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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. 5 (106) Травень 1965 

В травні небо засиніло — 

Не в журбі! 

Сонце гріє, 

О, Маріє, 

Це Тобі! 

В травні трави зашуміли 

На горбі. 

Все радіє, 

О, Маріє, 

Це Тобі! 

Розцвіли серця дитячі 

Ой, рясні! 

Мов лелії 

Для Марії 

На весні! 

Мал. Ляля Кучма 

Місяць травень —• це місяць особливого почитання Божої Матері. 

її ікони прикрашують квітами, рушниками, та ставлять перед ними 

свічки. І новацтво теж залюбки прикрашує в тому місяці її ікони 

й престоли та молиться за кращу долю українському народові. 



Ви певно вже всі чули, що Святіший Отець Папа Павло Шостий 

назначив нашого українського Верховного Архиєпископа Иосифа 

Сліпого кардиналом. Кардинал — це зараз після Святіїпого Вітця 

найвищий достойник Католицької Церкви; тому всі українці в усьо

му світі щиро радіють, що це нашого Владику так відзначив Святі

ший Отець. 

Разом з усіма українцями радіє теж і наше новацтво, і „Готуйсь", 

бо наш Кардинал особливо любить дітей. Тож всі разом кличемо 

Йому: 

Н А М Н О Г А ЛІТА В Л А Д И К О ! 



Мал. Ніна Мудрик-Мриц 

ЛеК 

П Е Р Ш А П Р О Б А 

Юрчик вигладжує руками 

свою новацьку сорочку і задума

но дивиться у вікно. Та не ба

чить, що там сонечко всміхаєть

ся, що дерево немов кличе до се

бе помахом листків, а горобчик 

дзьобає кришки на вікні, перехи

ляючи голівку. Все це не ціка

вить Юрчика сьогодні. 

— Мамо, а чи важко пройти 

першу новацьку пробу? 

— Як кому, Юрасику, — від

повідає Мати та усміхається до 

задуманого сина. — Тим нова

кам, що виконують радо свої обо

в'язки, ходять точно на сходини 

роя і ніколи не спізняються, ви

вчають все, що можуть довіда

тись про свою далеку батьків-

щину-Україну та вже замолоду 

готуються до великої служби 

для своєї Вітчизни — тим дітям 

зовсім неважко перейти і першу, 

і всі дальші новацькі проби. 

— Мамо, чи я народився 31 

січня 1946 року? Так, Мамо? Я 

мушу це добре знати до першої 

проби. А братчик казав, що тре

ба теж знати і нашу адресу та 

телефон! 

З адресою виходило добре. З 

телефоном було трудніше. 

— Іди, Юрчику, бавитися. Ба

чиш, як сонечко світить тепло 

й любо! 

Туп, туп, туп! Юрчик збіг на 

долину. Та не минуло й десяти 

хвилин, як його ясна голівка за

глянула в вікно. 

— Мамо, скажи мені ще, що 

таке „довжником нашим"? Брат

чик казав, що нам треба добре 

знати молитву! 

Мама пригорнула малого та 

пояснила. Щ е раз уважно про

казав молитву, „чи добре знає". 

І заспокоєний побіг до свого дру

га Бориса. Обидва маршували на 

маленькому подвір'ячку, става

ли на-струнко і співали націо

нальний гимн-славень. Один од

ного поправляли, майстрували 

синьо-жовті прапорці. Розмова 

була тільки про „завтра". Зав-



тра їдуть на Свято Весни. Завтра 

перша проба — великий день 

для малих новаків. 

І спати — не спалось, і їсти — 

не їлось. І серденько билося зі 

зворушення під новацькою зеле

ною сорочинкою. 

Та краще стало у гурті „Вов

ченят". Держалися разом. Висо

ка трава сягала по-декуди по 

пояс, здержувала їх розгін. 

Летить метелик! „Вовченята" 

за ним! Ген, аж над річку. І вже 

повні жмені камінчиків летять 

весело в воду. 

— Гей, чуєте свисток бунчуж

ного? Хлопці, бігом! 

Всі під прапор, що має серед 

площі. Кругом пластові браття. 

І сиві, лисі, давно заправлені у 

Мал. Ліда Петруняк 

пластуванні, і обсмалені сонцем 

юнаки і маленькі жовтодзюби, 

що ставлять свої перші пластові 

кроки. Всі перейняті, заслухані, 

і кругом така чудова весна! Свя

то Весни — як щороку. Високо 

на щоглі повіває свобідно пра

пор України. 

„Вовченята" уважно слухають 

братчика. За хвилину відійшли 

в напрямі великого клена, що 

поважно стояв оподалік площі. 

Огорнула їх тінь і прохолода зе

леного склепіння. По шовковій 

траві неслися дитячі голосочки, 

питання й відповіді. Та тільки 

грімке „Готуйсь" з уст „Вовче

нят" звернуло увагу всіх: вели

ких і малих. „Вовченята" бігли 

веселі й радісні, як правдиві „ді

ти сонця і весни". Бігли до гар

мат, щоб погратися в бій ясно

вельможного гетьмана Богдана 

Хмельницького проти поляків 

під Жовтими Водами. Були там 

різні козацькі полки зі своїми 

полковниками. Був славний Бо-

гун, були полковники Мрозо-

вицький-Морозенко і Чарнота, 

був і сам ясновельможний. „Вов

ченята" захоплені. Вже і бій по-

кінчився і пролунала промова 

пана гетьмана, а наші „Вовченя

та" ще не покидали своїх гар

мат. Бо вони гарні, неначе прав

диві. Гурток юнаків „Тури" дов

го над ними попрацював! „Вов

ченята" довго не хотіли розста

ватися з гарматами! І тільки 

пластова ватра притягнула їх у 

свій круг. 



Темніло. Зірки на небі запалю

валися одна за одною, немов 

світла в Церкві. 

Низько склонилася на Татове 

плече сонна голівка Юрчика. 

Шумів автобус у швидкому бігу. 

Ось вже і дім. Спати! Так хочеть

ся спати! Та ні, ще молитва! 

Юрчик клякає. Дитячі уста 

з таким довір'ям промовляють 

слова молитви: „Отче наш" .. . 

„Богородице Діво"... а далі: — 

Бозю, я пройшов першу пробу, 

дістав відзначку з орлятком, і я 

вже жовтодзюб. Дякую Тобі за 

це, Бозю! 

Юрчик вмить заснув. А рука 

довго ще держала жовту новаць

ку хустину... 

Сестричка Маруся Шевчук 

Д Е Н Ь М А М И У З А Й Ч И К І В 

На галяві серед лісу сиділи но

вачки та про щось перешіптува

лися. Мабуть були це якісь ве

ликі таємниці, бо шепотіли дуже 

тихенько. 

З лісу вибіг сіренький зайчик 

та зачув таки, як одна новачка 

казала: 

— Я приготовлю Матусі гарну 

картку на її день. 

Зайчик хотів про все дізнати

ся, а тому заховався під кущик. 

Але хоч як слухав, аж вушка бо

ліли, не міг почути більше нічо

го. Тож поскакав до свого брат

чика. 

— Слухай, Білохвостику, люд

ські діти придумують несподіван

ки на День Мами. А хіба ми 

гірші ? 

Сіли біля кущика та почали 

завзято радити раду, що зроби

ти б Матусі. Може хату замести? 

Квіток назбирати? 

— Ні, ми це звичайно й так 

робимо! — каже один. 

— Мусимо щось інше приду

мати! — відповідає другий. 

Так радили, радили, аж Мама 

на обід закликала. 

А весь тиждень опісля, в кож

ну вільну хвилину два зайчики 



Мал. Христина Хитра 

кудись ходили, чогось шукали, 

завзято над чимсь працювали. 

В Мамин День заячиха рано 

встала і хатки своєї не пізнала: 

— Хто то так чистенько й че

пурненько хатку прибрав і навіть 

квітки поставив? Пішла до зай

чиків, а вони спали. Не знала во

на, що вони тільки так вдавали. 

Коли Мама вийшла, ще щось по

шептали, а тоді скоро вискочи

ли зі своїх ліжечок, побігли до 

потічка, помити лапки, ротики, 

а тоді підскоками до Мами! 

По молитві, коли Мама хотіла 

вже давати сніданок, наші зай

чики стали на задні лапки та 

проказали Мамі маленького вір

шика: 

Дякуємо, Нене мила, 

Щ о ти нас завжди любила. 

Бажаємо Тобі здоров'я, 

Щастя, много літ без горя. 

Потім вибігли зайчата в гай, 

де заховали були дарунки для 

Матусі. І за якийсь час прино

сять китицю морковиці та капус-

тиці Мамі на обід, а за собою 

тягнуть на сухій ломаці сильце, 

що то лихий ловець у лісі на

ставив. 

— Щоб як буде Мати 
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В городі гуляти, 

Щоб у сильце не зловилась. 

Зайчиха-Мама зраділа такою 

несподіванкою, зайченяток при

гортала, казочку їм розказала, 

і між сусідами величалася: 

— От, якби всі звірини таких 

дітей мали, тоді не знали б лиха-

недолі! 

НОВА ЛЯЛЯ 

Приїхала ляля 

До мене з крамниці. 

їй сумно саменькій 

Було на полиці! 

Приїхала ляля — 

Мене вона знала: 

її я в віконці 

Здавна оглядала! 

Приїхала ляля 

В суконочці синій. 

Розкажу їй зараз 

Цікаві новини: 

Що в парк іду гратись 

Щодня крізь дорогу, 

А Муцьо-ведмедик 

Згубив ліву ногу, 

Щ о Бурко не вкусить, 

Коли не дразнити, 

А тітчин Омелько 

Хотів мене бити! 

А те піяніно 

В куточку, зубате, 

Мене завжди страшить, 

Як всі підуть з хати. 

Щ о кашки не люблю, 

Та їм, ще й чемненько, 

А там, на картині, 

То Тарас Шевченко. 

А килим в кімнаті, 

Щ о тканий у квіти, 

Мов птиця крилата 

Уміє летіти. 

Лиш сядеш на нього — 

Летиш у простори, 

Далеко-далеко, 

За гори, за море. 

Весна там, князівна, 

Мене дожидає! 

Скажу це все лялі, 

Нехай вона знає! 

- Х 3 5 

Мал. Марта Штинда 



Сестричка Надя 

Я К З Е Н Ь О С Т А В С П І В А К О М 

Зеньо належав до роя „Соло

вейки". Та на жаль, ці „Соловей

ки" ніколи не співали і не лю

били співати. Братчик часто при

гадував їм, що добрий новак му

сить вміти співати хоч кілька пі

сень, братчик пробував співати 

з ними на кожних сходинах, але 

нічого з того не виходило. І брат

чик цим дуже журився. 

А ж одного разу Зенева Мама 

прийшла з міста дуже врадува

на і сказала, що знайшла й ку

пила те, що вже давно шукала. 

Тато й Зеньо зацікавилися. Але 

коли Зеньо побачив, що це пла

тівки з українськими піснями, 

скривився, що це нецікаве, та 

пішов у свою кімнату. А Мама 

слухала весь день: колядок, ще

дрівок, інших народних пісень, 

що їх співали напереміну то хо

ри, то солісти. 

В неділю знов усі разом слу

хали, і Зеньо слухав, бож він му

зику любив і слухав у радіо. Ко

ли так слухав кілька днів, вмів 

підспівувати кожну мелодію, ще 

тільки слова не держалися в йо

го голові. Але підспівував, куди 

тільки ходив. 

Так, підспівуючи одну з пісень 

із платівки, Зеньо ввійшов у до

мівку. 

— Щ о ти співаєш? — завва

жив зразу братчик. 

— Я ще не співаю, бо не знаю 

слів напам'ять. — відповів Зеньо. 

— А пісня ця з платівки, що Ма

ма купила. 

— Я маю теж цю платівку і 

знаю слова. Коли хочеш, прине

си на другі сходини зошит, я 

подиктую тобі їх, — відповів 

братчик. 

Цілий тиждень Зеньо сидів над 

патефоном та старався схопити 

слова. У сольових точках це йо

му вдавалося, але з хорами таки 

ніяк не йшло. 

А ж на наступних сходинах 

братчик подиктував йому ці сло

ва та казав проспівати одну піс

ню перед усіма. Зеньо мав непо

ганий голос і братчик сказав, що 

саме Зеньо перший правдивий 

„Соловейко", бо гарно співає. А 

іншим порадив вивчити на дру

гий раз по одній пісні з платівки. 

На наступних сходинах брат

чик проголосив ройові змагання 

у співі. А ж тепер показалося, що 

всі „Соловейки" мають гарні го

лоси і вміють співати, коли хо

чуть. Та Зеньо, тому що він пер

ший співав, порішив, що він бу

де першуном у цих змаганнях. 

Він пильно записував у свій зо

шит слова кожної пісні, яку де-

небудь почув, аж було їх так ба

гато, що не заглядаючи в зошит 

не вмів їх почислити. Особливо 

пильно вивчав всі новацькі пісні, 

що їх учив братчик на сходинах. 

Записався до шкільного хору, 

який співав щонеділі в Церкві і 
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Відзначна вмілости співака, що 

її здобув новак Зеньо. Ви можете 

її теж здобути! 

там на кожній пробі вивчав 

якусь нову церковну пісню. Ма

ма навчила його співати народ

ні пісні: колядки, щедрівки, га

гілки, які лиш сама знала. А ба

буся додала до того ще різні та

кі цікаві старовинні пісні, що їх 

навіть і братчик не знав. Тоді 

просив Зеня, щоб він сам навчив 

увесь рій співати одну пісню. 

Тож то була радість! 

Змагання тривали три місяці. 

Братчик точно записував на кож

них сходинах, хто скільки пісень 

вже вивчив. А під кінець змагань 

братчик сказав, що буде прого

лошувати висліди. Зеневі серце 

товклося в грудях, бо він не міг 

дочислитися, скільки пісень він 

справді знає, і боявся, чи буде їх 

хоч двадцять, бо стільки наймен

ше повинно було бути. 

Але на щастя, Зеньо помилив

ся, бо вивчив аж на десять пі

сень забагато. Дістав не лиш 

перше місце, але й відзначку вмі

лости „Співака". Та й всі інші 

„Соловейки" стали тепер вже 

справжніми „Соловейками". Ві

сім з них здобуло перші, другі та 

треті місця у змаганні. Двом 

тільки ще недоставало потрібно

го числа пісень, але братчик до

зволив їм доповнити впродовж 

двох наступних тижнів. А від ви

граних змагань було вже неда

леко до вмілости „Співака", і всі 

„Соловейки" не хотіли бути гір

ші від Зеня. 

На другий місяць при Стани

ці зорганізували хор. Не треба 

й згадувати, що перші вступили 

до цього хору „Соловейки", кож

ний з відзначною „Співака" на 

рукаві новацької сорочки. 

В И М О Г И ВМІЛОСТИ СПІВАКА 

1) Вміє заспівати три новацькі й три народні пісні. 

2) Знає найменше три коляди і три щедрівки. 

3) Знає три церковні пісні й три гагілки. 

4) Знає десять пісень: новацьких, стрілецьких, повстанських. 

5) Навчить свій рій одну нову пісню. 

6) Має відповідні співаники або має записані всі знані йому 

пісні. 

7) Заінсценізує в рої одну пісню. 

8) Співає в дитячому хорі, в Станиці, в школі чи деінде. 

9) Знає прізвища кількох знаних йому з концертів співаків. 
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Мал. Ніна Мудрик-Мриц 

Щ О П И Ш Е Б Д Ж І Л К А ? 

Дорогий „Готуйсь"! 

Я називаюсь Бистрокрила 

Бджілка і оце вперше пишу до 

Тебе листа. Дійшло до нашого, 

бджолячого відома, що новаки 

люблять і шанують пожиточних 

комашок. Навіть називають свої 

рої їхніми іменами. Ми горди

мось тим, що є новацькі рої, які 

носять назву „Бджілки". Коли 

почула про це наша матка, кня

гиня всієї нашої хатки-вулика, 

сказала мені: — „Візьми, Бистро

крило, олівець і папір та напи

ши новакам дещо про наше 

життя". 

От і взялася я за це діло. На

дворі сьогодні паде дощ і весь 

наш бджолиний рій у вулику. 

Тут затишно й солодко. Всю вес

ну й літо ми важко працюємо, 

Збираємо пилок і солодкий нек

тар з квіток та заповняємо за

пашним медом щільники. Неда

ром кажуть люди: „працьовитий, 

як бджілка", або „не руш бджіл

ки, бо це Божа комашка". Бо й 

справді, „Готуйсю", не легке це 

діло літати з квітки на квітку та 

висмоктувати краплинки солод

кого квіткового соку-нектару. 

Язичок у нас — ніби хобот у сло

на. Через нього випорожняємо 

келихи квіток та наповняємо 

нектаром наші вола-мішечки бі

ля голівки. Тоді повертаємося до 

вулика, де складаємо мед у вос

кові комірки. І так весь Божий 

день працюємо. А праці в нас ба

гато, гай-гай! 

Весною збираємо пилок з кві

ток і в цей спосіб робимо велику 

прислугу квітам, бо запилюємо 

їх. Це значить: переносимо пи

лок з квітки на квітку, і тоді з 

квітки може вирости овоч. Літом 

вилітаємо цілими роями в поле 

та збираємо з пахучих квіток 

нектар, який перетворюємо в 

мед. Бджоли виробляють усяко

го роду меди. Це залежить від 

того, з яких квітів його зібрали: 

ясний липовий з квіту дерева 

липи, темний гречаний з білого 

квіту гречки, мед з пільних кві

ток, з конюшини, та всякі інші. 

А чи знаєш „Готуйсю", що мед 

з давен-давна мав велике зна

чення в господарстві України? 
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Щ е в княжі часи Україна визна

чалася своїми медами, що були 

дуже важним товаром в торгів

лі. А які славні пасіки були в 

Україні! Недаром казали, що 

Україна це країна „медом і мо

локом текуча". 

Мед особливо корисна пожи

ва, бо в ньому не лиш багато ду

же поживного і здорового цукру, 

а й потрібні людині вітаміни й мі

нерали. Мед вживають до варен

ня і приготовування різнородних 

страв. І в нашій традиційній 

святвечірній куті — мед один з 

найважніших складників. 

Раджу запам'ятати всім нова

кам, які хочуть здобувати вмі

лість санітара, що мед — дуже 

добрий лік проти попечення. Ко

ли посмарувати медом попечене 

місце, не буде пухиря. Тяжко ви

числити всі користі, що їх люди 

мають з меду, бо їх дуже багато. 

Ми, бджоли, ніколи не робимо 

нікому шкоди, але коли хтось 

нападе на наш вулик чи пере

шкодить нам у праці, нам прихо-

диться боронитися і ми впуска

ємо колюче жало в шкіру напас

ника. Робимо це тільки для влас

ної оборони. Раз вжаливши про

тивника, бджілка перестає жити. 

Розказала б я Тобі ще дещо 

з життя бджіл, та до нас, у ву

лик, пробиваються саме соняш-

ні промені. Значить, надворі ви-

погодилося. Нам треба збирати

ся й летіти у запашні сади й по

ля, бо там нас жде робота! 

Прощавай, Друже! 

Бистрокрила бджілка 

(Цього листа переклала 

з бджолиної мови на 

українську сестричка 

Світляна Луцька) 

(ржттш и « о т о ж 

(Продовження) Мал. Ірина Савойка 

Підняв і посадив Костика та 

Грицька на свої дужі рамена. 

Звідтіля було хлопцям видно 

майже ввесь майдан. І чути було 

крізь морозне повітря слова Чет

вертого Універсалу10) : 

— Народе України! Твоєю си

лою, волею, словом, постала на 

землі Українській — Українська 

Народня Республіка . . . Сповни-

но кортіло спитати Грицька, що 

був би сказав на це пан гетьман 

Мазепа. Але Костик не смів во

рухнутися, навіть дихати не смів. 

Покінчили читати і майданом 

залунало таке грімке „Ще не 

вмерла", що аж стіни Софійсько

го Собору задрижали. Співали 

всі, а Костик найголосніше. Ді

дусь поставив хлопців на землю, 

лася одвічна мрія батьків і дідів щоб всі могли станути на-струн-

наших... ко. 

Костик слухав і йому страшен- Та коли покінчили співати, 
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Костик глянув на Грицька і за

журився: ціле Грицькове лице 

напухло від більшовицького уда

ру, а синяк з-під ока розлився 

трохи не на всю щоку. 

— Дідусю, — шепнув Костик, 

— ми мусимо зараз їхати. — З 

Грицьком погано, а тільки моя 

Мама може помогти. Вона була 

медсестрою в нашому таборі ми

нулого року і все знає . . . 

Сотник поглянув і собі на 

Грицька та погодився: — Ма

буть, треба йому якоїсь допомо

ги. — Хотів би я довше з вами 

говорити та прикликав би сані-

тетів, але мені зараз треба йти 

до моїх Стрільців. Та за те, що 

ви так славно воювали, ось вам 

пам'ятка... 

Він вийняв з мапника та по

дав їм дві блискучі стрілецькі 

відзнаки, з тризубчиками. 

—• Грицько хотів дуже дяку

вати, хотів сказати, що в діда є 

ще другий внук, Ростислав, але 

сотник вже відійшов. І за хви

лину залунала бадьора пісня: 

Хто живий, вставай 

Боронити край . . . 

То Стрільці відмаршовували 

лава за лавою з площі, а далі 

рушали також і інші частини 

війська. 

— Ходім, Грицю! — Костик 

потягнув його за рукав. — Той 

більшовик таки добре тебе по-

торбував! 

Грицько ледве волочив нога

ми, а Костика обсідали раз-по-

раз чорні думки: 

— А що, коли наше авто хто 

забрав? А якби який великий 

віз наїхав необачно на нього? — 

Але Грицькові навіть нічого про 

те не казав. 

Та авто, на щастя, стояло там, 

де його й поставили. Всіли й по

їхали. Костикові знов лячно ста

вало, чи заїдуть вони просто до

дому, чи може знов яка при

года трапиться. Поглянув на 

Грицька, а той сидів, відкинув

шись на спинку свого сидження 

та аж затискав кулачки від 

болю. 

— Дуже болить тобі? — спи

тав Костик запопадливо. 

— Я козак, а козаки на біль 

ніколи не жалуються! •— відпо

вів Грицько через силу. 

— Я таки добре зробив, що 

взяв його собі за побратима! — 

подумав нишком Костик. Та враз 

мусів натиснути всіми силами 

здержувач, аж колеса пронизли

во заскреготали: якби не те, бу

ли б перевернули ялинку в йо

го кімнаті! Якось тільки не зав

важив Костик, як пройшли вони 

крізь стіни та дісталися аж на 

п'ятий поверх! 

— Ми вдома, ми вдома, Гри

цю! — вигукнув Костик на ра

дощах. — Бачиш, це моя кімна

та, а тепер буде і твоя. 

Грицько вискочив з авта, але 

мусів опертися об крісло, щоб не 

впасти. Та все таки розглянув

ся по кімнаті: 

— О, в тебе Вишгородська Бо-

гомати11) під вишиваними руш

никами на стіні, як і в нашому 
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дворі! І книжок у тебе, книжок, 

мов у книгозбірні в самого ясно

вельможного ! 

— Це трохи не так, Грицю, — 

відповів скромно Костик. — Те

пер друкують так багато кни

жок і вони такі дешеві, що раз 

не підеш до кіна і вже заощадив 

гроші на одну книжечку! 

— До кіна? А що це таке „кі

но"? — спитав слабим голосом 

Грицько, заточився і трохи не 

впав на Ростикове ліжко. 

Костик злякався не на жарт 

і блискавкою погнався в кухню: 

— Мамо, рятуй, Грицькові ду

же погано! Швидко, швидко! 

Мама саме виймала з печі ве

лику бляху з печивом. Коли по

чула крик, бляха виховзнулася 

їй від несподіванки з рук і рум'я

ні коржики розкотилися по до

лівці. 

— Ну й чого кричиш! роз
гнівалася Мама. — Бачиш, якої 

шкоди наробив!? 

— Ой, Мамусенько, я зараз усі 

позбираю, тільки прошу тебе, 

йди скоро в кімнату до Грицька, 

до мого побратима! 

Та враз сталося щось нове: в 

кухні нараз потемніло, немов 

хмара насунулася. В вікнах за

лопотіло щось, неначе великий 

білокрилий птах і почувся роз-

пучливий голос: 

— Рятунку! Ряту-у-ууунку! 

На крик прибіг Тато з кімна

ти і всі стали заглядати крізь 

вікно. І побачили: на бальконі 

перед вікном повис величезний 

легкопад, а з нього звисав Рос-

Мал. Ірина Савойка 

тик на мотузках, високо над ву

лицею розмахуючи ногами. 

Тато метнувся до телефону, 

Мама з Костиком до ліфту, щоб 

(Продовження на зовнішній 

обкладинці). 
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# « Ш Х я 

Сірий Орел Тарас 

Ч И З В І Р Я Т А М А Ю Т Ь П А М ' Я Т Ь ? 

На одній сільській дорозі у 

Франції стояв чоловік і вимаху

вав торбинкою понад своєю го

ловою. До нього зближилася 

селянка та й запитала, що 

він робить. На це незнайомий не 

відповів нічого, але далі махав 

торбинкою понад головою. „Бід

ний чоловік" — сказала до себе 

селянка. „Він певно зійшов з ро

зуму". 

Однак справа малася інакше. 

Тим чоловіком, що стояв на до

розі і махав торбинкою, був 

французький учений природо

знавець, Генрик Фабр. Він зло

вив 150 бджіл до торби, пішов 

з ними кільканадцять миль від 

їх вуликів та випустив. І що по

казалося? З тих 150 бджіл 50 

вернулися до своїх вуликів. В 

той спосіб переконався учений, 

що деякі бджоли „мають па

м'ять", бо вернулися до свого ву

лика. Цікаве лиш було те, як 

могли бджоли запам'ятати доро

гу, коли їх вивезено в торбі і во

ни зовсім не бачили, куди їх за

везено. І тому Фабр ствердив, що 

це не є пам'ять, бо бджола не 

могла пам'ятати дороги, але це 

щось інше. Це називають „змисл 

напрямку", бджола „чує", куди 

має летіти, щоб дійти до своєї 

мети. 

Змисл напряму заступає звіря

там пам'ять, бо деякі звірята ма

ють дійсно об'яви пам'яті. Таку 

звірячу пам'ять називаємо „ін

стинктом". У деяких звірят цей 

інстинкт так розвинений, що нам 

здається, що звір нас розуміє 

й добре „пам'ятає", що має ро

бити. 

Є звірята, які чудом зайдуть 

на своє давнє місце, хоч вони рі

шуче не можуть нічого запам'я

тати. Так, наприклад, природо

знавці доказали це у великих 

черепах, що живуть на дні моря. 

Учені переконалися, що черепа

ха може вернутися до своєї дав-

ної криївки з віддалення 300 

миль. А треба взяти до уваги, що 

черепаха лізе поволі! 

Подібний досвід зроблено на 

мурашках. Один учений держав 

у себе чотири місяці мурашки і 

потім пустив їх. І що він поба

чив? По чотирьох місяцях му

рашки зайшли до свого давного 

муравлиська (гнізда), а по доро-
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зі мусіли ще зводити боротьбу 

з іншими мурашками, які їх здер

жували. 

Коні й осли пам'ятають часто 

те, що люди забувають. Коли чо

ловік заблудить на коні серед 

темряви, то треба лише дати всю 

свободу коневі, а він напевно ви

рятує з клопоту і завезе їздця 

на добру дорогу. Так само й осел. 

З ослів сміються звичайно, що 

вони „дурні". Тимчасом осел є 

лише впертий, але не дурний! 

Про подиву гідну „пам'ять" у 

псів пишуть дуже багато. Ці зві

рята, як знаємо, дуже прив'язу

ються до людини. Один воєнний 

кореспондент оповідає, що коли 

він приїхав додому по піврічній 

неприсутності, його пес скочив 

до нього на привітання і з ра

дости зімлів. 

Загалом можна би навести ти

сячі примірів, як то звірята па

м'ятають чи то поодинокі пред

мети, особи, чи навіть події. В 

деяких звірят цей інстинкт дуже 

високо розвинений. На цьому 

опирають учені природознавці 

свій здогад, що коли звіря є спо-

сібне пам'ятати, що було вчора, 

то так само воно може бути спо-

сібне передбачити, що буде зав

тра. І на тій підставі деякі учені 

приймають сказання, що звіря

чий інстинкт можна розвинути 

аж до розуму. Однак на це треба 

століть часу й вправи. 

УВАГА! Н О В А Ч К И І НОВАКИ, Щ О П Е Р Е Х О Д И Т Е В Ж Е 

Д О Ю Н А Ц Т В А ! 

Пам'ятайте, що тепер Вашим пластовим журналом буде 

ЮНАК 

так, як у новацтві був „ГОТУЙСЬ"! 

Читайте його так само пильно та дописуйте до нього! 

Передплату посилайте на адресу: 

„ї І N А К" М А С А 2 Ш Е 

2199 Віоог 81., Тогопіо 9, Опі., Сапааа 

Висота передплати: ЗДА і Канада: 5.00 долярш. 
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с в і т у 

Мал. Ніна Мудрик-Мриц 

П Е Р Ш А ПЛАСТОВА К О Л Я Д А В РІДЖАИНІ 

Цього року в нашому рою 

,,Євшан Зілля" відбулася незви

чайна подія. За традиційним пла

стовим звичаєм, ми ходили впер

ше колядувати із „звіздою" під 

час Свят Різдва Христового. Хоч 

нас возили двома автами, то все 

таки ми добре змерзли в ноги, бо 

надворі було зимно. 

В перших хатах ми були трохи 

несмілі, але поволі набирали від

ваги. Тоді вже наш спів і свят

кові побажання йшли легко. У 

кожній хаті нас радо вітали, об

даровували різними ласощами, 

як рогалики, тістечка, цукерки, 

та складали гроші. Ми ніде не 

сиділи довго, а тільки трошки 

з'їли, дякували і йшли далі. Свя

точні побажання дуже гарно 

складала Тамара. 

Під час цієї коляди ми мали 

багато радости. Ми мали звізду, 

яку носила Катруся. Та звізда 

мала в середині світло. Ми співа

ли „Бог Предвічний" і „Во Виф-

леємі". Коли ми прийшли зако

лядувати родичам новачки Пав-

лі, її маленька сестричка Катру

ся уважно слухала, як ми коля

дували. 

Ми мали також одну пригоду. 

Того дня як ми їздили колядува

ти, було не тільки зимно, але 

теж дороги були дуже ховзькі. 

Повертаючися додому, авто, в 

якому ми сиділи, зустрілося з ін

шим автом і ми зударилися. Але 

нікому, на щастя, нічого не ста

лося. 

Ми заколядували стільки, що 

купимо собі шатро та ще пере

силаємо як наш дарунок 5 доля

рів для газетки „Готуйсь", яку 

любимо читати. 

В неділю 24 січня ц. р. наші 

родичі із Пластприяту зробили 

нам несподіванку. Ми їздили по

за місто санками, які тягнули 

два коні. З нами були наші Ма

ми і Сестричка Соня. На санках 

ми зробили кілька світлин. По

тім ми мали добру вечерю в до

мі Сестрички Лізи, що її спіль

но приготовили наші Мами. 
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М А Н Д Р І В К А П О УКРАЇНІ 

Вже після цього, як ми почали друкувати число за квітень з роз

гадками загадок та з описами мандрівки Оксанки й Олеся, прий

шли ще два дуже гарні описи, і їх подаємо тут: 

Андрійко Мостович з Люівілл, Америка, пише: 

В „Готуйсь" за січень 1965 на образку „Землею Украшською" 

я бачу границі України. На південь від України лежить Чорне море. 

Колись козаки називали його Козацьким морем. Ріка Дніїїро або 

Бористен (так його називали в давнину), що пливе з півночі і впа

дає в Чорне море, ділить Україну на Лівобережну і Правобережну. 

Крім Дніпра на цій карті є ще ріка Бог, що впадає теж у Чорне море, 

і ріка Дон, яка вливається до Озівського моря. 

Вся Україна поділена на області. Кожна область має своє го

ловне місто. Столиця України це місто Київ, яке лежить над рікою 

Дніпром. Області України називаються: 

Волинь — головне місто — Рівне, 

Галичина — головне місто Львів, 

Карпатська Украша — головне місто Ужгород, 

Поділля — головне місто Винниця, 

Причорномор'я — головне місто Одеса, 

Запоріжжя — головне місто Січеслав, 

Київщина — головне місто Киш, 

Полтавщина — головне місто Полтава, 

Чернігівщина — головне місто Чернігів, 

Слобожанщина — головне місто Харків, 

Донеччина — головне місто Юзшка, 

Передкавказзя — головне місто Ставропіль, 

Крим — головне місто Симферопіль, 

Кубань — головне місто Краснодар. 

З ліїюї сторони карти — тризуб, обвинений вінком з листя. Цей 

тризуб проголосила Українська Центральна Рада гербом Украш-

ської Народної Республіки дня 22 січня 1918 року в місті Києві. 

З правої сторони вгорі є новак і новачка з прапорцем. 

Готуйсь! 

Андрійко Мостович 

Новачка-самітниця Таїса Галібей з Масачусетс пише про обра

зок, що був у числі за лютий: 

В числі „Готуйсь" за місяць лютий Оксанка і Олесь поїхали до 

Києва. Гербом Києва є святий Архангел Михаїл. 

Оксанка й Олесь приїхали до Києва на весні і тоді цвіли кашта

ни. Вони бачили різні пам'ятники: Тарасові Шевченкові, гетьманові 

18 



Богданові Хмельницькому, святому князеві Володимирові Великому. 

Діти дивилися на Дніпро, по якому плавали вітрильники. Тоді вони 

пішли помолитися до собору Святої Софії. На закінчення гостини 

в Києві Олесь і Оксанка пішли до музею, де оглядали кераміку 

з трипільськими взорами. 

Таїса Галібей 

Новак Славко Курчак описав вже навіть образок з числа за бе

резень, одначе його опис та всі інші добрі описи образків з чисел за 

березень і квітень подамо в червні, разом з розгадками загадок. 

Щ Е О Д Н А РОЗГАДКА! 

Як бачимо, новак Всеволод, 

з числа за лютий дуже подобав

ся новацтву. Щ е навіть після то

го, як ми дали до друку число 

за квітень, а в ньому розгадки, 

прийшов дуже гарний опис но-

вачки-самітниці Христі Галібей, 

яка має 8 років і ходить до тре

тьої кляси, а української мови і 

письма вчиться з Мамою. Хрис

тя пише: 

Пригода новака Всеволода. 

Всеволод вибрався на прохід 

до ліса. Була зима і на землі ле

жав глибокий сніг. Новак мусів 

високо підносити ноги і тому 

один черевик йому злетів з ноги 

та причепився на дереві. Всево

лод побії- додому по драбину. Ко

ли він повернувся до дерева, по

бачив, що до його черевика при

літають пташки і хочуть у ньому 

замешкати. Жаль стало новако

ві пташок, але треба йому чере

вика. Він побіг додому і змай-

Новацтво „Євшан-зілля" з Рі

джайни в Канаді на прогулянці 

сачками з правдивим конем! 

стрував для пташок гарну хат

ку. Ц ю хатку він повісив на де

реві бідним пташкам на втіху. 

Черевика взяв і ігішов додому, 

задоволений, що зробив добре 

діло. 

Всеволод здобув точки до та

ких вмілостей: Морозенко, Зо-

лоторукий і Добродушок. 

Новачка Христя Галібей 
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Новачка Мотря Білинська з 

Ноттінґгам, в Англії прислала 

ще тепер дуже добру розгадку 

загадки з числа за січень цього 

року. Це, як знаєте, пригадка но

вакам „Колядуйте на Пласт". 

Добре, Мотре, тільки пробуй 

присилати розгадки трохи швид

ше, щоб Ти колись могла теж 

дістати за них нагороду! 

ХТО ЧИТАВ? 

(Подав братчик Ірко) 

Мабуть багато з Вас читало ці

каве оповідання нашого велико

го письменника й поета, що ро

ковини його смерти припадають 

у травні. Як він називався, дові

даєтеся, коли впишете всі слова 

і прочитаєте їх перші букви зго

ри вниз. А як називалося це опо

відання, в якому він пише про се

бе, коли ще був малим хлопцем, 

будете знати, коли прочитаєте 

так само останні букви цих слів. 

Отже — увага! 

X — 

X — 

X — 

X — 

X — 

X — 

X — 

X — 

X — 

X — 

— X Нехристиянська віра, дуже поширена в Азії й Африці. 

— X Посудина, що в ній купаємося. 

— X Хоронить нас від зла. 

— X Тоненькі волокна, що при їх допомозі відчуваємо. 

— X Ім'я Опікуна Ісуса Христа (писане так, як його чу

ємо в церкві), — читане навідворіт. 

— X Має в голові кожна мудра людина. 

— X Найвищі гори в Европі. 

— X Урядник, що стверджує різні важні папері. 

— X Здоровий напиток, що його дістаємо з зерен-насіння 

дерева. 

— X Великий простір поміж суходолами, залитий водою. 
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(Продовження зі сторінки 13). 

з'їхати вниз. А ліфт, мов на ли

хо, їхав так поволі! Костик аж 

не втерпш, висів на другому по

версі та з'їхав вниз поруччям 

сходів. 

Коли стали на вулиці, вже гу

діла сирена і заїздило пожежне 

авто: приїхали пожежники з дра

бинами та зняли Ростика разом 

з легкопадом. 

Кругом зібралася галаслива 

юрба людей. Заклацали фото

апарати газетних новинкарів. 

Мама й Тато боронилися від них, 

як могли, кажучи, що вони са

мі нічого з цього не розуміють. 

А Ростик ледве дихав з переля

ку і взагалі нічого не міг ска

зати. 

Та Костик не міг втерпіти: як 

тільки побачив, що Ростик вже 

безпечний на землі, чкурнув що

сили вгору, навіть вже не дожи

дав ліфту. Гнав як буря, у свою 

кімнату, з криком: 

— Грицю, Грицю, я тут! 

Вбіг і остовпів. Гриця не було. 

Тільки блимали світелця на 

ялинці, стояли дарунки під нею, 

але на Ростиковому ліжку не 

було нікого. Костик кинувся, 

мов опарений, шукати його. За

глядав попід стіл і попід усі кріс

ла, поза ялинку, поза шафи ... 

Навіть не завважив, що авта теж 

не було, тільки поміж дарунка

ми лежала розкрита карта Укра

їни. Та йому було не до авта ... 

Грицька таки нігде не було ... 

ПОЯСНЕННЯ 

10) Четвертий Універсал — це було 

проголошення Центральної Ради про 

повну незалежність України від Росії. 

Проголосили його в Києві на Майда

ні Софії дня 22 січня 1918 року. 

11) Вишгородська Богоматн — слав

на чудотворна ікона Матері Божої, що 

походить з княжих ще часів. Вишго-

род - - це була місцевина недалеко 

Києва. 

(Закінчення буде). 


