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В ОБІЙМАХ СТАРШОГО БРАТА . 



Як довідуємося, Канада прийме 
в березні цього року 15.000 кіло
грамів молодих, свіжих скитальців. 

У зв'язку з тим, що набирають 
ДП до інших країн по вазі, жінки 
в деяких таборах повиганяли сви
ней із хлівів, а посадавили туди чо
ловіків і посилено годують їх -га
ферфльоками. Наслідки несподіва
ні: чоловіки. на вазі не прибувають, 
а тільки від вівсянків іржуть, як 
жеребці . . . Жінки в розпуці. 

З Корнбергу доносять, що кав
табак, призна чений для мешканців 
табору, буде вжито для відгодівлі 
таборових свиней. 

Довідучюся, що головна квартира 
ІРО прийме 12 дебелих хлопців, що 
будуть працювати як поштові уря
довці. Вони будуть приносити меш
канців до газет і листів, бо розно
шування газет і листів до урядни
ків ІРО занадто дорого обходиться. 

Панамський уряд, бажаючи по
ставити на ноги власну індустрію, 
планує переселити до себе всіх са
могонщиків із дипівських таборів. 
Побажаний власний казан і мідяна 
рурка 1,20 довжини. 

Наспіла сумна вістка про трагіч
ний випадок, що стався з одним ДП 
під час проходження канадійської 
комісії. йому бракувало 3 кілогра
ми ваги, і щоб бути важчим, сер
дега проковтнув дрібну монету на 
30 німецьких марок і запальничку, 
а це запИв літром неперевареної во-; 
ди. Стан здоров'я диnіста дуже по
важний. 

Всі фотографії, що були виготов
лені скитальцями для документів, 
виявилися недійсними. За новим 
приписом вимагається, щоб на 
знятку бу ло видно крім номера і лі
вого вуха ще зуби і праву п'яту. 

УЦДК англійської зони катего
рично заперечує неправдиві вістки, 
мовляв, незабаром мало б з'явитися 
ще одне число "Українського Сло
ва". Комітет не має наміру друку
вати вже ні одного українського 
слова,' бо ввесь вільний час присвя
чує на вивчення англійських слів. 

Організація Комбатантів у rет
тінtені приймає нових членів. Чле
нами можуть стати навіть ті, які 
колись дійсно були вояками. Мож
ливість скорого підвищення забез
печена. 

У сім песимістам, ~ким почорнів 
світ, Василь Барка висилає свій 
"Білий світ". 

КАЖУТЬ 

Кажуть, що війна 
Буде незабаром, 
Кажуть, що вона 
Вибухне недаром. 

Не за карі оченята, 
Не за гарні ноженята, 
Не за милий голосок, 
Не за рученьки кивок, 

-Не за тополивий стан -
А за нафту і уран! 

Кажуть, що атом 

Знищить все навколо, 
Світ оберне дном, 
Виголить наголо. 

Не залишиться тварини, 
Ані навіть волосини, 
Ані 1\Ііста, ні села, 
Ані тріски, ні кола, 
Зникне, врешті, балаган -
Буде нафта і уран! 

Кажуть, що· по тому 
Вкупі заживемо, 
Вернемось додому, 
Добре ще й поп'ємо. 

Не зустріне нас вічого 
Ані доброго, ні злого -
Бо такий народ ми є, 
Що ніщо нас не доб'є; 
Свищемо на ввесь той крам -
Нафту і уран! 

БАБАЙ 

ПОДОБАЄТЬСЯ ВАМ "ЛИС 
МИКИТА"? ТО ВИШЛІТЬ 

ПЕРЕДПЛАТУ! 

Колишній командант ганновереь
кого табору п. Гаран, який кілька 
місяців тому виїхав до Австралії, 
пересилас з одного збірного табору 
на англійській зоні привіт своїм 
колишнім співтаборянам. 

В одному з таборів англійської 
зони виготовлено проект переселен

ня Членів Головної Переселенчої 
Ради з американської зони в ан
глійську. Праця в лісі забезпечена. 

Запропоновано нові цигаркові 
приділи. Додано ще 4 і 5 категорії, 
що діставатиме недопалки 1, 2 і 3-ої 
категорії, а, крім того, 1 категорія 
дістане додатково бецуrшайни на 
перший ряд у театрі на всі вистави. 

До Англії прибув відомий скульп
тор Мухін і працює там вуглекопом. 
Компетентні переселенчі кола 
стверджують, що ця робота йому 
дуже відповідає. 

З КНИГИ МУДРОСТИ 
"ЛИСА МИКИТИ" 

Любов перемагає все - за винят
ком болю зубів. 

Опортуніст - це людина, яка дав
но зробила те, що кожний віддавна 
rнає охоту зробити. 

Коли б свиня була спекулянтом, 
то вона теж думала б, що вона не 
свиня. 

Коли задумуєш одружитися, при
дивися спершу добре до майбуть
ної тещі, а щойно потім до дівчи
ни, бо звичайно ложка дьогтю псує 
бочку меду. 

Брехуна не перебрешеш, навіть 
якщо він тобі й повірить. 

Праця для суспільства це справа 
дуже відповіДальна - тільки у нас 
звичайно за неї ніхто ні перед ким 
не відповідає. 

Коли б дурневі дати розум генія, 
то він був би геніяльним дурнем. 

Кальорії потрібні людині, щоб 
вона жила, харчі- щоб була сита. 

Коли тебе вдарять у праву щоку 
- підстав ще й ліву, а коли вдарять 
у ліву - тоді тікай, бо можеш таки 
порядно дістати. 

* 
ЧОМУ В МІЛІЦІОНЕРІВ ДІРКИ 

НА КАСКАХ? 

- Як ти гадаєш, чому в МІЛІЦЮ
нерів на касках по дві дірки зліва? 

- А то тому, що коли міліціоне
ри співають "Інтернаціонал" і до
ходять до слів "кипить наш розум 
возмущеннь1й", то щоб їм пара ви
ходила ... 

"ЖИТЬ СТАЛО ЛУЧШЕ" ... 
Два совєтські командири, їдучи в 

трамваї, розговорилися про життя 
в СССР. 

- Да, товаріщ Глупов, - сказав 
один із. командирів до свого спів
бесідника, - жить стало лучше, 
жить стало вєсєлєє. Дай пятьор-
ку!... М.Р. 

НА ПОЛІТНАВЧАННІ 

Комісар: - Почему наша tраніца 
на замкс? 
-Я скажу, товарИшу комісар,

підніс руку боєць Петренко. 
Комісар:- rаварі. 
Петренко: - Щоб люди не роз

біглися з СССР. 

Чому він такий сумний? 
Бо він член «СУМ»у. 



15-17 липня. 
Ш ту т Га р т. Засідання Історич

ної Секції 'Української Вільної Ака
демії Наук. Читав 2 доповіді, заслу
хав щось 15. Обильний харч. Пер
шого дня на обід був український 
борщ з автентичною свининою. На 
друГий день Вш. пані подали дуже 
смачні вареники. Подолав 49 штук, 
більше було не під силу. Відомий 
ненажера, проф. Терщиця з'їв 55. 
Але рекорд побив голова секцн: 
змотлошив 70 вареників! Тим до
сягненням він здобув собі велику 
популярність. бо на вечірній його 
доповіді про катастрофу під Пол
тавою заля була заповнена до 
останнього місця. Третього дня з 
нагоди зустрічі з громадянством 
був обід з варенухопитієм. (Пишна 
оця "штутгартівка"! ... ) Загалом за
сідання пройшло в діловій, строго 
науковій атмосфері і дало плода
творне жниво. Купив 5 пляшок ви
на ·по смішно низькій ціні вислав 
на "мітГут" мішок яблок. 

20 липня. 
А ш а Ф ф е н б у р Г. Загальні Збо

ри Наукового Т-ва ім. Шевченка. 
Був запрошений до президії і, ми
моволі задрімавши, ледве не впав 
із крісла. Про харчову сторону 
справи не можна сказати лихого 

слова, проте, воно не те, що бу ло в 

Штутгарті. На вечерю подавали по
луниці з цукром. Двічі просив до
дати. Ближче познайомився з од
нією з пань із комітету ... Високо
інтелігентна особа, прилагодила 
спорий пакет усячини на дорогу. 

25-26 липня. 
Б а мб ер г. З'їзд МУР-у. Був 

присутній лише на відкритті і не-

гайно виїхав на з'їзд науковців до 
Міттенвальду, Що з погляду хар
чування приїзджих гостей має вже 
свою усталену марку. З'їзд тривав 

трі дні, але я собі просидів три 
тижні в цьому гостинному таборі. 
Набрав 4 кілограми на вазі. Привіз 
додому дуже приємні спомини і 
скриньку кексів. 

14 серпня. 
М ю н х е н. Ювілейні святкуван

ня з нагоди 60-ліття пана ректора 
'Українського Вільного Університе

ту. Бенкет на 200 осіб у залі "Регі
на". Було багато промов, гостів і 
концертова частина. На превели
кий жаль - був недиспонований і 
під час вечері лише статистуван ... 
Не знаю, чи ми тут, на еміГрації. 
:vшємо моральне право влаштовува

ти такі парадні бенкети в той час. 
коли Батьківщина страждає, голо
дує і кривавиться в бою! 

15-16 серпня. 
РеГенсбург. З'їзд україно-

знавців. Прохарчування нон плюс 
ультра! Надолужив усі занедбання. 
пороблені в Мюнхені на ювілеї. 

1 вересня. 
М ю н х е н.Нечувана історія! Вже 

більше як тиждень немає жадного 
з'їзду! Втратив З кілограми ваги. 
Зовсім охляв . . . Настрій повний 
безнадії... Передбачаю повний 
розвал усього нашого наукового до

робку на еміrрації .. :.о якщо в най
ближчий час не буде якогось ново
го з'їзду. 

* 

ГОЙДАНКА МИРУ 

ЛЮБОВ НАРОДУ 

В Кремль приїхали раз гості 
Закордонні, а не прості, 
Дипломати і посли. 
От, коли бу ли при тості 
І баrато вже пили, 
То розмову завели. 

Зразу трохи про поrоду, 
Потім про любов народу 
До мовархів і вождів. 
Сталін, що хвалько є зроду, 
І собі вже не втерпів -
.Так усім їм відповів: 

"А народ мій для посвяти 
Все rотов мені віддати, 
Ось побачите самі." 
І сказав своїх послати 
(Що стояли за дверми) 

Швидко в місто за людьми. 
Штук із десять їх приrнали, 
Гості з дива повставали -
Що ж за лихо це воно! 
Сталіна ще й не спитали, 
як rукнув він людям: "Но! 
Всі стрибайте крізь вікно!" 

Не скінчив він слова цьоrо -
Всі стрибнули. Та одноrо 
Гість один- смик за рукав! 
"Чи життя не жаль?"- спитав. 
Цей махнув лише руками: 

"Ех, таке життя! Чорт з вами!" 
І стри~нув як і стояв. 

СТАВАЙТЕ НАШИМИ ПЕРЕД
ПЛАТНИКАМИ! 

ДВА РОДИ ДУРНІВ 

Один міністер сказав: 
--..,.. Є два роди людей, з яких не

має користи: такі, ЩQ не спромо
жуться виконати доручення, і такі. 
що виконують тільки те: що їм до
ручають. 

ЖІНКА 

Один хвалив свою дружину: 

- Моя дружина це найкраща 
жінка в найгіршому значенні цього 
слова. 



ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ МІСЯЦЬ 

"Думи мої, думи мої, 
Лихо мені з вами ... " 

Сказав Зенон Пеленський, перегор
таючи копицю газет із своїми стат
тями. 

"В своїй хаті- своя правда 
І сила і воля ... " 

закричали таборавики набилJІ 
зайшлого німця. 

"Сини мої на чужині, 
На чужій роботі ... " 

- сказав, лежачи на ліжку, дvшіст 
до співмашканців, що сиділи при 
столі за картами. 

"А я, юродивий, на твоїх руїнах 
Марно сльози трачу . ; ." 

- згадавши Діллінген, про:vювив 
Мудрий і заплакав. 

"То задком, передком 
Перед паном Хведорком" 
співали "сателіти", танцюючJІ 

перед Сталіном. 

"Люди, люди! 
Коли то з вас буде 
Того добра, що маєте? ... " 

сказав урядовець Суспільної 

Опіки, розділюючи лахи з магази
ну. 

"Тяжко жити на світі, / 
А хочеться жити ... " 

- простогнав дипіст, з'їдаючи дру
гу порцію гаферфльоків. 

"По тім боці - моя доля, 
по сім боці- горе ... " 

-сказав Чех, прокрадаючись через 
кордон до американської зони. 

"Ух! Ух! 
Солом'яний дух, дух!" 

- гукнув українець, проходивши 
попри бу ди нок ЦПУЕ. 

ЧИТАЙТЕ І ПОШИРЮЙТЕ 
"ЛИСА МИКИТУ"! 

АНЕКДОТИ 

Коли поет Мілтон осліп, він од
ружився із сварливою жінкою. Гер
цог Бекінгемський назвав П троян
дою. 

- Я не суддя на кольори, - від
повів Мілтон. - Можливо, це й 
так, бо я щодня відчуваю П шпич
ки. 

У зв'язку із знищенням 700.000 то
мів манускриптів олександрійської 
бібліотеки каліф Омар сказав: 

- Або Коран у собі вміщає ці 
книжки, або ні. Коли так, то вони 
непотрібні, коли ж ні, то вони 
шкідливі. Отже, їх треба знищити. 

В СУДІ 

- Мусите довести алібі. Знаєте. 
що це таке? 
-Ні. 
- Мусите довести, що BJI не бу-

ли там, де ви були. 

Книги морська глибина, 
Хто пірне в них аж до дна 
Той, хоч труду мав досить, 
Ще і кошти поносить ... 

СПОРТОВЕЦЬ 

Бjля столу для настільної ситків
КІІ стоїть двоє спортовців: 

- На цьому столі. - каже один, 
~· - програв я вчора 500 марок. 

- 500 марок? У пінг-понга? -
дивується другий. 

- Ні, у фербля. - відповідає 
перший. С. А. 

НОВИНА 

Дають а:\rериканські харчі. 
Де? У вашому таборі? 
Ні ... в Америці! С. А. 

МОДА 

- Яку сукенку :vraлa на собі пані 
директорова? 

- Не знаю. Під стіл я не дr-шив
ся. а над столом не :--шла жадної. 

ПІД КРЕМЛЕМ 

- Скажіть, пожалуста, чому 

КремЛь окружений такими велики
і\ІИмурами? 

- Щоб жадна холера не про-

лізла ... 
- Звідси туди, чи звідтам сюди? 

НАШІ ДІТИ 

Малий Івась приходить додому 
заплаканий. 

- Що тобі сталося? - питаєть-. 
ся мати. 

- Я грався з хлопцями в акуму

.Іятор. і вони мене набили. 

НЕДУГИ 
- Моя жінка хворіє. Має гісте

рію, невральгію, нервозу, неврасте

нію. гіпертрофію ... 
- Де вона набрала стільки хво

роб? 

- Із словника. 

ПІДЧАС ПРЕМІЮВАННЯ 

На загальних зборах колхазу 

.. Червона зоря" роздавали премії 
ланковим колхозницям - стаха

новкам. Ланкову свиноферми пре
:-.tійовано черевиками, ланкову-бу
ряківницю - сукнею і . так далі. 
Після вручення кожної премії го
лова колхазу виголошував промо

ву. В Р.УЧаючи премію останній лан
ковій. голова колхазу товариш 
Сверблячка заявив: 
-Товариші. за те, що ланкова ку

рячої ферми, не досипаючи ноЧей, 
працювала на благо соціялізму і 
нашої партії Леніна-Сталіна, ми 
преміюємо її тритомником творів 

Леніна. 
І голос із задніх лав озвався: 
- Так їй, заразі, й треба! 

Максим tуля 

ФІЗИКА - ПОЛІТИКА 

Світ лишається вірний фізичним 
закона:-.t. Американська біла звізда 
промінює, висилаючи Европі допо
:--югу. Совєтська черво'І-Іа звізда ра
до ці про:-.1ені поглинає. 

С.А. 

РОЗМОВИ 

- Що ви буде'ІІе робити. як ви

бухне нова війна? 
- Буду боятися. 

Студент до прелегента, що попе

реднього дня мав доповідь на тему 
.. Соняшні плями і' українська полі
тика": 

- Пане професоре, я вашої до
повіді ніколи не забуду. 
-Так? 
- Серйозно. Саме тоді я освід-

чився своїй сьогоднішній нареченій. 

- Моя дружина втекла з моїм 
приятелем. 

Співчуваю. 
Я теж йому співчуваю. 

НЕ ВСЕ ОДНО ... 
Чого ж ви дивитеся в цю ан

глійську газету?! Я все одно знаю, 
що ви ні слова не говорите по-ан

глійськи. 
- Я і не говорю. Бачите, що тіль-

ки читаю. С. А. 

Так, я буду крізь сльози сміятись, 
Серед лиха співати пісні, 
Без надії буду сподіватись, 
Що Поїду в далекі заморські краї. 

. С. А. 



АКТУ АЛЬНІ ІЛЮСТРАЦІЇ ДО "КОБЗАРЯ" 

Чума з лопатою ходила ... 

.Як би ви знали, паничі ... І від Татарина до Фіна. 

Отак ви навчаєтесь 
У чужому краю ... 

На всіх язиках все мовчить ... 

Чи ми ще зійдемося знову, 
Чи вже на віки р"озійшлись ... 

Доборолась У країна 
До самого краю ... 



лист 

звичайна: беру дійницу, сідаю си 
збоку, єк при корові, і тєгну за 
дійку. 
Пани з комісії ніц, ни сказали, 

лиш трохи сє поеміяли і єкзамен
туют далі. Уже мені було дивно, бо 
то річ важна і вівцу дояти тра зза
дУ тай за дійку сє ни тєгне, лиш 
май сє потиск~єт. Тато пишу вам 
на цисе, би сте знали, єк мете тиж 

а /h 
11 

lli /У IJ/1 YVI" t1 h . єкзамент пастух~ здавати, шо вам 
?{r · 1 t,Л.V fТ./'t.A- 1 w-v.;. vvv зо щирего серц1 раю, бо то фах 
}:q ~ ~ приємний і в голові ес від нього ни 
V/~ крутит так, гі від полійтики. 

- • Урешті прийшла колій на мене. 
ПАНИ ПОСОЛ! І дивіт сє: кільком ни пастушив а 

Бобіцявеми вописати вам, як то то й ватагував при віцьох, а єк ті 
нас віучували на цих курячих кур- пани почали віпитувати том збара
зах, али стало сє йнакше і цесих нів чисто тай ледь не ледь цисей 
курзів не закінчивсми, бо прийшло єкзамент вітримав. 
до нашого табору записувати сє на Питают сє мине: 
пастухів до Канади і то на rвалт. - Повїжте ми. йка то є єдиница 
Міркую си, най, до мари, пльофе- кормова? 
сури та єнча єндилікенція морочит - Не чувеми такого, - кажу. 
си голову курми, бо то бабска робо- - Єк не чув? А чим сте вівцу го-
та і делікатна, а я при вівцях зріс дували? 
той сє держатиму свої пронфесї~ - Годунатим годував, али ни 
Побігеми душком записати сє, а там єдиницев. 
кажут, жи тра єкзамент вітривати. Покрутили пани головами і тот 
Бо теперика тра на всьо дупльом гоrроном: питат: 
мати, навік на пастуха, відав навік - А єк пізнаєте, що вівца має 
і на жибрака. мотилицу? 
Прийшовеми до єкзаменту, а там, - А то, кажу,- річ проста. Вів-

диви си, тиж сама єндилікенція тай ца ходит сумна. вочима блудит, 
рузні пльофесури, спехтори ци горбит сє тай від сонца ес зашкі
йкіс гартисти, всьо ес на па~туха рюєт. 
записуст. А за столом сидит таки - А по калі, ск пізнаєш? 
наш гоrроном та ше йкіс два німа- Ігі, думаю, а то шо таке? де вна 
ки і єкзаментуют. Закликали йд- вівца тату калу має і єк сє ї роз
ного гартисту: пізнає, ни чувеми таке і не видав. 

Де пан пастушили? - питают Кручи сє, ни знаю. єк на цисе від
повісти, аж ми йден пан, дай Боже 
панувані, тато по люцки, такой биз 
перепрошінє, вітлумачив. 

сє. 

~ - Дома,- відповіда,- тато три-
мали вівці, том змалк:у пастушив. 

А знают пан вівцу дояти? 
Та чо нє? - каже. - Річ 

Бодай тота, гадаю си, кільком при 
вівць.ох був, тай вівцу знаю єк свою 

душу, а тут на такім жи сє ни ви
словлю, вібачєйте, ма,лом сє не по
шпортав. 

Яку ми кантиrорію дали ни знаю, 
лиш сказали ми, жи хоц прахтич

но знаю, але теротирично тра пі

дівчити сє. 
Ото маю до вас прозбу, бисте ми 

йкос написали тай віяснили. шо то 
є "теротирично". Може ти:Ж йкес 
rлупство, то ми вібачєйте і не май
те кремпації, бо єк таке при екза
ментах питают, то видко такий світ 
модерний і така нова єнжинерія. 

І так, єк видите, здавеми екза

мент і відав поїду до Канади. Тро
хи ми лєчно, бо то чужий край і 
йнакше, єк повідают поведенція. 
Так, єк ми йден повідав, ни прода
ют вівці на штуки, г_и в нас, але 

на дзиrарок. 

Мні-вєнци так: 
Прийде йден до другого кажет~ 

- Продайте ми за на десік ми-
нут овец. 

А тот потаргус си трохи і єк 
прийдут до ризультату то віхадст 
до овец і перегонєют через таку 

браму. жи чириз неї лиш йдна вів
ца перелізе. І кілько чириз десік 
мінут овець перебіжит, тілько си 
цес, жи купив забираєт. Єк вівці 
хутко пробіжат то йго хосен, а єк 

трафит сє йка вперта вівца, жи за
тарасуєт браму .. томас на минуту, 

ци дві стра ту. 
І на тім слові кінчу і кланєю сє 

вам rречно і поздоровлею 
Гриц Зозуля 

_КОЛЯБОРАНТ 

Бачиш? Цей мурин був при 
німецьких ес-есах ... 

- ??? 
- Пильнував їх у таборі для во-

.єннополонених. 



ЛИСТУВАННЯ РЕДАКЦІІ 

В. КУЛІШ: Дякуємо. Запропоно
ваний матеріял пришліть, помісти
мо. 

С. АНГЛОЗОІjСЬКИЙ: Дякуємо. 
"Ідемо" не зовсім нам відповідає, 
зате решта матеріялів знаменита! 

Т. С., МЮНХЕН: Дивує нас, що 
з запитанням про ціни масла і цук
РУ звертаєтесь до нашої Редакції, 
:-.шючи на місці Обласний комітет. 

С. САМОСАД, АВСТРІЯ: До 
КУК-у не належимо. зрештою, від 
КУК-у ще нам такої пропозиції не 
ставили. 

М. Т. PErEHCHYPr: Співчvвасмо 
Вам, але у Ваші родинні справи 
встрявати не хочемо. Ваша дружи

на мас право робити із своїми горш
ками, що· забажає. 

І. З-ий, БАЙРОЙТ: Нам не відо
мо, щоб Санітарно-Харитативна 
Служба в Мюнхені організувала 
окремий похоронний відділ. Це, ма
буть, сплітка групки ентузіястів на
ших еміrрантських можливостей, 
які цим способом хочуть викликати 
враження, начебто українці в кож
ній ситуації дають собі раду. 

В. ГУЦЬКО, ABrCБYPr: Політи
кою· не займаємося. "Лис Микита" 
журнал не політичний, а гумори
,стичний, і до всіх явищ нашого 
життя ставиться уважно. 

ПРИКАЗКИ 

- Ох, як я дуже помилився, 
·сказав молодий чоловік, дивлячися 
в дзеркало перед голенням. 

- Jl топлюся, - сказав лід, при
грітий сонцем. 

- Не тратьте куме надії, спус
кайтеси на дно, - сказав один ма
лаєць своєму кумові, який зневі
рився, шукаючи протягом двох го

дин перлів на дні моря. 
- Не плети дурниць, - сказав 

чоловік жінці, що плела серветку. 
-Я дуже часто плачу,- сказав 

один з партнерів при грі в карти. 
- Я бачу все в рожевих кольо

рах, - сказав один пан з рожевими 

оку л ярами на носі. 
- Це дуже твердий горіх, - ска

зала вивірка і кинула його на 
землю. 

ПРИЄДНУЙТЕ НАМ 
ПЕРЕДПЛАТНИКІВ! 

ДИТЯЧА ЦІКАВІСТЬ 

Мама: Весілля було дуже гарне, 

тільки весільний коровай був пе
реселений. 

Тітка: На весіллі завжди коровай 
недосолений, бо якщо переселений, 
то молодята будуть сваритись. 
Донечка: Мамо, а чи на вашо:\<Іу 

весіллі коровай був щ~ресолений? 

З ДАВНІХ ОПОВІДАНЬ 

У великого пана, що мав багато 
кріпаків, помер прикажчик. Пан 
найняв собі на його місце німця, що 
не знав зовсім наших свят. Перед 
кожним святом до нового прикаж

чика приходив хтось із кріпаків і 
казав, що завтра с свято і що вони 
не будуть працювати. 

- Ну як свято, то будемо святку-

вати, - каже німець. • 
За якийсь час прИходить знову 

кріпак і пові,zwмЛяс, що завтра бу-
де святого Миколая. · 
-Як так, то значить святкусм, 

- каже німець. 
Другого дня прикажчика повідо

мили, що завтра теж святого "Х". 
Знову він дозволив не працювати. 
За якийсь час так само повідомле
но про трьох Святих. Святкували. 
Сорок Святок теж відсвяткували. 
Всіх Святих також. За пару днів 
приходить один і повідомляє, що 
завтра святого "У" і ніхто не піде 
до роботи, бо святкуватимуть. 
-Та не може бути!- здивував

ся німець. - А .деж він був тоді, як 
ми святкували всіх Святих? 

ХТО ДУРНИЙ 

Панько везе гарбузи. 
- Гей, Паньку, що везеш. - пи-

тає сусід. 

- Поросята. 
- Іди, дурний! Та це ж гарбузи! 
- Хто з нас дурний? Як бачиш, 

то чого питаєш? · · 

(Автентичні вирізки з американсь

кої преси) 

УВАГА! Властитель Дуброва 
Джерзій фар:-.ш бажає всім плека
телям расової Джерзій худоби і 
всему українському народові Щас
ливого Нового Року! Маю на про
даж доброго походження реrістро
ванqго бугая. Зголошуватись до -
Metro L. S\vyck. 

ОРХЕСТРА на всякі оказії - Ве
сілля, Забави і т. п. Граємо по
старокраєвому і по-модерному. 

НЕ ""ВИДАВАЙТЕ ЗАБАГАТО, 
завжди щадіть дещо з Вамого обез
печення, ми у ладжує:-.ю прекрасний 
ц і л и й п о х о р о н за 150 дол. 

Найбільший український 
погребовий зарядчик 

в Америці ... 

* 
КОНЦЕРТ 29 роковин І. 

шення Соборности Українськ. 
мель . .ВЕСЬ ДОХІД призначеНІ. 
допомогу українським скиталь1. 
і Українській Повстанчій Ap:v1. 
ВСТУП ВІЛЬНИЙ. 

З ФІЛОСОФІІ ЧОРНОГО РИНКУ 

- Правду найкраще сьогодні по
рівняти з бонен-кавою. 
-Чому? 
- Важко її знайти і легко за неї 

можна потрапl-fіи до криміналу ... 

. У РЕСТОРАНІ 
- Обер! Я дав вам 100 гр. жиру, 

а тут не бачу жа;цного. Це шах
райство! 

- Засtюкойтеся. Які картки, та

кий жир. 

У ГРУЗІІ 

На мітинrу, в річницю перемоги 

червоної армії над "білими грузи
нами". один комуніст сказав: "Ми 
наплечах принесли вам совєтську 

власть!" 
Тоді підійшов до трибуни один 

~тарий грузин і сказав: "Пока у нас 
не 'бил совєтський вла~ть, я імсл 
п'ять пар буйвол і шесть арба, а 
когда ви принєслі ваш советський 
власть до нас на плечах - у мене 

осталея один пар буйвол і одін ар
ба. Візьміть мой послєдній пар 
буйвол, сажайтє свой советській 
власть на мой послєдній арба, ве
зіть її к такій матері обратно на 
Москва!" 

ВІТАЮТЬ 

- Гей, горить, Іване, чув, горить! 
Табір Фрайман горить! 

- Та йди геть, Параско: таж то 

тільки репатріяційну комісію ві
тають. 

ЛИС МИКИТА 
журнал сати~и, гумору 

і карикатури 

Виходить два рази в місяць 
Редаrує Колеrія 

Адреса Редакції і Адміністрації: 
(13Ь) Mtinchen 45 

Freimann, Warner-Kaserne 
ВІ. "С." ІІ/52 

ВІД АДМІНІСТРАЦІІ 
Умови передплати: 
Для Німеччини 

ціна 1 примірника 2 нім. марки, 
%. річна передплата 10 нім. марок:. 

Дли США і Канади 
ціна 1 примірника -.10 доп. 
%. річна передплата -.50 дол. 

Дли Авглії 
ціна 1 примірника 6 пенсів 
%. річна передплата З шілінги 

Дли всіх інших країв 
%. річна передплата -.50 дол. 
за біжучим курсом американсь
кого доляра. 

Хто надав в уряді почтовім Мем
мінrен 5. 2. 1948 гроші в квоті 
15.- РМ., в урид1 почтовім Гер
ренберr 20. 1. 1948 квоту 10.- РМ. 
і в уряді почтовім fмунд а. Те
rернсее 14. 2. 1948 квоту 10.- РМ. 
подасть свое ім'я "і прізвище та 
точну адресу до Адміністрації. 

Друк Ч. 6 за~tінчено 21. З. 1948 



ЕВРОПА МІЖ ДВОМА СИЛАМИ 
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БОЛЬШЕНИК ДО АМЕРИКАНЦЯ: Я ПРОТЕСТУЮ! 

ВИ МАЄТЕ СУПРОТИ ЕВРОПИ ІПЕРІЯЛІСТИЧНІ ЗАМІРИ!! 
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