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І 

ОСІННЄ 

Вже листя жовкне, в'яне, 
І ти, мов гімназист, 
Ішов би у незнане 
Під вітру· довгий свист. 

Уловиш дальній клекіт 
(Це ж тугу він приніс!) 
І думаєш: »Лелеки«, 
СпустиІВши смутно ніс ... 

Побачивши ворону, 
· Г ллдиш, немов завмер, 

І мрієш: »Самогону 
Напитися б теnер!« 

А осінь - яролиста! 
Ідеш на дальній крих 
З душею гімназиста, 
Ти - сороклітній бик! 

Бабай 

З КНИГИ МУДРОСТИ 
»ЛИСА МИКИТИ« 

Навіть у найідеальнішому по
дружжі мусять бути домашні не
nорозуміння. Коли їх немае, то L'e 
знак, Що або дружина держить 

свого чолов-іка сильно за чуба, або 
чоловік навчив свою дружину су
мирно їсти з руки. 

* 
У нас кожний вважає себе по-

кликаним ·»робити політику«, од
нак мало є таких, які вважають 
своїм nокликанням робити на !Ір., 
черевики, бо цю роботу треба не 

тільки вміти, але за неї треба ще 
й воідповідати. 

* 
Т. зв. партійна людина дуже ча-

сто nодібна до косоокого, який 
бачить тільки або власні вуха, 
або власний ніс. 

* 
Закохані є тої думки, що най-

важливіше в житті - це серце. 

Потім, коли після подружжя їхня 
любов прохолоне, твердять, що 
найважливіше - взаїмна льояль
ність, а ще пізніше - розум. А на 
старість переконують усіх, що най
важлИІВіше в житті - це добрі зу
би і добрий шлунок. 

* 
Багато є таких, що готові від

дати життя за друз:ів своїх, але 
рідко трапляються так-і, які го'І·ов: 
віддати за них їхні борги. 

* 
- Що таке ощадність? 
- Ощадність - це вміння ви-

давати троші. не маючи з того най
меншої приємности. 

* 
Найгірше в диктаторіІВ це 

брак зрозум:ння гумору. Вони так 
переконані пр~ свою важливість, 

що втрачають вичуття міри і ста
ють фанатиками самих себе ... І це 
початок трагедії ... 

* 
Радіоnересилання можна пере-

слати довкола землі в часі 1/7 се
кунди. ·Скільки років треба одюJк 
витратити на те, щоб !В мозок де
яких наших політиків просунути 
якусь правильну ідею! 
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САМЕ ТОМУ ... 
- Чогож ти бродиш під час та

кої зливи? Таж nорядний тоспо
дар і пса не вигнаІВ би з хати в та
ку погоду! 

- Саме тому мене вислала моя 
дружина шукати нашото Сірка ... 
.. * 

- І ви 'журитесь, що маєте 
·шість дорослих доньок? Я була б 
вдово,1J:ена коли б мала одну! 
-І л теж ... 

* 
ДОСВІДЧЕНИй 'КРИТИК 

- Так, мій пане. Дуже часто 
людина буває огірчена до життя. 
Але це ще не причина, щоб його 
огірчувати іншим своїми вірша
ми! .. 

* 
МОДЕРНЕ МИСТЕЦТВО 

Маляр .(сюрреаліст): Найтяжче 

в момуновому образі було -най
ти йому назву. 

* 
ЛЮБОВНЕ РОЗЧАРУВАННЯ 

-Ах, пане докторе! Я чула, 
що з того часу, як ми востаннє, 

бачилися, ви стали великим ба..:' 
бієм! 

- Так, дорога пані. А все че
рез те, -що ви тоді в·:дкинули мою 
любов. І л nостановив собі: Ви -
або всі! 

- ЦЕ ЩЕ НЕ ВІН, ЦЕ ТІЛЬКИ 

ЖДАНОВ 

КАЧКА .НА ДРОТІ 

Беоrрад: В доказ своєї вірности 
Тіто переслав СталінОІВі свій вели
кий nортрет з написом: ·»ВеJхикому 
Сталінові - Великий Тіто«. 

Нью-йорк: Уряд ОША задумує 
заборонити Валлесові роз'їздити 
по передвиборчих зборах, мотиву
ючи це тим, що виборці, готуючись 
на привітання Воллеса, скупову
ють великі кі.пькості яєць, спри
чинюючи в цей спосіб підвищку 
ціни. 

Мюнхен: Переселенча Рада по
відомляє, що незабаром почнеться 
масова еміtрація до США. Ха! Ха! 
Ха! 

Париж: 21 вересня тут розпочав
ся великий міжнародний фести
валь ОН, участь в якому беруть 
артисти 58 країн. Вистави відбу
ваються в палаці »·Шайо«. 

·Сочі: Сталін перебуває тут J-ra 
відпочинку. Для розваги він читає 
звіти з Загальних Зборів ОН. Ка
жуть, що при цьому він часто 
щиро сміється: 

Добре поінформовані вважають 
однак, що добре сміється той, хто 
сміється на кінці. 

* 
ТРУДНЕ ПИТАННЯ 

Тату, що це таке »центавр«? 
-·Це була мітологічна істота: 

пів-людина. nів-кінь. 
-А де він спав - в ліжку, чи 

в стайні? 

* 
КРНЗА 

- Панство К. нас nросили на 
сбід, а ти не хочеш іти 

- Бачиш. коли ми підемо, то 
треба буде •і їх запросити - а в 
них п'ятеро дітей, коли в нас тіль
ки двоє! 

* 
Суддя до свідка, покликаного в 

справі аліментів: 
- Ви знаєте цього лана? 

Знаю. · 
А цю паню? 
Знаю. 
То вони жили в конкубінаті? 

-- н:, вони Жили в Розенгаймі. 

* 
Лікар до пацієнта: 

- У вас туберкульоза, запален
ня легенів, :катар шлунка d нер
вець серця. Це все видно у вашо
му оці. 

Пацієнт: А тепер nогляньте, док
торе, в друге око,, бо це, в яке :;зи 
дивилися, скляне. 



ЧУПРИК І ЦЮПРИК В ГОРАХ 

Чупр:ик і Цюприк вернулисЯ з 
nрогульки в Альпи і розказують 
. таборянам свої пригоди: 

» ... і знаєте, коли ми вже верта
лися назад, в сумерку згубили до

рогу. Пізно вночі натрапили на 
якусь rірську хатину. Ми засту
кали до дверей і з хати вийшов 

такий собі німецький rуцул, в я
кого ми і полросилися на ніч. Дов
го в,:н недовірливо глядів на -»авс
лендерів«, але вкінці ч.огодився 
нас переночувати. В кім.наті, куди 
ми ввійшли, сиділа жінка, яка 
кормила наймолодше із своїх ше
сти дітей. В куті стояло т:ільки од
но ліжко. 

Після вечері господиня поклала 
двоє наймолодших на ліжко, де 
вони негайно заснули твердим 

сном. Тоді наша господиня пере
несла їх в кут к~імнати, де лежнла 
солома, а на їх місце поклала дв'Jє 
старших. Коли й ці поза.сипляли, 
повторилася знооу та сама історія. 
Так сталося з останніми дво:-.ш. 
Коли вже всі діти спали, ВВ·ічливі 
господарі запропон}"Вали нам, щоб 
ми, коли бажаємо, спали на ліж
ку. Вони самі пішли до комори. 
Ми бу ли дуже втомлені і, швидко 
роздягнувшись, засну ли 'І1Верди:-.-t 

сном. Але уявіть собі наше здиву
вання, коли ми, проснувшись на

ступного дня вранц:', побачили 
себе ... між дітьми в куті на соломі, 
під час коли господарі смачно спа
ли в ліжку! 

* 
ДУМКИ 

АХ ТІ ЖІНКИ! 

Жіночі сльози криють нераз в 
собі більшу силу, як водопад Нія
rари ... 
Дзеркало для жінки - це її 

найкращий друr і найгостріший 
критик: друг, коли <Вона молода, 

- критик, коли вона старіється ... 

* 
Гарні жінки не знають приязні: 

їх або кохають, або ненавидять. 

* 
Коли жінка пропонує тобі при

язнь, то це знак, що вона має вже 

іншого коханця. 

* 
Хоч жінка любить одного, то 

бажає одночасно. що б в ній лю
билися всі ... 

* 
Жінці не завжди залежить на 

ЛЮ~)С!Ві НКОГОСЬ ЧОЛОВіКа. rї ТіЛЬ
КИ приємно дивитися, як він му
читься ... 

Юр. 

* 
В ПОСЕРЕДНИКА ПОДРУЖЖЯ 

- Я чув,· що ця пані, яку ви 

дораджуєте мені взяти за дружи

ну має весиянки на носі. 
- О, це тільки к·ілька! Але ні

чого. rx ЗО'ВСіМ на такому велико
МУ носі не пізнати ... 

* 
ЩО ЗА ГОЛОВА 

Уй, я кажу вам, мій син, що 
за голова! Я купив курку на ша

бас, а вона знесла яйце. Тоді при-
Коли в серці вогонь 

дим ... 

* 

в голові ходить мій синок і каже: »Тату, 
ти курку не ріж, а зачекай, аж 

вона з'амортизується. Тоді з'їмо її 
даром.« 

Не можна горіти, щоб не спалю
вати,ся. Наш отонь огріває інших, 
нам залишається попі'л. 

ОПІНІЯ 

- Той Х. -ста<В тепер тахий ху
дий! 

- Не вір тому брехунові! Це 
він тільки так вдає! 

* 
НАІВНЕ ПИТАННЯ 

Чи ви одружені? 
-Що за наївне питання! Ду

маєте може, що цю обручку ношу 
тільки для приємности? 

* 
МІЖ РИБАЛКАМИ ... 

Не можете ·собі уявити як я 
нервуюся ловлячи рибу! 

- 1Що? Адже ж це найбільш 
успокоюючий нерви спорт! 
-Так! Але я не маю дозволу ... 

* 
ПРАКТИ~НИЙ 

Що ти даси Ірці в день її на
родження? 

- В день народження дам її 
пункти на пончохи, а панчохи 

куплю її на іменини ... 

* 
ВИСТАВКА ))БЕЗПРЕДМЕТОВО

ГО МИСТЕЦТВА 

- Сьогодні бачив 
образ! 
-,Що ж це було? 

-Чотири лінИ, два 
сять різнокольорових 

* 

я чудовий 

кола де-

плям ... 

ГІПОХОНДРІЯ 

- Гм, я сьогодні' чогось неспо
кійний ,і чогось боюся, бо почуваю 
себе зовсім добре, а це не є :vtiй 
нормальний стан! ... 

В ЕМІ(РАЦІЙНОМУ БЮРІ 

* 
1Щоб реалізувати молодечі мрп, 

треба здобути матеріяльні засоби. 
Щоб їх здобути - треба пожер
твувати молодечими мріями . 

. * 
Наше щастя залежить від на

ших стремлінь: чим менші вони, 
тим легше досягнути щастя. Та ч•1 

хочете бутИ таким способом ща
сливим? 

* 
Вартість нашого життя залежить 

від того, які вимоги ми самі собі 
в житті -ставимо і оскільки мrr 
спроможні їх реалізувати. 

* 
Шукаючи щастя як же часто 

проходимо мимо1 Причина в тому, 

що рідко знаємо, в чому наше 
щастя. 

* 
Дуже часто найбільшу пустку 

відчуваємо там, де найбільше лю-=
дей. 

Юр. 

- Для Вашого виїзду за океан потрібно виповнити ще один 

формуляр. 
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БАЖАЄ ИСТУПИТИ В БАНДУ 

Іван Довбня вирішив вступити 
до комуністичної партії. Комісія 
по прийняттю до партн ставить 
йому ряд запитань: »Не буз у ньо
го хтонебудь з рідні розкуркуле
ним, репресованим? Не їздив хто
небудь закордон? Не був він в я
кихось політичних партіях?« 

На всі ці питання Довбня відпо
вів: »Ні, не був«. Тоді коміс'я дала 
йому ще одне питання: »Не був 
ти, товаришу Довбне, в повстан
чих, або політичних, або кримі
нальних бандах? 

- Кажу іВам, що ніколи не бу·в, 
- каже Іван. - Ось лише в пер-
ший раз збираюсь поступити! 

- Я: чув, що ви шукаєте кас~є
ра. Але ви недавно мали ІВже од
ного? 

- Так! Якраз тепер :1 шухае:мо 
його! .. 

У СТОЛОВІЙ 

В ОДНУ СО'ВЄТСЬКУ СТОЛОВу зай
ШОВ журналіст ~ замовv.в собі обід. 

Чекає пів години, довше, - ні
хто не подае! Він виходить на
решті з .терпіння і звертається до 
офіц'янта: »Ви подасьте мені обід 
тепер, чи в хінці п'ятирічки?« 

Після цего журналіста в столо
в-ій вже ніколи не бачили. 

• 
П'яний -ішов по іВулиці. Нареш·rі 

стомився. ліг під хатою і заснув. 
Власник вийшов з будинку, поба
чив п'яного. Розбудив. Каже йому: 

- Ти чого проти моєї хати ліг 
спати? 

- А .. а... а, яке ти мав пра·во 
проти мене будувати хату? ... -
відповідає п'яний. 

МІРКУВАННЯ ЛІНЮХА 

Я:к добре, що я не працюю! Дри 
робо11і трапляється так багато не
щасних випадків, що невідомо що 
могло б мені вже притрапитися ... 

ІtОВФЕРЬН.ЦІЯ В 1\іОСК.Ві 

МІЖ ДОРОБКЕВИЧАМИ 

- Я: маю наймодерніші образи! 
-Ех, що там! Я маю власного 

сюрреаліста! 

* 
ПО-ВІЙСЬКОВОМУ 

-Хто це та жінка, що стоїть 
з нашИм командиром? 

- Це нашого командира. . . ко
мандир! 

* 
НА ВЕЧОРНИЦЯХ 

Вів: Доки вас не побачив, світ 
здавався ~ені пустинею ... 
Вона: І тому ви танцюєте, як 

верблюд! 

* 
СКЕПТИК 

... І уявИ собі, як буде гарно, як 
нам вродиться синок і кликатиме 
тебе: »Тату!« ... 
-Дай спокій! Не люблю дітей, 

що говорять неправду! 

* 
ПІДСТУПНИй 

Члена однієї політичної партіІ 
кинає на вулиці похід членів ін
шої партії з партійним прапором. 
Він знімає капелюх. 

- Це гарно, що ти так шануєш 
нашу партію, - кажуть йому. 

- Ні, я тільки завжди знімаю 
капелюх, коли зустрічаю похорон 
небіжчика ... 

* 
НЕМА. РІЗНИЦІ 

Між комуністами в СССР ко
муністами в інших країнах немае 
жадної різниці. 
Чому? 
Бо совєтські комуністи кричать: 

»Хай живе СССР!« і комуністи ін
ших країн також кричать: :»Хай 
живе СССР!« 

* 
КРИЗА В ТЕАТРІ 

Що ставите в найближчому 

сезоні, пане інтенданте? 
- Тільки те, чоГо бажає собі 

nубліка ... 

М РІ І 

п'яниці: мати таке довге горло, 
як жирафа, 

шевця: щоб люди мали стільки 
ніг, що стонога; 

панни: бути заміжньою, 
замужньої: бути назад панною, 
веrра: щоб всі люди були чорні, 
політика: щоб йому всі вірили! 

ПО.РІВНЯННЯ 

rарний - як сюрреалістичне ма
лярство. 

Правдивий - як заяви СССР. 
rлибокий - як »велика літера

тура«. 

ІЦирий - як мова дипломата. 
Многонадійний - як доля ДП. 

ПОКАЖІТЬ МЕНІ БУДЬ ЛАСКА, 

-директора, що на нього люди не 

нарікали б, 
- працівника, який був би задо-

волений зі своєї платні, 
- політика, якого не лаяли б, 
-купця, що не здирав би 
--...:журналіста, що писав би правду, 
-панну, що не хотіла б вийти 

заміж, 
-людину, що не бажала б грошей, 

- і скажіть, на якій планеті 
живуть ці ідеальні істоти! 

* 
ШОТЛЯНДЦІ .•• 

В голлі одного шотляндського 

готелю- власник, скупий, як кож

ний шотляндець, - казав вивіси
ти під годинником такий напис: 
»Тільки для готел.евих гостей!« 

* 
КРИЗА 

- Що зробиш, як я тобі поверну 
заручиновий перстень? 

- Продам і житиму три міс~і. 

* 
ЛЕrКОДУШНІСТЬ 

- Слухай, твоя одинока багата 
тітка розкидає тепер дуже грішми!

- Ах, вона так легкодушно мар
нує мою сnаДщину! .. 



ПОПУ ЛЯ~ Ні-Ій ВИКЛАД 
::::UUJ1Ul'IЇ 

... Зоологія, ~-.,; l_.::.ука про зві
рята. :.:sв.рята є пожv1ТUЧНі 1. шюд
Лl'J.Ві, а '-:І.с;.сuм пожиточні і шn.щ

ЛJІ!Ві одно'іс;.l:но. )..J.o таких, найри

КJ!а,Ц, hалежить: 

\JІS.-ІnH: це: .цуже пожиточна зві
рина, але rнд у мu.І::ЮЮ, що вона нже 

мертва (а ще краще - nt:pc:poo
л~:::.rta на кuвuасу ). Жива рuuить 

ш.коду: риє на вс1 tюки, а дуже 

часто ca.v1a дре Мішок 1 сама кви

чить. Ьуває р1знuі породи: зви'-іай
на, <..ф,и,инаvна, осте:шня, а часом 

трапля~;;ться і страшна. Свинячий 
самець називається - свинтух. 

щuu свиня не рила, кuрvн.:но за

крутити їй у ніс дріт. На жаль, 
не ВСі свині дають сооі це зрООV1ТИ. 

Uc.:eJ.a:: l11знати по тому, що зви

чайно дуже впертий і ніколи не 
~южна знати, коли зноровиться. 

А коли це станеться, тоді треоа 
вимагати від нього саме прuтилеж

НОІ'О, і ви напевно доб\.теся пози
тивного успіху. Звичайно сірого 
осла називають: »дурний«. Визнач

нішого кличуть, як правило, »nа
тентований«. Спец.яльно вишкале
них- вживають до ношення порт

фел.ів ~ . окулярш, що додає їм 
великої поваги в інших ослів. 
Коза: ВизначаЕ:ться тим. що ду

же любить скакати. З того і по
стала приповідка: »Як би .коза не 
скакала, т.о б і ноги не зламала«. 
В козячому розумінні скакання -
це, імовірно, танець. В наслідок 
того коза буває, звичайно, дуже 
зr'рабна і вертка, любить бігати, 
спеціяльно тоді, коли вона моло
денька. 

Про козячих ровесників-цапків 
можна сказати тільки те, що вони 
дуже твердолобі і за будь-що за
раз б'ються. 

Гуска: Коли вона молода - ду
же смачна, передусім на старші 
зуби. Вона· дуже приємна і симпа
тична, спеціяльно тоді, коли ще 
не підскубана. Здрібніло її назива
ють »гусочка« або »гусонька«, а 
в злост.і1 папросту ·»гуска« або 
нусь«, додаюч14 при цьому звичай
но прикметник »дурна«. 

Про гусячого кавалера, гусака, 
не приходиться багато говорити, 
хіба те, що він задирливо-зарозу
мілий, думаючи, що в ньому лю
биться кожна гуска! 
Слон: Він буває дикий і осво

єниИ. Визначається грубою шкірою 
і тупістю ума. Щоб він щось зро
зумів, треба його спершу вдарити 
сильно по лобі. З природи лагідний 
і дається легко освоїти. Тому, що 
смирний, тупоумний і добрий, до
зволяє навіть тесати собі на голові 
:кілки, спеціяльно тоді, якщо це 
роблять особи жіночого роду. Дуже 
часто його водять за ніс, який -
для тієї мети - він має дуже дов
гий. Любить д:тей, а також дуже 
любить прогулюватися серед пор
целяни, що, однак, йому не над

звичайно вдається. 

ВеІ':мідь: Живе в лісі, але трап
ляється й між людьми. Той, що 
живе серед людей - негрізний, 
хоч треба !ВважатИ, щоб не насту
пив на ногу. Спеціяльно під час 

· танцю, бо, хоч, щоправда, коли 
його припече. то він і танцювати 
зуміє, але робJі1ТЬ це доволі вайлУ
вато. Коли молоденький, ходить • 

свобідно, коли ж, однак, доростає, 
йому звичайно до носа заправля

ють перстень, щоб було легко в·J
дити. Ьін великий ласун і любить 
їсти мед, а взимку, коли його не
має, то смокче свою лапу. 

Вівці: Це лагідні, спокійні, дуже 
пожиточні сотворіння, смирної вда
чі, що з щирої душі віддають дру
ги:.vr все· те, що мають, хоч про те 

їх звичайно не питають. Іх харак
теристичною прикметою є ».ком

плекс меншевартости«, і тому вони 

люблять ходити отарою або чере
дою за будь-чиїм пастухом. В цьо
му їм помагають пастухові собаки. 
Вівці мають своїх баранів, які час 
від часу блеють, але це нікому не 
страшне. Іх дуже часто стрижуть, 
але вівці переживають це без спро
тиву, знаючи, що така їх доля. 
З овечих продуктів в цілому світі 
є відома т. зв. »бриндзя«, дуже 

гострою відміною якої є »чорна 
бриндзя«, і яку »б'ють« майже всі 
українці на світі, а з ними і »Лис 
Микита«. 

ДИПЛОМАТ 

Під час банкету одна пані питає 
свого сусіда: 

- Як думаете, скільки 1\-tені ро
ків? 

- ? .. 
- Не можете вгадати? - питає 

далі дама. 
- Так, - відповів, усміхаючись, 

сусід, - але не можу рішитися, 
чи, з увагу на вашу красу, сказати 

10 років менше. чи, з уваги на ва
шу інтел:rентність, сказати 10 ро
ків більше! 

ЖІНОЧИЙ АР(УМЕНТ 

Жінки мають два аргументи, 

якими переконують чоловіків. Пер
ший, який закінчує дискусію, є 
завжди: »бо так!« Другим, який 
остаточно вирішує. справу є 

сльози. 

ВСЬО ЧЕРЕЗ »ВЕРУН(« ... 
... Раніше кожного дня міняв я 

сотку. Тепер і за ·сто днів не бачу 
ні однієї ... 

КОМШФОРМ ПРОТИ ТІТА 
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ЧЕСНА ЕЛІТО ! 

Доношу вам, жи в нас ·у ля:r'рі 
зробився рух, жи ма1 внет ві
бухнути :война з большевиком, том 
ся хотів вас запитати, що мем са
рачєта робити, як тото справдит 
ее. Єкосту був в нас на спекцП 
дирехтір від Іра, то ·Се го люди 
питали ведлуr тоГо, то :в·:н повідат: 

- Ніц ее, люди, ни бійти, поки 
я з вами, ніц ее вам ни стане! 

Али одному то бу ло мало, то він 
поставив му ще запитане: 

- А шо пан дірехтор зробе, як 
большевики мут ее фронтом . збли
жети? 

А на тото дірехтор: 

- Седу на джіпа і поїду ! .. 
Отаке нам пові.в. А на людей ще 

гірший лєк впав, бо в нас нихто 
джіпа ни має, жиби сє ратувати 
від біди. Хоц моя жона цалий 
день тирихкотит ·і фуркатає гі які 
три ·джіпи нараз, але поїхати на 
ні ,вже криоієнин ни поїде, ще ї 
тра буде тєгнути за собов. Али я 
си мєркую, жи Національна Рада 
повинна сє :вистарати за джіпа, 

жиби хоц мілістри могли виїхати 
в безпечности, а вже нам, простим 
то сє ніц ни лишеє, як податисє 
до горів і зробити свою упу. Легко 
в цесій упі ни буде, бо німота ни 
буде ї підпирати гі наші силяrш. 

Єк сє німота до нас відносит, том 
сє пириконав, як з·аплатили репІ
ту кофrельдУ. Пішов еми тогди до 
йдної німецкої ристирації. Дивлю 
си навколо сидє н:мці, пют бони
кафе і їдє хліб з маслом. Дістав 
еми на тото тиж апетит, то й ка

жу кильнерови: 

- Біте мір кафе унд ц:вей tрос
мутер! 

То він на тото каіВу ми приніс, 
а на І'росмутер сказав жи •»нікс«. 

А я на власні очі видів, єк всім 
давав хліб з маслом. 'Ще сє з мене 
шос посміха,в, алим го ни міг ві
розуміти. 

Типер вже до ~исторації ни хо
жу, бо нима за що, тай до вас ни 
му писати так чєсто, х·ібабисте ми 
на марки прислали. 

Тай напишіть ми, ци у вашім 
ляrрі тиж :войну припооідуют. 

Гриц Зозоля. 

* 
ТР АІ'ЕДІЯ ЖІНКИ 

- Він не тільки зломив моє сер
це і розби:в мені життЯ! Ба.гат9 
гірше! Він ·зіпсуваз мені цщии 
вечір!!! 
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ЛЕК·СИКОН 

>>ЛИСА МШ{ИТИ« 

»Деклирація« - публічна заява. 
В останні роки не має більше зо
бов'язуючого значення. 
»Дементі« - урядОіВе заперечен

ня, що звичайно потверджує якусь 
чутку. 

»Комунікат« - звідомлення, з 
якоГо трудно довідатися правди. 
»Кредит« - це те, що ти ще в 

когось маєш, коли ти в нього вже 

більше нічого не маєш. 
»Демократія« - суспільний лад, 

що дозволяє антидемократичним 

силам явно працювати на знищен-

ня де:tуюкратії. . 
»Діилект« - наріччя або тоВlрка 

поодиноких областей. В українсь-
. кій мо. ві є різні: полтавський, п~:
дільський, . гуцульський, лемківсь
кий і інші, але найкращий є т. зв. 

соборниць кий. 
»fарантіи« - забезпечення, за

порука, - що ·В разі нападу - ти 

так чи так пропадеш. 

»Джентельмен« - в Англії: лю
дина, яка коректно повод~ться; в 

Америці - яка має грош1; в нас 

- не існує. 

-о-

СЬОГОДНІ В КШОТЕАТРАХ: 

»Увісті«: »Горе от ума«. 

* »Цас«: »За дво;~.rа зайцями« або 
»Ох, та не люби двох«. 

* 
»Турбіна«: »Притча про блудного 

сина«. 

* 
»Промінчик«: »Ще раз те саме«. 

* 
»Неділо«: »Шерлок Голмс у Міт-

тенвальді«. 

* »Це-Пуе«: »Ц. П. У. ~.« 

* 
»Ес Хаес«: »3 порожного не нал-

ЛЄШ«. 

* 
»Зуа Дак«: »Бідні китайц;!« 

НЕСПОДІВАНКА 

Один купець закохався в при

падковій знайомій. ·Щоб довідатисл 
про її мину ле, звернувся до бюра 
детективів. За деякий час одер
жав таку інформацію: 

... Минуле молодої ж·інки бездо
ганне. Єдине, що можна їй заки
нути то те,, що вона ходить тепер 

з одним купцем, який займається 

нечистими справами ... 

ЯПОНСЬКА ДЕЛШАТНІСТЬ 

Американський журналіст задер
жався в японському тотелі і на

каза•В готелевому хлопцеві збудити 
себе о 7 год. 
Точно о 7 тод. до кімнати на 

вшпиньках увійшов японець, за
лишив .в ногах сп'ячого картку і 
так само безшелесно вийшов. Про
будившись коло полудня, амери
канец_ь побачив картку і прочитав: 
»7 година! Я дуже прошу 'Вас 
встати!<< 

-о-

В ГОЛЛІВУДІ 

Одного фільмового актора, який 
був знаний :із того, що часто роз
водився і одружу:вався, запитала 
одна дама: 

- І ви не пригадуєте ·собі мене? 
Адже ж тому десять років ви хо
тіли щоб я вийшла за вас заміж?! 
-' Можливо! - відповів актор. 

-Я тільки не можу собі пригада-
ти, чи відбулося весілля? .. 

-о-

Одна фільмова зірка жалується 
фоторепортерові: 

- Ви зовсі'М не віВічливі. ази не 
зробили мені знімку з мого най
кращоГо боку. Тоді мою красу 
можна бу ло б ще більше підкре
слити! 

- Але ж, ласкава пані, - від
повідає репортер, - це було не

можливо зробити, ви ж тоді си
діли! .. 

З РИСУНКШ МАЛОГО РОМЦЯ 



РЕЦЕНЗІІ 

П. Ба..лей: »Пан« - опов., Ре
rенсбурt, 1948. 
Не дай, Боже. з Івана пана! 
Докія rуменна: >>Діти чумацькоrо 

шляху«, - повість, 4 томи, Мюн
хен, 1948. 
Бідні діти! 
В. Чапленко: »Чорноморці«, -

історичний роман, Мюнхен, 1948. 
·»Збагачений реаліст« знову бли

НУ'В своїм »творчим методом«. Ось 
зразок (ст. 151): 
»Левко побачиІВ на полу готову 

постіль. Кинув з нелюдською вже 
жорстокістю на ту бі'лість тіло .. 

- Та не зразу ... ой! - жагуче 
шептала молодиця. Левку ... 
Левусю! 
Левко мовчки робив свое.« 

· Маємо надію, що критики теж 
мовчки зроблять свое. 

І. Костецький: »Там, де початок 
чуда«- старобутні повістки, Мюн
хен, 1948. 
Ой, доперва початок!?! 

СПОРТОВІ НОВИНИ 

З Олімпіяди ДП. Повідомляють 
про !Винайдення нового способу 

здобування олімпійських медалів. 
Вистачить дати себе знокавтувати, 
-зайняти таким чином друге місце 
і- дістати ср·ібну медалю. Ближчі 
інформації в ·»Довбуші« на Фрай
мані. 

ОrОЛОШУЄМО А!КЦІЮ ЗА 

поширення »ЛИСА МИКИТИ« ! 

1. Хто приєднає передплатників, 
що внесуть 1/4 річну передплату, 
дістане за 

5 передплатників - 1/4 річну пе
редплату »Лиса Микити« або 
книжку Опільського »Іду на 
Вас«; 

10 передплатників - 1/2 річну пе
редплату »Лиса Микити« або 
книжку »Син України« Фе

дева; 

15 передплатників - 3/4 річну пе
редплату »Лиса Микити« або 

книжку »Ост« Са::v1чука. 

2. Шукаємо в таборах і більших 
скупченнях українського населен
ня енерrійних кольпортерів - на 
добрих умовах! 

ЧИТАЙТЕ »ЛИСА МИКИТУ«! 

Ставайте ПЕРЕДПЛАТНИКАМИ ! 

* 
Зголошуйтесь у к о л ь п о р т е р и ! 

* 
ПРИЄДНУЙТЕ 

НО ВИХ ПЕРЕДПЛАТНИКІВ ! ! ! 

* 
Вирівнюйте ЗАБОРrОВАНІСТЬ! 

Ви бачили фотомонтаж чужої 
преси з передруками карика

тур Лиса МИКИТИ«? -

Поширюйте наш журнал! 

Зголошуйте нам адРеси Ваших 
знайQмих, що еміtрують із 

Німеччини·! 

Шукаємо расових поліційних 
псів для пильнуванни державних 
тайн. УНР 

* 
Черевики з подвійними підош

вами виміняю на звичайні. 

Факір 

* 
Шукаємо капіталу. Хто з укра

їнських підприємців позичить 20.
НМ для пожвавленни нашої ді
яльности? 

НДОУЖ 

ВІД АДМІНІСТРАЦІІ 

1. Всім передплатникам, які не 
вирівинють заборгованости 1і не вне
суть передплати за третє чверть

річчя - з наступним 16-тим чис
лом здержимо висилку журналу. 

Сума боргу до числа 15 написааа 
на адресці. 

2. Готуємо до друку Гумористич
ний Календар »Лиса Микити« на 
1949 р. - Фор::v1ат - 8-ки. Прий
маємо оголошення установ, nідпри
ємств і поодиноких осіб - по ціні: 
1 стор. - 120 н. м., 1/2 стор. -
65 н. м, 1/4 стор. - З5 н. м., 1/ 8 стор. 

20 н. м., дрібні оголошення -
за один кв. ·сантиметер - 1 н. :vr. 
За кордоном - 1 стор. - 25 амер. 
дол., ·або рівновартість їх у місце
вій валюті. 

Оголошення приймаємо до З1 
жовтня Ц. р. 

Текст оголошення і плату за 

нього пересилати на адресу: 

М. Ducylo,vycz 
Miinchen-Freiшann 

Warnerkaserne ВІ. С/52 

З. На пресовий фонд »Лиса Ми
кити« склали: 

Липин Петро, Форенбах - 2 н. м 
Качмарик, Мюнхен - 1. н. м. 
Табір »Орлик«, 

Берхтесrаден 
Л ужин Григорій, Англія 
Мотиль М., Англія 
Мр. Пилипець Григорій. 

Канада 

-17.5Он.м. 

5 шил. 
5 шил. 

дол. 

Жерwодавцям складаємо щиру 

подяку. 

4. За приєднання нооих перед

платників складаємо подяку пп.: 
Батинському В., Англія, Германові 
Дм., Швайцарія. 

* 
НАШИМ ЧИТАЧАМ 

за кордонами Німеччини: 
чи Ви переслали вже забор
rованість за »Лиса Микиту« 

на адресу заступника? 

В Мітrенвальді заrублено полі
тичну лінію. Хто знайшов, про
симо ласкаво в неушкодженому 

ставі звернути власникові. 

Орrав Незалежної Думки 
»ЧаС« 

* 
Куплю корову, яка дає п'ять 

літрів молока денно. Може бути 
спорошковане. 

Д:іпіст 

* 
Шукаю бруватноtі сорочки. 

Поплентач 

В МУЗЕІ 

До одного з sеликих 'МІіст до 
СССР приїхав селянин-колгосп
ник. Залагодивши сяк-так свої 
справи, в нь~го лишилось ще 

кілька годин вільного часу, який 
він не знав куди діти. Хтось по;:>а
див йому літи до музею, мовляв, 
там дуже багато цікавого можна 
побачити. І він пішов. 
Різні картини він там nобачив, 

зна чення котрих пояснюІВав о .цин 

із службовців музею. 
Нарешті зупинився ~ядько пе

ред великим образом Спасителя. 
Непитаний службовець йому по

яснює: 

- Це, мовляв, колись люди бу
ли дуже темні 1і малювали соо:1 
таких богів, молились їм і думали, 
що Бог зробить для них добро. 

- А-а! Так ось, будьте ласкаві, 
у мене тут є за лазухою кусок 

сала, я сховав від міліції. Повісь
те його тут і надищіть: »Це -
»САЛО«, і було воно тоді, коли 
люди молились Богов•і.« 

ЛИС МИКИТА 
журнал сатири, rумору 

і карикатури 

Виходить два рази в місяць 
Редаr'уе Колеrія 

Ціна поодинокого числа 0.50 НМ 
114- річна передплата 2.80 НМ 
У:!- річна передплата 5.50 НМ 

Для Ф р а н ц і ї : 
1/4- річна передплата 90 франків 
У:! -річна передплата 160 франків 

Для Б е л ь г і ї : 
114- річна І"fередплата 24 франки 
У:! -річна передплата 40 франків 

Для Англії: 
1/4- річна передплата З шил. 
У:! - річна ;іередплата 6 шил. 

Для К а н ади і С ·Ш А : 
114- річна передплата 0.50 дол. 
У:!- річна передплата 1.- дол. 

Для Ш в а йц а р і ї : 
1/4- річна передплата З франки 
У:! -річна передплата 6 франків 
В Німеччинівплачувати передпла
ту на адресу Адміністрації. У всіх 
інших країнах на адреси наших 

заступників. 
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ЕМІ(РАЦІйНИй .ЗАКОН, 

АБО 

МАСОВИЙ ВИlЗД СКИТАЛЬЦШ 

ДО США. 
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