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НЕВДЯЧНІ ЗАЛИЦЯННЯ СТАЛ{НА 



КОХАННЯ 

Як серце тьохне (це буває), 

То аж стри_баєш - хай та чорт! ... 
І біг би ти кудись в безкрає, 

Скажім, наприклад, наче хорт. 

А серце тьохкає. бо звісно -
Кохання - це зрадливий міст, 

І на душі стає так пісно, 

Пісніше, ніж в найбільший піст. 

Іще такого не бувало, 

Щоб хтось кохання не зустрів, 

Вашінtтон: Пропозиція Сталіна 

щодо порозуміння з США викли

кала в усьому світі широкий від

r·олос. з винятком СССР, де лю;(

ність вже нічому не дивується, а 

ТИі\І більше виступам Сталіна. 

Лондон: Китайські комуністи за

жадали від національного уряду 

видачі т. зв. "воєнних злочинців", 

забуваючи, що вони вже давно пе

ребувають у лавах комуністичних 

військ. 

Мюнхен: Заплянонано на найб

лижче майбутнє скликати великий 

конГрес усіх політичних українсь

ких партій на еміГрації, щоб кі

нець-кінцем вирішити питання, 

хто ж репрезентує українське по

літичне життя: УНРада чи "Лис 

Микита". 

Франкфурт: Переселення ски

тальців за Океан набирає так 

швидких темпів, що багато ски

тальців вислали до центраЛі ІРО 

збірні прохання затримати їхнє 

переселення, тому що інакше буде 

зірваний їх плян "п'ятирічки" 

сидіння в Німеччині. 

ІЦ::>б проміняв його за сало 

~бе. за миску пирогів. 

Воно тебе пече, гаряче, 

(Хоч як від себе й не гони), 

І почуваєшся, неначе 

Ти в натовпі згубив штани. 

А як минеться теє диво 

(Такий буває часом рік), 

Ти рапто:vІ ви гукнеш щасливо: 

- .. Я знову вільний чоловік ! ! !" 
Бабай. 

Бе_рхтесtаден. Наш кореспондент 

повідомляє, що відОl\ІІ·ІЙ ні:-.rецькш-:r 

письменник і дрю.rатург др. Оск<:lр 

Грицай, автор відомІrх сценічних 

творів .,Аніма Універзаліс" і ,,Дас 

Мерхен фон драй кіссен", в остан

ньому часі п'робує теж пера в Ук

раїнській мові, а саме пише про

хання про допомоту до Таборової 

управи в Берхтесгаден. 

МІЖ БОЖЕВІЛЬНИМИ 

Двох розуі\юво хrзорих гтроход

жується парком. 

ПершІІіі: - Вгадай, що я тримаю 

в кулаці. 

Другипй: -- фортепіяно. 

Перший: - Ти чорте, мусів під

ГJ!янути! 

ДОБРА ЖІНКА 

Ваш перший чоловік, був гар

ною людиною. Шкода, що так ско

ро помер. 

Так, так. Мій другий чоловік 

теж усе те саме говорить. 

Маю в9лике щастя у ::ш:інок! 

Невже? 

Але ж так! Кожна мені по

добається! 

ЄДИНИЙ 

Скажи мені, кохана. чи я єдиний, 

.пкого ти любиш? 

Ах, які ж ви мущини подібпі 

один до одного. Мені так набридли 

такі запити. 

АСТРОНОМІЧНА НОВИНА 

Як подає агентсво "Юнайтед 
Пресс", американський вчений ;'1-

строном Всезнайсон на запитання 

одного коресподента про нові астро-

, нс,мічні досл\цження відповів: 
- "Кільканадцять років тему л 

ЗDуважив серед інших планет ш~з

нану тоді ще планету "Большая", 

яка деякий час рухалася орбітuм 

Маркса. Страхітлива ця планета 

остапнім часом досить близько па

б:Іизилася до нас і загрожує на

шому існуванню. Б наслідок цього 

в кос:.юсі стався судорожний рух. 

Близькість планети "Большая" да
ла Зl\югу її ліпше дослідити. Після 

довголітньої моєї наукової праці 

стверджено, що та страхітлина 

ПJіанета змінила клім:атиt.;пі умови

ни таких планег. як Україна, Ру

мунія та інших. Там тепер є дуже 

багато чорних хмар, буревій, гро-

1\ювиць і ніколи немає сонця. Kpi;-.'l 
цього на планеті Україна rзідбула<..:я 

зміна дня і ночі. Коли раніше жит

тя шуміло вдень, а вночі засинало, 

то тепер навпаки, - життя почи

нається тоді, як приходить ніч. 

Навіть землю орють і сіють вночі 

до місяця, а вдень люди і худоба 

криються по лісах і сховищах. че

каючи ночі. 

Планета "Большая" в:же давно Ш! 

йде по небозводі, як колись. шля

хом: Маркса. а йде якимсь інши:-.r 

шляхом. Якщо їй сильніша планА

та не заступить дорогу, вона готова 

знищити землю і порушити всі 

правила космосу. Жадного закону 

її руху не впвів, бо вона сама без

З<іКОІ-іність." 

(3 крайової підпільної 
газети .,Лісовик" Ч. 3). 

ЗАЛІЗНИЦЯ 

Як у Галичині будували заліз

ІlИЦю, то до одного газди прийшли 

інженери і винснюють йому, що 

складається так, що залізниця му

сить переходити через його подві

р'я і то через стодолу. Вияснюютr. 

про значення і благодаті, які дасть 

залізниця та що він повинен гор

дитися, що дорога піде якраз че

рез його подвір'я. 

Га з.::rа слухав, слухав, а вкінці 

1::<1:н\:е: . 

- Та то все добре, але що ви 

собі мєркуєте, що биз вашу колєю 

я ніц не буду робити, лиш фурт 

отвирати і замикати ворота? 



В ІНДІЯХ ПОЯВИВСЯ НОВИЙ РІД КОБР 

ЦЮПРИК І ЧУПРИК 

Цюприк nиїхав на відпустку до 

Швайцарії. Заїхав до першоряд

ного готелю в Ст. Моріц і запису

ється в книгу гостей. В книзі ca:v1i 

достойні гості. Цюприк читає під

пис свого попередника: ,.Барон Х. 

з камердинером". Цюприк подумав 

пише: 

.. Пан Цюприк з валізою". 

Чуприк і Цюприк ідуть на про

хід. Перед школою бачать статую 

Бенери з Мільос. 

- Таких статуй не повинні стг

вити на публічних місцях! Це ж 

згіршення! - зауважує Цюприк. 

Маєш рацію, Цюприку, 

відповідає Чуприк, - повинні хоч 

зачекати. поки діти повиростають! 

Як хто має пеха. то його і пече

па гуска копне. Так сталося з на

шим Цюприком: ні з того, ні з 

цього він дістав солітера. Жадні 

ліки не помагали. Та одного · дня 
він врадуваний прибігає до Чуп

рика: 

~. 

- Нарешті позбувся свого солі

тера! Найшов відповідне оголо

шення в газеті! 

- ІЦо"? Хтось хоче його ку:ш

ти? - питає Чуприк. 

* 
АРАБСЬКІБАЙКИ 

В чудову літню ніч блискучий 

хробачок баЕився в траві. Жаба 

плюнула на нього отруйною сшІ

пою. 

- Що ж я тобі злого зробив, що 

ти до меЕе 7<1К ставишся? -спитав 

її зав~.шраю .им голосом хробачок. 

А чо:-.1у ТІІ Gлистиш? - відпо

віла жаб<1. 

С~~(· '1ЛС·ІІИЙ у засідці ВОВК обіЦЯВ 

Сільш~ r:c ~сти м'яса. а жити на 

майбутнє травою . та. в рідких 

виr:;nдrшх рибсю. Це приречення 

вовкn позерпуло йому волю. Коли 

zi< n ·rr вер;rувсп до лісу, в болоті 

купалося порося. 

- Яка гарна риба! сказав 

вовк, я ще ніколи не бачив такої 

велико 'і. 

У ЗВІf'ИНЦІ 

Днnися, татку, цей крокода.ТJ 

зроблений з мамиР.оі торбинки! · 

ЗАМІНА 

Проміняю тещу за неразгойдане 

ліжко, або відсиджу за когось рік 

у в'язниці. 

- Зголошення до .. Лисn Микити'' 
nід .,Щасливий". 

ЗАПРОШУЄМО 

до передплати журналу ,.Лис Ми

. кита" на 1949 р. Умови передпла

ти: 

n Ніі\Іеччині - чвертьрічна 

2.80 н. м.. піврічна - 5.50 н. :м. 

персписку для Редакції і Адміні

страції та гроші скеровуйте на а

дресу: 

Ducylowytsch Mychajlo, 

(ІЗЬ) Miinchen-Freima:nn 45, 

BL. ,.С" ll/52 

в Англії - чвертьрічна З 

шил .. піврічна - 6 шил .. адреса 

з~ступника: 

W. Lystwych, 

УМСА Hostel Raylees Elsdon, 

Newcastle-on-Tyne 

або 

Assxi:1ti.:>a of UkrainiaІts, 

іп Great Britain, Ltd., 

·19, Lin:fzп Gardens Notting НіІІ Gate, 

London, W. 2. 

в Бельгії - чвертьрі::на - 24 

фр.. піврічна - 48 фр.. адреса 

'ЗаступюІкn: 

Pop::>wycz Wplodyшyr, 

Br::>uwersstraat Q, 

Lcuven 

в Канаді чвертьрічІІа - 0.30 

дол .. піврічна - 1.- до.'! .. адреса 

:-~;1ступника: 

Joseph Dacyk, 

Р. О. Вох 1008 Sta ,.(", 

Toronto ~. Ont. 

в США - чвертьрічна - 0.50 
дол .. піврічна - 1.- дол .. адреса 

заступника: 

Kowal Wolodymyr, 

76 Е 7th St., 

New York ~. N. У. 

с Шnайцарії - ' вертьрічна -- З 

фр .. піnрічпn - G фр .. адреса за

ступника: 

Rontan Prok:>p, 

Transitfach І Нб, 

Bcrn, Schweiz 

r. Бразилії 

кр .. піврічна 
сту:-rнию1: 

чвертьрі,~r-rа -- 12 
20 кр.. адресз ..,а-

Barabash Т aras, 

Са:ха р. 196, Ap~tcarana R. v. P.S.C.. 

Parana 

у Eclx іпших країнах - ~верт"

річ!-rа _fJ_ рівновартість - 0.50 дo.rr., 

піврічна - рівновартість 1 дол. 
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лист 
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Чєсна Єліто! 

Доношу Вам, жи мя віклик:1ли 

на функ і вибираю си до Гамерrш:и. 

Зфортиtрафували мя з верха і зі 

сиридини і кров вже брали з па.1Ь

ця і з жили. Всьо віпало добре. і 

фортаграфія і кров, тилко ми іл:-.ис 

Васирман зле показує. Шо за нуж

да! гадаю си. Кілько вже по німец

ки знаю, жи .. ,васир" - то вода, а 

.. :нан" - то чоловік. а докупи то 

означаї вода з чоловіка, але чому 

цися вода з мене маї бути нидобра. 

том ни міг вгадати .. Вже м си почив 
суперечітн з дохторков. жи ТО1'У 

воду мірєла йкимос цинти:vrетро:\І 

на склянці, і повідаю: 

- Яку воду пю, така з мене ві 

ходит! Єк баварска вода ни доб

ра. то звідки возму инакшу. Нн 

вино і на пиво мє ни стати! 

Ви тото ни розумієте - кає ми 

дохторка, -вода добра, лише кров 

зле показуї. 

З РИСУНКІВ МАЛОГО РОМЦЯ 

- То васир:'ІІ«J.І-r в порядку? 

--- Та де. ни д:::>брий! 

На таке, то хтівеми плюнути, 

гадаю с~·І. r::: ф~,йr-ю буд-~, бо і r 
:того фlл,·овапа і дахторів си, 

довкола багато, то ше си готові 

сплюнок кинути і збадати, тай 

новий клопіт си напитаю. Там 

лише вклонив rречно тай кау: 

- Вибачейте. пані дохторко, < 

я на тото ни вчений, тай вияс 

ми цисе на розум. бо нич ни ви 

зумію. 

А пані дехторка си поеміхну 

тай кажуть: 

При воську сте були? 

-А був! 

- Ну, то видите, цисе ше з · 
чєсів! 

Вже мтогдика вирозумів. І , 
nітси! Коли цисє було, а ше до 1 

ніка тото дес сидит уві крові 

воді. 

Зажурив еми си дужи, али д' 

торка ми віяснила, жи до Гаме] 

ки з тим можна їх а ти, бо і т 

вже старе. тай я вже старю 

вжем шкоди жадної зробити 

годен. 

Такум ;нав тарапацію, а єк n 
далі то тєжко повісти. 

Найг.ирше. жи моя жона ц· 

чюла і тепер так мє їст, жи в х 

ни всиджу. І дивіт си: кілько 

си крови ни напила, кілько ми 

нагризла. а кров і віказала в 1 

рєдку! Ним а рихту - тай ферт 

Алн до Гамерики то відав та 

поїду. тай хотів еми си з вами р 

пращсти. бо хоц до Вас му пис; 

листи биз почту, але відав вже 

ни ввидиі\ю. То ж си ни гніва~ 

жи може коли ДО Вас ни ДО ле 

написав. чи шос ни добре сказ 

Прошєйте ми і по раз першиі 

пораз другий і пораз третий. 

А від води то ше до Вас наr 

шу. 

Гриц ЗозулJІ 

НА СПОВІДІ 

н"імецький священик випис 

при сповіді дівчину: 

ку! 

:Чи грішила ти ду:vrками? 

Так. 

Словами? 

Так. 

Чи ділами теж? 

Єс! 

МОДЕРНИЙ АСТРОНОМ 

От. Ср::1тс, я в[дкрив нову з 

В якому сузір'ї? 

В сузір'ї баварських вдови 



ДВА ТЕМПЕР АМЕИТИ 

В часі в1ини, на одній англІись

кій авіоматці стояли постаєм дві 

ескадр~льї штурмових літаків: 'JД

нн була обсаджена польською за

логою, а друга - родовитими ан

глійцями. 

Одної днини прийшов наказ, що 

польська ескадра має заатакувати 

німецький конвой, що саме знай

шовся в обсягу її дії. Ескадра ви

летіла, щоб виконати своє завдан

ня, але не мала надто великого 

щастя в бою, бо втратила два лі

таки· збитими, два пошкодженими, 

а сама затопила лише якийсь не

великий кораблик. Зате в корабель
ну книгу авіаносця вписано про 

цей бій таке хвилююче повідоСІл

лення: 

"Наші горді, піднебесні орли зли

нули в голубі простори з рішучою 

постановою - нести знищення і 

смерть лютому катові нашого мво

гострадального народу і ворогові 

всього цивілізованого людства. Ось 

уже, в низу, в сизій мряці зари

сувалися rонтури ворожої кора

бельної валки! Так. це пливуть 

вони, прокляті гітлєрівські оприш

ки і горлорізи. Зараз буде їм кі
нець! Командант подає знак! Ата

кувати! Богияною лявіною вдаряє

мо згори на заскоченого ворога! 

Летить сальва за сальвою з борто

вої зброї. Але ворог не дає себе 

заскочити і завзято відстрілюєть

ся. Але це йому нічого не помагає! 

Від цільної серії запальними куля 

ми загорівся один танкер! 

Віват! Наступає детонація! Воро

жий танкер рознесло в дребезгн. 

Але є втрата в наших рядах. Від 

обстрілу ворожої артилєрії падуть 
з істрілені в море "Жбік", а потім: 

.. Блискавіца" ... Пращайте Дорогі 

Друзі. ваші імена горітимуть віч

н:) непогасними зорями в сузірях 

вічности! По виконанні свого за

вдання наша ескадра, заквітчана 

ще одним вінцем слави, гордим по:.. 
махом крил причалила на свою 

базу. Слава нашій героїчній авія

ції! 

Ми - переможемо!" 

На другий день -друга ескадри

лья, обсаджена брітійською зало

гою отримала подібне бойове за

вдання, але дещо складніше: зни

щити сильно бережений німецький 

конвой, що плив в окруженні тор

педоносців та підводних човнів. Не 

дивлячись на таку сильну охорону, 

ескадрилья блискуче вив'язалась з 

бойової задачі, затопила три транс

портні кораблі і знищила два тор

педоносці, та без власних втрат 

вернулася на поклад авіаносця. 

А до корабельної книжки впи

сано таку коротку замітку до що

денного звіту: 

"Ескадра вилетіла в год. 5, 15 і. 

виконавши своє завдання, вернулсt 

без втрат на базу. Членів залог 

очікувала радісна несподіванка: 

виявилось. що в часі польоту наша 

улюблениця, корабельна кішка прt:

вела на світ п'ятеро прекрасних 

кошенят." 

СОКРАТОВА ВІДПОВІДЬ 

Один волосатий учень Сократа 

певно хотів пожартувати з свого 

лисого учителя і запитав: 

- Чому то, учителю, часом на

віть великі мудреці мають лисі го

лови? 

---:- О, на це є сину, воля Аполо

на! Він собі побажав того, щоб з 

височини Олімпа міг відзначити 

людей від баранів. 

МАЄ ДОСВІД 

В потягу до Мюнхену зверта

ється один панок до другого: 

- В-в-ви-ба-ба-чте, ко-ко-котра 

го-го-дина-на? 

Запитаний мовчить. 

По якомусь часі гикавий знову 

питається, але той мовчить. 

Обурена такою нечемністю, пані, 

що сиділа поруч, відповідає. 

- За п'ять хвилин четверта. 

Потяг затримуєтьсп, гикавий ви

сідає. 

-- Чому ж ви, пане, не хотіли 

відповісти, котра година. 

- Е-ге-ге-ге, па-ні! Я вже р-р

раз від-від-відпаві-д-д-дав д-д

r~істав по з-з-за в-в-вуха! .. 

СКОРА ОРІЄНТАЦІЯ 

Молодець познайомився на ве

t.;ерницях з дівчиною. 

- Панно Галю. ви найкраща з 

усіх! 

- Не вірю вашим словам! Пе

ред годиною. як ви танцювали з 

Марусею, ви говорили їй те саме! 

- Так, але перед годиною я вас 

ще не знав і тому так думав! 

В ОСЕРЕДКУ ЕМІГРАЦІЇ ДО АМЕРИКИ 

В РОЦІ 1948 

В РОЦІ 1949 



Хто грішник, той по смерті на

f1евно піде до пекла, а для кого не 

стане там місця. той повернеться 

на землю. щоб далі мучитися. 

Голодна людина здатна навіть 

убити і з'їсти свого ближнього, а 

сита людина часто їсть свого ближ

нього живцем усе його життя. 

Якщо маєш якість чесноти, не 

хвались ними, бо завжди знай

деться така людина, яка скаж-?, 

що ти їх украв. 

З тещею живи у згоді, бо в пеклі 

вона може тобі стати у пригоді. 

Коли подорожуватимеш літаком 

і станеться катастрофа, то не дуже 

впадай у розпач, бо тоді, коли тUю 

твоє летітиме вниз. душа твоя ле

тітиме вгору. 

В ко:т:ному компромісі кристьса 

певна доза шубравства, тому, йю:

чи на компроміс, пильнуй щоб тво~ 

шубравство було більше, ніж твого 

противника, бо тільки тоді опла

титься тобі робити буть-який ко~1-

проміс. 

Приєднуйте нам нових 

передплатників! 

ПО ДИМІСІІ ЧАН-КАЙ:-ШЕЙКА 

І я ходя і TJI ходя, 

Оба ми камрати, -

-/"' ~ :· ::--.. · .. ...,.,- .. · .. 

Тебе сІ,инули з Маршалка 

А мене з посади 

ЗИЗОМ ПО ПРЕСІ 

В "Часі", який редаtує п. ІлJ-,

ницький. в Ч. 5. з для 6. ІІ ц. р. 

з'явилось таке побажання,: 

Ніну з Козаків і Романа 

І.11ьницьких вітають з народинам!І 

першого сина 

товариші по праці 

Ееселі товариші! 

* .,Укра~·нська Громадська Пора" 

Ч. 52. повідомляє: 
Степан Бугай ветеран світоної 

війни, повернувши з европейського 

фронту, одружився і оснував нове 

похоронне заведення ... 

ГОЛОДОМОР 

До директора одного цирку зго

лосився дядько, що представився 

славним на взесь світ обжираю. 

- А скільки ж ви потрашпе 

з'їсти "за одним присідом"? - пи 

тає директор цирку. 

- А можу з'їсти на раз: два бо

хонці хліба, цілу шинку, кіло ков

баси. пів-копи яєць на твердо, а 

ДО ТОГО МОЖУ ВИПИТИ 15 ПЛЯШ()К 

пива. 

- Ну. добре. - відгМ'відає ди
ректор. - але наш цирк дає що

день двоє представлень: пополу;1ні 

і ввечері. Чи ви змогли би подо

лати такі дві порції за порядкоі\r 

кожної днини? 

- Добре. - каже голодомор. -
але в перерві я мусівби щось пере

кусити. 

ЩАСЛИВИЙ 

На допиті в міліції запитують 

жида, чи він почуває себе щас,·ш

вим в СССР. 

- Так відповідає жид. 

- А що б ви хотіли в нагороду 

за те, що ви вірні радянській бать

І':івщині і почува(теся щасливим? 

Жид: - Для мене і жінки патл

порт до Америки. 

ЯК МАЄТЕСЯ? 

На питання: "Як ся маєте?" 

звичайно відповідають: 

Млинар: Як на воді ... 
Швець: Вилажу із шкіри. 

Маляр: Блідо. 

~~читель: Достаточно. 

Золотник: Брилянтсво. 

Різник: Я зарізаний. 

Письменник: Муровано. 

Діпіст: Дайте мені спокій. 

ЗІРКА 

Наша зірка дістала відпуску 

полетіла до Бразілії на місяць на 

сонце загорати ... 



ДИВНЕ ТІТО НА РОЗДОРІЖЖІ 

- Ти знаєш. той К. ходить п•J 

1\J.іс:ті говорить про тебе різні 

речі ... 
- Г:-.r... дивне. Я йому ще жад

І-ЮГО добра не зробив. ані грошеіі 

he позичав .. 

НІМЕЦЬКА СЛУХНЯНІСТЬ 

Перед першою світовою віJ":'шою 

один німецький князь ·вибрався з 

своїм ад'ютанто::vr до сусіднього міс

течка, бажаючи інкоrніто (невпіз

наним) побачити виставу місцево

Г0 театру. Яке ж було його здиву

вання і лють, коли, прибувши на 

двірець, він поб<lчив місцевого 

бюрrермайстра, що з китицею кві

тів, в товаристві радних. вийшов 

його витати. 

Лихий, що його намір хтось пе

редчасно зрс>:_~ив, князь крикr;ув 

сердито ад'ютантові: - Скажіть. 

до чорт<1. тому череваневі. що він 

може мене ... ! 
- Стійте, на Бога. стійте - гук

нув він на ад'ютанта, яюІі:": вже 

хотів іти. - Цей тип т~кий об!\ІС

жений, що він це справді :-.южє 

зробити! 

РАЙ І "РАЙ" 
Большевики, хоч і запереЧують 

релігію, але завжди твердять, що 

.,СССР ~ це рай на землі". Як 

.,рай", то "рай'. Нас тільки дивує 

одне а саме: Коли з правдивого 

раю Архангел з огнистим мечем 

п·роганяс людей за їхні гріхи, то 

на кордонах большевицького .. ра
ю" стоять густо енкавеДисти з ав

томатами і "бдітєльно" пильнують, 

щоб ні душа не просмикнулася і 

не втекла з райської країни 

СССР. Якийсь особливий рай. 

А ЩО ДАЛЬШЕ? ... 

Б. Л., Мюнхен: Хn5<:\р;ІЗ не прий

~.:иємо. Зверніться із св:::~ю спрз

І::С'Ю до котроїсь з наших газет. 

К. М., Фюсен: Пишет·~, що маєте 

ШJ цілому тілі веснянкн і не зна

стс. що робити . 
. Найкраше, перебуваючи в товн

рІrстві, не роздягайтеся, в цей спо

сіб збережете тайну свого нещастя. 

Ст. Ф., Франкфурт: Якщо має·~·е 

fJ/ ;(і су~лніви. чи новонароджений син -
' v~ це Ваш син, то зверніться за вия~-

Ї) 1= л а І/ І 1]. "і неням ДО своєї дружини, а якщо 
Т ~ t''\.л? вон~ ~ам не да~ть задовільної від-

повІДІ, то звершться з цим питан

О. В., Лондон: Ваші дотепи, що 
Еи їх назвали: "Гумор для дурнів", 

не ІJідуть. Віримо Вам, що Ви з 

них сміялися, але ми ні. 

К. З., ЗальцбурІ': Вашого листа 

Нс'друкувати не можемо, бо він мас 

гс·стро політично-полемічни(r ха

р;1ктер, а ми бе-ремося за консолі

дnцію з "Лисом Микитою" у пра-· 

воді. 

ням до 11 приятелів. 

М. Д., Розенгайм: Вашу знімку 

ми отримали, але її не вмістимо, бо 

ми, як бачите сами, вмішуємо тіль

кн добрі карикатури. 

Чи Ви маєте вже 

КАЛЕНДАР 

ЛИСА МИКИТИ 

на 1949 рік? 

"ПОРАДИВ" 

Намножилося одного разу в 

Кремлі сила мишей. Гризли вони 

державні документи і ради на них 

не було. Що робити з цим плюгав

ством? - питав Сталін у Вороши

лова. 

- Найкраще написати на шафі 

з документами: "Колгосп ім. Жовт

невої революції", тоді всі з голоду 

вJАздихають - відповів Ворош!.1-

лов. 

І помогло ... 

ВІД АДМІНІСТРАЦІї 

1. Ппи зміні адреси просимо пода
вати попередню адресу. 

2. В Німеччині па відповіді· залу

чувати поштові марки. 

3. Виясняємо: перед- плата на 

піврік ц (згори) виносить - ·в · 

Німеччині - 5.50 н. м., В Бельгії 

- 40 фр. п і с л я - плата (здолу) 

- в Німеччині - 5.60 н. м.. В 

Бельгії - 48 фр. 
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