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„ГОТУЙСЬ" ДЯКУЄ

ЗА Д А Т К И

В останньому місяці на „Го
туйсь" склали такі пожертви:
14-те гніздо новачок у Клівленді
через свою сестричку гніздову
Арету Малиновську — 7 долярів,
колишній рій новачок „Синич
ки" з Сент Кетримс із сестрич

НА

ФОНД:

кою Дозею Руденською — 10 до
лярів, новак Адріян Гладкий, на
„прощання" для „Готуйсь" (бо
він вже переходить до юнацтва)
— 1 доляр.
„Готуйсь" щиро дякує за всі ці
датки та жде дальших!

Відчитайте цей ребусі
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Грудень

Встав я зранку:
Н а снігу якісь сліди!
Певно нічкою проходив
Хтось сюди!
Рівні лінії пробігли — чи санки?
Біля них —
Чиїсь маленькі чобітки.
І сліди важкі, великі від чобіт:
Хтось ішов сюди старенький —
Каже слід!
І копитками дрібними хтось
[ступав...
Я поглянув, і подумав, і вгадав!
Скок! — у хату:
Н а столі дарунків міх!
Так і добре по слідах
Пізнав я їх!
Щ о в ц ю ніч були з санками
В добрий час
Миколай Святий і янгол,
И ... чорт у нас!
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Сестричка Бджілка
СВЯТИЙ МИКОЛАЙ У ШКОЛІ
Вогко й зимно надворі. Перший мокрий сніг паде великими
платками. Темніє. В українській школі вже давно почалася на
ука. Всі лавки заповнені. Там чепурненька Тамара, Таня і балакуча
Оришка. Володко, завжди готовий до пустощів, розмріяний Ілько
і Славко, щ о пише вірші. Ну й багато, багато інших. Всі вони сидять
тихо, заслухані в слова пані вчительки. Бо вона говорить якраз про
Київ, столицю України.
— А чи Київ більший, як Оттава? — спитав малий Юрко. Він
недавно їздив з батьком по Канаді та був і в Оттаві.
— Щонайменше п'ять разів!
— Н у а Дніпро?
— В Канаді нема такої великої річки, як Дніпро. Біля Києва
розливається він дуже широко . . . •— говорить учителька.
Тихо в клясі. А за вікном завиває вітер, б'є снігом об шибки,
злиться, чогось метушиться, вертить завірюхою білих сніжинок.
Ух, як холодно й непривітно надворі!
Нараз відчиняються двері і входить блідолицій, русявий хлоп
чик в подертому плащику і легеньких черевиках.
— Івасику, чого це ти так пізно прийшов до школи? Не зимно
тобі? — питає здивована вчителька. Та русявий хлопчик мовчить,
тільки голову клонить. Діти ж відповіли за нього:
— Він не має Мами. Цього літа померла. Батько працює на
фабриці і то дуже важко. В нього щ е мала сестричка. Вони дуже бі
дують. А він певно йшов у школу пішки, бо не має грошей на
трамвай.
Учителька глянула на Івасика, а в нього ноги справді аж поси
ніли від холоду.
— Ну, сідай, сину! А ви, діти, подумайте під час перерви, як би
то якось так зробити, щоб Івасикові було легше.
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Задзвонили на перерву. Загула кляса і всі, крім Івасика, побігли
до вчительки:
— М и вже домовилися! М и вже знаємо! — гукали вони захоп
лено. — М и не будемо цілий місяць купувати цукерків, ані „кокакола", ні смаженої кукурудзи! Поскладаємо гроші і купимо Івасикові чобітки та теплий кожушок. А коли до нашої української шко
ли прийде Святий Миколай, то ми його попросимо, щоб передав від
нас цей дарунок!
Від того дня ціла кляса складала гроші, але так, щоб Івасик не
бачив. Складали гроші в Тамари, і Тамара купила для цього окре
му коробку.
Минув місяць. Надходив день Святого Миколая. Одного дня, ко
ли Івасика не було якраз у школі, пані вчителька спитала:
— Ну діти, як там ваша несподіванка?
— Назбирали! Назбирали! — загомоніла кляса. Тамара вийня
ла коробку й книжечку, де точно записувала, хто й скільки грошей
склав, і подала вчительці.
— А ж п'ятнадцять долярів, прошу пані!
— П'ятнадцять долярів?! Та це прекрасно! Буде на плащик!
А я говорила з учителями нашої школи і ми теж зібрали кілька до
лярів, щоб було на чобітки та рукавички. А хто з вас піде купувати?
— Просимо паню вчительку піти з нами, а ми поможемо! Оришка теж піде. Вона любить купувати!
Сказано — зроблено.
В день Святого Миколая зійшлися всі в Оришки. Запакували
уважно плащик, чобітки й рукавиці та ще й червоною стрічкою пе
рев'язали. А тоді чимдуж у школу! Прийшли саме в час.
Святий Миколай саме збирався виходити на сцену і розділював поміж янголів дарунки для дітей.
Задихані вбігли вони на залю та просто до Нього:
— Святий Отче Миколаю! Святий Отче Миколаю! Просимо, пе
редайте цей дарунок від нашої кляси Івасикові Петрову. Він не має
в чому ходити в українську школу. Отож ми зібрали трохи грошей
і купили йому плащ, чобітки й рукавиці!
Здивувався Святий Миколай. А ж встав зі свого крісла. Янголи
затихли.
— Ви самі зібрали? Як це так? Таж ви не заробляєте! І самі
купували ?
— М и не заробляємо, але ми не їли цілий місяць ласощів. А па
ні вчителька помогла нам купити!
— Гарно! Це дуже гарно, щ о у вас таке добре серце! Гарно, щ о
подумали про товариша та рішили помогти йому в біді. Зате мої

янголики знайдуть для вас щось дуже гарне. А скільки вас у клясі?
— Двадцятеро! — поспішила відповісти Тамара.
— От і гаразд! Ануте, діти мої, янголятка малі, загляньте в той
мішок, щ о там щ е остався за дверима! Там багато гарних речей. Та
думаю, щ о найкращі будуть книжечки! Принесіть тут їх мені, щоб
дістали всі на спомин про Святого Миколая та про їх добре серце!

Ярослав Вільшенко
СВЯТИЙ

МИКОЛАЙ

ЇДЕ...

В небі метушня і рух,
Янголята працю мають:
Білий тріпають кожух
Для Святого Миколая.
Інші лагодять санки,
Навантажують в них дари,
Запрягають два шпаки*),
Розсувають сиві хмари.
Сів вже в сани Миколай,
В мітрі й теплих рукавицях:
— Гей, янголе, поганяй,
Щ о б на землю не спізниться!
Сріблом сяє з неба путь,
Мигають зірки, мов іскри,
Коні вихром так женуть —
Щ е бистріше шлеться вістка.
Вістка чемним діточкам,
Щ о ждуть гостя нетерпляче:
— Діти, радість лине вам!
Хто нечемний був, хай плаче!

*) Шпак — птах з чорним пір'ям.
„Шпаками" називають коней чорної
барви.

Мал. Христя Хитра
ПОДОРОЖ ДОВКРУГИ СВІТУ
Карачі, Західний Пакістан, дня 25. вересня 1965
Дорогий Готуйсь!
Чи пригадуєш собі ту маленьку Котай, ту малпочку, щ оїїОлен
ка знайшла в джунглях і вигодувала? Вона вже не така дуже ма
ленька! Вспіла покритися м'яким брунатним кожушком та навчи
лася пустувати. Мали ми з нею смішну пригоду, щ о ЇЇ хочу Тобі
описати.
Перелетівши понад Індією, ми прибули до Західного Пакіста
ну. Тут розгостилися ми в наших нових приятелів, хлопця Аврама
та його сестри Моту. Моту куди старша за нас усіх і опікувалася на
ми, але я навіть не міг би сказати, як вона виглядала. Це тому, щ о
Моту, придержуючись старого мусулманського звичаю, була зодяг
нена від голови до стіп у чорну плахту і нікому, крім найближчої
рідні, ніколи не показувала свого обличчя. Таких жінок бачили ми
і в Східному Пакістані, але в Західному їх куди більше.
Отже, одного дня Аврам, Оленка, Котай і я пішли під проводом
Моту оглядати Карачі. Це місто положене над морем та має велику
пристань, куди заїздять кораблі з цілого світу. Карачі теж було ко
лись столицею всього Пакістану. Тепер столицю перенесли до міста
Равалпінді, але в Карачі все таки великий рух і гамір. Незабаром
зайшли ми до мусулманської святині, мечеті, та хотіли оглянути її.
Одначе малпочки не годиться брати у святиню. Тож Моту дала гро
ш а прошакові, щ о сидів на сходах мечеті та попросила, щоб він ува
жав на Котай, поки ми не повернемося.
М и довго оглядали святиню, щ о була прикрашена і ззовні і зсе
редини барвистими взорами, виложеними з кусочків кахлі. На вер-

шку святині була велика баня, тільки на ній, очевидно, не було хре
ста. Вона блистіла на сонці різними барвами, а за нею підносилася
до неба висока тоненька вежа-мінарет. Саме був час молитви і на мі
нареті станув мусулманський священик, одягнений в білі шати. Він
закликав усіх вірних до молитви: „Аллах, Аллах"!
Моту та Аврам звернулися в ц ю сторону, в яку дивився свяще
ник та шепотіли молитви. М и з Оленкою дивились з повагою на них
і завважили, як нараз стих весь рух, як майже всі прохожі на вули
ці спинилися, щоб звернутися думками до Бога.
Опісля Моту пояснила нам: — П'ять разів денно священик ви
ходить на мінарет та звернувшись лицем до святого міста Мекки,
закликає вірних до молитви словами „Аллах, Аллах".
Та ми з Оленкою вже були обзнайомлені з цим обрядом зі Схід
ного Пакістану.
Коли ми повернулися до старенького прошака, застали його ду
же заклопотаного і без Котай. Він розмахував руками і показував
на високий дім, щ о стояв недалеко. Старець дуже скоро щось бель
котав беззубими устами, мовою Урду. Це мова, щ о нею розмовляють
у Західному Пакістані.
Нарешті Аврам пояснив нам: — Він каже, щ о малпочка довго
приглядалася, як він, просячи милостині, дзеленькотів дрібняками
у бляшаному горнятку. Коли ж він втомився і поставив горнятко
біля себе, Котай схопила бляшанку та втікла з нею аж під дах то
го будинку.
М и глянули в цю сторону, куди показував жебрак. І справді,
малпочка сиділа на вузенькому поруччі під дахом. Вона то перевер
талася, то весело викрикувала, та подзвонювала бляшаним горнят
ком. А старенький жебрак трохи не плакав, щ о пропав його ціло
денний зарібок.
М и почали кликати Котай, та це щ е тільки більше розвеселило
малпочку. Вона, зачепившись хвостом за поруччя, почала гойдатися
нам над головами. Тепер вже зібралася чимала громада людей та всі
приглядалися забаві Котай. А вона, мабуть, помітила, щ о роля
акробата їй дуже до лиця, бо вигадувала все нові штучки, щоб весе
лити юрбу. Нарешті людей стало вже так багато, щ о припинився рух
на вулиці, а тоді з'явився поліціянт.
— Щ о тут таке діється? — спитав він грізно. Та коли побачив
веселу малпочку, розсміявся й сам. — Не турбуйся! — сказав він
Оленці та зник у дверях дому. За хвилину з'явилася його гнучка
постать у вікні на найвищому поверсі. Він виліз з вікна та поповз
по вузькій листівці, яка виставала кругом будинку, аж до малпоч
ки. М и аж заніміли зі страху, щоб він не впав. Та незабаром полі6

ціянт вже держав Котай в руці і обережно дібрався знов до відчине
ного вікна. Щ е хвилинка і Оленка вже знов пестила свою малпочку.
Всі довкруги висловлювали свій подив поліціянтові, а Котай сиділа
спокійно та бавилася бляшанкою старця.
— Ну, це було справжнє диво! — сказав хтось та кинув моне
ту у бляшанку.
— Справді, я ще такого не бачив! — і хтось інший кинув другу.
Гроші сипалися з рук усіх людей і ми й не зчулися, як бляшан
ка жебрака наповнилася малими й великими монетами.

М и саме дістали викликану світлину, яку ми зняли на базарі
в Катманду, в Непалі.

Тоді Оленка й Котай підійшли до старенького жебрака. Тепер
Котай, немов розуміючи, про щ о йдеться, віддала дідусеві бляшанку,
повну срібняків. Його радощам не було кінця.
Іншим разом Моту та Аврам їздили з нами поза Карачі великим
возом, щ о його тягнув верблюд. А ж поза містом побачили ми, яка
дуже інша ця країна від Східного Пакістану. Там було багато рік
і падало багато дощів, а тут так сухо, щ о часто доводилося їхати піс
ковими пустинями. Через те тут багато верблюдів. Люди вживають
їх до їзди та до важкої роботи. Тому, щ о тут так сухо, рижу тут не
побачиш, зате тягнуться всюди лани жита і пшениці. Часто зустрі
неш плянтації бавовни.
266 миль від Карачі, над рікою Інд знаходиться місто МогенджоДаро. Це значить „Могила мертвих". У цьому місті не живе ніхто.
Щ о л и ш недавно відкопали його вчені-археологи з-під землі, яка че
рез довгі роки покривала хати, камінні брами та укріплення. М и ба
чили тут мури старих святинь та давніх домівок. Денеде можна бу
ло знайти черепки посудин.
Моту розказала нам про це дивне місто: — Тут жили люди щ е
2500 років перед тим, як народився Христос, в якого ви вірите. Це
разом майже 4500 років тому.
Коли Моту закінчила, ми згадали нашого дідуся, щ о йому тепер
65 років. М и думали, щ о він такий дуже старенький, бо жив щ е
в 1900-му році. А це місто сотки-сотки років старше!
Аврам запровадив нас до музею, щ о містився в одному старому
будинку. Тут зберігалися різні різьблені статуйки та посуда тих лю
дей, щ о колись давно тут жили.
Оглядаючи ці дивні жбаночки, Оленка розказала нашим пакістанським приятелям про посуду трипільської доби, щ о її так вміло
виробляли на українських землях вже 3000 років перед Христом.
Це найбільше зацікавило Моту: — Я навіть не знала, щ о на зем
лях України жили вже так давно люди, щ о вміли виробляти таку
гарну посудину! — дивувалася вона.
Хоч можу Тобі щ е дуже багато цікавого розказати, кінчаю то
му, щ о нам щ е треба пакуватися: завтра їдемо до Індії. До того щ е
мушу якось пришити ґудзики до своєї сорочки, бо Котай їх повід
гризала.
Тож усьому Новацтву пересилаємо „Готуйсь"!

• * :
(це Котай залишила свій підпис).

Відзначки вмілостей актора й акторки.
Сестричка Надя
МАЛИЙ

АКТОР

Одного дня в грудні братчик прийшов на сходини „Рисів" та
спитав:
— Хто з вас вже колись виступав на сцені?
Але ніхто з „Рисів" досі щ е не виступав, тому всі сиділи тихо.
Тоді братчик знов спитав:
— А хто з вас хоче виступати на сцені?
Хоч усі „Рисі" хотіли б, але були щ е малі і невідважні. Тому да
лі мовчали. Врешті братчик спитав:
— А хто хоче попробувати виступати на сцені?
Тоді ройовий Ромко спитав несміливо:
— А щ о там треба робити?
Братчик вияснив, щ о треба до Свято-Миколаївської сценки двох
новаків. Один гратиме янгола, другий чорта. Тоді зголосився
Ромко і Зенко, але обидва хотіли бути янголами, і ніхто не хотів бу
ти чортом. Тоді братчик дав обидвом по книжечці, щоб навчилися
читати обидві ролі, а братчик гніздовий вибере опісля, хто до котрої
ролі краще надається.
Ромко навчився гарно читати. Його голос був дзвінкий, сміли
вий і братчик гніздовий вибрав його на чортика. Зенко прочитав
ледве кілька слів і тому йому призначили бути янголом, бо янгол
мав небагато говорити.
Ромко дуже гарно відограв ролю чортика. За те дістав похвалу
від братчика гніздового. Тепер усі вже знали, щ о Ромко скоро вив
чає ролю і гарно відграєїї.Зараз після Свято-Миколаївської сценки
Ромкові дали довгий вірш про Святвечірню Свічечку.
Ромко виголосив цього вірша дуже добре, аж вся Станиця ди
вувалася, щ о такий малий новак так гарно виголошує. Але Ромко
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волів був ролю на сцені. Просив навіть братчика, щоб дав йому якусь
ролю, ане не було до цього нагоди. Н а 22 січня Ромко знов тільки
виголошував вірша.
Одного разу Ромко пішов з Мамою до книгарні. Там, огляда
ючи книжки, помітив теж книжечку зі сценкою. Попросив Маму,
щоб йому ц ю книжечку купила, прочитав і подумав, яку ролю він
найбільше хотів би грати. З того часу, де л и ш побачив книжки
з представленням, купував їх та все думав, яку ролю він хотів би
в них грати.
Про Ромкові виступи довідалися вчительки в українській та
в парохіяльній школі. Вчителька в парохіяльній школі дала Ром
кові ролю у сценці на свято Тараса Шевченка. Ромко вже читав цю
сценку, отже попросив учительку, щоб дала йому не цю, а іншу,
важчу ролю. Але цього не можна було зробити, бо всі інші ролі бу
ли для старших хлопців. Учителька тільки дивувалася, щ о Ромко
так багато знає та так цікавиться театром.
Коли ж прийшло свято матері, вчителька закликала Ромка
і спитала, немов великого артиста, яку ролю він хоче взяти. Ромко
був єдиний актор, щ о його питали, яку ролю він хоче грати.
Всі „Рисі" мріяли про театр і на сходинах стали влаштовувати
свій власний маленький театр. Найрадше брали якусь народну каз
ку, передягалися за звірів і представляли її. Раз навіть виступали
на збірці гнізда з таким представленням.
Одного разу Ромкова сестра прийшла зі сходин і просила Маму
помогти їй пошити маленькі ляльки, бо їх рій влаштовує ляльковий
театр. Ромко цим театром так зацікавився, що навіть пішов до до
мівки на пробу. Це було дуже цікаво: на маленькій сценці виступа
ли ляльки а за сценою сиділи новачки і говорили за них.
Ромко думав, аж порішив влаштувати такий театр удома, разом
із сестрою Іркою. Мама пошила їм ляльки, а Тато змайстрував сце
ну з картонової коробки. Ромко із сестрою вивчили казку про дідо
ву ріпку. Сценка вдалася так добре, щ о Мама й Тато хвалили й обі
цяли запросити на другу неділю вуйка та обидві тітки, щоб теж по
глянули на цей театр.
Тоді Ромко згадав „Рисів". А що, якби їм показати це? Ромко
потелефонував до братчика і розказав про все. Братчик обіцяв теж,
щ о на другу неділю прийде поглянути. В неділю було в Ромковій
хаті стільки людей, як у справжньому театрі. І ляльковий театр усім
подобався. Братчик обіцяв, щ о поможе Ромкові влаштувати несподі
ванку для „Рисів". Сестричка Ірки приготовила разом з Ромковою
Мамою все, щ о треба, в домівці новачок. Братчик привів туди „Ри
сів" в умовленому часі. „Рисі" думали, щ о це театр новачок і дуже
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нерадо йшли туди. Але яке було їх здивування, коли після ви
стави показався з-за сцени Ромко! Тоді братчик проголосив, щ о
Ромко дістане на збірці гнізда відзначку актора. Всі „Рисі" були ду
же раді, щ о попри Ромка і вони зможуть здобути ц ю вмілість. Ром
ко, добрий новак, помагав усім дуже радо. За рік усі „Рисі" стали
„акторами". Тоді вже не було клопоту, коли гніздо задумувало ста
вити якусь сценку, бо всі „Рисі" самі голосилися перші по ролі!
Вимоги вмілости актора й акторки:

1. Має в своїй бібліотеці 4 дитячі представлення, знає їх зм
його переказати.
2. Знає напам'ять 3 вірші та вміє переказати 3 казки.
3. Вміє виразно й голосно читати та деклямувати.
4. Вміє заінсценізувати казку, вірш чи пісню.
5. Виступав 3 рази на сцені та задовільно виконав свою ролю.
6. Знає, щ о це ляльковий театр.
7. Вміє влаштувати ляльковий театр.
8. Вміє орудувати ляльками і представить сценку з трьома ляль
ками.
,,А я вчора сам молився
И разу не забувся,
А ж Миколай з образочка
Д о мене всміхнувся!"
Хоч то сильна завірюха
В нічку виє, плаче,
Привезе щось Святий Старець
В серденька дитячі.
Привезе дарунки з неба
Дорогі, чудові,
Привезе в серця дитячі
Доброту янголів.
М. П-в
(За дитячим журналиком
„Дзвіночок")
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скорше від нас „шатро на нама
льованому таборі. Але змаг щ е
не закінчений! Після вакацій ми
напевно здобудемо щ е більше
шатер!
М и ходимо радо щотижня на
сходини і дуже любимо нашого
гніздового братчика Ю р к а Сулжинського,
братчика
Олега,
братчика Влодка і сестричку Ма
русю, яка є братчиком у нашому
Гніздо „Лісові Звірята" з Ион- гнізді. М и ходимо на прогулян
керсу, стейт Н ь ю Иорк, пише ки, а зимою до музею і на саноч
нам:
ки. А коли вже потепліє, маємо
свої сходини у парку. Там часом
Дорогий „Готуйсь"!
Н а ш е гніздо новаків „Лісові палимо і вогник.
Хочемо щ е написати, щ о вес
звірята" з Ионкерсу хоче розка
зати Тобі дещо про наше життя. ною давали ми гарну виставу
Передусім дякуємо Тобі за те, щ о „Олеся". Напевно всі знають це
можемо Тебе читати! М и завжди оповідання Бориса Грінченка про
ждемо того дня, коли пошта при дівчинку й татар. М и довго під
несе нам Тебе! Також читаємо готовлялися, але зате люди ка
українські книжечки з нашої бі зали, щ о було дуже гарно. Мож
бліотеки. Мали ми теж змаган ливо, щ о після вакацій ми поїде
ня, хто більше прочитає, але но мо показати „Олесю" іншим пла
вачки виграли! Вони здобули стунам.
Н О й А Щ г К О Г О

"•

Хто ці малі козаки, та звідкіля, прочитаєте ось у цьому дописі!
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На сцені, яка представляла
українське село, ми новаки ви
вели козацький танок зі списа
ми. Ролю Михайлика грав новак
Славко Сенківський. Новак Та
рас Борковський був отаманом
малих козаків, а Зенко Слойко
його заступником. Наші списи
виглядали, як правдиві, але їх
вістря були з Гуми, щоб ми один
одного не покололи.
Посилаємо Тобі світлину, як
то наш козацький курінь виво
дить свій танок зі списами перед
дідусем Данилом та перед запо
рожцем.
На цьому кінчаємо і незабаром
напишемо знов до Тебе!
Здоровимо щиро „Готуйсь"!
Гніздо „Лісові звірята"
в Ионкерсі.
**
*
Як знаєте з числа „Готуйсь"
за червень, деякі новаки й но
вачки дістали українські кни
жечки від „Готуйся". Дістали за
те, щ о гарно розгадали всі загад
ки. І ось тепер „Готуйсь" дістав
від цих новаків подяки за ці
книжки. Ви знаєте, іцо за кожне
добре діло треба подякувати, то
му й вони дякують.
Новачка Сяня Мостович пише:
Дорога Сестричко Редакторко!
Я дістала книжку „Меч і кни
га" і щ е з надписом „За добрі
розгадки загадок від журналу
„Готуйсь". Саме це було мені
найприємніше! Я вже багато ра
зів перечитала та переробила
з моєю Мамою цю книжку і ма
ємо ЇЇ у своїй бібліотеці.
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Цього року я поїду вперше на
юнацький табір, бо буду вже
юначкою. Проте „Готуйсь" на
певно щ е довго приходитиме до
нас для Андрійка (молодшого
брата), і я буду його завжди
прочитувати. Юнацький журнал
„Юнак" ми дістаємо від початку
його появи. Він мені дуже подо
бається.
Щ е раз хочу подякувати Вам,
Сестричко Лесю, та Редакції „Го
туйсь" за всі чудові оповідання,
казки і вірші, щ о їх я від наймен
ших літ читала, з яких вчилася,
як любити Бога і нашу Україну.
Всі річники „Готуйсь" ми ста
ранно зберігаємо і вони — при
краса нашої бібліотеки.
В прилозі пересилаю п'ять до
лярів на книжки для дальших
новаків, які добре розгадають за
гадки з „Готуйсь". Нехай і їм
цей напис на книжечці принесе
стільки радости, скільки він при
ніс мені!
Готуйсь!
Сяня Мостович
**
Новак Славко Курчак, щ о зав
жди так багато писав до „Готуй
ся" та так пильно розгадував за
гадки, пише нам:
Мій останній новацький табір
Цьогорічний табір — це був
мій останній новацький табір.
Він був дуже гарний і було в
ньому дуже багато новаків. Ка
зали, щ о наш табір найбільший
з усіх новацьких таборів, які бу
ли колинебудь. Новаки займали

всі чотири новозбудовані курені
внизу оселі та будинки „Київ"
і „Львів", а навіть одну кімнату
в стодолі.
Командантом був братчик Яків
Шегрин. Він був дуже добрий
і всі його любили. Мав він дуже
до Сіру булаву. М и дуже жалува
ли за бунчужним, братчиком Петро:.і Дармограєм, коли він від
ходив після трьох тижнів. Бо він
був дуже веселий та любив роз
казувати новакам різні веселі
історії. Але на його місце прий
шов крайовий командант Пла
сту в Аргентині, братчик Володи
мир Іваник, який гостював усе лі
то в нас, в Північній Америці. Він

був теж дуже добрий, але він був
поважний. Всі братчики були
теж дуже добрі.
Наші прогулянки були дуже
гарні. Найдокладніше пам'ятаю
закінчення „Дня пластуна". При
слущенні прапорів дощ лив, як
з відра і поки всі забігли до кім
нат, були мокрі до нитки. Чере
вики були повні води, а одно
стрій сох три дні. Я буду завжди
згадувати цей мій найкращий та
бір. Чотири тижні в ньому про
минули, як чотири дні!
Вкінці хочу Тобі, Готуйсь", по
дякувати за книжку „Леґенди
про Христа" щ о її Ти мені при
слав в нагороду за добрі розгад-

Новак Славко Курчак на своєму останньому новацькому таборі, від
відав свого брата у других, юнака Ю р к а Захарію, щоб переконатися,
як то є в юнацькому таборі. Н а світлині наш Славко з правого боку,
Ю р к о з лівого, стоять біля Юркового шатра.
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ки загадок. Я прочитавїїі дуже
мені подобалася.
Щ и р о здоровлю! Готуйсь!
Славко Курчак
Редакція „Готуйсь" щиро пращає свого вірного новака Слав
ка. Тепер, у юнацтві, він певно
буде так пильно писати до
юнацького журналу „Юнак", як
досі писав до „Готуйсь". Бажа
ємо йому якнайкращих успіхів
у юнацтві!
Запам'ятайте всі новаки й но
вачки, хто з Вас тепер буде
присилати, так, як Славко, зав
жди добрі розгадки загадок? Чи
Ви теж цього не потрапите, як
він потрапив? „Готуйсь" жде Ва
ш и х листів!
*
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Новак Адріян Гладкий та його
песик на останньому новацькому
таборі на Вовчій Тропі.

Вечірка новацтва у Філядельфії: кухарочки й коминярчики.
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Новачка Леся Бекерська була
цього року в таборі „Рідна Каз
ка" на Вовчій Тропі. Там новач
ки мали одного дня маскову забаву-маскараду. Леся написала
про неї віршика і прислала його
до „Готуйсь":
Всі радили добру раду,
Як прийти на маскараду.
Тож дівчатка ляльки мали
Та їх гарно забавляли.
Чортики чорні, рогаті,
Прийшли з нами погуляти.

Новаки з табору „Україна —
наша Батьківщина" на Вовчій
Тропі цього року зовсім не
боялися дощу!

Паяци веселі були.
їх новачки не забули.
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Новачки табору „Рідна казка" йдуть в поході на День пластунки.
Гляньте, які в них гарні тотеми!
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ЯК ВІДЧИТУВАТИ РЕБУСИ?
Гадаємо, що слід пояснити нашим читачам, як читати ребуси.
„Ребус" — це образкова загадка. Вона складається звичайно з образ
ків, на яких видно людей, звірят, рослини і всякі інші нарисовані
предмети, навіть числа, букви і ноти. Ці різнородні знаки треба на
зивати за чергою і старатися творити з них слова й речення. Глянь
мо, наприклад, на ці ребусики вгорі. Між ними нарисована коза, а
біля неї буква „К". Отже читаємо „коза" і додаємо „К", то виходить
„козак". Або маємо в іншому місці букву „К", біля неї карту, щ о
зветься „ас", а далі буква „А". То читаємо: к-ас-а. Виходить „каса".
Та не всі ребуси такі прості! Наприклад маємо нарисований молот,
а біля нього око. М и прочитали б просто: „молотоко", а це була б
нісенітниця. Отже, в ребусах, звичайно, не відчитуємо цілих назв,
а тільки їх уривки. їм бракує то початку, то кінця. А скільки букв
треба забрати на початку чи кінці, зазначуємо це чертками перед чи
після малюнка. Отже, коли після „молот" бачимо аж дві риски, то
треба відняти дві букви „от". Лишиться „мол", а разом з „око" дасть
„молоко".
Або знов в одному місці з багатьох букв „У", зроблене велике
„Б", і так читаймо: з-у-б, себто „зуб". Так само читаємо: ка-з-ка
(казка) і к-о-з-а-к, тобто „козак". Або маємо лінійку і вгорі „ко" а
під нею „ва", то читаємо: під-ко-ва, тобто „підкова".
Думаємо, щ о Ви це все зрозуміли і тепер радо будете відчиту
вати ребуси, навіть трудніші, такі, як їх подаватимемо в дальших
числах!
ІМЕНА С Л А В Н И Х Л Ю Д Е Й
(Подав братчик Ірко)
Починаючи з долішнього ліво
го рога, обійдіть ходом шахового
коника всі кліточки, і так прочи
таєте імена дванадцяти визнач
них українських діячів. Двічі в
одну кліточку не можна захо
дити.
Ці імена спишіть на карточці,

а щоб легше було Вам відгада
ти, подаємо теж і опис, щ о це бу
ла за людина. Тоді, вгадавши
прізвище, легше буде Вам шука
ти й імени. Ось наприклад пер
ше прізвище: Шептицький, ве
ликий Митрополит та оп'.кун
українського Пласту. В цьому
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році святкуємо сторіччя Його
уродин. Він помер у 1944 році, у
Львові. Тоді знатимете, щ о ім'я
його — Андрей, і справді це ім'я
знайдете, ідучи за першими хо
дами нашого коника. Так ідіть
і далі:
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2) Перша й найславніша укра
їнська княгиня.
3) Перший галицький король.
4) Славний гетьман, щ о відно
вив українську державу.
5) Визначний український га
лицький письменник.

6) Найбільший український
поет.
7) Найбільша українська поетка.
8) Мати найбільшої української
поетки, сама теж письмен
ниця.
9) Найбільший український
композитор-музика.
10) Головний Отаман військ, а
опісля Голова Української
Народної Республіки.
11) Творець Української Пов
станської Армії.
12) Сучасний українець - карди
нал.

„Готуйсь" нетерпеливо
жде
Ваших листів з розв'язками цьо
го завдання, бо ними докажете,
наскільки Ви вмієте історію рід
ного народу.
Коли вже повинаходите всі
імена, пригадайте, хто щ е із
славних українців називався так
само. А далі загляньте в кален
дар та переконайтеся, які з цих
імен мають день свого Святого у
грудні. „Готуйсь" пригадує Вам,
щоб не забули переслати іменинові привіти Вашим Рідним і
Знайомим, щ о мають ці імена!

РОЗГАДКИ ЗАГАДОК
Добрі розгадки прислали:

Вересень, ч. 7 (108)

Галя Романів, рій „Соловейки" з Фі-Вивчаймо рідну мову!
ляделфії, Сяня Мостович, Таїса. Галі
Арфа
Ножиці
бей, Славко Курчак. Всі вони діста
Варан
Осел
ють в нагороду книжечку ,,Найбіль
і';; ша к
> і' ..:.- і.> і-ій
ший дарунок".
Годинник
Рак
Ґудзик
Слон
Травень, ч. 5 (106)
Дерево
Тризуб
Еліпса
Ухо
Хто читав?
Євангеліє
Фабрика
І с л я М
Жолудь
.'--. -,іі
В а •'! н А
Зайчик
Церква
А н г є ')
Індик
Чайник
Н є р в И
їжак
Шатро
Ф А с о п
Йордан
Щітка
Р о 3 У •••і
И (горИ)
Юнак,
А л ь п іі
Качка
Н о т а р
Ялинка
Листок
к а к а о
Мишка
Ь (пенЬ

о к є а 1!
Разом „ІВАН Ф Р А Н К О — М А Л И Й
МИРОН". Хто справді читав його?!

Жовтень, ч. * (109)

Осі ннє листя:
Ксеня знайшла і засушила листки
Червень, ч. 6 (107)
з таких дерев:
Як зробити з „рака" форми новаць- Дуб, клен, верба, тополя, каштан,
ких відзнак-кружечка (відзнака проб) С.-Г.ґ я ;і
та квадратика (число гнізда), Ви ма
Як Марко ліз по яблука — Ви вже
буть самі собі вже намалювали!
певно самі відгадали!
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Мал. Олекка Гординська

