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УВАГА! УВАГА! 

Чи вже весь Ваш рій заплатив передплату на „Готуйсь"? 

Пригадуємо, що в 1966 році річна передплата коштує три доляри 

для Америки та Канади! 

„ 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 : 

Пластова Станиця в Пассейку, 

Америка, влаштувала цього ро

ку новацьку костюмову забаву 

під проводом пл. сен. Лідії Па-

славської. З доходу з цієї забави 

призначила 25 долярів на фонд 

„Готуйсь". Новацтво з Монтре

алу, Канада, прислало два доля

ри, Дідусь Дністровий з Каліфор

нії та Вуйко Смок з Чікаґа при

слали по одному долярові. Но

вачка Мотря Білинська з Англії 

прислала одного доляра, Вуйко 

Слон з Помаранчівки склав, як 

звичайно, з нагоди Великодніх 

Свят 10 долярів. Щиро дякуємо 

всім та ждемо дальших датків! 



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 
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Р А Н Н Я М О Л И Т В А Н О В А Ц Т В А Д О Б О Ж О Ї М А Т Е Р І 

Сині дзвіночки 

Молитву дзвонять. 

Зложім в молитві 

Щирій долоні. 

Ніч проминула 

І сонце світить. 

Вислухай Мати, 

Щ о просять діти: 

Нехай цей вітер, 

Щ о в хмарах .тине, 

Принесе запах 

Піль України. 

Нехай ця днина 

Додасть нам сили, 

Щоб Україну 

Завжди .любили. 

Мал. О. Курилас 



Мал. X. Зелінська 

Дня 6 травня наша Церква вшановує пам'ять Святого Юрія, 

славного лицаря, який згинув, а не відрікся Христової віри. Святого 

Юрія обрав своїм Опікуном-Патроном наш Пласт, а з ним і новацтво. 

В давні часи українські козаки взивали теж допомоги Святого Юрія, 

коли вирушали в похід на ворогів. 



Л. X. 

Н А П Р О Г У Л Я Н Ц І 

Як ішли ми вчора зранку 

Всім роєм на прогулянку, 

Хтось зустрів нас — на коні! 

Чи знайомий він — чи ні? 

Срібна зброя, кінь високий — 

Чи не тисяцький отроків? 

Над чолом — світляний круг... 

Усміхнувся, наче друг 

І спитав, немов знайомий, 

Чи завжди ми чемні вдома, 

Чи завжди у церкві в свято, 

Чи читаємо багато, 

На дозвіллі — що хто робить? 

І які здобули проби, 

Скільки вмілостей відзнак? 

Відповіли ми ось — так: 

— Новаки ми невеликі, 

В нас і сміх, і гри, і крики, 

Та Закон Новацький в нас 

У серцях у кожен час! 

І працюємо завзято, 

Щоб колись такими стати, 

Як Святий Патрон наш, Ю р : 

Не боявся грому, бур! 

Світить він нам, мов зоря ... 

Каже нам їздець: — Це я! 

Щ о сказати — ми не знали, 

Тільки мовчки споглядали, 

Як від'їхав на коні... 

Чи це сон, чи може ні?! 

Каже братчик: — Ні, не сон; 

Всюди з нами наш Патрон! 

Д Е Н Ь М А М И 

(Сцена представляє кімнату. 

На стіні ікони, на полицях книж

ки. Н А Д Я розкладає на столі ви

шиту скатерть, ставить глечик 

з квітами, кладе ножі та ло

жечки). 

Л Ю Б К А : (Заглядає крізь двері 

в кімнату). А що ти робиш 

Надю? 

Н А Д Я : (Прикладає палець до 

уст). Псст, тихо! Приготовляю 

сніданок для Мами, бо це сьо

годні її день. Я вже тобі роз

казувала, що ми задумали ро

бити на її честь! 

Л Ю Б К А : (Входить у кімнату. 

В руках держить великого вед-

медика-забавку). Так, ти каза

ла. Але чи це вже сьогодні? 

НАДЯ: Авжеж, поглянь на ка

лендар! Друга неділя травня 

— це День Мами у всьому 

світі! 

Л Ю Б К А : Коли я ще не вмію чи

тати! 

НАДЯ: Ага, правда, що тобі ще 

тільки чотири роки! Отже знай, 

що це вже сьогодні. Ти ж 

знаєш ці віршики, що ми з Вір

ною тебе навчили! 



Л Ю Б К А : О так, знаю! 

Н А Д Я : Але ти не сказала Мамі, 

що ми для неї приготовля

ємо ! ? Ми тобі казали, що це 

таємниця! 

Л Ю Б К А : Я так і сказала Мамі: 

що ми приготовляємо несподі

ванку на її день, тільки це та

ємниця ! 

Н А Д Я : (Налякана). Що-оо-о?! 

Ти все розказала Мамі? (Зі 

схвилювання розсипає по до

лівці ножі й ложечки). Бачиш, 

тепер Мама збудиться і поба

чить все, поки ми ще будемо 

готові! 

Л Ю Б К А : (Теж налякалася). 

Таж я сказала Мамі виразно, 

що це таємниця! 

Н А Д Я : (Гнівно). Нічого ти не 

розумієш! Тепер хоч позбирай 

ці ножі та ложечки з долівки, 

а я біжу в кухню, погляну, як 

там Вірка справляється з ка

вою! (Вибігає). 

Л Ю Б К А : (Залазить під стіл, ра

зом з ведмедиком). Ось одна 

ложечка і ще одна . . . Бачиш, 

ведмедику, ми мусимо все гар

ненько позбирати, а то знов бу

дуть сварити на нас. Бо ми 

обоє найменші. .. (Тулить до 

себе ведмедика). Бідні ми, бід

ні.. . (Сідає під столом, пла

че). 

ЯРКО: (Входить з великою скир

тою книжок в руках). А це що 

за „ранній концерт" Любко? 

Чого ти так заводиш? 

Л Ю Б К А : Бо . . . бо всі на нас 

сварять!.. 

ЯРКО: Хто — всі? 

Л Ю Б К А : Всі! Ось Надя сварила. 

ЯРКО: Надя — то ще не всі! Але 

чого ж ти під столом? 

Л Ю Б К А : (Виглядає з-під сто

ла). Бо збираю ложечки, що 

Надя розсипала . . . 

ЯРКО: То збирай швидко і вила-

зи на світ! Поможеш мені гар

но поукладати книжки, що їх 

я купив для Мами! 

Л Ю Б К А : (Вилазить з-під стола, 

кладе на стіл заставу, що по

збирала). А навіщо Мамі стіль

ки книжок? 

ЯРКО: Щоб читати! Кожна ро

зумна людина знає, що книж

ки на те, щоб їх читати! (Крик 

за сценою: Ай-ай-яй! Рятун-

ку!). 

ВІРКА: (Вбігає на сцену. Вона 

підперезана маминим фартуш

ком). Рятунку! Ярку, добре, 

що ти тут! Рятуй! 

ЯРКО: (Кладе книжки на стіл). 

Щ о ж вам там таке сталося? 

ВІРКА: (Переводить дух). Ой, 

лихо! Молоко збігає! Ходи 

швидко! 

ЯРКО: То виключи газ! Тоді 

плитка перестане гріти і моло

ко не буде збігати! 

ВІРКА: Виключити газ? А я й 

не подумала! (Кличе в кух

ню). Надю, Надю, треба ви

ключити газ! (Вибігає). 

М А М А : (Входить у ранньому 

одягу). Щ о ви, діти робите? 

Ми йдемо сьогодні до церкви 

аж на дванадцяту годину, а ви 

чогось товчетеся вже зранку! 



До того ж Тато приїхав вчора 

пізно з праці і такий втомле

ний! 

Л Ю Б К А : (Ласиться до неї). Бо 

ми, Мамусю, робимо таємни

цю для тебе! 

М А М А : Щось ця таємниця дуже 

голосна! 

ЯРКО: А до того ще й не гото

ва! (Кличе в кухню). Надю, 

Вірко, Мама вже встала, поспі

шайте ! 

НАДЯ: (Кличе з кухні). То по

проси Маму, щоб ще знов по

клалася спати! 

ВІРКА: Ні, ні, ми зараз будемо 

готові! 

ЯРКО: (Поважно). Ні, Матусю, 

ти краще не йди спати, тільки 

не розглядайся по хаті, бо тут 

ще нема на що дивитись. 

М А М А : Якто нема, коли я бачу 

вже на столі такі гарні квіти?! 

І книжки! 

ЯРКО: Це ми з Татом купили 

тобі повне видання творів Іва

на Франка. Ти казала, що цей 

рік присвячений Іванові Фран

кові і годилося б нам придба

ти це видання... 

М А М А : Це правда, я казала, але 

звідкіля ти взяв аж стільки 

грошей ? 

ЯРКО: Я заощадив сам доляра і 

36 центів, а решту Тато доло-

жив зі своїх . . . 

М А М А : (Сміється). Ага, то ви 

так разом купували! То я ду

же й дуже вдячна — вам обом! 

Н А Д Я : (Входить з підносом з 

горнятками з кавою. За нею 

ВІРКА з полумиском булочок 

та чаркою з маслом). 

ЯРКО: Ну, нарешті! 

ВІРКА: 

Дорога Матусю, 

Нині твоє свято! 

Ти для нас трудилась 

В кожен день багато. 

НАДЯ: 

Тож у твою днину 

Вже з самого ранку 

Просять тебе діти 

В гості — до сніданку! 

на (Розставляють сніданок 

столі). 

М А М А : Дякую, дякую! Цей сні

данок буде мені особливо сма

кувати! І ви навіть зуміли ска

зати це віршем! 

ЯРКО: Не лиш вони, я теж вмію! 

Коли засіяла 

Твоя, Мамо, днина, 

Прийми у дарунку 

Книжечки від сина! 

ВІРКА: (Півшепотом до Любки). 

Любко, тепер твоя черга! 



Л Ю Б К А : 

Не маю що дати 

Від малої Любки! 

Люблю тебе, Мамо, 

Поцілую в губки! 

(Цілує Маму). 

М А М А : (Плеще в долоні). Ду

же, дуже гарно! 

Л Ю Б К А : Але й мій ведмедик 

любить тебе і хоче теж щось 

тобі сказати! 

Н А Д Я : О, цього ми її навіть не 

вчили! 

Л Ю Б К А : (Натискає животик ве

дмедика, він пищить). Чуєш, 

Мамо, що він каже? 

М А М А : Чую, чую! 

Л Ю Б К А : (Врадувана). І розу

мієш? 

М А М А : Звичайно, розумію! 

ЯРКО: Але ми всі маємо тобі 

ще щось сказати! (Уставля

ються, рядком). 

Є одна на світі Мати, 

Щоб дитину доглядати, 

Щоб дитину так любити 

І добра всього учити! 

Н А Д Я : 

Є одна в нас Батьківщина — 

Це далека Україна. 

Хоч прогнав нас ворог з хати, 

Та Вона одна нам Мати! 

ВІРКА: 

І оці дві наші Мами 

Любимо ми всі так само! 

І шануєм Мами слово — 

Українську нашу мову! 

Л Ю Б К А : 

Ми твої, Матусю, діти, 

Мов весняні, свіжі квіти. 

Хай із нами золотії 

Всі твої сповняться мрії! 

(Натискає ведмедика, він пи

щить. Всі сміються, обіймають 

Маму). 

( З а с л о н а ) 

#*лл«^«=^53а=»^=а=!Л*=ї««#»їа=й«і5#^^^ 

Н і н а М у д р и к - М р и ц 

Б Д Ж І Л К И 

Квітує вишенька в садку, 

Мов снігом вкрилась гілка, 

Набрала з квіттячка медку 

У глек маленька бджілка. 

Сміється квіттячко рясне: 

— „Таке маля завзяте 

Задумало весь мед саме 

З усіх квіток зібрати!" 

По вінця повен меду глек, 

Нести його не сила, — 

На павутині край смерек 

Усенький мед розлила. 

І знявся сміх на вишні всій 

Та бджілка не зважає, 

Ось привела подружок рій 

Вже він між квіттям грає, 

Вже повен бджіл увесь садок, 

Пилок зняли над квітом, — 

Зберуть медок для діточок, 

Доспіють вишні літом. 



Ніна Мудрик-Мриц 



Володимир Мацьків 

ТОЙ, ЩО НАПИСАВ „ЛИСА МИКИТУ" 

Я певний, що багато з Вас вже прочитало „Лиса Микиту", „Абу 

Касимові капці", книжку байок „Коли ще звірі говорили", а Може 

й „Захара Беркута", „Панські жарти" та інші твори. 

Якщо Ви ще не прочитали їх, то постарайтеся прочитати ці 

книжки в найближчому часі, щоб так вшанувати 110-ті роковини на-

родин та 50-ті роковини смерти письменника, який їх написав. 

А писав він дуже багато, мабуть найбільше з усіх українських 

письменників та поетів. Недавно видали всі його твори разом і їх є 

двадцять грубих томів-книг. 

Цей письменник — Іван Франко. 

Іван Франко писав і для дітей, і для підростаючої молоді, і для 

дорослих. Писав поезії, оповідання та повісті. Писав теж наукові пра

ці та драматичні твори, що їх грають у театрі. Перекладав він теж 

твори чужих письменників на українську мову, а через те дав змогу 

запізнатися з ними тим нашим людям, які не знають чужих мов. 

Життя Івана Франка не було легке. Він народився в селі Нагу-

євичах недалеко міста Дрогобича. Довкруги цього міста видобува

ють з-під землі багато нафти. Батько Івана Франка був ковалем, тоб

то таким ремісником, що оковує залізом колеса до возів, прибиває 

залізні підкови коням, направляє плуги, борони та інше залізне зна

ряддя. Малий Іванко перебував часто в кузні (робітні) свого бать

ка та приглядався його роботі. Цікавили його ті тисячі гарячих іскор, 

що сипалися з розжареного на вогні заліза, коли Батько кував його 

молотом, щоб з гарячого, розм'яклого заліза викувати підкову для 

коня, чи обруч на колесо до воза. 

Селяни дуже шанували Іванового Батька за його чесну працю, 

а також за допомогу та добрі поради людям. Іванко все це бачив 

і теж шанував та любив свого Тата. Коли підріс та почав писати, на

писав багато оповідань про нього. 

На шостому році життя Іванко пішов у школу, як і всі хлопці. 

А що в його селі школи тоді ще не було, він мусів іти на друге село 

до Ясениці Сільної. Ходити туди щоднини було задалеко, тому пе

рейшов жити до свого дядька, Павла Кульчицького. За два роки нав

чився читати по-українськи, по-польськи та по-німецьки. Опісля пе

рейшов до школи в Дрогобичі. В цій школі не було йому добре, бо 

товариші з нього сміялись і часто докучали йому. Та все таки він 

здобув перше місце, то значить найкращі оцінки на свідоцтві в цілій 

клясі. 
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Скоро перейшов до середньої школи-гімназії, в якій вчився ду

же добре і завжди був на першому, другому або третьому місці у кля

сі, а ніколи нижче. По скінченні гімназії став вчитися в університеті 

у Львові, щоб згодом могти самому вчити в цій школі. 

Бувши ще в гімназії, почав писати вірші й оповідання, а потім 

більші повісті та довші поеми. 

Іван Франко видавав теж різні газети й журнали, щоб тою доро

гою навчити якнайбільше інших студентів та інших дорослих людей-

українців. А що західня частина України, Галичина, була тоді під 

австрійським пануванням, то австрійський уряд часто карав Франка 



ув'язненням та не дозволив йому вчити в університеті, хоч Франко 

склав якнайкраще всі потрібні до цього іспити. 

На старші літа Іван Франко занедужав важко, так, що сам не 

міг писати, тільки диктував, а хтось інший записував за нього. По

мер Іван Франко саме на півтора року перед тим, як Україна стала 

вільною Державою так, як він цього завжди хотів. 

Твори Івана Франка дуже гарні, цікаві і всі радо їх читають. Ду

маємо, що й Ви їх прочитаєте! 

Тимбільше, що 1966-ий рік призначили для особливого вшану

вання Івана Франка, цього найбільшого поета й письменника Захід

ньої України. 

Іван Франко 

Р І П К А 

Був собі дід Андрушка, а в нього баба Марушка, а в баби до

нечка Мінка, а в дочки собачка Фінка, а в собачки товаришка киця 

Варварка, а в киці вихованка мишка Сіроманка. 

Раз весною взяв дід рискаль1) та й мотику2), скопав в городі 

грядку велику, мервицею3) попринадив, грабельками4) підгромадив, 

зробив пальцем дірочку дрібку5) — та й посадив ріпку. 

Працював дід, і не марно: зійшла ріпка гарно. Щодень ішов дід 

у город, набравши води повен рот, свою ріпку підливав, їй до життя 

охоти додавав. 

Росла дідова ршка, росла! Зразу така як мишка була, потому 

як буряк, потому як кулак, потому як два, а накінці стала така, як 

дідова голова. 
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Тішиться дід, аж не знає, де стати. 

Час, — каже, — нашу ріпку рвати. 

Пішов він у город: гуп, гуп! Узяв ріпку за зелений чуб; тягне 

руками, запирається ногами, добуває сил усіх, сопе, як ковальський 

міх6) — мучився потім увесь день, а ріпка сидить у землі як пень. 

Кличе дід бабу Марушку: 

— Ходи, бабусю, не лежи, мені ріпку вирвати поможи! 

Пішли вони в город: гуп, гуп! Взяв дід ріпку за чуб, баба діда 

за плече, — тягнуть, аж піт тече. Торгає дід ріпку за чівку7), торгає 

баба діда за обшивку8), працюють руками, упираються ногами — 

промучилися весь день, а ріпка сидить в землі як пень. 

Кличе баба дочку Мінку: 

— Ходи, доню, не біжи, нам ріпку вирвати поможи! 

Пішли вони у город: гуп, гуп! Узяв дід ріпку за чуб, баба діда 

за сорочку, дочка бабу за торочку9) ; торгають руками, упираються 

ногами, промучилися весь день, а ріпка сидить у землі як пень. 

Кличе дочка собачку Фінку: 

— Ходи, Фіночко, не біжи, нам ріпку вирвати поможи! 

Пішли вони в город: гуп, гуп! Узяв дід ріпку за чуб, баба діда 

за сорочку, дочка бабу за торочку, собачка дочку за спідничку. Тор

гає дід ріпку за чівку, баба діда за обшивку, дочка бабу за запаску10), 

собачка дочку за спідничку — промучилися весь день, а ріїїка сидить 

в землі як пень. 

Кличе собачка кицю Варварку: 

— Ходи, Варварко, не лежи, нам ріпку вирвати поможи! 

Пішли вони в город: гуп, гуп! Узяв дід ріпку за чуб, баба діда 

за сорочку, дочка бабу за торочку, собачка дочку за спідничку, ки

ця собачку за хвостик. Тягнуть і руками й зубами, упираються но

гами — промучилися весь день, а ріпка сидить у землі як пень. 

Кличе киця мишку Сіромашну: 

— Ходи, Сірочко, не біжи, нам ріпку вирвати поможи! 

Пішли вони у город: гуп, гуп! Узяв дід ріпку за чуб, баба діда 

за сорочку, дочка бабу за торочку, собачка дочку за спідничку, ки-
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ця собачку за хвостик, мишка кицю за лапку — як потягли тай ба-

лабунць! 

Упала ріпка на діда Андрушку, дід на бабу Марушку, баба на 

дочку Мінку, дочка на собачку Фінку, собачка на кицю Варварку, 

а мишка шусть у шпарку. 

ПОЯСНЕННЯ: 

1) Рискаль — лопата. 

2) Мотика — прилад подібний до лопати, тільки залізна його частина при
кріплена до дручка в інший бік. 

3) Мервиця — перегнила солома або інші відпадки. Коли додати їх до зем
лі, рослини краще ростуть. 

4) Граблі — господарське знаряддя. Це поперечка на дручку з повкручу
ваними зубцями. 

5) Дрібка — малесенька. 

6) Ковальський міх — шкіряна торба. її розтягають, а потім здушують і так 
вона роздуває вогонь, потрібний ковалеві е кузні. 

7) Чівка — те саме, що й чуб. Тут це значить — зелена листя ста гичка 
ріпки. 

8) Обшивка — викінчення сорочки біля коміра на шиї. 

9) Торочка — стрічка, що нею зав'язується на плечах фартушок. 

9) Запаска — фартушок. 

Витинанки Л. X. 

Тут маєте образок нової області України, щ о її відвідали Оксана 

з Олесем. Чи пізнаєте її? 

Розвідайте про неї якнайбільше, та швидко пишіть до „Готуйсь"! 

М и ждемо Ваших дописів! 
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Мал. Оксана Борис 
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Мал. Христя Хитра 

ПОДОРОЖ ДОВКРУГИ СВІТУ 

Бурма, дня 15 квітня 1966 р. 

Попрощавшися з нашим стареньким приятелем рибалкою в Цей

лоні, ми подалися кораблем через бенґальську затоку до Бурми. 

Причалили у порті Ранґун, що також є столицею цієї країни. Там 

ждав уже на нас Тет Шей, десятилітній бірманець убраний у плах

ту, що звисала майже до землі, та в жупанику. На голові у нього 

невеликий завій-турбан. Лице Тет Шея смагляве, очі скісні, а усміх 

такий великий і привітний, що ми скоро побратались. А коли він до

відався, що я український новак, дуже втішився, бо він належить до 

бірманського новацтва. 

„Ми граємо на наших сходинах гру спостережливости і стара

ємося з найменшої дрібнички щось навчитися", з видимим задово

ленням казав Тет Шей і питався: „Чи українські новаки на сходи

нах також грають цю гру?" 

„Українські новаки не лиш на сходинах, але завжди вміють бу

ти спостережливі", — відповів я. 

Тет дуже втішився. 

„Чи справді? То граймо цю гру тепер! Починай ти, Ромку! 

Щ о ж можеш ти сказати про мою батьківщину, Бурму з того, що ба

чиш тут у порті?" 

Я розглянувся уважно довкруги. У пристані було дуже гамірно. 

Причалювали й відчалювали кораблі, на інші пароплави моряки ла-

дували всіляке добро. 

„Поперше", завважив я, „думаю, що у вашій країні багато лю

дей працює як дроворуби, а інші живуть по селах та вирощують риж. 
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Подруге, думаю, що Бурма колись була колонією Англії так, як 

Індія чи Пакістан". 

„Славно!" вигукнув Тет Шей. „Чи певний ти, Ромку, що ти все 

це завважив, а не вичитав десь у книжці?" 

„Ні, не вичитав, а догадатись було легко. Ось гляньте, — показав 

я в сторону двох великих пароплавів. — „На ті кораблі працівники 

без упину виладовують колоди величезних дерев, щоб везти їх у світ. 

Це означає, що у Бурмі мусять бути ліси, де ростуть такі великі де

реза, та ще й дроворуби, що зрубують їх. А ось та гора мішків рижу 

вказує на тз, що тут у Бурмі є люди, які вирощують той риж". 

Тепер вже й вмішалася Оленка, що досі була зайнята малпоч

кою Котай. 

„А знаємо, що Бурма була колись колонією Англії, бо де лише 

нз глянемо, всюди вивіски та знаки у двох мовах, а одна з них всю

ди англійська. Але тепер Бурма мусить бути незалежна тому, що ось 

там на щоглі висить ваш національний прапор. — „Знаменито!" ди-

Ии/і'-ь 
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вувався Тет Шей. „З вас були б прекрасні детективи! А знаєте, що 

я про вас завважив?" Ми з цікавістю глянули на Тет Шея, а він 

сміявся. 

„Ви дуже мабуть вже голодні, бо щоразу зиркаєте на того про

давця паляниць, що стоїть на перехресті". — Ми мусіли признати, що 

він добре вгадав. 

Тет Шей завів нас до своєї тітки, що жила поблизу. Вона нас 

прийняла дуже гостинно стравами з рижу й риби. А коли вже треба 

було поспішати на залізничну станцію, щоб поїхати до Тет Шея на 

село, стрий нашого нового товариша, У Ну (У означає пан) покли

кав три повозки, щоб завезли нас на двірець. Повозки ті були на-

правду кумедні. Це ровери, до яких з боку на третьому колесі при

кріплене сидження для проїжджого. На ровері сидів бірманець, що 

за одного чата (це бірманська монета) завіз нас через ціле місто Ран-

ґун аж на станцію. 

Коли ми лиш виїхали поїздом за місто, побачили просторі лани 

засаджені різною городиною. Тут і там люди працювали коло 

своїх піль. 

Тет Шей пояснив: „За два-три місяці, коли впадуть великі дощі 

і вода залиє ці поля, вони вкриються зеленим рижом". Та несподі

вано змінив тему. 

„Ну, цілий рік я жду на завтрішний день, а тут вже і терпець 

мені рветься. 

А коли Оленка зацікавилася, додав із здивуванням: „Як, ви не 

знаєте? Та ж завтра Новий Рік!" 

,Як, Новий Рік на весні?" — майже крикнула з несподіванки 

Оленка, а Тет Шей сказав: „В нас нема весни ні літа, осені ні зими, 

як у вас буває. У Бурмі дві пори року: є пора дощів, коли ми сади

мо і вирощуємо риж, а відтак приходить холодна пора. Але не ду

майте, що бірманська холодна пора така, як зима у вас, про яку я 

лиш читав. У нас ніколи не падає сніг, навіть у найхолодніші дні 

температура не нижча 70° Ф. 

„70° Ф.! кликнула Оленка. „Та це в нас зветься тепло, а не 

зимно!" 

Тет Шей засміявся. „У Бурмі це майже холодно тому, що як 

прийде гаряча пора, як тепер, температура не впаде ніколи нижче 

100° Ф. А Новий Рік припадає під час гарячої пори. Тоді і завжди 

зачинаються наші вакації в школі. 

Тепер ми зрозуміли, чому Тет Шей так нетерпеливився. 

(Продовження буде) 
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Г О Д И Н А КАЗКИ НОВАЧОК 

ІЗ ФІЛЯДЕЛЬФІЇ 

Казку люблять всі — і великі 

і малі... і новачки. І так дня 27 

лютого зібрались великі і малі в 

залі „Тризуба", щоб розбудити 

Князівну Казку та пережити хоч 

на коротку мить її чар. Всі разом 

розбудили своїм співом Княжну 

і ось перед глядачами розкрився 

ляльковий театр. 

Виступила там зелена жабка, 

щ о хотіла бути новачкою. Був 

там і Павлик, щ о покинув рідну 

хату і поїхав шукати долі в да

леку Африку. Були там і леле

ки, щ о принесли Павлика на 

своїх крилах знов у рідний край. 

Не був це справжній, професій

ний ляльковий театр, хоч і лаш

тунки, і рухи, і голоси ляльок 

часто заставляли думати, щ о все 

це роблять вивчені професійні 

мистці. Перед глядачами танцю

вали жабки, виростали квітки, 

пролітали лелеки, шуміло море. 

Проходили слони, крокодилі, жи

рафи. Всіх їх створили та змай

стрували самі нозачки: Уляна 

Кулиняк, Міра Одежинська, Рос-

тя Одежинська, Христя Романів, 

всі новачки роя „Ластівка", Чет

вертого гнізда „Пташата" у Фі

лядельфії. Спільним зусиллям 

поставили вони казку „Сон жаб

ки". Вся робота була їх, а плян 

цієї роботи виготовила їх се

стричка. Опікунка цього роя, Ві-

'•'Ф&Щ̂ % 
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У < 

' ; Х Х ^ - . ' Х Д " 

іюга і і-. П' 
З „Години казки" новачок у Філядельфії. На сцені: новачка, жабка, 

лелека. 
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ра Пак радила новачкам довги

ми годинами, як злигати ляльку, 

вшити одяг для неї, як представ

ляти лет лелек. ЇЇ поради і допо

мога лучили в одно працю всіх 

новачок. Лаштунки-декорації ви

готовила старша пластунка Та-

ня Бульба, а музичний супровід 

вела старша пластунка Галя Са-

ґата. 

Це вже друга „година казки", 

що її влаштувало Четверте гніздо 

силами самих новачок. Найбіль

ше признання належиться тут 

гніздовій, сестричці Славі Білас. 

Вона спразді запопадливо пра

цювала, щоз казка стала дій

сністю длл її новацтва. Чи це го

дина казки, чи сходини гнізда, 

чи прогулянка у парк, чи вогник, 

всюди знайдете нашу сестричку 

гніздову. Часто бачимо її у това

ристві її помічників, головно 

„прибраного Батька" Четвертого 

гнізда, інженера Мирона Біласа. 

Він вміє і ялинку на гніздову 

„свічечку" роздобути, і збудува

ти штучний вогник. Між поміч

никами є теж Батьки новачок, 

які то возять новачок, куди по

трібно, то роблять світлини, то 

„підпирають небо" під час виста

ви, то грають звукозаписні стріч

ки. Своєю поміччю вони причи

няються немало до збільшення 

чару новакування. 

„Година казки" — прекрасна 

річ. Вона помагає новачкам по

казати, що вони еміють. А гля

дачів — чи великих, чи малих, 

переносить хоч на хвилину у та

кий солодкий світ казки. Отже 

просимо новачок, щоб не забари

лися з новою виставою, бо ..каз

ку люблять всі, — і великі і ма

лі"! 

З „Години казки" у Філядельфії: біля Павликової хати. 
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„ Г О Т У Й С Ь " Д Я К У Є З А В Е Л И К О Д Н І П О Б А Ж А Н Н Я 

» х ш ; 4 

Великодні привіти прислали 

для „Готуйся": 

Новаки „Гірські звірята" з Бо-

фала, Америка, новачки „Зайчи

ки" з Ньюарку (і прислали ці

каву карточку), рій „Ластівки" 

гнізда „Пташата" із Філядельфії 

(теж самі намалювали карточ

ку) , гніздо новачок „Крилаті" з 

Вінніпегу, Канада, рій „Горобчи

ки" з Філядельфії. Вони вмісти

ли на картонці ще гарний вір

шик: 

Христос Воскрес! І на чужині 

Співаєм пісню всіх пісень. 

Та прийде час і в Україні 

Настане знов Великий День. 

Христя, Таїса, і Данило Галі-

Мал. Ірина С'авойка-Красін 

бей, Вуйко Смок з Чікаґа з роди

ною, Ераст і Ромашка Мрици з 

Торонта. 

Ніна Мудрик-Мриц пересилає 

окремі побажання новачкам з 

Нью Йорку: 

Дорогим 

Новачкам з Нью-Йорку 

Веселих Свят 

Христового Воскресення, 

Радісної Гагілки 

та 

писанок багато, 

щоб гарне було Свято 

щиро бажає 

й Усіх Вас сердечно вітає 

Ніна Мудрик-Мриц 

Торонто, Великдень 1966. 
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Як ми вже писали, в березні 

сповнилося нашому доброму дру

гові Вуйкові Квакові 70 років. 

З тієї нагоди українці міста Клів

ленду, де він проживає, влашту

вали Вуйкові святочну зустріч. 

Привіти поприходили звідусіль, 

а між ними, як звичайно, не бра

кувало і привіту від „Готуйся". 

Тепер ми дістали подяку за цей 

привіт і містимо її ось-тут: 

Леонід Бачинський 

(це правдиве ім'я Вуйка Квака) 

Клівленд 

До 

Редакції Новацького 

Журналу „Готуйсь" 

на руки редакторки 

Лесі Храпливої 

Нью-Йорк 

Дорога Подруго Редакторко! 

Серед численних привітів, які 

я дістав з нагоди 70-ліття мого 

життя, особливо дорогий був ме

ні привіт від любого мені Новац

тва, від тих наших найменших, 

яким я старався присвятити най

більше уваги у своїй пластовій 

праці. 

Я щиро й сердечно дякую Вам, 

Подруго Редакторко, за поба

жання і прошу Вас передати всім 

новачкам і новакам моє щире 

признання за їх увагу до відда

ного їм усім серцем Вуйка Квака. 

Він запевняє їх, що як довго 

буде битися його серце, він бу

де завжди їм помічний, в міру 

своїх сил і потреби. 

Я хотів би побажати моїм най

меншим Приятелям і Приятель

кам, щоб вони любили й читали 

свій журнал „Готуйсь" з таким 

самим захопленням, як читаю 

його я, навіть у старі роки мого 

життя. 

Бажаю Вам, Подруго Редак

торко, повного вдоволення з Ва

шої важкої та відповідальної 

праці. 

Готуйсь! 

Ваш 

Вуйко Квак 

ДОБРІ РОЗГАДКИ 

ПРИСЛАЛИ: 

Христя і Таїса Галібей із Нор-

вок, Андрійко Мостовим з Люї-

вілл, Славко Курчак з Гемпстед-

ту (поки ще перейшов до юнац

тва) , Роман Дубенко з Філядель

фії, Петро Левицький з Монтре

алу, Ірка Городецька і Ромко 

Юзенів з Нью-Йорку, Ніля Зи-

июк з Такома Парку, Ірка Ма-

зяр, Ґеня Гуляк і Ераст Мриц з 

Торонта, Ірка Яросевич із Сілвер 

Спрінґс. Мотря Білинська з Ан

глії. 

На жаль, деякі розгадки мали 

20 



багато помилок в українському 

письмі, хоч самі були добрі. Та 

„Готуйсь" радіє, що прийшло ку

ди більше розгадок, як приходи

ло давніше. За найкращі розгад

ки та описи „Мандрівки по Укра

їні" дістають нагороди-книжки: 

Христя і Таїса Галібей ..Сла

ва не поляже", 

Ераст Мриц „Лиса Микиту" 

Івана Франка, 

Андрійко Мостович — „У ліс-

ничівці" Софії Парфанович. Мо-

тря Білинська — „Писанка укра

їнським дітям" Лесі Храпливої. 

Всі інші дістали малі книжечки-

збірки віршів і оповідань „Івасик-

орлик" або „У дружньому колі". 

Ждемо, хто далі буде розгаду

вати так гарно і так багато зага

док, щоб дати йому нагороду! 

РОЗГАДКИ ЗАГАДОК 

Листопад ч. 9 (110) 

ПТАХИ 

Таїса Галібей розказала про них 

так: 

Сова: Сови вилітають на лови ніччю 
і проковтують цілих малих звірят. Во
ни помагають селянам, бо виловлю
ють мишей у полі. Сова є символом-
знаком мудрости. Має великі очі, щоб 
добре бачити вночі. Я читала гарне 
оповідання Лесі Українки „Біда нав
чить", в якому сова повчала гороб

чика. 

Голуб: Голуби бувають освоєні й ди

кі, їдять зерно й ягоди. Голуб — це 
знак миру. Я хотіла б купити собі кни
жечку „Пригоди хороброго голуба", 
бо чула, що це дуже цікава книжка. 

Орел: Багато народів вибрало собі 
орла своїм національним знаком-гер-

бом, бо він сильний та могутній птах. 
Живе в горах та глибоких лісах. За
числяємо його до хижаків, бо ловить 
малих, а нераз і більших звірят. 
Дятель: Має сильний гострий дзьоб 

і ним пробиває дірки в корі дерев та 
через них виїдає комахи й їх яєчка, 
які витягає своїм довгим, липким язи
ком. Дятель дуже корисний та ціка
вий птах. Я бачила його нераз, як ла
зив по дубі біля нашої хати, бо це де
рево було заражене комахами і тому 
хворе. Щ о б могти добре спинатися по 
гладкому стовбурі дерева, дятель має 
на кожній нозі чотири пальці, два 
звернені до переду, два до заду. Він 
робить гніздо в дуплі дерева і там 
зимує. 

Ластівка: Ластівка відлітає на зи
му в теплі країни, а коли повернеть
ся у квітні, будує гніздо з глиняних 
кульок біля вікна або під дахом. Во
на дуже працьовита. Живиться кома
хами. 

Бузько або лелека. Бузько живе пе
реважно в північній частині України, 
бо там багато озер. Ходить своїми дов

гими ногами по болотах і їсть риби та 
жаби. На зиму відлітає в теплі кра
їни, але звичайно повертається до то
го самого господарства, де жив ми
нулого літа. Селяни кладуть колесо на 
дах свого дому, щоб бузькові було лег
ше будувати на ньому гніздо. 

Качка: Качка їсть водні рослини 
й маленькі тварини. Вміє дуже добре 
плавати. Деякі роди качок мають ду
же гарне пір'я. Дикі качки гніздяться 
біля води, а на зиму відлітають. Лю
ди полюють радо на качок, бо в них 
дуже смачне м'ясо. 

Струсь: Струсь — це найбільший 
птах у світі. Хоч має крила, але не 
вміє літати. Зате бігає швидко і так 
може врятуватися від ворогів. їсть на
сіння, овочі та листя і не потребує ба
гато води. Кажуть, що в небезпеці 
струсь ховає голову в пісок і думає, 
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що ніхто його не бачить. Але це не
правда. Давніше вживали великі пера 
отруся до прикраси капелюхів. Струсь 
живе в Африці. 
Дика гуска: Дикі гуси летять восе

ни ключами до теплих країн. Я чита
ла гарну книжку Зельми Ляґерлеф 
про хлопчика Нілса, який мандрував 
з гусьми по Швеції. Гуси живуть 
близько води, живляться зерном, рос
линами та комахами. Вміють добре 
плавати, а ворогів зустрічають ши
пінням. М'ясо гуски дуже смачне. 
Папуга: На світі живе багато родів 

папуг. їдять овочі й насіння. Можна 
їх навчити повторювати за людьми 
різні слова. Колись моряки привози
ли собі папуг з далеких подорожей по 
світі. 

** 
* 

Славко Курчак (тоді він був ще но
вак, сьогодні вже юнак) пише про ці 
самі образки: 
Сова: Гніздиться в дуплах або в 

старих вежах-будинках. На зиму не 
відлітає нікуди. Бачить тільки ніччю, 
а її голос подібний до плачу дитини. 
їсть миші та інші малі звірятка. В каз
ках сова або дуже мудра, або стра
шить людей і віщує злу долю. 
Голуб: Голуби можуть бути домаш

ні або дикі. Дикі живуть у лісах на де
ревах, а домашні в голубниках або в 

містах під дахами. Не відлітають ні
куди на зиму, живляться насінням. 
Вони дуже розумні і завжди поверта
ються до свого голубника, як далеко 
їх не завезти б. Тому вживають їх як 

післанців. Голуби воркують; це дуже 
милі звуки. В казках виступають як 

післанці. 
Орел: Орли живуть в лісах та в го

рах, їдять звірят, не відлітають на зи
му, є сильні та бистроокі. Орлів нази
вають королями птахів. Голос орла 
подібний до скигління. В казках орел 
завжди великий та сильний. 

Дятель: Гніздиться в деревах. Виї
дає з них комах та черваків, якими 

живиться. Має сильний дзьоб, яким 
стукає об кору дерев, немов долотом. 
Не перелітає на зиму. В казках висту
пає як великий будівничий або лікар. 
Ластівка: Гніздиться попід дахами 

у гніздах, їсть комахи, яких ловить у 
леті. Відлітає на зиму в теплі країни, 
літає швидко, а голос її подібний до 
„ціпкання' курчат. В казках ластівка 
звичайно вістун. Коли люди бачать 
першу ластівку, яка повернулася з те
плих країн, кажуть, що це весна при
летіла. 

Бузько: Гніздиться на дахах або на 
зрізаних деревах. Ловить рибу, жаби, 
вужі. Бузьки відлітають на зиму в те
плі краї. Бузьки клекочуть або „ґала-
ґають". В казках бузьки хитрі — на
віть лисів перехитрують, або знов ви
конують завдання поштарів. 

Качка: Качки бувають домашні або 
дикі. Домашні живуть на господар
ствах а дикі гніздяться в ш}гварах над 
ріками чи озерами. На зиму відліта
ють. Квакають, живляться рибами або 
водними животниками. В казках ви
ступають як добрі господині. 

Струсь: Живе в пустинях. В казках 
струсь великий боягуз. Струсі бігають 
швидко, їдять рослини, а навіть твер

ді предмети, такі, як камінь, не по
шкодять їм. Пера струся дуже дорогі. 
Ворона: Ворони гніздяться на дере

вах, живляться м'ясом і зерном, на зи-
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му не відлітають, крячуть. В казках зиму. В казках виступають як такі, що 
вони немудрі та легковірні птиці. не вміють думати. 
Гуска: Може бути домашня або ди- Славко написав про папугу, що це 

ка. Домашні живуть на господарстві, ворона. На малому образку неважко 
дикі подібно як качки. їдять те, що було помилитись. Та як бачимо, і йо-
й дикі качки. Ґеґають. Відлітають на го відповіді і Таїси дуже гарні! 

Ш А Х О В И Й КОНИК: 

1. Митрополит Андрій Шептицький 
2. Княгиня Ольга 
3. Король Данило 
4. Богдан Хмельницький 
5. Іван Франко 
6. Тарас Шевченко 
7. Ляриса Косач (Леся Українка) 
8. Олена Пчілка 
9. Микола Лисенко 
10. Сиион Петлюра 
11. Роман Шухевич 
12. Иосиф Сліпий 

Грудень ч. 10 (111) 

1, 18, 33, 43, 60, 54 
64, 47, 32, 15, 5 
11, 17, 34, 59, 53 
63, 48, 31, 16, 6, 12 
2, 19, 9, 26 
41, 58, 52, 62, 56 
39, 24, 7, 13, 3, 20 
10, 25, 42, 57, 51 
61, 55, 40, 23, 8, 14 
4, 21, 38, 44, 27 
37, 22, 28, 45, ЗО 
36, 46, 29, 35, 50 

Христа Галібей дописала до цієї 
розгадки: В грудні мають день свого 
Святого: Андрій, Роман, Данило, Ми
кола. Такі були інші славні українці 
з тими самими іменами: Князь Андрій 
Галицький, Президент Андрій Лівиць-
кий, Полковник Данило Нечай, Геть
ман Данило Апостол, Гетьман Іван 
Виговський, Гетьман Іван Самойлович, 
Гетьман Іван Мазепа, письменник Іван 
Котляревський, Князь Роман Галиць
кий. 

Як бачите, ми позначили числами 

поля шахівниці та написали ці числа, 
що на них лежать поодинокі букви 
імен, зараз біля них. Числа значені 
завжди від лівого боку рядка, почи
наючи знизу. Перший рядок це 1 до 
8, другий 9 — 16 і так далі. Зверніть 
увагу, що буква ч. 16 має бути ,,Д", 
а не ,,А", як помилково там написано. 

Січень, ч. 1 (112) 

ЗАГАДКИ: 

Біле, як сорочка, пухнате, як квочка. 

Крил не має, а гарно літає. 

Щ о це за птиця, що сонця боїться? 

Сігіг 

Паде згори — не розіб'ється, 

Пусти в воду — розплинеться. 

Сніг 

Скрізь узимку я мандрую, 

Вправно вікно помалюю. 

Пофарбую поле й ліс, 

Твої щоки, навіть ніс. 

Мороз. 
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ЦІКАВА ЯЛИНКА МАГІЧНИЙ КРУЖОК: 

На ялинці є такі предмети: 
Трубка 
Парасоль 
Гітара 
Коник на бігунах 
Ялинка 
Пляшка 
Зайчик 
Лялька 
Візок для ляльки 
Поїзд 
Барабан 

Свічки і зірки на краях ялинки. 

Лютий, ч. 2 (113) 

ЗАГАДКИ: 

Я вода і по воді пливаю. Крига. 
В осені не в'яне, а взимку не вми
рає. Ялинка. 

Не маляр, а малює, не щипавка, а щи
пає. Мороз. 

У воді не тоне, у вогні не горить. Лід. 
Бігли два пси, позадирали носи. Сани. 
Дві дощечки, дві сестри несуть мене 
в гори. Лещети. 

П'ять комірок, а один вхід. Рукавиця. 
Прийшла зима, на мене пора: 
Кожен мене любить, до себе голубить. 
Піч. 

Щ о в лісі зимою і літом 

Зеленим вкрите квітом? Ялинка (чи 

інше шпилькове дерево). 
Який рік триває лиш один день ? Но
вий Рік. 

Коли має людина стільки очей, скіль

ки днів у році ? Дня другого січня. 

1. білка 
2. спека 
3. сосна 
4. мряка 
5. група 
6. іскра 
7. верба 
8. трава 
9. руїна 
10. ланка 
11. буква 
12. хмара 

Букви на затіньованих полях да
дуть ім'я Леся Українка; це прибране 
ім'я нашої найбільшої поетки Лариси 
Косач. 

Березень, ч. З (114) 

ХТО ЦЕ ТАКИЙ? 

Подаємо ще раз малюнок з точка
ми, полученими згідно з порядком чи
сел. А хто це такий — хіба зразу пі

знаєте! 
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З А Г А Д К И 

ТАЄМНЕ ПИСЬМО 

(Подав братчик Ірко) 

Тут бачите знов різні роди таємного письма. Коли впорядкуєте 

добре трикутники у першому рядку, знайдете там ім'я й прізвище 

відомого українського поета, що його ювілей обходимо в цьому ро

ці, та назву його найбільше відомого твору для дітей. Дальші написи 

— це назви інших, менших байок та казок того самого письменника. 

Поспішайте з розгадками! 

І ш 

4 і її, 

К Д Ж Ї 1 Ь Ц Я А З 

< ш ш з | є і а я р к ш я 

З У Я м Ь 1 в а д д а ь 

А * 



« Щ г 

х х ^ ^ - і ^ т ш л о х ь а т и і , 

ІсХМ'СЬ І/Г 

МАШИНКА х ^ х и т м а - х р 

Ш>-Ц> Л]ШІМШ. 'М'ЯЧИК 

Р і т ш т ь { * п - х } Д 0 ш 

о и т ж щ ц и ж х и т і ь 

З х т к е „ А м ж М т " ! 

З х п ш 

Ш ш 4 § > і Ф ш Ш х : 

СЕСТРИЧКА-

Мал. Оленка Гординська 


