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Новак Богдан Цибрівський склав $ 1.80. Пластова Станиця
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„Готуйсь" щиро дякує за ці датки і жде дальших.
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Верховний Архиєпископ
Кардинал Иосиф Сліпий.

1968

ПРИВІТАННЯ ВЕРХОВНОМУ АРХИЄПИСКОПОВІ
КАРДИНАЛОВІ КИР ИОСИФОВІ СЛПІОМУ
на пластозій оселі „Вовча Тропа" дня 7 серпня 1968
(Привітання це виголосила новачка Оксана Куровицька з Н ю Иорку)
Прийми від нас, Владико, квіти!
Ці квіти не такі звичайні:
їх рвали українські діти.
У них сердець дитячих тайни.

Тут гри велись, казки лунали,
Та не сказати і казками
Про радість ту, щ о Кардинала
Вітаємо осьтут між нами!

Це квіти з нашого табору
Від нас, новацтва пластового.
Н а нас тут Бог глядить крізь зорі
І добре нам молити Бога.

Щ о поблагословиш нам шатра
І в куренях ясні кімнати,
Для Тебе, Отче, наша ватра
Буде високо так палати!

За Україну, за родину,
За те, щоб янголи крилаті
Допомогли малій дитині
Рости і волю добувати.

Що з рук Твоїх приймемо Бога,
Помолимось з Тобою ревно,
Щ о б Україні — перемога.
І Бог нас вислухає певно!

(Цього літа Верховний Архієпископ Української Католицької
Церкви і Кардинал — найвищий достойник у Церкві після Святішо
го Отця, И о с и ф С л і п и й відвідав українців у Канаді та З'єдинених Стейтах Америки. Побував він теж і на пластових оселях.
Пластуни, а головно пластове новацтво, вітали його всюди з вели
кою радістю, дарували йому квіти та виголошували в його честь
вірші).
Приїзд Верховного Архиєпископа
Иосифа Сліпого до Н ю Иорку

Новак Олесь Кузишин з Н ю
Порку пише нам:
Коли я довідався, що зможу
поїхати на летовище Кеннеді ві
тати Кардинала Иосифа Сліпо
го, я дуже зрадів. Я чув багато
про його терпіння в большевицькій ненолі, за нашу Церкву та за
український нарід. Всі українці
зраділи коли довідалися, що йо
му вдалося визволитися з нево
лі п'ять років тому. А тепер я
п е р ш е мав нагоду побачити йо
го. Мій брат Богданчик теж ду
же зрадів, бо він мав вітати Кар
динала в козацькому одягу.
В середу, дня 31 липня на ле
товищі зібралося дуже багато
людей, поміж ними пластуни
й сумівці і всі радісно вітали
Кардинала. Я був теж дня 3 серп
ня на Архиєрейській Службі Бо
жій на грищі Зінґер Бовл. Ц ю
службу Божу відправляв сам
Кардинал Йосиф і багато наших
українських єпископів та свяще
ників. А було там багато тисяч
українців і чудовий хор. Я мав
змогу приступити до Святого
Пластуни й сумівці вітають Вер Причастя і мене причащав сам
ховного Архиєпископа Кардина Кардинал Сліпий. Я буду пам'я
ла Иосифа Сліпого на летовищі тати цей великий день на все моє
життя!
Олесь Кузишин
в Н ю Иорку.

Володимир Мацьків
Н А Ш

К А Р Д И Н А Л

Цього року збулася велика й радісна подія для українців в Ка
наді й З'єдинених Стейтах Америки. Д у ж е багато із нас, пластунів,
мали теж це щастя, щ о могли вітати найдорожчого гостя, Верховно
го Архиєпископа Української Католицької Церкви Кардинала Иоси
фа Сліпого. Він — Голова нашої Церкви та довголітній мученик за
Христову віру й наш нарід.
Він відвідав усі більші міста ЗСА й Канади, де живуть українці
Був у Торонто, в Едмонтоні, в Вінніпегу, Саскатуні, Філядельфії, Чікаґо, Дітройті, Н ю Йорку. Гостював теж на різних відпочинкових
оселях та в таборах. Кожен подивляв його лагідне й усміхнене об
личчя. Хоч нашому Кардиналові вже 76 років та він втомлений дов
голітньою неволею, а такі подорожі дуже втомляють, він на кожно
му кроці старався зустрінути якнайбільше людей та говорити з ними.
Не диво, що до нього горнулися люди з усіх сторін, щоб хоч поцілу
вати його руку або торкнутися його одежі. Мами приносили малень
ких дітей, щоб він поблагословив їх.
Після відвідин Північної Америки Кардинал Иосиф відлетів лі
таком до міста Боґоти в країні Колюмбія, де відбувається Евхаристійний Конгрес. На тому конгресі буде і сам Святіший Отець Папа
Павло Шостий. З Боґоти переїде наш Кардинал до Бразилії й Арген
тини, щоб відвідати й там наших людей. Звідтіля, можливо, поїде ще
теж і до Австралії.
Иосиф Сліпий народився дня 17 лютого 1892 року в селі Заз
дрість недалеко міста Тернополя в Західній Україні, в родині селян.
Початкову школу закінчив у рідному селі, а середню в недалекому
Тернополі. Закінчив її в 1911 році та вписався на студії теології
у Львові, щоб стати священиком. Тоді вже був митрополитом у Льво
ві Слуга Божий Андрій Шептицький, якого тепер Церква збираєть
ся визнати святим. Митрополит Шептицький побачив, який пильний
та здібний студент Иосиф Сліпий та вислав його дальше вчитися до
найкращих високих шкіл до Іннсбруку в Австрії та до Риму. Там.
в Іннсбруці, Митрополит Шептицький і висвятив Иосифа Сліпого на
священика, коли переїздив через це місто, в 1917 році.
В 1921 році молодий священик Иосиф Сліпий приїхав до Львова
та зразу став професором духовної семінарії у Львові, до якої колись
ходив. Згодом став і керівником цієї семінарії — ректором. Він поста
рався, щ о до семінарії прийшло багато нових професорів, щоб вчили

якнайкраще майбутніх священиків, так, що семінарія перемінилася
в 1923 році на Богословську Академію. Слаза про цю академію пішла
по світі і до неї стали записуватися теж студенти із Че::ословаччини,
Румунії, Болгарії та Югославії.
Коли в 1939 році большевики вперше зайняли Галичину, Митро
полит Андрій Шептицький був вже старенький і важко хворів, не міг
зовсім ходити. Тоді він призначив потайки своїм наслідником ректо
ра Богословської Академії, Йое::фа Сліпого, іменуючи його, за зго
дою Сзятішого Отця, Архиєпископом.
Тоді прийшла друга світова війна. В Україну прийшли німці, а
опісля знов большевики. Кілька місяців після їх приходу, 1 листопа
да 1944 року помер Митрополит Шептицький, а його місце зайняв но
вий Митрополит Йосиф Сліпий. Але вже за рік большевики арешту
вали його та всіх інших українських Владик. 17 літ старалися вони
змусити нашого Митрополита різними муками та засланнями, щоб
він покинув свою віру та пішов служити їм. Але Митрополит Йосиф
видержав всі муки і не зрадив своєї Церкви.
Але Господь змилосердився над своїм вірним Слугою. В 1963 ро
ці вдалося Святішому Отцеві Папі Іванові 23-му звільнити Митропо
лита Иосифа з неволі та спровадити його до Риму, де саме відбував
ся Вселенський Собор. Папа іменував Митрополита Сліпого Верхов
ним Арпиєпископом есіх українців-католикІЕ, а опісля і Кардиналом,
то значить одним із поміж тих, щ о їх можуть обрати Папою. Це впер
ше після довгих років ми маємо знов кардинала-українця.
Тепер Його Блаженство Верховний Архиєпископ Йосиф будус
в Римі український університет, щоб могла розвиватися українська
наука у вільному світі. Будує теж величаву катедру-собор Святої Со
фії, на честь такого самого собору, що стоїть у Києві ще з часів кня
зя Ярослава Мудрого.
Наші пластуни, де тільки могли, радісно зустрічали нашого Вер
ховного Архиєпископа, бо він дуже любить дітей. Але цього щ е ма
ло: треба нам усім дуже щиро молитися весь час, щоб йому дав Бог
багато здоровля та сил, щоб сповнилися всі його заміри, та щоб ско
ро став він найвищим достойником-Патріярхом Української Като
лицької Церкви. Щ о б Українська Церква стала така сильна, щоб
ніхто вже не зміг її перебороти.

Ніна Мудрик-Мриц
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Напились на дозвіллі діти сонця?
Чи гарно провели вакацій час?
Знов рік шкільний постукав до віконця,
До праці, до навчання кличе вас.
А я — маленька млшка-гризикнижка
Н а всіх воротях шкіл вітаю вас!
Бажаю теж, щоб пильности ні кришка
Не загубилась вам в куточках кляс,
Щ о б розумом світлішали, пізнали
Усе, щ о варто взнати у життя,
Щ о б людству ви на славу виростали
Розумні, чесні, добрі до пуття!
Ще книжечки несу вам для читання
Й обіцянку: прогризти, для всіх нас,
Дозвілля дірочку в порі навчання,
Щ о б розцвітав і чаром книг наш час!

Володимир Мацьків:
ЯК РОЗВИВАЛОСЬ ЛІТУНСТВО?
Андрійко Соколик вислухав звідомлення у радіо про висилку ра
кети в міжпланетні простори та спитав тата:
— Скажи мені, будь ласка, як давно люди вміють літати?
Тато відповів:
— Сьогодні, як сам знаєш, літунство дуже важливе в житті лю
дей. Але воно щ е дуже молоде. Коли твій дідусь був такий як ти, про
літунство ще небагато знали. А коли хочеш більше знати, поїдемо
колись до технічного музею, де є окремий відділ літунства. Там по
бачиш, як виглядали перші літаки та як дійшли вони до сьогодніш
нього вигляду.
Андрійко зрадів батьковою обіцянкою та дуже вже ждав, коли
поїдуть до музею. Такий день настав незабаром. Андрійко з батьком
прибули до музею і скермували свої кроки до відділу літунства. йду
чи туди, почули голос із голосника, який заповідав, щ о саме почи
нають висвітлювати фільм про історію літунства.
— Яка добра нагода! — зрадів батько. — Тут побачиш і почуєш
багато цікавого!
Як тільки ввійшли на залю, погасло світло і старший пан на
екрані почав говорити:
— Літання в повітрі цікавить людину вже дуже здавна. Хоч
справді літати людина навчилась дуже недавно. Кажуть, щ о на бага
то літ перед народженням Христа в Греції жив чоловік, на ім'я Ікар.
Він приглядався летам птахів, та й сам забажав літати. Зробив собі
та свому синові Дедалеві крила з пташиних пер, зліплюючи їх вос
ком. Обидва піднялися на цих крилах у небеса, але там сонце при
пекло крила, віск стопився і Ікар з Дедалем впали в море та пото
нули.
Коли заповідач розказував це, на екрані появилися образки
обидвох відважних греків, які задержалися з цих давніх часів.
— У третьому столітті перед Христом, — продовжував заповідач,
— жив на острові Сицилії славний математик Архімед. Він думав про
те, як би людині літати та поробив дуже цікаві обчислення. Ці обчис
лення збереглись до новіших часів і допомогли багато теперішнім бу
дівничим літаків.
В шістнадцятому столітті після Христа, тобто приблизно тоді, ко
ли відкрили Америку, жив в Італії славний маляр Леонардо де Вінчі. Він теж залишив багато рисунків літаків, крил, машин до літан-

Мал. Таня Гаєцька

ня. Він бачив їх у своїй уяві, але тоді ще ніхто не вмів вико
ких машин.
Пізніше стали будувати бальони, які могли підняти людину на
невелику висоту. Ці бальони наповняли спершу димом, чи розігрітим
повітрям, опісля воднем та іншими газами, легшими від повітря. Та
це не вдоволило людей, бо бальоном було дуже важко кермувати.
В минулому, дев'ятнадцятому столітті люди стали поважніше ці
кавитися цим важливим питанням. Почали виробляти різні крила та
літаки, і багато людей переплатило своїм життям спроби літати на
них. Та це не знеохочувало інших, а навпаки, додавало завзяття до
дальших спроб.
8

Н а екрані появилися малюнки та моделі літаків, також портре
ти людей, щ о зробили нові винаходи в ділянці літунства.
— Тільки в грудні 1903 року, — продовжував заповідач, — бра
ти Врайт у Північній Америці збудували перший моторовий літак,
який піднісся на 120 стіп (40 метрів) та осів на землю, не пошкодив
ш и літуна. Це був величезний осяг. Він доказував, щ о людина таки
може літати. Н а підставі цієї спроби почалися дальші досліди і кош
тували вони дуже багато праці й гроша.
В 1907 році збудували перший літак для американської армії
з мотором силою ЗО моторових коней. Він міг вдержатися в повітрі
цілу годину та летів зі швидкістю 42 милі на годину. Цей літак кош
тував тоді 25.000 долярів, а треба пам'ятати, щ о тоді доляр коштував
куди більше, як сьогодні; вдесятеро більше.
Осінню 1911 року викликала величезне захоплення вістка, щ о
літак перелетів 4.231 милю, з Н ю Йорку до Каліфорнії. Тривало це
84 дні, бо літак мусів часто приземлюватися, а дорогою не було щ е
відповідних літовищ.
Коли в 1914 році вибухла перша світова війна, то всі воюючі
держави мали вже свої літаки та вживали їх до воєнних дій. Одні лі
таки виконували розвідчу службу, інші заносили бомби над ворожу
територію. Всі вони були озброєні машиновими скорострілами та зво
дили бої в повітрі.
І знов Андрійко приглядався цим боям на екрані.
— Після війни розвиток літунства пішов дуже швидко. Вже
в 1927 році Ліндберґ перелетів вперше без зупинки Атлянтійський
Океан, з Н ю Иорку до Парижу. Ц я подорож тривала 33 години, ЗО
хвилин і 29 секунд. А віддаль між Н ю Иорком та Парижем — 3.610
миль.
В 1933 році відбулася перша подорож літаком довкруги земної
кулі, впродовж сьоми днів, восьми годин і 49 хвилин.
В часі другої світової війни літаки відіграли величезну ролю. Ни
ми перевозили військо, воєнні матеріяли, ранених із фронту, з них
скидали легкопадами вояків у вороже запілля, а щонайважливіше:
бомби. Літаки поважно причинилися до перемоги американців
у війні.
Андрійко оглядав власними очима рейди важких літунських
з'єднань, бомбардування міст, доріг та військових осередків.
Наприкінці показали щ е найновіші літаки, які літають дуже ви
соко, так, щ о з землі їх нераз не можна й побачити, та літають швид
ше, як несеться звук! Далі показували найновіший винахід-ракети.
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Через них відкрилася людям можливість летіти щ е далі — у міжпла
нетні простори.
Фільм покінчився і Андрійкові здавалося, щ о він пробудився
із дивного сну, щ о тривав від початку людської культури аж до сьо
годні.
З кінової залі перейшли до великої авлі, щ о в ній стояли цілі лі
таки, або зменшені їх моделі. Андрійко дуже радів, бо тепер зразу
знав, котрий літак коли винайшли, та хто його винайшов.
Андрійко щиро дякував татові за ц ю прегарну прогулянку, а до
рогою додому мріяв про те, як він стане славним конструктором но
вих кращих літаків і ракет, щоб так прислужитись Україні.

Літак Української Армії в часи Визвольних Змагань, 50 років тому.

П Р О Щ А В А Й Т Е !
Слова: Роман Завадович
Музика: Оксана Тарнавська
Бувайте, пташата, здорові,
Співайте віднині без нас! ..
Прощайте, квітки у діброві —
Додому, до міста нам час ...
10

Гуляли ми лісом і полем,
Метеликів брали в танок —
Тепер із вакацій до школи,
Д о книжки нас кличе дзвінок.

І знов до науки, до праці
Звертається круто наш шлях,
Та сонячний спогад вакацій
Щ е довго цвістиме в серцях.

Мал. Леся Сохор
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Гуцульська церковця Святого Івана Хрестителя в Гантері.

ЛИСТ ДРУГОГО

БУРУНДУЧКА

Знаю, знаю, що один бурундучок вже писав одного разу до Вас.
Знаю, бо сказала мені про це Мишка-Гризикнижка. Але то був бу
рундучок із Вовчої Тропи, а я живу не так вже далеко від нього.
в Гантері, у горах Кетскілл. Тут познайомився я з мишкою, щ о при
їхала на вакації з сестричкою Лесею. М и ш к а мені і сказала, щ о Гантер — буде по-українському „Ловецьке", а гори Кетскілл — це гол
ландське слово, щ о значить „Котячий потік". Я спитав мишку, чи ж
12

можна так перезивати міста та гори, а мишка пояснила, щ о колись
у давнину все це мало ще якісь інші назви, індіянські, бо колись жи
ли тут правдиві індіяни. Потім прийшли голляндці та англійці і да
ли їм назви своєю мовою. А тепер в Гантері живе так багато україн
ців, а щ е більше приїздить туди на вакації, на літо, отже можна на
звати це все теж і по-українському. Ну щ о ж, мишка знає все краще,
на те вона працює в редакції „Готуйся".
А зустрілися ми випадково після Служби Божої у гуцульській
церкві в Гантері. . . тобто в Ловецькому. Я вже здавна живу під по-

Мал. Христя Баранська
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мостом цієї церковці і нізащо в світі не проміняв би цієї домівки за
яку іншу. Тут так чудово пахне дерево: сосна й кедрина, щ о з неї по
будовані стіни, так гарно співають люди кожної неділі! Я запам'я
тав собі кілька слів із цих пісень і просив мишку, щоб виписала ме
ні їх на кленовому листку. Бо ж мишка вміє і писати по-українсько
му! То я повісив цей листочок над ліжком у своїй норі і щоранку
пригадую собі ці слова: „Боже, вислухай благання, нищить недоля
наш край". . . М и ш к а каже, щ о ці слова дуже важливі, щ о це така
молитва, і коли новаки співають ц ю пісню, всі стають на струнко. Та
я ж її теж шаную!
І дуже люблю приглядатися, як сходяться українці в неділю до
цієї церковці. Багато з них у вишиванках, а особливо гарно вигляда
ють у вишитому одягу діти. І мене, бурундучка, ніхто й пальцем то
ді не торкне. М о ж у собі спокійно бігати трохи не попри самі ноги лю
дей і нічого не боюся!
А мишка розказала мені, щ о церковця ця збудована так само.
як колись будували церкви в Україні, в ті часи, коли будували щ е
з дерева, не з кам-зню. Будували з трохи тільки обтесаних колод, а не
з дощок. Ці колоди зарубували на вуглах, так, щ о одна входила
в другу і так стіни держалися без одного цвяха. Та щ е й держалися
так міцно, що простояли сотні літ. Звичайно, ця церква Святого Іва
на Хрестителя в Ловецькому не має щ е й десятка років — але її збу
дували так само, як ці старовинні церковці в Україні, головно у горах
Карпатах, щоб завжди згадувати про Україну. Оце мені подобаєть
ся! Тому нікуди й не думаю рухатися із цієї церковці. І тому хочу
написати Вам, читачам „Готуйся", щоб Ви знали, щ о хто шанує свої
старинні звичаї, того і всі у світі будуть належно шанувати!
Ваш Бурундук Підцерковний
(За бурундука, який ще не вміє писати по-українському, писала
під диктат Мишка-Гризикнижка).
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Мал. Христя Баранська

НОВАЦТВО

МАНДРУЄ

(Оксана й Ромко Винницькі поїхали цього року з батьками до
Европи. Вони побували в різних країнах та писали листи до „Готуй
ся", щ о вони де бачили. Містимо тут кілька найцікавіших листів).
Дорогий Готуйсю!
Хочу написати Тобі, щ о я дові
дався, перебуваючи в Голляндії.
в місті Роттердамі. Тут згинув
тридцять років тому наш вождь
Євген Коновалець.
Євген Коновалець був полков
ником Січових Стрільців у часи
Визвольних Змагань 50 років то
му. Коли ж большевики забрали
Україну, він мусів виїхати в чу
жину і там створив Українську
Військову Організацію, щоб даль
ш е боротися за волю України.

Він поселився був у Швайцарії,
але большевики намовили швайцарський уряд, щоб не дозволив
полковникові Коновальцеві про
бувати в їх країні. Коли він був
у Роттердамі, його вбив москов
ський шпигун. Цього року при
падає саме тридцятиліття дня
його смерти.
Дня другого червня цього ро
ку відбулася тут жалібна акаде
мія, Служба Божа та панахида
на кладовищі.
Я стояла біля могили полков15

ника Коновальця. На могилі сто
їть пам'ятник із чорного марму
ру у формі хреста хоробрости.
Готуйсь!
Новачка Оксана Винницька
з Торонто.

Готуйсь!
Новак Роман Винницький,
з роя „їжак"
(Стрічка ця синя й жовта, не
мов частинка українського пра
пора. Н а ній срібний хрест хо
робрости і напис: „Євген Конова
лець, Роттердам 1938-1968).

Дорогий Готуйсю!
Дорогий „Готуйсю"!
Я новак із Торонто, що приїхав
Хотіла б я розказати Тобі де
до Німеччини на один рік, зі
щ о про місто Одензе в Данії. Там
своєю ріднею. Останньої неділі
стоїть і досі хатка славного дитя
їздили ми до Голляндії, до Рот
чого письменника Ганса Христитердаму. Там я був на могилі
яна Андерсена. Хатка ця при ву
Євгена Коновальця, де правила
зенькій вулиці старого міста і
ся панахида. Євген Коновалець
нам було спершу важко її віднай
це був український провідник,
ти. Тепер міська управа перетво
якого тридцять років тому вби
рила цю хатку в музей, додаючи
ли большевики. Мені розказував
ще один будинок. В цьому музеї
мій дідусь, Михайло Лебідь, щ о
ми завважили щось дуже цікаве.
Євген Коновалець був його ко
На другому поверсі була збірка
мандир.
книжок Андерсена, перекладених
Посилаю „Готуйсеві" пропа- на різні мови. Поміж ними було
м'ятну стрічку, яку я там дістав. і дві українські книжки. Одна —

Щ0Я

Полковник Євген Коновалець.
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це казки в перекладі Оксани Іваненко, видані в Києві 1955 року.
Друга це була казка „Палюшечка", видання „Домашньої бібліо
теки школяря" з 1952 року. Під
цими книжечками був напис поданському „Украінск".
Поздоровляю — Готуйсь!
Новачка Оксана Винницька
з роя „Незабудьки".
Новаки Орест і Юрко Дейча
ківські мали щастя, щ о їздили
цього року з мамою аж в Укра
їну. Ю р к о описав нам цю свою
подорож:

Дорогий „Готуйсю"!
Я приїхав недавно з України і
хочу написати до новацтва. Ме
ні подобалася столиця України
Київ. Там дуже багато зелені,
парків, старих і нових будинків.
Найкраща вулиця Хрещатик ши
рока і обсаджена двома рядами
каштанів. Н а вулицях Києва ми
чули більше російської мови, хоч
люди говорили до нас україн
ською мовою, коли ми не розу
міли їх по-російському. З Володимирської Гірки чудовий вид на
Дніпро, острів Труханів та діль
ницю міста — Поділ. Цей вид
прикрашує пам'ятник князеві Во
лодимирові Великому, щ о стоїть
над самим Дніпром. По другій
стороні Дніпра є пляж, де ми ку
палися й пливали. М и відвідали
собор святої Софії, манастир Печерську Лавру, були в її підзе
меллях, де бачили мощі святих
та літописця Нестора, щ о жив у
цій Лаврі у княжі часи. Були ми
теж в українському оперному те
атрі на виступі балету. Другого
дня ми поїхали Дніпром до Канева. М и понесли квіти на моги
лу Тараса. Н а могилі нема хрес
та, тільки високий пам'ятник. М и
були з музеї Тараса Шевченка
та бачили там образ його моги
ли, як вона виглядала колись —
і там був хрест. М и бігали по лі
сі й познайомилися з канівськи
ми хлопцями. В Києві ми відвіда
ли теж могилу Лесі Українки,
славної нашої позтки, універси
тет та бібліотеку.

Ю р к о й Орест на Київських го
рах. За ними видно міст на
Дніпрі й пам'ятник князеві
Володимирові Великому.

Всі люди хвалили мене й мого
брата та допитувалися, де ми
навчилися говорити по-україн
ському.
Опісля ми полетіли до Львова
і там зустрінули нашу ріцню. М и
були теж у місті Івано-Франків
ському на Підкарпатті та в селі
Ямннця. М и купалися в річці
Бистриці. У Львові ми бачили ці
ле місто з Високого Замку. М и
відвідали собор святого Ю р а та
історичний музей де мали наго
ду оглядати правдиву козацьку
зброю. Львів — дуже цікаве міс
то, бо має багато старинних бу
дівель, особливо довкруги площі
Ринок. У Львові я грав копано
го м'яча з львівськими хлопця
ми. Вони були дуже приятельські
і говорили українською мовою.
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М и по :ернулися на один день
до Києва і звідтіля полетіли до
Відня. Я був теж в Італії, у Ве
неції та в Римі, де бачив Україн
ський Католицький Університет
та Малу Семінарію, де вчаться
українські хлопці. Мені шкода,
щ о мусів так скоро покидати
Україну; я хотів би знов поїха
ти туди.
Готуйсь!
Юрій Дейчакізський
П. С. Я належу до гнізда нова
ків „Карпатські птиці" у Клівлен
ді. Я відбув якраз свій шостий
новацький табір на оселі „Писа
ний Камінь".
" аа

ЧУДОВИЙ

(Ви, Новаки ,добрг знаєте, щ о
Україна в большевицькій неволі.
Большевики
вивозять
багато
українців у далекі, чужі землі, а
насилають в Україну багато сво
їх, москалів. Тому й так багато
чути московської російської мо
ви по наших містах. Але україн
ці таки говорять своєю мовою.
Як бачите, Орест і Ю р к о по
розумівалися по-українському зі
своїми однолітками, а всі україн
ці раділи, щ о хлопці, які народи
лися поза Україною — таки свою
мозу знають!).

„ПІКНІК Е В І Р У "

(Наше новацтво живе та новакує в усьому світі, теж і в Австра
лії. Про це знають всі читачі „Готуйся", бо новацтво з Австралії вже
нераз присилало нам свої дописи та світлини. В Австралії живуть
теж ще дуже мало цивілізовані племена тубільців. їх звичаї та жит
тя дуже цікаві. Тому хочемо розказати тут про забаву дітей із тако
го дикого племени. Написав нам про неї пластун-сеньйор Я. Б у лк а, щ о живе в Австралії).
Недалеко від християнської місії Ернабелла в Північній Австра
лії, серед племени тубильц.ів Шнтянтятяра находиться скелисте ло
же ріки Ваміката, у гірському пасмі Мусґрейв Ранджес.
Малі тубільченята називають теж „Ваміката" червону скелясту
гору на низині перед цим пасмом. Тому, коли появився поміж ними
18
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Австралійські тубільченята п р и своїй ватрі.

мандрівник Ф и л Воллес, вони п о ч а л и прохати його, щ о б узяв їх на
своі вантажні авта та повіз туди на прогулянку.
—

— „Ваміката талі п у л ь к а " —
казали вони.
—

„Віру, віру м у л я т а " —

—

„Пулі пулька тюта!" —

„Пікнік є віру!" —

велика піскова гора!

Чудова, пречудова!

— „ М а й віру Ваміката"! —
Вамікаті!
—

Ваміката —

Великі скелі, багато скель!
Багато доброї чагарникової їжі на

Б у д е чудова п р о г у л я н к а !

В р е ш т і ці діти діждалися своєї чудової прогулянки. В ж е в сьо
мій годині ранку стали громадитися діти над потоком, хоч ранок був
д у ж е холодний. В и х о д и л и вони зі своїх хат, чи р а д ш е повіток, обві
ш а н и х с у х о ю т р а в о ю „спініфекс", поодиноко та цілими гуртами. Д е 
які б у л и завинені в покривала, інші таки без одежі. Х о ч багато з н и х
тремтіло від холоду, всі сміялися, щебетали, м о в зграя пташат, і ду
ж е гарно співали. Р о є м обсіли вантажні авта. Раділи, к о л и авта під-
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кидали їх на вибоїстій дорозі. Вони запримічували все і все радува
ло їх: кожна дика квітка, кожна гарна птичка.
Щ е авта добре не задержалися біля піскової гори, коли діти вже
заметушилися і з криком кинулися навипередки до своєї улюбленої
„талі пулька". Вони розважалися по-свойому: вилазили на верх го
ри, бігли, повзли або котилися з неї вниз. Інші котили каміння, але
так справно, щоб не пошкодити ним нікого з інших дітей. Старші
хлопці помагали малятам карабкатися на гору. їм здавалося, щ о білі
люди — їх гості, а вони — господарі. Брали їх за руки, обводили по
горі, показували їм різні цікаві місця.
Набавившись досхочу, стали збирати, прадідівським звичаєм,
їжу, якої білі ніяк не зуміли б знайти. Більші хлопці ганялися за кріликами, перескакуючи зручно колючу, суху траву, то знов викопу
вали ящірок. Знаходили дикі помідори „кампарапля", червоні солод
кі ягоди, щ о живуть паразитами на інших рослинах, малі цибулини
„тюмната" та особливу лакоминку: личинки „вітчегі". Ці личинки
вони печуть у попелі яких 5 хвилин, і тоді вони мають смак картоп
лі з яйцями. А живуть ці личинки в різному корінні. Дівчатка за ста
рим звичаєм тубільців, збирали дрова на ватру, щоб спекти паляни
ці з розтертого зерна трави-спініфексу та шматки баранячого м'яса,
покраяні на їх, тубільний спосіб.
Від головного вогню діти запалили собі багато вогників та пек
ли на них свою добич. Навіть найменше з них розпалювало собі свій
вогник.
Коли дітвора з'їла печене м'ясо та поділилася паляницями й яб
луками (яблук дали їм у місії), розсіялася знов по долині й по чер
воній горі, шукаючи ягід і цибулини. Здавалося, щ о ніяк буде їх по
збирати до виїзду. Одначе, коли цей чудовий, повний вражінь день
добігав до кінця і сонце стало хилитися до заходу, діти самі повер
нулися до вантажників. Повернулися без непорозумінь, незгоди чи
неладу. Ніодної дитини не бракувало, ніодної не треба було кликати.
Щасливі й усміхнені діти обсіли роєм вози, які рушили в пово
ротну дорогу. Співи почалися знову. Справді, діти мали того дня чу
дову прогулянку — „пікнік є віру".
Я. Булка

^
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ЗАЙЧИКА-ПЕТРУСЯ

МИШКИ-ГРИЗИКНИЖКИ

Дорога Мишко!
Щ и р о дякую Тобі за листа! Ти так зацікавила мене тою неспо
діванкою на табори, щ о не можу вже діждатися червневого числа.
щоб довідатися, щ о це таке. (Це була книжечка-мальованка „Но
вацький табір", щ оїїВи всі вже певно маєте. Якщо ні — можна її ще
замовити в Адміністрації „Готуйся". — Примітка редакції).
Знаєш, Мишко, я мушу зрадити Тобі теж одну цікаву новину. Про
неї вже знають всі тут кругом, тому хочу й Тобі про неї написати.
Тепер будують у нашому таборі ще один курінь, тільки для самих
новаків. Я був би дуже щасливий, якби мені повезло дістатися цього
року до того куреня. Та на наступне літо я вже дістануся туди напев
но. Цього літа я буду дуже зайнятий, бо передаю табір під опіку най
молодшому „командантові" Адеві Стасюкові із Боффало, який буде
таборувати цього року вперше, зі своїми старшими братами та з бать
ками. Крім Адя приїде ще й решта „славного товариства", щ о необ
хідне до успішного таборування. Може декого із них знаєш? Це Мироньо Хомяк і Андрійко Бабюк з Рочестеру, Лідуня Цьолко з Боф
фало та Наталочка Бідюк із Гамілтону з Канади. Може і ще хтось
із наймолодших таборовиків, бо нам треба добрих помічників. . .
з батьками.
Знаєш, Мишко, є така пословиця, щ о хто приїде тільки раз на
Новий Сокіл, вже ніколи не відірветься від нього. Якась невидима си
ла притягає дітей на Новий Сокіл. Може тому, щ о табір такий гар
ний та щ о в ньому діється завжди так багато цікавого. Та про це са
ма переконаєшся, коли приїдеш. Кому любе таборування, той дуже
щасливий на Новому Соколі!
Ж д у Тебе в таборі! Будь здорова, Мишко!
Готуйсь!
Твій Зайчик-Петрусь
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біля тридцяти дописів. Ці допи
си приліплюємо на дошці. Всі ці
кавляться нашими газетками, ра
до читають і дописують до них.
Мирон Цибульський, учень
п'ятої „А" кляси, гніздо:
„Звірі Чорногори", рій:
„Рисі".

СТІННІ Г А З Е Т И
СВЯТО-МИКОЛА*ВСЬКОЇ
Ш К О Л И В ТОРОНТО
Дорога Редакціє!
Я хочу розказати всім читачам
„Готуйся" про наші стінні газет
ки. Може вони теж заведуть у
своїх школах газетки, якщо їх
ще не мають.
У Школі Святого Миколая є
дві стінні газетки. Газетка для
старших кляс називається „Дзві
ночок", а для нижчих „Віночок".
До „Дзвіночка" дописують учні
п'ятої та шостої кляси. Редакцій
на колегія поміщує в газетці до
писи і вірші учнів, як теж ма
люнки та загадки, які учні роз
гадують. Газетка „Дзвіночок" ви
ходить кожного місяця. В її ре
дакційній колегії є учні п'ятої
„А" кляси: Ліда Гнатейко, Марія
Перун і Мирон Цибульський.
„Віночок" читають учні ниж
чих кляс. її редагують учні чет
вертої кляси з їх учительною па
нею О. Ковалик. До „Віночка"
дописують учні про річниці та
свята, які припадають того міся
ця. До кожного числа надходить
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Дорогий „Готуйсю"!
Прошу надрукувати на Ваших
сторінках мого листа про нашу
школу.
Я — новачка і ходжу до СвятоМиколаївської Рідної Ш к о л и в
Торонто. Н а ш а школа нова й до
сить велика. Ш к о л у побудував
отець доктор Богдан Липський.
До школи ходить 400 учнів. На
ука в нашій школі відбувається
три рази в тижні, по дві години
денно. В школі вчить 16 учите
лів. Директор нашої школи —
пан Михайло Федак. Моя вчи
телька називається пані Яросла
ва Ломаґа. При нашій школі є ве
лика бібліотека. Учні змагають
ся, хто прочитає найбільше кни
жок. Тому ми читаємо багато
книжок та пишемо багато зміс
тів із них. Перша кляса щ е не чи
тає книжок, бо вони щойно кін
чають вивчати абетку. Я теж зма
гаюся в читанні українських кни
жок та пишу змісти з них, бо хо
чу одержати нагороду при кінці
року. Належу до „Гуртка пле
кання рідної мови" при нашій
школі.
Готуйсь!
Христина Вінтоняк, друга кляса.

Дорогий „Готуйсю"!
В місяці травні цього року від
булося спільне пластове Свячене
у нашій пластовій станиці в Ионкерсі. Крім пластової молоді взя
ло участь у Свяченому теж і стар
ше громадянство. На цьому гар
ному святі була теж окрема про
грама, щ о її приявні нагороджу
вали щедро оплесками. Мені при
ємно переслати світлини з цього
свята, щ о їх придбала новачка
Марійка-Марта Гніздовська. На
ваків, щоо вивчали теж по інших
станицях українські звичаї так,
як ми це робимо!
Новачка-Юне Орля
Надя Миськів
Дорогий „Готуйсю"!
Дня 17 березня цього року від
булося в нашій пластовій станиці
у Філядельфії свято нашого гніз
да „Перелетні птички" в честь
одній зі світлин бачите наші рої: Тараса Шевченка. Рої „Журав
новачок „Незабудьки" та новаків лі" та „Чайки" слухали, як се
„Бобри", обидва із близького до стричка Ярка розказувала про
Ионкерсу-Бронксу. Н а цій світ Тараса Шевченка. М и співали
лині ми виводимо гагілки під пісні про нашого великого поета
проводом нашої незаступимої сес та виголошували його вірші.
трички Слави Рудницької. На Н а ш рій поставив у цій програмі
другій світлині ми всі стоїмо з точку, в якій показував сцени із
нашою сестричкою Славою. В житя Тараса Шевченка та сла
другому ряді стоять: Марійка- вив його заслуги для України.
Марта Гніздовська, Марта Іван- На цьому святі нам мило прой
чишин, Ляриса Стасів, Надя шов час і ми навчилися багато
Миськів та новаки Орест Гонко про Тараса Шевченка, чого ми
і Роман Іванчишин.
досі ще не знали.
Дорогий „Готуйсю"! М и хоче
Новачка Таля Завадівська,
мо заохотити всіх новачок та но
рій „Журавлі".
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5) її То треба зробити із кожною
загадкою?
6) Прізвище славного запорізь
кого кошового, щ о вславив
ся походами на турків.
7) Ім'я козака Поповича, щ о
про нього постала славна ко
зацька пісня-дума.
8) Інакше: кайдани.
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ХРЕСТИКІВКА
Позем: слова, починаючи з го
рішнього рядка:
1) Буква, щ о на неї починаєть
ся ім'я славного галицько-во
линського князя, батька ко
роля Данила.
2) Солодка речовина, щ о ЇЇ
складають бджоли.
3) Назва одного із порогів на
Дніпрі, де стояла велика
твердиня.
4) Назва лікувальної місцевинп
у Карпатах, на самому захо
ді України. Означає теж наз
ву місця, звідкіля беруть
воду.
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9) Дівоче ім'я. Так називалася
славна українська княгинясвята.
10) Буква, щ о з неї починається
ім'я одного з перших київ
ських князів. Ц и м іменем на
звана могила-парк біля Ки
єва.
Букви читані згори вниз у се
редньому рядку дадуть назву
устанозп, до якої повинні вписа
тися новаки з початком шкільно
го року.

ЯК НОВАКИ КУПУВАЛИ
КНИЖЕЧКИ?
У таборовій крамниці можна
було купити такі книжки:
„Орися" Пантелеймона Куліша
за 25 центів.
„Новацький табір" — мальо
ванку за 50 центів.
„Медовий Телесик" Романа Завадовича за 40 центів.
„Абетка" з малюнками Петра
Холодного за 60 центів.
„Хлопці з зеленого бору" Роляника за 1 доляра.

„Ілля Муромець" Миколи По
гідного за 1 доляра 50 центів.
Юрко, Славко і Костик дістали
від батьків у день відвідин кожен
по 3 доляри і зараз же побігли
до крамнички, купувати книжки.
За своїх три доляри Ю р к о купив
чотири книжки, Славко п'ять
книжок і Костик три. Скажіть,
які книжки купив кожен із них?
А чи Ви їх теж вже маєте?

Ніна Мудрик-Мриц:
П Е Р Ш А СТІЙКА

Найменшенький в рої —

Тарас

Пішов на стійку перший раз
І хоч не знає він тривоги,
Тремтіли трішки в нього ноги.
Стояв уважно, хоч до сліз
По спині холодок поліз,
Хоч темряву посіяв вечір
А в ній страшні ввижались речі.
Похваливсь братчик пластунам:
— „Стояв Тарас на стійці сам!"
Тарасик заперечив: — „Ні,
Та ж равлик помагав мені!"
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