

1) „Лисики" з Гамілтону, Ка

нада. 

2) Христя Галібей з Шикаґо. 

3) „Пташата" з Монтреалу. 
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( Р Ш Т Ш Ш и Ш Ш Г и Ж 

(Продовження) 

— Ти бачиш, що це таке? — 

вигукнув Костик. 

— Правдивісіньке авто! — ди

вувався Ростик. — Ану, спробуй

мо, чи обидва вмістимося в ньо

му! 

Відчинили дверцята і всіли. 

Місця якраз вистачило, й тісно 

не було. 

— Бачиш, — почав Ростик, бо 

він більше знав про авта. — Тут 

замок, щоб відчинити мотор, і 

ключ стримить у замку. Тут руч

ка, щоб заводити різні швидкос

ті, тут гальма, тут трубка . .. 

Ростик вже хотів затрубіти, але 

Костик схопив його за руку: 

— Пожди! Ніхто в хаті ще не 

знає, що ми вже знайшли наші 

дарунки. Наробиш галасу, мама 

прибіжить із кухні, а тим часом 

може там щось пригоріти . . . 

— Ну хай буде, — погодився 

нерадо Ростик та став далі роз

глядати свою машину. — Тут 

сховок на карти та приладдя. На

віть ручна ліхтарна є в ньому. О, 

і карта є: карта України. Така, 

як висить у домівці на стіні гурт

ка юнаків „Тури"! 

Карту зараз схопив Костик та 

став оглядати. 

— Це щось так, ніби нам прий-

деться подорожувати по Україні! 

— промовив ніби до себе самого. 

— Навіщо ж інакше сховали б 

сюди цю карту?! 

— Тут швидкомір, тут стрілка, 

що показує, скільки ще є бензи

ни. Виглядає, що тепер збірник 

повний ... — воркотів Ростик со

бі під носом. — А це що ?! — тро

хи не викрикнув. — Цього ґу

дзика в батьковому авті напевно 

нема! Я таки мушу попробувати! 

І поки Костик вспів підняти 

очі з-над карти, Ростик натиснув 

незнайомий ґудзик. А тоді стало

ся щось дуже дивне. Мотор за

гуркотів, колеса почали крутити

ся, хоч годі було сказати, чи во

ни справді кудись порушалися з 

місця. Тільки в ухах хлопцям за

шумів вітер і перед очима заме

рехтіли різнобарвні стрічки. Так, 

неначе тоді, коли дуже-дуже 

швидко їдеш і перед очима про

бігають дерева, хати, придорож

ні стовпи . . . Тільки звичайно, що 

такою швидкістю не дозволили б 

їхати жодним шляхом. 

Вихор був такий сильний, що 

Ростикове волосся піднялося вго

ру, мов вінок із пер в якого інді-

янського ватажка. А карта Укра

їни вихопилася Костикові з рук. 

Він скрикнув та хотів її зловити, 

вихилившися з авта, але її поне

сло під колеса. Вони в'їхали ав-

тов на карту. А карта, на диво, 

стала рости та ширшати. Та що 

ще дивніше: там, де були позна

чені чорними кривульками ріки, 
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зажурчала правдива вода. Там, 

де були зелено розмальовані пло

щини, зазеленіли ліси та степи 

на рівнинах. А там, де барви на 

карті змінялися в жовті, помаран

чеві й червоні, піднялися висо

чини, а далі й гори. 

Тепер вже й вітер ущух і ста

ло настільки тихо, що хлопці мо

гли навіть говорити і почути 

один одного. 

— І що з нами справді стало

ся? — бідькався Ростик. Там же 

мама жде і ялинка і Свята Вече

ря ... А ми їдемо, хто зна, куди! 

— Як це так „хто зна?" — му

сів сперечатися Костик. — їдемо 

картою України. Я вже здавна 

про це мріяв, а тут видно такий 

нам різдвяний дарунок . . . 

Але далі не договорив. Бо ось 

з ліска, що попри нього проїзди

ли, вийшов величезний звір. Спи

на його сягала майже верховіт

тя дерев, а йдучи він торощив їх 

безпощадно. Звір був подібний 

до слона, тільки такого великого 

хлопці не бачили ще в ніодному 

звіринці. Його ікли були такі дов

гі, що сягали майже до землі. Не

дбало розмахуючи хоботом та со

пучи, він ішов просто на хлопців. 

Ростик прискорив біг та щосили 

крутнув кермою, але авто за

стрягло в маленькій долинці, по

рослій високою травою (шля

ху ж не було!) та не хотіло ру

шити з місця. 

— Костику, рятуй! •—• звере-

щав Ростик в розпуці. 

Мал. Ірка Савойка 

— Ага, рятуй! Це ти знаєш, як 

орудувати цією машиною! — роз

лютився Костик, найбільше тому, 

що сам не знав, що йому робити. 

А Ростик не дармував: затру-

бів з усіх сил, потім засвітив всі 

світла, але звір і оком не кліп

нув, а все наближався та набли

жався. Здавалося, що ось-ось роз

давить все авто своєю волохатою 

лабою. І тоді Ростик рішився на 

останній засіб: натиснув „чарів

ний" ґудзик. 

(Продовження буде) 
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Р О З Г А Д К И З А Г А Д О К 

Новачка Люба Кос із Філя

дельфії прислала дуже добру роз

гадку „Поучення дітям" Володи

мира Мономаха із жовтня мину

лого року. Ця розгадка прий

шла ще перед тим, як ми помі

стили її у грудні. До того Люб-

ця ще пише, що дуже любить чи

тати „Готуйсь" та оглядати ілю

страції, бо вони дуже цікаві 

й повчальні. Дякуємо Любці! 

Новак Слазко Курчак із Гемп-

стеду, Америка, та рій новачок 

„Жайворонки" з Монтреалу, Ка

нада (за підписом Люби Гуме-

нюк, новачки із цього роя) від

гадали добре хрестиківку із лис

топада минулого року: 

П о к р о В 

Л є л є к И 

А н а н а С 

С о л і с Т 

Т р у б к А 

О с т р і В 

В і т р я К 

А б є т к А 

Разом: ПЛАСТОВА ВИСТАВ

КА, яка найбільше подобалася 

чужинцям на Джемборі, в укра

їнському підтаборі. 

Новачка Марійка Ратич, Ліда 

Сум із Філяделфії та Наталя Ми-

галь з Оттави, Канада, добре 

„перехитрили Хляпа" та розга

дали, які це книжечки приніс 

новакам Святий Микола: 

„Біда навчить" — Лесі Українки 

„Лис Микита" — Івана Франка 

„Ростикова казка" — Лесі Хра-

пливої 

„Казка про трьох ведмедиків" —• 

Ірини Наріжної 

„Переполох" — Романа Завадо-

вича 

„Денник Ромця" — Іванни Са-

вицької. 

Всі новачки розгадали добре, 

але Марійка із роя „Журавлі" 

подала ще теж, хто написав ці 

книжечки. 

Новачка Аріядна Манило з 

Монтреалу, з роя „Жайворонки" 

пише: 

Дорогий „Готуйсь"! 

Пересилаю для розваги новац

тву загадку-хрестиківку: 

X 

— X 

х — 

х 

Одиниця часу. 

Той, хто править державою. 

Назва зброї. 

Місто в Галичині. 

Примусова робота, що її викону

вали українські селяни для чу

жих панів. 

Посудина на дьоготь, що ним 

мастили колеса у возах. 

Передмістя Києва. 

Букви на місці хрестиків да

дуть назву острова на Дніпрі, де 

була колись Запорізька Січ. 

Для вивчення слів, що їх часто 

вживається осінню, подаю: 
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межа — гій§е, Ьаїк — йег Ваікеп 

рілля — їіеШ, зоіі — аег Аскег 

стерня — зїи'ЬЬІе їіеіа — 

аег Зьорреіїеіа 

моріг — Іатсп — йег Казеп 

іней — поаг ЇГ08І. — аег Ееії 

А ось мій віршик: 

Летять пташки понад моря, 

Летять у тепліші краї, 

Стирають свої крильцята, 

Щоб дістатись до берегів. 

Якщо це все підходить для 

„Готуйсь", то прошу ласкаво по

містити. 

Аріядна Манило, новачка 

Як бачите, „Готуйсь" містить 

це все, і радіє, що Аріядна не 

лиш розв'язує загадки, але і 

укладає їх. Коли вона зуміла їх 

скласти, то й Ви певно зумієте 

їх розгадати та пришлете роз

гадки якнайшвидше! 

Гостина Святого Миколая у новоствореному гнізді новачок 

„Українські квіти" в Коговзі, Америка. 

Різдвяна Свічечка новацтва у Бронксі, Америка, минулого 

Свят-Вечора. 
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Н О В А Ц Ь К И Й ТЕАТР 

И О б А Ц Ь К і И м Л 5\ Л ь \ХО б М 0 

Т Е А Т Р 

епосі З І / г. 

60Ь£ £1Г 

НМТкІА 

СИЛЬНА \1)0Б-̂ _Ц 

тягнути с"^ 

нитігу 

риууієі'ти НИТКУ 

Н О В А К А 

Д И 6 Т \ ^ Т Ь С 5 \ 

Н А С Ц Д Н Ч 

РіЛСЇЮТЬ ВОВ^А 

\А £ОТІЛКА НА 

ПЛПЄР\ АБО КАРТОНІ 

"га ВУ\Т5і6іии їх } 

П Р И К Л Е Ю Ю Т Ь 

Д Е Р Ж А К ІЬТбЕРДОГО 

ЖАРГОНУ 

ВОЕ>£ І ЧОТМК 6 ПОКАЗАНІ 
ззаду іі/об Бїло видно 

циткї І 51 £ ПРИКЛЄб-КА 

Ф нитки ,и̂ о 

-^А % спол^муизть го-

_/^ ловчіхє>\ст \з>(А,єРЖА-

^ ком МАЮТЬ 

с иЛЬКЧ Щ О Б 

П О ТЯ ГАТИ 

РЧХ Г0510&И 

І ХвОСТА ОЗНАЧАЄ 

рОіїЧОЙЇ 

КАРТОН ПРИКР\ПЛЕНИИ 

до кр\сел 

РОЛ\ ̂ ПРИЧЕПЛЕНІ 

ЩОБ НОСАКИ МОГЛИ ^ 

ЧИТАЮЧИ го&Орити ІД ПОТЯГАТИ ЗА НИТКУ 

и̂ о означає: 

Поки ще зима, новацтву не так часто можна гратися поза домів

кою, надворі. Та новаки вміють і в домівці придумати собі гарну й ці

каву забаву: новацький театр. Братчик Денис подав нам аж два різні 
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И О В А Ц Ь К и и Л 9 ЛЬісОВІ/Ш 

Т Е А Т Р 

спосіб Х/1 

ьоьк Кіг 

дерзкая. 

ЦО&АКи (-ЧКИ.) 

рисчьотіо ЬобКА 

И КоТмКА НА 

ПАПЕРІ ЧИ КАРТОНІ, 

ТА 6ИТЯ6ШИ '*, 

приклеюють 

ДЄЧРЖАК \Ь КАРТОН4/ 

НОВАКИ Аи&^9Тк)С51 ИА СЦЕНКУ 

НОВАКИ ПОЗА 

СЦЕНОЮ ДєрЖУЧіХ 

80 в КАТА КОТИКА 

говорять читаючи 

1, ПАПЕРУ, 

постійним рух 

ТВАРИНОЮ ОЗНАЧАЄ 

говорений 

способи, як вивести байочку „дідуся Кенира" — письменника Леоні

да Глібова. Подав нам і саму цю байочку, щоб її не треба було дале

ко шукати. Хоч цю байочку можете знайти і в книжечці, що зветься 

„Байки Леоніда Глібова". її можна дістати в наших книгарнях. 

ДЄРЄБА ІЗ ПАПЄРГ 

КАРТОН АГ50 

ПРОСТИРАЛО 

ПРИКРІПЛЕНЕ До 

КРІСЕЛ 

простирало Рівиож 

МОЖНА ПРИКРІПИТИ 

В ДВЕРЯХ Що 

ТВОРЯТЬ сцену 
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Так отже пригляньтеся добре цим образкам та спробуйте самі на

малювати цих звірів і дати виставку. Так можете представляти теж 

і всі інші казки та байки, що їх самі знаєте, чи що вичитаєте у кни

жечках. А потрібних до цього „артистів" — звірів чи людей — знай

дете на образках у книжках, щоб відрисувати. Якщо такий театр 

вдасться, пришліть обов'язково його світлину до „Готуйсь". 

Л. Глібів 

В О В К І К І Т 

В село із лісу вовк забіг. 

Не думайте, що в гості, браття! Ні, в гості вовк не забіжить. 

А він прибіг, щоб денебудь сховатись: поганий люд з собаками 

настиг. 

І рад би вовк в які ворота скочити, та лишенько йому: куди не 

поглядить, усюди вовченька недоленька морочить. Ворота всі кругом 

заперті, а дуже вовкові не хочеться умерти. 

Коли глядить, на загороді кіт сидить, на сонечку мурликає-

дрімає. 

Підскочив вовк і до кота мовляє: 

— Котусю-братіку! Скажи мені скоріше, хто із хазяїнів усіх 

отут найліпший? Я хочу попрохать, щоб хто мене сховав на цей не

добрий час. За мною то женуться! Котусю-братіку! Куди ж мені схо

ватись ? 

— Проси мерщій Степана. Він добрий чоловік, — кіт вовкові 

сказав. 

— Та я у нього вкрав барана. 

— Ну, так навідайсь до Дем'яна. 

— Е, і Дем'яна я боюсь: як тільки повернусь, він і згадає по

росятко. 

— Біжи ж, аж ген живе Трохим! 

— Трохим? Боюсь зійтися з ним: з весни ще злий він за 

ягнятко! 

— Погано ж! Ну, а чи не прийме Клим? 

— Ох братіку! Теля я в нього з'їв! 

— Так бачу, ти усім тут добре надоїв, — кіт вовкові сказав. — 

Чого ж ти, братіку сюди і забігав ? 

Ні, наші козаки ще з розуму не впали, щоб вовка від біди схова

ли! І так ти сам себе вини: що братіку, посіяв, те й пожни! 
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НОВАКИ-ЛЕЩЕТАРІ ЗВІРІ, Щ О СПЛЯТЬ З И М О Ю 

З засніженої гори мчаться но-

ваки-лещетарі. Вони вміють так 

добре з'їздити, що об'їздять усі 

застромлені прапорці та не пере

вернуть ніодного. Якщо Ви пра

вильно проїдете їх слідами, то 

відчитаєте на прапорцях новаць-

ке зимове гасло. 

Коли настає зима, багато звірів 

засипляє і прокидається тільки 

весною. Згадайте п'ять таких зві

рят, що пересипляють зиму. їх 

обриси (контури) зможете роз

пізнати на цьому малюнку, коли 

розглянете його докладно. 

ЗИМОВІ ЗАГАДКИ 

1) Як цей білий цукор зветься, що зимою із хмар трясеться? 

2) Хто це він, скажіть ви, діти, що без фарб малює квіти? 

3) У воді не тоне, у вогні не горить, що це? 

4) Зимою біжать, літом сплять? 

5) Дві дощечки, дві сестри, несуть мене із гори? 

(Подав братчик Ірко) 
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„ГОТУЙСЬ" В И Б И Р А Є Т Ь С Я Н А ВІЙНУ 



Покищо ще не направду. Але про війни, про славних воїнів-дру-

жинників, про відважних козаків, про Січових Стрільців та повстан

цю Ви всі любите читати. Також радо читаєте і про чужинних лица

рів, як Вільгельма Теля, Робіна Гуда чи лицарів короля Артура. 

В усіх книжках знайдете назви різних родів зброї — чи старинної, 

чи зовсім новітньої. Звичайно, що кожна ця зброя має свою україн

ську назву. Розгляньте цей список, прирівняйте до образків та тоді 

побачите, чи знаєте Ви всі ці слова, що тут виписані. А якщо не зна

єте, як назвати українською мовою ще іншу зброю, присилайте свої 

питання до „Готуйся", а ми Вам радо відповімо. 

Кріс, рушниця — гіїїіе, зпог. §іт — йаз Ое\тепг 

Скоростріл, кулемет — тазпіпе еіт — ааз Мазспіпеп£е\уепг 
Набій — саіТгігі£е, зпеїі — аіе Раілопе, аіе Ьааїтз 
Пістолет, револьвер — §ип, різіоі — аіе Різїоіе 

Кобура — ІЮІЗГ.ЄГ — аіе РізїоІеппаШег 

Гармата — саппоп, §,ип — аіе Капопе, ааз Оезспіїїг 

Панцер — агтоиг — аег Нагпізсп 

Шолол — пеїтеї — аег Неїт 

Шпада — Ьоіі, ггріег — аег Бе§еп 

Н А Ш К А Л Е Н Д А Р Е Ц Ь 

Як бачите, в лютому зазначені 

два свята старого стилю і одно 

нового. Дня 12 лютого припадає 

свято Трьох Святителів: Івана 

Золотоустого, Григорія Богосло

ва та Василя Великого, а 15 лю

того „Стрітення Господнє" в па

м'ятку того, як Мати Божа та 

Святий Посип принесли малого 

Ісуса у храм. За новим стилем це 

свято припадає на день другого 

лютого. Біля дати восьмого люто

го бачите маленький тризубчик. 

Це пам'ятка того дня 1918 року, 

коли то на конференції (з'їзді) у 

місті Бересті представники Німеч

чини, Австрії, Туреччини і Бол

гарії визнали самостійність Укра

їнської Республіки, що була про

голошена дня 22 січня. На дру

гий день ці держави підписали 

мир з Україною, як з окремою, 

незалежною від нікого державою. 



Мал. О. Борис 


