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Річна передплата в США — 

$ 2.50, в Канаді — $ 2.75. Новач

ки та новаки складають її на ру

ки виховників, самітники та не-

новаки пересилають просто до 

Адмшістрації. Ціна одного чи

сла 25 центів в С Ш А , ЗО центів 

в Канаді. 

„Готуйсь" дякує за датки на Видавничий Ф о н д : 

Новакам із Нью Бронсвік за 2 

доляри, Пластовій Станиці в 

Балтимор за 50 долярів, новакові 

Яркові Пришлякові із Сент Ке-

тринс, Канада за 1 доляр, Вуй

кові Смокові із Чікаґо за 2.50 

доляра, Вуйкові Слонові з Нью 

Иорку за два датки, разом 20 

долярів, Пластовій Групі у Кен-

точі за 50 долярів, Новацтву із 

Сиракюз за 7.18 доляра, новако

ві Яркові Ставничому з Вашинг

тону за 1 доляр та Мартусі Лісі-

кевич за 1 доляр,Вуйкові Шев

чикові з Австралії за 5 долярів. 

Щира Вам усім подяка! 



Г О Т У Й С Ь 

Ж У Р Н А Л П Л А С Т О В О Г О Н О В А Ц Т В А 

Ч. 2 (83) Лютий 1963 

Світл. Н. Кулинич 

Новаки „Дружинники" 29-го Гнізда „Діти Степу" із Нью Иорку на 

масковій забаві минулого року. їх допис знайдете дальше 

в цьому числі. 



Л И Ц А Р І З М І Й 

Дуже здивувалися „Рисі", ко

ли братчик приніс їм на сходи

ни ось-такий образок. Пригляда

лися йому з усіх сторін і зараз 

хотіли знати, чи цей лицар бува 

не Святий Юрій, і що злого ро

бив цей змій, і чи згинув би як

би на нього наїхати танком. Але 

коли Ярко про це спитав, Олесь 

розсміявся вголос, що таких зміїв 

сьогодні нема, а мабуть ніколи 

й не було. Тоді цілий рій став 

сперечатися, чи змії" були чи ні, 

аж братчик поклав кінець цій 

суперечці: 

Мал. Ірка Савойка 

— Таких багатоголових зміїв 

ніколи не бувало. Це тільки лю

ди переказували таке одні одним 

у казках. Майже кожен нарід 

зберіг у себе таку казку про не

доброго змія та хороброго ли

царя, що вбив його .. . 

— О, я хотів би бути таким 

лицарем! — перебив братчикові 

Ярко і всі вже хотіли сміятися, 

бо коли Ярко щось скаже, то зав

жди треба сміятися. Але брат

чик відповів так, що годі було 

сміятися: 
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— Це добре, що ти хотів би 

бути таким відважним лицарем, 

бо кожен новак повинен такий 

бути! 

— Справді? 

— Як це можливо? 

— Братчику, а може ви жар

туєте? — стали допитувати всі 

„Рисі" нараз. 

— Коли говоримо, який по

винен бути новак, то хіба це 

жарт ? — спитав братчик. — Пев

но, що меча й шолома новак не 

носить, хіба лиш на забаві чи на 

сцені, але відважний повинен 

завжди бути, нічого не боятися. 

— О, я нічого не боюся! — 

знов вихопився Ярко. — Я зав

жди перебігаю вулицю, коли сві

тить червоне світло! 

— Тільки кому твоя відвага 

поможе? Хіба що, не дай Боже, 

ще наробиш батькам через те 

клопотів! — втихомирив його 

братчик. 

— Як же тоді пізнати, що я 

відважний? — зажурився не на 

жарт Олесь. 

— Пізнати тоді, коли твоя від

вага справді потрібна. Ось тра

питься тобі, що зробиш якусь 

шкоду, тоді треба бути відваж

ним і признатися, щоб кого ін

шого не покарали. От, напри

клад, Ромчик признався був сам, 

коли збив шибу в домівці. 

— А коли я відштовхнув ву

личника, щоб не бив нашого Ва

силька, і він мені за те підбив 

око, то я був відважний? — спи

тав Левко, показуючи на своє 

ще трохи підпухле око. 

— Так, тоді ти був відважний, 

коли треба було боронити молод

шого брата. Але не меншої від

ваги треба, щоб не глядіти на 

те, що люди насміхаються з те

бе, а далі робити те, що добре, 

і те, що слід робити. От хоч би 

треба мати відвагу двом новакам, 

які зійдуться поміж чужинцями, 

щоб говорити поміж собою на

шою мовою, як завжди гово

римо . . . 

Братчик розказав цього дня 

ще багато цікавого. Образок зі 

змієм білів на столі а Олесь 

з Андрійком чомусь не могли 

спокійно слухати, тільки весь час 

переглядалися і вуха їм почер

воніли, як ліхтарі на ялинці. 

** 

* 

Олесь з Андрійком жили в 

одному домі та ходили в одну 

клясу. Тому й зі сходин повер

талися разом. 

— Скажи ж ти мені, звідкіля 

братчик знає, що ми з тобою го

воримо в школі англійською мо

вою? — бідькався Олесь. 

— Він навіть ніби поглянув 

на мене, коли це говорив ... — 

журився Андрійко. — Тільки 

братчик не знає, як з нас зараз 

сміялися б! А певно найгірше 

вже Лоренцо і Дженнаро! 

Та тут Олесь аж пристанув: 

— А я тобі щось скажу: я чув, 

що вони самі розмовляють по-

італптськи! 
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— Та-а-аак?! 

— То й нам треба спробувати 

по-українськи, бо коли братчик 

казав... 

— А якщо вони будуть смія

тися? — не міг повірити Ан

дрійко. 

— То ми саме будемо від-важ-

ні! — проговорив крізь затисне-

ні зуби Олесь і навіть кулачком 

погрозив. 

А на другий день, ще поки по

чалося навчання, Олесь промо

вив до Андрійка голосно, укра

їнською мовою: 

— Я не взяв з дому стругав-

ки, а тут олівець зламався. По

зич мені, будь ласка! 

Андрійко зіщулився і мов му

рашки пробігли йому поза спи

ною. Він відчував, як Лоренцо 

й Дженнаро в лавці за ними на

сторожилися, а ще Кліф чогось 

відвернувся до них з передньої 

лавки. Та Андрійко таки зібрав 

усі сили і якось простогнав: 

— Ось маєш, застружи! 

— Щ о ви таке говорите? — 

не втерпів балакучий Дженна

ро. Андрійко почервонів, мов бу

ряк. Та Олесь спокійно зібрав 

стружки на папірчик, щоб не 

смітити по долівці і відповів: 

— Я просив у нього стругав-

ки. А говорили ми нашою мо

вою, бо обидва ми українці. 

— А хіба ж ви не розумієте 

один одного по-англійськи? — 

здивувався Кліф. 

— Розуміти — розуміємо, але 

нам краще говорити рідною мо

вою, бо вона наша власна. І так 

будемо говорити. 

Андрійко хотів вже потягнути 

Олеся за рукав, щоб не говорив 

такого, бо ж вони можуть обра

зитися, не то, що сміятися ... Та 

Олесь сам замовк і взявся пиль

но щось рисувати на обкладинці 

свого чорновика. Андрійко за

глянув йому через плече і поба

чив лицаря зі змієм. Певно, що 

такий гарний він не був, як той, 

що братчик показував, але по

дібний. 

І нараз Андрійко почув, що 

хтось торкається його рамени. 

Це був Дженнаро. 

— Слухай, старий хлопче, ця 

ваша мова — гарна? 

— Дуже гарна! — відповів 

Андрійко і аж випростувався. 

— Я так і думав, що мусить 

бути гарна, коли ви залюбки 

говорите нею! — сказав Джен

наро, але ані не сміявся, ані не 

гнівався. 

Саме задзвонив дзвінок і Ан

дрійко не вспів сказати, що в 

нас не лиш мова, але й пісні гар

ні.. . А Олесь тим часом схопив 

радирку і щосили стирав на об

разку одну із голов змія. 



|і В Ф О О - О Ш л 

г л 

І І 1 

етшмшгиіш 

Українські пластуни в Австралії мали таку саму Зустріч з нагоди 

П'ятдесятліття Пласту, як на Вовчш Тропі в Америці. Тільки вони 

її відбули аж тепер, бо тепер там літо. З нагоди цієї Зустрічі видали 

ось-такі карточки, як бачите на цій світлині. „Готуйсь" жде, що 

новаки з Австралії теж опишуть нам свою Зустріч! 

„ Г О Т У Й С Ь " П Р О В О Д И Т Ь Р О З П И Т У В А Н Н Я 

„Готуйсь" побував раз у гос

тях у знайомого, який мав ве

лику збіку різних предметів з 

козацької доби. Були там козаць

кі шаблі, пістолі й інша зброя. 

Але погляд „Готуйся" спинився 

на стіні, де висіла стара банду

ра. Вона була з дерева, яке по

чорніло з роками. „Готуйсь" пі

дійшов до неї і легко доторкнув

ся струн. Струни бандури забри

ніли й по кшнаті понісся тихий 

гомін, що дійшов аж до найдаль

шої її закутини. Нараз заговори

ла бандура: 

— Чого хочеш, мій друже? 

З несподіванки „Готуйсь" від

ступив крок назад і промовив не

певним голосом: 
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— Бандуро, скажи, якою мо

вою промовляєш до людей? 

Бандура: — Коли до моїх струн 

торкнеться рука досвідченого 

бандуриста, я говорю до всіх. 

Моя мова полоняє всі серця 

й промовляє до української 

Душі. 

„Готуйсь": — Знаю, що грали 

на тобі бандуристи-слшці. Це 

ті козаки, що їх зловили тур

ки у втечі з неволі. За втечу 

жорстоко карали: молодим ко

закам очі вибирали. Сліпими 

їх додому, на пострах посила

ли. Сліпі козаки бандуриста

ми ставали, з села до села ман

дрували, людям на бандурах 

грали.. . 

Бандура: — Грали, про давнину 

й славу козацьку думи скла

дали. Було, прийде бандурист 

на ярмарок. Навколо нього збе

реться товпа народу. Він пове

де по струнах рукою і заспі

ває думу про бої козацькі, про 

неволю турецьку, про подви

ги й перемоги. Бандурист охо

ти й запалу додавав, щоб на

рід про своє минуле пам'ятав 

та волю собі здобував .. . 

„Готуйсь": — Бачу, що дванад

цять струн у тебе, бандуро. 

Бандура: — Дванадцять їх у ме

не, але може бути й більше. 

Деякі бандури мають аж трид

цять струн. А струни бувають 

з висушених баранячих жил, 

або з металів. 

„Готуйсь": — У нас тепер теж 

грають на бандурах. Капелі 

Мал. Віра Любинська 

бандуристів виступають часто 

на концертах, і нам, і чужин

цям про Україну співають, та 

так вістки про Україну на 

ввесь світ поширяють. 

Бандура: — Славно, що не за

були на бандурі грати! Бо па

м'ятайте, що бандура — най

кращий український народний 

інструмент ще від початку шіс-

надцятого століття. 

„Готуйсь": — На чужині ми 

вільною українською піснею 

світові про Україну розпові

даєм. А на Україні, хоч бри

нить бандура, вільної пісні там 

не чути, бо панує там ворог 

лютиц. 



Бандура: — Це нагадує мені ті 

часи, коли я висіла на стіні в 

палаті гетьмана Івана Мазепи 

в місті Батурині. Не раз ходив 

гетьман по кшнаті у важкій 

задумі, як Україні волю здо

бути. Тоді Україна була в мо

сковській неволі. Було, здій

ме мене гетьман зо стіни, ніж

но торкнеться моїх струн, і з 

уст його попливе пісня, яку 

він сам уложив . . . 

Затремтіла бандура й замов

кла. 

„Готуйсь" тільки промовив: — 

Бандура гетьмана Мазепи! . . Він 

стояв і вслухався в тишину. В 

кімнаті, ніби з глибокої давни

ни, бриніла пісня, пісня Івана 

Мазепи про чайку-Україну, яка 

побивалася за дітьми своїми, що 

вивела їх при битій дорозі: 

— Ой горе тій чайці, 

Чаєньці небозі, 

Щ о вивела чаєняток 

При битій дорозі.. . 

— лунали слова пісні. 

„Готуйсь" ніколи не забуде 

розмови з Мазепиною бандурою. 

Він поспішив, щоб переписати 

на своїх сторінках цю розмову 

Вам, Дорогі Новачки й Новаки, 

щоб поділитися з Вами цією не

бувалою пригодою. 

Подала сестричка 

Світляна Луцька 

Світл. В. Сохан 

Святий Отець Николай завітав був до Української Школи в Джерзі 

Ситі. Там підготовила Йому прийняття Сестричка Оля Колодій. На 

світлинах: Святий Николай радиться з янголом-гуцуликом; Місяць 

і Зірка розмовляють про прихід Святого Николая. 



ГОВОРИТЬ 

^^ := ваиимиїїдсд А О С В О Ї Х 

Ш Ч И Т А Ч І 

Дороге моє Новацтво! 

Ось минуло Різдво Господнє, загорілися наші свічечки, пролу

нали наші коляди по всіх хатах, то знов збиралися ми разом, щоб 

відсвяткувати День Самостійности й Соборности України, а потім 

спільно поклонилися пам'яті героїв з-під Крут. Все це робили ми 

разом: разом раділи, разом і сумували, але завжди в гурті. І так 

нам добре. 

Та знаєте Ви, що не всі українські діти мають таке щастя, що 

живуть там, де нас багато. Є й такі, що живуть тільки зі своїми бать

ками поміж самими чужинцями. Не мають вони не лиш свого Гнізда 

чи Роя, але навіть одного українського товариша чи товаришки. 

Пластун нікого в біді не покидає, тож сестрички й братчики 

подбали, що є рої новацтва „далекого віддалення". До цих далеких 

новаків та новачок братчики чи сестрички пишуть листи, дають їм 

різні завдання, а вони відписують і так підготовляються до проб та 

вмілостей, а влітку їздять з усім новацтвом у найближчий до них 

табір, хоч це не раз дуже далеко. 

Так отже, якщо маєте знайомих дітей десь далеко від інших 

українців, пішліть їм адреси їх братчика чи сестрички, щоб вони 

зголосилися та просили прийняти їх до такого Роя. 

Так стануть вони такими самими новаками, як і Ви, і цпм Ви 

зробите їм справді велике й гарне добре діло. 

Адреси цих сестричок і братчиків: 

Володимир Кулинич, 101 Ви. Магк'з Ріасе, Ие\у Уогк З, N. У. 

Ольга Козак, 6520 8Ш Ауе., НуаШуШе, Ми. — для З'єдинених 

Станів Америки, Іроїда Винніщька, 1155 121 зі., 8*. 8па\уіш£ап, <ЗиеЬ., 
Сапайа — для Канади. 

Е > С М Р 

Мал. Оксана Борно 
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Рій Новакш Далекого Відда

лення у Пшнічній Америці нази

вається „Зайчики". 

Мал. І. Юрчук 

Мал. Ірка Савойка 

ПІСНЯ РОЯ НОВАЧОК 

„ЗАЙЧИКИ" ІЗ КЕНТОНУ 

(На мелодію „У сусіда хата 

біла") 

Має Зайчик довгі вуха, 

Щоб завжди уважно слухав, 

Хто журбу, хто лихо має, 

Скочить Зайчик, помагао! 

Має Зайчик добрі очі, 

Все побачити впі хоче, 

Все, що Бог створив на світі, 

Хоче знати, всім радіти! 

Має зайчик бистрі ноги, 

Щоб шукать собі дороги, 

Щоб кріз гору і долину 

Доскакати в Україну! 

Як кожного року, так і тепер, 

прийшло на Різдво багато поба

жань від новацтва та від стар

ших для „Готуйсь". Побажання 

прислали: 

Дорогій Подрузі Редакторці 

щирі побажання всього найкра

щого, щоб наш дорогий журна-

лик „Готуйсь" приходив до нас 

частіше. 

Бажаємо Вам у щасті 

Свята проводити, 

А за рік ще кращих 

В здоров'ї дожити! 

Бажають Гнізда в Торонті „Ка

нада) : 

„Перелетні", „Весняні квітки" 

і „Лісові комашки", „Юні лица

рі", „Карпатські звірі" і „Степові 

звірі". 

Веселих Свят і щасливого Но

вого Року Дорогому „Готуйсеві" 

і всім Співпрацівникам бажає 

Гніздо „Пташата" з Монтреалу 

(Канада): Сестричка Гніздова 

Марта, „Голубки", „Синички" і 

„Жайворонки". 

Гарну святочну карточку при

слало Гніздо Новачок „Крилаті" 

із Вінніпегу, Канада. 

Із Боффало, Північна Амери

ка прийшов такий лист: 
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Вельмишановна й Дорога Се

стричко та наш „Готуйсику"! 

Ми всі сьогодні на сходинах 

підписувалися на листі до Тебе, 

щоб було Тобі у Свята Різдва 

Христового приємніше й радісні

ше на серденьку, а з Новим Ро

ком бажаємо Тобі багато сил до 

праці для нас-новаків! 

Братчик Гніздовий Ярослав 

Пришляк та новаки 23 Гнізда 

„Звірята" із Боффало: Андрійко 

Стецьків, Богданчик Поліщук, 

Адріян Цьолко, Василько Дуса-

нівський, Зенко Кобрин, Ромко 

Коновка, Братчик Андрій Яку-

бовський, Миросьо Салдит, Орест 

Басараб, Тарас Васькурак, Сте

пан Вороняк, Мирослав Самійло, 

Тернбас Доньо, Данило Кри-

ницький, Юліян Баран, Чмола 

Богдан, Костишин Ірко, Юра Ли

сенко, Степан Головатий, Гоко 

Перейма, Ігор Білашовський, 

Олег Іскало, Ромчик Лоза, Ро

ман Коновка, Василь Яремко, 

Братчик Король. 

„Готуйсь" мусить додати від 

себе, що новацтво із Боффало 

не лиш так гарно побажало, але 

всі новачки й новаки звідтіля 

перші поміж усім новацтвом ці

лого світу відновили передплати 

на „Готуйсь" на новий, 1963 рік. 

Далі прийшли такі побажан

ня: 

Від Гнізда Новачок „Лісові 

Квіти" та „Степові Квіти" в Нью 

Иорку, як також від цілої Кошо-

вої Булави з Нью Йорку, від 

Пластової Групи в Янґставні, 

Північна Америка, стейт Огайо; 

від Гнізда Новачок „Діброва" у 

Бостоні, стейт Масачусетс, а з 

Лорейну, Огайо прийшли аж дві 

картонки: від Сестрички Кошо-

вої Е. Мацілинської та новачок 

„Незабудьок", з підписами: Ля

риса Пащин, Ірина Стеткевич, 

Рожа Марія Химич, Стефа Ка-

люшик, Ганя Баюрчак, Люба 

Шуя, Ірина Самович та Сестрич

ка Орися Сілецька. Друга кар

тка від Роя Новаків „Ведмеди

ки": Братчики Роман Клос та В. 

Горський, новаки: Олег Пащин, 

Мирон Біляк, Петро Калюшик, 

Орест Стеткевич, Степан Пили

пів, Дам'ян Лучковський, Роман 

Любінецький, Михайло Любі

нецький, Ігор Стеткевич, Михась 

Черкас. 

Прислали святочні побажання 

теж і новачки „Зайчики" та 

юначки „Конвалії" із Кентону, 

Північна Америка. „Зайчики" 

підписалися: юне орля Христи

на Панасюк, роєва, юне орля 

Олена Курилас, заступниця ро-

євої, жовтодзюб Маруся Маланій, 

Наталя Маланій, Анетка Пана

сюк, Анна Бура. 

А треба ще згадати, що „Зай

чики" написали поздоровлення 

не лиш Редакції „Готуйсь", але 

й усім Співробітникам. Цим зро

били їм усім особливу приєм

ність. 

Прийшли теж і окремі приві

ти від Вуйка Смока з Чікаґо, від 

Сестричок „Хуртовинок" із Нью 

Йорку, від Куреня Юначок іме-
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Різдвяна свічечка горіла всюди, 

де живуть українські пластуни. 

Засвітили її теж „Зайчики", 

„Баранчики" та „Конвалії" 

у Кентоні, Огайо. 

ни Княгині Ольги у Боффало, 

від братчика Маріяна Маренша 

із Денверу та від читача „Го

туйсь", малого Олюся Гнатюка, 

враз із його Дідусями, Батьками 

й Сестрами. 

„Готуйсь" дуже щиро дякує 

за всі ці побажання та радіє, що 

його новацтво пам'ятає про ньо

го в часі Різдва. 

ЧИ ТИ ВЖЕ ВПЛАТИВ 

П Е Р Е Д П Л А Т У 

Н А 

„Г О Т У И С Ь" 

Н А 1963 РІК? 

Новачка Сяня Мостович пише 

нам: 

Різдво і Свят-Вечір у нашій 

родині 

Найприємніше свято в році це 

свято Господнього Різдва. Свят-

Вечір, що попереджає Різдво, 

святкують дуже святочно в на

шому народі, як також у нашій 

родині. 

Вже кілька днів перед цим ве

ликим Святом можна завважити 

в хаті великий рух, приготуван

ня. Найбільше роботи має Мама. 

Багато часу привячує вона по

рядкам у хаті, щоб на Різдво все 

блищало від чистоти. Вона теж 

багато варить і пече на Свята. 

В день Свят-Вечора у нас ве

ликий піст. Від вчасного ранку 

Мама клопочеться в кухні, щоб 

приготовити дванадцять тради

ційних страв. Ми, як можемо, по

магаємо Мамі та прикрашуємо 

різдвяну ялинку. Під вечір на

криваємо святочний стіл. На роз

киненому по столі сіні розстелю

ємо білу скатерть, під якою, на 

чотирьох рогах стола є часник. 

Він має відганяти своїм запахом 

всіх злих духів від хати. Посере

дині столу стоїть свічник із свіч

ками а біля нього пісний колач, 

посипаний маком. На столі сто

їть завжди одно накриття біль

ше, як є членів нашої сім'ї. Воно 

призначене для померлих з на

шої родини. Так велить нам ро

бити наш прадідний звичай, зви-
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чай наших предків і так ми ро

бимо . .. 

З першою зіркою на небі наша 

сім'я засідає до столу. Голова ро

дини, наш Тато, проказує з нами 

молитву і ми співаємо „Рождес-

тво Твоє, Христе Боже наш". 

Опісля Тато ділиться з нами 

просфорою (булочкою) з медом 

і ми складаємо одні одним поба

жання. В своїх молитвах ми зга

дуємо теж і наших дорогих по

мерлих. 

Вечерю починаємо пісним бор

щем з ушками та з грибами, 

опісля йде смажена риба з слив

ками, голубці з грибковою під

ливою, вареники з бараболею, з 

солодкою та квасною капустою, 

струдель з яблуками, узвар, 

кутя. 

Після вечері настає найкраща 

для нас, дітей, хвилина: витяга

ємо з-під ялинки дарунки та роз

паковуємо їх. Тоді колядуємо 

багато, граємо на фортепіяні та 

радіємо, що Ісусик народився. 

На другий день ранком йдемо 

до американського костела на 

Службу Божу, бо нашої церкви 

тут немає. Після повороту до ха

ти слухаємо українську Службу 

Божу із грамофонових пласти

нок. 

І хоч кругом будні дні, у нас 

в родині святочно й радісно, бо 

Христос Родився ... і ми слави

мо Його в нашій родині сьомого 

січня. 

Сяня Мостович 

Новак Ярко Ставничий з Ва-

шінґтону в Північній Америці, 

хоче нам теж розказати про своє 

Різдво: 

Дорогий „Готуйсь"! 

Я і мій брат Петрусь хочемо 

Тобі описати наші пластові пе

реживання в часі Різдвяних 

Свят. В грудні ми не могли хо

дити колядувати через сніжну 

заметіль. Зате п'ятого та сьомо

го січня цього року, при гарній 

погоді, ми їздили колядувати з 

нашим виховником. По домах 

нас дуже гарно приймали, бо ми 

навчилися сценку „З новацькою 

колядою" із „Готуйся". В неді

лю, дня шостого січня ми мали 

пластову свічечку в нашій до-

міїзці. Наш провідник, братчик 

Сергій, сказав до нас коротку 

промову, а Марта Кічуровська 

і Петрусь Ставничий запалили 

свічечку. В суботу, 12 січня при

їде до нас десять новаків з Нью 

Йорку. Ми очікуємо їх нетерпе

ливо. Нашу зустріч опишу дру

гим разом. 

Готуйсь! 

Ярчик Ставничий 

і Петрусь Ставничий 

П. С. Прошу відповіді. На пре

совий фонд долучую один доляр. 
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Мал. І. Савойка 

А це Вам загадка: чи пам'ятаєте, в котрому з недавних чисел „Го

туйся" було оповідання, що до нього годиться цей образок?! Якщо 

не знаєте, перегляньте числа „Готуйся" з останніх місяців 

та напишіть розгадку! 

В И З Н А Ч Н І ПОСТАТІ У К Р А Ї Н И 

(Подав Братчик Ірко) 

Одна з вимог для здобуття но-

вацьких проб — це пізнати ви

значні постаті України. Такою 

визначною людиною була вели

ка українська письменниця й по-

етка. Річниця п'ятдесятліття її 

смерти припадає саме цього ро

ку. Вона померла в 1913 році і її 

могила на цвинтарі в Києві. Під

писувала вона свої твори при

браним прізвищем (псевдоні

мом). Залишила теж гарні казки 

для дітей. 

Букви на місці хрестиків з лі

вої сторони вкажуть нам її при

бране ім'я, а зірки з правої — її 

справжнє ім'я. Починати читати 

згори вниз. 

Значіння слів: 

З л і в а : 

1) Пісня прославлення Бога, 

що її співаємо в часі Служби 

Божої 

2) Наймогутніїпий птах 

3) Зберп^ають в ній гроші 
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4) Найбільше шкоди робить 

„Готуйсеві" чортик .... 

5) Має кожна книжка 

6) Вливається в море 

7) Нею покрите кожне дерево 

8) Всі новаки разом творять 

.... Пластових Новаків 

9) Столиця України 

10) Напиток із винограду 

11) Зброя княжих отроків 

12) Громада овець 

З п р а в а: 

2) Пожива, що дає найбільше 

сили людині 

3) Овоч з твердою лушпинкою 

4) Ріжемо нею дерево 

5) Ім'я Христа 

6) Картину оправляємо в . . . . 

7) Клич, що ним вітаються 

юнаки 

8) Сплетене волосся назива

ється . . . 

9) Тварина з довгими вухами 

10) Жде кожного злочинця 

11) Козаки носили на голові 
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В неділю, дня 16 грудня загостив Святий Отець Николай до новац

тва у Сиракюзах, Північна Америка. На Ного честь новацтво дало 

сценку „Загублений лист", а діставши гарні дарунки, грало гри 

й забави під проводом своєї сестрички. Дохід із цього свята передано 

на фонд „Готуйсь". 

„Зелені Кажани" із Філяделфії 

на відвідинах у парку Валей-

Фордж. У числі за січень був їх 

допис про цю прогулянку, а тут 

ще одна їх світліша. 

Новак Ігор Слабіїгький, роєвий 

Роя „Дружинники" з Нью Иор

ку пише: 

Дорогий „Готуйсю"! 

Пересилаю світлину Роя „Дру

жинники" з новацької костюмо-

вої забави, яка відбулася в 1962 

році. Всі новаки „Дружинники" 

були переодягнені за дружин

ників. Роєвий Тарас був князем, 

а наймолодший поміж нами, Ми

кола, був отроком. На світлині 
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в першому ряді зліва: Івась Ко

лодій. Павло Матійцьо. Микола 

Яремко, Микола Лаба, Ігор Сла-

біцький. В другому ряді зліва: 

Богдан Струк, Тарас Яремко (він 

тоді був роєвий) та Ігор Струк. 

Шкода, що не можна було ви

слати кольорової світлини, бо 

наші одяги були дуже гарні та 

подобалися всім. На другий рік 

хочемо переодягнутися і бути 

князями. 

Готуйсь! 

Роєвий Ігор Слабіцькнй 

** 

* 

Новак Олесь Мотиль з Нью 

Иорку. з Роя „Журавлі", добре 

розгадав загадку, що була помі

щена в числі за січень цього 

року: 

Рік, коли згинув Тарас Чу

принка 1950 

Народилась Леся Укоантка 1871 

Проголошено самостійність 

України - 1918 

Проголошено соборність 

України 1919 

Згинули герої Базару 1921 

Народився Маркіян Шаш

кевич 1811 

Народився Тарас Шевченко 1814 

Вибір Богдана Хмельниць

кого гетьманом Украґни 1648 

Століття мерти Тараса Шев

ченка 1961 

Хрищення України 988 

Проголошення самостій

носте Карпатської Укра

їни ..._. 1939 

Віднова Української Дер

жави у Львові в час Дру

гої Світової Війни 1941 

Помер Князь Української 

Церкви 1944 

150-ліття народин Маркі

яна Шашкевича - 1961 

Бій під Кругами 1918 

А тепер візьміть число за сі

чень, знайдіть у ньому цю за

гадку та повписуйте числа у за

значені квадратики. А чи Ви всі 

знали ці дати? 

** 

* 

Рій Новачок „Гірська мураш

ка" із Клівленду та новачка 

Оксана Гуменюк з Роя „Жайво

ронки", Гнізда „Пташки" з Мон

треалу, Канада, добре розгадали 

загадку „З колядою" із числа 

„Готуйсь" за січень: НаглО, 

ОрліВ, ВодА, АмуР, РіднА, 

АкорД, Душі, ІсуС, СпорТ, 

ТестЬ, СвіТ, ТетА, АнгеЛ, ЛукА. 

Разом вийде назва коляди „НО

ВА РАДІСТЬ СТАЛА". Чи вмі

єте її співати? 

Ч И ЗНАЄТЕ, 

що комплет давніх чисел 

„Г О Т У И С Ь" 

можна ще дістати 

ТІЛЬКИ ЗА Д В А ДОЛЯРИ? 

Поспішіть замовити його 

в Адміністрації 

„Готуйсь"! 





ПРИКРАСИ Г6 солом'яних ГОРІШКІВ 

БЄРБЛЮД 

к ш ь 

олєць 

ПТАХ 

ГЧСУСА 

Подав братчик Денис Беднареький 




