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ОСІНЬ У ФРАНЦіЇ 
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- Ой, коби виїхати 
з тоrо проклвтоrо 

табору до АІ\tерики! 

Фіорт: Редакція тижневика 
»Час« переорганізувалась. На

чальним редактором став ясно

видець Нестоr-. 

Берлін: в·дому книжку колиш

нього а~tериканського міністра за

кордонних справ Бернса »Одверто 

с-казавши« - в советській зоні 

Німеччини, »:.ювчки закривши«

конфісковано. 

Париж: СОСР і західні союзни-

1ПІ порозумілися, що вони не ІВО

ІОватимуть зі собою. rx виручать 
в тому німці, корейці і йнші ма

ляйці. 

МюІІхен: Українські політичн•J

еw.t:trіштськU ' кола' tповідомляют~ 
що консолідацію е:міtрації можна 

вважати .майже закінченою, за 

винятком ще тільки деяких пар

тій, які пізніше будуь створені. 

Москва: Повідомляють, що Ста

л::н, .який повернувс.я зі Сочі до 

Кремля, ві~був тут сам зі собою 

важливу півгодинну розмову, від 

вислїду якої залежатиме дальша 

політика СССР. Про що він сам 

до себе говорив - не повідо~шл

ють. 

ЗГОЛОШУЙТЕСЬ 

У КОЛЬПОРТЕРИ 

·- -- ·- - ---- . --------- --· - -----------

ТРУДНА ТАЄМНИЦЯ 

Якщо ви втримаєте це в та
ємниці, скажу вам, яким способом 
продовжити життя: щодня їсти 
дві сирі цибулі! 

- Добре, але я::к заховати це в 

таошиці? 

Оі·І, нема тu, 
вк було 

в таборі ... 

. НА АВТОМОБІЛЕВИХ 
ПЕРЕГОНАХ 

Чи вам, пане докторе, також 
подобається автомобільний спорт? 

- Навіть дуже! Майже кожного 
тижня маю кілька нових паці
єнтів! 

КОНФЕРАНСіЄ 

Міністер Феденко виступав як 

конферансіє на доповіді 

про діяльність У.НРади. 

- Першою точкою нашоі полі

тичної проrра!\ІН буде відоrрано 

бандуристом історичну п'єсу •Ой, 

біда, біда чайцІ небозі« ... 



АЛ.,Я v\Іt<БіА~У.іІ. -НЕ"tJИСЬМЕННОС.Тt-1 ТТО.Лі1'И~НОЇ ЕМЇГ'РЗ~іІ~ ,А-ЛЯ В 
АОМ~ ; nозашк.оли, з.ладиJ\и 15абай ; -ЛисМик~та. 

Акробат - це журналіст, 
Адам перший був діпіст. 

Галаrіm - небелиця, 
Гімном все у нас кінчиться. 

~кономія - наука, 

Еміtрантом бути штука. 

Зебра зебренята водить, 
Зиз в політиці не шкодить. 

Бубном бавиться дитина, 
Бандерівець теж людина. 

(ранда! Генії у МУР-і! 
(уляш в нас в літературі. 

Є десь в світі птах зелений, 
Є'ндик в нас зате учений. 

Ірод цар був над жидюtи, 
ІРО чуда робить з нами. 

Вавилон ОН будус, 
Вето! - Банька репетус. 

Дурні, хоч не сій, ростуть, 
Дулю завжди нам дають. 

Жаба сидить у калюжі, 
Журналісти с і в СУЖ-і. 

!жачок шукає корму, 
!дь пускають з Комінформу. 
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йолоп нині вірить в мир, 
йосиф кремлівс~кий опир. 

Мельник меле вітряком, 
Мельникінці язиком. 

Півень павою не буде, 
Поплентач пролізе всюди. 

Тамерлян іде зі сходу, 
Трумен ще шукає броду. 

Хліба мас кожний досить, 
Хабарів насущних nросить. 

Кит - велика риба в морі, 
Кацик в кожнім с таборі. 

Нуr'ат тремо у макітрі, 

Ніс три:маймо все на вітрі. 

Раки свищуть, та не чути, 

Русский хоче світ надути. 

У лан гостру піку мас, 
УНДО мре і воскресає. 

Цапки в нас стає, хто може, 

ЦПУЕ тут не поможе. 

Лицар, кажуть, був Рінальді, 
»Лев'< рєве у Міттенвальді. 

Олень кожний має роги, 
Ой, задре хтось скоро ноги. 

Сук, а в суці TO;\fY Смук, 
С:.1ук, а в Смуці теж є сук. 

Фраср знане слооо львівське, 
Фуm{ - чистилище діпівське. 

,.. 
Часо:м добра склянка спирту, 
»Час« - Михальда є із Фюрту. 



Швейків серед нас є досить, 
Шерех лише, вітер носить. 

Бува, може й ви чули, що наше 

село на цілий район чудами сла
виться. . . От і мину л ого року б з ня 
на дзвіниЦі обновилася. Тільки не 
про те буде моя мова. Хай краще 
розповім про те чудо, що приклю
чилося років п'ятнадцять тому, ко
ли в нашому селі радгосп заво
дили. Прислали тоді з району до 
нас одного пар'ІІійного. Не прига
дую собі ані його прізвища, ані 
імени, бо його ніхто інакше і не 
іменував, як заразою. Бо й справ
ді, до всякого він чіплявся, як ре
п'ях до собачого хвоста, як зараза 
немощного, як немовля цицьки. 

А що б ви думали? Чіnлявся і ссав 
кров людську ... От і причепився 

в<ін якось до нашого голови Сви
рида Свиродовича Почухая. Чого, 
каже, у вашому селі досі пам'ят
ника нема. . . А голова каже, а ко
му б ми мали пам'ятника стави
ти . . . Як тах, ·кому, Зараза каже, 
а звісно, що Леніну! Ну, каже го
лооа, цього ми й так ломним. і без 
пам'ятника ломинаєм... То все 
одно, каже Зараза, мусить бути 

і лам'я'І\ник, бо у вас, каблуків. 
пам'ять коротк~. чоловік, можна 
сказати, созєтську власть вщd дав. 

всю жизнь воював за таких, як 

ти лочухаїв, да може і венериче

ську схватив !В·ід такої як ти за
чухи! На це голова тільки чуха 
лотилицю і каже, що само-собою, 
дурний би він був, як би йшов 

Щипай дівку зосторожна, 
Щикавку дістати можна. 

Як не миряться, одначе, 
Янгол миру сів і плаче. 

проти такого діла, як пам'ятник ... 
По тому еони стали умовляться, 

де той пам'ятник поставить. І тут 
Зараза причепився, щоб пам'ятник 
поставить ніде, як т:льки на тому 
майданчику, що навпроти церкви. 

На таке голова тільки чухає по
тилицю і каже. що то непідходя
ще, як на Леніна місце, що то 
місце всякими чудами на увесь 
район прославлене. що чого доб
рого поставлять вони там Леніна, 
а воно дивись і случиться щось, 

бо другий раз ложка г .... бочку 
меду спаскудить! На це Зараза ка
же,. що він самолічно ні в які чу
да не вірить, що на цей рахунок 
Ленін сказав, що релігія - це 
опіюм для народа, і, що не ло
ставити ж ім Леніна перед стай
НЯ!'JИ бикам на сміх! ,що ж, каже 
голова, воно може і для самого 
Леніна було б спокійніш стояти 
перед биками та баранами. як лю
дям дурно очі мозолити, та й ще 

на тахому непідходящому місці. 
Ну, і довго вони ще сперечались 
про місце. де той пам'ятник ста
вить, та хто поїде в город. та хто 
підводу дасть на таке діло. . . Що 
й сказать, тугий був чоловік По
чухай. І може б вони так-таки ні 
до чого й не домовились, як би на 
їхню розмову не підосп:в Свирид 
Свиридович Валяй. Цей Валяй ро
бив в колгоСПі .»Червоний Когут« 
замісто агронома. Хазяйновитий 

Юду арабчук скобоче, 
«Юра« крутить нам, хто хоче. 

-. =·· --

був чоловік. Голову мав на пле
чах, та таь.-у головУ, що другий 
раз 1 сам голова колгоспу не об
ходився без його ради. Так бу ло 
і цим разом. 

Вислухав Валяй наперед Почу
хаєву мову, а тоді вислухав і За
разину мову. А Заразина мова 

була, що біднота вимагає намісто 
тої каплички. що на майдані без 
всякої потреби стоїть, та постави
ти пам'ятника Ленінові ... Вислу
хав його Валяй, та й каже до 
голови: А чого! Валяй. каже, Сви
риде, лам'яТІНика! Бо як і взапраІВ
ду та каплиця тепер стоїть без 
всякої потреби, хіба коли якій 
свині е пригоді стане лочуХатися. 

То чого б там не стояти Ленінові?! 
По такій мові вони умовилися, 

хто і коли поїде в город на під
шефний завод по той пам'ятник, 
хто воза на такеньке діло дасть. 
хто грузитиме та згружати, та хто 

каплицtО валятиме. Словом. усе, 
як єсть і порішили. Зараза аж ру
ки лотира! 
Як тільки дядьки ви~шли від 

Зарази, то Валяй j каже Почу
хаєві: - Я його, заразу, тим па
м'ятником ІВ чортів ріг скручу, так 
що й смороду по ньому не ли

иmться ... І ло ньому, і ло пам'ят
нику! 

От десь під лерве мая і лоста
вили той пам'ятник. Наперед на
місто ловаленої каллиці підмУРівок 
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виrнали на метри два . З каnлиці 
й цеглу брали. А воно вже ti тоді 
пішло селом, що недобре діло ко
їться, коли таку цеглу на таке 
брати. . . А як nоставили на той 
nідмурівок самого Леніна, то За
раза .і -сказав, щоб люди на мітинt 
посходились. А тоді виліз на сті
лець та й став казати, що от Ле
нін, як і він, Зараза, не вірив ні 
:в .якого такото Бога, що Ленін 
свого часу сказав, що ніякого та
кого чуда нема, а що е тільки 
опіюм для народа, щось в роді 
махорки, що її темні китайці ку
рять! 

Треба замітити, що на тому мі
тингу були гості і з району, і За
раза тах старався, що аж животи 

усім до спини nопідтяrало, поки 
:він кінчив. На к.інець Зараза аи
нув з цам'лтника червоне nокри
вало і сКазав, що от вам найкра
щий доказ, що ніякого такото чУ
да нема. Ну, от самі скажіть, каже 
Зараза, що на цьому місці стояло?! 
Тут хтось з гурту озвався, що на 
цьому мJсці коплиця стояла. Ну, 
а тепер? - питає Зараза. А усі 
мовчать, nам'ятник роздивляють
ся, ніяк не розгледять, що то ІВін 
так руху nростягає, так як би ду

лю кому дає ... Аж тут етара Три
майлиха наперед виходить і каже 
до Зарази: А тепер?! А тепер 
чортяка!! Еге-ге! Дивись, d борідка 
в ньоrо копитом! Чиста чортяка! 
- та як заверещить: Сам сатана 
з-під червоного покрИtВа.ла об'явив
ся! .. Ой, рятуйте! та через усе 
село: Хто в Бога вірує!-, біжить 
та ламентує ... 

Тут і люди стали розходитись. 
Х;іба ж довго в біду вскочити!? 
А Зараза ні :в сих ні в тих. .гостей 
з ·Району на обід до себе приnро
шує та, що то божеві'Льна жінка, 
nояснює. І от може б на тому усе 
і кінчилося, якби невдовЗі не об'я
вилось чудо, що наробило більше 
лементу, .як стара Тримайлиха ... 

Пішла якось селом чутка, що на 
nам'ятнику, на самій лисині баrно 
об'явилося. Стали люди збігатися 
та одне одному на Ленінову ли
сину nоказувати, та догадуватися, 

хто б ото міr таке втяти. 

Тут і старий Тримайло пришкан
дибав. А ІВін nеред тим три роки 
і носа с::вого на вулицю не nока
зував. Такий >етарий і немощний 
був. Сказано - чудо. Немощний, 
а й той прийшов nодивитись на 
Ленінову голОІВу. Подивився він на 
неї та й каже, що то вже, .який 
святий - таке і nомазаніс гос
nоднє. 

А тут уже -і сам Зараза летить 
Нк: nобачив· він, що й до чого, то 
з його nельки так і nосиnались 
самі матюки. А старий Тримайло 
каже: А, оце, люди, молитва! Чуй

те та навчайтесь, .як оттакого свя
того поминати ... 

І от на другий день, чи на тре
тій д-ень, Заразу викликали: до ра
йону. Як тільки він nоїхав, Валяй 
і каже Почухаєві: Совершилось! 
А толова каже, що совершилось? 
А Валяй каже: а чудо! Тепер no 
ньому і смороду не лишиться! 

І що б ви думали?! Через три 
дні nриходе до нашото голОІВИ 
лист, а в листі написано, що на 

6 

місто Зарази невдовзі до колгосnу 
»Червоний !Когут« nрибуде якась 
нова Зараза. . . Голова тільки nо
тилицю чухає: А що як покажеть
ся гірша? На це Валяй. каже: Не
хай rірша, аби інша! А тлавне, що 
чудо таки совершилось! 

І от не nройшло по тій розмов-і 
й одного дня, як совершилось J.ще 
одне чудо. Ще й не світало, як 
селом nішла чутка, що намісто nа
м'ятника сама цегла лишилася ... 
Так воно й було. А коли з району 
по такому важному ділу комісія 
приїхала, то Почухай немовби за
був, яким робом .язик в роті nо
вертається, і хутчій nослав хлоn
ця no агронома. Так що ж, коли 
Валлt:ві як би підмінив хто його 
власну голову на Почухаєву, а :В 
Почухан ж язик в роті прилип. 
Тільки й того, що люди плещуть, 
наче б то небесним громом nава
лило ... 
Ну й забрали тоді з нашото села 

і голову, ·і агронома. і стару Три
майлиху, ·і старого Тримайла, який 
і nомер по дорозі на ·станції, як 
їх в товарняк садовили. . . А люди 
no тому довго nереказували, на
чебто перед смертю старий Три
майло сказав Тримайлисі, що не
вдовзі в нашому селі совершиться 
іще одне чудо .і, що тоді з т;еї 
цегли знову стане каnлиця і го
рітиме в ній незгасима лампада, 
і тоді наше село не то що на ці
лий район, а на ввесь широкий 
св-іт іще одним чудом прославиться. 

Олександер Смотрич 

-о-

НА ЛІТЕРАТУРНОМУ ВЕЧОРІ 

Критик: Дорогий nане! Я знаю, 
що ви письменник-початківець, 
але все таки ви nовинні думати 
над _,.им, що пишете! Як: же ви 
могли в свому історичному опові
данні, при описі воєнного споря
дження княжих дружинників, пи
сати про якісь порохівниці?! Не
вже ж ви не знаете, що порох ви

найдено далеко пізніше? 

lІисьмеввик:-початківець: Без-
підставність вашої критики: виво
дить мене з рівноваги. Чи згаду
вав я хоч словом про ~кийсь 
порох? .. 

* 
МАЛИЙ ДЖЕНТЕЛЬМЕН 

В переnовненому залі·зничо:му 
ватоні малий хлопчина еидить на 
колінах свого батька. До вагону 
всідає молода дама і безуспішно 
розглядається за вішьним місцем:. 
Малий зривається і чемно звер
тається до неї: 

Чи можу вам запропонувати 

свое місце? 

* 
Пан Крупка чекає на двірці на 

свою дружину. Поїзд має одну то
дину оnізнення. 

- Я так і знав! Вона ніколи не 
прийде на означену годину! 

Зrолошуйте вам адРеси Ваших 

ЗВаЙОІМИХ, ЩО . еиіtрують із 

·Німеччини ! 

Чесна Еліто! 

Пишу до Вас ведлуt цеї nове
денції, що то пани межи собов 
nровадє, бо хоц воно, рахувати, 
.все оці nани ;в !Руж:них школах ее 
виучували, а чесом таrке вчинєт, 

гі малі діти. іВ нас, в хлопськім 
стані, е!К хто мав який хатний по
рахунок, дайминато <СО жонов, то 
заnирав двері й вікна і там собі 
цисей nо.рахунок nровадив до 
вnодоби: ци ременьом, ци бичів
ном, ци таки й так голіруч, tрунт, 
аби того нихто ни чув і ни ІВиtів. 
А .в панцхім стані, єк віжу, цисе 
відбув.аєси йнакше. Бо див.ітси й 
було: 

Поїха!В пан Євтинович в·і;ц гит
манціе :до Шафенбурку і там ві
голосив публічно · риферат і зпа":' 
ПЛІОЖИВ ВСЬО ЩО ЖИЄ і !НИ ЖИЄ. 

Єк зачив ві:д Петлюри то скінчив 
на Нацииальній Раді. А моцкалі, 
тиж оміrранти, цисе віслухали і 
типер по казетьох віписуют, ди
віт си, кажут, що цесі Вк!ра1нці 
вартуют, тай де цися асторі.я у
храїнцка, єк сам nан Єфгинович 
таке воrорит. А ше пишут, дивіт 
си, цисей Єфтинович лори:дний 
чоловік, бо він, відав, самостій
ности :ни хоче, коли так і7і спа
nлюжив. 

Дивно :ми, бо я цего nана Єфти
новича знаю соби<:.тО, є:к до нас в 
гори на свіже пов:тре nрИїздив, 
той знаю, жи: то поредний хлоп, 
хоц ни виликий ростом, і йкийс 
полковнік, рахувати, тай зицирку 
добрезна·ї. І шо .му си таке поро
било? Ци тото, жи на міt.рації 'l'aK 
довго сидит, ци, .може, жи давно 

на свіже ловітре не вИlздив? Ві
дав кужний тил;іtент мусит чес 
від чесу трохи ~се пролюфтувати, 
бо ;інакше· му ее розум nсує. А 
найбільше то всьому винна пове
денцін цеся панцка, жи всє ової 
собисті, ци х<\тні nорахунки му
сит на nубліку виставлєти. Жиби 
й -свій чув і' чужий емі.явси. 

Ото й nишу до \Вас, ци ни мог
ла би цесл Нацинальна Рада йкУс 
постанову вінеоти, жиби цесю по
веденцію скасувати, а запр~ади
ти звихлу, хлопску. Єк една nар
ти<.я шае має до другої, ци хтос 
шае особист, то На!Й би відбуло ее 
тайне посидзенє парліменту і там
ки най би си йден з дРуrим ска
зав до вочий шо треба і на ц~ім 
шлюс! 

Цисе булоби і ПР"!ХТИЧНО і здо
рово шо й Вам ;ві:д щирото серця 
зі1чу rриц Зазула 



ПРИЄДВУЙТЕ 
Н О ВИХ ПЕРЕДПЛА'ІПИКШ ! ! ! 

ВІД АДМІВІСТРАЦІІ 

На пресовий фонд »Лиса Мив:_ити« 

склали 

в Н.і:меччині 

мешканці таборів 

Райне Вес-rфал:ен 

Мюнхен-Фрайман, 

, Варнер Ка<Сарні 

Унтерліс 

К1слєr 

Галле Вестфаліси 

С.У.М. }"нтерліс 

Кульчиць'КИ'Й І., Мюнхен 

Заяць М., МітенвалЬІд 

в Англії 

Денеrа Іван 

Аrrtдрущишин •Михайдо 

Холєвчух Василь 

Чвиль ·Михайло 

Ka:pnmc Михайло 
КульчицьІшй Волод. 

Яремчук Ілля 

Бодмарчук !ІВан 

Дунець ЯрослаІВ 

Тимчишин Василь 

Федчишин Михайло 

Бараник Роман 

ЛаззІР Болеслав 

Левицький Евстахій 

Антемис Миокла 

Приступа 

Леньо 

!ошко 
!олдій 
Цебенхо 

Ва.врик 

ва.врик 

Полоховський Василь 

Базинтс 

Стельмащух 

Махні:к 

Сенюк 

Рибак 

Зьомбра 

Гнаткоеський 

Баран як 

Курій 

Ковальчук 

Співак 

Ре:вчук 

Заrрайчух 

Трушневський 

Метр ин ни: 

Сухнацький 

Восьхало 

Вовча.рчин 

Марущак 

rишко 
Макар 

Кузів 

Левко 

Райковський 

н. м. 

50.50 

69.55 
11.--
15.-
69.-
10.-
10.-
2.-

шил. 

5,0 
1,0 
2,0 
2,0 
1,0 
1,6 
2,0 
1,0 
4,0 

2,0 
2,0 
2,0 
3,Q.. 
1,6 
5,0 
3,0 
4,0 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
1,'0 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
1,0 
2,0 
1,0 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
2,6 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 

2~0 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 

Страrан 

Бондзик 

Яцюк 

Романів 

Жуn&нскі 

Тарасенхо 

Кметь 

Ма'ГУ'Севіч 

Бережанський 

Вринчах 

г,р.ай 

Яворський 

Калина 

'rалай 
іКовал:в 

Остапюх Михайло 

Селеп:к:о ч. 1 
Селепко ч. 2 
Побіrун Іван 

Лобігун !Василь 

Ефімчук ·Володимир 

Прий;ма Петро 

Сотник Петро 

Маркевич Іван 

еролик Ми~айло 

Новосад Петро 

Биків Іван 

Жупансью1ft Ст. 

Сjролик Ірина 

Біляк Анна 

Дідух Марія 

Шпуняр М. 

Михлик Т. 

Шимуха К. 

Коваленко Анна 

Юрак Степан 

Скубяк Михайло 

Терлецький І. 

Саrайдах Василь 

Прийма Маланка 
Шидліч Богдан 

Головатий Гриць 

П'нчук .Гриць 

Шоботенко Д. 

Бойко О. 

Олійних І. 

Максимюк Д. 

Дмитрів Ів. 

Череnанівець Ф. 

Вовчина Ів. 

Стефанюх М. 

Баран П. 

Черик В. 

Керч !ІВан 

Бублін-ський П. 

Брендак: ·М. 

Копачинський В. 

Гулай П. 

Сенькdв М. 

Михаськіа іІв. 

Дере:вацький М. 

Солтис М. 

ДИла-с ЯІр. 

Мазу.р Ів. 

2,0 
2,0 
1,0 
2,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
1,0 
1,0 
2,6 

5,0 
2,6 
2,6 
1,0 
1,0 
2,6 
2,0 
2,0 
0,6 
2,0 
2,0 
1,0 
2,6 
1,0 
1,0 
1,6 
1,0 
1,6 
1,0 
1,0 
1,6 
1,0 
t,O 
2,6 
1,0 
2,6 
2,0 
1,0 
3,6 
0,6 
1,0 
1,0 
5,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0· 
2,0 
0,8 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
5,0 
1,0 

ВИРІІВНЮЙТЕ 
ЗАВОР.rОВАВІСТЬ 

Филима П. 2,0 
Лисаченхо Ф. 2,0 
Жмия П. 0,6 
Панкевич Ол. 1,0 
.мельник П. 1,0 

Усім жетводаtВцям за вияв при

хильности і за матеріяльну nід

тримку, а Управr Кооперативи 

))едність« в Райне Вестфалієн і 

nп. Мудрому Любомирови, М~ся

новичеви О., Велигорському Е., 

МатвШшинови Луці - іВ Німеч

чині та пп. Денедзі Іванови, Ан

те.'\іисови ·Михол~, Н. Н. (ІВ Галі

фа:к:<:іі), і Шоботенкови ДанилОІВи 

в ІАнтлШ - за проведення 

збірки складаємо щиру nодяху. 

В-во >tЛИС Мипита« 

СТАВАЙТЕ 
;ПЕРЕДПЛАТВИКАМИ 

АКТОРИ МІЖ СОБОЮ ... 

»> ••• І знаєш, СНИТЬІСЯ мені, що 
я вмер і йду до неба, але -св. !Jетро 
не nускає і ка·же: ·»АІкТОіРlВ до 
неба не приймається!« .В тому мо: 
менті бачу, що ти також nомер 1 

тебе впускають. Питаю св. Петра, 
ЩО це 'ЗНаЧИТЬ: ОДНОІ'О актора 

впускають, а другого н.і. А ов. 
Петро в:·дnовідає: ·»Невже ж ти 
дійсно вважаєш його актором?!«.·. 

* 
двІ дІяrнози 

- Пане докторе, обслідуйте ме
не ·і схаж:ть, що мені бракує, але 
не латинськими назвами, яких не 

розумію, лише nо-на :лому. 
Добре. Роздя.mtться. Гм ... , 

Вам нічого не бракує - ви по
nросту n'яниця і ледар. 

- Длк:ую щиро. Але теnер. про
шу ІВас, скажіть це по-латиш, щоб 
я ·вашу .ц:іяrнозу .міг повторити 
СВОЇЙ дРУЖИНіі. 

ЛИС МИКИТА 

журнал сатири, rумору 

і карикатури 

Виходить два рази в місяць 

Редаtує Колеtія 

Ціна nоодинокого числа 
!f.a- річна передnлата 
U - річна nередnлата 

0.50 нм 
2.80 нм 
5.50 нм 

Для Франції: 

1f .а - річна передnлата 90 франків 
% -річна передnлата 160 фраmdв 

Для Бельrії: 

!f.a- річна передnлата 24 франки 
%-річна nередплата 40 франків 

Для Ан гл і ї: 

1/.а- річна nередnлата 3 шил. 
U - річна nередплата 8 шил. 

Для Канади і США: 

1/4- річна nередnлата 0.50 дол. 
% - річна передnлата 1.- дол. 

Для Швайцар.ії: 

1/4- річна nередплата 
% - річна nередnлата 

3 франки 
6 франків 

7 
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