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БАЖАЮ

ТОБІ В Д Е Н Ь

ІМ'ЯНИН!

Українським звичаєм святкує
мо не л и ш уродини, але й ім'янини кожної людини. Уродини
— це річниця уродин; ім'яннни
— це день святого, щ о його ім'я
ця людина носить. У цей день
ім'яиинннкові бажають всі друзі
всього добра та співають „Мно
гая Літа".
В місяці вересні мають свої
ім'янини:

Мал. Н. Климовська

1. Вересня: Андрій, Агапія,
3. Іадей і Василій
4. Ростислав
5. Іриней
7. Тит
8. Адріян і Наталія
10. Мойсей (Мусій)
11. Іван
12. Олександер (Лесь, Олесь).
14. Симеон, Марта
18. Захарій, Єлисавета
19. Михаїл
21. Марія
22. Иоаким (Яким) і Анна
24. Теодора (Дора)
25. Святополк
26. Корннлій
28. Никита (Микита)
ЗО. Софія, Віра, Надія, Любов.
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Вересень

1959

Л. X.
П О Л Т А В А
О й далеко там Полтава,
М и й не в Україні, діти,
Але Гетьмановій славі
Поміж нами гомоніти!
Того Гетьмана, щ о храми
Будував на славу Богу,
Щ о з козацькими полками
Й ш о в на ворога лихого.
Щ о ті храми знищив ворог,
І щ о переміг він, лютий ...
Та не вбити думки скоро:
Н а м Мазепи не забути!
Двісті п'ятдесят вже років Та живе Мазепи діло,
І за нього рівним кроком
Йдуть у бій повстанці сміло.
І для нього ми вчимося
І зростаєм у чужині,
Щ о б і нам щ е довелося
Послужити Україні.
Знов Батурин збудувати,
Привернути давню славу,

Г Е Т Ь М А Н ІВАН М А З Е П А
Мал. Р. Баб'юк
І в історію вписати
Перемогою — Полтаву.
Геть прогнать на північ ката
І посіять волю в степу —
Оттуди нам прямувати
Поблагослови, Мазепо!

(Цього року всі Українці, розкинені по цілому світі, вшанують
250-річчя виступу великого Гетьмана Івана Мазепи проти москов
ського царя Петра Першого. Москалі жорстоко знищили столицю
Гетьмана Мазепи, Батурин та розбили війська його і його союзника,
шведського короля Карла Дванадцятого під містом Полтавою. Та
все ж таки від виступу Гетьмана Мазепи починається боротьба Укра
їнців проти Москви, щ о триває й досі. Всіх свідомих Українців Мо
скалі часто називають „Мазепинцями").

Мал. Р. Лучаковська
„ГОТУЙСЬ" ГОВОРИТЬ Д О

СВОЇХ

ЧИТАЧІВ:

Дорогі Новачки, Новаки та всі інші Мої Читачі!

Не міг я приходити до Вас декілька місяців, бо Редакція не ма
грошей, щоб мене видавати. Через той час Ви написали до мене ба
гато листів із запитами, щ о сталося, щ о я не приходжу. Сумно мені
було читати ці листи, бо Ви самі найкраще знаєте, як люблю я до
Вас приходити, але й лекше на серці ставало, щ о Ви все ж таки
про мене не забуваєте та щ о хотіли б мене знов побачити!

От і врешті зібрався я знов до Вас. Бо хочу побачити, як гарн
Ви всі збираєтеся знов на сходинах, і в школі, і на Курсах Україно
знавства. Та буду могти приходити до Вас і надалі л и ш тоді, коли
Ви самі мені допоможете. Я вже не раз писав Вам, щ о видання ме
не багато коштує. Тому, коли хочете мене знов мати поміж собою,
присилайте передплати та складайте якнайбільше датків на Пре
совий фонд.

Я добре знаю своїх Читачів і знаю, що Ви мені допоможете, а з
те я Вам постараюся всіми силами віддячитися!
Ваш „ГОТУЙСЬ"

Сестричка Леся
Є В Ш А Н - З І Л Л Я
(Казка таборових новачок „Свшан-зілля" в Зеленому Ярі
біля Дітройту)
У таборі, посеред трав
Новацтву, в час дозвілля
Раз братчик казку розказав:
— Євшан, чарівне зілля
Росте в степу, не знати де ...
Та хто його добуде,
Далекий рідний Край найде
І виб'ється у люди.
Вернувся в школу наш Михась:
Ні їсти, ні учитись!
І думає л и ш раз у раз:
— Євшаму дивні квіти
Найду хоч під землею я!
Книжки лишив відкриті
І вибрався одного дня
П о ті євшану квіти.
Питав в сови і в пугача,
У вовка, у лисиці,
В куни і в дятля-стукача ...
А ж каже ведмедиця:
— Ти труду л и ш не пожалій,
За річку, попід гаєм,
Іди, де в хатці чародій
Великий проживає!
Найшов Михась чарівника,
Його прослухав слово:
— Н а світі квітка є така —
Це знаю я чудово!
її не в дальній десь землі
Шукати, в казки краї:
Вона у тебе на столі
Розкрита, дожидає.
Це українська книжка, знай!

Мал. сестр. Звінка Витанович
Вона в чужині стане
Тобі — неначе Рідний Край,
Неначе квіт євшану ...
Михасик в хату повернув
І скоро, без принуки,
Книжки, щ о на столі забув,
Вхопив в обидві руки.
Сторінки зникли перед ним,
Картини л и ш побачив:
Із рідних ватр далекий дим
І плем'я все козаче.

Мов розцвіла своя земля:
Дніпро, чайки, гетьмани ...
Така то сила там була
В книжках-квітках євшану.

І розглядає день у день
Михасик ці картини:
Євшану запах, звук пісень
Своєї України ...

Х Т О Ж И В Е У ТІЙ

ХАТИНІ?

Пільні лілеї підносили зпросоння свої головки пишні. Платоч
ки оксамитні ніжно розплющували. Крапельки роси дорогоцінної
спадали у келихи на золото прутиків.
Лілеї — повні чистоти та щастя небесного.
Мала опалена ручка доторкувалась то тут, то там стебелинки,
а квітка вдячно хитала голівкою. Чи справді, чи хлопчикові так
здавалось ?..
До босих стіп горнулися трави гостровусі.
Хлопчик любив ці росисті години, чисті і прозорі.
Щ о ж це так ворушиться на битому шляху? Невже ж гороб-

Мал. Р. Баб'юк

чики-дзьобанчики снідають? Пурхнула у гору крилата громадка,
зачувши кроки.
— Горобчики-дзьобанчики, приятелі мої любі, це ж я! —
І крилаті довірливо злітали знов з блакиті. Під їх тоненькими дзьо
биками щезали швидко зернятка розсипаного проса.
— Не орють, не сіють, а збирають. Отець Небесний їх годує . . .
Думав хлопчик і повний радісного сонця побіг до хатини. Пахощі
евкаліпти бігли йому назустріч своїм запахом милим, змішаним те
пер з гірким плачем дитини.
Незнайомі люди стояли перед хатиною. Жінка держала в ра
менах дитинку. Просилася в Матері на відпочинок. До святині ідуть,
а це ж мале занедужало. Тут затишно в тіні евкаліптів. Спочинуть,
може все лихо пройде. — А вже ж, щ о можна! Та й у хатині про
холода, від сонця пекучого затишно. Зараз то і молоко відсвіжне
для утомлених знайдеться — відповіла Мати.
Вдячно приймала все подорожня, а очіїїскорботно поглядали
на скарб свій найбільший. За тим поглядом скорботним слідкував
Хлопчина. Заплющені очка. Змочені потом чорні кучерики збудили
жаль і співчуття у серденьку Хлопчика. їм треба б допомогти. Хай
воно буде здорове! Несміливо підійшов, доторкнувся ручки малень
кої. Стрепенулося дитя. Немов з тяжкого сну розплющило очі, ве
ликі, чорні. З них щезав поволі смуток, з'явилась радість ясна.
Мати подала білий, теплий напиток. Малятко помітно змінилось.
— Який чудотворний напиток подала ти нам, о Благословенна?
У низькому поклоні вдячности хилялась подорожня.
— Хай Господь батьків наших благословить Тебе, Хлопчика
твого променистого.
Дитина мала сиділа усміхнена без сліду недавньої немочі.
А Хлопчик променистий помагав Матері у домашній праці.
— Хто живе у цій хатині убогій, де пахнуть евкаліпти, а лю
дей звеселяє Хлопчик променистий? — Допитувались подорожні.
— Не знаєте? Це у нас захожі. Тесля Иосиф з родиною.
Ле. К.

ПРИГОДИ

КОЗАКА-НЕВМИРАКИ

(Продовження з попереднього числа)
— Українець я, хоч і змай
стрували мене діти далеко за мо
рями на чужині. Не бачив я моєї
рідної землі зроду-віку. Але по
шили мені діти не лиш жупан
малиновий-козацький, а й серце
українське. Оце то серце мені
спокійно всидіти не дає, все
ближче рідної землі тягне. Ч у ю
я, щ о хочете ви вістку в Україну
посилати. То може й я вам тут
у чому пригоджуся.
— Чому б ні! Це ж нічого див
ного, коли маленька Валя з
іграшкою в руках йтиме. Боль
шевики й не догадаються, — по
рішив старший.
— Тільки як нам цю вістку за
ховати, щоб не загубилася вона?
— Це діло просте! — відповів
козак. — Ось розпоріть мене та
зашийте папір цей преважливий
таки у груди мені. Тоді він тіль
ки хіба зі мною самим пропаде.
— Так, мабуть, і найкраще бу
ло б, та чи не боїшся ти болю,
козаче?
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— Славні предки мої, на га
ках за ребро висячи, з Турківбузувірів кепкували, на палях
гострих сидячи, Ляхам у вічі
сміялися. А мені самому лице со
ромом палає, щ о досі щ е ні крап
лі крови за матку нашу — лю
бую Отчизну не пролив. Беріть
та тніть, як треба, щоб л и ш бать
ківщині з того користь була.
І не застогнав козак і не скри
вився, коли зашивали в нього
вістку преважливу. Все тільки
сміявся та товариство розповідя
ми про свої пригоди розважав.

Цілий день пролежав козак
тихесенько у криївці під корін
ням. А ж коли стало темніти, по
чув десь далеко стріли та крики.
А разом із тим підняли його дві
худенькі ручки та закликав то
ненький голосочок:
Лялечка, яка чудова лялечка! В мене щ е такої зроду не
було!

— Псст, тихенько будь! —
шепнув їй на вушко козак.
— Ой, то ти й говорити вмі
єш ! Як чудово! — І дівчатко ста
ло гладити козака по голівці.
— Не л и ш говорити вмію, але
й у мене важлива вістка зашита,
та, знаєш... І козак моргнув
багатозначно.
— О, знаю, знаю! — защебе
тало дівчатко. — По неї прийде
завтра у нашу землянку дядько
Василь. Бо ти знаєш, татко там
у лаґері, а я з мамою не захоті
ли жити без нього, то й ми при
їхали сюди за ним.
— Добре, добре, але бери ме
не вже та ходім у хату, бо сього
дні неважко в біду впасти.
— Добре, добре! Ти біднень
кий десь дуже намерзся, лежачи
тут ввесь день!
І дівчинка скинула з голови
стареньку хустину та міцно об
винула нею козака.
— Тепер тобі буде хороше, ля
лечко ти моя! Ні, ні, тобі у Валі
кривди не буде! Поки дядько Ва
силь прийде, ми щ е награємося
доволі. Ти будеш гратися зі
мною?
— Буду, звичайно, щ о буду! —
пробурмотів козак, щ о вже ледве
дихав, завинений аж по очі у
теплу хустинку.
І справді гралася Валя, як щ е
ніколи. То носила козака на ру
ках та приспівувала до сну, то
поїла молоком із маминого на
перстка, то знов роздягнула йо
го та випрала чистенько його
жупан та шаравари, щ е й вису

шила над вогнем. А козак роз
казував їй казки та різні штучки
вигадував, щ о Валя аж до сліз
сміялася.
Незабаром прийшла з праці
і мати Валі. Сумна та невесела.
Виглядало, щ о була така втом
лена цілоденною працею, щ о й
говорити не мала сили. Покла
ла лиш на землю дзбанок із мо
локом, щ о заробила за цілий
день та впала на лахміття, роз
стелене під стіною.
— Матінко, я була біля сосни
та там найшла, бачиш, що? —
для дядька Василя. І Валя, пе
реможно всміхаючись, піднесла
козака мамі.
— Гарне воно, але де ж ця
вістка, щ о дядькові дати треба?
— вистогнала мама.
— Він каже, щ о ця вістка в
ньому зашита. А дядько прийде,
правда ?
— Ой дитино, хіба ж я знаю,
чи прийде? Там щось страшне
твориться в таборі. Большевики
нишпорять по всіх лісах. Я сама
з на десять сторожей наткнула
ся дорогою до дому.
Від тих слів і Валя посолові
ла, а мама не знала, як її поті
шити. Стала приговорювати:
— Не журися, дитинко, Бог
милостив. Коли досі допомагав
нам вести наше діло, то й тепер
допоможе нам передати ц ю важ
ливу вістку. Помолімся, щоб не
покинув Він нас!
І обидві станули навколішки,
а за ними і козак, скинув шапку,
витягнув до половини шаблю з

піхви, на знак, щ о завжди гото
вий боронити віру християнську
та клякнув до молитви.
Щ е молилися, коли у споро
хнявілі двері загримали больше
вики. Миттю ввірвалися в зем
лянку із криком:
— Ага, ви молитеся! Ну поба
чимо, чи це вам багато поможе!
М и й так все знаємо! Та стали
перевертати все вбоге майно в
хатині. Розсипали муку, розлили
молоко, щ о мама принесла, на
віть у стіни та в долівку пхали
багнети, щоб впевнитися, чи там
щ о не заховане. Мати стояла
мовчки, а Валя лиш міцно тули
ла до себе козака та похлипувала зі страху.

личку брудними кулачками. А
потім крізь щілинку, щ о її про
пхав собі, бачив л и ш ліси та лі
си та ліси.
**
*
Збудило козака аж ярке світ
ло і він побачив кругом себе ве
лику та багато влаштовану кім
нату із м'якими фотелями, з пи
сарськими столиками, з дороги
ми лямпами. Все майно Валиної
мами лежало на долівці, на м'я
кому килимі. А больпіевик, ви
струнчившися, голосив якомусь,
мабуть високому старшині, бо
аж капав його однострій від зота та орденів.
Товариш полковник, ми пере
шукали всі ліси кругом табору,
перетрясли цілу землянку дру
жини в'язня Горленка і це все,
щ о найшли. Ні кур'єра, щ о мав
прибути з України, ні вістки, що
її мали передати йому в'язні —
нема.

Козак хотів вголос крикнути:
— А бачите, таки дядька Ва
силя не впіймали! Таки помогла
наша молитва!
Та замість того сидів тихенько
і не ворушився. Больпіевик роз
кинув ногою забране добро і
полковник побачив козака.
А большевики, забравши в обе
— А, це щ о ?
ремок всі статки, не забули на
— Дитина ним гралася.
прощання вирвати їй з рук і ко
— Прокляті хахли, навіть на
зака, хоч Валя з плачем не да засланні своїм дітям козаками
вала. Та таки вкінці попав він дають гратися, своє минуле їм
поміж полатаний одяг, а разом нагадують! — І полковник вхо
з ним на авто.
пив козака за обидві руки та хо
Бачив щ е лиш, як Валя гірко тів закрутити ним у повітрі. Та
плакала, розмазуючи сльози на козак добре вважав, щоб найти
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Та потираючи розбитий ніс, пі
шов кудись. Больпіевик погасив
світла, забрав шмаття з долівки
та теж вийшов. Козак залишив
ся сам у темряві.

слушну хвилину і ніби крутя
чись, вдарив з усієї сили чобо
том по великому та червоному
від горілки носі полковника.
— Погань ти мазепинська! —
зверещав полковник, кинув ко
зака далеко в кут та схопився за
розбитий ніс.
— Ну, йди вже Міша! — нака
зав большевикові. — Я теж йду
спати. Те, щ о сталося в одному
таборі — просто дурниця. Наші
і так в'язнів переможуть. А в нас
же таборів та таборів! Щ о там
один!

Та щ е не вспів добре подума
ти, яка це дивна доля, щ о він,
разом із такою важливою віст
кою, найшовся нараз в самій го
ловній управі концентраційних
таборів. А ж тут над самою його
головою різко задзвонив теле
фон. Козак знав, щ о таке теле
фон, бо чув, як Ксеня телефону
вала своїй подрузі Орисі, щоб
похвалитися, який гарний у неї
вертеп. Видряпався отже швид
ко на столик, підняв слухальце
та почув грубий і схвильований
голос:
— Гало, тут табір . . . Рятуйте,
в'язні у нас збунтувалися! При
силайте нам якнайшвидше вій
ськові та панцерні частини, бо
не вдержимося!
Козак преспокійно поклав слу
хальце на вилки та вдоволено
усміхнувся:
— Ага! „ Щ о нам один табір"!
(Продовження буде)

З

НОВАЦЬКОГО

ДЯКУЄМО!
До Редакції „Готуйсь" наспіло
багато привітів із нагоди Воскре
сення Христового. „Готуйсь" ни
ми особливо радіє, бо присилати
привіти на Великдень, це давній
український звичай, щ о його не
знають у країнах, де живемо. А
тому зі щирого серця „Готуйсь"
дякує:
Новацтву:
Роєві „Лис" із Монтреалю, Ка
нада. Підписані: братчик Б. Тур
ченюк, Новаки: Зенон Мандрик,
Олесь Мандзій, Ярослав Нічпяк,
Андрійко, Богдан Беднарський,
Лесик Дольницький, Ігор Ячно.
Гніздові Новачків „Лісові Зві
рі" із Вінніпегу. Гніздовий —
Зенон Гаврилюк, Роєві: Рій
„Ведмедики" — Ярема Шулякевич, Рій „Зайчики" — Євген Калюжницький, Рій „Тури" — Мар
кіян Бойко, Рій „Олені" — Лев
Марунчак,
Гніздові
Новачок
„Крилаті" із Вінніпегу, Канада,
Гніздові Новачок „Працьовиті
Звірятка" із Клівленду, Америка,
Гніздові Новачок „Лісові Ягоди"
із Трентону, Америка, Новакам
із Акрону та Янґставну та їх
Проводові, Америка. Підписані:
Анна, Діді і Ілярій Домбчевські,
Зеня Лінинська, Віра Бура, Ори
ся Штинь, Маруся Штинь, Оля
Тхорик, Тарас Глива, Ярослав
Вірло, Петро Мельник, Любомир
Вірло, Володимир Вірло, Роєві
Новачок „Сторчики" із Лудлов,
Америка зі Сестричкою Ксенею.
Новачки: Софія Лончина, Оля
Кремінець, Ірина Сивецька, Ма
рійка Кремінець, Оля Лончина,
Стефця Хомин, Наталка, Оксана
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Глушевська.
Роєві Новачок „Синички" із
Філяделфії, Америка, із Гнізда
„Пташата". Сестричка: Віра Пак,

СВІТУ

Новачки: Надія Міщук, Уляна
Каспрук, Віра Дорошенко, Марія
Кулик, Марта Чайковська, Ірина
Кічуга.
Роєві „Зазульки" із Філядел
фії, Гнізда „Пташата", сестрич
ка: Галина Головчак. Юначці
Ані та новачці Сяні Мостович із
Ріднею, Люївіл, Кентакі.
Співпрацівникам „Готуйсь"
Вуйко Смок із Ріднею, п. Ма
рія Юркевич, братчик Орест Гав
рилюк, п. Тетяна Душенко, сестр.
Ніна Климовська, братчик Тарас
Когут, сестр. Леся Копач.
„ГОТУЙСЬ" щиро дякує за
привіти з таборів:
Дев'ятому новацькому таборо
ві на „Зеленому Клині" біля Він
ніпегу, Канада, Таборові „Бату
рин" з Едмонтону, Канада, Та
борові новаків „Малі Мазепинці"
на Новому Соколі, Америка, Та
борові новачок „Малі Мазепинки" на Новому Соколі, Таборові
„Мазепинці" — новаків у „Зеле
ному Ярі" біля Дітройту, Табо
рові „Євшан-зілля", новачок, теж
у „Зеленому Ярі", Таборові нова
чок „Шабля Мазепи" на Велико
му Лузі біля Шикаґо, Таборові
новачок „Срібна Земля" в Іст
Четгем, Америка, Таборові нова
чок і новаків на Бобрівці біля
Гартфорду.
„Готуйсь" щиро вдячний Вам,
щ о Ви його, Дорогі Новачки та
Новаки, не забули, хоч він і не
міг через деякий час виходити!
Новак Андрійко Пивоварчук із
Монтреалю (Канада), пише до
сестрички Редакторки:
Дорога Сестричко!
Другого дня Великодня нова
ки з роя „Лис" мали Великод-

Гніздо новачок „Зелена Галявина" із Рочестеру, Америка, із своїми
сестричками Даркою і Л ю б о ю та з Сестричкою Кошовою Орисею.
ню гостину, щ о п влаштувала
для нас моя мама. Братчик інже
нер Б. Турченюк у цікавій роз
повіді пригадав нам зміст цього
Свята та розказав, як велично
й весело святкували Великдень
в Україні. Найбільше захопив
нас український Великодній зви
чай — бити крашанкою об кра
шанку — чия сильніша. Краша
нок було в нас доволі й декому
пощастило виграти сім чи вісім,
а декому тільки чотири чи п'ять.
Потім ми попідписували Вели
кодні картки, щ о їх розіслали новацьким роям у різних містах
Канади. А через наш журнал
„Готуйсь" ми передаємо новакам
всіх країн земної кулі наше ра
дісне українське:
Христос Воскрес!
Христос Воскрес!
Христос Воскрес!
Новак Андрійко Пивоварчук

Новак Олег Коротько, із роя
новаків - самітників „Зайчики",
пише із Бінґгемптону, Америка:
Дорогий Журналику!
Хочу Тобі описати наше свято
в честь Тараса Шевченка, щ о від
булося дня 23 березня. На цьому
святі ми відіграли сценку „Пращай, Кирилівко". Я грав ролю
Тараса, Влодзьо Шембель-Лавріна, а новачка Аніта Билів гра
ла ролю моєї найменшої сестрич
ки — Марусі. Сценка всім дуже
подобалася. Інші новачки сповали та виголошували вірші.
Пересилаю теж світлинку із
нашого свята.
Новачка Ака Котович із Він
ніпегу, Канада розказує нам, як
то їх рій „Соловейки" складав
вмілість із куховарства. Ану, по
слухаймо !
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Оце, несподівано для нас, се
стричка Марійка заповіла на схо
динах, щ о котра новачка схоче
скласти вмілість із куховарства,
може прийти до хати до неї в су
боту і там покаже, як то вона
навчилася варити.
М и всі радо погодилися на це,
хоч було нам трошки страшно,
чи справді зуміємо все до ладу
приготовити.
Нетерпеливо ждали ми субо
ти. Я прийшла навіть скоріше,
як треба було. Сестричка грала
з нами дві гри і в обох я здобу
ла хрестики. Коли вже всі прий
шли, сестричка виписала на кар
тонках страви, щ о їх ми повинні
були варити, склала їх і казала
нам витягати, ніби льоси, бо кож
на із нас хотіла варити лиш ба
раболю ... Та „бараболя" попа

лася тільки Марусі С. Ія Л. сма
жила яєшню, Мотря Г. варила
яєчка на м'яко, Мирося М. при
готовляла салату. Віра М. сма
жила млинці „тітки Джаніми".
Оришка варила вівсяну кашу,
Оля — какао, Галя шоколядовий кисіль, Леся ванілевий, а я
мала варити компот із яблук.
Коли вже все було готове, ми
повинні були накрити стіл і це
все з'їсти. При столі сестричка
робила свої завваги і так показа
лося, щ о ніодна з нас не поми
ла рук, поки взялася до варен
ня, ані перед їжею. В поспіху ми
забули теж перехриститися та
сказати собі „Смачного". За те
дістали ми мінуси. Крім того се
стричка скартала Орисю за те,
щ о вона ласувала, Ірку за те, що
залишила сміття на столі, Віру
й Орисю за те, щ о витирали ру-

Р ш „Соловейки" із Вінніпегу, Канада, вшанували честь Тараса
Шевченка. Н а світлині „Соловейки" під час свого маленького свята
із сестричкою Марійкою та сестричкою Гніздовою Надею.
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ки в стирку, а не в рушник. Ірку
та Оришку за незгідливість та
сварку, а О л ю за англійську
мову.
Ви певно цікаві, чи смакувало
нам те, щ о ми наварили? А пев
но, щ о так! Тільки яєшня й вів
сяна каша були несолені, до са
латнії забули дати помідор, в
Лесиному кисілі були грубі
„клюски". Але таки найліпші бу
ли Марусині бараболі та мій ком
пот, за щ о нас сестричка похва
лила. Похвалила теж всіх інших,
щ о їм добре вдалося. Одна лише
Мотря ніяк не змогла зварити
яєчка на м'яко. Вона думала, щ о
це зовсім проста справа, а пока
залось, щ о це неабияка „штука".
Після підвічірку помили ми за
собою посуду та поспішили до
дому, бо збіралося на бурю і вже
починав падати дощ.
Новачка Юне Орля Котович Ака,
Рій „Соловейки" у Вінніпегу.
А щ е хочемо зрадити Вам та
ємницю, щ о новачці Аці почис
литься цей допис для щ е одної
вмілости — редакторки! А якби
так Ви теж спробували написа
ти і собі допис про В а ш рій та
сповнити інші потрібні вимоги —
і теж здобути ц ю вмілість, так,
як і Ака! ? Гарно було б, прав
да!?
**
Новачка Дануся.
Новачка юне орля Дануся Гапій, член роя „Червоні Маки" в
Сиракюз,
Північна
Америка,
пильно ходить на Курси Укра
їнознавства. Хоч їй всього десять
років, вона покінчила в цьому
році вже п'яту клясу.
В цій п'ятій клясі відбувався
в часі від 5 квітня до 10 червня
цього року внутрішній змаг. Да
нуся зголосилася до того змагу

Рій „Синички" із Вінніпегу пиль
но слідкує за табелею змагань
за найбільше число передплат на
„Готуйсь" у роях.
і здобула п'яте місце в першій
групі (це ті, щ о протягом 67 днів
прочитали більше як 1000 сто
рінок українських книжок). Це
п'яте місце Дануся здобула за
такі осяги:
1. Завжди говорила україн
ською мовою з українськими
дітьми.
2. Прочитала 11 українських
книжок: „Одарка", „Кам'яна со
кира", „Зимові царівни", „Абу
Казимові капці", „Казка про Ксеню і дванадцять місяців", „Син
України", „Ведмеді", „Княжа
слава", „Тайни гір", „Зоряний
хлопчина", „Лис Микита". Ці
книжки разом мають 1104 сто
рінки.
3. Зі всіх прочитаних книжок
написала зміст.
4. Не опустила ніодної лекції
на Курсах Українознавства.
5. Завжди приходила пригото
вана зі всіх предметів на лекції
українознавства.
6. Вивчила життєписи: Тараса
Шевченка, Івана Франка, Лесі
Українки і гетьмана Івана Ма
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зепи.
7. Вивчила на пам'ять вірші:

Лесі Українки: „Надія", „Давня
весна", Тараса Шевченка: „Роз
рита могила" і „Мені однаково",
Івана Франка: уривки з „Лиса
Микити" і з „Панських жартів".
8. Кожного тижня приходила
в означений час до провірки
своїх осягів. Вислід цього змагу
був проголошений на закінченні
шкільного року, щ о відбулося
дня 25 червня ц. р. В нагороду
одержала Дануся книжку: „Збірник-Львів".
Рій „Волошки" з табору „Єв
шан-зілля" в Зеленому Ярі біля
Дітройту написав листа до Рід
ного Краю:
Рідний Краю!
Тут у таборі є дуже гарно. М и
маємо 24 новачки. У нас є три
рої. Рій „Барвінки", „Волошки"
і „Мачки". М и кожного дня мо
лимося за Тебе. М и таборуємо
на оселі „Діброва". Н а ш табір на
зивається „Євшан-Зілля". Тут
на Діброві є Добрий Душок, щ о
пише до нас листи і ми йому пи
шемо листи. Часами приходить
до нас Хляп і бере від когось
щось і перекладає різні речі до
чиєїсь валізки. М и маємо терено
ві гри і гарні прогульки. Часа
ми в нас дуже гарні й веселі
огники.
М и дуже хотіли б повернутися
до Тебе. Хоч ми дуже далеко від
Тебе і живемо в чужині, але ми
ніколи Тебе не забудемо. М и но
симо „камінчики Рідного слова".
Коли скажемо одне чуже слово,
мусимо віддати камінчик до Ко
манди.
Готуйсь! — від роя „Волошки"
Новачки: Оксана Балтарович
і Ірина Перецька і Софійка
Брездень.
**
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З цього ж самого табору но
вачка Надійка Олесницька на

писала до „Готуйсь":
Дороге „Готуйсь"!
Ми, новачки з табору „ЄвшанЗілля" в Дітройті, „читаємо з
книги природи". Кожна з нас ма
ла прочитати книжку про приро
ду і написати про неї. Я вибрала
книжку, щ о називається: „ Щ о
це є метелик"?
В цій книжці автор описує вся
ких метеликів та будову їх тіла.
Метелик — це комашка і він має
чотири крила. Тіло метелика по
ділене на три частини. Кожний
метелик має одну пару очей, що
складаються з малих частин і
подібні до малесенької частини

А це теж новачки із Вінніпегу,
з Гнізда „Крилаті": Ірця Кайда
і Марта Кульчицька. Вони ви
грали гніздові змагання: Хто
має найкращу збірку чисел „Го
туйсь". Про них вже писав
„Готуйсь" у березні.

Братчик Микола Дармохвал зі своїм роєм на прогулянці у таборі
„До мети" на Бобрівці біля Гартфорду, ЗДА, минулого року.
помаранчі. Метелики мають по
шість ніг, але деякі з них вжи
вають л и ш по чотири. Спершу
метелик є гусеницею, а потім
щойно стає метеликом. Коли він
є гусеницею, шкірка злазить із
нього кілька разів і нова наро
стає. Деякі гусениці мають такі
самі барви, як ростини кругом
них і тому їх нелегко побачити.
Мені
дуже
подобалася ця
книжка. Мені дуже цікаво знати,
чи другі новачки, в інших табо
рах, теж читають „з книги при
роди", тому, якщо буде місце в
газетці „Готуйсь", прошу помі
стити їх листи!
Готуйсь!
Новачка Надія Олесницька
*%
До „Готуйсь" написали ще
окремо з цього табору дві новач
ки з роя „Волошки":

Дороге „Готуйсь"!
Ми дуже любимо Ваші вірші
і казки. М и в кожний день чита
ємо одну казку або вивчаємо
вірш. Чи Ви знаєте, чому ми тіль
ки читаємо одну? М и тільки чи
таємо одну, бо ми не маємо часу.
А коли маємо час, читаємо й
більше. Тепер ми мусимо закін
чити листа, бо є збірка. Бажа
ємо Тобі багато передплатників!
Софійка Брездень і Христя
Климишин з роя „Волошки"
І щ е й на листі наліпили велиу синю волошку з паперу!
Сестричка Леся, редакторка
„Готуйсь" відвідала цього року
цей табір новачок. Після відвідин
новачки написали їй такого ли
ста:
Дорога Сестричко Лесю!
Ми, новачки з табору „ЄвшанЗілля" хочемо привітати Вас на15

ш и м новацьким щирим привітом захоплені тим. Всі ми дуже жде
Готуйсь! М и були дуже задово мо табору і дуже хочемо їхати.
Готуйсь!
лені, щ о Ви нас відвідали і про
Рій „Дзвіночки"
симо відвідати нас знову на дру
**
гий рік. Д о нас цього тижня має
*
приїхати Друг Голова Таборо
Із табору новакш „Мазепинці"
вої Комісії з дочкою. Вчора ми
мали спільну ватру з юначками дістали ми такого листа:
Дороге наше „Готуйсь"!
присвячену великому гетьманові
Цього року 42 новаки та 7 ви
України Іванові Мазепі. При цій
ховників
взяли участь у новаць
ватрі новачка Леся Ласка декла
кому
таборі
в „Зеленому Ярі" бі
мувала вірш „Заповідь Гетьма
на". Юначки мали теж точки і ми ля Дітройту. Нам дуже мило та
всі співали пісні. Вчора ми теж скоро пройшов час. М и бавили
святкували День Пластуна. Всі ся, купалися в озері кожного
новачки брали участь у програ дня, на прогулянки ходили, під
мі, а вісім новачок танцювало. готовлялися до новацьких проб
Якщо Ви могли б прислати нам та вмілостей, палили вогники.
Табір наш тривав три тижні
до табору щ е одну казочку, то
й
називався „Мазепинці".
ми були б дуже задоволені.
Братчики вели нас так, щоб
Новачка з роя „Барвінки",
ми з більшим пластовим досві
Надя Олесницька
Роєва „Барвінків" — Леся Лас дом завжди поступали згідно
ка, роєва „Волошок" — Христя Новацького Закону.
В таборі ми Тебе, Дороге На
Климишин, роєва „Мачків" —
ше
„Готуйсь", завзято читали,
Христя Прокопович.
бо
Ти
маєш в собі багато дуже
**
цікавих
розповідей, щ о їх нам
*
Новачки з Шикаґо написали завжди потрібно. Головно чита
ли Тебе з найбільшим запалом
ще перед таоорами:
ті новаки, щ о хотіли стати Ско
Дорога Сестричко Лесю!
Н а ш рій називається „Дзвіноч морохами.
А коли братчик Командант
ки". В нашому рої є дев'ять но
звернувся
до нас, щоб ми Тобі
вачок: Ліда Ткачук, Марта Гапомогли,
склали
якийсь дарурасовська, Ляриса Балух, Ірця
нок-жертву,
щоб
Ти
на час все
Вірщук, Стефця Дачишин, Тама
появлявся,
ми
зібрали
$ 19.68,
ра Кузик, Реня Шандра, Ляля
Нагірняк і Надя Корній. Хочемо щ о їх із цим листом пересилаємо.
Готуйсь! — і появляйся ско
переслати Вам грімкий новаць
ренько !
кий привіт Готуйсь!
Минулої неділі їздили ми в ліс „Готуйсь" дуже щиро дякує за
на Свято Весни. Там ми варили гарного листа і збірку, і.. . як
зупу, пекли ковбаски, мали те бачите, на Ваше прохання вже
ренову гру, змагання, новацьку появився!
ватру, та робили багато світлин. г »•»•»• »°Г9>»Ч>»> »•»>»•»•»•»•»•»•>>»•»• «•«•«•«•ГРІ*
Пересилаємо Вам одну світлину ПРО КОЖНУ ЗМШУ
В А Ш О Ї АДРЕСИ
і
з Свята Весни.
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П Р О С И М О ПОВІДОМИТИ
Цього літа ми їдемо в наш пер
АДМІНІСТРАЦІЮ
ший пластовий табір і ми дуже

„ Г О Т У И С Ь"

З А Г А Д К И
Н а перших сходинах після ва
кацій братчик сказав новакам,
щ о кожний добрий новак вчить
ся теж і в Школі Українознав
ства. Новаки послухали братчи
ка і зараз другого дня до дру
гої кляси вписалося їх кількох,
та щ е обіцяли, щ о на чергову
лекцію кожний приведе зі собою
двох товаришш. Тоді щойно за
повниться кляса, щ о в ній є де
в'ять лавок, а в кожній може
сісти по чотири новаки.
Ану, порахуйте, скільки нова
ків вписалося першого дня!
**
*
Доповніть у цих реченнях сло
ва, щ о їх недостає. Кожне слово
має стільки букв, скільки хрес
тиків та черток стоїть на його
місці. А тоді букви на місці хрестикш, читані за порядком згори
вниз дадуть прізвище славного
українського гетьмана, щ о його
пам'ять святкуємо вР Оцьому
З В ' Яроці.
ЗКИ

З ватри летіли х
.
Каша вже - х х
.
Сонце стояло вже на небі х —
Новак Ю р к о щ е х х
.
Хоч надходить осінь, лісщеххНедалеко було розлоге х х —
ЗАГАДКИ:

Добрі розгадки загадок із бе
резня цього року прислали: Новачка-самітннця Сяня Марія Мо
стович із Люїсвіл, Кентакі, Аме
рика та Надійка Дринич із роя
„Зазульки" з Едмонтону, Ка
нада.
Обидві новачки розгадали до
бре. Ось їх розгадка:
Н а картині „Тарас Шевченко
грається з дітьми" є такі пред
мети, щ о їх назва починається
на літеру „К":
Квітки
Коромесло
Книжка-Кобзар Качки
Коси
Крила
Коралі
Курятко
Крайка
Кошик
Коник
Коліно
Колеса
Кіт

Китиця
Крашанки
Кучері
Карита
Каміння
Киста
Калитка
Ковнір
Клубок
Килим
Коновка
А новачка Сяня Мостович на
писала до того щ е й листа:
Дорога Сестричко Лесю!
Посилаю Тобі відповідь на малюнок-загадку із „Готуйсь" за
місяць березень. Н а Великдень
ми були в Шикаґо. Я бачила
мою сестричку Дзвінку. Я її ду
же полюбила. Вона часто пише
до мене і вчить мене, як стати
доброю новачкою.
ГОТУЙСЬ!
Сяня Марія Мостович

У кожному слові треба по чер
зі зміняти лиш одну букву, щоб
вкінці дістати цілком інше слово:
Нога
.... Живуть у ній звірі
.... Говерля це ... .
.... Н е ю покрите дерево
. . . . Хто провинився, того жде....
Карк
Мука
Працюємо нею
Дншро це ... .
Дністер і Дон це ... .
Коли ми хворі мусимо їх
пити.
Ліси

ЗАГАДОК:

Ргот: МоІоДб 2уЩа, Іпс.
802 Е. 91Ь 84гее4
N6^ Тогк 8, N. Т, ІІ.8.А.

То:

1.05, Андрій Ц а п 0.25, Ігор Яворівський 0.35, Ю р і й Я н ч и ш и н
1.00, Ігор Маркович 0.40, брат
чик
В. М а д и ч 0.30, братчик А.
Із табору новачок „Євшан-Зіл
Качан 0.50, братчик Б. Посмі
ля" біля Дітройту: Брездень Со- т ю х 0.50, братчик М . Лебедович
фійка 1.50, Олесницька Дарія 1.00, братчик А. Петріна 1.00,
0.25, Цепенда Тетяна 0.50, Бігун Н. Н. 0.30, братчик Р. Стефанюк
Осипа 0.65, Кушнір Богданка 1.00, братчик Т. Когут 1.00. Ра
0.33, Цибрівська Христя 0.25, зом: 19.68.

ДАТКИ НА ПРЕСОВИЙ
„ГОТУЙСЬ"

ФОНД

Клос Сяня 1.15, Палій Леся 0.40,
ТАЛЯ І Л Я Л Я
Захаркш Люба 0.25, Ласка Леся
0.25, Горак Наталка 0.40, Прокопович Христя 0.10, Климишин
Христя 0.25, Савчук Рома 0.50,
Балтарович Оксана 0.25, Балтарович Леся 0.25, Слюсарчук Анничка 0.20, Марковська Тамара
0.20, Стецюк Оксана 0.10, Крук
Люба 0.10, Обушкевич Марія
0.12, сестр. Кучер Іванка 1.00,
сестр. Климишин Люба 1.00,
сестр. Рогатинська Тетяна 1.00,
сестр. Кавка Оксана 1.00, сестр.
Гончаренко Світляна 1.00, сестр.
Бабій Ліда 1.00. Разом 14.00.
Із табору новаків „Мазепинці":
Орест Василюк 2.00, Орест Дуб
0.72, Григорій Дуткевич 0.30,
Ярослав Дуткевич 0.30, Ярема
Мал. Ірка Стецьків
Клос 0.50, Юрій Куницький 0.10,
О Д Я Г диво-квгтки
Юрій Ласка 0.10, Нестор ЛопаШ И Л А ТАЛЯ ЖВАВО,
тяк 0.25, Мирон Марковський
1.75, Юрій Маринюк 1.00, ОлеБО ПІДУТЬ ОБИДВІ
ксандер Піджарко 0.10, Іван СвиВ О Н И Н А ЗАБАВУ!
щук 1.00, Володимир СливинськийРгіпіеа
0.30, іп
Орест
П.8.А.Стеткевич
- " Ь Ш А " 0.50,
Ргіпііпе Со., 77 81. Магкя РІ., Не* Уогк
Юрій Сторощук 2.00, Ігор Стояловський 0.11, Андрій Храпливип

