^

^

7

Ж У Р Н А Л
П Л А С Т О В О Г О

Ч. 10 (81)

Н О В А Ц Т В А

Грудень

1962

Г О Т У И С Ь"

ффффффффффффф***ффффф*»»»»»»»*»»»»»»*
Обкладинка роботи Ірини С а в ой ви

Журнал пластового новацтва
"Н0ТТГ.І5" — М А О А 2 Ш Е
Гог Цкгаіпіап Спіігігеп

,ффффффффффгфффффффффф*ффф*ффф»**ф»»ф*
ЗМІСТ:
„Готуйсь

Видає Головна Пластова Булава
_.
,
_
Відповідальний редактор:
пл. сен. Леся Храплива
Адреса Редакції:
ЬЕЗІА СННАРЬТтеА

проводить розпитування 2

Щ о пише Очайдушок Читанчик

4

і3 листів „Білки"
3 новацького світу

5
6

_
Заспіваймо

8

158 Еаві 7Ш 31., Арі. ЗА
Ке\т Тогк 9, N6^ Уогк
Адмініструє
Крайова Пластова Старшина

Мітла
16
^ФФ*Ф^Ф+ФФФФФФ**ФФФФ**Ф+ФФФФФФФФ»***«**
Річна передплата — $ 2.50. Но

на ЗДА.

вачки та новаки складають її на

.
. ,.
_,.
Адреса Адміністрації:

руки виховників, самітники та
*3
'
неноваки пересилають просто на

" Р Ь А З Т " Іпс.
140-142 зесопч Агепие
Мет? Уогк з, N. У.

адРесУ Адміністрації.
Ціна одного числа 25 центів.

ЛІЧИЛКА
У день Святого Отця Николая зійдетеся певно в домівці, щоб
Його привітати та дістати дарунки. А ждучи Святого, чи то після
Його гостини, певно будете бавитися в різні гри. При грах дуже часто
треба почислити, хто буде ховатися, ловити чи шукати, чи вийде за
двері, поки інші домовляться. Отже „Готуйсь" приготовив Вам на
цей день і відповідну лічилку. Показуючи на кожного за чергою,
хтось один говорить:
Я нічого не бажаю М'ячика та ще горіхів,
Від Святого Николая,
Яблучок із вісім міхів.
Тільки ляльки і ровера,
А різки (якщо їх має),
Книжку, бубликів, цукерок,
Хай для т е б е заховає!
На кого випаде тебе, той і вийшов.
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Це того поклав Бог білі хмари,
Щ о Святому вниз з'їздити треба.
Кожну зірку дав, немов ліхтарик,
Щ о б шляхи просвічувала з неба.
Це на те дав Бог серця дитячі,
Щ о б Отця любили Николая,
Щ о б Він знав, щ о діти в кожній хаті
В ніч святу Ного з небес чекають.
Бо бажає Бог, щоб добрі діти
Поділили всі дари багаті,
Щ о б убогі теж могли радіти,
Щ о б настало свято в кожній хаті.

Мал. Оксана Борис

ДОТУЙСЬ"

ПРОВОДИТЬ

Н а цей раз „Готуйсеві" вдало
ся дістатися далеко-далеко аж у
північне московське місто Ленін
град. Тут він зайшов у музей. Чи
тачі знають, щ о це таке музей:
це будинок, де можна оглядати
всякі старинні цікаві пам'ятки.
Але „Готуйсь" не заходить у ве
ликі залі, де багато різного мож
на оглядати, тільки непомітно
пройшов у комірку, куди нікого
не впускають. Там заховані теж
різні пам'ятки, але такі, щ о їх
москалі не хочуть показувати ні
кому. Ось-тут „Готуйсь" розгля
дається і враз побачив під скля
ною накривкою щось, щ о йому
дуже цікаве. Нахиляється та пи
тає півшепотом:
— Вибачте, мені здається, щ о
ви — мітра, тобто шапка, щ о її
колись носили українські єписко
пи в місті Перемишлі.
Мітра: Так, це правда. Колись
носили мене у великі свята,
при Богослужбі, перемиські
владики. Та мене забрали мо
скалі, коли зайняли були Пе
ремишль щ е в 1915 році. І, як
бачите, добре заховали! Я тут
сама, нікому непотрібна . . .
„Готуйсь": А я прийшов покло
нитися вам від моїх читачів.
Довго ходив по місті, поки вас

РОЗПИТУВАННЯ

віднайшов. Але хотів обов'яз
ково з вами поговорити, бо
знаю, щ о вам вже дуже багато
років та зумієте мені сказати
багато цікавого. Чи правда це,
щ о ви були колись королів
ською короною?
Мітра: Так, це правда! Я була
ця сама корона, щ о її прислав
був Святіший Отець Папа Іннокентій Четвертий галицько
му королеві Данилові. Коли
згадаєте, щ о Данила корону
вали в 1253 році, то неважко
буде вам почислити, скільки
мені років!
„Готуйсь": О, справді немало! А
могли б ви розказати нам де
щ о про ц ю коронацію?
о
Мітра: Гарно, дуже гарно це бу
ло ! Як знаєте, коронував Да
нила папський посол-леґат у
місті Дорогичині над Бугом. У
ці часи було це гарне й багате
місто. Н а коронації були приявні теж литовські й мазовецькі князі. Була й старенька ма
ти короля Данила, Ганна Ро
манова. Вона жила тоді в мо
настирі і була черницею. Влас
не вона найбільше раділа, що
її син став королем.
„Готуйсь": А скажіть, будь лас
ка, чому саме Святіший Отець

коронував вами нашого коро
ля Данила?
Мітра: Бо він знав, щ о тільки ко
роль Данило міг був врятува
ти всіх християн в Европі від
навали поган-татар, щ о надхо
дила з Азії. А коли Данило
став королем, мав куди більшу
силу та повагу; його більше
могли слухати інші князі у
спільному поході.
„Готуйсь": Я чув, щ о ваша до
рога з Риму до міста Дорогичина була дуже важка!
Мітра: О так! Папські післанці
мусіли везти мене окружними
дорогами, лісами та багнами,
бо на шляхах всюди засідалися на них розбійники. Цих роз
бійників насилали різні воро
ги, які не хотіли, щоб Данило
дістав корону. Але тоді якось
Бог допоміг нам щасливо все
пройти. Ц е тільки тепер я ле
ж у в цій скляній неволі.
„Готуйсь": Н е журіться! Я пев
ний, щ о колись щ е повернетеся
в рідний Перемишль та знов
прикрасите чоло наших нових
владик.
Мітра: О, як я жду цієї хвилини!
Ви казали, щ о маєте змогу го
ворити з українськими дітьми.
Перекажіть же їм від мене, щоб
готовилися в бій. Не проти та
тар, бо тепер вони нікому не
страшні, а проти щ е гірших
ворогів - большевиків. Бо це
большевики сьогодні хочуть
знищити увесь християнський
світ.

Мал. Віра Любинська
„Готуйсь": Не турбуйтеся, я на
певно перекажу!
Мітра: А коли настане хвилина
визволення, згадайте й мене!
Вже тепер знаєте, де мене шу
кати! Бо я хочу знов принести
благословення Боже в україн
ську землю!
На цей раз „Готуйсь" пригото
вив маленьку несподіванку своїм
читачам, щ о його пильно читали
весь рік: у цьому числі знайде
те картоник з постатями з вер
тепу, бо Різдво вже недалеко.
Малювала їх сестричка Ніна
Мриц. їх треба тільки старанно
розмалювати, витяти та наліпи
ти підставками на картон. Ану
спробуйте, хто у Вашому рої
зробить це найкраще?

Е>ОхЦР

гадки. А коли це Вам вдасться,
напишіть „Готуйсеві", щоб „Го
туйсь" міг повідомити цього Па
на Вчителя, який написав цю
книжечку, щ о його Читачі цю
книжечку читають та користають з неї!
Готуйсь!
В а ш Очайдушок Читанчик
Щ О П И Ш Е ОЧАЙДУШОК
ЧИТАНЧИК
Дороге Моє Новацтво!
Я вірю, щ о Ви вже всі почали
працю по домівках. Ви напевно
заглянете і до своїх бібліотек та
провірите, які книжки вже є у
Вас, а які треба докупити на но
вий шкільний рік. Погляньте до
кладно, і якщо у Вас щ е нема
книжки, щ о її написав Пан Бог
дан Федчук: „Хто відгадає", то
замовте зараз же цю книжечку.
Замовляти ЇЇ треба на таку адре
су:
Богдан Федчук,
420 Ні1І8ійе Аує.,
Е. Тогопіо 7, Опі., Сапайа.
Бо видана вона в Торонті, в
Канаді. Придбайтеїїне лиш для
своїх бібліотек, але і для себе,
до кожного дому. Бо новакам тре
ба вміти швидко думати та бистро
вирішувати різні питання. А роз
гадуючи загадки, щ о є в цій кни
жечці, найкраще цього навчите
ся. Книжечка цікава, з гарними
образками, а загадки якраз такі,
щ о новацтво може Їх розгадувати.
Отже купіть ц ю книжечку, роз
гляньте добре та розгадайте за

т^ШМ.

13. грудня припадає день святого
Андрія. Це іменини нашого ве
ликого Митрополита, Слуги Бо
жого Андрея Шептицького. На
цій світлині бачимо Митрополита
поміж пластовими новаками в
таборі в Підлютому. Цей табір
Митрополит подарував був
новакам.

4Я

4

0-*^ОАЛЛАА.
—
'

Ала/^лч*. кг

' ['VI
' ^]

-

оі-ХлЛ^аа.

^

'Їла. ОН аа, ТЧаДІ*- • ^°- 'ІЛ^Лаілаа,
^О ^ .\А^а~ ОуО АСаа^єч/О-А-о- "ллЛо
[Х^гв^^~^- / Т/ - -Я- •

іоХ\С

Лл_Арл.-_А'^Я)г_

Кґ

Ш ІД
(_^_^__ки

" Ч

'і

^\Ллл,

ІА, 0 -Лаал^

\ А О ^^^Ч/і^л,
л~<-0. Да.

Х^АлО "О -і/ХЛЛа,
"Ь<ХЛЧа,С.
ааао-О С,
-2
•ІЦ Ї/»АС

ОШ-Сг\л_ЛЛА,

Ч

Р"*^ І

<ЛлХаЬ. {• У

АХАУО-О Я. УЛХліАЛА,
ЛОСХХХ^УЧАА, і

І ^Гм 0

Ч^іЛ'^^І^оХул^К.

чА, •в-И. <^\Д"І О ІЛАЛЛаОчА-О^УЧА»

%М*ГЧ

^-ЛУУЧааалааалллЛ,

* [у.
Мал. Рома Баб'юк
5

А Команда цього табору пише:
Дорогий „Готуйсь"!
Пересилаємо щирий привіт з
табору „Юні Мрії", який відбув
ся в днях від 22 липня до 12 сер
пня цього року на „Зеленому
Г Х Щ Х а
Ярі". Враз з привітом пересила
ємо дол. 4.20 на пресовий фонд.
Дорогий „Готуйсь"!
Готуйсь!
Командантка: старша пластун
Н а ш табір називається „Юні
Мрії", бо кожна з нас мріє про ка Орися Волчук, „Буриверха",
щось. Всі рої мають свої назви. Писар: пластунка розвідчиця
Кожний рій має прапорець, від Дзвінка Кришталович та 80 учас
повідний до назви. Н а ш рій нази ниць.
вається „Сила" і на прапорці ма
*
ємо вишитий дубовий листок, бо
Д о Редакції „Готуйсь"
дуб — дуже сильне дерево. М и
пл. сен. Лесі Храпливої
маємо теж криївку. Сьогодні ми
Нью-Йорк.
її прикрашували. Одні новачки
малювали фарбами, інші уклада Ми, новаки-учасники Окружно
ли камінці. Н а ш а криївка буде го Табору УПНоваків „Плем'я
гарна. Незабаром, коли покін- Новаків" у „Зеленім Ярі", пере
читься табір, поїдемо додому. В вели збірку на прес-фонд нашо
го „Готуйсь" і суму $ 55.05 виси
нас на таборі дуже гарно.
лаємо за посередництвом нашого
Мотря Тращук
команданта.
З повищої суми просимо $ 25.00
**
*
призначити як нашу заплату за
Дорогий „Готуйсь"!
„Готуйсь" тим новакам у Німеч
Я є в таборі біля Дітройту. Тут чині, які хочуть новацький жур
дуже гарно. М и відбули прогу нал читати, одначе через фінан
лянку. Маємо криївку та прикра сові труднощі не можуть собі на
шуємоїї.Маємо календар пого це позволити.
ди і черговий рій записує кож
Решту суми просимо зужити
ного дня, яка була погода. Нам
на потрібні видатки появи „Го
показували два дуже гарні філь туйсь".
ми. М и мали багато вогників та
Такі таборовики жертвували на
виставок-сміховинок біля них. У
прес-фонд:
таборі вправляємо руханку, спорт
По $1.00: Юліян Туркевич, Ми
та маємо різні інші зайняття.
кола Кіріченко, Ю р ш Головатий,
Ляриса Микитюк
Роман Когут, Андрш Хміль, Ан-

дрій Филипович, Ярослав Левицький, Юрій Струтинський, Данило
Григорчук, Юрій Самбірський,
Мирон Федак, Юрій Литвинишин,
а також братчики — Орест Білий,
Олег Лебедович, Андрій Качан,
Роман Луцький, Ростислав Мілянич, Андрій Петріна і Тарас Ко
гут.
П о $0.80: Андрій Міхняк.
П о $0.50: Юрій Шкудор, Ми
рон Біляк, Володимир Мигаль,
Юрій Макогін, Ігор Загородний,
Андрій Свищук, Роман Мицик,
Юрій Матвіїшин, Нестор Нако
нечний, Марко Слюсарчук, Борис
Лончина, Юрій Маринюк, Павло
Залуцький і Андрій Березецький.
П о $0.35: Богдан Кришталович, Юрій Сторощук, Олександер
Журківський, Лі Сторощук.
П о $0.25: Орест Стеткевич, Пав
ло Кузьмин, Василь Бойдуй, Ігор
Стеткевич, Роман Ткачук, Андрій
Дужий, Богдан Прийма, Ігор Мелимука, Роман Любінецький.
По $0.20: Володимир Ощудляк.
П о $0.15: Андрій Баран.
По $0.10: Роман Гривнак і Бог
дан Зубальський.
П о $0.05: Ігор Кучер і Ігор Богай.
Решта суми вплинуло з датків
відвідувачці нашого табору, бо і
цього року нашу браму прикра
шували два великі слоїки з на
писом „на прес-фонд „Готуйсь".
СКОБ!
За Табір „Плем'я Новаків"
Т. Когут, командант
*

А хіба ж то легко так спинатися
вгору по шнурі ? Та новаки в Підлютому в Карпатах залюбки
пробували цієї штуки.
„Готуйсь" все ще дістає листи
від новацтва про Ювілейну Зу
стріч. Видно новаки, щ о були на
ніїї, не можуть її ніяк забути!
Ось послухайте:
Новачка Віра Никифорук із
роя „Фіялки" Гнізда ..Лісові Кві
ти" у Н ь ю Иорку пише:
Ювілейна Пластова Зустріч
відбулася в днях від 28 серпня
до 3 вересня цього року в Іст Четгем. Для нас, новачок, ця Зустріч
була великою подією. М и мали
змогу бути свідками великого ді
ла. Таке вже ледве чи доведеть
ся нам у нашому житті знова пе
реживати.

В ж е в суботу та в неділю при
їхало багато новачок з усіх сто
рін Америки. Це вперше в житті
зустріли вони так багато нова
чок. Після нашого приїзду нас
поділили на групи. Переважно
кожна місцевість творила одну
групу. Нам дуже мило було по
бувати у великому таборі. Кожна
група почала прикрашувати своє
шатро.
Великий день був у вівторок,
коли ми зібралися на площі на
відкриття Ювілейної Зустрічі. Під
час промов пластових провідни
ків на площу вбіг пластун-Чорноморець із горіючим смолоски
пом з могили Сірого Лева. Там
запалили вічний вогонь, щ о горів
під час нашої Зустрічі. Від тієї
хвилини стояла стійка біля віч
ного вогню.
Кожна група влаштовувала
свої ватри та запрошувала на них
інших пластунів. М и були свідка
ми такої ватри в середу ввечорі.
Н а неї прийшли поглянути но
ваки. Під час тижня ми приготов
лялися до виступу, щ о відбувся
в неділю. М и теж відвідували но
вачок і юнаків. Вони влаштову
вали свою ватру і ми сиділи бі
ля неї до пізньої ночі.
Великий день для всіх учасни
ків — то була субота. Тоді відбу
лася велика дефіляда перед три
буною та гістьми, щ о їх було на
Зустрічі дуже багато. Цієї хви
лини ніколи не забуду. Того са
мого дня відбулася спільна ват
ра „В пошані минулому". В не
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ділю відправили Служби Божі
Ексцеленція Кир Иосиф Шмондюк та Архиєпископ Мстислав.
Багато пластунок і пластунів
приступало до Святого Причастя.
В пополудневих годинах новач
ки та новаки давали свої пописи.
Вечором того самого дня від
булася ватра, вже на весело. На
мене ця Зустріч зробила гарне
враження й гадаю, щ о на інших
новачок також.
Дав би Бог, щоб ми щ е могли
діждати століття Пласту. Тоді бу
демо сприймати ц ю Зустріч з ін
шого погляду.
Готуйсь!
Новачка Віра Никифорук

Мал. Ірка Савойка
(На мелодію пісні „Там на горі
сніг біленький")
Вчора падав сніг біленький,
Вкрив дороги, доріженьки,
Я на збірку поспішала,
Поховзнулась та й упала.
В снігу довго не лежала,
Усміхнулась, швидко встала,
Хоч на чолі, на коліні,
Ґудза доброго спіймала.
І сьогодні сніг біленький
Знов засипав доріженьки,
Та я знаю, уважаю,
Як в домівку поспішаю ...

Дорогий „Готуйсь"!
Ось коротенькі думки з мину
лого та незабутнього.
Велика радість охопила нас,
новаків роя „Левики" в Гарт
форді, як ми довідались, щ о нас
допущено на Ювілейну Зустріч
з нагоди 50-ліття Українського
Пласту. Це нагорода за здобуте
перше місце у змаганнях новац
тва. Це нагорода за наш труд під
проводом сестрички Ніни.
Веселий, переповнений авто
бус немов знав наше бажання,
скоро мчав із Гартфорду в напря
мі Вовчої Тропи. Ось і ліс, і гори,
і написи-вивіски: Вовча Тропа,
Ювілейна Пластова Зустріч.
Не роями, а сотнями, мов із
улиїв бджоли, вилітали пласту
ни з автобусів. Усі в одностроях,
з різнобарвними хустинами на
грудях. Н а відкриття Ювілейної
Зустрічі станули на струнко ді
ди, батьки і внуки, всіх аж біля
дві тисячі пластунів.
Лунали гимни, молитви, співи,
промови, то знов гомоніли жарти
згідно з денним порядком. Міц
но й радісно бились наші серця.
Хотілось завжди бути в гурті з
усіма. Величава Зустріч це неза
бутня подія. Ц е дороговказ до
святкування 75-ліття Пласту в
Рідній Україні.
Готуйсь!
Левко Оприско із Гартфорду

Новаки Лесик Балко (зліва) та
Андрійко Гадзевич із роя „Ле
вики" з Гартфорду. Лесик зай
няв перше, Андрійко друге місце
в індивідуальних змаганнях
у шану Тараса Шевченка.
Новак Лесик Балко із Гартфор
ду пише:
Моя остання прогулянка
в новацтві
В неділю, дня ЗО вересня 1962
року новачки й новаки з Гарт
форду під проводом своїх сестри
чок Ніни Вересюк та Зірки Гафткович відбули прогулянку до му
зею мореплавства у Пристані Містік, в Стані Конектикат. Деякі з
нас в тиждень опісля перейшли
до юнацтва. Та в усіх учасників
залишилися гарні спомини на
прощання.
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День був соняшний, але не га
рячий. Сама місцевість —
це
справжня пристань вітрильних
кораблів із минулого, дев'ятнад
цятого століття, де все задержане так, як колись було. Цією
пристанею користувалися голов
но ловці китів. Спершу ввійшли
ми на старий корабель. Він зразу
пригадав мені книжку „Мобі
Дік". Все устаткування там за
лишилося таке, як було колись.
Все виглядає дуже просте, коли
порівняти з теперішнім, але зате
овіяне серпанком віків і споминів.
Все побудоване здебільшого з
дерева. Заліза мало, але зате все
зроблене дуже майстерно. М и
оглянули всі важніші будинки:
церкву, гостинницю, аптеку,
крамниці, варстати, щ о на них
крутили линви. Бачили ми й куз
ню, в якій і сьогодні працює ко
валь старими способами. Там ко
лись кували та гострили гарпуни-ножі на китів. Бачили й дім
зборів. М и пройшли через кіль
ка великих будинків-музеїв. В
них багато моделів давніх кора
блів та деякі частини старих су
ден. У годинникаря бачили ми
велику кількість давніх годин
ників, секстантів та інших при
ладів, потрібних у мореплавстві.
З новітніх забудовань є там тіль
ки планетарій. Там бачили ми
ц ю частину зоряного неба, яку
бачили мореплавці, коли плили
по морі. Час минав дуже швидко.
Все було для нас нове й незнане.
10

М и побачили правдиві речі, що
про них л и ш читали та чули.
Нам було жалко кидати цей
світ давніх століть та повертати
ся додому.
Прощай Новацтво! Останшй
привіт Тобі: Готуйсь!
Лесик Балко
Новачки цьогорічного табору
„Серед Зелених Карпат" на Вов
чій Тропі біля Іст Четгем в Пів
нічній Америці видавали теж свої
газетки. Газета Першого Гнізда
називалася „Під синім небом",
Другого Гнізда „Лісове Царство",
а Третього „Метелики на дере
вах". Кожна газетка гарно при
крашена малюнками та витинанками. Годі „Готуйсеві" помісти
ти все, щ о там написали новачки,
тож містимо л и ш по одному із
кожної газетки:
Під синім небом
Гарне у нас небо.
Воно сторожить
Звіряток і дітей,
Поля і ріки.
А Бог сторожить
Це прекрасне чарівне небо,
І сонце, щ о ясно світить,
І квіти, щ о красно цвітуть.
Рожа Марійка Кріль
Лісове князівство
Ж и л а собі раз князівна. Нази
валася Богданка. Вона мала ве
лике князівство. Називалося во
но „Лісове князівство", бо було
в лісі, на однім з верхіїз у Карпа
тах. Богданка князювала спра
ведливо. Л ю д и в ньому були щас
ливі й вдоволені.

£й.'р'>ГЦр
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Гніздо Новаків „Перелетні Пташки" із Н ь ю Иорку з Братчиком
Гніздовим Володьком. Ц я світлина зроблена саме тоді, як вони всі
разом вирушали колядувати минулого року на Різдво. їх Гніздо
взяло перше місце в коляді у цілій Станиці. А чи Ви вже
підготовляєтеся до коляди?
(Хіба кожний читач здогада
ється, щ о ця князівна то сестрич
ка Гніздова цього гнізда!).
Із „Метеликів на деревах":

лася й вийшла надвір. Там зі
бралося багато новачок. Сестрич
ка Командантка сказала, щ о ми
підемо подивитися, як сонце схо
дить. Цілий табір піїпов. Ішли
Алярм
ми весь час вгору і вгору. А ж
В понеділок в п'ятій годині
дійшли до того місця, звідкіля
вранці був тихий алярм. Я про
мали спостерігати схід сонця.
будилася. В кімнаті темно; надво
Сонце виглядало дуже гарно. Не
рі вже світає, а всі в кімнаті вдя
бо мінилося різними красками,
гаються. Я запитала сестричку,
від синьої до жовтої. Я була ду
щ о сталося. Сестричка відповіла,
же щаслива, щ о нарешті раз по
щ о не вільно говорити. Опісля
бачила, як сходить сонце.
я спитала шепотом новачку Окса
Марта Куземська,
ну. Вона сказала, щ о це тихий
алярм. Треба вдягати довгі штан
рій „Сосонки"
ці та светери. Я швидко вдягну
**
*
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В ж е в минулому числі „Го
туйсь" згадував, щ о братчики та
новаки Гнізда „Перелетні Пташ
ки" з Н ь ю Иорку склали гарний
дар „Готуйсеві" на фонд. Обіцяв
теж, щ о подасть точний список,
хто та скільки дав. Ось він:
Братчик Гніздовий Володко
Гайдук, із Куреня „Хмельниченки" — 3 дол., братчик роя „Жай
воронки", Микола Сітницький —
1 дол., братчик роя „Журавлі",
Богдан Сипняк — 2 дол., брат
чики роя „Зозулі", Роман Шкамбара — 2 дол., Петро Вербовський — 3 дол., братчик роя „Ла
стівки", Зенон Стахів — 1 дол.,
братчик роя „Соловейки", Степан
Рудик — 1 дол.
Рій „Жайворонки": По 1 дол.:
Василь Рудик, Андрій Ґідей, Зе
нон Кифор. По 50 центів: Ігор
Рак, Михайло Костирка, Степан
Ковалів, Іван Куземка, Михайло
Теребецький, Олесь Цвіль.
Рій „Журавлі": Олесь Денисяк
— 2 дол., Олесь Мотиль — 1 дол.,
по 50 центів: Олесь Лабунька,
Теодор Сокіл, Олесь Стефанюк,
Іван Фанок, Артур Григорович,
25 центів: Богдан Копинець.
Рій „Зозулі": 1 доляр і 50 цен
тів: Юрій Фенчин, по 1 долярові:
Юрій Пеленський, Іван Піскор.
По 50 центів: Олесь Сокіл, Ан
дрій Балабан, Ігор Наконечний,
Василь Білевич, Адріян Баранецький, Олесь Ґрех. 25 центів:
Мирон Шкафаровський.
Рій „Ластівки": По 1 долярові:
Ігор Сидоряк, Юрій Волочук,
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Степан Гусяк. По 50 центів: Ан
дрій Стефанюк, Юрій Навроцький, Петро Хома, Роман Галич.
50 центів — Михайло Штогрин.
40 центів — Тарас Дворян, 20
центів — Юрій Сливоцький.
Рій „Соловейки": 1 доляр і 20
центів: Андрій Бродило, по 1 до
лярові: Андрій Ярош, Роман
Наум. П о 50 центів: Марко Луць
кий, Роман Івасиків, Михасик
Паславський, Александер Пізнак,
Володимир Тараско, Едвард Камінський.
Разом : 43 доляри та 90 центів.
„Готуйсь" дуже, дуже дякує!
**
Новак Марко Луцький із цьо
го ж самого Гнізда написав опо
відання з образків, щ о були в
червневому числі „Готуйсь":
Пригоди Вивірочки-Вірочки
у новацькому таборі
Одного теплого липневого дня
приїхав великий автобус до но
вацького табору, щ о був примі
щений серед зелених смерічок на
поляні. З автобуса вистрибували
з радісними окликами новачки та
новаки. Вони виносили свої на
плечники та складали їх рядоч
ком на місце позначене прапор
цем. З-за кущика цікаво пригля
далася Білка. Вона ніколи ще до
того часу не бачила новаків і від
тепер вона стежила за всім, що
діялося в новацькому таборі.
Одного дня, коли новаки упо
рядкували гарно свої роєві кім
нати й вибігли на збірку та пе-
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Мал. Ірка Савойка
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реводили вправи, Вивірочка-Вірочка вскочила крізь відчинене
вікно до кімнати. Все тут було
гарно й рівно поскладане. Н а ві
шаках висіли куртки, підлога бу
ла чисто позамітана. ВивірочкаВірочка цікаво розглядалася дов
круги. Нараз привабилаїїваліз
ка новака Юрка, щ о блищала
срібним окуттям. Вивірка потис
нула її кілька разів лапками
й валізка відчинилась. Тут Вивірочка поперевертала й повики
дала з валізки непотрібні їй речі,
аж дібралася до цукерків. Вона
скочила через ліжко, зачепила
коц і зісунула одяг Юрка. В цей
час до кімнати увійшла команда
на щоденний перегляд чистоти
в таборі. Білка сховалась під ліж
ко. Команда побачила порозкида
ні речі і за це рій дістав догану.
Новаки хотіли покарати Білку
заїїзбитки.
Того вечора під час вечірньої
молитви, коли хорунжі хотіли
стягнути прапор з машту, їм це
ніяк не виходило. Вітер, щ о віяв
весь день, закрутив прапор дов
круги машту і його не можна
було спустити вниз. Побачила це
Вивірочка-Вірочка, миттю ви
стрибнула на машт і легенько по
бігла по ньому аж до прапору.
Там розмотала його і тримаючи
обережно в передніх лабках, збіг
ла вниз і передала прапор брат
чикові командантові. З того часу
Вивірочка-Вірочка стала улюбле
ним звірком у таборі.
Марко Луцький
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Рій новачок „Ромашки", Гнізда
„Лісові Квіти" розгадав загадку
„Улюблене місце новаків" із чи
сла за червень: леП, віЛ, грА,
ліС, кіТ, стО, ріВ, трИ, ріИ (ПЛА
С Т О В И Й ) Тур, Акт, Бог, Ім'я,
Рік (ТАБІР).
І добре відгадали!

Мал. К. Клюфас
Ой, цікава дуже ляля,
Щ о с ь нове дістала Таля!
Щ о с ь дістала у домівці ...
Мати гладить по голівці,
І бажає Талі тато
Проб таких пройти багато!
Гляне ляля: щось кругленьке,
Фіолетне і синеньке,
Далі клинчик йде зелений,
І жовтенький і палений,
Щ е й червоний на останку...
Таля ж рада вже від ранку!
Щ о не може ляля знати.
Знають добре новачата!
Ну, скажіть, хай знає ляля,
Щ о таке дістала Таля?
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Приклеїти
ЛиотЦ М

НАРИСЧ6АТИ ДЕРЕВО
НА ПАПЕРІ

ПРИКЛЕЇТИ
листки
КЧІІ^ИК

нарисеьати к у щ и к
на папері
Мал. Д. Веднарський
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Я — Мітла.
Замела
І подвір'я і кімнату,
Сіни, кухню, всеньку хату.
Л и ш побачу порошинку —
Не пожду ані хвилинки:
Позмітаю все до тла,
Бо на те я і мітла!

Радо всім в пригоді стану:
Мамі, бабі, тітці, няні,
Та люблю, коли таки
Замітають новаки!

Мал. Віра Любинська

Мал. Оксана Борне
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Мал. Ірка Савойка

ЧИ ВИ ВЖЕ СКЛАЛИ ПЕРЕДПЛАТУ НА „ГОТУЙСЬ"
НА

1963

РІК?

СВЯТІШ Н И К О Л А Й
В Ж Е ОСЬ-ОСЬ
ЗАГОСТИТЬ
Д О Ч Е М Н И Х НОВАКІВ!

Мал. І. Стецьків

