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Ostap Vyahnia 

І 

, З НОВИМ РОКОМ! 
ПаЬІб aнu~.:hc con :\Iar te. 

У АІНІІ Е§ ILO МІ§МО 

З НОВИМ РОКОМ І РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ! En ас1нсl tnisnю momento cuando ~с Yol-
0 , ЧИТАЧУ! РАДІСТЬ! НОВИНА! Уіб а noнotros con sн "fase", escalP ana тоn-
МИ ВІТ А€М ВАС ЧИСЛОМ ГОТОВИМ taiia у, pпёstos lo!i lentes sobre l a nariz, diYi-

"APKAHA"! s~ пn homl>re. 

ЛІІ<И ПРОТИ СМУТКУ І ПЕЧАЛІ, 
ПЕРЕНЬ, СІЛЬ І ПРЯНОЩІ МІЦНІ 
ЗНАйДЕТЕ ВИ В НАШОМУ ЖУРНАЛІ -

В "АРКАНІ". 

І. ОЗБРОЄНІ НОВИМ ЖУРНАЛОМ , -
tІАД УСЯІ<ИМ СМІТТЯМ І БАГНОМ -
МИ, ЧИТАЧУ, ПОЛЕТІМО ЧВАЛОМ 

3 "АРКАНОМ" . 

ХТО Ж ДЛЯ НАС КОЖУХ ЧЕРВОНИй ШИ6 
ЧИ ПІДСТУПНО СТАВИТЬ НАМ КАПКАН, 
МИ ТОМУ ЗАКИНЕМО НА ШИЮ 

НАШ АРКАН! 

В ШКОЛІ 

.'leкrtiя письмових вправ. Вчителька дає 
уtшям тему . І<іт. 

Гrинько пише: 
"Ют має дві ноги спереду, щоб бігти, і дні 

ззаду, щоб гальмувати. Ют має хвіст, що йде 
за І<ОТО\f всюди, а на мr рді мае тверді вуса. 
:ювсі:-1 не такі, як у дядька Михаttла ... Іноді 
котові хочеться ~1ати котенят і тоді він стає 
. " КІШКОЮ .• , 

• 

ПРАВДИВА МЕТАФОРА 

- - О, наш Іван Петрович - справжній На
полеон бриджу! 

- - А.1е ж Напо.1еон не ЮІів гра1 и в брндж .. 
- Са ~1е 'J'OM)' ••• 

EL LAZO 
Revista. de Humor v Siitit:t 

25 de Мауо 479, !!lcal 2R 
Buenos Aires, Argentinз. 

ЦІНА ЧИСЛА: 
в АрrентІкі • . $ :і.50 
о Бразілії • кр. 7.-
в США і Канаді . • • $ 0.30 

РІЧНА П'ЕРЕДПЛАТА: 
Арrектіна • • $ 40.-
БразілІя • . "Р· 80.-
США і Канада • • • дол. 3.-
В інших державах рtвковартfсть S дол. 

ІІІ І І ІІ І о І ІІ І N І І, ІІ• ІІІ ІІІІ!І І!І І І! І І!ІІІІІІІ n І J ІІІ ІІІІІІІІІІ ІІ І ІІ І ІІІІІІІІ І J І n ІtІІІІІ !' І ІІ І І!Іt:ІТІІ 

Vc!~ticlo с:он <:aruisa roja у ancl10s рапtаlо
ІІе~ azнles, cstaba Rentado al borde del pla
ncta у, bamholeюнlo l as pierнas, uomla pan 
сон grasa (}С cerdo. 

- 1 Salt1d. :Мнrtit()! 
- 1 S~tlщ1, l\Iadre TiPrra! 
- ~ De que рrоУіпсіа Р!'; usted? 

'Ме r esponni6 a}go fJЩ' 110 hf' C()JnprettdЇr\І). 
De Katern~laY, - dij() , - о Katerino"lav . . . 
!\о s~ exactnmentl' . .. 
-! C6mo ІР. va 7 - pregпн.te. 
- 1 Hable - gritб - ruso. porque нcranio 

C()mprendo росо! 
-~No RP. htнт нсrапіа7.аdо todaviat 
- r Ко! 
-j No~otrn!l tampoc()! .Jпc;ta111e11te ec;tamo<~. 

Ітпапіат.аnn011о~! ~Р acerca el tPrnliпo dt- cxn 
щf'tІР<:! Pnr P<:n 'ІНІ\' 11щ1 а-rан calPntura! 
-і nім: (\<:; ~а 1''"! 
- . Пr:н·іt~"! 1 у \'IІ<:()t ro" f•rP.>ic:; Pll nio-.' 
-· 1"11 І'ЛС:" - ~;. f'll )ІІ!!!ІІ' flPJ tr;!}\:.JЇf\ - 111\ І 

- • Т<: t t пнп~І,.,., tЧ11s Р~ І о шіsшо! ~У t10I1'1~> 
f1'11)1fl ;" ll<:tl'•l t 

- і Ен н:мartetrtist" ' 
-А Qш~ grмlo dP r.:er,·icio? 
-j Catorcp шаs \'('Шtе de аншеntо! 
- ;, Pa~an 1 
- j'Si. P f' r o ahora despiden! 
-~Por !JІІеоТ 
- і Porqu~> ''ino la hPrnншa de la esposa fl"l 

•lirPr.tor! 
- і Comnrf'тнin! і En тme!'trn nal<: nt•tirrP lo 

misшo! ~У оне ~robi~>rno ha~· ahi f'n ) l art('f 
- і so,• iet~! 

НОВА ТІТКА 

R нерш1 д11і rtic.'lн necianя :ІІоло.'lа nнтає 
.\ltlolOГO pOJtii'IЗ СВОГО Ч0.10ВІКа: 

- Яt< же тобі подобається твоя HOR:I ІІ · 

О, я 1 _рн1 в , що ТІІ в :: пІН;Іатю:еІІІ бі.rп .ш 
\'ІОМJІСНОЮ . .• 
· t {ому? 

Бо ;ІіНІа каааJІа, що 111 трн рок11 біган:t 
за дядько~' · поюr він :~ тобою одружнвся .. . 

ПЕРЕДБАЧЕННЯ АСТРОЛОГА 

Ніяка жінка не trоrоднться бу1 и шофероч 
ав1 обvса, якщо в ньо~ІУ висіти:-.rе напн е: 

"Забороняється розмовляти з шофером!" 



м 1. cAPKAH::t С1 З. ------------------------------------------------------------------------
-АУ N'EP1) ltayY 
-і Хо! РеrесіеІ·оп todos рог la ''соmрепsа-

t•ібп" !2 ) 

-і Acepten n los пuestros! 
_,.А qне niablo los nccesitamos' 
-І Acepteнlos, - son bonitos, stn barba n1 

1)igote І 
-і Contanlos ustec1es mismos! 
-і Graeins! 1. У que cs сон los nifios en ''ues-

tro pais 7 1 Вс los saca por inseminaci6n, о de 
шос1о viejo 1 

- і n(' шос1о \'Їеjо ! Ull jщ!ЄНЇt'rО inventб пn 
пrar·n1o pnt·н ln ittsf'miпncif>n, pc>ro las шпj.-. 
rcs ('1 а rn ra to rnn1pieroн у al ingeniero alto~a
ron. "Parireшns - dijeroн - nosotrlls шis
mas"! 
-і En tHІf'Stro f!ais ncнrriii ln mismo! & У so11 

1os niiios parf',.inos n lm; p:н1res 1 
-і Рос()! і :Mns n lns 11tins"! 
- j En JlUf>strn ра і" tambien! t у qне est аі~ 

}meit•ndn :t l10rn Т 
-і Estaшos preparandonos rara ]а<; f"lec>cio-

нc~! 

- ~ ~Е' elit!en tambil>n mнjeres Т 
- і~Ї! 
-[C:нftнtas рог сіенtо ' 
-і nie7.! 
-і Es('nнil<>t<', Mnrte! і En нuestro раіс; sP. 

c>lil!f'll 25 ror eiPntn! ;Tres hnmbres -- пnn 
шн.іеr! 
-і .Alt ! ... 

No 1oA"ri> prPЦ"11Т1tnr1n mas, pornш• Marte 
~с Yo]yj,) r.on ntrn tІfa~c" qпР esta'ha "11'hiPrtя 
і!С' 1нt!=:1ti'H а1 igнal (]Не nue~tro mer<':нJc, dPs
pпcs fl<' ln ff'ria. 

У c>n Ja bnsпrn no hahla nnfJn, sa1Yn un 
:ІУс:> f)hrl'l!ic1o А nпe~tro pato. 

Dicen f1Ue Pn :Мarte esa RYI" ~р Іlюна РОГ· 
/Jf!]:t. 

1) NUl'\'8 PoHtiC'a E('(>tlnmi<·H fle ]а т~t}Ї:•ІІ 
~o,·ictjt·a онl' !'11 los аіінs 1!'122-1924 ndшit1n н 
]о~ JІРІ?оf'іапtІ'с:: 1111rtieнlлres. 

2 ) ImmtPs;tns narn ]м r>~mf"r<'Ї:llltf·-; par·ti
І·ttlliІ'<'S <'JІ la Пнібн ~ОУіеtіе;в 

З ЩОДЕННИІ<А ГУМАННОї ПАНІ НА 

ПАРОПЛАВІ 

. • .ДруГ~fЙ день: Я ПОRНЗіfОМИ.'lаСЬ 3 І<ЗПЇ 
т:JІІО\І ІІ<ІІІІnrо ПІІn'оnпава. Представляється дУ• 
же r11nнn Сt1льниіf мvжчина. · 

Третій день: І lього вечора :-.н1 ~ ни~І лонго 
рnзчnnля.rнt иа :'ІІостику, - він дуже до мене 

З:ІЛИІІЯ€1 ЬСЯ. 

Четвертий день: Він ні.1К'Овито закохався 
в мені і запевняє. шо І<n rrи я відхИ.'ІЮ його ко
ХЗІШР - аатnпитh корабель ... 

П'ятІfЙ дею.: Я вnятvва,1а корабе.'!h. ЗЗ.'!О-
rу і 700 па · І ·же 
го ... 

ЮНЕЦЬ ШЮЛЬНОГО РОКУ 

- Знаєш, тату, я заощадив тобі 10 пезів .. 
- Як не? 
- Тн ж ~о:азав, що даси ~tені 10 nезів, як я. 

перейду до другої кляси, аде я не перейшов .. 
· хХх 
-- Ти не знаєш, яка :О.ІОЯ мамуся добра! 
- А що с:нtе? 

- Вона обіttяла, яІ<що я витримаю іспи· 
ти, подарувати мені сестричку ... Я іспиту не 
витримав, ~ вонз мені її все одно подарувала .. 

ПЕРЕД ПОРТРЕТИСТОМ 

Одна славнозвісна артистка. дивлячись 
на сnій нов11І1 nортрет, каже ~шстцеві: 
~ Мені здаєп..си, що перше ви малювал11 

краще ... 
- lЦо поробиш, пані, - перше кожниА 

з нас був на 20 років мо.1одший ... 

П'ЯНА РИБА 

Петрусь ще не В)Ііє читати, пере.'Іистуе. 
юшжку з ма.'Іюнка)Нf різних тварин і докучае 
6а1 ькові, домагаючись вияснень. Батько чи
тає часоп11с і відnовідає неохоче з неувагою 
на заnити си\tа. Нараз Петрусь запитує: 

- А це що за тварина? 
Батько. не димячнсь на малюнок, відпо· 

відає: 

- П'яна риба. 
- Як? Риба на дереві? 
- Еге ж! То:\Іу, що п'яна ... 

ЦІЛУЄМ PYUI! 

. 
..---~ , __ 

' , • .. 

Піс.'Ія відчиту "Церква і родина" до пре
легентки сфор\Іува.'!ася довжелезна черга з rра
туляціями і традиційним - "Цілуєм руці!" 
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---------------------------~----------
ДО CEPfi ШВЕЯКОВИХ ПОВСТАНЬ 
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r • 
(З преси) 

Лоил.онське середови
ще ген. Андерса вида.1о 
кн юкку n. н.: "А рміи 
крайова", в якій написа
Н'О, що 1944 р. 14 nолк 
уланів, під командуван
ням майора Дражі, зро
бив nовстання у Львові. 
J<омендан.том міста був 
nолк. Червіньскі, а ком. 
округи - ген. Філіnков
сю, 

(ен. ФІпіm<овскі до полк. Червівьско;:-о:- Поспешце сєн, nупковніку. 
в мєсне нема юж ані єлне(О шваба,- можеми зачинаць повстанє! 

ЗДІАСНЕНІ МРП 

Наречені сидять, ніжмо ·обнявшись, і 
мріють. 

Він: - }{оли ин одружимось. заживемо 
щасливо, придбаємо собі гарну хатину, .nітей, 
що її звеселятимуть. . . Я тобі nризнаюся -
хатку я вже иаю . . . 

Вона: - Or це добре! А дитину " також 
вже маю ... 

ВДЯЧНІСТЬ 

- О, Марусю, ти nлачеш ... Хіба ж я тебе 
образив? 

- О, ні, Петре ... Я nлачу з вдячности. 
Мені маиа все казала, що не знайдеться такого 
дурня, що захотів би зІ мною одружитися, а 
ось тн захотів .. . 

ДОБРЕ МІСЦЕ ДЛЯ МІСТА 

СтариА селянин, що ніко.1и nepe..t тим не 
був у великому місті і не бачив асфальтових 
вулиць, приrлянувшись до них уважно, каже 

сво ій жінці: 
- Яке тут добре •Іісце ддя міста! З цьо

го rрунту однаково ніколи б нічого nутящоrо 
не вироел'о! 

ЗАЛЕЖНО ВІД КРАїНИ 
- Бачте: ото А чоловік одружився всьо

J.tе • •• 
Італієць: - Бідолаха! Мусів шість разів 

nовдовіти. 
Американець: - Ото мастак! Зу~Іів шість 

разів розвестися! .. 
Араб: - Скупар! Тримає rарем напівnо

рожнім ... 

УВАГА! Перше чиспо "Аркана" виси.nаемо на всІ адреси, які маємо. 
Друrе чиСJJо "Аркана" поsrвиться а перших днях лютого і й.оrо одержать rі.'1ьКІІ ті. що 

пр1nnлють nередплату, замоапення або зrолошенкя ка передплату. - ВИДАВНИЦТВО. 



J~ і. • 
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ЮрБа 

БАйКАРЕВА ПРИГОДА 

Раз дівчина підмани.1а 
Велетенського Манила, 
Щоб до неї він прилинув 
Xo•r на ніч, хоч на хвилину ... 

Як Маш1ло заходився! -
І ВМІ1ВЗВСЯ, і ГV.lИВСЯ, 
Так спіш и в, що аж уnрів, 
Т<Ік старався, аж сопів. . 

Мов якась страшна химера, 
Він вмостився на ровера -
Шина жаJІібно хрипіла 
Від його важкого ті:tа. 

Зліз1 засапавшись, Манило 
Там, де мала ждати мила. 
В серце вражений, побачив: 
В поцілунК"Ові гарячім 

У одно з.ти:нtсь два ті.'Іа -
Та, що так ного манила 
(Ой, зрад;tиная дівчика!). 
І його сусід - х:tопчина ... 

• 

ПЕРЕМАНИЛЕНА БААІ<АРЕВЛ ПРИГОДА 

Раз дівчина підманила 
Осоружного Манила, 
Щоб до неї приманилив 
І, xo•r хвильку по•tанилив ... 

Рnзманилнвся Манило, 
Підманилював, брив рило, 
fІриманилюючись, прів, 
Від утіхи аж дурів. 

І uмаш1ливсь на ровера, 
Як потвора, жах-химера, 
1 ІІОМІJаВ На нім, ЯК ПТИЦЯ, 
Аж манилися спиці. 

Там, де ма.1а ждати мила, 
Приманили.rю Манила: 
Насторожив c:tyx і 10qi~ 
Бо в макильних тінях ночіJ -

Обмани.'Іившн Манила, -
Дівка іншого мани.1а! 
З ревнощів Манило, видко, 
Намащтнв, що аж гидко! 

С. Кропива 

Котрий •вірш J.tращи~? 

ПІСЛЯ ОЛІМПІЯДИ ..• 

3 архіві~ Сn'Ілки УНЛМ в баварському селі, при 

НОВІТНЯ ТЕМІДА 

n рав.nіння Cnimrn УНЛМ: 
- Хоч цей і переважує, а.1е цим треба .ви

знати раuію. 

nиві, ганив американський 
жовнір старого німця за т~. 
що німці на олімпійських 
змаганнях в Ге.1ьсінrфорсі. 
зуміди здобути тільки три, 
nогане.ньких, медалі з брон
зи. 

- От :.tи, змериканці! 
Близько тузена здобули і 
всі золоті! 

Баварець, r.n.'ІЮНувши. 
відповів: 
-Нічого, нічого . • . За

чекай яких 15 років. хзіt 
підростуть наші негри . . . 

ОХ, ТІ ЖІНКИ •. • 

- Де ж це ти волочився, 
що так пізН'О прийШов? . -
питає жінка. 

Та, ходив з приятеля
ми Jювити рнбу і аапізнили-
ся ... 
-Котра ж це година 

.!іже? 
Чоловік nідніс руку, щоб 

поглянути і розгубився. 
-Згубив? 
-Ах. ні! Забув у куr.ш 

на ліжку ... 

' 



• 
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ОФІUІйНЕ ПРИйНЯТТЯ НАКИНЕНОГО ЄПИСКОПА ГОЛОС СЕРЕД НОЧІ 
• , • J чути було ГOJJOC рОЗ· 

па чу серед ночі: 
-Ковчег Ноя - річ дуже 

гарна ... Але я ніяк не розу
~шо, навіщо Ной впустив до 

нього пару ко~tарів? •.. 

В ДРАМАТИЧНІй ШКОJІІ 

Вчителька деклямацfі: 
-- АіІе ж ю! Так не можна 

дсt<лямувати! Треба бі.1ьше мУ· 
wi, бі;rьше розпачу в голосі. 
Уявіть собі, що ви любите сво-
10 нареченого, а ВІН вас КИ· 

дае . . . Що ви тоді робите? 
Учениця: 
-}І? - Шукаю другого ... 

ЛЕКЦІЯ ЧЕМНОСТИ 

- Ланночко, ваше 'Обличчя 
мені знайоме. Мені здається, 

н вас уже десь бачив ... 
-1 ак, так, бачшш •.. Вчо· 

ра в тра~ша ї. - Ви сиділи, а 
я стояла саме перед вами . 

АдАМ І €ВА 

- Ніночко, давай гратися в 
Адама і Єву! 
- Добре, Грицю. А.'!е як це 

рОбІІТЬСЯ :' 
- Ти спокушай мене ябJІ)' ·· 

1\О\І, а я його їсrюtу. 

КВІТИ 1 ... ТАТО 
· ,\\аио, ЧО\ІУ ТІІ JІОЛІІВаЄШ 

І квітн? 
r - - Бu вони, щоб бути гар-

Братство: ''Свяr, свят! Да воскреснет oor юшн, мусяtь багаІо П•tтИ. 
1 расТ'очатся вразі Єrо! Яко ізчезає1 дИ\1.. . _А чо~1у ж наш тато та· 
_-.п~а~ра:Ф!..::Ія:,:ки:.:,:н:::::._" ·:.:. .. ~В::и.:.:з:,:в:,::о:д:и...:н::а:_:с:._:в.::і:а.:...:.:л:._у.:.:к:.а в:о::r:..:о:.:!_" _____ ___ 1 к 11 іі не гар НІНІ , нк на 11• єт ьсн ? ... 

МУКИ САМОЛЮБСТВА 

- - Що з вам в: О.'!Ю? Ви здаєrеся так9ю за· 
смученою . .. 

- Дійсно ... Мені так сорщtно, соромно . . 
- Що Ж CJ<JilOCЯ? 
- Оце в tрашJаї в мене вкрапи мою тор· 

бинку, а там було 'J і.'Іьки 20 пезів. . що ron 
злодій про мене подумає?! 

МАЛЕНЬКА ПОМИЛКА 

Павло, ввесь ·обв'язаниt1, в1іяснює своему 
rtриятелеві Гриu.ькові причини нещасливо! 
nригоди: 

- Розуміещ їду я оце ве.'І'осипедо\t серед 
ночі, ІІОсnішаюсь додО\ІV, бо вже пізно, нати::· 
1<310 НЗ ПCJ1,3;11f, !<ОЛИ баЧу - .'tixrapi дВОХ МОТО· 
циклетів, що їзуть пJ)'Оти мене. Я наці.'ІЮЮсь R 

середину nоміж ними ••• а.1е це було ве.1ике тя
rароsе аьто ... 

ІЗ ЩОДЕННИКА НАДТО t.t;KABOГO СИНА: 

" .. Не розумІЮ, чо,,tу 1 aro писав двадня 1 ь 
роІ<ів • O\t)' мо ііІ ~НІ~tі, шо хотів 611 мати бода/і 
ощш nолосок її русявого по.'Іосся , щоб завж.ІІІ 
iiuro цілуuатн, заnждн .чріятн nрн ньо~tу, завж
ди СНІІТІІ при ньо~rу на йІ{ращі сн11, а rепер, ко· 

.ТНІ 1 р:lЛІІ ГЬСЯ ВОЛОСОІ\ ~Іа~ІІІН Н С}'Пі, робИТЬ ЇЙ 
такі жзхтші сценн ... " 

НЕБЕЗПЕЧНИй ЗАСІБ 
' - Чн 'fll вірtШІ, що зннчай фарб\•вати Cu· 

бі волоссн , ~южс шкодІІТІt, яt.; Запешішоть 11і· 
карі? 

- ЦілкО~\ ІІСІІІІО . І\1аю д.'ІЯ ЦЬОГО беЗПО· 
ссреднііі доказ. J\\Ішуло1·о року моєму дядь· 
кові. що був уже зовсі~І СІІВюt, прш1шла не· 
шастша ідея 11 rо;юву, - пофарбуuати собі 
вомсся. І що ж 611 ти собі думав? - За мі· 
сяць одружився з ВД'Овою, що мае n'ятеро ді• 
теn. 
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Хаєдосій ЧИЧКА 

НОКТЮРН 

Там, .з.е кактуси дивні хнмерни~ш, гострими 
рисащt 

Нагап.а.1и 1 у І<азку, що чу ли в дитинстві давно 

МН: 

ІІеревернутнй місяць завис між двома 
кипарисаІ\Щ 

Ніб11 срібний га.\1ак, у якому гойдаються 
ГНОМ !і 

Може. мавка ЯІ<а на гілляці над стежкою 
ЗВІСИТЬСЯ 

(Тут, звІІчайно, не наші мзвки, а самі лиш 
чорнявки). 

Ех, заJІізти б 1 епер у гамак нед'Осяжного 
місяцq 

І гойдатись всю ніч в товар11стві весе.тої ~tавки! 

НАКРОХМАЛЕНИЯ ПЕСИК 

Пані, що лише кі:tька днів то~Іу, взя.1а со
бі З села ~t0.10ду С.1уЖЮІІlЮ, ЩО, ВІ1дІШО, RИ
ЗНаЧЗ€1 ься рете.тьністю й запоnадлнвістю Р. 
робо1 і, звертає свою увагу на жа.1юrідний ви
гляд свого у.тюблеІІого nесика: 

- У.тьяно, що це ста.rюся з нашим ГеІ<
торо~І? Чиtу u.e в Jн.,oro ІЗСЯ шерсть так rидt<О 
СТІІрЧИ1 Ь? 

- Я пО.\ІІtла но: о, nані. А потіІІІ nодума· 
ла, що, мабу·Іь, бу.r1о б добре nокрохмалиt1t 
1рохи ... 

МІЖ СУСІДКАМИ 

Кумо Оксано, ІІозичте мені, будь лас
ка, вашу міт.ту ... 

- Я б з радої душі, кум'О Параско! Але 
011е чекаю чоловіка з пивної . . . 

• СТЕЦЬКО В КАНАДІ 

r- tлухdте, добродію, не знаете ви, - який дfдьJ(о, коли 1 що йому пропонував' . 1 
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ДЕ ЗГОДА В СЕМЕйСТВІ 

..... 

,.. ,. ,... ,.. ,... -

В іtеркві: 
" Б лоnай!" . . . оже, нам єдНІсть 

АХ, ЦІ ДІТИ 

- Тіточко, не правда, що ти затtШИ.'Іася 

старою дівкою? 
-· Правда ... Але не rарно про таке sа

тнуваІІІ, - nідповіла тітка нервово. 
- Не сердьтеся, тіточко! .. А ж знаю. 

ЩО це С1аЛОСЯ не З ваШОЇ ВИНІ! ••. 

У ПСИХІЯТРА 

- Добре, добре. Розумію ... Ось вам мій 
рецеnт: - ВийдіІ ь зам уж, придбайте собі ро· 
днпу з трьома - 'чотнрма дітьми, і поті~1 прнlІ
дстс ще раз до мене. Якщо uам не полеrшає, 
спробуємо щось інше ... 

ЛІІ< НА БЕЗСОННИЦЮ 

lЦо тн робиш проrи безсонниці? 
- П'ю сІ<mшкv nstнa що піnrодІІНІt ... 
- І потім зас1інаєш? 
- Ні, але nочуваюсь бодай задово.'Іенюt , 

що не сnлю ... 

,
• • 

І_ 

За іtерквою: "Православні . східІІЯІ.:Н, 
мс:rьннківці, баrрянівці!" 

"Га.'Ііr•мени, катоаики, бандерівці!" 

ПОДЯКА 

На одному ведикому балі якнйсь пан мщ
но стискає руку другому панові, що тільюtщо 
uвіfІшов до са.'Іьону: 

- Дякую, пане, дуже дякую! 
- За що ж ви дяк)•єте? 
- Якщо б ви не прийшпн, я був би наn-

логанішюt чоJюnіком, цього балю. А так, дя
куючи ВЗМ, - ВІ1 ~1СІІе вируЧИЛІІ! 

АМЕРИКАНКА 
ДОІІЬЮl ОДНОЇ С'НІВНОЗВЇСНОЇ фі.1МІОВОЇ 

зipt<tt n США інфор,Іує свою товnрншку по 
школі: 

- Зн<lt:ш у ~tене чотнр11 батьюr 110 жtчі, і 
·rри ІІІ:tМІІ по батькові ... 

РІЗНИЦЯ 
- Знаєш. >Іка різющя між 1:\Олесом возз 

і яsІІкоч адвоката? 
- ?1 
- І Ісрше тр~: ба .части тн, щоб мовчало: 

а другий - щоб говорив. 
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tf •• • ... шваицарсьюш уряа внрІШІШ притяrrн 

Юрія Тнса до відпоuіда:Іьностн за самові:Іьне 
п~ресунсння містечка Фадуu з JІі..хтеншт:зйну 
до .ІІюксембурга ... (ДІtв. рецензія в "Овнді'' 
- "Ірина 1-'нб•ІуІ<-llалашсuська "). 

... Мнкола Дешrсюк з уті.хи, що конгрес !{а
ТОJІиків nройшов краще як сnодівалося і що 
його обрано секретарем ~>'КО, дан обітНІщю 
СТаТИ ДОUіЧІІІІМ ЦСJІебсо.м ... 

.•. ДоксудіВСЬКИМ і ЗDСJІlІЯНСДСЬЮШ ... ЇВЦ>І~І 
від надмірного ІІЗІ pioтJtЗ)ty (до ннщ1 і "r·pa. 
пи''!) нжс о•1і пони.Jазнли з добів. Ненрав;~а! 
Очі в них на ~Іісці, ті.чьюr ;юби позатщатІси ... 

... ОУН(р) не :~южс бути без r·опонн і на 
най6.1нжчому встнщ~tу зборі виріuтла абра 111 

І'О:юну. ІlосІуІІилu вже п'ять кандидатур: СІе
цько, Гриньох, Дзиндра, Gещ.Ідль і Б;rоха. Ос
'І анній мабуть перепаде, ш<що не ~шінить пріз
вища, бо, хто ж схоче називат11ся ''блохівцн
ми" ! ... 

... голона "ІІросвіти", nрийшовши до Т-ва, 
завважив, що, як ні1rоли перед тюt, заuікавнли
ся ІШМ присутні: що трапилося, пане маrістре, 
катастрофа. пожар, напад? Приглянувuшсь 
до себе голова запрнміпш, що він, кваплячись 
до "ІІросві1и", забув убрати сорочку n шташt 
і так, навипуск, 11ройшов уздовж містом ... 

. . . Во.1ОдІІМІ1р Гай nокутує, бо ГладкнИ за
борошш йому читати Апос1ола. Локутуючн, 
J'юі, заrJІядає до буфету і каже: ''Я ще прQ
СІІJІЮсн, aJte ГJtащшй вже ніколи"! .. 

... І ІстtttСІІІ\'о, rюзазлривши успіха:-.t Рубін
цн, ІІОЇХЗІJ ДО І>раЗіJІЇЇ 3 М~ТОЮ 1311ГО!ІОСІПИ ЦІІ!{Л 
rюu•tаю~шх доновідей на те~tу: "Морапп, чес
ніІ.:ть, JІЮДШІЇСТІ>1 .'!ІОбОІІ ДО б.:ІІІЖІІЬОГО і Н '' .•. 

• • • ІІШІІІ ІrОрО;іу.\tЇІІШІ :\ІЇЖ УЦР j "ПросвіtОЮ" 
lШІ€, між іІІІШІМ, ., а ку нронозицію: ·· Вн втіІ<аіі-: е, 
а ми сядсмnІ" 

... БоіІдvник зи.гнrшив США, бо наляІ<:шсн 
"запропоноваtrоrо" маrіко~t к~tіцикевичо~t дру
гого Л<итомира ••. 

, 
І 

Ст. 9. 

ОБМІН ЛІТЕРАТУРОЮ 

Іван l{oc·t ьовнч Енко щотижня отримував 
лаІ<унюt совітсьюtх газе r· від консу.'Ія СССР в 
Бс.-Аіірссі. Перші паІ<ункн nовернув назад 3 
дошtскою над псрскрес:Іеною адресою: "ее 
мудu" 1),- не nомщ·.rю, nакунки приходи.'Іи .'\а-
J\1. 

ДошtІІІіі час Іuан !{осІ ьович Енко корІ-Істу
вавен cou . .'ІіІсратурою nри найнеобхідніших 
ноr реб ах щод~ІІІЮІ'О вжн1 ку, бо й папір м'як
ШІІіі, ~11\ ~~ itiii!IIX І а:~СІ, j СОL!Ї І"СЬІ<З Ж "JtiOбmta •·, 
ес б 1 о! ЛJІс сусіДІ І • • • Ох, ті сусіди! Доr.'Іяну
JІІІ ю<осt. сов. літературу, та давай перешіпту
uаІІІСІ,, а шсm а не, як знаєте, годасні ше за r·o 
:юс не: 

~ІЗи знаЄП\ Іван І{uсть·оnич ко~rуніст! Чн· 
тає сов. літературу ... 

-От, новtшку (t<азали! Та н це давно знаю .. 
Біда, ~- думає І:нко, - ~ треба якось по· 

збутися сов. лі rсрат урн . . . І от придумав· 
І Jовнзбнруnав усі, які мав антибо,тьшеви

rtькі r·азстІІ, .:~апак) •ав гарненько і відіСJlЗІ..: д!J 
С'ОВ. коне у ла. В nакунок шюжнв ма.1еньку за
ЛІІСО•JК)' ·raкoro змісту: 

"Благодарю за nоснлкі вашіх газєт. Я іх 
Уnо1·рєб:rню, да ... Вам nосІІ;Іаю в за~tєн газє
НІ за которне в СССР uac би убіJІі. І1ріс;Ііте ,щ
ре!..'а вашіх роде ІІІЄІtіІ.:ов і ЗІІЗІ«І\ІІtх, Хочу ло
СJІа 1 ь і" 1 ожс rюдобннх 1·азет і жypнaJitm. І І<!· 
ІІіІІJіІ€, ІІОЖ3,ІуііСІ:1, ІІО 1!С~І.У ІІЇСЕМ НЄТ)' 01' ООД
ІІІІХ в СССР. lІєуже :1і fІ!..'Є ва Сібірє? 

Ча в!:!) 

СІ Щ)ІІЄ ЧСІ.:іс ПІ, ІІОІШІ еІІІ.:аведЇСТИ 1 а Т€11€!) 
о ... о •• 

l\І€ДВ€ДІС 1 И 1 - - UIIIIIIJJИ ВаШ -

Іван І<остьов .ч Е•rко". 
Ві~ ttьor·o 'НІ()' проіішл·о вже два чісяці, 

<І:Іс ЕІІ<n ІІС одержав ще ні rазег, ні :шс1 а. 

11 С. - І Інсаn запнеочку на общепонятно· 
му нзнку, бо консульспю СССР іншнх мов не 
внзнає, і всіх, що rоnоrнпь чн nишуть іншнмн 
моuаtшІ не JІО.'ІЗІ'Оджує, бо вважає їх буржуаз· 
нимн націона.1істамн, шошністамн, космополі. 
тами і розчлєніте.1ямі ве.1ікоІ1 родіІ!и -~ ... СССР 
- Росії -зав. складача. 

-- --
1 ) "ес му до'' зчіrтв 3дрес, nepeбpaи.:st 

на інше помешканш1 . 
2 ) Чав! - щось, як наше: '·ну, бувай'" 

'fiii'IIІIІII!JII'IIIIIIfІIIIIIJIZliUIІIIIfiiJI~ji,.JI.I,II тt' 11 ІІ ltJ t 'f (• ІІІІМІtJІІІІІІІНІІt 

В РЕСТОРАНІ 

І Ірн С'І о:ншу 1 ро€ .:-tюдеіІ ЇJ\11 рнбу. Олин 
В !ІІІ:\ 1101\.ІИІ«lІ! І<С.'ІІзІІера: 

І>уJІІ, JtaCІ\3, 11р1111ССЇ І f, H<J ,\1 НО ДІІ, бо р11• 
ба ІІІІІїr хо•1е. . . СІ<азан насмішкvвато . 

ІІрн сусідт.ому cтo.ttl")' снділн троє діп
•rат і їm1 свнІПІІІ\'. Од11а з дівчат noчv:ra ue, . . 
ноклнюtла кельнера і поnроСиііа води, кажу-
чн: 

- По;·щИте nоди, будь ласка, бо свині nи
тн хочуrь ..• 
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Ст. 10. сАРКАН» 

В СОВПРЕДА СССР 

(З правдивої дійсности) 

Як відомо штаб спецробітників совпреда С
ССР н Буенос-Айресі трохи біаьше як великн'. 
Відо:~ю н1кuж, що за найдемократичнішою і 
найсправедливішою 11 світі сталінською консти
туцією ніко~ІУ дармо трудоднів не внп;~а·Іу
єтьсн, - треба їх заробити! І от спецробпни
ки, соlрудНІІЮt і сексuтн в::іилися за роботу . А 
що арrенті~щю• 1 яжко прищіплювати ідею ста
лінського К'О!ІІУН із му, спецробітники піш.1и на 
спосіб бо ж ··дєйствовать нужно": nоча,1и га-

' ' ряче турбуватися буuшими rражданами необ -
ятной страни СССР. Сексати взялися розшуку
вати і доносн·1 и совпредові nриватні <~llpecи Ен
кіu. що малн щастя втікти з-під па.1ких про~Іе
нів "ясного соне•1ка" і воlІіють "мучитися" в 
буржуазно- каніталіетичній Арrентіні, ніж по
вертатися до '· радосной ж із ні" в СССР. 

І от ІІа адреси "невозвращенuів" nриходять 
лнсти nід совnреда, в яких запрошується ~а 
інавrурацію нових совітських фі.1ь~tів, а крш 
цІ,оrо щодня, в конвертах від листів, оп.1аче
ІІІІХ, розуміється в десятеро д9рожче, прихо
дить безплатна сов .. ІJітература: "Правда", 'їз
nестія", "Знання" і т. д. 

Зовсі~І не потрібно ПІІсати, як той Енко, шо 
ЗІНІ€ сов. сІІсІ·с:.tу, бо ж душився у ній :ю р'О· 
КІВ ІІU•Іуває себе, отри\1анши листа чи газет11 

uід' сов11ред.t ... ІІравда. 1у1· АрrсІІтіна і HI-..HJI 
ВІІІJ'Іі ІІС ІІрІІЇ'І(' ІЮ ііОІ'О душу, але ОДННІ(ОlЮ 
ЕІІІ<оnі ІІС ду ж~ u 1 інІІІ'о, що сонnред знає ЙОІ'О 
а;~ресу. 

Енюt, щоб ІІОзбу1нся сов. nропаrандн, -
11ротсстунн ь в ,·а зетах, відлають одержану про

ІІаrанлv 1а .'ІІІСТІІ совnреда, куди стд, а.1е сов. 

пропа,·анда не Іtрюшнюється ... І як її позбу· 
ТІІся ніхто не знає! 

Але одш1 жінюt, шо жила в СССР і nізна
JІЗ сов. систему від "А" до "ять", зробила т.ак: 

11озб11рала всі .шсти і номенклятурну лпе 
ра Г)'DУ і niшJta просто на Санта Фе до совпрс
да. ІюсІ)'І\ала в двері і на го;юс -- ''можно' 

уuіІЇІШШ до середини. 
Что жіл.1є1 є? 
ХІ о тут у вас наі1старшин? Хочу 3 НІІМ 

r оворити. 
--І<а~оє дело у вас? 
- Та це я вже йому скажу! 
-Да, uсьо же такі я доJtже~ знать no ка-

І<ом деле 11 до кого вас наnравІть ... 
-І{азаJІа ж вам, -- з найстаршим хо~Іу го-

норнти, бо оін про все, думаю, знає . : . . 
Не подобалась, очевидно, поведtнка ЖІН· 

ки молодому товаришеnі незвичному до бур· 
жуазної дія.ІJекпtюt, але не було чого робити. 
ГІгаnів жінку до кабінету найстаршого, в яко
му сиділо троє con. вель:.tож. Один з них, ма
буть, найстарший, підійшов до жінки: 

- Чем мо І' У служіть? 
- Власне тому й приАшла, щоб ви мене не 

обслужували. Залишіть мене в сnокою хоч 
тут вже в А рrентіні і не обслуговуйте листаки 
та газетами! ~ 

- Не панімаю вас ... Садітєсь, пожалуАс1а, 
і говоріте в чом дело .. . 

- О ні, ні! Не підманете, не сяа.у! Не cuy! 
Бо ви моїх батьків як посадили то вже от 30 
років не бачу їх ... Не сяду ... Я ось, .коро
геш.ко з вами, стоячи: Не nосилайте меНІ, про
шу вас, совітсьК'ОЇ "басури" 1 ) і не ~итрачай
те даре~шо грошей, nосилаючи її мені, бо ж 
родичі мої, що залишилися у вашому "раю" 
мусять все це оплачувати своїм nотом, СЛЬ'Оза

ми і життям, а я ж однаково цього не читаю! 
Гримнула дверима і вийшла. 
І що ж ви думаєте? Помоr.по! Від ць'Оrо ча

су бі.1ьше не nриходить сов. пропаганда. 

С. Кроnива 

1
) "басура" - смІття по-еспанськи. 

(За "Фрае Прессе") 

• 

.... • .J 

Містимо фотознимку, на які)і показано, я.: 

інструкторІt навчають мплnдих німцІв военно• 

го ремес.'Іа. A:te нам зовсім не про це Адеть.:А, 
- мн хочемо rтознайо~шти наши"\ читачів з 

"русской культурод" в "гкилому" Берліні. При 

rляньтесь до наnису на стіні ... SІкщо знаете 
"общепонятннll язик", подумавшн трохи, щось 

відчитаЕте ..• 
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м 1. сАРКАН~ Ст. іІ. 

САМ СОБІ ВНУК 

Два роки тому7 я•< мені бупо ::!9 років, я no· 
знайомився з Оксаною, - nона була вдовою, 
і, хоч бу11а на 11 po1ciu старша від .мене, була 
ще гарна і свіжа. 

Оксана мала rоді ще дівчнну. двздuяпt ро
кіu, Марію, що була також дуже гарна. Але 
мені білt>ІІІС водоба:Іася )tатн, і я одружнвсн з 

нею. 

Але С1 а.Іuсн, щu ~ІІЙ батько, вдовець, ~Ііц
ниі! ще і здоровІІіі •ю.Іов\тз, що саме переіІtІІОв 
н'япщссяп.:у, ;:~аІшхався в .Марії, себто n ~ю:ііі 
васербиці. А щu був дііісно ще rарннИ чо:tовні, 
.1 u І! .Ма рін uіДІювіла іІщtу HJ кохання кохан

ШІ\1. Вони побра;шся. 
Таким •ншо~І мій батько зробинея мої~• 

зятем, а я його свекро~t, а Марія стала свек
рухою своєї матері, мое.ї дружини. 

А.11с я став і тестем .Марії, дОНІ>КІІ М'ОЄІ 
дружини, - ссбт о тестем жінки ~юго батька. 
.МинуJІого року моя жінка Оксана дала мені дІІ 
тину - сина, що став зведенюком, себто зве
дешtм брато~s жінки ~roro батька, і, значить, 
його шваrром. 

Кілька днів тому, Марія, донька моєї жін
кн і жінка мого банка, ~•ала дитину - донь
ку, що зробнпася моєю зведеною сестрою. 

але й моєю nнучкою, бо ж ~юя жінка -- її ба
ба. 

Отже, я • свекор мого батьюІ, і то~ІУ ді11 
І1о1·о ді1 ям. А.1с ж я 1 а кож сІІІІ свого батька . 

Таюsм •ІІІІІОМ н став дідом ~sене са~юrо. 
Лбп, яюно хо•Іе'Іе, внуІ\О\1 себе самого. 

нід 1 01'0 у ~1еІІС ІІЖС ВІ;І ДОВШОІ О часу бО 'ІІПІ> 
1 оrюва. І Іс знаю, ЧІІ у нас, ~ІІШtо ви не JІО'ІІІ· 

Та€ І С, І :ІІ<ОЖ ІІС роаб0.1111 ЬСSІ ... 

(За М. ТвеіІном) 

ШВЕfШ ЖИВЕ ... 

СлавІНІй оояк Швейк став знову дуже nо
tІулярним u Чехословаччині. Анекдо111 вро 
Шnеііка в llpaзi передаю І І> СЯ з уст Д'О ус r . О<..ь 
що оnовідає Шuеіік про відвідини СССР: 

. ~~ Москві xo1in я сісти на пої.> 1. На велІІ
кому ВОКЗЗJІі 33/11\ТаВ Я, КОЛИ відХО:ІІІ fb Н3іt-
6ШІЖ1111Й nоїзд до Чел"'Ос.'tоnаччшІІІ' 

1\\ені відновішІ: 
- Gільш-.менш 17 .З% скорше, як показує 

рОЗІІОдіJІ ЇЗДІ\ ••• 
--Не розуміючи відповіді, я nonpocнn яс

нішого пояснення. Мені сказа.1и: 
-Це означае, що 1.9% краще nід nерсдба· 

'ІеІІЬ n' SHII:J і І ІІІ> ОГО rtШI HV, ТЗ 6.1 }'О ліnше, Я І{ 3;)· 
~ 

значено n понадmнші ... 
Зовсі\І 1J.ІНІ заІІамороченнй спнтав я: 

--Все ж таюt, СІ\ажіп,, будь ласкз, 1\ОJІІІ С<І · 
ме uід'їжджає І\еіі поїзл.? 

Мені СІ<а:JаЛІІ 1·ак: 
За соцзмаrаннюs з Москвою на 9.2% піп

ше, а за соцзма1·анням з Ленінградом, точно ІНІ 
1.3% гірше ... 

Невтороnавшн нічого з цього, вирішин я 

запитатн безпосередньо нача.1ьника с1·аюtії. 
Цей nриnів мене - каже Швейк - до таб:ш
ці розподіJІУ їзди з діяграмами і сказав: 

- МанІІtІІІС1 І!Оі:щu, якого ви ждете, в сuц 

3\tагашsі з сімома ішшtмн манншіста)Ш і шо до
СІ він веревшюна в tiOP"Y на 36:1 < , • отже, ll~
жe правдоноюбно, шо він надіііде з -!~:1'1;, скор
ІІІе , ЯІ< І реба б)' J\0 U СІІО, tЇВ:А ІІІСИ 3:1 рО~ШUДЇ~tfІМ 
їзди, ссб ·1" 11:1 ііблнжчий поїзд може від'їха 
тн 11:1 ~Ш(., , ~· 1щршс, ЯІ< rюнсрсдніх дніn. 

Вне.rухавши все не. н внрішив віШКО\І ,; 111 

доло~'У• кін•1ае Шв~іік. 

(За "Арrентінішес Таt·ебляп") 

І•ІІ1ІНІ •ІІІІІІІІ•ІІІІІІІ4ІІІІІІІІІ ІІІ'! І І••н• !ІІІ а •• ІІІІІІІнІІІІ·ІІІ•ІІІІІІІІІІ . І ІІІІ 1 І ІІ І· :а ,ІІІ І ІІІІ 

ПРЕДСТАВНИЦТВА "АРКАНА" 

АВСТРАЛІЯ: 

Mr. S. Mykytyshyn - GPO Rox 1603, 
М. Adelюde - S. А. 
Mr. W. Fokshan - 17 Асасіа St., Glen1·oy 
Melbourne 
Mr. І. Maletych - GPO Вох 1194-К, 
Adelaide - S. А. 

АtІГЛІЯ: 
Mr. В. Styslowskyj, 123, Nottingbam Htll 
Gate, London W. ІІ. 

БЕЛЬІlЯ: 
Мr. А. Roшaniuk - В. Р. 78, Louvai11 

t.>РАЗІЛІЯ: 
Sr. Paulo Witryk, Саіха Postal 1340, 
Cux·itiba - Раrаші 
Sr. Wasyl Pet1·uk, Rшt 4, N 9 10, Vila. 
Zelina., Sao Pattlo 

І<дІІАДА: 

"Independent Ukx·aine", Р. О. Вох 387, 
Winnipeg, Man. 
Mr. Iwan Hajduk, 11441-97 St., 
Edшonton, Alta. 
"Moloda Ukraina"1 191 Lippi11cot St., 
Toronto, Ont. 

(;ША: 

Мr. Н. Jaremchuk, 22!> East lOtl1 St. 
New York 3, N. У . 
Mr. Jш·ij Puпdyk, 318-5 St. N. Е., 
Minneapolis 13, Minn., 19th. St., Chicago 
8, Ill. 

НОВА ЗЕЛЯВДІЯ: 
Mt·. W. Krechowec, 765, New North Road. 
Monut-Albert Auckland 

ФР.АtІЦІЯ: 
''La Pat·ole Ukrainienne", 3 t·ue du Sabot, 
Pa.ris VI 

НІМЕЧЧИНА: 
Mr. Antiп Melnyk, Miinchen 24, 
Postlag·ernd 

ПАРАІ"ВАИ: 
Sr. Maximo Mirowski, Col. Сар. Mu:anda, 
Enca.rnaciбn. 

УРУrВАй: 
Ing. Basilio Dziuba, Chiavari 2970, 
Montevideo 
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• 
Зразки культурвоrо росту 

( JJ~ 1!al ЮІ) 
в.п.п. 

Запрошаітсіа. 
Вас 'врас з Родиною на 
Вечирниці із забавою 

до Рані котра відбудетсіа о 
JОДИИі 22 13. 10. при 
вулиці (назва і число) 
Прихід залежить від 
самих Вас. За управу 

Це так ··з;шрошаітсіа'' в нас в Арrентіні, і 

не подущІііІе, щu це запрошення, з 1900 року. 
- ні, вон.о датоване. 19;) 1 роком. 

Уваr·аІ Уваrа! 
Бостон і околиця! 

Уважно читаИте, тай це собі запамятаАте, Щ<J 
ПІК НІК 

Заnо:-.1оrово•·о Українсько;-АмерИІ(анського Тс
варІtства "Буковина" відбуАі!Т ся 

Вже цеї неділї, 18-r·o червня 1950, на фармі при 
Акорн Стреет, Мілліс, Масс. 

З rteї нагоди запрошуємо Вас всіх Шановні 
Громадяни Великого Бостону о чИСJІениу участь 
і спод~Ааємо ся кождий з Вас, кого mnu та віс
тка дійде прибуде на сей Величавий Пікнік. 
Добірна музииа буде rрати на пікніку, а буфет 
буде засібний в смічні перекуски таА буде чим 
горло переnо;Іукати. Нагода яких мало, щоби 
красно і весело csr зz )авити, на свіжому ВОЗ· 
дусі, в кружку своїх приятелів та знакомих. 

Це є привдива тай рідка нагода, 
Бо пікнік ся відбуде, дощ чи погода. 

БасІt •від'їдуть: Від 80 Леверетr Сrреет, точно 

"АРКАН" 

В НЬЮ -йОРКУ 

ЗустріJІІІСЯ два старі nриятелі, українець і 
ЖІІд. І licJtя нрнuітання, жид о", сміючись, каже: 
~ І Іанс, 1111 др1аете, що тільки у вас є бан

деріІщі? Лх, вже іі МІІ їх маємо ... 
-- ~к ·ro? .. 
- Іlідхоюнь до tебе шмаркате жиденя з піс-

'І ОJІСІО~І у руні іі І<аже: "їдь у Палестину, а то 
аа б'ю І .. " 

ЖИТТЬОВА МУДРІСТЬ 

Доtюнщач, дохuдячи до кульмінаці~ної 
І UIJI{И СLІОГО ВІІІ<JІС.ІДУ: 

- ХІ О, ПЩШJІЯЮ•НІСЬ, ВИЗН.З€ СВОЮ ПО• 
~ІІ'JІку, r·oii, бсз сущtіву, мужній і мудри~, a:te 

u • 

ННІ, ХІ U ІІІІ;НІ:ІЄ СВОЮ ІІОМІІJЖ)', МаЮЧИ раUІЮ1 
'І 0~1 ... 

J 'онос s пуб.1і1ш: 
- Одружений! .. 

о rоАНВІ 11.30 J4'''9. 
(ЦN їз.-r: Д.. ~ $ L25; AU ,tdrel ПО· 

ІНК 12 m, 65 цевrtв.) 
Дороrов сквз дв авrОІІОбі.Іdв 

Удьте до MIJudc, а 1'81 ІІІІТ8Ате де е НаІІ81JСОН 
Фарм або fрееи Сареет, на друrіІІ боці вІд цеі 
фарми е Акорн Ст., їдьте до кін•ІА Акорв Ст., 
і приїдете на иkце піквІку. До nобачева! З no-

вaaute~~, КОМІТЕТ. 

По всьому видно, що в США діе і УВАН, 
і НТШ, і що на Університетах вводять україн
ську мову. Для арrентінсь~rого читJіча 11 о же 
бути не ясним хіба: баси, точно, ~ СМІ3. 

Отже ж: баси відідуть- значить, що від'
їдуть самі тільки баси, решта голосових аар
тій - дісканти, альти і текори - як схочуть, 
- можуть від'їхати і можуть не їхати зовсім ... 
Значення їх .мя американського вуха - иіике. 
Американці люблять все, що грубе, тому ніж
ними голосами навіть на пік-ніку не цікавлять
ся, - дпя них цілком вистачае сам11х басів. 

Слово "точно " в українців немае ніЯІ<ОГО 
зtrачення, тому, думаемо, що не вірили в иьоrо 

ті, що його писаJІИ, як і ми, що читаємо. Ми 
зовсім добре обходимось без отого "точно" ... 
Для нас З-годинне спізнення- справа звичайна. 

"Дороговсказ" - мабуть, думаемо, від 
слова сказити ся, сказили ся (по-латинському 
-зваріювати!). Себто, поїхали на пік-нік, оп
! ИІfЮА>Іаd;;ш !~афЛ9 АІ'ЮН9реє а 'Аtтє.~ иии~єІГ 
переполукали горла і показилися, але що 11е 
їм не обі~шлося даром, бо мусіли заплатити 
за все це дорого, тому ~ називається п~мари

канські - дороrовс:каз 

ТРО€НЯТА 

В одній болгарській родині народилися 
троенята. Цю обставину використали комуніс
ти д.ІJЯ своеї пропаганди. Marepi троенят прис
лали подарки і відзначення, а дітей назвали: 
Сталін, Червенков (мін. ком. Болгарії) і Народ. 

Одного разу приїхали представники кому
ністичного режиму відвідати троенят. Одна дИ· 
тина якраз тоді їла, одна спала, а одна mraкa· 
ла. Мама троєнят пояснила це представникам 
комуністичної влади так: 

- Бачте, так ось воно: Ста.'Ііна годуемо, Чер· 
венков спить, а Народ плаче ... 

ПОЯСНЕННЯ 

- Чому називаємо батьківшиною ту кра· 
іну, де хтось з нас народився? 

- Бо треба догадуватись, що .хтось а 
мешканців wei кра Іни був loro батьком ••• 

• 
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ВОЄННІ ВПРАВИ 

В полі відбуваються 1\Оенні вnрави. До ~~і-. . '" стка через рt•Іку шд ІзЛІпь авто, яким t.:ерує 

молоденька nанночка, a:te вартовий її затри

М\'€: • 
- Мені дуже nрикро, а.1е тут не ~rожна 

не військовим їздІ1ТІt: треба дучати. панноч
ка, що неі\ ~1іст зірваний nopoгo~t. 

Паюю•Іка дІІІНІТься на :.1Іст і не розу\tіє. 
СходІнь з авта І звертається до друrоІ'О coл
Jtara, що спокНІно сидить коло містка: 

- Пане, що це значить? Чому не можна 
м.ті їхати? 

- Прошу вибачити, nанночІ<'О, - nlдno· 
вІдае солдат. - але я не можу з nа~ш говори
тн: -r реб а думати, пашю•Іко, що я ~tертвий. 
забитий nорогом ... 

ЗАВОД ГОДИНИИІОВ 

Делегація закnрдонніх робітникіn під час 
перебуnання в Моекnі відвідааа 1 -й Завод го
дІtнюtків і". Сталіна. В oдt-tHI з лабораторііі де
леt·ати на своє здивування завважили півня: 

Дпя чnro там у лабораторії півею,? 
Спснія:tьнn дmt регулювання точностн 

наших бущІ.ІІ>ІІІІКіn. 

ПЕРІОДИСТИКА 
-- Чнм визна•tається Богдан Корпиr серед 

українських nеріодистін? 
- Знанннм міжнаrодніх лип.тО:\1а11І'ІІІИХ 

ВЇДН'ОСОІНJІ •• , 

Ні. 

-? 
- Він nІІзначаеться пщ, що його легше 

читати по-польсьtш п українській мові, як будь 
кого Іншого. 

РУБАН . ЛЕБЕДЬ ПЕРЕД ГРОМАДСЬКИМ СУДО.\\ 

[J 
-----------------------------------. 

1'- .. 
І 

І 

І 
.-~ 

І 

І 

І 

.. 

~ 

._ __ __ ___ _ 

-

І 4t_ 

r 

І 

І 

І 
І 

І 

І 
І 

І 
І 

І 
І 
І 
І 
І 
І 

І 
І 
І 
І 

І 

І 
І 

І 
І 

І 

І 

І 

І 

І 

І 
І 

--~;: ;~ ~ І 
. ; • ; І 

• • І 

І 

І 
І 
І 
І 
І 
І 
І 
І 
І 
І 
І 
І 

Оборонен~: " ... виС'око аасівшt1й Суде ... ЧІІ ж можна nовіJЖІ 11, щоб цеіі птах нещаснІІіі міг 
Ішнати, душнтн путом і розстрілюванІ )'І<раїнців? .. 
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Ст. 14. « А Р К А Н 1> :~ 1. 

Поради і консуJІьтації "А. рка на'' 
Якщо nи вже б\' тІ десь кнмось прщнз:. · 

Ні, ЯК МОЛОДИЙ ІТОЧа'І КіВСІІЬ, ІІСрССТаНЬТЄ П\1-
СаТІІ, бо, щоб ви не наnисали, як би не захоn
лювалися ва:~ш •1111 а•Іі, В' І в оцінці наших літе
ратурних критш:ів вже вс пі,тро~тете. Ви зсох
нетеся, згорбитеся, боrода у вас виросте по 
nояс, гол•ова обJІІшяє і с uіппиме·r е, ЯІ< ~tісюІІ. 
вловню, вас обсн;tу п, внуюі і пр:~ н•rую1, ;~пе. 1111 
однаково вже нё rrерссІ·анrте бу m ні по" n т
к В Н Є 1\1 Ні ~І О Л ()Д 11 М, бо t\І0,10ДІІЙ ПОЧ:1ТІ<і· 
вень в .1ітсратурі. uc rак са,ю. як хорушІ\ІІіі 

• • .,. u • • 

у 110оlЬСЬКОМ)' В\ІІСЬКу; НОГО І не д~Градуюrь, І 

ІІе nідВІІЩ\'ЮТЬ, l\ІОВ.'ІЯВ хаіі собі б\•де 1\ОЮІ 
живе! · • 

Якщо ви nишс1 с, апс ше не др\'Іі)'ВЗJІІІ cno. 
їх nраць, через свою скрщtність, 11е даваіітс -· 
радИJ\10 ВШІІ!- 11\IТ<llll ЇХ наШИ~! nрИЯ1СJІЮІ. fi!I 

Ch~IC!IIIШ\:lM ЧІ! ПОСІ :l~І, бо ЯК дасте, ТО 113\\ Ї': 
~ с~ '' • rак розхn:1.1ять , щп - ntpтc нам вам со-

рощю буде nризнатнсst, що ви їх nвтор. 

Якщо DІІ маєте вже щось наnнс::Jнс і за вси
ку ціну хочете, щоб воно було надр\'Кованt, 
щоб І\оштом ЦJ,ого ІІабупt собі славу І'о•юсну 
ШІСЬ~ІСННИКа ЧІ\ ПОСl і!, а.ІС ПОбОЮЄТеСІt I'OCl ро

зубІІХ КрИТІІІ<іD, Зробіп, ІЗІ\: 

ІІеrед до~юІmсІІня~t з uвдавне,ч, шннІшіть 

.'Іисrа до nроф. Державина і nonpocirь. щоб він. 
як nрочитає nашу. на.аруh."Овану вже, nраща, 

написав рецензію. А щоб запевнити позІІ1ивні 
наслідІ\ІІ крнт ики, у .111сті до Держа 11И на напи
шіть більше-\Іенше. так: "Прошу вас, nа не 
професоре, бу дІ• 1 е об' єктнвні і безжалісні дu 
~rnr·o тrюру" . ДержавІІІІ вас nослухає.і буде та
ЮІ.м, ш< вн лrосите; збереже об'єктиnність і як 
і належиться вашu~•у творові, nок.1аде безжалі
сно на л опа rю1 uaw твір: вас і троє nОІ<'Олін~. 
ваших, і героїв вашого твору. Якщо тідьки но
явитьсн в газсті •1и журнапі погро,,ша рецензія 
Державина на ваш r nip, скликзйте nрияте.tів і 
неnрияте.Іів і с 1 аnтс ~!()го рич! Ви вигра.ти! Ко
рона с.'ІЗВІІ у ваших жменях! Ви В)І{е письмен 
ник і реk.'Іямн д.ІЯ вас ніякої не потрібно, ні 
r·рошеіі на саІІюрсІ<.'ІЯ\t)', - вже зроб.1ено все ! 
Все інше зробнп, за вас nроф. Wcrex в.1аснюr 
кошто~І. Річ ЗJ1Озуміла, ви д.Ія Шереха nредстав. 
ляєте два нуJІі разо~r. і боронити йо~tу вас не
має най,tеншоrо інтересу, з.1е Шерех, щоб до
казати Деf?жавнну необ'єктивність. нсфаховіс а ь 
і ще дещо, повнзбирує всі, існуючі і не ісН\'10-
чі, атути і. хоч-не-хоч, стане у nаш захист. Їlіс
.тя rого. - ви готовнИ ПІІсмtенник. сто на 

cro! Бо. як ви nролізете крізь н~·милосердні 
жорна Шерел1о-Державної r<ритІІЮІ і, не скона
єте. ХТО насчі,Шl ЬСЯ ІІОСfЗВИТН ВЗШ\' ПІІСЬ:ІІСН-
ІІЇСТЬ під С)'ІІ!ІІЇR? • 

НЕВдАЛИй РЕйД ГОЛОВИ АБН-у дО США 
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Пан Гаі1вас no,tic·mв 
ста rтю в "Сnободі" n н. 
"Затроені криниці", в 
я~Ї!ї залеречуе лравдн
nt~ть лоrо:юсок, поннt

рюnаних п.евним ссредо
внще,,, що наче б 1 о од

нііі особі. що старзлася 
лісташ nізу до США. 
\ІЄ.'ІЬНІІІ\:ЇВІlі ПІДЛQ)1\11.1Іі 
ногу ... 
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м 1. «АРКАН~ Cr. 15. 

СОВЄТСЬКІГЕНЕРАЛЬШІ 

В юшзі АндреевІІ•Іа, що вийш:~а недашю в 
Німеччині, вміщено НІІ КЛ анекд'Отів під назвою 
''Г енера rн.ші ". На жа.1t •. в Авдреєвнч;1 цей НІІЮІ 
дещо непоnниіі. Містнмо ще два анекдоти ньо

го Ж ІІІІІ<.'Іу. 

Генеральшз ендІІТь у театрі. Крутиться n 
різні 6ою1 і роз~юнляє з сусідкою. Оркестра 
поча.'Іа грати увертюру. А генера.1ьша ті.'ІhКІі 
І<руть-nерть, І<ру rІ,-верть. І голосно балакає. 

- Тихше: увертюра!- - 1-:аже їй сусід ззаду. 
Вона сердtпо nовертається: 

-- Від увертюри чую! 
. . . . 
Дві гснерат.ші заходять до те ат рат, ної 

за.'Іі nіс:1я піднесення завіси. 
- ІНо не грають? - nошетш питається 0.1 ... 

на , проходячи на своє місце. 
- " П'яту сюІфонію '' ЧаЛ~-:овського. 
-От бачиш : завжди •tерез тебе спізнює-

~юсь. Вже п'яту ... 

п 1 с ня 

(На мелодію "Чучара- чу-ру-ру") 

Що не всю я здЗІз пшеницю, -
Чурара -••у-ру-ру! 

Посадили v в'язющю -
Ку-кv! 

День і ніч теnер ридаю 
Та і1 до милої гукаю: 
- Продай мила овечки, 
Визволь мене з темнИ'fки! 
Продай мила жеребця, 
Визволь мене молощtя! 
- Вже немає жеребців -
Сталін їздить захотів . . . 
Я б корову продала 
Та. в сільраду відве.ІJа. 
3 хати ІЗигнали кати, 
То не знаю, кvли йти • . 
Rзяв би, милий, нагана 
Та й убив би Сталіна. 

• А то за свою пшеницю 
Та it потраnив у в'язющю. 

(lІя І}іСІІЯ була ПОІІІІІрена на Херсонщині в 
1931 32 роках.) 

РАДЯНСЬКА ТОРГІВЛЯ 

До nпІtіеї і:І сіm,сІ.І<ІІ:х t<n:шнин!> зайшла 
n:tбvcя. Хотіла І<VПНТІ1 cnni . сірНІІІ<іВ і СО.'JІІ. 
J ІннІПорячи Оtнща по порnжніх nО.1ИІІЯХ. І<аже 

ЛО ПрОІІаВІІЯ: 

- Бачv. що t<ni\1 портрета СІ·а,,іна та 
трьох замкіn, у nac бі.тtьше нічого немає в кра
мющі? 

- Покищо не~rає ніqого. Чекає~ю на то
вар,- сказав продзвець. 

- А що за оті замки nросите? 
Замків не продаєм. Ни~ш за~ІІfКаємо на 

ніч крамюшю. щоб Сталіна не вкратt .. 

БИйТЕ, ТІЛЬКИ НЕ ПИТАьТЕ 

В ncpio:.t наніоttа !tЬІ!ОЇ революції на Украї
ні часто мінню1ся nолітичні режими. Коди від
стуrІІІ:tа аrщія Укпаїнської Народної Ресnуб.1і 
ки і uстуПІІЛІІ у І{нїн nійсьІ<а генерала Дені~-:і
на, тоді денікінські еопдати прнсікаднся до се
nян: 

- Т11 за ЯІ<у nл а лу? 
Я1ио за яt-:у? Я за урнд У. Н. Р., за Пет

.'!Юру. 

-- Л, то т11 с:t~ІDстііінИІ< ! Скидай штани! 
Дайrе ііО\ІУ дn:1Jщяп,п'sпь, щоб знаn, що на ли-. . (( . . 
ТаІІІІЯ ШІЄ І!ІДПОН!ДЗ 111 - За €ДІНJЮ НЄД€!11· 

~rvю Россію ". 
· Не тt.ержаmІсь довго і денікінці - відсту

nили. Після ІІІІХ прttііш:ІИ махнівні. ПІІтають rю. 
НИ СС.1ЯІІ\1113: 

Тн за t\'ого? 
-- Я? Та, відомо ж, я за єдіную нєцє.lі

мvю! • 
- Ах. так? ... То за золотоnогоншІкіn? --

Скндай Іtпams! - Всипте йому, хдоnці! - За
тя~r: ти мусиш rоворІІТІІ , що ТІІ за батька Мах
на. 

Відступилн ІЇ :.tахнівці. Пр11йш.1и червоні 
Знову ПDІІСТЗЮТЬ ДО ССЛЯНІІНа: 

- Тн за 1\Ого? 
- Та. я .... 51 за "батька" ,'\\ахна! 

Л-а-а! Так ТІІ за анархіста Махна? ... · -
Сюtдаіі ІІІНІІІІІ! - Датh йо~•У товариші! · ТІ-І 
мусш11 гонорнтtІ, щn 111 за совєтсs,ку еладу. 

Вілстуrш:ІІІ •tсрвоні і знnву прІІЙШJШ війсь 
І<а УІ<раїнс,,кnї І Ічюлної Ресnуб.1ію1. Вою<и 
запитуюп, сепяннна: 

- Ти аа Я!\ у ВЛад\'? 
За ... совєтську.:. 
А, то r11 бo.rн.шemtt<? - Скидайно шта-

ни! Знай, що шої~• обоn'язКО:\І є боротися 
за самостіііну Україну. 

Відстуnнлн війсt.к:t УНР з України. Зноnу 
nовернулися ~юскоnські черnоні війська. Чер
воноар:.tіііні пнтаються селянІІна: 

- Тн за яку nдадv? 
Ссляшш моnчюt сnусТІ\ В штани та іі КЗЖ(': 

Бні1тс nже, б11іі1 е і ІІС тпайте! 

Л ЧИ НАЗАД ПОВЕРНУТЬ? 

СовЄН'І,юtіі суд 1:Іt'\'.'1ІІВ \'Країнсt,І\огr, сс

.1яннна за ЗІІІІІсnвє•сt.~-:у аr·ітан.ію на десять pn
І\iR да.1е1<ІІХ СІtбірсІ,ІОІХ 1аборів. Піс.тя зачtпзн
ІІя ВІІJУОІ<\', С\''ІІІЯ з:шнтап з:~сулженоrо чи він 
ЧЗЄ ІІІОС\, СІ<НЗ:lТІі. 

Л ЯІ\а вJtала ІНІ Coлont<ax? затпаn 

СС.'ІЯІІ!Ш. 

Совєтсt.І<:І! - ві;шовів суддя. 
- Л srюно й та:\t аrіrуватимv. то чи засу. 

;ІSІІІ> .\ІСІІС на rювеnнення n У~<rаїну? 

ВЛУЧНЕ ПОРІВНЯННЯ 

Він буn су~tннй. як стара nарасо.'tька. шп 
СТОЯ!1З В кутку КЇ:-.ІНаТІІ і СП'11{R3Л3 дощеnНМН 
краnлямн ... 

UKMA Library * Book 
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Ст. 16 «АРКАН~ 

ЛИСТУВАННЯ "АРКАНА" 

ВП. М. Ч. (ФІлядельфія). - Пишете, шо ви 
знаете. що Славvтич з Манилом стаоі знайомі - . 
і що завжди nони жили в мирі, спокою і каЯкра-
ших тоnариських відносинах. Тв~рдиrе, llt'O 'ІЮ
ни разом вчилися в школі, разом зубрили тео
рію Нової Евроnи і nроходили nрактично її 
експерименти в Ді-Піnсhких таборах Німеччи
ни і пrо, навіп, вже в CUIA. не мor.rm жити не 
разnм. і тnму С.'Іаnvтич еnроnзлив Манила '3 ТсІ< 
сасу до Філядельфії, до свого власного паJІЗІtу. 
куnленого. як кажете, Славутичем. бvдучи ще н 
таборах ДіПі. Дивуєтесь. що приятелі П'Осnзри
.ІJися. і шо Славутич називає в газетгх Манила 
жуліком і графоманом. - Ми зовсім не 11Иnує
мось. як хтосh з І<имось nосвариться, - бо хто 

ніко.1и tre JІЮбнn. не може ненавидіти і навпаюt. 
І, хоч не 3бираємось заnеречувати того. шо 
nриятель Сл:tnутича - жулік і rрафоман, ЩJО
те, дивуємось разом g вами, чому Славутич про 

все не nише до газет з таким оnізнення:м ... 

B!l. І. К. (Бруt(лін). - ВислоРлюєте cr;oe 
неnогодження з думкою nроф. Державина. шо 

дп Косача. J<ажете. що зовсім віпно nише Дер
жаnин, що І<осnч ( бvn. є і t')y де!) ідейний кому
віст. m'o nосілає лсі злібності вичувати І·Ш'fнс
nомітніші нюанси змінтшости rенера.'lhних лі
ній кпе~тівсhкnї еІшіліnпистиюt і nо-майстеr
rt.І<ІІ ВЧЇє себе Пf)IICT()CVRaTИ ДО Тt)Г(). що() CfiO· 

їмн 1 ворамн і nnпелінкою йти в нorv з nнмага
~ІИ І<рсмлівсІ.кnrо часv. Але заперечvєте пrшпу
щсння Лспжаnнна, шо І<оr1ч все ц~ робип, дa
pmt. На ваІІІV лу~ІІ<у. J{oca J мусить ()JIE'f)ЖVШlJII 
~~а cnnю побптv І<nем!lівські rр'ОІІІі... Мн noro. 
джvємося і з nпоФ. Державином і з на~tи та"ож. 
але з nа.,ш не в vсІ,омv, бо ВІІ пишете, що, f<o. 
сач мусить одепжvnати гпоші. виХ'одить. шо 

його х1 ось nрнмушуе. :1 ми. знаючи Косача, 
тnео!ІІІМО. ню J<oca'la зовсі\1 не потпібно птщу
ІІІ\•nати. щоб він брав ГР'Оші. скопше навnаки! 
І JаС\'В:ІЄ1 І· СЯ ЛJНІІС nІІтанн~. чи хтось мусить і 
nотребvе ііому їх давати? .. 

Вп. Т. І<vльІІИІtький (Торонто). - Випад 
І<<НJО мн лоnі'Т:tmІся із стопітш "C,tixv". mn ВІІ 
.тtюІ'іитr сміх і. 111n готnnі за с:\Ііх П.ТНІТJІТІІ. ~ ne
І1f>CЛ:J НІ іХ naщt 2 л оляріn на nneconиi1 'hонл 
"СміХ\'" rreoeІ<nH\'Є~!OCh. щn вн чес нп n•tслnв
люеП'сІ •. Не Х'оче~ю н:tс "нnтягапt ". бопон11 Бо
же.>. :ІЛе палимо н:1~1. яюпn тш спраn1і хоІІете nо

rміятисSJ . яt< сліл. nm11нniп, на nneconий dюнrr 
"Л m<аІ~," тnt<ож. Якщо мnжете. дол:~ііте до сv
хої тшЩtttt mляхетнс зеnп. а ~llf. бігме . rrощІ
мn nід cet'ie ще о тю зеро і nоміствмо n "А рІ<а· 

ні", шо такий то і такиА добро.а:іА пожерrвуваа 
$ 200.- на пресфонд • Аркана •. Сміху в nьому 
ніsrкого - але радощам не буде кінця. От no.. 
пробуАте! 

Книrарнsr "Фортуна" (Е.uювтов). - Про 
позицію вашу "НовиА Шлsrх" відкинув, а ми yt 
перехопили і руками А ногами за неі вхопиnи· 
ся: видаємо самостійного "Аркана". Як бачите, 
ми дорого цінимо чужі думки, srкщо воR'И ~о
риснІ і І<'Онструктивні. Напишіть нам тепер. чи 
можна чекати на пресовнА фонд від вас та srкy 
кІлькість "Аркана" висилати вам в іІродаж? 

Вп. Р. Kлontr (Мерльо). - Питаетесь. чи 
ваш вірш подобаєтьсsr нам і чи присилати біль
ше ... Очевидно, що так, але srкщо вже шлете. 
то шліть так, як Бурякіnець або Рань - кfJIO. 
грамами! По одному віршові слати не виnа.11е: 
вам дорого виноситиме пошта, а нам користь з 
ньоrо ніяка. Старих газет і списаних паперів на 
грами не купують, - найменше кілограм бе· 
руть ... 

СВАТ У СВАТА 

Пр11Ашов сват до свата. ОІме обідали і по
nроси.'!и свата-гостя ло сто л\'. Під ча~ ·oбinv св11т 
- гість, mo вкусить хліба то А скривиться і го· 
,тювою коуне. а нарешті й каже: 

А то А пеющ хай би вона ... 
- Тл не ж. свате. ваша дочка! 
- А-а! .. Як прохоЛ'оне. добрий буде .. 

НЕПОРОЗУМІННЯ 
Rчona я бачив •одного чоловіка, що в 

жив три квінтали ... 
Мя6vть ІJобnе заообляє в циркv ! .. 
Ла 11. же ж меІ-І'і докінчити! .. - що в, 

ЖІІВ три кшнтали дров. -

КУХОВАРКА 

. Ганно, чомv ж -не гасиш!? Не бачиш, 
шо загоnі'Іася олія? Пожежv вчиниш ... от 

. І 
МеНІ К\'У()RЗ рІ< З ••• 

Trt' . пnні. я І(VХ'оварка і до протипо
жежнпї ~топожі не належv ... 

ОГОЛОШЕННЯ 
Всіх ''коаїнІІіn. ~~~ яких Волощtмип Савич 

,'1(18 ПIICl,\IOBV r::~nантію. ІІ!}ОСИТЬСЯ Л::ІСК118() ПО• 
лnтн 6о'Іаі\ сrщї nni~виma (як не д:~ють гnо
Іrrей!). бо п. Савичеві приходиться леякі rяnан
тії сплачvnnти свnїми грішми і він. замість. 

• спо\1\щатн тих. за кого платить, згадуе всІ:r 

україин ів . 

Та 11 t'I'C'S n rR fic>o~ . Joaf)нin V. Gonzalez 2375, 


