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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. 8 (109) Жовтень 1965 

Мал. Ніна Мудрик-Мриц 

Жовтень жовте листя розсипає 

І чотки-ягідки на калині, 

Замовкають вже пташки у гаї 

І летять легенько мряки сині. 

Йде Марія, щоб своїм Покровом 

Словинути гори і долини, 

І промовити ласкавим словом 

Навіть до маленької дитини. 

І коли спокійно так у світі, 

Стежкою крізь ліс іде Пречиста. 

Дерева схиляють низько віти — 

І паде до ніг зів'яле листя. 

Щоб росли, мужніли наші діти, 

Лицарі Пречистої Покрову, 

Щоб зуміли Правду боронити, 

Як повстанці в час великий 

[знову! 

Місяць жовтень присвячений особливому почитанню Пречистої 

Діви Марії. Дня 1^ жовтня припадає свято Покрову Матері Божої, 

яке наша Церква відзначує особливо врочисто. Вояки Української 

Повстанської Армії, що боролася проти більшовиків, прийняли були 

Матір Божу за свою Покровительку і День цього свята особливо від-

значували. 



О С І Н Н Я Н А Р А Д А В ЛІСІ 

Найсильніший і найбільший звір на всіх землях України — це 

Ведмідь-Бурмило. І всі признають його королем українських ззірів. 

Одного разу скликав король Бурмило всіх звірів на осінню на

раду. Хоч дощ капав без упину, вітер не вгавав ні на хвилину, а з де

рев падало весь час листя, та на нараду зібралася велика громада 

різних звірят. Були тут білки, зайчики, борсуки, лисички, кабани, 

вовки і інші, менші звірятка, як землерийки, мишки тощо. Навіть 

пташки примістилися на деревах або під кущиками. Всі дивились 

на короля та ждали, що він скаже. 

Повагом виступив король Бурмило зі своєю Бурмилихою. По

глянув кругом по зібраних, щось пробурмотів, а тоді промовив го

лосно : 

— Скликав я вас у дуже неспокійний час. У повітрі стали часто 

появлятись літаки з людьми, що заглядають у кожний кут нашого 

лісу, скидають бомби, занечищують повітря, не маємо в лісі спокою. 

Я хочу попередити вас, щоб мали ви все це на увазі та добре поду

мали, як забезпечитися на зиму та охоронитися від нещастя. 

Перша зіскочила з дерева білка: 

— Я, королю наш, вже змінила хутро, маю пушисту шерсть, мо

розів не боюся. Винайшла собі хатинку в дуже затишному місці. По

складала в коморі горішки, жолуді та інші припаси, більше, ніж зви

чайно. Я нічого не боюся! 

Лисичка показалася у повній красі. Мала гарне, нове хутро. 

— Я, — сказала вона, — з харчами раду дам. А от з мисливими 

— гірша справа. Випаде сніжок — і на порошу йдуть стрільці. Око 

мають бистре, рушниці на плечах. Смерть чатує на кожному кроці. 

Постріл — і кінець життя! Кругом по лісі ставлять пастки, отрую 

підкладають. Кругом небезпека, і без бомб важке життя! 

—• Так, так! — закричали зайці, тхорі і куниці. — Це правду ка

же Лис Микита! 

— Тихо! — заревів король Бурмило. — Не всі нараз! 

— Хрю! Хрю! — вийшов на перід кабан. — Коли після дощу 

прийде мороз, струмок замерзне, от і знак, що осінь закінчилася. Зи

ма надходить, голод настає в лісі. Поживи мало. Біда, ради нема. 

— А ти поглянь, який я грубий став! — відповів Ведмідь. — За

паси товщі на всю зиму маю. Під кожухом лежать. Зими я не боюся 

і можу спокійно спати аж до весни. 

Бозк теж скаржився, що поживи мало; треба гнатися ночгми 

аж у сзло чи на хутір, щоб добути щось попоїсти. Вовків не люблять 

люди, а вовки ненавидять собачий рід. 



— І ми тебе не любимо! — запищали зайчики. — Скільки на

шого брата ти заїв! 

Борсук і хом'як вийшли разом. Обидва груХ, спокійні та роз

важні, немоз статочні господарі. Обидва заявили королеві, що зими 

і бомб вони не бояться. Поживи мають подостаткоіт. У норах у них 

тепло, вигідно, а в коморах у хом'яка повно добірного зерна. 

— Це добре робите; хвалю вас! — відпоз'з король. — А що ви 

будете робити зимою? — спитав він птахів. 

За всіх відповів журавель: 

— Ми, королю, осінню покидаємо наш любий край і ліс на час 

зими. Коли в полі відцвітуть останні квіти, в лісі не стане грибів, на 

кущах появляться ягоди глоду й шипшини, а рябина почне красу

ватися своїми червоними китицями, ото й знак, що надходить кінець 

Мал. Ромко Завадович 



осени. Багато з нас летить у теплий край, де є для нас пожива, а вес

ною повертаємося в рідні сторони. За нами, журавлями, відлітають 

бузьки, шпачки та всяка дрібна птиця. Найпізніше відлітають гуси 

та качки, коли вода почне замерзати. А зимувати з вами будуть: си

нички, чижики, снігурчики, сойки, сови, куропатви й докучливі го

робці. Одні знайдуть зернятка чорної бузини, рябини, чортополоху. 

Другі, як ось сороки чи сойки, заглянуть до людських осель, заліта

тимуть на подвір'я господарів, а там завжди знайдеться чим пожи

витися. Бомб вони не бояться, тільки лютої зими, великих снігів та 

проймаючих вітрів. 

Оката сова додала: 

— Ми зимуємо в дуплах дерев і в забутих будівлях. Зима нам 

не страшна! 

— А ми, куропатви, зміняємо наше пір'ячко на біле, щоб не бу

ло нас видно на снігу. В нас виростуть довгі пазурі, і ними завжди 

вспіємо вигребати якусь поживу з-під снігу. Не любимо покидати 

наших піль та сіножатей! Нами, королю, не журися! Знайдуться 

добрі люди, а вже найпевніше новачата з Пласту. Вони подбають 

про малих пташат та погодують їх зимою. 

Стало вже темно в лісі. Десь загриміло в далині. Король ще раз 

остеріг усіх звірят, щоб подбали собі про добру криївку на зиму, поба

жав усім щасливої зимівлі, встав, узяв Бурмилиху під руку та по

мандрував до свого леговища. 

Звірята теж розійшлися. 

Записав Вуйко Квак, секретар короля Бурмила. 

Б А Ж А Н Н Я Н А І М Е Н И Н И 

Іменини — це день того святого, що його ім'я носить іменинник. 

Святкування іменин завжди дуже гарне й радісне. Воно краще, як 

святкування уродин. Іменинникові звичайно посилаємо або даємо 

карточку з бажаннями. Як робити такі гарні карточки, навчив нас 

братчик Денис у числі за вересень. Крім цього даруємо йому чи їй 

щось, що ми самі зробили, або гарну українську книжку, таку, якої 

він ще не має. Крім цього, співаємо всі разом „Многая літа" та скла

даємо усні побажання. Тут подаємо, як можна бажати з нагоди іме

нин різним особам: нашому Отцеві, що навчає нас релігії, Вчителям, 

Батькам, братчикові чи сестричці, ну й новакам у рої. Спробуйте так 

побажати, а побачите, як будуть іменинники радіти! 



МАМІ 

Ми сьогодні заспіваєм: 

Многі, многі літа 

Нашій Мамі найдорожчій 

Найкращій у світі. 

Бо працює для нас пильно 

Нас навчає Мати — 

Будем її іменини 

Гучно святкувати. 

БАТЬКОВІ 

Нехай сонце Тобі світить 

В кожен день у хату — 

З іменинами бажаєм 

Тобі, любий Тату! 

ОТЦЕВІ КАТЕХИТОВІ 

В день іменин 

Наче квіти рожеві 

Бажання свої 

Ми приносим Отцеві. 

Щоб Бог Вам давав 

І здоров'я і сили, 

Щоб нас школярів 

Ви добра всього вчили. 

ВЧИТЕЛЕВІ або ВЧИТЕЛЬЦІ 

Вчили Ви добра багато, 

Щоб вийшли ми в люди, 

Тож про Ваші іменини 

Нині не забудем! 

Бажаємо Вам здоров'я 

І щастя і сили 

І так жити обіїщєм, 

Як Ви нас навчили. 

Мал. Віра Юрчук 

СЕСТРИЧЩ 

Радістю блищать нам личка 

Іменинниця-Сестричка, 

Тож бажаємо багато 

їй добра в цей день, у свято! 

І бажаєм щастя в школі, 

З новачками в лісі, в полі, 

Щоб весела, наче птичка 

Нам завжди була сестричка! 

БРАТЧИКОВІ 

Станьмо в крузі, новаки, 

І цієї днини 

Братчикові побажаймо: 

Його ж іменини! 

Щоб всі іспити у школі 

Ішли йому гладко, 

Та щоб мав він з новаків 

Потіху в додатку! 



НЗВАЧЦІ 

У нас е рої іменини! 

Гляньте усі діти! 

Тож *) заспіваєм: 

Многі, многі літа! 

*) Вставити ім'я новачки. 

НОВАКОВІ 

Я новак і ти новак, 

То ж тобі бажаю так: 

Щоб ти мав рукав повніський 

Славних вмілости відзнак! 

Мал. Христя Хитра 

П О Д О Р О Ж Д О В К Р У Г И СВІТУ 

Катманду, Непаль, дня 25 серпня 1965. 

Дорогий „Готуйсь"! 

Завтра ми з Оленкою вже відлетимо з Непалю. Тут побачили ми 

так багато дивовижних речей, що хочемо обов'язково написати звід

сіля ще одного листа. 

Ходили ми по місті. Алеж тут людей, людей у цих вузесеньких 

вуличках! Одні смагляві, інші темні, косоокі і такі, що мають очі, не

мов великі мігдали. Всі дуже привітні і усміхаються, коли говорити 

з ними. Разом з людьми ходять цими вузесенькими вуличками також 

і корови. Одна корова поклалася посеред вулиці й ніхто її не прога

няв. Всі люди обходили її, майже з острахом. Рам пояснив, що коро

ва в їхній, — індуській релігії — святе звіря. Тому не можна крив

дити чи вбивати її. Малпи для непальців теж святі. Це вже видалося 

нам смішним і ми хотіли розсміятися, коли пригадали собі слова 

Матусі. Вона часто казала нам, що треба шанувати чужу віру й зви

чаї, хоч які дивні вони нам виглядали б. Для чужинця вони любі 

й дорогі так, як наша віра і звичаї для нас. 

6 



Бачили ми теж великі святині, де непальці моляться до своїх 

богів. Найважніші з них це Брагма, той, що все створив, Вішну, той, 

що все зберігає та Шіва, той, що нищить. 

Також завважили ми з Оленкою, що Рам малює собі щодня на 

чолі значок. Оленка спитала його, що це таке, а він відповів, що цей 



знак вказує, що він того дня молився. Так роблять всі вірні непальці 

на закінчення своїх молитов. 

Частина непальців почитає пророка Будду. Вони вживають при 

молитві патиків з прикріпленими колесами. З колес звисають дзві

ночки та стрічки, а на стрічках молитви, виписані дивними значка

ми. Рам пояснив, що згідно з вірою буддистів, молитви дуже скоро 

летять до неба, коли колеса крутяться. 

Вчора їздили ми в гори та були близько стежки, яка веде на 

найвищу гору у світі. Сама гора страшенно висока, а вершок її вкри

тий снігом. Рам казав, що вона зветься Гора Еверест і має 29.028 стіп 

височини. От туди піти б нашим „Тиграм" з братчиком на прогулян

ку! Оленка каже, що „Горішки" також туди помандрували б із се

стричкою. Але Рам сміється з того і каже, що досі тільки дуже мало 

людей вийшло аж на сам верх. На таких височинах вже дуже важко 

дихати, бо повітря дуже рідке. Там надзвичайно холодно і багато 

інших небезпек. Але я думаю, що „Тигри" таки здобули б той верх! 

Намасте! — Готуйсь! 

Оленка і Ромко 

З новацької забави „Царівна жаба" в Нью Иорку: на княжому дворі. 
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Ніна Мудрик-Мриц 

З У С Т Р І Ч З М І С Я Ц Е М 

Гомонять внизу міста й оселі, 

Грає море і шумлять ліси, 

І сміються діточки веселі; 

Голосні тепер внизу часи! 

Угорі, у всесвіті ні звуку, 

Тиша — там, ні сміху ні пісень. 

Місяць голову схилив на руку, 

Утомився, спить вночі і вдень. 

Сняться сни йому про давню пору, 

Про мандрівки із дитячих днів, 

Про дорогу з всесвіту простору, 

— Він котився нею і горів ... 

— „Що за муха прилетіла вгору 

І бринить і грає біля вух? 

Проженіть но цю комашку скору, 

Спати хочу і не хочу мух!" 



А комашка гомонить: — Ми люди, 

Прилетіли в приязні, дружбі, 

Подолали ми великі труди, 

Принесли привіт з землі тобі!" 

Усміхнувся Місяць-дід із криці, 

Притулив ракету до грудей; 

Розказав цікаві таємниці 

Бравим зореплавцям для людей. 

Мал. Ніна Мудрик-Мриц 

Щ О П И Ш Е М И Ш К А - Г Р И З И К Н И Ж К А ? 

ДОРОГІ МОЇ ЧИТАЧІ! 

Ой, і бігла я, бігла — духу не 

стає! Зовсім задихалася! Дума

єте — кота побачила? Ні, зовсім 

не кота! Не така вже я й бояз

лива! А ось послухайте, що ста

лося. Йду я собі на прохід — бо 

прохід здорова річ, не лиш для 

дітей, але й для мишок! День со-

няшний, погідний. Коли хляп — 

щось впало мені на голову, аж 

очі зовсім накрило. Якось вимо

талася я з-під цього „чогось" — 

зирк — а то листок з клена! Ов, 

думаю, а то я недотепа! Коли па

де вже листя отаке зовсім пожов

кле, то знак, що місяць жовтень 

надійшов. Ну а в жовтні мені, 

Мишці-Гризикнижці, не сидіти ж 

даром. Ось я як пустилася бігти 

— то аж сюди, до Вас прибігла! 

Питаєте, чого прибігла? Бо ці

каво мені, що то Ви будете роби

ти ! Думаєте — не цікаво мені по

глянути, як Ви у жовтні впоряд

ковуєте свої новацькі бібліотеч

ки? Дуже мені цікаво, і де ця 

бібліотечка приміщена у Вас в 

домівці, і скільки в ній книжок, 
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і як вони впорядковані. А най

більше цікаво мені поглянути, 

скільки то Ви книжок позичаєте 

кожного тижня у сестрички, чи 

братчика бібліотекаря! І цікаво 

мені, як Ви ці книжки читаєте, 

і що найбільше любите читати. 

І хто Вам найбільше подобаєть

ся, що про нього Ви в книжках 

вичитали: чи Мелася, що вряту

вала свого брата від лютого вед

медя, чи малий повстанець Ми

хайлик зі своїм собакою, чи мо

же смішний „Яшко-Страшко", 

що про нього писала покійна Ба

буня, Текля Білецька. Все це я 

хотіла б знати, то й біганини ме

ні багато. 

І ще одно хочу Вам сказати, 

— але на вушко. Тому й мушу 

прибігти до кожного з Вас зокре

ма. Чували Ви про ОПДЛ? Про 

те об'єднання, що його творять 

всі письменники, які пишуть для 

Вас, українських дітей? Таж чу

ли, бо я Вам писала про нього 

в червні минулого року. А що 

новак прочитає, не так скоро за

буде! Отже тепер слухайте уваж

но! Це об'єднання запрошує Ва

ших Батьків, щоб стали його 

членами-прихильниками. Щ о Ви 

питаєте? Ні, в ніякому випадку 

це не значить, щоб Ваші Батьки 

належали до цього Об'єднання 

й мусіли самі писати книжки! 

Зовсім ні! Але, коли будуть чле

нами, то допоможуть своїми 

вкладками видавати ці книжки, 

які вже хтось написав. І допомо

жуть ці книжки розпродувати, а 

це велика й почесна праця! А 

тоді, коли Ваші Батьки помо

жуть, Об'єднання зможе видава

ти для Вас куди більше кращих 

українських книжечок, як має їх 

досі. А Ваші Батьки люблять Вас 

і хотіли б, щоб для Вас були як

найкращі українські книжечки! 

Тому покажіть Вашим Батькам 

те, що я Вам тут написала, а зго-

лошення у члени можуть вони 

посилати просто на адресу „Го

туйсь", та ще треба додати два 

доляри річної вкладки. 

А ще хочете знати, чому я так 

бігла до Вас, що серденько й до

сі мені налатається? Хіба Ви са

мі не догадуєтеся? Та того ж, що 

в жовтні вже пора відновляти пе

редплату на „Готуйсь" за новий 

рік. Ваші Сестрички і Братчики 

Вам про це розкажуть. Одначе 

Ви не ждіть, а самі принесіть на 

сходини $ 2.50, якщо живете в 

ЗДА, або $ 2.75, коли в Канаді. 

І тоді буде Вам слава, що Ви пер

ші в рої передплатили „Готуй

ся" за новий рік! А чи не хоті

ли б Ви, щоб Ваш весь рій, чи 

може навіть все гніздо перші-
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найперші передплатили ? Щоб 

ніхто не був перед Вами? Тоді 

„Готуйсь" з радістю про це на

пише, щоб все новацтво знало, 

які Ви охочі до діла! 

Але я все ще жду нетерпеливо, 

що якийсь рій чи гніздо напише 

мені, як то вони самі передпла

тили собі „Готуйсь", заробляю

чи гроші. Ось в минулому, верес

невому числі Ви читали, як „Со

няшники" із Сиракюз самі ви

плітали придержувані до посуди 

— і так заробили гроші на фонд 

„Готуйсь". А Ви хіба гірші від 

них? 

Ну, здається, я вже все сказа

ла! Тільки чи Ви почули? Ось я 

і жду, щоб побачити, чи Ви по

чули. А побачу тоді, коли вико

наєте те, про що я просила. 

Ваша Мишка 

Відзначки новацьких вмілостей „читача" та „читачки". 

Сестричка Надя 

ЩО БРАТЧИК РОЗКАЗУВАВ „СОКОЛАМ" ПРО ВМІЛІСТЬ 

„ЧИТАЧА" 

Рій „Соколи" — 

у гнізді, а хто знає, 
найкращий 

може в усіх 

гніздах? Вони всі вже орлята, 

праві рукави однострою повні 

відзнак вмілостей, а груди від

знак відбутих таборів. Тож, ко

ли повернулися цього року з ва

кацій, дуже зажурилися, яку б 

то їм тепер вмілість підготовляти, 

бо „кожум'яку", „змагуна" здо

були вже давно, а таборові вмі

лості, такі, як „лісовик", „та

боровий", „чорноморець", „Син 

України" вже теж всі мають. 

Умілість „бистрозмисла" і „до

бродушна" вони здобули мину

лого року. Майже кожний має 

особисті вмілості, як ось „худож

ник", „збирач", „філятеліст". 

А ж на сходини братчик при

ніс „Соколам" новий правиль

ник новацтва. Щ о найбільше за

цікавило в ньому новаків, то, 

звичайно, вмілості! А ще до того 

біля вимог кожної вмілости була 

намальована і відзначна! Стали 

перечисляти, скільки цих вміло

стей. Бо братчик давніше казав, 
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що їх є тридцять одна. Числили, 

числили, і вийшло не менше, як 

52. Стали питати братчика, що 

це й чому це так. І братчик по

яснив: 

— Це новий правильник, і те

пер ми маємо куди більше вмі

лостей, що їх можуть новаки здо

бувати. Тут є багато вмілостей, 

що їх ще не було, коли я був но

ваком. Якби вони вже тоді були, 

я міг би був певно ще неодну 

більше здобути! 

— А яку? Яку? Просимо нам 

сказати! — загули в один голос 

„Соколи". 

— От хоч би „читача". Дев'ять 

років тому, коли я був таким но

ваком, як ви, при нашому гніз

ді відкрили бібліотечку. Братчик 

казав нам приносити книжки до 

неї. Я хотів подарувати туди де

що зі своїх книжечок, бо я мав 

їх багато, але Тато сказав: — Ти 

повинен мати бібліотечку в хаті 

і не вільно забирати з неї кни

жок! 

Тато говорив правду: я ж по

винен був зберігати книжки для 

моїх молодших брата й сестрич

ки. 

— Тату, — попросив я тоді, — 

чи не міг би я дати до бібліоте

ки хоч однієї книжечки, так, як 

інші новаки дають? Щоб остала

ся там з моїм підписом? . . 

Тоді Тато дав мені доляра на 

нову книжечку. За цього доляра 

я купив дві, гарно підписав їх 

і подарував. 

Час до часу я діставав у дарун

ку від рідних книжки. Вони зна

ли, що я найбільше радію таким 

дарунком. Коли книжок стало 

багато, Тато купив мені окремі 

полички на них. Кожну нову 

книжку я вписував до зошита. 

Моя мала сестричка Леся ду

же любила казки і часто пере

глядала образки у моїх книжках 

на поличці. Одного разу попро

сила Маму, щоб їй щось прочи

тала. Та Мама була дуже зайня

та, бо вишивала скатерку, яку 

мусіла до другого дня закінчити. 

Тому казала мені почитати Ле

сі. Я читав тоді вже добре і з то

го часу я став завжди читати ка

зочки Лесі. 

Моїх книжок було мало, то ж 

залюбки відвідував новацьку бі

бліотечку. Часом я помагав брат

чикові випозичати новакам кни

жечки та записувати, хто яку 

Світл. Н. Кулиннч 

Новаки „джура" й „отрок" запи

сують знаки на теренових зма

ганнях, у таборі „Сини України". 
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„Джури" — новаки табору „Си

ни України" будують свій 

вогник. 

Світл. Н. Кулинич 

книжку прочитав. Кілька разів я 

помагав клеїти подерті книжки, 

то знов обгортав книжки у папір, 

щоб не нищились. 

Це саме я зробив і зі своїми 

книжками вдома. Тато купив ме

ні прозорого паперу і я обгорнув 

усі книжки, хоч це тривало до

волі довго. 

З Новим Роком проголосили у 

нас в гнізді змагання між нова

ками, хто прочитає найбільше 

українських книжок упродовж 

року. Братчик бібліотекар питав 

час до часу, що ми запам'ятали 

з того, що прочитали. 

Одного разу я позичив книж

ку в бібліотеці, приніс додому і... 

побачив, що я вже цю книжку 

читав! Ой, і був я лихий на себе! 

Тоді Мама порадила мені за

писувати собі, які книжки я вже 

прочитав, щоб вдруге таке не 

сталося. І це справді мені дуже 

помогло. 

Після Еакацій хтось подарував 

до бібліотечки більше книжок і я 

мав що читати. Коли кінчалися 

змагання, я підрахував, що про

читав 40 книжок. Я сам собі не 

вірив, що здобув перше місце. 

Але друге місце здобула новач

ка, яка прочитала 25 книжок. 

Прн Різдвяній свічечці проголо

сили вислід змагань і мені діста

лася в нагороду книжка „Син 

України". Так, отже, бачите, як

би тоді вже була вмілість „чита

ча", я міг би носити її відзначку! 

— А просимо прочитати нам 

вимоги цієї вмілости! — попро

сив нараз Олесь. 

Братчик прочитав, а тоді 

Олесь аж вигукнув: — Та ж я 

маю теж сповнені вже всі ви

моги! 

— Це дуже гарно! — сказав 

братчик. — За три тижні буде 

свято книжки у нас і я провірю, 

що ти зробив, щоб могти тобі да

ти на цьому святі відзначку. 

А тоді враз заговорили всі „Со

коли": 

— Братчику, і ми хочемо здо

бувати цю вмілість! 

Три тижні „Соколи" пильно 

читали. Правда, майже кожен 

мав здобуту вже з половину ви

мог. Але на святі книжки всі ді-
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стали за це відзначки, навіть 

Славко, хоч йому це було най

важче. Він поволі читає, але по

волі теж ходить і говорить. То

му впродовж цих трьох тижнів 

не виходив ні разу до парку гра

тися, ані не поглянув нав.ть у 

телевізор. Та коли дістав у руки 

від братчика відзначку, подумав 

собі, що він таки менше через те 

втратив, а більше здобув! 

В И М О Г И ВМІЛОСТИ ЧИТАЧА-ЧИТАЧКИ: 

Читач: 

1. Передплачує й чигає новацький журнал. 

2. Має свою бібліотечку і зберігає в ній лад. Має список книжок. 

3. Вміє оправити книжку в папір і привести подерту книжку до 

порядку. 

4. Добре читає по-українськи, любить читати вголоз собі і дру

гим. 

5. Провадить записник із прочитаних книжок. 

6. В часі здобування вмілости прочитає 10 українських книже

чок із різною тематикою. 

7. Перекаже три прочитані книжки. 

Ч и т а ч к а : 

Крім таких самих вимог, як у читача, вміє розказати зміст трьох 

історичних оповідань та розказати про гарні вчинки їх героїв. 

Вміє декламувати, знає напам'ять кілька віршиків. 

Вміє гарно читати вголос. 

Новаки - „орлики" у стрілецьких шапках біля вогника. З ними 

сестричка Надя Кулинич. Це теж було в таборі „Сини України". 
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Новаки в таборі на „Зеленому ярі" біля Дітройту здобувають 

вмілість таборовика — варять яйця. 

Світл. Н. Кулинич 

Н О Ь А Ш г К О Г О 

Х?ч 

С В І Т У 

Про цьогорічні новацькі літні 

табори „Готуйсь" чув теж вже 

не мало і хоче переказати це 

Вам, Дорогі Читачі: 

Новак Лесик Курдидик напи

сав нам про табір біля Вінніпе

гу, в Канаді: 

Дорогий „Готуйсь"! 

Наш табір зветься „Шукачі 

скарбів". Кожного дня ми від

криваємо новий скарб: Бога, рід

ну мову, дружбу, радість, укра

їнські звичаї тощо. 

Ми ходимо на прогулянки та 

теренові гри, купаємося в озері 

Маємо також вогники. При них 

співаємо та слухаємо розповіді. 

Нас тут ЗО новаків. На прогулян

ці був з нами собака Гривко. Ма

ємо теж гніздечко з пташками, 

які сідають нам на руку, а часом 

і на голову. 

Нам тут приємно і ми маємо 

багато пригод. 
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Новаки табору „Сини України" в Кольомі біля Чікаґо в козацьких 

шапках та з шаблями, бо вони тепер вже „джури". 

Здоровимо Тебе щиро і пере

силаємо наше Готуйсь! 

Лесик Курдидик 

Під цим листом підписалися 

теж братчик командант Р. Сен-

чук та братчик бунчужний А. 

Ільницький. 

* 

Дорогий „Готуйсь"! 

Шлемо Тобі привіт з пластової 

оселі „Батурин", станиці Монт-

реал, у Канаді. Ми якраз закін

чили тут новацький табір. Наш 

табір називався „Підгір'я", бо 

сестричка Вава розказувала, що 

є така чарівна трембіта, захова

на на карпатському Підгір'ї. 

Сестричка Наталка вчила нас 

ліпити з глини, писати писанки 

та пливати. Ми здобували різні 

вмілості, а між ними „любитель

ки краси" та „очайдушка". 

Тепер ми осталися в „Батури-

ні" з нашими Матерями та від

почиваємо. 

Готуйсь! 

Алла (Мишка) Антонович, 

гніздо „Пташата" — Монтреал, 

Лідія Лукіянович, гніздо „Польо

ві квіти", Філядельфія, Оксана 

Винницька, гніздо „Весняні кві

ти", Торонто. 

До листа додала кожна з цих 

новачок ще свій малюночок: Лі

да й Оксана намалювали, як ви-
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глядає оселя „Батурин", Мишка 

знов намалювала, як виглядають 

ці правдиві, живі коники, що на 

них їздять вони в неділю. Це 

гарна забава! 

„Готуйсь" дістав коротенькі 

привіти з таких таборів: 

Курси новацьких виховниць і 

виховників „Чарівна паличка" 

на Вовчій Тропі та „Світ казки" 

на Новому Соколі, 

окружний табір новаків „Укра

їна, моя Батьківщина" на Вовчій 

Тропі, 

табір новачок „Село, неначе 

писанка" на Новому Соколі (чи 

знаєте, з чийого вірша взяли со

бі новачки цю назву?), 

табір новачок „Весела поляна" 

біля Вінніпеґу, (рої „Дзвіночки", 

„Конюшинки", „Бджілки", „Смі

хунки"), 

табір новачок „Соняшна поля

на" в Кольомі біля Шикаґа. 

табір „Рідна Казка" на Вовчій 

Тропі недалеко Нью Йорку. 

„Готуйсь" дуже щиро дякує 

за всі ці привіти і радіє, що но

вацтво не забуває про нього у 

цей найкращий час таборування! 

Новачки „Зозульки" з Філя

дельфії пишуть нам про своє 

Свято Весни цього року: 

Дорогий „Готуйсь"! 

Цього року нам було дуже 

важко знайти місце, де мало від

бутися Свято Весни. Було воно 

в „Стейтовому парку форту Ва-

шінґтона". Але всі їхали туди 

вперше і ми не знали дороги. Ми 

З новацько: забави в Нью Гїорку: 

княжий дружинник — Ромчик 

Івасівка. 
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блудили доволі довго, але вреш- день з другими новачками на 

змагу, грі й забавах. 

Готуйсь! 

вже там заїхали, провели весь Рій „Зозульки" і дві сестрички 

Христі. 

ті заїхали на місце Свята. Коли 

Л І Ч И Л К И 

Коли розпочинаємо гру, часто треба якось визначити того, хто 

ловить, хто буде згадувати, і таке подібне. Звичайно, кожен новак 

чи новачка хотіли б бути цією найважнішою особою у грі, та всі зна

ють, що так не може бути. Тому, щоб все відбулося справедливо, цьо

го новака чи новачку або назначує братчик чи сестричка, або виби

рають при допомозі лічилки інші новаки. Хто вміє якнайбільше лі

чилок, той завжди зможе якось цікаво полічити, і його особливо ша

нують у рої. Отже, спробуйте вивчити ці дві лічилки, а побачите, як 

вони у грі придадуться! 

Чим ти, брате, 

Хочеш стати, 

Коли станеш виростати? 

Чи купцем, чи ловцем, 

Чи стрільцем-молодцем? 

А не вмієш сам рішити. 

То будеш у грі л о в и т и ! 

А у Галі 

Є три лялі: 

І Маруся, 

І Даруся, 

І Олюся. 

А була четверта Таля 

І з вікна на землю в п а л а . 

(Подав Братчик Ірко) 

Як Марко дістався до яблука? 

Новак Марко завважив високо 

на яблуні ще одно, останнє яблу

ко, що залишилось. Пробував 

стрясти його, але яблуко не па

дало. Тоді Марко задумав виліз

ти на дерево й зірвати його. Ла

зити по деревах навчився, коли 

готовився до вмілости „атлета". 

Отже здавалося, що досягнути 

яблуко не буде йому важко. Та 

проте дорога до яблука не була 

легка: він старався не пересту

пити нігде ніодної галузки. 

Ану спробуйте відгадати на 

малюнку, якою дорогою Марко 

таки доліз до яблука! 

Малюнок на обкладинці! 
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Осіннє листя 

Новачка Ксеня ходила із своїм 

роєм у ліс на прогулянку. Но

вачки збирали осіннє листя, а 

сестричка їм пояснювала, з яко

го дерева котрий листок. Верта

ючися додому, сестричка дору

чила новачкам назбирати по 

кілька листків, засушити їх удо

ма, вліпити в зільник і підписа

ти, з якого вони дерева. 

Ксеня зібрала тих шість лист

ків, що їх бачите на малюнку. 

Однак призабула їх назви. По

можіть, по-новацькому, своїй по

друзі Ксені назвати ці листки. 

Подайте їх назви до „Готуйсь", 

а „Готуйсь" перешле їх на адре

су Ксені, поки ще сестричка на

каже принести зільники до пе

регляду ! 
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