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АМЕРИКА ШЗНАЛА ХРУЩОВА 



0 LaAiTETU 
Політикам важне — реалітети. 
До Чорта мрійників з димком ідей! 
Чистенькі руки, дорогі естети — 
Порада для дітей. 

Говорять: воля. Ах, мої панове! 
Чи краще слово здумати хто вмів? 
Летить воно із легкістю полови 
На вітрі язиків. 

Народ є вічний. Нові покоління 
На зміну прийдуть — вольності салют! 
Важливе: з вічністю порозуміння 
Знайти — ие там, а тут! 

Торгуймо всі! Торгівля — це не кпини, 
А простий Лакт, як парасольний дріт. 
Це ваш, панове від псякров-доктрини, 
Реальний, гарний світ. 

А як із кровцего? Хіба це пїпа? 
А що як бризне — й потече ріка? 
Чому пригнулися у вас коліна? 
Чому тремтить рука? 

Це тільки жарт, бігме! Хай і не сниться 
З-під кучерів димок! До чорта з ним! 
Кладіть, панове, на поблідлі лиця 
Реалітетнпй грим! 

Бабай 
ХРУЩОВ НА ФАРМІ 

— А де Хрущов? 

ПОШТА З ФИЛАДЕЛФП 

Кажуть, що мельників-
ці в Лігайтоні доконали 
ідеального купна: за де
в'ять тисяч купили бару, 
в якій не вільно продава
ти ні горілки, ні пива, та 
чудесний басен, в якому 
не можна купатися, бо во
да „ломить кости". 

У Филаделфії наші куп
ці перевищують жидівсь
ких, бо мають аж трьох 
„ґросерників" з доктора-
тами, а жиди не мають ні 
одного. 

Др. Перегінець, який че
рез чотири роки по-герой-
ськи боронив зудаківсько-
го Альказару в ЕвропІ, 
набрав такого ..експірієн-
су", що його покликав о-
дин американський ка-
ледж в Огайо викладати 
— латину. 

Ходять слухи, що ко
лишні члени комітету, 
„купна божниці" у Фила
делфії по програній бо
ротьбі з місцевим парохом, 
рішили греміяльно пере
йти 'на-жидівське. 

Кажуть, що хоч дотепер 
ніодин українець не спі
вав у Метрополітанській 
опері, то за кілька літ си
туація зміниться, бо інж. 
Дуда відчинив у Филадел
фії українську школу 
оперних співаків. 

В тиждень по заяві д-ра 
В. Галана, що українці в 
Филаделфії не дозріли до 
купна свойого культурно
го центру, МІСЦЄЕИЙ „Три
зуб" купив бару, яку На
звав „Український Спор-
товнй Центр". 

Нозовибрана місс Сою-
зівка, панна Орися Мачук 
з Филаделфії, танцювала 
з п. Дмитром Галичином 
„перше танго", а після то
го вони обоє відійшли в 
куточок і довго про щось 
перешіптувались... 

Аж на другий день ми 
довідались, що президент 
УНС, Дмитро Галичин на
мовив панну Орисю... впи
сатись в члени Союзу. 

ТОРОНТСЬКІ 
ЗАКОВИКИ 

Торонто мас амбіцію бу
ти столицею „української 
Канади". Висуває особли
ві аргументи, що, мовляв, 
у нас усього найбільше, а 
вже, незаперечно, найбіль
ше подвійних товариств і 
установ. 

Всюди є одне об'єднан
ня українських інженерів, 
а ось у Торонті їх таки 
два. На півтора письмен
ника є аж два літературні 
клюби; є два об'єднання 
вояків УПА і т. д. Існува
ло й існує від років за
гально-українське Об'єд
нання Українських Педа
гогів, а ось від року існує 
вже й ОУПП — себто: 
„Об'єднання Українських 
Православних Педагогів". 
Влаштовувало і влашто
вує ОУП свої щорічні пе
дагогічні конференції, о-
тож й ОУПП влаштувало 
свою ,,православну педа
гогічну конференцію". Ба
жаючи запобігти лихові, 
ОУП на своїй конференції 
мало особливу атракцію— 
окрему тему панелі: „Чи 
можливе об'єднання укра
їнських педагогів без ог
ляду 'на віровизнання?" 
Заступник голови ОУПП, 
проф. Літвінов, хоч обіцяв, 
але хитро-мудро не явив
ся, і всі дискутанти гово
рили таки до „стіни". 

Голова ..панелі", мґр,. 
Спольський закінчив дис
кусію тим, що й без ди
скусії добре було відоме: 
„Колись над нами пану
вали в ім'я засади „діли і 
пануй", а тепер ми цю за
саду самі застосовуємо, 
щоб над нами таки далі 
панували." 

Що не кажіть, а Торон
то має всі дані На столи
цю канадської України, 
на столицю хаосу, амбіці-
онерства і ...тихої, але зру
чної діяльності темних сил 
„старшого брата". 

Торонтський 

Три головні заповіді 
політ-еміґранта 

1) Зберігай національну 
честь, 

2) Плати національний 
податок, 

3) Не крути українсь
ких фільмів! 



із 6-го Красвого З'їзду 
1-ої Української Дивізії одного 
пропавшого на З'їзді делеґата. 

Дорогий Селепку! 
Ти 'напевно дивуєшся, як це во> 

яо може бути, що З'їзд нашої Мо
гили вже ніби скінчився, а мене 
ще нема вдома з Союзівки?.. В 
цьому місці хочу зрадити Тобі од
ну військову тасмницю, якої ні
хто ще не знає, крім Головної У-
прави Братства та кількох щоваж-
ніїних селепків. 

Я, знас.ш, ще в суботу, в пер
ший день З'їзду, мав таке перед
чуття, що буде якась пацалиха, бо 
мені горілка не смакузала. І хоч 
потім виступали пан Паздрій і 
панство Лаврівські з своїм „Весе
лим Львовом", то мені на душі бу
ло сумно, так сумно, що як хлоп
ці заспівали в барі ,.Ой, коню, мій 
коню", то я гірко заплакав, і ма
буть з того горя вилляв ісолезі Ба-
лабапові вісім сг.ачів на нове уб
рання. 

В неділю рано зробили нам 
збірку до церкви. Трохп мені це 
не сподобалось, що команду пере
брав старший пластун Цюха-Фе-

В ДЕСЯТИРІЧЧЯ СУМА 

,,Бог, Батьківщина і — Я!" 

ренцевич, і як скрикнув „Струн
ко!" — то на його команду мусіли 
витягнути руки по швам і пан ге
нерал Шандрук, і пан полковник 
Долинський, і Тато-Ліщинський, і 
Ясьо Скіра, та вся інша старшиз-
на... Ось, до чого ми довоювались 
на цій еміграції, що хорунжий му
штрує генерала, а простий селеп 
— п'є водку з полковником, не 
просячи в нього дозволу, чи мож
на піднести чарку до другого ґу-
зика! Це Тобі називається демо
кратія, або безкласове суспіль
ство. 

Церква була в лісі, як колись, 
бувало, в партизанці. Тут нашу 
Могилу поставили в холодок, а 
прапори напереді. До них при-
шлюсуваз відділ СУМА, що мав 
Здвиг на своїй Оселі, а тому, що 
хлопці трохи спізнилися, то їх по
ставлено за кару на сонце. Бого-
служення, панахида і колєкта від
булися в порядку. З кошиком хо
див наш хлоп, Ясько Одежинсь-
кий з Филаделфії, і мав дуже ва
жну міну, бо він на тому Союзі є 
за головного радного. Раз, чи два 
рази затялася трубка сурмачеві, 
тому, що хлоп ходить тепер до. 
дентиста і має діру в зубі. 

А моє вояцьке серце не переста
вало щеміти — воно передчувало, 
що настає велика потреба! І цей 
великий момент наступив, коли, 
після панахиди, о. Любко Гузар 
покропив священою водою два на-

Протест 
Українські м'ясарі м. 

Ню Иорку, очолені своїм 
ветераном у відставці, п. 
Платоном Стасюком, рі
шуче протестують проти 
того, що наша преса, вслід 
за американською, нази
ває ґенґстера - Хрущова 
„бучером" (різником). 

Професія різника така 
сама добра, як шевця, 
кравця, книгаря та іншого 
професіоналіста, і її не 
віль'но в той спосіб знева
жати! 

З нових видань 
Юрій Косач закінчив 

друкувати привітальні ле
тючки на честь Хрущова і 
випустив нозий літератур
ний журнал „За синім о-
кеаном", який повинен би 
радше називатись „За чер
воним параваном". 

ші дивізійні прапори... Тоді я ска
зав собі — окей, шафа грає! Це 
значить, що буде война! Бо Ти 
собі пригадуєш, як у Нойгамері о. 
канонік Іван Лаба посвятили нам 
прапоп, то зараз на другий день 
наш 30-тий реґімент завагонували 
й повезли до Югославії бити Тіта. 

Так само, подумав я. буде і те
пер: зараз по відправі пан прези
дент Галичин скаже нам кілька 
теплих слів про Неньку-Україну, 
потім вифасуємо мундури, зброю, 
муніцію й американські „базуки", 
зроблять нам „берайтшафт" та й 
повезуть проти Хрущова, щоб не 
впустити його, сучого сина, на цю 
вільну землю. 

І спразді — після посвячення 
прапорів сформовано нас у карні, 
боєві лави, селепки заспівали 
„Чорну куру" і бадьоро помаршу-
вали... та не на фронт, а до Гос-
тинниці, на обід... Проте я далі 
впевнений, що мобілізація може 
наступити леда хвиля! Бо я гово
рив у цій справі з д-ром Любоми-
ром Ортинським, що має зв'язки 
з Пентагоном, і він мені сказав: 
,,Хлопе, тримай фасон, бо реаліте-
ти показують, що ти ще можеш 
бути потрібний Україні!" 

Ото ж доношу Тобі, Дорогий 
Друже, що я ввесь час знаходжу
ся в гострому поготівлі, сиджу в 
барі на Союзівці і жду на поклик 
до бою! 

І к є р. 

ЗАСІДАННЯ ПРЕЗИДІЇ УККА 
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під будинком ОН в Ню 
Йорку Микита Хрущов 
сховався жінці за спину і 
кінна поліція втекла в пе
реполосі, коли там появи
лась група Пань з 64-го 
Відділу Союзу Українок 
Америки! 

— Якби навіть Ювілей
на мазепинська вистава в 
жовтні ц. р. не мала успі
ху, то сам факт, що п. Ю. 
Койїщіву вдалося зібрати 
докупи „розпорошених" 
українських акторів, вже 
є великим її досягненням. 

— Всі переможці Тені-
сового Турніру КЛК на 
Союзівці одержали чаші й 
нагороди за свої успіхи, 
крім інж. Богдана Рака, 
якому належалась най
більша чаша — за органі
зацію турніру. 

* 
— Щоб показати світові 

монолітній фронт україн
ської літератури на емі
грації, перед самим приїз
дом Хрущова до ЗДА пе
репросились і поцілува
лись Т. Осьмачка з В. Бар
кою. 

— Під час цьогорічних 
вакацій нг.ш славний по
ет, Езген Маланюк, про
бував зорганізувати в Ле-
ксінґтоні першу українсь
ку колонію нудистів, але 
безуспішно. 

— Редактора „Народно
го Слова" звільнено з пра
ці після того, як Голов
ний Уряд Народної Помо
чі 'виніс ухвалу, що „..га
зета сама буде виходити" 

— Знамените потягнен-
ня зробили урядозі ЧИН
НИКИ у Вашингтоні, що 
завели М. Хрущова до 
свинячої фарми. Шкода 
лише, що не залишили йо
го хан. 

гХ. Р V ЬЦі о 

— Я приїхав до вас із мирними 
намірами. 

— Ви ставите мене в трудноє 
положепіє!.. 

— Не говоріть мені правду, бо 
я зараз поїду назад! — Ваші внуки будуть жити в 

комунізмі! 

— У пас єто тоже єсть! А что 
сто такоє? — Всьо таки Москва краща! 

ліго!. 
Я магу присягнуть на Біб- — Я хочу до Діснейленду!!! 
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— В пас робітники но страйку
ють... 

— Вам хараїчю живеться, так 
значить, ви капіталістичні най
мити! 

— Я пас телята, а тепер прези
дент! 

— У нас народ не крадьот!. 

— Я вашої професії, но худоби 
но вбиваю... 

— Я не приїхав до вас із длін-
ной рукой... 

— Навіть як тварина попоїсть 
тоді лагіднішас... 

— Ваші свині такі, як і наші. 
Так давайте жити в згоді!.. 

— В оригінальний спо
сіб маніфестувало проти 
Хрущова Представництво 
УГВР: під проводом М. 
Лебедя виїхало вудити 
рибку в Інженерському 
озері. 

— Коли через місто Фи-
ладелфію переїздив Хру
щов, артист В. Шашаров-
ський сховався в барі Го-
рожайського Клюбу, бо
ячись, щоб народ не взяв 
його за Микиту. 

— Нашому композито
рові, Ігореві Соневицько-
му, так припали до вподо
би т. зв. „ганімунс", що в 
тих цілях він виїздив аж 
два рази до Гантеру. 

— Совєтський ,,м у н-
нік", що причалив на Мі
сяці, висилає раз-у-раз си
гнали „тік-тік так", що оз
начає: „Здесь часоф нєт!" 

Нечемний хлопець 
Мати до синка за обі

дом: 
— Ромчику, поводися 

чемно при столі і не їдж 
так бридко, як Хрущов! 

Де закопана собака... 
Одному нашому грома

дянинові трапився на Со-
вєтській Виставі такий ви
падок : 

Коли він вже занадто 
притискав до стіни совєт-
чика-інформатора своїми 
питаннями, той, на мо
мент, розглянувся на всі 
боки, а тоді сказав півго-
лосом нашому патріотові: 

— Ви мене не переко
нуйте, що совєтська власть 
погана. Постарайтесь пе
реконати в цьому амери
канський уряд! 

Причина" 
— Мамо, чому Оля так 

довго купається? 
— Бо приїхала з Пла

стової Оселі... 

Думка: В країні самих 
героїв, повинні признава
ти медалі за відвагу боя
гузам. 

5 
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Розгортаємо, брс.шурку під наг. 

„Бурчик, Хрупчик, Нявчик, Гав-
чик", — казка, автором якої є до
машній поет і письменник М. Си-
дор-Чарторийський, а видавцем — 
Видавництво ,,Говерля", що теж 
є власністю автора. Брошура ілю
стрована рисунками з чужих ви
дань, написана писальною машин
кою, видана фотографічним спо
собом. Мас 16 сторін і призначена 
для дітвори молодшого віку. На 
жаль, вона являється клясичним 
прикладом несумлінносте автора 
й видавця, і саме тому радимо по
цікавитись тією брошурою. А щоб 
до цього заохотити, ми дамо до 
неї скромненькі зауваження. 

Гадаємо, якщо навіть махнути 
рукою на незугарність видання і 
другі недоліки та недоречності в 
брошурі, мовляв „вище себе не 
скочить", то вже ніяк не можна 
злегковажити непошанування ав
тором чужих авторських прав, 
якого автор і видавець допуска
ється, зрештою, не вперше. 

На книжечці написано: „Автор
ські права застережені". Але, для 
прикладу, подивімся, як автор сам 
шанує чужі авторські права, як
що йдеться про рисунки, які він 
безладно нагромадив з різних ви
дань, щоб прикрасити кожну сто
рінку своєї брошури. 

Отже: Рисунки котика, що їх 
бачимо в брошурці п. Сидора на 
стор. 1, 7, 8 і 10-ій, взяті з рисун
ків брошурки ,,Юрза Мурза" Юри 
Шкрумеляка, під якими підписа
ний маляр О. Курилас, але на бро
шурці Сидора цих авторських під
писів уже немає. З тієї самої бро
шурки взятий песик, що його ба
чимо в Сидора на сторінці 13-ій. 
А рисунок зайчика, що в брошурі 
Сидора є на стор. 1-ій, взятий з 
книжечки „Пригоди Юрчика Ку
черявого", стор. 7-ма, теяс роботи 
О. Куриласа. 

З цієї ж книжечки взятий песик, 
що його бачимо в Сидора на стор. 
15-ій. На стор. 10-ій зайчик взя
тий з книжечки „Казка вигадка"' 
Р. Завадовича, стор. 26, мал. В: 
Вербицького, а „вовчище" на ст. 
10-ій взятий з тієї самої книжеч
ки, стор. 23-та. Притому і тут по
винен би бути песик, але автор 
брошури, як здається, не відрізняє 
пса від вовка, і тому, замість пе
сика, підстазиз старого „вовчи
ща". 

Ідучи так далі, ми могли б по
казати звідкілля взяті всі інші ри
сунки в згаданій брошурі, але 

шкода часу і місця, бо їх там кіль-
кадесять. Майже при кожному ри
сунку видно береги, ЯК ЇХ ВИТЯТО 
з чужих видань, хоч автор, налі
пивши їх на свій папір, намагався 
такі сліди затушкувати відповід
ними затіненнями в цілому, тому 
й вони випали богомазно. 

Всі четверо звіряток, з яких, до 
речі, випливає наголовок брошур
ки, згідно змісту і логічно за різ
них обставин повинні би виступа
ти від початку до кінця одні і ці ж 
самі, але ж п. Сидор позбирав їх 
з різних видань, тому вони з'явля
ються в його брошурі різними і 
різного віку, а деколи песик за
мінений вовком, а котик — рисем 
і т. д., отже виходять припадкови
ми і не мають ніякого зв'язку зі 
змістом казочки. 

Якщо попадеться так, що на од
ній картині нагромаджено декіль
ка фігур-рисунків, то відношення 
між ними є гірше, як відворотно-
пропорційне. І-Іапр. на стор. 15-ій 
ведмедик, що є на першому пля-
ні, виходить значно менший від 
котика, хоч цей 'на другому лля
ні, а бджілка, що сидить на кві
точці, виглядає як величезний 
птах, у порівнянні з іншими зві
рятками... 

Вітаємо нового українсь
кого професіоналіста, 

д-ра медицини 
ЮРІЯ КУЛИКА 

G E O R G E KULICK, М. D. 
Announces the Opening of His 

Office at 
20 East 68th Street 

New York 21, N . Y. 
For the Practice of 

G e n e r a l S u r g e r y 
By Appointment. LEhigh 5-4332. 

Привітання 
Іменований за видатні громад

ські заслуги „першим українцем 
1959-го року" президент УККА, п. 
Дмитро Галичин, дістав від голо
ви УККА, проф. Л. Добрянського, 
віршовану ґратуляційну телегра
му такого змісту: 

„Тейк іт изі, партнер, 
Тримай, Дмитре, коні! 
Ти — перший в Ню Норку, 
А я — в Вашингтоні!" 

Не бракує тут і правописних не
доліків („замкли", „дзядзю", 
„дась", „не зиеважа" замість — 
„не зважа" і т, д.). Є й такі нісе
нітниці, що... „зайчик як не штов
хне, як не вкусить Бурка...", а 
.,Котик-Нявчик кудрязчик...", хоч 
на рисунках котик не є кудрявчи-
ком, тобто з породп Ангора, а зви
чайний собі та й ще з кокардою. 
Коли ж той котик ходив „миші 
полювати", то він, за словами ав
тора... „біг і навкав". Ну, і напо
лював би ЕІН багато, як би біг і 
при тому нявкав! 

Як згадано, брошурка призна
чена для дітей нижчого віку, але 
через таку хаотичність її трудно-
вато читати і в юнацькому віці. 
Та й мені нз хотілося її читати, 
але ззернуг.шп увагу на недореч
не і з чужих видань „позичене" 
накопичення рисунків, я все ж 
таки поцікавився нею. 

А може в тому лежить заманю
ючий трюк автора брошури? Хто 
його з'на... Бувають такі індиві-
думи, чи то пак гунцвоти, що по
казують на вулиці різні вибрики, 
щоб ззернути на себо увагу дру
гих. І немає сили прикоротити їх. 
бо вулиця бере верх... 

Читач. 

Бардигулп і Сітницький 
Мають честь й велику шану 
Запросити Вас сердечно 
До свойого ресторану. 

На спорт і політику, на сплетні і 
щиру правду, на добру горілку і 
смачні перекуски заходьте щодня 

До 
УКРАЇНСЬКОГО РЕСТОРАНУ 
С. Бардиґулі і М. Сітницького 

105 St. Marks Place 
New York City. 

НА ЗДОГАД БУРЯКІВ . . . 
На нашім 
молодіжнім фронті, 

як досі — було все гаразд: 
Пласт підпирав СУМА 
СУМ шанував Пласт. 

Та дехто вже 
нову заводить моду: 

„Для добра Церкви і Народу" 
організує новий Пласт . . . 

Ох, та чи буде це гаразд ? . . 
І. Свій 



Лисячий Коментар 
Цьогорічний Ювілейний Здвиг 

СУМА в Елленвіл, присвячений 
перемозі під Конотопом, проходив 
під таким кличем: 

„В Десятиліття Спілки Мазепи-
ні правнуки-сумівці готові до но
вого Конотопу!" 

Хочеться пригадати славним 
правнукам гетьмана Мазепи, що 
їхній прадід воював не під Коно
топом, а, на жаль, під Полтавою... 

ХРУЩОВСЬКІ коломийки 
Ой, підняли всі народи 
Дискусії й крики, 
Що запросив Айк Хрущова 
Та й до Америки. 

Ой, якіж тепер жахливі 
Та часи настали: 
У столиці душегуба 
Квітами вітали. 

Ой, чому ж Хрущов приїхав 
У гості на зиму? 
Бо плянуе збудувати 
Та у США Колиму. 

Ишоз з Хрущовом Айк на прохід 
Та й не одну милю, 
Думав, що Хрущов попросить 
У нього азилю. 

Чом то забаглось Микиті 
Фарми оглядати? 
Бо з коровами найлегше 
Можна розмовляти. 

Ой, наївсь Хрущов на фармі, 
Аж тріщало пузо, 
Тоді, наче пробудився, 
Скочив з кукурудзу... 

Щоб тут більше не гостили 
Ці гості погані! 
Хай пропадуть у дорозі 
На дні, в океані. 

Бур'я 

Під час Мазепинського Здвигу Молоді в Ию 
.Шорки не дописало старше громадянство... 

€0Об JPJPJP 

— На право — глянь! 

для дітей НАЙКРАЩИЙ ДАР 

ВАГИЛЕВИЧА Б У К В А Р 

ВЖЕ ВИЙШЛО НОВЕ, ЗМІНЕНЕ 
І ЗБАГАЧЕНЕ ВИДАННЯ 
Ціна примірника $ 2.00. 
Замовлення висилайте на адресу: 

М - B I L D S K U R S K Y 

6 4 4 0 MICHIGAN AVE. 
DETROIT ТО, M I C H . 

Після вистрілу совєтської ракети на Місяць. 

ПРО ВЕЛИКУ ЦЕРКВУ 
(З нового фолькльору). 

Зійшлися два наші канадійці 
та один американець і стали хва
литись, які великі церкви в їхніх 
парохіях. 

— В нас така велика церква, — 
сказав перший канадієць, — що 
як священик скаже при вівтарі 
„Миром Господу помолімось", то 
хор почує ці слова аж за десять 
мінут! 

— То ще нічого, — похвалився 
другий канадієць. — В нас така 
велика церква, що колєкту треба 
хроком збирати! 

А на те американець: 
— В нас така велика церква, 

що як при одному вівтарі молоді 
беруть шлюб, то при другому вже, 
хрестять їх дитину. 

Вона йому не вірить 
— Моя дорогенька, я 

кохатиму тебе сто років! 
— Так, так... А потім — 

покинеш мене! 

На варшавській пляжі 
— Ці два нахаби під

глядають мене, коли я мі
няю купелевий костюм! 

— Візьми плащ і засло
нися. 

— Не можу, бо тоді во
ни нічого не побачуть. 
(„Шпількі", Варшава). 

Американці в Варшаві 
1. Кельнер: С л у х а й , 

Юзьку, чому ти так багато 
дописав до рахунку цьому 
американові ? 

2. Кельнер: Бо я нищу 
капіталізм! 

(„Шпількі", Варшава^ 

Доцент 
— Ти чув, що наш Ра-

дзан став доцентом? 
— А то як? 
— Пропиває все до-цен-. 

та. 

ВЕСІЛЬНИЙ ТОСТ 
З Нюарку повідомляють нас про 

таку правдиву подію: 
Відбувалось весілля одного, 

старшого вже парубка, а в нього 
старостою був друг із давніх літ, 
завзятий пластун, нетрунковий. 
Але весільні гості, зокрема красне 
жіноцтво, таки намовили його ви
пити чарку. 

Коли ж прийшла черга на ньо
го сказати тост на честь молодої 
пари, „піднесений на дусі" пан 
староста почав його такими сло
вами: 

— Дорогий Друже, — сказав, 
звертаючись до пана молодого, — 
я не знаю, що сказала б твоя жін
ка в краю, якби тепер тебе поба
чила ! . . 



-гуслих ЄлЬто! 
Порєдний ґазда, єк бере 

си ставити хату, то кладе 
найпірше підвалини, або, 
єк тепер кажут, фуйда-
минд. Добре дивит си, аби 
тот був моцний і відповід
ний, бо єнакше хата год
на покім си обсунути або 
збакерити. 

Достоментни так само є 
ув усім єнакшім: ци поє-
динчо ув єкімс фаху, ци 
ув ремеслі, ци то воґулі в 
громаді, а навит ци в по-
лійтиці. Мус бути ві всьо
му належитий фуйдаменд, 
бо йнакше не буде варту
вати. 

Ув полійтиці, тот фуй-
даминд є програм. Напи
саний за паліґрафом, на
чисто гатраментом, аби 
куждий міг лехко напа-
мєть прочитати і застосу
вати си. 

У Старім Краю то ше. 
єкіс проґрами були збовє-
сково при куждій пардії. 
А були навит такі, жи ма
ли аж два на зміну; єк 
один програм загубив си, 
то вітєгали з бюрка дру
гий тай всьо було в порєт-
ку. 

Тут народу менше, ек. 
було в Краю, але зато 
пардіїв стало богацко біл-
,ше. Жадна не стоєт моц-
но на ногах, бо не мают 
проґрамів віписаних за 
пунтом. А тримают си ше 
єкос трохи, бо йден друго
му вірит на писок, поки 
си хтос не обмилит, а то-
ди вже робєт другу пар-, 
дію, єка би си стосувала 
до цисеї обмилки. 

То так сказати, жи куж-
да пардія стоєт биз фуй-

' даминду. Чєсом, то навит 
стін нема, єно сам дах. Є 
доста цесих дахів, а куж
дий штудерно віроблений, 
ружні на нім дива і шту-
кера'нції, жи аж за очи 
бере. За фуйдаминд нихто 
не дбає, йно дивит си, аби 
вхопив чартир на печєтку 
і лайценц на бару. А ци 
довго тою си встоєт, то ку-
ждому байбардзо. 

В АТОМОВІ N ДОБІ -
У К Р А Ї Н С Ь К І Д І Т И 

НЕ М А Ю Т Ь Б У К В А Р Я 
VkPMMPkKfi Y 

"ранті іф»уюгв українські 
'ІвТВЛРГОв іі тчалк для дітей, що 
івчатюг.у .французьких школах. Ук-
рижий. ДЖОЛВ *УЖЄ XKIfQsQyt&U 
Йукоарів. читаної? гйдручні'ків т* 
рнічв* • лзтерату^и. У країнеШ»* 
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раїмсиаш і шкодам- яожертвамя літе» 
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ПОЖЕРТВУЙТЕ 
ш шн/яьш Знижки 
FIAHUJI ДІТЯМ 
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ДАРУНОК З АМЕРИКИ — НОВИЙ БУКВАР д-ра К. ВАГИЛЕВИЧА 

На шкільні книжки, нашим дітям 
пйєйлае:-;* 

Ім'я і прізвище , , 
Адреса . ..-". ..... .-.,.;,. 

S: 

Ваш дар посилайте на адресу: 

ММШ him\ Ctedit Union 
P. О. Box 27 C o n t o ; 90Ц 

Detroit 12, Michigan, U. S. A. 

ЯКІ КНИЖКИ ЛАЄМО НАШИМ ДЇТЯМ-
ТАКУ ДАЄЛ\о ЇМ АОЛЮІ 

Ше дивіт си, єк нам мо-
лодіж пропадає задурно і 
ніхто не знає, чия тою ви
на. Робєт дискунзії, пишут 
по казетах, а нихто не ди
вит си, єкий то ми даєм 
дітьом фуйдаминд. Єку 
Книпгку ми їм зготовили 
тай єкий буквар? 

Єк тото стало си, жи на 
всьо єнче є фундуш, а на

ші діти на скитальщині не 
мают буквара, аби си вчи-, 
ти. Де то наші патрийоти 
задивили си, жи того не 
доглєнули, жи аж фран-
цуский Чирвоний Хрест 
мусит за тим допоминати 
си? 

АБО, читайте, що побіч 
написано тай мєркуйте си. 

Ану злізайте йден з дру

гим аз даху тай подивіт 
си 'на фуйдаминд, аби не 
було стиду і ганьби тай 
аби на нас палцьом чужі 
не показувавшу ^ ^ 

" Т Н Е Р О X" 
Editor Edward Kozak 
Address: "The Fox" 

4921 Laikins 
Detroit 10, Michigan 


