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zj/оущ 

Вродивсь Хрущов Сергісвич Нікіта 
У царстві обще-русекого корята. 

ї з малку мав уже вождівську звичку 
Крутив пацятам закрутисту гичку. 

2Ж=5 

У школі зовсім не зазнав мороки: 
Учився геніяльно вій два роки. 

А як підріс, сказав йому палаша: 
„ — Валяй, дурак, страна широка наша", 

В рубашці й лаптях — ткнув за ремінь лояжу 
І. покатав — парняга свій у доску. 

Горілку жлопав, живучи по блату, 
Бо всім відомо: мав де жулік хату? 

/ ' 

Ура і — кричав, свою зустрігпза владу.:, 
Шпану з Москви, Тули і Ленінграду, 

Як революція в імперії настала, 
До українського добрався сала. 

І, от, відчув він — пролетарська сило! 
Йому уже росло совстське рило! 

( ІМЧ 

В Кремлі, як Ленін витягнув копита, 
З'явився Сталін, архизвір-баидита. 

Він рік: ,,Нікіта, сволоч, сукин сину, 
Валяй, дружок, як спец, на Україну! ". 

іНікита доблесно скінчив завдання — 
Риластий кат, каналія остання! 

За успіх ордена дістав па грудц 
І перед Сталіном кресав присюди. 

Подох і Сталій — і Нікіта сміло 
Сів у Кремлі, сам — свнноматпе тіла. 

А. далі що? Не вийде з того сухо: 
Останеться, як слід, свипяче вухо 

Б а & а й 



„Захрущився" тепер цілий світ, 
„захрущллась", що так скажу, і 
наша Америка. Не знаю, чи аме
риканські газети присвячували в 
свій час стільки уваги Вашинг
тонові та Лінколнові, скільки при
свячують тепер одному цибатому 
парнішці з колишнього Курського 
„уєзда". 

За американськими — і наші 
не відстають, з тим, що наші час
тують Микиту трохи міцнішими 
компліментами, між якими такі 
напр., як „бучер" (тобто різник) 
„сатана", „потвора", „дідько ла-
батий" можна ще зарахувати до 
легчого калібру. 

Правдивої біди напитав собі 
наш найстарший орган „Свобо
да", розписавши анкету п. з. „Хто 
знає Хрущова". А тепер — маєш, 
бабо, радість: нещасні редактори, 
замість їхати на вакації і мочити 
свої мощі в басейні, мусять сидіти 
в редакції й прочитувати горн 
листів, що напливають з веіх-уою-
Дів. 

Звичайно, пишуть ці, які Хру
щова не знали та й на очі не ба
чили . . . Той, хто його знав на-
правду, чи з ним балакав, чи мав 
нагоду випити 100 грамів, - — не 
бійтесь, не дурак, ні словом не 
заікнеться. Бо тоді; звичайна річ. 
патріоти могли б вчепити його 
за фрак і спитати: „Гей, мой, а 
як це сталося, що ти удостоївся 
такого близького знайомства з ка
том України ? . . Чи ти, буза, не 
був депутат, або який заслуже
ний син народу?" 

Розуміється — такий гість до 
редакції не напише, хоч, може, 
і сам крутиться недалечко від неї. 

У зв'язку з візитою Хрущова 
виникли серед нслої еміграції 
ще дві важлизі проблеми: перша 
— ношення жалоби, друга — бит
тя в дзвони. 

Як відомо — жалобне бнтгя в 
дзвони (як у давні часи, перед 
появою татар) видумав наш виз
начний учений, голова НТШ, 
проф. Смаль-Стоцький. Українсь
ка еміграція, серед якої знахо
диться поважний відсоток дяків 
і паламарів, підхопила з ентуз'яз-
иом цю пропозицію, а УККА дав 
їй своє офіціяль'не благословен
ня. 

Та, як зачуваємо, заплянована 
акція не дістала благословення 
від вищої церковної влади. „Як 
пан професор хоче дзвонити, хай 
собі наперед купить дзвін". — та

кі були слова одного з авторитет
них духовних мужів. — „Церков
ні дзвони служать іншим цілям 
і на привітання Антихриста не 
будуть відзиватися". 

Вел, так, покищо, стоять діла... 
Цю ситуацію може ще змінити 
якась поважн'чіа та щира ко-
лєкта. 

ДЗВШ СВОБОДИ 
НА ЧАС ПРШЗДУ ХРУЩОВА 

Щодо ношення жалоби (чорна 
пов'язка на рамені тощо) то тут 
справи посуваються наперед ус
пішніше. Зокрема з великим за
палом попнрають цю ідею два 
українські бизнесмени з Ню 
Йорку, які (як довідуємось) вже 
замовили на Деленсі стріт 1000 
ярдів чорної крепи і японського 
тповкз', та запросили наші жіночі 
організації до добровільної участи 
вишитті жалобного еквіпунку. 

Покишо в Об'єднаному Комітеті 
іМ. Ню Йорку ведуться неофіці
альні, але палкі дискусії ппо те, 
чи винести на привітання Микити 
одну домозину, чи дві. Демокра
тична опозиція хоче таскати свою 
власну труну, так само, зреш
тою, як робить щороку своє Свя
то Героїв та інші академії. Похо
ронне заведення Петра Яреми, 
знане з того, що завжди йде на
зустріч своїм клієнтам, погоди
лось випозичити Комітетові одну-
дві домовини, поки ще немає я 
бизнесі великого руху. 

З того всього бачимо, що Ми
кита Сергійович не матиме при
чини нарікати, що українська по
літична еміґрація не обшановуе 
його в належний спосіб. Бо ж це 
відома річ: чим білі,ший ґвалт і 
крик будемо тут ппоти нього підій
мати, тим більший для нього, іро
да, гонір... 

Ім'ярек 

НІКСОН У ПОЛЬЩІ Ва вулицях Варшави поляки плакали, побачивши 
Ніксона. (З преси). 

Чого ви плачете, приятелю? 
За Вильном і Львовом. 





ПЕРЕД ПРИЇЗДОМ ХРУЩОВА 
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— Я хотів би почитати 
щось смішне. 

— Ви що? Смієтесь?! 
На цьому вирізку з „Перця'1 

можна би й скінчити. 
Крапка — і нема що більше ви

різувати. 
Созетська людина—не сміється. 
Але скажіть це офіційному со-

вєтчикові, то він негайно, за на
казом Москви, образиться. 
„Перцеві" дадуть завдання боро
нити совєтський гумор перед „бур
жуазним наклепом". Редактор 
журналу сідає тоді і пише. 

Ось що пише він у сЬейлетоці 
„ТАКИ РОЗСМІШИЛА" 

Елеонора Рузвельт, яке побу
вала в Радянському Сок>зі, по
вернувшись до США. повідала 
американцям, що радянські лю
ди не вміють сміятись; вона 
твердила, що жодного разу не 
бачила посмішки радянської 
людини, бо «росіяни продали 
свої душі за сочевичну юшігу». 

(З газет). 

Не вміємо. 
Одного не вміємо... 
Не вміємо — та й край! 
Треба швидко вживати термінових 

заходів: 
1 . Негайно заборонити виступи Та

рапуньки й Штепселя. 
2. Вилучити з бібліотек Котлярев

ського, Гоголя, Марка Твена, Остапа 
Вишню й інших. 

Тарапунька і Штенцель — цир
кові блазні, нас' вони не цікав
лять. Але щодо літератури в біб
ліотеках, то вже — гов, тримай 
бики! — бо Котляревський і Го-
5 

голь писали далеко до революції, 
а на добрий совєтський рахунок, 
оба вони „помєщики — буржуї". 
Марк Твен, вибачайте, теж, хіба, 
не совєтський. Лишається один 
Вишня, але він виріс ще на до
революційнім хлібі, і його, за „на
ціоналістичні ухили у творчості", 
запроторили на заслання. Коли 
він вернувся і покаявся, то вже 
те, що писав, тяжко називати гу
мором. Гіркий це був сміх і тіль
ки доказує, як можна знівечити 
людину та її, добре колись, почут
тя гумору. 

Значиться, не доробилась рево
люція впродовж сорока років ні 
одного правдивого советеького гу
мориста ! 

Людині стало не до сміху, як 
ось і пише далі червоний фейле
тоніст: 

Нові зорі п небі, і на землі зорі , на 
грудях передовиків, що випереджають 
США... 

І хоч би хто посміхнувся! 
Для тридцяти п'яти мільйонів людей 

за L,~ п 'ятирічку будуємо нові будин
к и й квартири? 

А от не посміхаємось! 
І хоч би кому-небудь пощастило 

нас розсмішити! 

Шкода говорити, — не розсмі
шать. 

Бачили ми оті „зорі на грудях", 
бачили „будинки й кватига", і не 
до сміху ні людям, ні будинкам. 

Але фейлетоніст, накопичивши 
ще трохи пропаганди, закінчує 
ударно: 

— У дурносміхах наші люди ніколи 
не ходили. 

І на фальшиві , паскудні посмішки 
у нас не розживешся. 

А грізним сміхом революції, 

сміялися, сміємось і добре сміємось! 
Останніми посміємось! 

Дай^ Боже! Дай Боже, щоб 
останні, щоб по них прийшов таки 
назад правдивий людський сміх! 

А фейлетоністові не дивуємось. 
Як начальстзо наказало, так і 
написав. 

Бо, ось, ЕОВИЙ вирізок, цим ра
зом з „Крокодиля". Рисунок, на 
якому зображено совєтську лікар
ку, яка, колупаючись громадяни
нові в роті, каже: 

Скажете, — будівництво! 
Так, давайте, будівництво. Ось 

новий автентичний вирізок: 

Подивись, будь ласка, на 
! це фото і в ідгадай, щ о тут 
І знято. Не відгадав? 
| Так-от знай: перед тобою 
J кор івник колгоспу «Шлях до 
» комун і зму» . Хай тебе не д и 

вує, що на фото н ічого, к р і м 
вершечка даху, не видно. То 

'. не фотоапарат винен, а винна 
J гора, Що заступила кор івник. 
, Це — гора гною, яко го вже 
! к ілька рок ів зв ідси не виво

зять на поле. 
; Кер івника колгоспу «Шлях 

до к о м у и і я і у ^ н а м , на жаль, 
• сфата^г(9дшат$гЬ\ пощастило. 

Електрифікація ? Є і про те, на
в і т ь віршоване. 

У селі Підвисокому (Сня- 
тикський район на Стані-
славщині) стоїть новозбудо-
вана міжколгоспна електро
станція. Три роки стоїть — 
не працює. (З листа сілько
ра)- / , 

Скінчився давно будівельний процес, 
Три роки стоїть побудована ТЕС. 
Дроти обриває розгніваний вітер, 
Обдертими стінами станція світить. 
Поглянеш — і прикро, і дивно стає: 
Нікому те «світло» у вічі не б'є. 

— Теперь скажите «а»! 
— Без согласования с начальни 
ком не могу. 

Промисловість ?_ . 
— Д у ж е благеньк і черевики . Я 

в них, товаришу продавець, і д е . 
д о м у Не д ійду . 

— Не турбуйтеся. У нас з до
ставкою додому . 

и про комунікацію. 

S 
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У валк івськ ій «чайній» яЬ 1 
ми спитали: «Чаю попити мож
на?» — «Що ви, що ви!?: — від
повіли нам. — У нашій чайній 
давно чаю нема». — «Чому?» — 
«Води нема». — «А чому води 
нема?» — «Коняка воду не ве
зе.»» 



Або: 
Досі процес гороутворення вважали 

надзвичайно повільним, його вимірю
вали епохами. 

Однак, у наші дн і , на очах здивова
них місцевих жителів, поблизу станції 
Стрілки, Львівської залізниці , поміче
но дивне явище природи: росте 
висока біла гора, яка незабаром змо
же позмагатися з стародавніми, вкри
тими льодовиками, г ірськими хребта
ми. Створюється гора штучно. Для 
цього використовують десятки вагонів, 
багато людей зайнято вантажно-роз
вантажувальними роботами. 

Що за причина? Хто це вирішив 
переплюнути фараона Хеопса з його 
знаменитою пірамідою? 

Ось уже третій р і к на станцію над
ходить мінеральне добриво, так зване 
вапняне борошно. У 1956 році його на
дійшло 378 тонн, у 1957 - 1375 і вже 
в цьому році — 120 тонн. Жодної з цих 
багатьох сотень тонн ніхто з станції 
не забирає. Голови колгоспів Стрілків-
ського району, Дрогобицької області, 
я ким адресують добрива, в один тон 
кажуть : 

Воно для нашої землі не при
датне. 

Але органи сільськогосподарського 
постачання на це не зважають. Гора 
високая на станції Стрілки невблаган
но росте. Чи не тому, що вс і сигнали 
з місць натрапляють у сільгосппоста-
ч і на скелю бюрократичної байду
жості? 

На тему колгоспів можна ба
гато навести. Але ми, ось, вирі
зуємо один, цікавий ще з іншого 
боку, рисунок. Карикатурист куди 
інде націлявся, а куди інде потра
пило. Сатира скерована проти 
бюрократії в колгоспах, мовляв, 
управляющий так уморився за 
сівбою (за столом), що спини не 
може випростувати. Показуючи у 
вікні, як кипить робота на кол
госпному подвірі, карикатурист 
нарисував босих жінок, що двига
ють міхи із зерном. Збоку стоїть 
здоровий наглядач, заложивши 
руки за спину. Якось, може й не
хотячи, вихопилась ілюстраторові 
правда про невільничу працю жін
ки в Совєтах.. . 

Вкінці, як воно погано не бу
ло б, то Україна — країна хлібо
робна, колись годувала хлібом Ев-
ропу, то може воно і не так, як 
пишуть у світі. Хай же про те ска
же совєтська преса: 

Тепар про чудеса торго
вельні. 

Поїхали ми на шахту 
N» 6—7 — 16 (шахтарське се
лище Петроградка-Донецька). 

їдемо, а нам назустріч 
шахтарі і шахтарки на вело
сипедах шпарять, а ж куря
ва встає. 

— Куди це? — гукасмо.— 
На футбол? 

— Який там футбол?! То
мат!.. По томат до Голубівки 

їдемо. Уже другий квартал, 
як у селищі томату нема... 

Нема в Петроградці-До-
нецькій і простішого: оцту 
нема. Капуста буває по пар
них днях, картопля — по 
непарних. 

Щоб у селищі скомпону
вати борщик, хазяйки скла
дають п'ятиденний графік: 
день на добування томату, 
день — на капусту І т. д. 

Варять борщ за графіком. 

1 І 
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Про совєтські лічниці говорить 
рисунок із „Крокодили": 

Не завжди перепадає нашому, 
українцезі вареник, хоч би вже й 
з мухою. Важне, що „старший 
брат" відгодований, як ось на аз-
те'нтичному, із совєтської преси 
взятому, фото: 

- Зтого вольного надо виписать. 
Он уже простудилея. 

Чомусь у ресторані й у 
«Вареничній» в ікна запина
ють чорною запаскою. 

Кажуть, що в темряві те
бе мухи не найдуть. Вигад
к и ! Вони кляті очі мають, 
роздивляться, та так скаже
но на тебе налітають... Хай 
їм грецьі 3 рота вареника 
видирають! 

Знято їх з натури у Вінниці 

Ось вам правдиві вирізки із со-
вєтських журналів. 

Ось правдивий „революційний" 
сміх, про який то і пише редактор 
„Перця". VVv м 



А счєз би! 
Счєз би єк канфорія, 

аби счєз! Аби йго вітром 
рознесло по каменьох тз 
по пущох, де лгоцка нога 
не ступила від кінцє сві
та! 

Аби воду не переїхав, 
аби йго риба ізїла і раки 
розщипали до решти! 

Аби си пошпортав на 
перших сходах у Вашин* 
тоні на віки вічні! 

Аби не дочєказ від од
ного келишка до другого 
дочєкати! 

Аби йго акогольом спа
лило від середини на 
уголь чорний! 

Аби йго сиратоном рос-
перезало перед усім наро-. 
дом на вічну публіку! 

Аби еи хоц раз або два 
на мою Парацю напоров у 
зустрічи! 

Аби си в кукурудзу роз
сипав тай аби йго сліпа 
курка чисто видзьобала. 

Аби на Колимі зогнив 
доре.шти з ходаками! 

Аби спух, єк тота бані у 
Кремли, тай аби си роз
пук у шіснаціт раз по-шіс-
націтеро! 

Аби си Нірбеґу дочєкав, 
на шибеници д' горі нога
ми висіти на повольне ско-
нанє! 

Ше бим сми за позволє-
нєм шос сказав, але вже 
не скажу, бо то має бути 
мовчазнива димонстран-
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Приємні вакації 

Пані Олімпію Добро-
вольську спитали, як по
чувається Йосип Гірняк 
на вакаціях. 

— Дякую, прекрасно,—. 
відповіла п-ні Олімпія. — 
Наставив собі патефона і 
слухає Гриця Зазулю. 
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CO€€ ТСЬКД АРАБИ НА 

Покривджений мистець 
Проф. Петро Андрусів 

жалівся недавно, що з на-, 
годи концертових успіхів 
його дружини, п-ні Ната-
лії, жаден з рецензентів на 
відмітив досі його особи. 

—• А ви при чому тут? 
— спитали мистця. 

— Як то — при чому?.. 
А хто в неї за шофера ? 

Автентична 
8-літня донечка ставить 

мамі таке питання: 
— Скажи, мамо, чи пе

рехід з Пласту до СУМА 
це такий тяжкий гріх, як 
перехід із католицької 
церкви до православної? 

Зразу пізнав 
— А це моя, недавно 

прибула з Европи, кузи-
ночка! 

— Пізнаю, пізнаю, що 
недавно. 

— По чім пізнаєте? 
— Бо так смачно жує 

гуму. 
Наші діти 

— Чим ти, Івасю, хотів-
би бути, коли виростеш 
великий ? 

— Поліцаєм. 
•— А то чому? 
— Бо тоді зможу бави

тись посеред вулиці, і 
жадне авто не матиме пра
ва мене переїхати. 

лтЛтат 
В „Сучасній Україні" та в 

інших наших газетах появився 
анонс, що В-во польського жур
налу „Культура" в Парижі випус
кає власним коштом, в українсь
кій мові надруковану книжку Ю-
рія Дивнича-Лрвриненка п. з. 
„Розстріляне Відродження", на 
970 сторін друку! 

Ініціативу „Культури" треба 
справді привітати, та ми мали б 
ще побажання до редакції журна
лу, щоб вона заохотила своїх чи-
тачів-поляків вивчити українську 
мову, а. потім PO3KVTTOTH Книжку 
Дивнпча. Бо українські читачі 
ледви чи її розкуплять . . , 

Наші канадійські й американ
ські газети з великим захоплен
ням привітали піднесену на Кон
гресі Українців Канади пропози
цію скликати в недалекому май
бутньому Світовий Конгрес Укра
їнців в Діаспорі. . . А ми від себе 
запропонуємо Комітетові скликан
ня такого Конгресу — менаджера! 
Є ним ніхто інший, як тільки ред. 
Нестор Ріпецький, людина з маш-
табами і світовим розмахом, орга
нізатор славнозвісної Української 
Фільмової Експедиції довкола сві
ту. 

Під час ювілейної імпрези УН 
Союзу „Гомін України" в Ню 
Иорку виставлено на сцені Кар-
неґі Гол інсценізацію з життя на 
дворі Гетьмана Мазепи, на підста
ві „Трилогії" Б. Лепкого. Відбу
вається така сцена, що запрошені 
на гетьманський двір гості розохо
тились до танців і вжарили „по-
льонеза"... І все було б гаразд 
з тим польонезом, якби вони не 
танцювали його під музику ІПо-
пена, який, як відомо, вродився 
100 літ після Полтави (в 1810 р.) 
і за часів гетьмана Мазепи не міг 
ще компонувати жадної музики. 

Прохаємо не забути: 
Понад все — платівки „УТИ" 
Можна замовляти також в Адмі

ністрації „Л. Микити". 


