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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. 1 (4) Березень-Квітень 1954 

ТАРАС ШЕВЧЕНКО: 

Н А Ш А ДУМА, Н А Ш А ПІСНЯ 

НЕ ВМРЕ, НЕ ЗАГИНЕ: 

ОТ ДЕ, Л Ю Д И , Н А Ш А СЛАВА, 

СЛАВА УКРАЇНИ! 

БЕЗ ЗОЛОТА, БЕЗ КАМЕНЮ, 

БЕЗ ХИТРОЇ МОВИ, 

А ГОЛОСНА ТА ПРАВДИВА, 

ЯК ГОСПОДА СЛОВО... 



1814 

Листівка, видана у Львові в 100-ліття народин 

Т а р а с Ш е в ч е н к о 

Чи знаєш, хто це тут на образку? 

Напевно знаєш, бо говорили тобі про нього і твої батьки, і 

вчитель в українській школі, а вже певно братчик чи сестричка 

на сходинах. 

Знає його кожна українська дитина, бо це — наш великий 

поет Тарас Шевченко. А ми часто називаємо його — „Батько 

Тарас". 

Та ти певно знаєш ще куди більше про нього: як померли 

його батьки, коли він був ще малим хлопчиною та в хату прийшла 

мачуха. Як вона знущалася над бідним Тарасиком і тільки сестра 

Ярина та подруга Оксана дбали про нього. 

А певно вже чував ти, як Тарасик ходив шукати залізних стовпів, 

що підпирають небо. 

Знаєш теж, що вчився Тарасик в недоброго дяка, що опісля 

взяв його собі пан до послуги в покої, і як Тарасик крадьком 

відрисовував картини, що були на стінах у панському дворі. 

І ще знаєш, як знайшлися добрі люди, що викупили Тараса 

із кріпацтва, з неволі в пана. Та за кілька років лютий цар мос

ковський знов заслав Тараса далеко-далеко від рідної України, за 

те, що Тарас любив її та писав вірші про Неї. 

І як Тарас помер на чужині, то знаєш, що поховали його на 

Україні, над Дніпром у Каневі. 

Це все ти певно добре знаєш. Але чи знаєш теж, які вірші 

писав Батько Тарас? 

Тарас написав дуже-дуже багато віршів, а всі вони зібрані 

у великій книзі, що зветься „Кобзар". Певно знайдеш в себе в 

хаті цю книжку, а коли не знайдеш, то проси твоїх батьків, ш )б 



тобі купили. „Кобзар" — це найкраща українська книжка. Кращої 

досі ще ніхто не написав, і тому повинна вона бути в кожній 

українській хаті. 

А коли дістанеш в руки „Кобзаря" — читай його. В „Кобзарі" 

описав Батько Тарас всю красу України: Писав про зелені степи 

та про веселі села: 

— Село і серце одпочине. 

Село на нашій Україні — 

Неначе писанка село. 

Зеленим гаєм поросло. 

Цвітуть сади, біліють хати. . . 

Згадував у своїх віршах, як колись панували на Україні козаки-

запорожці, як Україна була славна та могутня: 

— Було колись в Україні — 

Ревіли гармати; 

Було колись — запорожці 

Вміли панувати. 

Панували, добували 

І славу і волю. 

Було колись добре жити 

На тій Україні. . . 

А згадаймо, — може серце 

Хоч трошки спочине. 

І жалував Україну, що вороги зруйнували її та питав: 

,,— Світе тихий, краю милий, 

Моя Україно! 

За що тебе сплюндровано, 

За що, мамо, гинеш? 

Та казав, щоб всі Українці любили один одного: 

„Обніміте ж, брати мої, 

Найменшого брата, — 

Нехай мати усміхнеться, — 

Заплакана мати. 

І ще писав, як то колись: 

.. .Встане Україна: 

І розвіє тьму неволі, 

Світ правди засвітить, 

І помоляться на волі 

Невольничі діти!.. . 

Березень — це місяць Батька Тараса. В березні він народився 

і в березні — сорок сім років пізніше - - помер. В своєму гнізді 

чи в рою ви напевно уладите його свято. Приберете його портрет 



рушниками, будете говорити його вірші, співати пісні, може навіть 

поставите якесь представлення в його честь. 

Та чи думаєш, що цього досить, щоб справді вшанувати 

Батька Тараса? Правда, що ні!? 

Треба ще самому, кожному та кожній із нас зробити щось 

доброго на згадку про нього. Подумай — і будеш знати, що 

робити. 

Старайся прочитати якнайбільше віршів Тараса — та, хоч 

один з них, вивчити гарно на пам'ять. Подаруй якусь книжечку до 

гніздової бібліотеки, або вишли її українським дітям в Европі. 

А ще до того щиро молися, щоб Бог дав скоро волю Україні, 

щоб могло бути так, як просив нас Батько Тарас у своєму „Заповіті". 

І мене в сім'ї великій, 

В сім'ї вольній, новій, 

Не забудьте пом'янути 

Не злим тихим словом. 

Новачка Д а р к а Гадзевич із роя „Соловейки" в Гартфорді 

(Америка) написала такого віршика в честь Батька Тараса: 

НАШ ПОЕТ 

О, великий наш Батьку Тарасе, Ти дуже любив свій нарід 

Ми сьогодні Тебе величаємо Зі сну Ти його розбудив, 

І поетом нашим найбільшим Із рук кайдани здіймив. 

Ми Тебе називаємо. Шаблями Ти їх заступив. 

А нині ми всі тут зібрались 

Щоби Тобі шану віддати, 

За Твої сльози та муки 

Разом Тебе звеличати. 

Р. Завадович 

М А Л И Й ГЕРОЙ З КРАСНОПОЛЯ 

І. Над Чорним озером 

Давно, дуже давно, більш як шістсот п'ятдесят років тому, 

недалеко Голих Гір, одного з більших городів Галицької Волости, 

серед густих лісів стояло село Краснополе.*) 

*) Ще й тепер коло села Крошгвна, Золочівського повіту, в Західній Україні 
є обшир, що називається Красне поле. Люди розповідають, що там стояло село. 

яке зруйнували Татари. Щороку вліті з Кроппвної ходила церковна процесія на 

Красне поле. Там, біля каменя, що лежав на місці давньої церкви, священик 
служив молебень. 



Серед кількох десятків городжених з хворосту і вимазаних 

білою глиною хаток підіймала хрест невеличка церковця, а збоку, 

притулений до лісу стояв дерев'яний замочок, „забороло". Цей 

замочок збудували з грубезних дубових колод ще діди теперішніх 

мешканців Краснополя й обвели його гостроколом, щоб було де 

ховатись перед несподіваним нападом ворогів. Часи були тоді 

дуже непевні і ніхто не знав, коли і звідки може з'явитись хижий 

ворог. Найбільш дошкулювали тоді населенню Татари й українські 

селяни, йдучи працювати на поле, брали з собою мечі, рогатини й 

іншу зброю, щоб під час нападу було чим оборонятися. 

Одного гарячого літнього ^ _ 

дня стежкою, що вилася з Л Л Х ^ 

Краснополя кудись між зелені х-.Ч-Х̂  

ниви, ішов Богута. То був^Ді Д\ 

може дванадцятирічний хлоп- х 

чина. У своїй сільській одежі 

з грубого полотна виглядав, 

мов біла комашка. В одній 

руці держав обережно глечи-

ки-близнята з полуденком для 

дядька Максима, а вдругій — 

загорнений у чисту шматину 

чималий кусень паляниці. На

ближався полудень, і десь ви

соко бреніли незлічені громади 

мушок, мов би над полями 

грала якась могутня невидна 

струна. Богуту супроводили, 

літаючи роєм навколо нього, 

здорові, завбільшки в джмелів, 

оводи. Коли який із них на

магався нахрапом сісти на зро

шене потом чоло хлопчини, 

Богута обганявся паляницею або ставив „близнята'' 

бойово вимахував рукою. 

Ліворуч від поля, що гойдалося хвилями трохи посірілого жита 

(знак, що до жнив не так то далеко), стояв бадьорий ліс, запашний 

і розспіваний, як це буває завжди вліті на Українській Землі. 

Праворуч блищала сріблом проти сонця невеличка річка, зеленіла 

левада і відти доносилося кигикання чайок. 

За левадою знов починався темний ліс, і Богута з цього боку 

річки бачив на границі поля й лісу білу постать. То дядько Максим 

на землі і 



корчував останні пеньки. За рік мав на корчунку перший раз за

сіяти просо. Цей шматок землі вирвав Максим з обіймів лісу 

важкою працею і тепер радів, що його власність збільшиться ще 

на одну смужку орного поля, та ще й добрячого чорноземного. 

Богута скинув з ніг личаки, зроблені з міцної кори, і босоніж 

пробирався впоперек підмоклої левади. З купин, порослих вербо

лозом і розкішними водяними бур'янами, підлітали громади диких 

качок. Пахло свіжою осокою. Упоперек річки лежав вербовий 

стовбур, що обабіч пустив у землю коріння та ввесь зеленів 

молодими паростями. Богута перейшов по цій живій кладці на той 

бік річки, піднявся стежиною вгору і зупинився на корчунку дядька 

Максима. 

— Як ся маєте, дядечку! Сьогодні ви так рано вийшли з дому, 

що я ще спав. А я вам полуденок приніс. . . Доброго борщику 

дядина наварили. . . 

Максим відклав на бік лопату, погладив хлопчину по голові і, 

хоч рука була чорна від землі, Богута відчув ніжність від цього 

доторку. Максим був Богуті „другий батько". Під час останнього 

татарського набігу, що стався п'ять років тому, загинув Сенюта, 

Богутин батько, допомагаючи княжому воєводі з Голих Гір від

бивати ворожий напад. Незабаром померла від ран і його дружина, 

Богутина мати, мужньо обороняючи рідну хату. Ледве семирічний 

Богута залишився круглим сиротою. Максим узяв хлопчину до 

своєї хати і став його опікуном. Учив його боятися Бога, шанувати 

людей, любити рідну землю, плекати в серці мужність і чесноту. 

Коли розповідав Богуті про його тата й маму, в ясних очах хлоп

чини блищали сльози. Жаль і гордощі сповняли його серце. Він 

обіцював собі, що буде гідний своїх дорогих батьків, оборонятиме, 

як вони, рідну землю перед ворогами. 

Максим сів під кріслатим тінистим грабом, де в траві лежала 

напоготові гостра рогатина, і почав полуднувати. 

— Дядьку, — відізвався Богута. - - пустіть мене на суниці! Тут 

недалеко, на поляні коло Чорного озера, кажуть, страх як їх багато! 

— йди, — кивнув головою дядько. — Тільки будь обережний і 

не барися! Личаки маєш? Візьми мого ножа та й зроби собі козуб. 

— Маю личаки і маю свого ножа! - на бігу закликав зраділий 

хлопчина і пірнув у лісову тінь. У лісі було надзвичайно гарно, за

тишно і приємно. Ліс вітав його протяжним шумом і пташиною 

піснею. Крізь густу заслону букового листя тільки де-не-де про

тискалася золота струна сонячного проміння. 

Дедалі ліс рідшав, і показалася розлога поляна, змережена 

квітками. По середині блищало серед водяної рістні подовгасте 

лісове багно. Оце й було те Чорне озеро. (Продовження буде) 



ПЛАСТОВА ДОМІВКА 

Думали дівчатка 

й хлопці невеличкі, 

Як їм прикрасити 

Пластову світличку. 

Взялися до праці 

Зараз по науці, 

Працювали пильно 

Думка, очі, руці, — 

Рушничок Маруся 

На іконку вшила, 

Вишила гарненько, 

Буде Богу мило. 

Юрчик гарний човник 

Змайстрував з вітрилом; 

Певно „Чорноморці" 

Похвалять це діло! 

Леся малювала 

Роєву емблему, 

Славко клопотався 

Взорами тотему. 

Всім своїм придбанням 

Хоч і невеличким — 

Приберуть гарненько 

Пластову світличку. 

Скажуть усі люди: 

— „Справжні новачата! 

В них така весела, 

Така гарна хата!" Н. М. 

Як тільки весна настане вже мріємо про новацький табір! (Новачки 

роя „Білка" в Клівленді спішать робити порядок у своєму шатрі.) 



ГАЛИНА КВІТКА ! 

Мала Галя прибігла в кімнату із великою трояндою в руках. 

- Бабусю, прошу подивитися, яка чудова квітка! Я зірвала 

її в городі і вона тепер буде в нас в хаті! 

Та бабуся не тішилася разом з Галею, тільки пожалувала 

бідну троянду, бо знала, що квітка, відірвана з куща скоро загине 

і не буде з неї нікому потіхи. Галі аж сльози станули в очах, коли 

почула що квітка загине так скоро. 

— А коли я хочу мати квітку в хаті, а не десь на городі! -

говорила вона майже з плачем. 

— На це ми знайдемо раду! - - потішала бабуся. - - поклади 

тепер троянду у склянку з водою може ще хоч трохи поживе, а 

завтра купимо в огородника вазоник та сама посієш собі квітки в 

ньому." 

Галя вже трошки повеселішала. А на другий день, як верталися 

з міста, Галя несла перед собою вазоник, а бабуся мала в кишені 

торбинку з насінням квітки. 

Бабуся казала піти Галі на город та набрати повний вазоник 

землі, а на дні покласти ще кілька камінчиків. 

Галя повернулася з городу дуже зажурена: 

— Бабусю, з того нічого не вийде! Наш вазоник ні до чого. 

бо має дірку на дні. Та бабуся лиш посміхнулася: 

— Це нічого! Крізь дірку входитиме повітря, щоб корінь квітки 

міг дихати краще. А камінці на дні теж на те, щоб і повітря і вода 

проходили скорше „крізь землю." 

- Але як я буду підливати, то вся вода витече з вазоника!" 

- Вся не витече, бо багато її втягне у себе земля у вазонику. А 

ми ще поставимо під вазоник мищинку, щоб вода не поплямила 

підвіконня. 

І Галя заспокоїлася. Посіяла кілька зеренець насіння, прикрила 

тоненько верствою землі, поставила вазоник на вікні на сонці та 

пильно підливала щоранку зі старого чайничка. Але квітка не схо

дила ні за день, ні за два, ні навіть за тиждень. Галя вже думала, 

що ніколи не зійде і хотіла викинути вазоник. 

Аж одного ранку, на другому тижні побачила у ьазонику ма

ленький зелений листочок. На другий день показалося ще два. Всі 

вони росли, понижче них виростало било, а на ньому другі листоч

ки, а вкінці появилися пупляшки і ще за день-два розцвіли рожеві 

квітки, одна за однією. 

Галя раділа, аж плескала в долоні, що діждалася своєї квітки 

в хаті. 

Ану спробуйте, чи вам це війде так, як Галі!? 

8 



Сестричка Леся: 

В е с н а 

Із казкової домівки, 

Щ о мов сонечко ясна, 

Вийшла ранком у мандрівку 

Тепла-радісна Весна. 

Зашумів потік весело, 

Скинув пута льодові: 

— Попливу я через села, 

По камінні, по траві! 

Глянула: так біло й тихо 

На полях, без листя гай.. 

— Щ о ж це склалося за лихо? 

Хто приспав мій рідний край? 

Пробудився і Бурмило — 

Старі кості протягав: 

— Бач, вже й сонце засвітило, 

А на луках стільки трав! 

— Певно це Зима зробила 

І Мороз — її сусід! 

Гей, Вітри ви бистрокрилі! 

В срібні сурми засурміть! 

Та почули й новачата, 

Як то Вітер засурмив, 

1 побігли в гай завзято, 

До лісів, потоків, нив. 

І Вітри щосил заграли — 

Аж почув усенький світ, 

Аж Зима й Мороз тікали, 

Щ о й пропав за ними слід! 

— О, вітай, Весно, прекрасна 

Заспівали, — Нам вітай! 

Ти дала нам сонце ясне, 

Звеселила цілий край! 

А тоді квітки відкрили 

Свої барвні голівки: 

— Ах, так довго ми тужили, 

Ждали любої Весни! 

Так у гаю заспівали 

Разом в крузі новаки, 

Весна красна цілувала 

їх русяві голівки.. 

Тарас Шевченко: 

ЧОТИРИ ПОРИ РОКУ 

Ой діброво-темний гаю! 

Тебе одягає 

Тричі на рік... Багатого 

Собі батька маєш. 

Раз укриє тебе ясно 

Зеленим покровом, — 

Аж сам собі дивується 

На свою діброву... 

Надивившись на доненьку 

Любу, молодую, 

Возьме її та й огорне 

В ризу золотую, 

1 сповиє дорогою 

Білок) габою, — 

Та й спать ляже, втомившися 

Турбою такою. 



Із н о в а ц ь к о ї х р о н і к и 

Кожний рій вашого Гнізда має свою хроніку, правда? Там ви 

записуєте, як ви бавитеся, що робите на сходинах, прогульках, 

святах. А такі самі хроніки мають всі новацькі рої по цілому світі. 

Правда, що ви хотіли б знати, що вони роблять? Тому будемо 

від тепер містити в кожному числі один допис із хроніки якогось 

новацького роя. Прочитайте, що роблять новачата в інших роях, 

та напишіть, що ви робите, щоб другі новачата знали! 

А ось погляньте, що написали „Барвінки" із Ню йорку, з 

Америки! 

НАША ПЕРША ВЕСНЯНА ПРОГУЛЬКА 

Була весна. Однієї неділі ми вибралися на прогульну. „Волошки", 

„Дзвіночки", „Мачки" зібралися в домівці. Ми уставилися за ростом 

і вирушили на прогульку. Перед вели старші „Волошки". На станції 

підземної залізниці сестрички поділили нас на групи й наказали 

уважно сідати до вагонів. Ми їхали якийсь час тунелем під землею. 

Нараз зробилося ясно. Ми виїхали з тунелю на світло. Через вікна 

оглядаємо околицю. Тут багато зелені, а доми не такі, високі як 

у місті. Ось уже й видно парк, до якого їдемо. Сестрички роблять 

перегляд. Мусимо бути готові висідати. Щастя, що ніхто не за

губився. І ніхто нічого не забув. У кожної з нас у руках торбинка 

з харчами. Висідаємо й виходимо на вулицю. Перед нами зелений 

парк. На деревах свіжі, ясно-зелені листочки. Щойно недавно роз

винулися. 

Входимо в середину лісу. Стежечки ще непротоптані. Маленькі 

„Мачки" ледви ногами тягнуть по розмоклій стежечці. Але не на

рікають. І ніхто не нарікає. Ми ж новачки. „У мандри, у мандри" — 

співаємо бадьоро. Пісня несеться гомоном по лісі. 

Ось і наша поляна. Вітаємо її новацькою піснею „Ми діти україн

ські". В долині б'ється чисте, студене джерельце. Біжимо вмиватися 

до нього. Після короткого відпочинку обідаємо. Земля ще мокра 

й сідати небезпечно. Але новачки вміють собі порадити. Знайшли 

недалеко дошки. Притягли, поклали в круг і посідали на них. По 

обіді теренові гри й забави. Під час забави гурток дівчаток найшов 

пташине гніздечко з синіми яєчками. Мама-пташка на гілці й жа

лібно квиліла. Боялася, що діти заберуть яєчка. А. з них мають 

виклюватися маленькі пташенята. Сестричка заборонила нам набли

жатися до гніздечка, щоб не налякати птички. Тоді вона втече, 

яєчка померзнуть і пташата не виколяться. 

Будуємо ватру. Роєві запалюють огонь. Тріщать сухі галузки, 
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полум'я буяє весело. Летять іскри у гору. Стаємо кругом ватри і 

співаємо пісень. Потім сестричка розказує нам казку про синичку 

й хлопчика, про замок у високих горах, де жила царівна. Діти 

слухають уважно. Ми дуже любимо слухати казки. 

Але час минає скоро. Пора вертатися додому. А нам так хо

четься ще побути в лісі! Ватра гасне. Прощаємо нашу привітну 

поляну. Уставляємося двійками. Маршуємо до станції підземки. 

За хвилину поїзд везе нас додому. 

Дзвінка Барагура 

Рій „Барвінок" 

П Е Р Ш И Й ЛИСТОЧОК 

Ой відкрилася на пупляху 

Лушпинка, 

Заглядає ось листочок 

Крізь щілинку. 

„Хто це стукнув в мою хатку? 

Весна може? 

Чи сонечко золотеньке 

Любе й гоже? 

Ой заграла весна красна 

На сопілку, 

А листочок виліз швидкої 

Аж на гілку. 

Н. М. 

В І Д Г А Д А Й Т Е 

Чи знаєш багато віршів Шевченка? Ану, побачимо! Прочитай 

ці кусочки віршів Шевченка, та спробуй сказати, з котрого вірша 

кожний! А як знатимеш усі — напиши до „Готуйсь"! 

1) Щ е треті півні не співали, 

Ніхто ніде не гомонів... 

2) Поклала мати коло хати 

Маленьких діточок своїх... 

3) І чужому научайтесь, — 

Свого не цурайтесь; 

4) Мені так любо, любо стало, 

Неначе в Бога... 

і 

5) Щоб лани широкополі 

І Дніпро і кручі, 

Було видно... 
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П О Д О Р О Ж НА УКРАЇНУ. 

Василько прийшов відвідати Петруся, бо Петрусь був хворий 

і навіть не міг бути на сходинах їх роя „Рись". Як тільки прийшов 

у кімнату, почав Василько розказувати Петрусеві: 

— Знаєш, а ми на цих сходинах летіли літаком на Україну! 

- Як, яким літаком? — допитувався Петрусь. 

— Таким звичайним. Ми збудували його з крісел. Ми всі по

сідали на крісла, а братчик був літуном. А що на літаку страшний 

шум, коли летимо, то ми мусіли мати всі телефон, щоб говорити 

з собою. 

— Який телефон? 

— Братчик прив'язав кожному з нас до руки шнурок, а сам 

держав кінці всіх шнурків у руках. 

— Ну, ну, і як це було далі? 

— Івась сказав: — Летимо з Ню йорку на схід... А тоді братчик 

потягнув шнурок Омелька. А Омелько почав говорити: „Летимо 

понад Атлянтійським океаном. Бачу під нами воду, а далеко на 

обрії видно яшусь землю. Це Европа, а в ній є Україна. 

Тоді Івась сказав: „Долітаємо до границь України. Минули ріку 

Сян та звертаємо на полуднє.. Тут бачу гори.." Та тоді братчик 

зателефонував до Дмитра, щоб той розказав, що бачить. І Дмитро 

почав: „Гори — це Карпати. Бачу смерекові ліси, а вище полонини. 

Там бачу овець, а ось чую, як Гуцул грає на сопілці.." Знаєш, і 

якраз в цю хвилю на вулиці озвалася трубка якогось авта. Дусько 

шепнув Михасеві: „Чуєш сопілку?" - а Михась в сміх.. А ми всі 

за ним. Аж братчик потягнув всі „телефонні" шнурки, тоді ми за

тихли. Івась говорив далі: „А тепер ми повернули трохи на північ 

- бачимо здалека велике місто. Це Львів.." А тоді братчик зате

лефонував до Дуся. Дусьо почав говорити дуже швидко, так, як 

то він завжди: 

- Бачу, як король Данило заложив це місто, бачу собор св. 

Юра, і церкву Успення, і Високий Замок. І ту кам'яницю, де жили 

мої батьки... 

А тоді Івась знов сказав: „Летимо все на схід та на схід. Летимо 

понад Поділлям. А братчик зателефонував до Михася. 

А Михась думав про щось інше, і почав розказувати, що бачить 

великі фабрики і нафтові вежі, і копальні.. Думав, що це щось 

ніби Підгір'я з нафтою, чи може Донбас з вугіллям.. Аж Ростик 

його штовхнув, та шепнув, що хай скаже про пшеницю. Аж тоді 

собі пригадав, що на Поділі якнайбільше ланів збіжжя.. 

- Ну а що далі? 

- О, багато ще було. Я говорив про Київ, Ростик про Полтаву. 
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Гриць про Пороги на Дніпрі.. 

— І чого ж це мене на сходинах не було? — бідькався Петрусь.. 

Я ж все знав би... 

Жаль стало Василькові.. 

— Знаєш що?! Я маю кусок шнурка; зробимо собі зараз теле

фон, я буду літун, а ти будеш мені розказувати, що бачиш - - і 

полетимо разом вдвійку! 

- Добре, дуже добре! — зрадів Петрусь — і почали забаву. 

Новацтво слухає казки в домівці (Лорейн, ЗДА). 

НА ПРЕСОВИЙ ФОНД „ГОТУЙСЬ" ЗЛОЖИЛИ 

Гніздо новачок „Лісові Ягоди", Трентон, Америка - - 7.50 дол., 

заробіток із виставки „Свято Книжки". 

„Готуйсь" дуже дякує за цю пожертву. Пам'ятайте, що якби 

кожне гніздо та рій так дбали про свою газетку, як „Лісові Ягоди" 

— то „Готуйсь" виходив би куди частіше, навіть щомісяця! 

Редакція „Готуйсь" дякує дуже щиро за різдвяні привіти: Но

вакам „Лісовим Звірям" із Вінніпегу, Канада. Гніздові „Працьовиті 

Звірятка" з Клівленду, Америка, Роям „Конвалії" та „Білки" з Ро

честеру; Америка, Роєві „Соловейки" з Гартфорду, Америка, Гніз

дові „Лісова Поляна" в Нюарку, Америка, Сестричці Ірені з Ютики, 

Америка. 
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Р е б у с и к и 

Подивись, що тут таке нама

льовано! Читати ти вмієш, а зро

зуміти чомусь не можеш. Але 

приглянься ближче! Написано: 

один. А потім чомусь „и" пере-

черкнене. Значить — не буде 

„один" - а „одн". Дальше напи

сано „ост". Отже треба получити 

разом все, що ми вже прочитали. 

Буде: „одност". Та це ще й ні

чого не значить. Потім є рису

нок: вулик. Щ о ж це значить? 

„Одноствулик" — такого слова 

нема. То може треба дивитися 

не на — вулик, а на те, що з 

нього вилітає. Бачиш — виліта

ють бджілки, бо вони й живуть 

в вулику. А коли так багато бджі

лок вилітає нараз, то це нази

вається — так, це називається: 

рій, так, як і наш новацький рій. 

А тепер спробуй скласти все про 

читане: „Одн-ост-рій" — бачиш, 

вийшло „однострій"! Славно! Ми 

відгадали! 

Як вже з цим ми впоралися, то 

неважно буде тобі відгадати і ці 

ребусики, де намальований пес, і 

де сходи, і лавка, і це число „З" 

посередині. А коли після пса на

писано „Е — И", то треба в сло

ві „пес" взяти замість є — букву 

и. Побачиш, що тоді вийде, як 

разом прочитаєш. Та тут ще ін

ша морока! Чотири букви „В" 

одна над одною. Разом творять 

ніби якусь паличку. Але така од

на паличка -- це ж якась буква. 

Яка? Та ж „І"! А це І зроблене 

з „В" - отже буде: „зВІ". Зві — 

і і О С Т 

С Е С з Ч К А 

- Н И 

Г > > Е = И - С А Р 

Б У І ї ^ ^ Х 

Т \ - Р А 

ще нічого не значить, але як до

дамо ще „т", то буде „звіт". Зна

єте - той звіт, що сестричка 

пише для сестрички гніздової! 

Але ще тепер на кінці — моро

ка! Маленьке „Т" сховане в ве

ликому „А"! В „а" — ,,т"! Ану 

прочитаймо за порядком: вихо

дить „ват". А потім ще додаємо 

закінчення -ра", і маємо готове 

слово „ватра"! Знайшли! 

Бачиш — як це легко! Вже 

вмієш розв'язувати ребусики! А 

не забуть написати до редакції 

„Готуйсь" — як ти їх відчитав!? 
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Новацтво в Лорейн, (Злучені Держави) відсвяткувало цього року 

Різдвяну Зустріч із цілою своєю Пластовою Групою. 

•*^ч>^ *Г ̂ ч^^-^* 

Розгадки загадок із числа 3. 

Хрестиківка: ДРУГ, ІГОР, СТАВ, УШКО, РОСА, ТІНЬ. Букви на 

місці хрестиків дадуть привіт: „ГОТУЙСЬ" 

Розгадка уривка з „Лиса Микити" Івана Франка: 

Надійшла весна прекрасна, Лев, що цар є над звірями, 

Многоцвітна, тепла, ясна, Пише листи з печатками, 

Мов дівчина у вінку. Розсилає на ввесь світ: 

Ожили луги, діброви, „Час настав великих зборів, 

Повно гамору, розмови, Хап зійдесь до царських дворів, 

І пісень в чагарнику. Швидко ввесь звірячий рід!" 

Найкращу розгадку прислав новак Нестор Олесницький з Нюарку. 

Видає: „Пласт", Організація Української Молоді. 
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