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Відбули засіданвв, 

Відбули пактуваввв, 

І почали нарешті 

Державне врвдуваввв! 

Мівістрів - не ба.rато 

(Не можна нарікати), 

Та- еміtрантську хату 

Є чим умеблювати! 

Фотелі є виrідві 

Фасону ще староrо, 

Відомо, що ми бідні -
Де ж взвти вам вовоrо? 

Іде урндуванни -
(Це значить - rотУванвв), 

Серйозна є проблема 

Одне ще засідання! 

Народ радіє всюди: 

Знайшли вже спільну мову! 

Хоч трохи (кажуть люди) 

Це все ановімово. 

Та справа тут у суті, 

Не у дрібницих справа, 

І не усім збаmуТИ, 

.Як твориться держава! 

Важне - авторитети! 

Оце вам перше діло! 

(Співай, співай, поете, 

Щоб в носі аж свистіло!) 

І знову засідаввв, 

І знову міркування, 

Длв поколінь майбутніх 

Велике плввуванвв! 

Ростем до стратосфери! 

(.Як у банках проценти!) 

А~ .пане Премієре! 

Ах, пане Президенте! 

Нью-йорк. У зв'язку з будовою 
постl.йного осідку ОН в Нью-йор
ку постановлено збудувати одно
часно протиатомові бомбосхоазища, 
щоб Рада Безпеки мог ла продов
жувати свої наради навіть ІИд час 
бомбардування. 

Бабай 

ПРИЧИНА 

- І ти таки не дістав тієї по
сади? Директор тебе так добре 
знає! 

_:__ Саме тому ... 

НОВИЙ ПРАЦІВНИК 

... і сподіваюся, що- ви не з 

·rих, що щохвилини дивляться на 

бюровий годинник! 
- Напевно ні, пащ~ директоре! 

Я маю свій ... 
* 

ГІРША КАРА 

- Ти чув, !рка дала Іванооі по
щочину за те, що ІВін її поцілував. 

- Це ще не бrда. Я за це саме 
мусів одружитися. 

• 
ПОРАДИТЬ 

- Кухар Булька! До кітла з го-

ДОБРА РЕЦЕПТА 

- Жадних цигарок, жадного ви
на, жадних жінок, менше їсти! -
тільки тоді л сподіваюся ... 

- ... мене вилічити? 
- ... н~, одержати від вас мій rо-

иорар! 
• 

НІМЕЦЬКА ПРОБЛЕМА 

- солодко і nочесно є вмирати 
~а батьківщину - nерекладає ні
мецький вчитель малому Фріцооі 
відому латинську засаду. 

- Але _за яку - Східню чи За
хідню? ___:, слушно пи·rає Фріц. 

* 
ЧАСИ МІНJІІОТЬС.Я 

... Бачиш, який Ти! Колись Ти 
лестив і цілував мої кучері і на
зивав їх .янгольськими! А тепер -
знайшов еолосок у зупі і вже бри
дишся ... 

• 
СИЛА ПРИВИЧКИ 

- Чи Соня направду така скром

на, чи вона так вдає? Бо має очі 
завжди спущені вниз. 

- Ні одно, ні друге. !Вона має 
хлопця, що нижчий за неї на цілу 
l'ОЛО'Ву. 

• 
ЩЕДРІСТЬ 

- Чи можу просити руку вашої 
дочки? 
-Тільки руку? Беріть її цілу! 

• 
- Не слинь пальців., як рахуєш 

брудні гроші! 
-Не шкодить: л вдягнув рука

ІВички! 

:Москва. З нагоди Загальних Збо
рів ОН у вересні ц. р., уряд СССР 
постановив шідати решті совєт
ських республік »повну незалеж
ність«, щоб - як 'Україні і Біло
русі - :вможливити їм прийняття 
в члени ОН, а ·Собі - більшість 
голосів. 

рохом впала миш! , 
-Не шкодить, лане четар! Я 

:-шраз пущу кота, :він вже її зло
вить! 

Беоtрад. ЮІ'ославськ-ий уряд по
становив переіменувати Беоr'рад на 
»Тітоrрад« і на ту врочи•стість за
nросити Сталіна, але - бе-з пред-· 
ставників совєтської армії! 

Ва-~інtтон. 'У зв'язку з тим, що 
цього року відбудеться масове nе
реселення 40 тисяч ДП до США. 
ЗУ .А:ДК-ові, після довгих старань, 
вдалося зарезерІВувати ~.для укра

їнців спецілльний літак . 
. --'·' 
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* 
НАД РАЯКОМ 

-·Що? Ти щойно тепер додому? 
І ще до того л'лний! Чи л сплю. 
чи м~і сниться? 
-Спи, ·Спи. Це тобі :сниться! 

* 
- Чи можу бачитися з вашим 

шефом? 
- Дуже мені прикро, але шеф, 

на жаль, виїхав. 
-Так? 
-Але ж так! Богу дякувати! ЩЕ НЕ ЙДЕ? 



АВСТРАЛІЙСЬКА ІСТОРІЯ 

В одному таборі ДП австралій
ська комісія набирала на працю 
залізничних фахівців. Авакум Ли
хомбитий. з не одноrо таборовоrо 
кітла зупу ів, зголосився теж. Хі
ба ж - думав він - в Австралії 
теж якісь люди живуть, не лише 
крілики. А коли набирають за
лізничників, значить цивілізація 
якась є. Правда, це трохи далеко, 
СІ.ле з туrи за рідною землею, він 
ладен був і на край світу їхати., 
При комісії йоrо запитали: 
- .Ви залізничних? 
ЛаВакум Лихомбитий самовnев-

нено відповів:' 
- Залізничник. 
- А .я;ка ваша спецілльність? 
- Спецілльність? .. 
Авакум ніякої спецілльности не 

боявся ·Ц як кожна заnроторена 
особа, що nерейшла вже не один 
скринінr, без надуми відnовів: 

-Машиніст! 
- О, це добре - відnовіли йому. 

- Нам таких nотрібно. У нас ма-
шиністи - це люди, яких :ми дуже 
цінимо! 

Авакум Лихомбитий зрадів. На
решті до ньоrо усміхнулося щастя. 
Біщтепер ІВін - австралійський ма
шиніст! Спакував свої достатки у 
валізу, бляшані nушки, :в .яких но
сив для •себе з кухні зулу, роздав 
сусідам - і одноrо дня, коли та
борова поліція nрийшла до йоrо 
кімнати еконфіскувати апарат до 
гонення самогону - Авакум з 
транспортом виїхав до Австралії. 

Як їдеться морем- відомо, так 
що розповідати npo це не треба, 
зрешrою кожна газета друкує ли

сти діпістів, ІВі!д читання яких ціл
ком легко можна дістати морську 
Х·воробу. Важливе, що Авакум Ли
хомбитий nриїхав на місце при
значення в непошкодженому стані. 
Ty-r його, як машиніста, ввічливі 
австралійці запровадили в депо, 
запропонували сісти на льокомо
тиву і випробувати її. М:!аку:м: ста
нув коло неі, мірив очима, обійшов 
з nереду, ззаду, nорахував колеса 

- і важко зідхнув: 
-Ні. 

Австралійці здивувалися: 
-Що саме ні? 
- Я' на такій не їздив. У вас, 

знаєте, техніка! А я думав, що 
тільки mрілики. 
Повели його що другої, іншої. 

Авакум, ог ллнувши її,· знову зід
хнув: 

-Ні! 
Австралійці здивУІВалися: 
-Як ні? 
- І на такій :я не їздив. Ми ста-

ра Европа d машини :в нас старі. 
Повели йоrо до третьої. 
І коло тісі зідхнув. І коrо че

твертої, і коло n'.ятоі... Зідхнув бі
ля всіх льохомотив, які були в де
nо. Нарешті ввічливі австралійці 
запитали йото: 

- А на якій же :ви льокомотиві 
їздили? 
Авакум Лихомбитий nодивився в 

той бік, де на йоrо д'УИКУ була Ев
ропа, і тихо ІВідповів: 

- Не nам'таю. Я їхав з Яросла
ва :до Львова на празник, а це було 
дуже давно, я не мав на квиток, і 
знайомий машиніст узяв зі собою. 
А льокомотива була .цуже велика, 

з таким-о комином! .. 
- Так ви не машиніст? 
-Та ні ... 
-А що ж ви? 
-Швець. 
Ввічливі австралійці ввічливо nо

хитали rоловами, nоклеnали йоrо 
по nлечу і сказали »о кей«. Потім 
завели його на летовище, припоя

сали йому nарашут, nояснили на 

:м:іtи, що з ним робити, .як ска
четьсл вниз, nопросили сісти в лі
так, nілот приємно усміхнувся до 
нього - і вони nіднялися в nовіт
ря. Летіли досить дового, Авакум -
тричі задрімав і тричі йомУ става
ло nогано. Хотів запитати nілота 
куди їдуть, але знав тільки три 
анr лійські слова: о, кей, честер
філд і кемель. Вкінці пілот nока
зав йому рукою вниз - тобто ска
чи, але ~акум, який скакав тіль
ки раз у своєму житті і то з яблу
ні, не мав охоти. Тоді пілот ви
штовхнув йоrо і він полетів вниз, 
nогойдУЮчись на отвореномУ па

ратуші. Нарешті приземлився. На
вколо, куди rляне, безконечна пре
рія. Оrо-nодумав Авакум - аж 

тут прийдеться згинути. І то з го
лоду. Щоб на дорогу були хоч 
спорошковані яйця ~дали! Аж раn
том дивиться: Що за чудасія? Ви
махуючи руками, біжить до нього 
товпа чоловіків. Один з них, що 
найшви,цше прибіг до нього, ра
дісно гукнув: 

- Що? Ви теж машиніст? .. 
Мурлика 

• 
ЗЛОСJПІВИй 

- В к:оrо :маю замовити собі пор
трет: в маляра, .чи в фотоrрафа? 

- •Замов у маляра. :Не будеш 
'І'ак nодібний! 

·СУМНА ПРАВДА 

-Чому романи завжди кінча
ються :весілля:и? 

- Бо по весіллі вже не цікаво ... 

• 
П'ЯНА ФІЛОСОФІЯ 

-Ну, ходи додому, завтра робо
та чекає. 

-Дай спокій! Не відкладай на 
завтра тоrо, що можеш і післязав
тра зробити! 

* 
МОВЧАЗНА 

- Би направду вмієте мовчати? 
- Як rріб! Як би я вам сказала, 

які таємниці я знаю! 
- Ану, ану, розкажіть! 

• 
- Чи ви дійоно хочете одружи

тися з моєю дочкою? 

- Це зовсім залежить від вас: 
дасьте їй придане - буде моєю 
дружиною, не дасьте - залишить

ся вашою щочкою. 

• 
ТРАПИЛА КОСА НА КАМІНЬ 

До !Ворожбита, що рекллмував 
себе ясновидющим, приходить кл і
єнт. Вислухав ворожби, nодлкува.в 

і відходить. 

- Пане, а гонорар? - nИтає за
непокоєний ворожбит . 

- Слухайте, або це правда, що 
ІВИ ясновидющий - ІГО ви мrусіли 
nередбачити, що я вам не запла
чу, або це неправда - то тоді ваші 
пророцтва недійсні і я ue маю ІВам 
защо платити. 

ПЕРШИЙ ВИСТУП ПРЕДСТАВНИКА ОУВ-Р ВА ЗА:СІДАВВ! 
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НАЦІОВАЛЬНОІ РАДИ 

- ЧИ МОЖУ ВИЙТИ? 



ПЕРЕД І іПО З.А:СЩАННІ НАЦІОНАЛЬНОІРАДИ 

ДУМКИ 

Щастя - це rармоНІиність. Тра
rедія лиш у тому, що ко:в,ший ро
зуміє її інакше. 

* 
М.и часто подібні до мух в паву

тинні: шукаючи виходу з трудної 
ситуації замотуємося дедалі 
дужче. 

* 
,коли поважаєш чийсь автори

тет, не старайся ближче познайо
митися з тією людиною. Розчару
єшся. 

* .. 
Кожний є еІ'оістом. Навіть аль

труїст, коли чинить дрУrому добро, 
то тільки тому, що це йому робить 
приємність. 

* 
Щастя, що не можемо читати 

чужих думок: наше життя було б 
позбавлене всіх rарних ілюзій. 

Юр. 

* 
ПРОТЕСТ 

- іЩо, МlИ. наречений поверхов
ний? Треба було тільки чути, .як 
він щокладно випитувався про моє 
придане! .. 
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ТРАПИЛА КОСА НА КАМІНЬ .•. 

Багатий китайський купець пор

целяни, їдучи крізь мале, убоге 
китайське село, побачив, що один 
китаєць годує маленького котика 

з порцелянової мисочки, величез
ної мистецької вартости, зробленої 
ще давно, давно, за часів цісар
~ької династії МінІ'. 

-Який чудовий котик! - за
хоплюється підступно купець, -
продайте його! 

- Добре. Ось ва:м котик, а мені 
гроші. Дякую. 

- Але тепер продайте й цю ми
сочку, щоб я мав з чого котика 

годувати! - каже хитрун. 

- О, ні! Ії не продам! 

-Чому? 

- Бо відколи годую з неї котів, 
в мене вже купили їх сорок шту~! 
- осміхнувся старий китаєць. 

* 
ТЕАТРАЛЬНА РЕКЛЯМА 

» ... На загальне бажання Маруся 
в »Ой не ходи Грицю« не труїть 
ГрицЯ, тільки вони влаштовують 
весілля з музиками. Публіку про
симо :до танцю ... « 

БЕРЛІН .•. БЕРЛШ •.• 

Ситуація іВ ·СВіті ~дуже непевна: 
ніх'{'О не nевний, коли вибухне 
війна. І тому люди нервують
ся. Одні, песимісти, кажуть, що 
війни не буде, бо большевики хо
чуть мирним шляхом загорнути 

цілу Евро~у, а оптимісти кажуть, 
що війна буде, бо Берлінови ніяка 
манна не поможе - біблійні часи 
уже давно минули, і тепер чуд 

нема. А зокрема чуд не люблять 
большевики, тим більше, якщо 
вони англо-саської маrрки. А бер
лінці, які ще з часів війни звикли 
до того, що ·їм щось завжди з неба 
падало, цілкои не дивуються, що 
і тепер nадає, хоч, щоправда, в де
що відміюrій формі. Правда, деякі. 
мі,сцеві спостерігачі побоювалися, 
що в хмарну і мрячну nогоду, nі

лоти західніх союзників :можуть 
до Берліну не 'фапити - і заблу
дять, але досвідчені берлінці тим 
не журилися, бо знають, що ці ni
лоти дорогу туди і назад знають 

напам'ять - і то "не від •Сьогодні. 
Іх цікавить тільки одне питання, 
як це довго триватиме? Бо rвони 
!Витримають, бо не таке витриму
вали, але чи світ витримає? 

Большевики обіцяли Берлінові 
достаіВу харчів, але берлінці гада
ють, що большевики найправдопо
дібніше привезуть їм харчові кар
оmси, на які вони будуть мог ли ку
пити собі товари приважені захід
німи союзниками. А кореспонденти 
є думки, що большевики харчі та
ки nривезуть, закупивІІІИ їх в 
США. І у висліді кон:куренційних 
заходів колиnnrіх союзників Бер
лін може стати одним велетенсь

ким маІ'азином харчів, прод<;~.rваних 
нище коштів власних. І доки така 
Іюнкуренція триватиме - в Бер
ліні голоду не буде. Берліm.й від 
союзників матимуть родзинки, фі
rи, дактилі, СПОрОІІІКОВане МОЛОКО, 

а від СССР горілку, селедці. І це 
берліІЩям не вприкриться, бо вони 
_,до дисципліни привик:ли, але мо-же 

вприкриться союзникам і больше
викам. І ситуація може статися 
направ'ду непевна - хто ті харчі 
забере. А берлінці найбільше того 
бояться. 

Але третьої війни так зараз не 
буде, її тепер не може бути, бо на
перед треба ще закінчити 'Стару і 
укласти мир, на що немає великих 

витлядів. І тому наші читачі по
винні бути спокійні і якнайменше 
читати газет, зокрема тих. які по
стійно пишуть про Берлін і про 
третю війну. 

Мурлика 

* 

ЗРАДИВСЯ 

Якщо ти хочеш цілувати свою 
дружину, то не мусиш ставати як

раз у вікні, так як вЧора увечорі! 

- Даруй, але вчора увечорі ме
не зовсім не було вдома! .. 

* 
- Чи то. правда, що ваш чоловік 

ва'с б'є? Мій тихий, як mня. 

- 1Що за порівнання! Мій за
робляє 800 марок на місяць, а 
ваш 150! 



КОНФЕРЕНЦІЯ В МОСіИН 
АБО 

»ПЕТРЕ ДЕ ТИ?« 

З КНШИ МУДРОСТИ »JDICA 
МИКИТИ« 

Великі ідеі для переведення в 
життя потребують великих людей, 
але, на жаль, за це діло беруться 
часто карлики, надіючись, що при 
тій нагоді стануть великими. 

* 
Партії в суспільстві - це при

родне діло, але лихо, коли це су
спільство дозволить ім вирости 
понад себе. 

* 
Коли б якимсь чином у всіх лю

дей на світі зникло почуття нена
висти, то й тоді не· припинились би 
війни. Люди з вадміру любови так 
одні одним збридли б, що мусіло б 
прийти до війни. 

* 
.Найвірніший приятель людини 

- це, безперечно, собака. Однак 
людина 'завжди знайде причину, 

щоб іі копнути, вважаючи, що при
ятель обов'язаний простити і вай
більше хамство. 

* 
Два чоловіки завжди можуть 

вирівняти свої погляди навіть У 
дуже спірних справах, дві жінки 
тільки в одній - коли обмовляють 
свою спільну приятельку. 

Люби ближнього, як себе самого, 
зокрема тоді, коли той ближвій 
- гарна жінка. 

* 
Злодій завжди має доволі гро

шей ва те, щоб, коли забажає, 
стати порядною людиною. 

* 
Найщасливіший час людини -

це дитинство, тому, мабуть, так ба
гато людей ва старість дитиніє. 

* 
Будь гостивпий, зокрема для лю

дий, що люблять добре з'їсти, бо 
скупість це для вих найважча об
раза і з помсти готові до тебе хо
дити щодня. 

* 
1Коли маєш чисту совість - спиш 

спокійно, коли не чисту - прийми 
насовний порошок. 

* 
Вмираючи не журися, що буде 

з тобою, бо журба шкодить людині. 

* 
Хоч раз у місяць відвідай похо

ронне заведення, тоді краще ро
зумітимеш, яке життя гарне. 

В КРАМНИЦІ 

В крамницІ в Києві самІ портрети, 

Не rвівайтесs, що скажу - вождів, 

Що ім хвалу виспівують поети, 

За рай правдІІвий всіх пролетарІв. 

Якось спинивеа дядько у крамниці. 

Продавець враз: :~tТовариmу, а вам 

Який портрет?«- І виrорвув з по-

• лиці 
йому увесь ррреволюцІйвий краи. 

•Я хочу спільну знімку всіх вож

дів«. 

І дядько скоса крам ввесь оrлядае. 

•Таку, ак цs!« - і .пальцем вів 

повів 

ва мавзолей, де Левів спочиває. 

Бабай 

РЕВАНШ 

Старик дав внукаві дві одно
І'рошові монети і дві мисочки та й 
каже: 

- Купи за одного tpoma оливи, 
а за другого оцту. 

За хвилину вертається малий 
і питає: 

- За якого І'роша оливи, а за 
якого оцту? 

-Це ж все одно, дурнику, 

каже старий. 

За декілька хвилин малий вер-
тається знову: · 

- А в котру мисочку оливи, 
а в котру оцту? 

Розсерджений старик вхопив 
бука і дубасить малого за його 
дурноту. 

Надходить його син, а батько 
малого. Побачив, вхопив бука і б'є 
сам себе. 

-Ти що, здурів? - питає ста
рий. 

- Не здурів. Але коли rn б'єш 
мого сина, то я б'ю твого! 

* 
ЛЕКСИКОН ))ЛИСА МИКИТИ« 

Мир '- винятковий стан між 
двома війнами. 

Патріот - звичайний- жиє для 
держави; патентований - жиє з 
патріотизму інших. 

Політик - чоловік, що !Вирішує 
важливі проблеми, яхих не було б, 
коли б не було політиків. 

1Політика - l'.fuстецтво перехит
рити проти~ника. вмовиізши у вла
сних громадян, що це »єдина прав

да«. 

Пропаtанда - відповідна акція, 
збудована на засаді: »Хто бреше, 
завжди знайде такого, що йому 

повірить«. 

Сплетня - це те, що постає тоді, 
коли хтось про щось нічого не 
знає і, додавши 50% свого, розпо
відає далі. 

Гумор - засіб продовження жит
тя. Тому читайте »Лиса Микиту«! 

Юр 
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з милістрами таке наробити, ri ее 
наробило з nльофесу;рами. Дес у 

краї цих nльофесурів ни дуже 

було видко, а тиnер тілко їх є, 

жибИ тілко школів ни настарчив, 

жиби тото всьо за11руднити. За 

ПетлюрИ то хужний бУБ полков
ник, за Польскі :кужний еден ди

дирехтір, типер то всьо ее пльофе

сурами поробило, а чо' доброго, 

всьо ее ХУ'ІІКО милістрами пороби":t_. 
Тай ше си меркую з чого то всем 

пенціі будут платити, коли типер 

по ляІ'рах така мізерота. Повіда

ют, жи будут збирати під церк.вов 

до скарбонки. Цисе ни добре, бо 

люди пиристанут до церкви ходити 

Пани милістир! 
• і ше вєнкша димарзлізація ме бу

ти. Тай звідки дати, ск той :верунк 

так всех вобrолив, жи люди без 

tрийцарі с~е і нихто на ~зиrари 
Припрашию Вас І'речни, жи ее до 

Вас тим словом відзИІВаю, али мер
кую си, жи Вас наnевні вібрали 

милістром, ек ни титуларним, то 

хоц биз тики. Тілко вже сте ее 
вобробили на нациналній ниві, жи 
йк:ас гемеритура Вам тиж слушні 
ее належит. 

Всьо файні, лиш сє дивую, чому 

тоrо всьо так тихо зробило ее і чо
му то кужний милістер то так, ri 
встриЄІЦКа ві зірлінія: ніби є, ніби 
ro нима. Болшовники мают такі 
umerи, :жи, .ц,иви. з ·Гамерики вже 

пів томової бонби вікрали, то їм 

звідати про цисе, хто є милістер 

тілко, шо раз nлюнути, а миж на

шим народом тілхо ее баламуцmо 
вєнк:ше nоширит. Бо, єк до теnе

рика, в самім нашім ляфі вже ее 

трох за милістрів nодає, а ни мож 

ех заnеречіти, бо Це ІСИК'І)еТНа сnра
ва. По йкомус чєсі, тотово ее, :май, 

ни має, ни то шо на полійтику. 

Кілко смо чєсу змарнували пирид 

вирунком, коли то мож було не 

десік, али з пєдисєт милістрів !Ві
ГОдУВати! Хіба би ее вдали до 

дохторі Смука, жиби їм вДілив 
кирпа:йкити, або трохи смальцю, 

ги тій пані Лямпіяді, жи то три

вирували по ляtрох футбаліС'Іів. 

.Я сам по собі мєркую. Перше пі

шов еми до хорпоративи, том брав 

все казети йкі лиш були, хоц їх 
всех ни вічитав, али ее жінці до 

селедці!в надали, або до єнчого 

спотребун;ку, а нииіка то купую 

едну на тиждінь і то ее нас трох 

на цисе складає. Али ек вижу, то 

й биз того можу ее вобійти, бо тут 

в ляrрі маємо таку паню Пащеко

ву, жи ліnше, єк йха хазета. Так 

ее :в цооім баба віпрахтик:увала, жи 

З РИСУВКШ МАЛОrО РО:МЦВ 

за день пів ляфу обіжит і всьо 
вам :цостументно скаже, де шо сє 

діє, жи ни тра казети. Єк би так 

в кужнім ляtрі вішколив йдну та

ку бабу, тоби хазети :м:ож заперти, 

а гроші найби йшли на· милістр ів, 

би була йкас призин:тація, тай най

би кужний мав хоц єдні цалі епод

ні. А ведлуr споднів, То я типер 

ІВОбходжу крізус. Ни хотіло сє жо

ні фурт латати тай повтинзла но
гавиці више холін, no биварски. В 
хаті, то ше йкос увійде, али на 

ляrер ІВійти ни годен, хоц nогода, 

бо ни хочу сє на старі літа вже до 
решти публічити. Сижу в хаті, 

дивлю ее на голі, вібачейте, колі

на, тай си ~сркую: Гой, гой! До 

єкоrо ro христении дожив! Ше за 
Польехі ни йден наш силєнин, єк 

nрийшли го до полійтики теrнути, 

іВОГОРИВ, ЖИ МУ ТО НИ тра, ЖИ ro 
й так нихто з хлопа ни скине. А 
прийшли болшовники. то всех з 

хлопіІВ поскидали, а хто ни хотів 
на цисе дивити ее, то типер сидит,

ri я, з голими колінами і публічит 
.ее, ;гі йкис плюфесор. Типер то rвже 

всекий до ІПолійтики сє В'І'Єrну.в, 

али шо з того, коли ;кужний в єн

чий бік тегни і чириз цисе ніц з 

того ни виходит. Відав ~ зачи
хати до чесу, жи нам ни нотавиці, 

а сорочку, ІВібачейте, вище пупці 

врі~ут. ТОІ\Цика вже nрійдем до 

розуму і всі в єдея біх ІПолій

тику потеrнем. І то полійтикІУ 

ринди:калну, бо йнаJКшої ни може 

буІГИ! 

Поздоровляю :Вас красно 

Гриц Зозуля 
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ЯК СОБІ ДШІСТ УЯ.ВЛJІЄ АМЕ

РИКАВСЬКОГО УКРАІНЦJІ 
ЯК СОБІ АМЕРИКАВ,СЬіКИй 

,.. УКРАІНЕЦЬ УЯВЛЯЄ ДШІСТА 

НЕ ПІЗНАТИ 

М а т и: І тобі, Ромцю, не соромно 
ходити в таких подертих UІтанах? 
Р о м ц ь о: Чому ж ні, соромно ... 
Мати: Але я цього не бачу. 

Того не пізнати. 
Ром ц ь о: Бо я дуже засмале

ний ... 

* Батько іде парком і бачить, що 
на верUІку одного дерева сидить 

його синок. 
- Миросю, чуєUІ? Миросю, 

злізь негайно з дуба! 
Синок тільки роздивляється по 

дереві, але не злазить. Не помогли 
ні батькові грозьби, ні прохання. 
Пішов додому. 
Вечером зловив синка і б'є. 
- Чому ти, бісова личино, не зліз 

з дуба, як я тобі говорив? 
- Як же я мав злізти з дуба, 

- заходячись плачем відповідає 
Миросько, коли я сидів на бу
кові? 

* 
На розі вулиці стоїть Марцелько. 

З бічної вулиці вибігає закхека-. 
ний добродій. 

- Чи ти, малий, не бачив, чи пе
реїздив сюди віз з мавпами? 
·- Чому? Чи ви загубилися? 

* 
Провінційний бавер приїхав до 

Мюнхену і о 12 год. вночі захотів 
їхати трамваєм. Став коло зупин
ки і чекає: десять, двадцять хви
лин, пів години. ПідходИть до ньо
го поліцай і питає, чого він тут 
чекає. 

-На трамвай. 
- Трамваю вже нема. 
- Ви думаєте, що я дам себе об-

дурити. О, UІини ще є!!! 

* 
ІНавіть боягуз може ріUІитися на 

геройство, коли знає, що при тому 
не рискує життям. 

* 
Коли два державні мужі один 

одному брешуть, то можна бути 
певним, що до війни не дійде, але 
коли один одному починає товори

ти правду, то війна дуже правда
подібна. 

»ЧУДО«-РЕФОРМА 

Куди не ПЇДеUІ, КУДИ не ТКНеUІСЯ 
-всюди тільки й чуєUІ: реформа ... 
верунt... реформа - а щоб. вона 
тобі здохла! 
Але кожна медаля має два боки; 

має їх і грошова реформа. Хоч би 
й німецька. Бо подумати тільки, 
що вона тільки не зробила! Ось 
послухайте: 

» ... Баварське харчове управління 
повідомляє, що подажа молока і 
молоUІних виробів на ринку збіль
Шилася' ... « Скажіть, чи не чудо? 
Корови, зразу ж, як тільки почули 

про гроUІову реформу, почали да
вати більUІе молока! (Досі не хо
тіли давати, бо казали, що їм не 
оплачується ... ). 
Або таке: » ... Після ліквідацЦ ра

ціонування » rемюзе« · мюнхенські 
базарі завалені городовиноЮ ... « 
Ось як зародила! Нагло виросла. 
Мабуть якийсь чудодійний »дюн
І'ер« мала та реформа в собі.;. Чудні 
діла Твої, Господи! За коровами 
й огірками піUІли собі й кури: 
»Давай, кажуть, нести більше я
єць! Давай наUІ »фатерлянд« під
тримувати!« І пішло патріотичне 
захоплення по »бізонії«! 
А що вже ті крамниці! СтоїUІ -

і тільки очима кліпаєUІ: скільки 
можна через ніч всього добра ви
продукувати! Отак німецькі удар
ники! Ще трохи і було б »ПО ста
хановськи«. 

А вже найбільше диво зробила 
реформа з людьми. Просто не · 
впізнаєUІ: кондуктор до тебе чем
ний, купець тобі кланяється, здачу 
дає, і вже навіть в трамваї Ее по
чуєш, що »авслендер - швайн«. 

От чудо реформа! Навіть німців 
перемінила ... 

* 
ПО ГРОШОВІЙ РЕФОРМІ 

В ін (розлючено): Ну, скажи 

врешті скільки коштує цей но
вий капелюх? 
В о н а: Я не можу вимовити 

того числа. Воно може спричинити 

нещастя ... 
В і н: Тринадцять? 
В о н а (крізь сльози): Ні, сімде

сять ... 

tПОЛІТИКА В ПРИПОВІДКАХ 

Хочеш більше дістати - вимагай 
всього. Сталін 

• 
Я зачекаю. Хто спішить - лю-

дей смішить. Де rоль 
• 

·Ви · своє говоріть, а в своє зваю 
Фравио · 

• 
Купити - ве купити, поторrу-

вати моJКН~ Буйко Сем 

• 
,Спfшиси поволі. Де б'ють - будь 

~жентельменом і дай першенство 

mшИJІІ • ДжоввІ 

Ліпший горобець в жмені, вк 
солонейко в МосквІ. ТІто 

• 
ВсІ мене жалують, ніхто мене ве 

хоче. дп. 

ЛИС МИКИТА 
журнал сатири, гумору 

і карикатури 

Виходить два рази в місяць 
Редаrує Колеrія 

Ціна поодинокото числа • 0.50 НМ 
114- річна передплата 2.80 НМ 
~ - річна передплата 5.50 НМ 

1 
· • Для Ф р а н ц і ї : 

/4- рІчна передплата 90 франків 
Х- річна передплата 160 франків 

Для Б е л ь т і ї : 
114- річна передплата 24 франки 
~ -річна передплата 40 франків 

Для Англії: 
1
/4 -річна передплата З шил. 
~-річна передплата 6 шил. 

Для Канади і CffiA: 
114- річна передплата 0.50 дол. 
~ - річна передплата 1.- дол. 

Для Ш в а йц ар і ї : 
114- річна ТJередплата З франки 
~ - річна передплата "6 франків 
В'Німеччинівплачуватиnередпла
ту на адресу Адміністрації. У всіх 
інших країнах на адреси наших 

заступників. 

'дРУК ЧІ. 14. 3АК. 14. 9. 48 
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