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ПЕРЕДПЛАТА „ГОТУЙСЬ" у 1969 році: В ЗДА — 3.00 доляри, 

в К А Н А Д І — рівновартість 3-ох американських долярів, в В Е Л И К І Й 

БРИТАНІЇ — рівновартість 2.80 американських долярів, в АВСТРА-

Л П — 2.50 американських долярів. 

„ГОТУЙСЬ" Д Я К У Є ЗА Д А Т К И Н А Ф О Н Д : 

Пані Евгенія Барицька із Судбури, Канада склала одного доляра. Новак 

Мирон Гарванко із Вілмінґтону склав два доляри на дарові передплати „Готуй
ся" бідним дітям. Старша Пластунка Міма Коропей склала два доляри на Фонд 
„Готуйся". Пластова Станиця в Елізабеті склала п'ять долярів на Фонд, замість 

квітів на могилу отця Романа Боднара. 
Юрій Сироїд із Канади склав три доляри на дарункову передплату і одно

го доляра на Фонд. Новачка О. Поліщук склала три доляри на дарункову пе
редплату та два доляри на Фонд. 

Новачки із Трентону переслали зі своїми передплатами одного доляра на 
Фонд. Гніздо новаків „Звірі з Чорногорії" з Торонто ск 'лярів 5.80 на 

Фонд. 29-те Гніздо Новаків „Діти пралісу" із Рочестеру склало тринадцять до
лярів на Фонд. Новаки Віра й Надя Скоп із Каліфорнії склали два доляри на 

дарункові передплати та два доляри на Фонд. Новак Юрій Тисовський склав 

50 центів на Фонд. Рій новачок „Чайки" із Вілмінґтону склав п'ять долярів на 
Фонд. „Готуйсь" щиро дякує та жде дальших датків! 



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. З (144) Березень 1969 

Учітеся, брати мої! 

Думайте, читайте, 

І чужого научайтесь, 

Свого не цурайтесь: 

Бо хто матір забуває, 

Того Бог карає, 

Чужі люди цураються, 

В хату не пускають, 

Свої діти, — як чужії, 

І немає злому 

На всій землі безконечній 

Веселого дому. 

(Це уривок з довшої поеми Тараса Шевченка „ПОСЛАНІЄ". 

Вона названа так само, як називали листи апостолів до перших хрис

тиян. Апостоли повчали в тих листах, як жити християнам. А в сво-

йому „Посланії" Тарас Шевченко вчив українців, як бути їм добри

ми українцями. В підзаголовку ,Досланія" написано, що воно звер

нене до всіх українців, навіть до тих, що їх ще не було на світі, ко

ли писав Тарас Шевченко. Отже важне воно для, нас. Тому прочи

тайте добре цей вірш, навіть кілька разів і подумайте, чи Ви посту

паєте так, як каже Тарас Шевченко). 



Мал. Ніна Мудрик-Мрнц 

Тарас Шевченко: 

З А П О В І Т 

ЯК УМРУ, ТО П О Х О В А Й Т Е 

М Е Н Е Н А МОГИЛІ, 

СЕРЕД СТЕПУ ШИРОКОГО, 

Н А ВКРАЇНІ МИЛІЙ; 

Щ О Б Л А Н И Ш И Р О К О П О Л І 

І ДНІПРО І КРУЧІ 

БУЛО ВИДНО, — БУЛО ЧУТИ, 

ЯК РЕВЕ РЕВУЧИЙ! 



поховайте та вставайте, 

кайдани порвіте, 

і В Р А Ж О Ю ЗЛОЮ КРОВ'Ю 

ВОЛЮ ОКРОПІТЕ! 

І МЕНЕ В СІМ'Ї ВЕЛИКІЙ, 

В СІМ'Ї ВОЛЬНІЙ, НОВІЙ, 

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОМ'ЯНУТИ 

НЕЗЛИМ, ТИХИМ СЛОВОМ! 

(Це найкращий і найважливіший із віршів нашого найбільшого 

поета ТАРАСА Ш Е В Ч Е Н К А . Кожен новак та новачка повинні йо

го знати добре на пам'ять, тому й подаємо його тут. Коли співаємо 

цей „Заповіт", треба станути на струнко, так, як тоді, коли співаємо 

,$Це не вмерла" або Пластовий гимн). 

. Д р И Г О й И 

Л и ш к и 

/ Р И З И К Н И Ж К И 

Найкращою здалася і мені і 

Андрійкові наша подорож до Ка-

нева. Одного погідного дня вста

ли ми раненько, поснідали та 

поспішили до пристані над бере

гом Дніпра. Тут вже ждав нас 

кораблик-ракета, що ним ми ма

ли плисти до Канева. Андрійко-

ва мама та й інші подорожні при

містилися вигідно в кораблику. 

Ракета рушила з місця і ми по-

плили по синіх водах Дніпра. 

З-перед наших очей зник швид

ко прекрасний образ столичного 

Києва і розгорнулися мальовни-



чі краєвиди обох берегів Дніпра. Правий беріг Дніпра високий, по

критий зеленню, а лівий низький, легко спадистий. Дорогою зустрі

чали ми рибальські човники й різні кораблі. Подорож Дніпром бу

ла приємна й тривала біля трьох годин. Причаливши до канівської 

пристані, ми висіли й розглянулися. Перед нами видніла Чернеча 

Гора. На її верху стоїть могила найбільшого сина українського на

роду — Тараса Шевченка. Це була мета нашої подорожі. 

Нам прийшлося спинатися стрімкою дорогою на Чернечу Гору. 

Андрійко привіз зі собою вінок зі синіх волошок, щоб скласти його 

на могилі Тараса. Ми спиналися все вище й вище вгору. Зупиняли

ся коротко, щоб відпочити, подивляли чудовий вид на широкий Дні

про і йшли далі. Ось ми вже на верху. Підходимо сходами до моги-

ли-пам'ятника. Андрійко складає свій вінок у стіп поета. Андрійко-

ва мама клякає і молиться. Всі подорожні йдуть за її прикладом. Ми 

підводимося. До нас долучуються ще нові групи подорожніх. Хтось 

починає співати „Заповіт" Шевченка. Десятки уст підхоплюють піс

ню. Грімко лунає вона, і перед нашими очима неначе встає постать 

великого Шевченка, що кличе нас: 

„ ... вставайте, 

Кайдани порвіте 

І вражою злою кров'ю 

Волю окропіте". 

Довго ще стояли ми на могилі Тараса Шевченка. Я слухала, як 

Андрійкова мама розказувала йому про важкий життєвий шлях Та

раса, про силу його вічно живої поезії, що промовляє до кожного 

українця, де б він не жив у широкому світі. Опісля вказала на моги

лу ,де на високій вежі стоїть вилита з бронзи постать Шевченка 

і промовила: 

— Колись українці здвигнули на могилі Шевченка величезний 

залізний хрест. Сам Шевченко був дуже побожний і багато його вір

шів — це переспівані молитви. А для доброго християнина нема кра

щого пам'ятника, як хрест. І пам'ятник, хоч би який гарний та вели

кий — хреста не заступить. Тож невелику честь зробила безбожна 

комуністична влада, заступаючи хрест оцим пам'ятником. 

Із Дніпра подував лагідний вітер. Ми проходимо попри ряди 

гнучких, зелених тополь, попри клюмби плеканих квітів і прямуємо 

до літературно-пропам'ятного музею Тараса Шевченка. Цей музей 

тут зараз, побіч. Тут виставлені різні речі та записки Тараса Шев

ченка. Ми уважно прислухалися до слів працшниці музею, що по

яснювала нам це все. Прикро було нам, коли вона сказала, що тут 



Тепер хреста на могилі Тараса нема, а за те поставили пам'ятник. 

майже нема справжніх картин ні записок Тараса Шевченка. Все це 

відбитки, або, як їх звуть, макети, правдивих пам'яток. 

Щ е востаннє повернулися ми на могилу Тараса Шевченка. Ан-

дрійкова мама взяла з могили грудку землі на спомин. Сонце вже 

починало спадати на захід, коли ми сходили вниз до пристані. Ми 

ще довго дивилися з кораблика на обриси Чернечої Гори, що відби

валася на тлі заходячого сонця. Мені здавалося, що справді не мож

на було піднайти кращого місця під могилу Тараса Шевченка, як 

Чернечу Гору в Каневі. Щоб згідно його бажання, з неї: 

... лани широкополі Було видно, було чути, 

І Дніпро і кручі Як реве ревучий ... 

За обрієм зникав Канів і ми плили Дніпром у сторону Києва . .. 

(Далі буде) 



З А Ч А Р О В А Н А СОСНА 

(Сценка для новацтва з нагоди тридцятиліття проголошення 

державности Карпатської України). 

(Сцена представляє верх гори в Карпатах. Збоку кущі ялівцю, 

по середині велика сосна, напів-обгоріла). 

МАРІЧКА (Дівчинка в гуцульському одягу, вибігає на сцену. За

глядає всюди, далі махає комусь рукою): Івасю! Івасю! Сюди, 

мерщій! 

ІВАСЬ (Трохи менший від Марічки, теж в гуцульській ноші, вибі

гає, розглядається): Нема тут нікого? Можна йти? 

МАРІЧКА: Нема, нема! І сосна обпалена стоїть, все, як дід розка

зували. Але де це Михась та Анничка? (Гукає за сцену): Анни-

це! Михааа1)! А ходіть сюди! 

(АННИЦЯ й МИХАСЬ, одягнені так, як і інші діти, входять 

поспішно). 

А Н Н И Ц Я : Ми припізнилися, бо нас перестрів піонер вожатий2) та 

допитував, куди йдемо. 

М И Х А С Ь (Сміється): А ми йому відповіли, що до старої сосни і по

бігли! І він не мав часу далі розпитувати, чого ми туди йдемо! 

МАРІЧКА: Добре ви зробили! Йому, ворогові нашому, не треба зна

ти, чого ми зібралися тут саме сьогодні, п'ятнадцятого березня... 

ІВАСЬ: Я й сам не знаю! Я прийшов, бо ти казала прийти! 

МАРІЧКА: За те я вже знаю, чому казала! Бо мені дід розка

зував, що це зачарована сосна. Щ о саме тридцять років тому 

тут сталося щось дуже важливе. Та поміж людьми говорити про 

це небезпечно. Якби большевики почули — покарали б. Дід ка

зав, що тільки ця сосна, високо в горах, де ніхто не чує, може 

розказати нам про все. 

А Н Н И Ч К А : А коли ж вона почне вже розказувати ? Мені лячно тут 

ждати! 

МАРІЧКА: Цього я теж не знаю. Ось сядьмо тут під кущем ялівцю, 

щоб бачити добре її всю — і пождемо. А щоб не було страшно 

співаймо. 

(Сідають громадкою і співають): 

Горіла сосна, горіла! 

Горіла сосна, горіла 

Під нев3) Марічка сиділа . . . 

(Довкруги сосни показується червоняве світло, неначе б вона 

справді горіла). 



День виборів до сойму Карпатської України. Як бачите, всі сходили

ся голосувати одягнені, мов на свято; вулиці міст були теж святково 

прикрашені. І бачите теж, що на брамі видніє напис із вірша 

Тараса Шевченка. 

ІВАСЬ: Ой, не співаймо далі! Вона неначе справді горить! 

(Чути гуркіт грому). 

А Н Н И Ц Я : І грім неначе десь ударив, а такою ранньою весною гро

ми ще не б'ють! 

МИХАСЬ: Чи не краще б нам втікати? 

(Знов вдаряє грім. Появляється СІЧОВИК, неначе б вийшов 

із сосни. Він в гугіульському одягу, на голові в нього мазепин-

ка, на рукаві синьо-жовта опаска, в руках кріс). 

МАРІЧКА (Виступає відважно на перід): А ви хто, дєдю4) ? 

СІЧОВИК: Я — Карпатський Січовик. Саме тридцять років тому я 

стояв під оцією сосною та здержував своїми пострілами мадяр

ське військо. 

А Н Н И Ч К А (Несміливо, з-поза плечей Марічки): А куди вони хо

тіли йти? 

СІЧОВИК: Вони хотіли здобути місто Хуст, що там внизу, столицю 

Карпатської України. А саме в той час у Хусті радив наш сойм. 

Ми самі, всі українці із Срібної Землі вибрали собі найкращих 

людей і вони радили за нас у Хусті. І саме того дня вони прого

лосили, що Карпатська Україна буде вільною Українською Дер

жавою. Вибрали тоді і нашого президента. . . 

МИХАСЬ: Чи це не той отець Августин Волошин, що бабуся каже 

мені молитися щовечора за його душу? 



СІЧОВИК: Так, це був наш президент. Але коли сойм проголошу

вав нашу незалежність, у той сам день підступали під столицю 

вже наші вороги-мадяри. Ми, Карпатські Січовики, хоч дістали 

щолиш дуже недавно зброю в руки, боролися завзято за кожну 

полонинку, навіть за кожну сосну. Тоді й загорілася ця сосна, 

що перед вами, від мадярських гранат. 

МАРІЧКА (3 острахом): А ви, дєдю, не згинули? 

СІЧОВИК: Я не згину, як довгу ви, українські діти, не забудете про 

ці славні дні. Як довго приходитимете під цю зачаровану сосну... 

ІВАСЬ: То значить — ви не згинете ніколи! 

АННИЧКА: Ми будемо приходити сюди щороку і згадувати, що ми 

теж були колись вільні, що мали свою державу, хоч тепер і па

нують над нами большевики .. . 

МИХАСЬ: А коли виростемо, то візьмемо кріси в руки, так, як і ви 

тридцять років тому! 

МАРІЧКА: І самі побачите, що одного дня ми прийдемо сюди, щоб 

зголосити, що Карпатська Україна — ні, вся Україна — вільна. 

СІЧОВИК: Я ждатиму, бо я знаю, що ви прийдете! (Зникає. Полум'я 

кругом сосни пригасає). 

МАРІЧКА (Розглядається): Він зник? Де він? 

ІВАСЬ: А щойно тут був і говорив з нами! 

А Н Н И Ч К А (Налякано): То він був живий, чи мертвий ? 

МИХАСЬ: Мабуть був живий, хоч певно тоді й загинув під цією 

сосною . . . 

МАРІЧКА: Ні, він живий — бо ми живі. Бо ми ніколи не забудемо, 

що це наша земля, не мадярська і не большевицька! 

Ш А С Ь : Гляньте! Гляньте! Тут, на сосну! Осьтут, де був мертвий, 

обгорілий пень — ростуть нові, зелені паростки! 

АННИЧКА: Це ж ми! 

МАРІЧКА: Це ростуть молоді українці і виростуть колись ген аж до 

хмар — на славу Україні! 

(Заслона) 

ПОЯСНЕННЯ: 

1) Миха' — гуцули в горах, коли перегукуються, часто так скорочують свої 

імена. 

2) Шонервожатий — це провідник дитячої большевицької організації, де ви

ховують дітей на комуністів та вчать шанувати Росію, а не Україну. 

3) Нев — це значить „нею". В різних околицях України люди на селах го

ворять трохи інакше, як це мало б бути в українській літературній мові. 

4) Дедьо — так називають у Карпатах дядька, або взагалі кожного 

старшого. 

8 



КАмА-У 

К О Л И П Р И Й Ш О В Н О В И Й „ Г О Т У Й С Ь " . . . 

Уля належить до роя „Лисич

ки" а Ігор до „Бобрів". Уля має 

сходини в п'ятницю зараз після 

науки, а Ігор іде на свої сходини 

просто зі школи українознавства 

в суботу. Так буває кожного кін

ця тижня і все є в порядку. Тіль

ки раз у місяць починається не

щастя: це тоді, коли приходить 

нове число „Готуйся". Уля діс

тає його на сходинах ще в п'ят

ницю. Правда, Уля й Ігор мог

ли б діставати одного „Готуйся" 

разом. Але Ігор виймив ще в 

грудні свої ощадності зі „свинки 

і заніс братчикові на сходини на 

передплату. Тоді сказав Улі, що 

„Готуйсь" буде його. Тоді Уля 

мусіла щось робити. Отже роз

плакалася і пішла пожалувати

ся мамі. Мама, як звичайно, зав

важила спершу, що дуже негар

но жалуватися на брата, а по

тім порадила, щоб і Уля витряс

ла свою „свинку" та передпла

тила „Готуйся" окремо. 

— Зрештою, — казала мама, 

— вашому „Готуйсеві" треба як-
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найбільше передплат, щоб міг 

рости щораз більший та прино

сив вам щораз більше цікавого, 

може навіть і кольорові об

разки. . . 

Не було ради. Улина „свинка" 

теж спорожніла! Але за те Уля 

мала свого „Готуйся" вже в п'ят

ницю, а Ігор свого аж у суботу. 

От тоді саме й починалося! 

В п'ятницю по полудні ніхто 

не вчиться. Отже Уля прийшла 

сьогодні зі сходин, перезулася у 

м'які виступці, вилізла з ногами 

на канапу і вийняла з торби „Го

туйся" за лютий. Спершу прочи

тала оповідання про Надійну та 

героїнь. В оповіданні були світ

лини таких двох дорослих пань. 

Уля вже думала, що це зовсім не 

буде цікаве. Але коли стала чи

тати, як то мама прасувала без

рукавний з вишиваною блюзкою 

(Улина мама теж такий має!) — 

то вже прочитала одним душком 

аж до того, як Надійна (смішна 

така!) — впала за піч у пивни

ці. Коли ж дочитала до кінця, 

аж випростувалася на гордощах. 

Надійна боялася зразу признати

ся, що збила глечик із квіткою. 

А вона, Уля, призналася зараз 

сестричці, коли схопила Христю 

в грі за рукав та роздерла су

конку. 

Уля хотіла бігти розказати про 

це мамі, але Ігор був у сусідній 

кімнаті. Якби почув, що Уля вже 

має „Готуйся", міг би був їй ві

дібрати. 

Стала отже читати далі про те

лефонічну розмову Мишки-Гри-

зикнижки. Мусіла аж закрити 

уста рукою, щоб не розсміятися 

в голос, коли телефоністка хоті

ла получити мишку з пекарнею. 

Думала, що вона хоче не книж

ки, а . . . торта! 

А далі Уля таки вже не втер

піла. Скочила з канапи і побігла 

до мами, до кухні. 

— Мамо, ти знаєш? Виходить 

нова книжка! 

Мама виключила електричний 

мішак, щоб не гуркотів. 

— Книжка? Яка? 

— „МИХАИЛИК", ця, що ми 

вже її маємо. Ти знаєш? Діти її 

вже розкупили і вона виходить 

наново! 

— Ну, коли ти вже її маєш, то 

й добре ... — і мама хотіла знов 

спокійно забиратися до роботи. 

— Мамо, але Галя ще не має 

цієї книжки, а в неї за два тиж

ні уродини! Я хочу їй дарувати! 

— Чому ж би ні? Купи їй за 

свої ощадності! 

— Мамо, але в моїй „свинці" є 

тільки п'ятнадцять центів ... — 

вела Уля далі жалісливо. Та по

кінчити справу їй таки не дове

лося, бо Ігор ввірвався з галасом 

у кухню. 

— Щ о ? Де? Яка книжка? Ме

ні треба її на подарунки, бо за 

тиждень мають в рої іменини 

Івась, Грицько та Василько. Ка

жи, ну кажи! 

— П'яте з черги видання ,,МИ-

Х А И Л И К А " Марії Дмитренко, 

ілюстрації Мирона Левицького, 
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цша один доляр і пів ... — ста

ла виголошувати повагом Уля, 

немов відповідь учительці у 

школі. 

Та Ігор не дав їй докінчити: 

— Стій, а звідкіля ти це 

знаєш ? 

Уля знала, що це небезпечно, 

але ж не могла не сказати 

правди: 

— Вичитала в „Готуйсеві" за 

лютий.. . 

Ігор вигукнув диковинно, мов 

найлютіший ватажок індіян та 

метнувся в Улину кімнату. Уля 

за ним, з не менше голосним кри

ком. Стали борикатися за „Го

туйся". Мусіла мама їх розборо-

нювати, грозячи Ігореві, що ко

ли подре газетку, мусітиме дати 

завтра Улі свою. 

Це зрештою помогло і Ігор по

дався у свою кімнату, воркочу

чи люто та розмахуючи кулака

ми. А Уля сіла знов на канапі, 

вирвала картку зі свого домаш

нього зошита та хотіла писати 

розгадку образкової загадки. На

писала швидко: 

— На першому образку бачу 

діда-снігура. Він стоїть на май

данчику в місті. А по вулиці 

йдуть різні діти .. . 

Написала і не знала, що далі 

писати. Так задумалася, що й не 

чула, як Ігор підійшов до неї нев-

шпиньах та заглядав їй через 

рам'я в журналик. 

— Не знаєш, що далі писати? 

— спитав її так чемно, що Улі аж 

жаль його стало. Уля подумала 

хвилинку, а потім відповіла: 

— Ні, я знаю, що писати, тіль

ки не знаю, що ці всі діти тут 

роблять на вулиці. 

— А я знаю! •— аж вигукнув 

Ігор. — Таж кожне з них робить 

якесь добре діло! Не бачиш? — 

і став розказувати, мов накруче

ний, а Уля записувала пильно. 

Разом покінчили швидко писа

ти а тоді Ігор прочитав вголос із 

„Готуйся" допис Андрійка „Звід

кіля мій рід"? Обоє рпнили, що 

коли підуть в неділю до бабусі, 

добре випитають її про всіх своїх 

предків, щоб і собі написати та

кий допис. 

Опісля вивчити лічилку „Івась 

і Ганнуся і дід сніговий". Ігор 

дуже радів, що він покаже її всім 

новакам, аж опісля вони знай

дуть ЇЇ в „Готуйсеві". 

Потім ще Уля запримітила, що 

на обкладинці внутрі були подя

ки новакам, що передплатили 

„Готуйся" бідним дітям. Тоді ста

ли обоє домовлятися, коли то 

й вони зможуть вислати таку пе

редплату? Бо коли кожне не 

їстиме в школі після полуденку 

тієї шоколядки, то заощадять 

денно 20 центів . . . 

Це були складні рахунки і во

ни ще й не долічилися до кінця, 

коли вже прийшов з праці тато. 

— Тату, а ми маємо щось но

ве! Маємо нове число „Готуйся"! 

— вибігла йому назустріч Уля. 

— І сьогодні на нашій годині 

читання прочитаємо тобі віршик 
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із нього! Такий про Лесю Укра

їнку! Ти певно не чув його ще 

ніколи! — запевнював Ігор. 

— Як то? Ви маєте вже обид-

воє „Готуйся"? — Дивувався та

то. — А мама мені завжди ка

зала .. . 

— Ми обидвоє маємо одного 

„Готуйся", а завтра матимемо 

ще й другого! — прощебетала 

Уля і вони обидвоє, побравшись 

за руки, побігли накривати стіл 

до обіду, Бо це була теж їх спіль

на робота. 

Володко з Гаїв: 

Була неділя. Повівав теплий вітерець і почало пригрівати сон

це, хоч тільки розпочалася друга половина березня. На широких ла

нах України повиступали з-під снігу смуги чорної землі, а над ними 

носився спів жайворонків. 

На подвір'ях та в садах був теж гамір. Кудкудакали кури, всю

ди літали горобці з голосним цьвіріньканням. 

Юрко та інші діти вибігли з хати і приглядалися, як по подвір'ї 

текли струмочки води з розталого снігу. Щоб вода не задержувала

ся на подвір'ї та щоб не було болота, діти взяли лопати, прокопали 

рівці у м'якому снігу і вода поплила тими рівчаками в садок. 

Враз почулися з сусіднього подвір'я голоси: 

— Бузьки! Бузьки прилетіли! 

Очі всіх дітей піднялися вгору. А там кружляла повагом грома

да бузьків, що саме прилетіли з теплих країн, мабуть із Єгипту, 

з Африки. Спершу летіли вони дуже високо, а згодом стали спуска

тися щораз нижче. Два з них відлучилися від громадки. Покружля

ли ще кілька хвилин над селом, немов хотіли впевнитися, що справ

ді потрапили в рідне село. А потім злетіли на стодолу сусіда, що жив 

над річкою. Саме там було бузькове гніздо, що залишилося з мину

лих літ. Решта громади бузьків полетіла на другий кінець села. 
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Ті бузьки, що осіли, як лиш станули ногами на твердий дах, 

підняли свої червоні дзьоби вгору і почулося: „кле-кле-кле". . . 

Дітям здавалося, що цей клекіт якийсь дуже радісний. Мабуть 

бузьки раділи, що повернулися на рідну землю, до свого гнізда, що( 

його будували останніми роками. Разом з бузьками раділи діти. 

Тим часом бузьки відпочили трохи після далекої дороги, закле

котали ще раз і взялись порядкувати у гнізді. 

Бузько будує гніздо звичайно на даху хати, стодоли чи іншого 

будинку. Дуже мало коли будує його на дереві. Хіба, що на стовбу

рі, що з нього обтяли галузки, люди покладуть навмисне трохи рі-

ща на приману бузькові. Дуже помагає теж, коли покласти на да

ху колесо з воза, бо це добра підстава для бузькового гнізда. Люди 

радо це роблять, щоб бузько загніздився на хаті, бо кажуть, що це 

приносить щастя. 

Тим часом діти пильно слідкували за бузьками. А ті полетіли на 

край лісу, щоб шукати там патиків на своє гніздо, бо бузькові гніз

да — з патиків. Кожного року бузьки докладають до давнього гніз

да трохи прутиків, і так гніздо росте вгору з року на рік — часом до

ходить і до височини одного метра. У боках такого гнізда живуть 

часто горобці — і там їм добре й безпечно. 

Перші дні бузьків після повороту з теплих країн — не дуже ве

селі. Тоді ще нема так багато жаб, ящірок, слимаків та інших малих 

тваринок, що ними живляться бузьки. Щойно тоді, коли трава зазе

леніє і сніг вже зовсім щезне — бузьки мають подостатком їжі. Тоді 

й надолужують собі за передвесняну голодівку. 

Діти приглядалися життю бузьків і раді були допомогти їм 

якось прожити важкий час. Та бузьки і не глянуть на підкинеш хар

чі. Вони їдять тільки те, що самі зловлять живе. 

Тому діти ждали і тільки заглядали цікаво, коли то в гнізді ви-

ляжуться бузьченята, бо хотіли бачити, як батьки будуть їм прино

сити поживу та годувати їх дзьобами. 
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Генерал-хорунжий Роман Шухе-

вич - Тарас Чупринка, командир 

Української Повстанської Армії. 

Дорогий „Готуйсю"! 

Читала я в Тебе дописи нова-

ків про їх рід і хочу написати де

що і про наш рід. Питаю мами, а 

вона відповідає мені: 

— Дитинко, наші роди, мій і 

твого тата такі давні й великі, що 

всього про них я ніяк не змог

ла б тобі переповісти. Ти сама 

пригадай собі, що знаєш, то бу

де на тебе малу досить. 

Стала я нагадувати, бо виду

мувати не можна: це має бути 

правда. 

От нагадалося мені щось таке, 

що мені здається гарною казкою. 
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Щ о дуже недавно був у нашому 

роді один пластун, що став опіс

ля командиром Української Пов

станської Армії. Він провадив 

повстанців проти ворога нашої 

далекої дорогої України. Це був 

мамин дядько, генерал Роман 

Шухевич. Повстанці звали його 

Тарас Чупринка. Він згинув у 

бою з большевиками дня 5 берез

ня 1950 року. 

Це я написала і понесла про

читати мамі. Мама сказала: 

— Добре ти, дитинко, написа

ла. Я думаю, що читачам „Го

туйся" буде теж цікаво, що твій 

прадід Володимир Шухевич був 

редактором першого українсько

го дитячого журналика „Дзві

нок". Цей журналик почав вихо

дити вже більше, як 75 років то

му у місті Львові. 

Далі мама радила написати, 

що мої батьки походять зі ста-

ринних українських священичих 

родів, що всі дуже любили Укра

їну і вчили своїх дітей любити її 

та служити Їй, а коли треба, то 

й життя віддати, так, як дядько 

Роман Шухевич. 

Тоді й я пригадала собі, що 

мої діди та їх брати, Шухевичі 

й Яримовичі боролися в першій 

світовій війні в Українських Сі

чових Стрільцях та в Україн

ській Галицькій Армії. 

Готуйсь! 

Маруся Яримович 

18-те Гніздо Новачок в 

Н ю Иорку, рій „Коню-

шинки". 

Дорогий „Готуйсю"! 

Сьогодні хочу Тобі написати про себе й наш рід. Я, Теодор Лех-

ман, народився дня 25 серпня 1957 року в місті Боффало у стейті Н ю 

Иорк. Коли мені було сім років, я поїхав вперше на пластову оселю 

Новий Сокіл. Спершу я не знав нікого з новаків, але коли пізнав 

ближче таборування, дуже полюбив табір. Тепер ходжу точно на всі 

новацькі сходини, люблю новацтво та відбуваю що року табір на 

пластовій оселі. 

Мій рід походить із Західньої України з околиць Тернополя, зі се

редньо-заможної родини. Мій дідо розказував мені як він був стар

шиною в Українській Галицькій Армії та в Армії Української Народ-

ньої Республіки. Йому було вісімнадцять років, коли пішов до вій

ська. 

Я вчуся читати й писати по-українському і люблю грати на 

скрипці. Маю родину в Німеччині та в Україні. 

Теодор Лехман 
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Р А З , Д В А , Т Р И ! 

Слова й музика О. Тарнавської 
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Раз, два, три; раз, два, три, 

Поспішаймо новаки (новачки). 

Нам уже в домівку час, 

Там наш братчик жде на нас (Там сестричка жде на нас). 

Раз, два, три; раз, два, три, 

Поспішаймо новаки (новачки). 

Раз, два, три; раз, два, три, 

Поспішаймо, новаки. 

Нас чеають змаг і гри 

І чудовії казки. 

Раз, два, три; раз, два, три, 

Поспішаймо, новаки. 

Раз, два, три; раз, два, три, 

Станьмо дружньо у ряди. 

Заспиіаймо пісню враз, 

Хай весь світ почує нас. 

Раз, два, три; раз, два, три, 

Поспішаймо новачки! 

(Як бачите, цю пісню можуть співати і новаки і новачки; і пев

но одним і другим, вона подобається. В першій строфці ми подали, як 

зміняти слова, коли співають новачки. У дальших строфках навач-

ки вже самі будуть знати, бо це так, як і в першій). 
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п о б л и з ь к о г о 

Новак Олесь Кузишин намалю

вав сам таку обкладинку, як ма

ла книжка „Михайлик", на вис

тавку сценки „Антипкові приго

ди". Ц ю сценку ставили новаки 

в Н ю Иорку з нагоди Святого 

Миколая. На світлині Олесь з 

обкладинкою „Михайлика". 

Новак Олесь Кузишин із Н ю 

Иорку пише : 

Дорогий „Готуйсю"! 

Я прочитав книжку про „МИ

ХАЙЛИКА", що її написала 

письменниця Марія Дмитренко. 

Там описує вона хлопця Михай

лика, що служив розвідником в 

Українській Повстанській Армії 

вже коли йому було тринадцять 

років. Він ходив разом з іншими 

партизанами на різні рейди. З 

ним ішов його нерозлучний пес 

Бровко. Опісля, коли Михайлик 

і командир були відтяті від сво

го відділу, Михайлик врятував 

життя хворому командирові. За 

це його нагородили Бронзовим 

Хрестом Бойової Заслуги. 

Мені ця книжка подобалася, 

бо я люблю оповідання про бої, 

особливо, якщо там описується 

якінебудь українські війська. Ме

ні власне найбільше подобалася 

військова формація Українська 

Повстанська Армія, тому ця 

книжка мене дуже цікавила. Хо

робрий і відважний хлопець Ми

хайлик, який так дуже любив 

Україну, може бути прикладом 

для нас усіх, українських дітей. 

Новак Олесь Кузишин 

з Н ю Иорку 
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Новак Андрій Дзерович зі своєю городиною. 

Новак Андрій Дзерович з Н ю 

Норку пише: 

Як я здобув вмілість 

огородника? 

На весні я приготовив у нашо

му городі грядку. На ній я по

сіяв цибулю, буряки, моркву, ку

курудзу й горошок. Я поливав 

це кожного дня. Через два тижні 

зійшов горошок, а з ним і решта. 

Смачна була зупа із власної 

городини! 

Все так добре зійшло, що я по

садив ще кавуни і сині бакла

жани. Кавуни розрослися на весь 

город, але ніодин кавун не зав'я

зався. Сині баклажани виросли 

чудові і я зробив з них світлину. 

Андрій Дзерович, Сьоме 

Гніздо „Діти степу", рій 

„Лиси", Н ю Иорк. 
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Новачка Люба Мостова з Нюарку пише: 

ДРУЖБА 

При кінці сходин сестричка сказала новачкам, що завтра рано 

вони вирушають на прогулянку. Отже щоб нині, коли прийдуть до

дому, спакували свої наплечники. Коли новачки почули про прогу

лянку, всі дуже втішилися. Найбільше тішилися Орися і Катруся. 

Орися й Катруся були найкращі подруги. Вони жили в тій са

мці кам'яниці, тільки на іншому поверсі. Вони ходили разом у шко

лу і на сходини у пластову домівку. 

Тепер Орися й Катруся поспішали додому, щоб спакувати на

плечники на завтрішню прогулянку. Товаришки, прийшовши додо

му швидко спакувалися і розпращалися, бо треба було виспатися 

і бути сильними на прогулянку. 

Йдучи спати, Орися думала ,як то буде на прогулянці, як Кат

руся та вона будуть лазити по горах і що там гарне побачать. 

Настав ранок. Перші промені сонця прорвалися з-поза завіси. 

Орися поволі пробуджувалася. її збудив дзвінкий спів пташок, що 

цвірінькали на галузці біля вікна. О, який гарний день! Якраз до

бра погода на прогулянку! 

Орися вдягнулася швиденько і вже хотіла телефонувати до Ка

трусі, коли задзвонив телефон. Це була Катруся. Вона з жалем по

відомила Орисю, що не може брати участи в прогулянці, бо захво

ріла. Почувши це, Орися дуже посумніла. Це вперше Орися йшла 

в пластову домівку без Катрусі. 

Зайшовши в домівку, Орися привіталася зі сестричкою та ска

зала, що Катрусі не буде на прогулянці. Коли вже зійшлися всі но

вачки, вони поїхали разом зі сестричкою автобусом у гори. 

Там висіли з автобуса, взяли свої наплечники і рушили в доро

гу. Дійшли до стежки, що вела в ліс. О, як гарно в лісі! Кругом спі

вають пташки, тут і там пробіжить зайчик або білка і чути стук дят-

ля об дерево. Так гарно пахнуть сосни! О, як приємно вдихати це лі

сове повітря. 

Незабаром лісова стежка вивела їх на зруб. Йдучи зрубом но

вачки побачили суниці, що червоніли поміж травою. Новачки пови

тягали швидко свої їдунки та за дозволом сестрички стали напов

нювати їх ягодами. Потш сестричка проголосила відпочинок. Всі но

вачки розташувалися вигідно та почали подивляти краєвид. Неза

баром сестричка казала всш взяти на плечі наплечники й рушити 

в дорогу, щоб дійти до заплянованого місця, де мав відбутися змаг 
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Люба, Ліда й Олько залюбки читають разом книжки. 

у бігу. Новачкам не дуже хотілося вставати, але знали, що це місце 

вже недалеко і треба туди якнайшвидше дістатися. Вони йшли ще 

трохи лісом і незабаром вийшли на простору галявину. Як гарно! 

Земля була покрита густою, зеленою травою — немов якийсь широ

кий килим розкладений серед лісу. 

Тут сестричка визначила місце, де мали відбутися перегони. 

Всі новачки мали станути на свої місця і на знак свистка бигтиі 

до означеної мети. Стаючи до біту, Орися постановила собі доложи-

ти всіх своїх сил, щоб добігти першою. Хоч не легко, але це їй вда

лося. Орися здобула перше місце і дістала в нагороду цікаву книжку. 

Після перегонів новачки розтаборилися до заслуженого полу

денку та відпочинку. Після короткого відпочинку відбувалися гри 

й забави. Час проминав швидко і коли сестричка сказала, що тре

ба збиратися в повортню дорогу — робили це з неохотою. Йдучи лі

сом, новачки співали багато пісень. Так зайшли на дорогу, куди мав 

проїздити їх автобус. 

Повертаючись автобусом, Орися думала про Катрусю і було їй 

дуже жаль, що Катруся не могла брати участи в прогулянці. Новач-
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ки й не помітили, як заїхали перед пластову домівку. Всі щиро дя

кували сестричці, що так гарно провели з нею час і швидко розій

шлися до своїх хат. 

Орися передягнулася швиденько і не зважаючи на втому, піїпла 

відвідати хвору Катрусю. Катруся дуже зраділа, коли побачила Ори-

сю і пильно слухала її розповіді про прогулянку. На кінець Орися 

сказала, що вона мала досить приємностей того дня і тому на її дум

ку книжка, здобута в нагороду у змагу, належить Катрусі. 

Катруся була дуже вдячна Орисі і в час видужування читала 

книжку з зацікавленням. 

Любов Д. Мостова 

Новачки із роя „Чайки" у Віл-

мінґтоні, Делевер, пишуть: 

Дорогий „Готуйсю"! 

Ти напевно зрадієш, коли по

чуєш про наш вечір святого Ми-

колая! Ми називаємося „Чайки" 

живемо й маємо сходини у Віл-

мінґтоні, стан Делявер, а нале

жимо до пластової станиці неда

лекого міста Честер. Нас є вже 

аж десять (хоч рій наш зоргані

зувався весною минулого року і 

тоді нас було тільки п'ять). 

Ми задумали влаштувати вечір 

святого Миколая ще, коли повер

талися зі Свята Весни. Тоді ми 

плянували всю нашу дальшу 

працю. Кожна з нас вибрала со

бі, чим хоче бути у виставі. 

Після вакацій і таборів (нас 

три поїхало в табір) ми взялися 

до діла. Сестричка приготовила 

сценку, ми вивчали ролі й пісні 

„янголів" та „чортиків". Ми від

бували проби і ждали нетерпели

во свята. Наші мами справді на

працювалися над строями! 

Коли прийшов призначений 

день, 14 грудня, на сцені Народ-

нього Дому в Честері з'явилося 

десять прекрасних сніжинок .. . 

Сцену гарно прикрасили наші 

тати: зробили синє небо і ліс із 

двох ялинок. У цьому лісі сріб

но-білі сніжинки відтанцювали 

танок до пісні „Сипле сніг". По

тім Тетяна Гусар віддеклямувала 

вірш „Сніжинки", а Іра Книги-

ницька, наша „балерина" інтер

претувала його чудовим танком-

вальсом. 

Тоді тільки почалася свято-

21 



„Сніжинки" теж вміють співати „Ніч вже йде"! Може не всі, але 

сніжинки-новачки з роя „Чайки" у Вілмінгтоні, еміїоть! Тут вони 

виступають на святі святого Миколая минулого року. 

Миколаївська сценка. До сценки 

ми запросили честерський рій 

„Метелики", щоб поміг нам спі

вати. До нас „прилетіли" на по

міч теж два великі янголи: Ле

ся Глинянська та Мартуся Мат-

війків а за ними пришкандибав 

ще й „великий чорт" — Марко 

Гарванко. З Філядельфії приїхав 

на наші запросини крайовий ре

ферент новаків, братчик Володи

мир Мельник, щоб заступити не

бесного отця Миколая. Все вда

лося чудово. Із рясних оплесків 

публіки можна сказати, що ма

ли ми великий успіх. Це додало 

нам ще більше охоти до дальшої 

праці. 

Наш рій дякує всім, хто допо

міг нам так багато: всім артис

там, нашим мамам і татам, а па

ні Т. Книгиницькій та „братчи

кові" С. Трофименкові за те, що 

так гарно й терпеливо грали нам 

на фортепіяні до танків та пі

сень. Зокрема дякуємо сеньйо

рам із Честеру що допомагали у 

„небесній канцелярії". 

Посилаю Тобі, „Готуйсю", дві 

світлини („Готуйсь" зміг поміс

тити лиш одну із них) — на ній 

ми, „Чайки", а тут — „сніжин

ки" : Зоя Трофименко, Таня Дво

рянин, Наталя Глинянська, Юс-

тина Литвин, Лєна Рудавська, 

Тетяна Гусар, Уляна Гарванко. 
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Іренка Грицюшко та Іра Книги-

ницька. За ними стоять два ян-

голики: Леся, сестра Наталі і 

Марта Матвійків, пластунка-

юначка із Вілмінгтону. Заглядає 

там теж із-за ялинки „чортик" 

новак Марко Гарванко. 

Наш рій „Чайки" пересилає 

Тобі, „Готуйсю", в дарунку 5 до-

лярш. 

Готуйсь! 

Тетянка Гусар 

** 

* 

Дорогий „Готуйсю"! 

Я хочу розказати Тобі, як рій 

„Чайки" ходив колядувати. То

ді було дуже зимно і вітер дуже 

гудів. Ми зібралися в одної з то

варишок і поїхали двома автами, 

колядувати. Нас приймали радо 

й частували тістечками. Ми вмі

ли співати такі коляди: 

„Бог Предвічний" 

„Бог ся раждає" 

„Добрий вечір тобі, пане гос

подарю". 

Ми заколядували 86 долярів і 

дуже горді на те. 

Готуйсь! 

Ройова Уляна Гарванко 

** 

* 

Ріїї „Зайчики" із Джерзі Ситі 

пише: 

В неділю п'ятого січня 1969 ро

ку наша станиця зібралася у 

пластовій домівці, щоб відсвятку

вати традиційну „свічечку". Ми 

попросили сестричку Лесю, ре

дакторку „Готуйся", щоб до нас 

приїхала, помогти нам святку

вати. 

Сестричка розказувала нам 

казку про лихого арідника, що 

дуже лютився, коли люди свят

кували Різдво. Він позабирав 

різдвяні страви, ялинки й при

краси від усіх людей. На Святий 

Вечір він почув, як люди коля

дували й святкували, хоч і нічо

го не мали. Тоді побачив, що зле 

зробив та повернув людям їх 

святкове добро. 

Після казки ми колядували 

при засвічених свічках та їли ку

тю. Після закриття наш рій ста

нув під ялинку зі сестричкою Ле

сею і одна юначка зробила нам 

світлину, що її пересилаємо. 

Готуйсь! 

Рій „Зайчики" із Джерзі Ситі. 

Новачки з Джерзі Ситі на свят

куванні „свічечки". Стоять зліва 

до права: сестричка Іця Леуш, 

сестричка Леся Храплива, На

талка Штампиль, Мотря Крав-

ченюк, Рената Мельниченко, Ро

ма Леуш, Роксана Мельниченко. 

23 



р и с ч н к и звірят із О О о 

ЗОІЧЛЬКА 
•лстноц 

КАЧКА 

Ї<ЖА*- ЗАЙЧИХ 

ПЕС 

КІНЬ 

Хрущ, 

ОТРУСЬ 

ГОРОбЧ**- МОРСЬКА ЗБІ^Н* слон ГЛИШІСА 

КЧРКА ПІ&ЦИК-

Мал. Сірий Орел Денис Беднарський 
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Х Р Е С Т И К І В К А 

Бачите що це таке? Певно ба

чили Ви вже нераз цей інстру

мент на українських концертах 

і знаєте, що він називається бан

дура. А тут у бандурі вміщена 

ще хрестиківка. Вписуйте позе-

мо такі слова (починаючи від го-

рішнього рядка): 

1) Буква, що з неї починається 

назва міста, де похований Та

рас Шевченко. 

2) Назва славної поеми Тараса 

Шевченка. 

3) Музичний інструмент, що йо

го часто вживали в Україні. 

4) Так називали славних укра

їнських вояків триста до чо

тириста років тому. 

5) Назва поеми Тараса Шевчен

ка, а рівночасно ім'я запоріж-

ського отамана. 

6) Хресне ім'я найславнішого 

українського поета. 

Букви на місці хрестиків, чи

тані згори вниз дадуть назву 

книжки, що найдорожча кожно-

і.іу українцеві. 

** 

* 

С Д В Е О И А И 

А К Н К Т Н М П 

О Ш И А І Я Ь О 

И И Х Щ Н Т Т Л 

В О У Ш У А П М 

Л Р И Д Г З А Д 

Х В У У І Г И Т 

Д Г Л Р У И У Ь 

Попробуйте відчитати цей по

чаток дуже відомого вірша Тара

са Шевченка. Починайте від бук

ви ,,С" у лівому кутку вгорі. Бук

ви йдуть рядками, одна за одною 

в тому самому напрямі. Але як 

саме — найдіть собі самі! Тільки 

не забудьте прислати розгадки! 



БЕРЕЗЕНЬ ІДЕ, ВЕСНА! 
ЛЮБИТЬ НОВАКІВ ВОНА! 
ПЕРША КВІТКА РОЗВИЛАСЯ. 
МИ Ж — Ш А Н У Є М О ТАРАСА. 

В НАС ЙОГО Л И Ш ЧУЄШ МОВУ, 
„КОБЗАРЯ" ЧИТАЄМ ЗНОВУ 
І ВЕСЕЛО НАМ ЗГАДАТИ 
ЯК БОРОЛИСЯ КАРПАТИ. 

ТРЕБА ТЕЖ, Щ О Б МИ ЗГАДАЛИ 
В БЕРЕЗНІ ПРО ГЕНЕРАЛА, 
ПРО ЧУПРИНКУ, Щ О ЗАГИНУВ 
У БОЮ ЗА УКРАЇНУ. 


