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В ПОКЛОНІ ПОЕТОВІ 

І МЕНЕ В СІМ'Ї ВЕЛИКІЙ, 
В СІМ'Ї ВОЛЬНІЙ новій, 
НЕ ЗАБУДЬТЕ СПОМ'ЯНУТИ 
НЕЗЛИМ, тихим словом. 

БУДЕШ, БАТЬКУ ПАНУВАТИ, 
ПОКИ ЖИВУТЬ ЛЮДИ. 
ПОКИ СОНЦЕ З НЕБА СЯЄ, 
ТЕБЕ НЕ ЗАБУДУТЬ. 

Т А Р А С Ш Е В Ч Е Н К О 
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Тарас Шевченко 

МАНДРІВКА ДО ЗАЛІЗНИХ СТОВПІВ 

Уривок із повісти „Княгиня" 

Село! . . . Гей-гей, скільки любих, чарівливих образів прокида

ються в моєму старому серці з цим дорогим для серця словом! Се

ло ... І от стоїть передо мною наша вбога, стара, біла хата з потем

нілою солом'яною стріхою та чорним димарем; біля хати на причілку 

— яблуня з червонобокими яблуками, а круг яблуні — квітник, улю

бленець моєї незабутньої сестри, моєї терпеливої, моєї ніжної няньки; 

біля воріт стоїть стара розлога верба з засохлим верхів'ям, а за вер

бою — клуня, оточена стогами жита, пшениці й усякого збіжжя, а за 

клунею косогором піде вже сад, та який сад! Бачив я багато на своїм 

віку таки путяших садів, — як наприклад Гуманський1), чи Петер-

гофський"), — та що то за сади! Шага мідного3) не варті, як порів

няти з нашим пишним садом: густим, темним, тихим, — одне слово, 

другого такого саду нема на цілому світі. А за садом — левада, за 

левадою — долина, а в долині тихий, ледве дзюрчить, струмочок, 

оточений вербами й калиною та повитий широколистими темнозеле-

ними лопухами, а в цьому струмочку під навислими лопухами ку

пається білявий хлопчик; викупавшись, біжить він долиною та ле

вадою, вбігає до тінистого саду, падає під першою грушею чи яблу

нею й засипає справжнім, безтурботним сном. Прокинувшись, ди

виться на протилежну, за садом, гору, дивиться, дивиться й сам се

бе питає: „А що воно там, за горою? Там мають бути залізні стовпи, 

що підпирають небо. А що, якби піти та подивитися, як вони там йо

го підпирають? Піду та подивлюсь, бо це ж недалеко". Встав він 

і, не надумуючись, пішов долиною та левадою просто на гору. Ось 

виходить він за село, минув царину, іде з півверстви полем, а в полі 

стоїть висока чорна могила; видряпався він на могилу, щоб з неї 

подивитися, чи далеко ще до тих залізних стовпів. Стоїть хлоп'я на 

могилі й дивиться на всі сторони: і по цей бік село, і по той бік село, 

1) Гумань — місто в Україні. 

2) Петергоф — замок царя Петра І, лютого ворога України у Петербурзі, 

столиці Росії. Шевченко проживав довгі роки у Петербурзі. 

З) Мідний шаг — дрібний гріш. 

До ілюстрації на 1-ій сторінці: 

Діти з української школи в Мозах (Німеччина) вшанували пам'ять 

Тараса Шевченка гарним концертом. Погляньте, які гарні в них 

правдиві українські одяги! 



і там із-за темних садків виглядає трьохбанна церква, білою бляхою 

вкрита, і тут теж виглядає церква з темних садків, і теж білою бля

хою вкрита. Хлопець задумався. Ні, гадає він, сьогодні пізно, не дій

ду я до тих залізних стовпів, а вийду завтра разом із Катрею. Вона 

до череди корови пожене, а я піду до залізних стовпів; а сьогодні 

одурю Микиту (брата), скажу, що я бачив залізні стовпи, ті, що під

пирають небо. І він, клубочком скотившися з могили, встав на ноги 

і, не оглядаючись, пішов до чужого села. На його щастя, зустріну-

лись йому чумаки, спинили й запитали: 

— А куди ти мандруєш, парубче? 

— Додому. 

— А деж твоя дома, небораче? 

— В Кирилівці!') 

— Так чого ти ж йдеш у Моринці?5) 

— Я не в Моринці, а в Кирилівку йду. 

— А коли в Кирилівку, так сідай на мою мажу, товаришу, ми 

тебе довеземо до дому. 

Посадовили його на скриньку, що буває в чумацькому возі") на 

4) Кирилівка — село на Київщині, де Шевченко прожив дитячі роки. 

5) Моринці — село, де народився Шевченко дня 9. березня 1814 р. 

6) Чумаки — мандрівні купці, що їздили у Крим та привозили сіль та інші 

товарі в Україну. 

Українські діти кладуть китиці квітів на могилу матері Тараса 

Шевченка в селі Кирилівці (сьогодні село Шевченкове). 



передку, і дали йому в руки батіг; поганяє він собі воли, наче нічого 

не сталося. Під'їжджаючи до села, побачив він на протилежній горі 

свою хату та й гукнув весело: 

— Он де, он де наша хата! 

— А коли вже ти бачиш свою хату, — сказав хазяїн воза — 

то йди собі з Богом! 

Він зняв хлопця з воза, спустив його на землю і, звертаючись 

до товаришів, сказав: 

— Нехай іде собі з Богом. 

— Нехай іде собі з Богом, — промовили чумаки, і хлопець по

біг собі з Богом у село. 

Надворі вже смеркало, коли я, бо цей білявий хлопець був ніхто 

інший, як скромний автор цього оповідання, підійшов до нашого пе

релазу; дивлюся через перелаз на двір, а там під хатою, на темному, 

зеленому, оксамитному шпориші всі наші сидять собі гуртом і ве

черяють; тільки моя старша сестра й нянька Катерина не вечеряє, 

а стоїть собі біля дверей, підперши голову рукою, і ніби поглядає на 

перелаз. Як висунув я голову з-за перелазу, вона скрикнула: „Прий

шов, прийшов!", побігла до мене, вхопила на руки, понесла через 

двір і посадовила вечеряти, сказавши: „Сідай вечеряти, приблудо!". 

Повечерявши, сестра повела мене спати і, поклавши в постелю, пе

рехрестила, поцілувала і, усміхаючись, знову назвала мене при

блудою. 

Довго не міг я заснути: події минулого дня не давали мені спати. 

Я все думав про залізні стовпи та про те, чи говорити мені про них 

Катерині й Микиті, чи ні. Микита, думаю собі, був раз з батьком 

в Одесі й напевне бачив ті стовпи, — як же я говоритиму йому за 

них, коли я їх зовсім не бачив ? Катерину можна б обдурити ... та 

ні, не скажу їй нічого; і, подумавши ще троха про залізні ставпи, я 

заснув. 

* 

На нашому додатку до цього числа маємо малюнки цієї події. 
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Новацтво з Бостону, Америка, перед портретом Кобзаря-Тараса. 

Д-р 0. Т И С О В С Ь К И Й Д О Н О В А Ч О К В Н Ю Й О Р К У 

Відень, 8. січня 1958. 

Мої Любі Новачки! 

З різних листів з Різдвяними й Новорічними побажаннями най-

любіший мені власне Ваш листок з підписами Вашими, Ваших Пла

стових Сестричок і Подруги Кошової. Приємно мені подумати, що 

про мене пам'ятаєте, хоч може не зі всіма я міг познайомитись, а де

яка з Вас може й мене призабула. Наша зустріч тоді тривала досить 

коротко. Важливе мені те, що Ви придумали таке гарне побажання. 

Коли багато людей, головно молоденьких, бажає собі щось одне 

сильно, з живим захопленням, або ще навіть дуже щиро про це мо

литься, то воно скорше чи пізніше сповниться. От недавно ще моли

лися люди по всьому світі за Папу, такого дуже старенького Пія XII, 

коли Він важко занедужав. І бачите, чудом виздоровів і далі вповні 

сил працює. А правити такою величезною кількістю людей, зовсім 

нелегко. Тому й я радію, що кожна з Вас, підписаних Новачок, сама 

за себе бажає мені й усім нам дочекати остаточної Волі нашої Бать

ківщини. 



І я теж бажаю Вам з Новим Роком, щоб сповнилось наше ба-

Готуйсь! 

Ваш Дрот 

Цього листа написав наш Основоположник Професор Олексан-

дер Тисовський (Дрот) — Новачкам з Н ю Иорку на руки Кошової 

пл. сен. Е. Гойдишевої в подяку за їх святочні бажання. 

Братчик Тарас Когут 

Б О Г Д А С И К І В С О Н 

Богдасик і Петрусь з запалом 

слухали, як їхній братчик на 

ройових сходинах розказував 

про славну армію українських 

повстанців, про Українську Пов

станську Армію або коротко 

УПА, та про її генерала-велетня, 

Тараса Чупринку - Шухевича. 

Але їхні очі засвітили гнівом, ко

ли братчик сказав їм, що моска

лі Генерала Чупринку, разом з 

його штабом, заскочили та вби

ли. Петрусикові і Богдасикові ду

же боляче було, що Україна му

сіла розлучатися з такими її 

вірними синами . . . 

По сходинах Богдасик каже до 

Петруся: 

— „Знаєш, як би я був тоді 

близько Генерала Чупринки, то 

я не дав би йому загинути ..." 

* 

Дванадцять вояків, з Богдаси-

ком на чолі, виструнчені, дожида

ють появи Командира. Вони два

надцять — це найкращі вояки 

повстанської армії. Вони боро

нять Командира. 

Богдасик нетерпеливо стоїть в 

лаві; це ж його справа — захист 

Командира. А тепер кляті боль

шевики так по лісах шукають ... 

Вже декілька разів і здавалось 

ось-ось . . . вони всі попадуть в 

руки червоних катів. 

В лісі тихо, тільки час від ча

су пронизливі голоси, зі сну збу

джених звірят, прорізували зо

ряну ніч. 

Дванадцять облич ніби збуди

лися зі сну, коли побачили, як 

Командант, їхній улюблений Ге

нерал, наближався до них. 

— Добрий вечір, хлопці! 

— Добрий вечір і Вам, пане 

команданте! — притишено від

повіло дванадцять уст. 

— Ну, йдемо ... нетерпля

че запитав Богдан. Він так не 

любить бути довго на однім 

місці. 

Рушили. Йшли в ряді. На пе-

реді провадив Богдан. Тепер, йо

му здавалося, його напружені в 

темряві очі, навіть голку побачи

ли б. 

Йшли мовчки, бо кожний знав, 

що час на говорення ще прийде; 

тепер треба бути незамітними. 

їхні ноги оминали кожну гіл-



ку. Така тиша панувала в укра

їнському лісі... 

... Нараз посипалися стріли і 

ніби ліс стрепенувся. А стріли 

падали з усіх усюдів . . . 

Повстанці, як один, кинулися 

на снігом присипану землю; ото

чили Командира та почали від

стрілюватися. 

— Нарешті кляті нас зустріли 

— промайнуло в голові Богдана. 

Він пильно наслухував за стрі

лами. З лівого боку було чути 

найменше тріскотні. 

— Прорватися на ліво! Дер

жатися близько Командира! — 

летіли накази Богдана. — Стрі

ляти ! Мусимо розігнати катів! 

Оборонцям не потрібно було 

два рази говорити. Зірвалися з 

землі і з криком „Слава!" на 

устах кинулися пробивати стеж

ку Командирові. По лісі ще силь

ніше залунала тріскотня безу

пинних стрілів. 

** 

— Богдасику, що з тобою? 

Збудися, вже пора збиратися! 

Відкриті очі Богдана пізнали 

його маму, що стояла над ним. 

Генерал Тарас Чупринка 

(Різьба Мих. Черешньовського) 

— З ким же ти так воював? . . . 

Богдасик чим швидше одяг

нувся, попрощався з батьками, і 

побіг по Петруся. Він мусить йо

му про свій дивний сон розпо

вісти ! 

т ь , ^ 3 - <^ 



Сестр. Леся 

Ю Р Ч И К 

Був маленький хлопчик-Юрчик 

І сестра його Маруся. 

Батько в лісі — у повстанцях 

І в Сибірі десь матуся. 

Був маленький хлопчик 

[Юрчик, 

Щ о без тата і без мами 

Мусів сам він виростати, 

Сам один між ворогами. 

Вороги йому казали 

Написать листа до тата, 

Щоб мирився з ворогами, 

Щоб не воював завзято. 

Вороги ті обіцяли, 

Як напише, скарби дати. 

— Не напишу! — мовив 

[Юрчик. 

— Не напишу так до тата! 

Був маленький хлопчик Юрчик, 

Генерала син завзятий, 

Щоб не жити з ворогами — 

Ніччю кинувся тікати. 

Вороги його зловили 

І щоб вдруге знов пізнати -

На руці дали залізом 

Йому ім'я написати. 

Та не плакав хлопчик-Юрчик 

І не жалувався з болю, 

Бо він знав, що він, як тато, 

За Вкраїни терпів волю! 

Мал. Хр. Зелінська 

Був маленький хлопчик-

[ Юрчик, 

Отакий, як всі ми, діти. 

Як і ми: любив він він гратись, 

Як і ми — хотів радіти. 

Цього Юрчика нам треба 

Всім згадати в цю хвилину, 

Бо будемо й ми любити — 

Як любив він — Україну! 

** 

* 
Ви, читачі „Готуйсь" певно 

знаєте, що це вірш про сина слав

ного генерала Української Пов

станської Армії — Романа Шу-

хевича! 

8 



Щ О П И Ш Е О Ч А Й Д У Ш О К Ч И Т А Н Ч И К ? 

Дороге моє Новацтво! 

Маю для Вас радісну новину. 

Ви певно всі пам'ятаєте „Намис

течко", маленьку збірку віршів 

Ніни Мудрик-Мриц. А тепер ще 

один дарунок для Вас прислала 

нам Авторка, нову книжечку — 

а як чудово назвала її авторка 

„Світанки й сумерки". Вірші — 

колискові пісні — ще й ноти до 

них є. Ось візьміть тільки кни

жечку в руки і відразу побачи

те чудово ілюстровані вірші-піс-

ні. На обгортці — синьоокий 

хлопчик-ранок стоїть на золо

тій хмаринці і поглядає в доли

ну на дівчинку з золотою кни

жечкою — що схилила голівку, 

дрімає. Світанок — Рання зір-

ничка хлюпнула з глечика сон

це в віконце, розбудило дитин

ку. Ранок у хату зайшов і при

ніс дитині жмінку променів і 

ущасливив цим дитину. Княж-

на-дрімота по стежках ходила, 

золоте листячко стелилося їй 

під ноги, а вона закликала по

други пісні, щоб співали і каз

ками до сну дітей колисали. 

А тут мишка по хаті бігала 

та й сни погубила, треба було 

аж на сопілці пісоньку „ти-ни-

ни" заграти, щоб дитинку при

спати. Зірка скотилася по хма

ринці й упала під сорочку на 

серденько, і щастя принесла ди

тині. В хату зайшов синьоокий 

вечір, прикликав пісні і сни — 

зорі глянули крізь вікно, приве

ли Дрімоту, в кімнаті люлі-люлі 

заспівали — дитинка заснула. 

А нічка запалила на небі зо

лоті ліхтарі і сама сіла в місяць-

човник золотий і поплила зу

стрічати сопяшний ранок. 

Купіть ту книжечку у кни

гарні „Молоде Життя" до вашої 

книгозбірні — а хто вчиться на 

якомусь інструменті грати, за

грайте — це ніжна музика укла

ду проф. Іванни Приймової. 

Спробуйте заспівати ці пісень

ки Вашим молодшим сестрам 

та братам, коли будете їх коли

хати до сну, помагаючи Матусі. 

Чекаю Ваших листів і здо

ровлю Вас 

Готуйсь! 

Ваш Очайдушок Читанчик 
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Ілюстрація із книжки Ніни 
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Сестричка Леся 

ОЧАЙДУШКИ 

Був собі рій новачок „Очайдушки". А коли вони мали сходини, 

під лавкою сидів-надслухував Очайдушок-Гостровушок. Важко було 

новачкам „Очайдушкам" стати зразу добрими новачками. Ось і за

думав Очайдушок допомогти їм. Післав своїх маленьких Очайдушків 

до новачок, щоб були з ними завжди, коли треба, та так, щоб ніхто 

не бачив. 

Треба Орисі вивчити віршик на завтра до Рідної Школи. Гар

ний такий, бо написав його сам Тарас Шевченко: 

Б'ють пороги, місяць сходить, 

Як і перше сходив . . . 

Але Орися не може забути тієї кінореклями, що бачила сьогодні 

в місті, і наука ніяк не йде до голови. Сидить над книжкою, вертиться 

на кріслі, оглядається, жде, що може хтось прийде в гості, бо тоді вже 

ніяк вчитися! А ж гоп! — сів біля неї очайдушок Пильненко. Ніби 

нічого, а ось прочитала Орися першу строфку, повторила, і вже знає. 

Прочитала другу — і та якось пролізла в голівку. Ану, може, третя 

піде? 

А ж здивувалися батьки, коли прийшли з роботи, що Орися так 

пильно вчилася! Навіть не почула, коли вони дзвонили при дверях! 

А як пані вчителька другого дня хвалила Орисю! А як очайдушок 

Пильненко під лавкою гопака на радощах витанцьовував! 

** 

Не любила Таня вставати ранком, ой, не любила! Щ о то і мама, 

і тета, і бабуня напросилися, а Таня ще дужче натягала на себе на

кривало та ховала голову під подушку. А ж до плачу доходило, аж 

потім ні часу помолитися, ні помитися не ставало. А молочко при 

сніданку само в поспіху розливалося на чисту суконочку! 

А ж одного ранку — вилазить з-під подушки очайдушок Добрий-

Деник. Будиться Таня, вже хоче давню історію з накривалом та 

плачем починати, аж глип! — світить сонечко у віконце, то й Таня 

усміхнулася та сказала всім: — „Добрий день"! — і мамі і теті і ба

буні. Вискочила з ліжечка та побігла швиденько вмиватися. І помо

лилася того дня чемненько, і ще при сніданку був час з мамою по

говорити. І цілий день була весела, аж підспівувала на радощах. А 

за нею підспівував і очайдушок Добрий-Деник, бо йому завжди ве

село! 

** 

* 

Не хотіла Уляся йти спати вечером, аж поки татко не погнівав

ся. А мусіла вже йти, то відходила надута, як ведмедик-Бурмило, 
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тріскала дверима і нікому ні слівця не казала, а потім довго перевер

талася на ліжечку і ніяк не могла заснути. 

Одного вечора не хоче Уляся, лиха на весь світ, кластися вже 

в ліжечко, аж її смик! — за рукав піжами очайдушок-Добранічко. 

Повернулася Уляся на сходи, перехилилася через поруччя та за

кликала батькам, що сиділи у вітальні внизу: — „Добраніч!" — і по

бігла скоренько знову до ліжечка. 

Тієї ночі заснула зразу, а очайдушок-Добранічко добре догля

дав, щоб їй снилися самі рожеві янголятка з такими личками, як 

найдорожчі ляльки на виставі у крамниці! 

* * 

Ой, була ж то мука, поки Христю нагодували! Хоч їй вже 7-ий 

рочок, а таки поки вимучила хоч тарілку зупи, треба було і припро

шувати і грозити і читати їй казки, їсти одну ложку за сестричку, 

другу за ройову, третю за ройового господаря . . . Сиділа Христя, 

довго сиділа при столі, поки цілий обід з'їла, держала повну ложку 

ч 

Мал. Р. Лучаковська 
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страви в устах так довго, поки та зовсім знесмачніла. А ж гульк! — 

сів біля неї очайдушок-Чемноїжик. Зразу схопила Христя ложку, а 

через хвилинку вже тарілка була порожня, аж видно було смішно

го песика, що намальований на дні. А як все смакувало того дня! 

І скатерть сама не похляпалася, як звичайно бувало! 

Встала Христя від стола, сказала всім: „Дякую"!, навіть таріл

ку віднесла до кухні, щоб мамі було менше роботи та побігла бави

тися. А очайдушок-Чемноїжик і собі поліз поміж її забавки. А хіба ж 

що? Він собі на те добре заслужив! 

** 

* Багато мав роботи очайдушок Готуйсик. Бо мав не одну новачку, 

а цілий рій! Мусів за всіма по вулицях бігати, то знов сидіти при две

рях домівки, коли новачки „Очайдушки" сходилися. Бо досі було 

так, що йде новачка вулицею, побачить сестричку і. . . вдає, ніби не 

побачила, а так собі кудись за горобцями глядить. А до домівки то 

прийде кожна і дивиться на долівку, а на сестричку і очей не піднесе. 

Та від коли Готуйсик є, все змінилося. Скільки новачок прийде в до

мівку, стільки разів і чути клич „Готуйсь"! Кожна старається його 

так виразно та голосно вимовити, а при цьому дивитися сестричці 

просто в очі, бо тоді сестричка відповість та ще усміхнеться до неї! 

А на вулиці то новачки аж через дорогу не раз перебігають, щоб 

привітати сестричку. Щоб цілий світ знав, що це їх сестричка! 

Добре напрацювався очайдушок Готуйсик, але й цілому роєві 

тепер жити та працювати якось веселіше. 

** 

Багато ще маленьких очайдушків мав Гостровушок! І тихенько 

по хатах ходив, щоб маму голова не боліла від дитячого крику, коли 

прийде втомлена з праці. І Порядненько товкся по всіх полицях та 

шафах новачок, та всюди найшов собі якесь діло. І Уважайко сидів 

у школі разом з новачками. І Перепрошенько вмів все таке диво вчи

нити, що погніваються дві новачки, обіцяють собі, що одна одної аж 

до смерти не хочуть знати, а ось вже і подадуть собі ручки та пере

просяться. І вже більше ніколи не сваряться. 

А що ж зробив Гостровушок ? Соромно було б йому даром сидіти, 

коли інші працюють! Ходив всюди з фотоапаратом, поробив світли

ни, щоб показати, як то його очайдушки працюють, і. . . прислав 

до „Готуйсь". 

12 



ЗІ Щ О Д Е Н Н И К А ІВАСЯ НОВАКА 

№ . & 

^ А ґ 

* щ ^ ^ 

^ . 

1 
^ щ 

Х^УГ^ОХ ;СУУ>аИОа^Л/&^лл^_ £ьМ^ ;£лхЛо 

.? 
м 

-> гуу\о- Є*. 

З й -уиуо^-к 
^ Л &К><&УУГЧХ££^ 

Мал. Р. Баб'юк 

13 



Мал. В. Шепарович 

Новак Славчик помагає таткові у весняних роботах в городі, як го

диться новакові! На першому образку він заїхав з тачками у тепляр-

ню, щоб забрати дещо в город. А що він забрав — пригляньтеся 

добре другому образкові та скажіть! 

З Н О В А Ц Ь К О Г О СВІТУ 

ЛИСТ МАРТУСІ 

До Редакції „Готуйсь" 

Посилаю цей віршик, щоб Ви 

знали, як дуже я люблю „Го

туйсь". Мені чомусь здається, що 

„Готуйсь" дійсно приходить з 

України. 

Як весело світить сонце 

Міліони сніжинок 

Заглядаю у віконце: 

Сміх і гомін з саночок. 

В моє серце журба вкралась, 

Як роздвоєна душа, 

Вся веселість десь забралась 

Сонця ясного нема. 

Йде післанець з України — 

Жди сеюденько, не турбуйсь! 

тз журби нема ні тіні, 

Ео в моїх руках „Готуйсь". 

Марта Скаб 

Юначка з Гамилтону, 

Канада 

Дорога Мартусю! 

,,Готуйсь" щиро дякує Тобі за 

гарний віршик. На жаль „Го

туйсь" не приходить аж з Укра

їни, але колись певно ще туди 

дернеться, та буде там друкува

тися. 

Редакція „Готуйсь" 
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П И Ш У Т Ь Н О В А Ч К И 

„СУНИЧКИ" 

Трентон, 11 січня 1958 

Дорога Сестричко Лесю! 

Ми новачки з Трентону, Ню 

Джерзі, дуже любимо читати 

„Готуйсь", а особливо любимо 

читати про новачок в інших міс

тах, тому ми хочемо поділитися 

нашою працею з іншими плас-

тунками. 

На св. Миколая наш цілий рій 

виступав у сценці „Найбільший 

Дарунок", як зірки. Ми всі тан

цювали і нашим батькам це ду

же подобалося. Ми висилаємо 

Вам три світлини з Миколая, що 

їх Ви може помістите в „Го

туйсь". 

Готуйсь! 

Ройова Віра Лампіка 

Заступниця ройової 

Оксана Петруняк 

Сестричка Аня Бойцун 

ПРИВІТ ІЗ КЕНТОНУ, ЗДА 

Сердечний привіт Сестричці 

Лесі зі сходин дня 28 листопада 

1957, пересилають новачки і се

стрички Кентонської групи. 

Готуйсь! 

Сестричка Діді 

Маруся, Віра, Іванка, Михалінка 

Ґнес, Катерина, Христина, Ма

руся Боса, Оля, Маруся М. 

Новачки Кентонської групи 

живуть дуже далеко одна від 

однієї — і коли вони можуть 

з'їхатися на сходини — це для 

них дуже велике свято. З таких 

одних сходин вони саме і пере

силають привіт. 

Місяць та зірки-новачки з Трентону. 
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„Готуйсь" одержав цього ро

ку дуже багато різдвяних приві

тів та щиро дякує за них. Приві

ти надіслали: 

(Закінчення) 

Новачки, Гемпстед, ЗДА: Оля 

Копистянська, Дарця Плетенець-

ка, Орися Пекар, Славка Бобен-

чик, Ганя Сенишин, Міля За-

скача, Оля Тиш, Андронік-брат-

чик; Рій: „Білавки", Торонто, 

Онт. — Ляриса Підгайна, Леся 

Коваль, Евгенка Мостовик, Га

ля Поливко, Христя Вовк, Оля 

Федорчак, Марійка Бабінчук; 

Рій: „Дзвіночки", Торонто; п'яте 

Гніздо „Юні Лицарі", Торонто 

— Рій: „Княжі Лучники": А. 

Стецик, Р. Буката, В. Лялька, Н. 

Балицький; Рій: „Княжі Стріль

ці": Андрій Дудаш, Юрко Ц, Р. 

Савка, Ю. Федорчак, Ігор М„ 

Петро Машталер, Любомир В., 

Славко Г., Олесь Р„ Р. Турчи-

невич, пл. сен. В. Куриляк: Рій 

„Володимировичі": Ю. Т. Біла-

нюк, Д. Романко, 3. Григор-

ський, П. Ройко, Л. Порожняк, 

І. Пінчак, І. Жаровський, Роман 

Онищук; Рій „Мономаховичі": 

Юрко Наклович, Братчики: ст. 

пл. В. Пясецький, ст. пл. Мирон 

А тут куток, що його пригото

вило новацтво з Амстердаму на 

міжнародній виставці. 

Це новацтво з Амстердаму — 

Америка. Вони самі допомагали 

Мамам вишивати свої народні 

одяги! 

Царенко, ст. пл. Б. Буль, пл. сен. 

М. Михаліха; Новачки, Н ю Йорк 

— Ліда Мицак, Оксана Козак, 

Леся Соколишин, Мирослава Го-

ловінська, Аглая Чорна, Марія 

Пришляк, Оля Якубовська, Ма

рія Мицак, Муся Гойдиш, Евге-

нія Михалюк, Марія Лазорик, 

Марія Витвицька, Леся Терех, 

Богданна Микитів, Арета Коваль, 

Марія Шевчук, Ярослава Чир-

ко, Іванна Керод, Анна Подо

ляк, і сестрички. 
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