Ж У Р Н А Л

Ч. 7 (47)

П Л Р і С Т О З О Г О

Вересень

н о з в ц т в в

1958

<*•/. ее*>{ Д Р ^ у м . ^ ^

о^с

„ГОТУЙСЬ"

•ф+ф*+фф+ф****ф+*»+ф*ффф+фффффффффф*ф*

Журнал пластового новацтва
„Н0ТШ8" — МАОА2ШЕ ЗМІСТ:
Гог ІГкгаіпіап СЬіійгеп
РиЬНаЬесі Ьу „Моїойе 2уШа", Іпс.
Там, далеко
1
Кету Уогк, N. У.
„ _
„
'
Кришка
2
Редагує Колегія під проводом пл. сен.
Лесі Храплнвої
Як Гострозубчик став новаком
6
158 Е. 7Ш 81. Арі. З А. Як Семенко сватав царівну 8
ГСЕ"ИГ УОКК 9, N. У. ТІ8А Моєму землякові Юркові 11
Загальна Редакція Пригоди Козака Невмираки 13
пл. сен. Богдан Кравців
Адміністрація „Мо1о«іе 2уШа",
3 новаі<ьк°г° СВІТУ
15
302 Е. 91Ь Зігееі
№та- Уогк З, N. У.
,^»»»/»і»гг»ггг>г»гі

СПИСОК ПОЖЕРТВ НА ПРЕСОВИЙ Ф О Н Д
Табір Новачок „Молода Укра
їна" на Діброві біля Дітройту,
ЗДА, заощадив 12.00 долярів та
переслав шість із них для нова
чок, щ о потребують допомоги, а
шість на фонд „Готуйсь". По
жертви склали: Ткачук Тамара
— 0.25, Мойсюк Тамара — 1.25,
Палій Леся — 1.21, Савка Марта
— 1.00, Обушкевич Марія — 0.75,
Горак Наталка — 1.20, Муштук
Роксоляна — 1.00, Захарків Лю
ба — 0.25, Барнич Маруся —
0.10, Брездань Софійка — 1.50,
Олесницька Надійка — 0.25, Балтарович Леся — 0.25, Балтарович Оксана — 0.25, Сенюк Ори
ся — 0.10, Климишин Христя —
0.54, Ласка Леся — 0.25, Кушнір
Богданка — 0.25, Шустов Інна —
0.25, Шустов Алла — 0.20, Слюсарчук Анничка — 0.30, Іванна
Кучер — 0.85. Разом 12.00 дол.
Табір Новачок „Крим" (чи всі
знаєте, Читачі „Готуйсь", щ о та
ке Крим та де він лежить?) на Іст
Четгем, біля Н ю Иорку, склав
24 доляри та ЗО центів на фонд
„Готуйсь". Гроші ці вони зібрали
зі своїх
кого
заробітку:
заощаджень
плели
та зі
з новаць
шкірки

„ГОТУЙСЬ"

засувки до пластових хусток та
продавали їх.
„Готуйсь" щиро дякує всім
жертводавцям! А чи Ви, Новач
ки та Новаки, вже продумали, що
зробить В а ш Рій чи Гніздо, щоб
цього року зібрати якнайбільше
грошей на „Готуйсь"?!
Крім цього зложили: Теодор
Джус, Нюарк — 1.00, рій „Чер
воні Маки", Сиракюз — 3.50,
сестр. Ліда Величко, Сиракюз —
1.00, юначка Люба Мазурик, Си
ракюз — 0.50, Богдан Балицький, Монтреаль — 2.00, VI. Ку
рінь УПЮ-ів ім. І. Чмоли в Ш и 
каґо — 41.50, Стан. Старшини,
Шикаґо — 8.50, Надя Зазуляк,
Торонто — 2.00, Христина і Ро
манна Романович, Вінніпег —
1.00, Юрій Бросняк, Вінніпеґ —
1.00, Марія Юркевич, Філаделфія — 1.00, ст. пл. Уляна КусаДичок, Вінніпеґ, з нагоди свого
вінчання — 5.00, Рій „Перепе
лички" із Вінніпегу — 16.00 —
пл. заробіток, І. Баб'як — 5.00.
— Разом $ 79.00.
Усім жертводавцям щиро дяку
ємо. поданий
Дальшийу черговому
список пожертв
буде
числі.
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ДАЛЕКО...

Там, далеко, небо синє,
Золотий пшениці гай,
Там, далеко, Україна,
Там Новацтва Рідний Край.
Там женці йдуть зі серпами
Щ о б зібрати Божий дар,
Там золочене піснями
Світить сонце із-за хмар.
Там рядами аж по обрій
Копи станули, стоги,
Там беруть пшеницю добру
Українську — вороги ...

л

На вигнанні ми ще й досі,
Українські новаки.
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Не серпи в нас і не коси,
Тільки пера і книжки.
М и підемо в Рідну Ш к о л у
Вчитись пильно, як один,
Про Вкраїни давню волю,
Як піднять її з руїн.
Золотий науки колос
Позбираємо ми враз,
Щ о б почув весь світ наш голос,
Щ о б настав нам волі час.
Стануть копи аж по обрій,
Як не стане ворогів,
Щ о б зростав наш нарід добрий,
Щ о б щасливий багатів!
СЕСТРИЧКА М А В К А

Сестр. Христя
КРИЇВКА

В суботу після полудня було дозвілля в таборі. Одні новаки гр
лися м'ячем, інші читали книжки із таборової бібліотечки, декіль
кох вправлялося в цілинні з лука, а Ігор ніяк не міг віднайти Славка,
щ о то з ним вони були найкращі друзі в рої.
Ходив Ігор, нудив світом. Заглядав аж на басейн, де тепер ку
палися юнаки, але Славка не було. А ж найшов його над річкою в ло
зах, недалеко паркану, щ о відзначував межу пластової оселі. Славко
сидів на маленькому муріжку між лозами та щось стругав завзято.
Навіть не запримітив Ігоря, аж той гукнув:
— О, ти тут, а я тебе всюди шукаю!
— Псст! — І Славко приклав палець до уст.
— Або ж що? — здивувався Ігор. — Тепер дозвілля і ми мо
жемо ходити всюди.
— Я знаю, тільки, щоб большевики не почули!
— Які знов большевики?
— Ті самі, щ о засілися на наших повстанців!
— Н а яких повстанців?
— Н а наших, українських, тих з УПА1).
— А де ж вони?
— Я к щ о ти не скажеш нікому. ..
— Напевно ні!
Тоді Славко відсунув обережно кущик трави та казав Ігореві
прилягти до землі й поглянути туди. Ігор заглянув крізь отвір у не
велику ямку, а в ній лежало сім маленьких вояків, витесаних із вер
бового пруття.
— Бачиш, це мої повстанці. Я починаю саме стругати для них
кріси. Будуть носити їх на плечі. Ось я взяв від моєї сестри Улясі
з юнацького табору нитку до вишивання — їм на ремені до крісів.
— А чого ж ти поховав їх у землю?
— Бо повстанці не раз мусять ховатися під землю перед большевиками. Це й називається криївка. Бачиш, я постелив їм лежанки
з листя, поставив стіл із дощечки та пеньок замість стільця. А на
стіні повісив хрестик, як у кожній хаті. Бо вони теж моляться ра
зом, так, як ми в таборі. . .
— А ти звідкіля це знаєш?
— Бо моя тета була колись в У П А та розказує мені про це що
вечора.
— Ну, а як вони там сидять та не подусяться?

— Прокопують собі отвори в землі, щ о виходять десь у гуща
вині, так, щоб большевики не запримітили. Стелю зміцнюють сво
локами, і я так зробив, а вихід замасковують дернюгокг) та гіллям,
і не раз большевики ходять по ньому та нічого не знають.
— І ніколи таких криївок не находять?
— Деколи так, але рідко.
— А коли найдуть?
— То наші повстанці б'ються до кінця!
— І гинуть?
— Коли треба, то гинуть.
— І не бояться?
— Це ж за Україну!
Засюрчав свисток братчика бунчужного. Друзі поскладали пов
станців у криївку та прикрили старанно вхід травою.
— Тепер спіть, хлопці, ворога близько нема. Я провів докладно
розвідку! — приговорював Славко. — А завтра на дозвіллі знов прий
демо до вас та принесемо харчів.
— А може б вони поставили стійку? — клопотався Ігор. — Хто
знає, які хитрощі можуть придумати ці большевики!
— Добре, одного поставимо!
Добігли на таборовий майдан червоні та зігріті, саме в останню
хвилину, коли всі вже ставали в лаву.

Мал. І. Стецьків

Тієї ночі була страшна буря. Громи били безупину, а дощ аж
барабанив по шибках. А ж братчик Левко приходив новаків заспо
коювати, щ о можна далі спати. Але Ігор не міг заснути, і Славко
теж ні.
— Слухай, наші повстанці десь зовсім змокнуть!
— Я це ж саме думав! Вода напевно натече у їх криївку — при
знався Ігор.
— Ану ходім, візьмемо їх до нас в кімнату. Наші люди часто пе
реховують у себе потайки повстанців!
•— Але тепер?
— До ранку може бути запізно!
Хвилинку наслухували, чи весь рій спить. Тоді діждали, аж
блискавка розсвітила в кімнаті, здіймили тихесенько з гачків свої
плащі, найшли руками під ліжками черевики та через хвилинку сто
яли вже під дверима. Серця билися голосно. Натиснули клямку...
Тррах! Але на щастя саме вдарив і грім, та не чути було, як тріснув
замок і заскрипіли завіси. Щ е добре й не вийшли з будинку, як дощ
промочив їх до нитки. Черевики грузли в болоті. Одне було лиш
добре, щ о блискавки просвічували їм дорогу, бо ліхтарки в них
не було.
В день здавалося, щ о лози та річка близько будинку, а тут ішли
та йшли, а лоз щ е не було. Ігореві вже на плач збиралося, але Славко
так відважно бродив попереду нього по болоті, щ о ніяк було Ігореві
признаватися, щ о йому страшно .. .
Ось і лози! Блискавка прорізувала небо. — Той кущ! Ні, той
зліва! О, це тут! Вода збігала струмками до річки, кущика трави
давно не було, а криївка була повна води. Присіли обидва та стали
хлюпатися руками у ямі. Один! О, і другий є! Два разом! П'ятий!
Я маю шостого! Є всі!
Повпихали повстанців у кишені.
— А стійковий?
— А де ж ти його поставив?
Знов загриміло, ніби цілий світ валився. '
— Тут, біля кореня!
— Де?
— Тут, напевно. А може там? — шукали обидва завзято. Дощ
заливав очі, спливав за ковнір, ноги чалапали по кістки в воді та
вже терпли від холоду. Вже чомусь і блискати не хотіло і здавалося,
щ о вони справді самі в лісі, а кругом вороги.
Та нараз поміж кущі продерлося сильне світло ліхтарки.
— Большевики! — зверещав Ігор.
—• Будуть тобі большевики! — загудів своїм басом братчик

Влодко. — Ти куди лазиш поночі!?
— М и рятували наших повстанців, бо вода заллила їх криївку . ..
Тоді з-за кущів появився і братчик Левко:
— І врятували? (Братчик Левко найкраще розуміється на та
ких справах!).
— Шість є, а того, щ о стояв на стійці, не можемо найти.
— Ось я вам посвічу. Як він виглядав?
Світив і помагав шукати, але стійкового не було. А тут братчик
Влодко наглив, щ о час повертатися, бо хлопці й так вже промокли
до нитки.
Тоді братчик Левко відгорнув мокре волосся від чола та сказав:
— Щ о ж, видно вода понесла його в річку. Згинув смертю ли
царя за друзів своїх .. .
**
*
Подруга медсестра довго натирала
Ігоря та Славка рушниками
у шпиталику, куди братчики їх занесли просто на руках. Щ е й чаєм
з малинами поїла, щоб не захворіли. Братчик Влодко грозив, щ о
завтра матимуть справу у братчика команданта, а братчик Левко
обкривав їх, як міг, щоб загрілися.
На прощання Ігор шепнув йому:
— Я дякую братчикові, щ о нас порятував!
Братчики пішли, подруга медсестра погасила світло. Славко щ е
раз перелічив врятованих повстанців під своїм накривалом та шеп
нув Ігореві:
— Ти чуєш? М и наших врятували, а нас братчики. Але, якби
таке трапилося правдивим повстанцям?! ...
Але Ігор не чув. Він уже спав ...
1) УПА — Українська Повстанська Армія, що бореться ще й досі проти
большевиків.
2) Дернина — трава, викопана враз із верствою землі.
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Сірий Орел Орест
ЯК Г0СТР03УБЧИК СТАВ НОВАКОМ

Біг раз Лисик-Гострозубчик лісом та побачив барвистого мете
лика. Забажалося йому метелика піймати. Але — ба: метелик ле
тить і летить щораз то далі, а Гострозубчик за ним женеться. Біжить
він і біжить, аж раптом: глип! Щ о це? — Велика галявина серед
лісу, а на ній півколом колиби. Посередині галявини високі щогли
і трохи збоку ватра горить. Кругом ватри сидять малі хлопчики, та всі
в одностроях, а в декого ще й ніж великий при поясі! Сидять вони
всі і слухають, щ о їм розказує найстарший — мабуть їхній про
відник.
Дивиться Гострозубчик і надивуватися не може, бо ще такої
чудасії в лісі не видав. А коли ті хлопці при ватрі стали співати ве
селу пісню й пустилися у жвавий танок, Гострозубчик забажав при
дивитися зблизька. Та ледве висунув носика із кущів, як раптом
збоку пронеслось:
— Стій! Хто йде?!
А ж присів бідний Гострозубчик з переляку. Дивиться — а там
стоїть найменший мабуть хлопчик, та з такою величезною пали
цею ! Щ е й свиставка в нього на шиї висить. Ледве спромігся Гостро
зубчик писнути:
— Це я! Лисик-Гострозубчик! — А потім, набравши більше
відваги, питає: — А ти хто такий?
— Я новак Дусьо, — відповідає стійковий.
— І звідкіля ви всі тут взялися? — питає далі Гострозубчик.
Таких дивних звірів я щ е не бачив у нашому лісі!
— Та ми не звірі — засміявся Дусьо. — М и українські новаки!
А приїхали ми з міста сюди у табір.
— Щ о ж ви тут робите?
— О, ми маємо дуже багато цікавих зайнять. Граємося, слуха
ємо розповідей наших братчиків, маємо змаги, ходимо на прогулян
ки .. . А увечорі відбуваємо ватри.
— То дуже цікаво! А чи міг би і я до вас пристати?
— Не знаю, мусів би хіба просити братчика . . .
— З ким же ти, Дусю, тут так говориш? — почувся несподі
вано голос братчика чергового. Це він, бачте, почув розмову і при
йшов подивитися.
— Прошу братчика, новак Дусьо зголошує, щ о до табору при
йшов Лисик-Гострозубчик — звітував Дусьо. А потім додав: — Го
строзубчик хоче стати новаком.
б

— О, це нелегка справа — відповів братчик. — Умієш ти бігти
в перегони? — спитав Гострозубчика.
— Умію!
— А скакати через тин?
— Умію!
— А перейти потік по кладці?
— Не лише по кладці вмію перейти, але і перескочити потік
зумію!
— Коли так, то ходи зі мною до братчика бунчужного.
Пішли вони. Вислухав братчик бунчужний справи: так і так.
А потім записав Гострозубчика у велику книгу і дав йому дозвіл
залишитися в таборі. Призначив його до роя, щ о в ньому був Дусьо.
З того часу Гострозубчик став жити з новаками в таборі. Брав
участь в усіх теренових грах, знав найкращі місця на прогулянки,
і разом з усіма новаками при ватрі танцював „Шевчика". А на за
кінчення табору разом з іншими новаками зі свого роя дістав від
братчика команданта жовту новацьку хустину.
А знаєте, як називався Рій, щ о в ньому був Гострозубчик? —
Рій „Лисики", аякже!
Еофало, дня 18 червня 1958 р.

Нічого дивного, щ о й „Гострозубчик" хотів з ним гратися!
Світлив: пл. сен. В. Кулинич

(Казка)
Був собі новак, називався Семенко. Почув він раз на сходи
нах казочку, як то лицар-невмирака пройшов сто земель, сто мо
рів, сто рік, убив сто зміїв та по
сватав царівну-Білоручку.
І ось одного дня, коли не було
науки в школі, Семенко прип'яв
до пояса ніж, на плечі взяв на
плечник та пішов шукати ца
рівни.
Чи пройшов він сто земель,
сто морів та сто рік — не знає
мо. Чи вбив сто зміїв — ніхто не
бачив. Досить, щ о прийшов він
до палати Білоручки. А там у
престольній залі сиділа на біло
му престолі у білому одягу Біло
ручка, а біля неї її батько, цар
Чистослав. А біля престола стоя
ло сім мудрців із великими гру
безними книгами в руках.
Підійшов Семенко відважно до
царя, поклонився йому в пояс
та сказав:
— Здоров був, царю! Я новак
Семенко. Прийшов із далекої-далекої країни, посватати твою
донечку.
— Щ о ж, — відповів цар Чи
стослав та погладив свою білу,
як сніг, бороду. — Не так воно
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вже й важко. Тільки спершу му
сять мої мудрці прочитати у дав
ніх книгах, чи гідний ти посва
тати царівну? Починай ти, Че
сане!
Відчинив мудрець Чесан кни
гу та прочитав:
— Той, хто посватає царівну,
мусить бути завжди гладенько
зачесаний!
Семенкові зі страху аж наїжи
лася чуприна, бо чесатися він
дуже не любив!
— Це щ е невелике лихо! —
усміхнувся князь Чистослав та
сплеснув у долоні. Де не взяла
ся, мов із-під землі, ціла юрба
царських слух-чесальників із зо
лотими гребінцями. Хоч кричав
Семенко, хоч просився, не пусти
ли його, поки його волосся не
стало гладесеньке та рівне, мов
шовк.
— Добре — сказав цар Чисто
слав. — А тепер читай ти, Зубомире!
Відчинив мудрець Зубомир
свою книгу та прочитав:
— Той, хто посватає царівну,
мусить чистити зуби щоранку і
щовечора.
Семенкові аж задзвонили зі

страху зуби, вже з місяць не чи
щені.
— Це ж ніяке лихо! — про
мовив ласкаво цар Чистослав та
плеснув у долоні. Де не взялася
юрба царських зубочистильників із щіточками з правдивого
срібла, із щітинням з чарівного
дика, що його цар Чистослав
вбив сам минулого року. Стали
вони терти та чистити Семенкові
зуби, поки вони не заблистіли,
мов перлини.
— Гарно! — сказав цар Чи
стослав. А тепер читай ти, Ко
лійнику !
Мудрець Колінник розгорнув
свою книгу та прочитав:
— Той, хто посватає царівну,
мусить мати завжди чисті ко
ліна.
Під Семенком затрусилися зі
страху коліна, аж чорні від бруду.
Та цар Чистослав знов плес
нув у долоні і появилися цар
ські коліномиї з рожаним милом,
із плятиновими мидницями та
з шовковими рушниками.
Мили, мили Семенкові коліна,
поки на них і порошинки не за
лишилося.
— Добре! — похвалив цар
Чистослав. А тепер читай ти,
мудрче Безпазуре!
Мудрець Безпазур відчинив
свою книгу та прочитав:
— Той, хто посватає царівну,
мусить мати завжди чищені та
обтяті нігті.
А Семенко і боявся глянути
на свої нігті, довгі та чорні, мов
у вовка.

Новакам вода не страшна!
— Це ще не велике лихо! —
промовив цар Чистослав та плес
нув у долоні. Де не взялися цар
ські нігтечистильники із ножич
ками, вибиваними дорогими са
моцвітами. Не міг Семенко від
них відпроситися, поки всі його
десять пальців не мали корот
ких та рівних нігтів, і за ні од
ним не можна було найти і кри
хітки чорного.
— Гарно! — сказав цар. Чи
тай тепер ти, Черевикоблиску!
Мудрець Черевикоблиск відчи
нив книгу та прочитав:
— Хто хоче посватати царівну,
мусить мати завжди чисті чере
вики.
І знов чистили царські черевикочисти Семенкові черевики,
трохи з ніг його не звалили. А ж
коли черевики в Семенка бли
щали, мов дзеркало — відступи
ли царські слуги, а мудрець Непом'ятник прочитав:
— Хто хоче посватати царів
ну, мусить мати завжди добре
вигладжену одежу.
— І мусить бути завжди доб-

ре викупаний! — додав мудрець
Купало.
Не зчувся Семенко, як завели
його в мармурову лазню, стягну
ли з нього одежу та понесли її
кудись, а його самого кинули
з головою у велику ванну. Щ о
хотів він вигулькнути із води, то
котрийсь із царських слуг зану
рював його знов, аж поки Се
менко став зовсім чистий. Тоді
принесли царські гладільники
його вигладжену одежу та одяг
нули його.

СКІЛЬКИ
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Вийшов Семенко у престольну
залю, та мов не той виглядав.
— Тепер ти можеш посватати
царівну! — сказав ласкаво цар
Чистослав, а царівна Білоручка
зійшла з престола та подала йо
му свою білу ручку.
Чи правда воно, чи ні — не
знаю. Досить, щ о скільки разів
побачите тепер Семенка, він ви
глядає завжди так, якби тількищ о вийшов із палати царя Чистослава.
Л. М.

НОВАКІВ

и

Ь

-

КУПАЄТЬСЯ?

-

Прибіг Юрчик, щ о досі мав стійку, а його друзі-новаки вже купа
ються. Н а березі тільки їх одяги. Ану погляньте та почисліть добре,
скільки то новаків купається, бо Ю р ч и к щ о почислить — все йому
не так виходить!
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МОЄМУ

ЗЕМЛЯКОВІ

ЮРКОВІ В

Кам'янець Подільський,
10 березня 1958.
Дорогий Юрку!
Сердечно Тобі дякую за листа,
що його Твої батьки моїм напи
сали, а Ти щ е для мене окремо
кілька речень дописав. Хотів би
і я Тобі багато дечого написати,
але Ти, напевно, знаєш (батьки
сказали), щ о нам не можна про
все докладно писати. Та мої бать
ки і я з ними маємо сильну на
дію, що одного дня буде інакше.
Тоді і Ти зможеш сюди приїхати
і пізнаєш цю, найгарнішу в сві
ті країну, якої Ти не мав щастя
бачити. Бо, знай, батько мій пра
цює залізничником і вже бага
то інших земель бачив, але ко
ли вертається додому, то все ка
же, як писав Тарас Шевченко:
„Нема на світі України, немає
другого Дніпра". І я вірю йому!
А тоді, як каже моя мати, під
сонцем Поділля, станемо дійсни
ми земляками, не на віддаль. А
сонце в нас гарно світить. Та на
віть і герб Поділля і його столи
ці, Кам'янця Подільського — це
сонце. Є така приповідка: „На
Поділлю хліб на кілю". І це прав
да, бо хліба в нас дуже багато,
найбільше в цілій Україні. І не
диво, бо ґрунт тут чорноземний і
родючий. І так вийдеш за місто і
глянеш, то навколо безмежні ла
ни збіжжя: пшениці, ячменю, жи
та, вівса і гречки. І під подувом
вітру хвилюють, наче море — вес
ною зелене, а літом золоте. А се

АМЕРИЦІ

ред того, мов острови, зелені ла
ни засаджені цукровими буряка
ми, картоплею, тютюном і куку
рудзою.
Садів у нас небагато, бо, знай,
щ о Поділля — це рівнина і як
візьметься люта зима, щ о в нас
вона часто буває, то тут дме силь
ний вітер, такий з пекучим мо
розом, і лютують страшні сніго
вії. А для овочевих дерев воно
шкідливе. Тому і сади розводять
у нас у захищених місцях — по
ярах і балках. Підожди, я інак
ше Тобі це змалюю: Йдеш, рів
нина, крім збіжжя нічого не ба
чиш, ні дерев, ні хат. А де лю
думаєш. Раптом
ди ЖИВуТЬ :
рівнина вривається. Споглядаєш
у низ, а там ... яр: по середині
в'ється ріка, а над рікою хати
(найбільше з глини мішаної з со
ломою, бо в нас і лісу мало) і са
ди. Є яблуні, груші, вишні, а на
південному сході і турецькі горі
хи, і морелі, і виноград, а також
і морвові дерева. І так всі села
на Поділлю поховалися в яри,
щ о над Дністром та його лівобіч
ними притоками.
Я вже згадав, щ о столиця По
ділля — це Кам'янець. І я тут
живу. О, старе це місто, щ е десь
з 12 століття, і дуже багато за
лишилось давніх пам'яток: за
лишки укріплень, фортеця, міст,
будинки і церкви. Спочатку Ка
м'янець належав до українських
князів, потім опинився під Лит
вою, далі перейшов до Поляків,
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а потім зайняли Москалі. Бачиш,
його доля така сама, як і нашої
батьківщини. Були тут і Турки,
які прийшли на допомогу геть
манові Дорошенкові проти Поля
ків і від них залишився міст,
який сполучує фортецю з мі
стом, щ о його називають турець
кий. А інші міста на Поділлі —
це Тернопіль, Збараж, Теребовля,
Рогатин, Бережани, Жванець,
Жмеринка, Буша (Ти напевно чи
тав оповідання „Оборона Буші").

ІДО П И Ш У Т Ь

Брацлав (і про брацлавського
полковника Івана Богуна телс
знаєш) та інші, але з пам'яті не
пригадую.
Я к щ о бажаєш, то іншим ра
зом писатиму про те далі, або
сам поглянь у книжки. Я дуже
радо вивчаю географію України.
Ц и м разом, Юрку, бувай здо
ров! Я молитимусь, щоб скоро
прийшов день нашої зустрічі.
Твій земляк
Петрусь Подоляк

НАМ

НОВАЧКИ?

' гиьш.
СІ-ііЛ&і.

'їиияиш, ,№7р.
ф

Щ

# < ф

Такий цікавий та гарний привіт прислали Редакції „Готуйсь"
новачки із „Молодої України" біля Дітройту, Америка.
Чи Ви вже вплатили передплату
на „ Г О Т У Й С Ь "
на 1958-ий рік?
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ПРИГОДИ

КОЗАКА-НЕВМИРАКИ

Вакації вже кінчалися і треба було вже вертатися в школу.
Ксеня і Нестор приїхали саме з новацького табору. Навіть щ е кож
ного вечора ставали разом перед іконою та співали: „Боже, щ о дав
нам цю днину", так, як звичайно в таборі.
Сумно було їм, бо вже не бачили ні своїх добрих сестричок та
братчиків, ні так багато новаків, як це було в таборі. Мама й тато
виходили щодня на працю, бабуня завжди клопоталася біля кухні.
Старша сестричка Влодзя вчилася на літніх Курсах Українознав
ства, то ж не мала часу з ними гратися. На вулицю мама не дозво
ляла йти, бо чемним дітям нічого робити на вулиці, а до парку було,
ой! — так далеченько. Нестор і Ксеня прочитували вже всоте всі
свої книжечки, хоч було їх немало, та гірко часом нудили світом.
А ж ось третього дня тієї нудьги порішили вони заглянути до
Влодзиних книжок. Нишком-тишком закралися до її шафки і Ксеня
вже хотіла відчиняти, коли Нестор нараз щось собі нагадав і побіг
чимскорше до бабусі.
— Прошу бабусі, чи нам вільно вкрасти одну, тільки одну кни
жечку із Влодзиної шафки, бо ми вже всі свої прочитали . . .
— Вкрасти не вільно, але я дозволяю вам одну взяти, а я вже
скажу Влодзі, щ о ви в мене питали. Тільки вважайте добре, не по
робіть щ о з тією книжкою! — і бабуся погрозила ложкою, щ о нею
саме мішала запражку на сковороді.
Тепер вже Нестор прожогом побіг до шафки та разом вийняли
оЗєрежно велику книжку в золоченій оправі. Зараз же взялися її
читати, поклавшися на животику на килимі. Книжка називалася
„Мотря" і написав її Богдан Лепкий. Ксеня мала в таборі сестричку
Мотрю і Нестор саме перед вакаціями позичив був у гніздовій бібліо
течці книжку „Казка про Ксеню та дванадцять місяців", щ о її на13

писав теж Богдан Лепкий. Отже все показувало, щ о книжка буде
цікава. Зразу ж на першій сторінці Нестор зрадів немало, бо поба
чив, щ о там було багато згадок про гетьмана Івана Мазепу, а він
у таборі належав до роя „Джури гетьмана Мазепи".
Так прочитали вони сторінку-дві, і личка їх якось все більше
почали кривитися. Книжку було нелегко читати, а до того хоч би
один образочок! То ж стали вони далі вже л и ш перегортати сторін
ки, аж Ксеня задержалася та почала дуже пильно читати: там було
описано, як приїхали бурсаки з вертепом на двір гетьмана Мазепи
в Гончарівці. Як поставили у гетьманській кімнаті великий вертеп,
такий, ніби мала хата, як ляльки ворушилися там, мов живі. Як по
тім вийшов перед вертеп один бурсак із коробкою, як виймав із неї
по черзі ляльки та казав кожній кланятися ясновельможному па
нові гетьманові. Як гетьман наказав видати щонайкращу тканину
зі своєї швальні на одяги бурсацьким лялькам . . .
Так зачиталися, щ о про світ Божий забули і бабуся ніяк не
могла докликатися їх до обіду. А після обіду стали Нестор із Ксенею
про щось перешіптуватися, щось радити, а потім збудили бабусю
із пополудневої дрімки та просили, щоб допомогла їм змайструвати
вертеп, такий, як у книжці написано.
Так працювали, щ о й не завважили, як Влодзя прийшла з курсіе. Вечеря залишилася майже неторкана, а мама аж мусіла загрозити, щ о викине все це манаття до смітника, якщо діти зараз не пі
дуть чемно спати. Отже Нестор із Ксенею чемно помолилися та по
клалися у свої ліжечка. Ксеня щ е лиш поскладала всі готові ляльки
з вертепу в один куток кімнати, щоб могти дивитися на них, поки
не засне. Мама погасила світло та побажала їм доброї ночі, але з ві
кон по той бік подвір'я падало так багато світла в кімнату, що Ксеня
добре бачила і бабу і цигана з козою і москаля і рогатого чортика
і страшну смерть з косою, все, як колись давно бувало у вертепах.
А;:е найкращий був таки козак у малиновому жупані (на той жу
пан Ксеня жертвувала свою стяжку від кіс), у зелених шараварах,
у жовтих сап'янцях із правдивих маминих шкіряних рукавичок та
в шапці із розкішним довгим шликом. Не бракувало йому і кривої
шаблюки, а вже найкращі були в нього вуси, щ е й задиркувато під
кручені Егору, зовсім так, як то Нестор вчився про Івана Підкову
і:а свято Тараса Шевченка минулої весни: „Закрутивши чорні вусаза вухо чуприну ..." Так, козак був дуже гарний і Ксеня не спус
кала ока з нього, аж поки світла у вікнах стали гаснути одне за
одним.
(Продовження буде)
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З НОВАЦЬКОГО

СВІТУ

ДЕНЬ М А М И У П А С С Е Й К У
У Пассейку на День Мами у
нас була Командантка Пласту
нок Леся Храплива. Н а Свято
Мами кожний гурток приготовив
точку. Гніздо новачок вправляло
„Та Оленка" і п'ять новачок де
кламували збірно вірш „На Свя
то Матусі".
Подруга Командантка познайо
милася з усіма пластунками у
Пассейку. Вона розповіла нам
про цеголки, з яких будували дім.
Вона пояснила, щ о тими цеголками є добрі діла і наука нова
чок. Кожний рій повинен стара
тися здобути якнайбільше цего
лок. М и уже кілька точок здо
були.
Прошу помістити цей допис у
„Готуйсь", щоб мій рій міг здо
бути нову точку.
Готуйсь!
Дарка
Чайківська
Новачка Дарця Путикевич із
Пассейку, Америка, написала та-

Новаки „Тарпани" із Н ю Иорку
йдуть на змаг.
ке оповідання для читачів „Го
туйсь" :

Юрчик і Українська Повстанська
Армія
Раз був один хлопчик, нази
вався Юрчик. Юрчик мав маму
і тата. Була війна і большевики
прийшли і вбили Юрчикового та
та. Мама кричала: — Ні, ні, не
вбивайте, він не винен! — але її
теж убили.
Юрчик був сам, аж раз прий
шла одна жінка і каже: — Ходи
хлопче, я тебе візьму зі собою.
Юрчик послухав і пішов. Одно
го дня сказала йому ця жінка:
— Іди в ліс та назбирай дров,
щоб було чим палити. Бери, тут
є хліб, шнурок та сокира.
Юрчик сказав: — Добре, йду!
Іде він лісом, аж побачив лю
дину, щ о лежала на траві. Ю р 
А хто з Вас має стільки відзна- чик зразу витягнув сокиру. А
чок вмілостей, як ці новаки-орля- той чоловік був поранений і він
був з У П А . Юрчик прибіг до
та із Н ю Иорку?!
Світл. пл. сен. В. Кулинич нього та питає: — Де вас пора
нили?
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— Я був у бою з большевиками.

Юрчик хотів, щоб він встав,
але він не міг, тож Юрчик взяв
його на плечі та поніс у хату.
Жінка спитала, щ о це. Ю р ч и к
прийшов у хату та розказав все.
Тоді вона прийняла повстанця
і лікувала його.
Другого дня ранком надходив
больпіевик. Юрчик побачив його
та втік у хату. Попросив у пов
станця револьвера та заховався
поміж кущами, щ о були біля йо
го хати. Больпіевик вже входив
у хату, а Юрчик кричить з ку
щів : — Стань і руки вгору! Боль
А третю пробу не так вже
піевик станув, а Юрчик відібрав
легко пройти!
у нього зброю і замкнув його Новак Павло Возьний із Бостону
в хаті. Через хвилинку хтось за на провірці проби у таборі „До
стукав у хату. Юрчик вийшов мети" на Бобрівці біля Гартфор
і крикнув з радости, бо то було
ду, Америка.
українське військо — У П А . Ю р 
ській Горі. Там було дуже гарн
чик попросив, чи може він іти
Сестричка показувала різні за
з ними до У П А . Командир скабави і гри. Нам було дуже при
заз: — Так!
ємно бавитися.
—о—
Д у ж е нам мило було привітати
Сестра Дарки, Звенислава Ру
нашу Командантку Лесю Храта Путикевич з Патерзону, ЗДА,
пливу, щ о приїхала була на Свя
пише:
то Матері, яке було в нашій до
Хоч я коротко в Америці, хочу
мівці.
привітати журнал „Готуйсь",
—о—
який читаю і мені він дуже по
Новачки, щ о таборували цьо
добається. Я й тут належу до
го року на Діброві біля Дітройту,
Пласту (Дарка і Дзвіня що-лиш
Америка, пишуть:
недавно приїхали з Аргентини).
Табір „Молода Україна",
М и з Пластом були на прогулян
9. липня.
ці, щ о відбулася на ПатерзонДороге „Готуйсь"!
Я дуже люблю читати журналик „Готуйсь". Ви розказуєте та
кі гарні байки, щ о я читаю май
же все „Готуйсь". Мій братчик
просить кожного дня, щоб я чи
тала йому байку. Я є в рої „Си
Новачки „Перепелички" із Вінні- нички" в таборі. А крім „Сини
пеґу прощають свою довголітню чок" є щ е два рої: „Соловейки"
і „Ластівки". В нас є 28 новачок.
сестричку Уляну Кусу.
Н а ш табір називається „Молода
Україна", бо всі говоримо тіль
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ки по українськи. Я дуже тішу-

ся, що я новачка, бо ми вчимо
ся багато цікавих речей. Пере
прошую, щ о мій лист короткий.
Новачка Орися Сенюк

де для неї місце, дуже просимо
п помістити. Пересилаємо теж
вірш Тамари Мойсюк іїїрисун
ки. М и писали листи до Рідного
Краю
і Сестричка Командантка
Новачка Орися повставляла у
казала,
щ о найкращого листа
свій лист щ е й маленькі рисуперешле
Вам, але ми не знаємо,
ночки: нарисувала газетку „Го
чий
це
буде.
Пересилаємо теж
туйсь", птичку-„Синичку" і сво
листи,
щ
о
їх
написали
Вам наші
го маленького братчика. Так, як
три
новачки:
Орися,
Маруся
це робив завжди у своїх листах
і
Люба.
новак-Івась. Н а жаль не могли
М и збирали свої ощадності для
ми цих рисуночків передрукува
новачок
і маємо вже сім долярів.
ти в „Готуйсь", а шкода, бо ду
Завтра
неділя
і ми певні, щ о на
же гарні вони.
ші
батьки
нам
допоможуть ви
Новачка Люба Захарків пише:
слати
більше
грошей.
Про це на
Дороге „Готуйсь"!
пишемо
Тобі
в
другому
листі. Ві
М и дуже любимо читати журтаємо
Тебе
новацьким
кличем:
налик „Готуйсь". Вчора ми чита
Готуйсь!
ли найновіше число „Готуйсь".
Новачки із табору „Молода
Ми читали оповідання „Боня" та
Україна":
Надя Олесницька, Ро
„Що розказував світлячок". У
ксоляна
Муштук,
Маруся Бартаборі і дома я читаю Ваші гарні
нич,
Христя
Бохенська,
Тамара
оповідання, загадіси, поезії, а час
Мойсюк,
Богданка
Кушнір,
Мар
то я вчу на пам'ять Ваші гарні
та
Савка,
Леся
Ласка,
Люба
За
вірші.
харків, Гандзя Мадич, Дзвіня
У нашому таборі всі дівчатка
Макар, Аня Слюсарчук, Ірця Теговорять по-українськи, тому наш
рецька,
Леся Палій, Інна Шус
табір називається „Молода Укра
тов,
Леся
Балтарович, Оксанка
їна". Тут ми дуже гарно співа
Балтарович,
Христя Климишин,
ємо, бавимося і вчимося. Тут у
Софійка
Брездень,
Наталка Готаборі є дуже гарні дерева, тра
рак,
Алла
Шустов.
ви, вода і ліс. У таборі новачок
Віршик Тамари Мойсюк:
є 28 дівчаток і три сестрички:
О, Україно
Маруся, Христя і Люба. В нашо
Мій
Рідний Краю,
му таборі є так багато дітей, щ о
Дитячим
серденьком
ми мусіли поділитися на три рої:
Тебе
кохаю.
„Синички", „Ластівки" і „Соло
„Готуйсь" дякує також дуже
Українські діти
вейки". Всі рої мають свої лісові
щиро за привіти Таборові Нова
Люблять
Тебе
хатки. Я є в рої „Синички" і ми
чок „В Єдності сила" на Вели
Найкращою
любов'ю
маємо свою лісову хатку близь
кому Лузі біля Шикаґо, З Д А та
Щ
о
в
серцях
живе.
ко води. Там дуже гарно та при
Таборові Новачок „Весняна Каз
ємно.
ка" на Новому Соколі біля Боф
Готуйсь!
фало, Таборові Новачок та Нова
Табір новачок „Молода Укра
ків „До мети" на Бобрівці біля
їна" і Люба Захарків
Гартфорду, Таборові Новачок
—о—
„Крим" на Іст Четгем біля Н ю
Щ е один лист із „Діброви":
Йорку та Таборові біля Вінніпе
Дороге „Готуйсь"!
гу, Канада.
останній
день
нашого
табору
Як
миВщо
слати
рішили
до
вона
Редакції
скласти
Вам
подобається
нашої
загадку
газетки.
і бу
пі

З А Г А Д К И
Ці загадки склав та прислав
до редакції „Готуйсь" Олег Коротько, новак із Роя Новаків-Самітників „Зайчики", щ о живе у
Бінґгемптоні, ЗДА.
1) Магічний квадрат:

9) Той, щ о пише книжки.
10) Хлопець, щ о вчиться.
11) Яблука і грушки разом
12) Домашня птиця.
Букви на місці хрестиків да
дуть назву місця гарного відпо
чинку та праці новачок.

X

X
X
X
1) Бачимо ним.
2) Птах.
3) Комаха.
X
Букви читані згори вниз чи
зліва до права дадуть ці самі
х
слова!
2) П'ять слів
X
Живуть в ньому лиси.
X
X
Хижий птах.
• 1
X
П'ємо його.
X
Ідемо ним.
У
X
Носять дівчата.
Букви на місці хрестиків да
X
дуть нам відповідь, хто такий
Олег!
ЗАГАДКА,
X
щ о п склали новачки
із „Молодої України"
Букви на місці хрестиків ма
X
ють таке значення:
1) Хлоп'яче ім'я.
2) Щ о це є „аркан"?
X
3) Музичний інструмент із
—
давніх часів.
4) Наголовок першого вірша
Лесі Українки.
Приєднуйте передплатників для
5) Рух повітря.
„ГОТУЙСЬ"
6) Отвір у стіні.
(Передплата — 2 (два) доляри)
7) Звір, щ о живе в Африці.
іп 118.
А. — над
" Ь Шякимсь
А " Ргіпііпе Со., 77 81. Магкв РІ., №\у Уогк
8)Ргіпіесі
Зібрання
думок
зайняттям.

