
І Л Ю С Т Р О В А Н И Й  С У  С П І Л Ь Н О - П О  Л І Т Й Ч Н И Й Ц Т И Ж Н Е В И К

Ч.: 7 (2?4 МЮНХЕН, 1. КВІТНЯ 1948 Рік: III

Большевицькі кухарі при пращі

Закордонне представництво розвідки „К омаря” надіслало нам оригінальне й ніде ще не публіковане фото 
членів Політбюра, як і таємно брали участь в останньому засіданні ОН. Больш евицькі бонзи, не хотячи 
договоритись у харчовому питанні з західніми великодерж авами, розклали собі оподалік Х арчової К о
місії ОН комуністичну ватру і заварили для Чехословаччини і Ф інляндії типову „комуністичну кваш у”. 
На фото зліва вправо: оберкухар, що знаменито грає ролю незаінтересованого „котьолком” обсерватора, 
Сталін, Каганович, Берія, Вишинський, Андреєв, Мікоян, Х рущ ов (з „часами” на руці і брилянтом Ґерінґа) 
та защ итник родіни Вячеслав М ихайлович Молотов, що заздро поглядає на Хрущ ові троф еї з  „вітчиз- 

ної” війни. — Я к смакуватиме ця кваш а, що її а ж  8-ох кухарів варить — не треба писати.
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На новий шлях
Мюнхен, 1. квітня 1948.

Остання пресова реформа, що 
охопила всю ДП пресу на терені 
Західньої Німеччини, принесла з 
собою багато сподіваних і неж да
них змін.

У її щасливому висліді та на 
вимоги теперіш ньої переломової 
хвилини, що вимагає від нас я к 
найменше гумору, а холодної й 
річевої серйозности та поваж них 
політично несМішних потягнень — 
прийшлось нам від 1-го квітня 
ц. р. змінити характер нашого 
ж урналу і блискуче перейти на 
суспільно - політичний тижневик 
однієї з наш их політичних партій.

Дош укуватись чогось у тій ко
роткій, як  ж іноча пам’ять, реф ор
мі — не будемо. Хто хоче в ній 
наткнутись на емоційно зворуш ли
ве місце — певно його знайде, бо 
скорочення наш их дотеперішніх 
ліцензій — це не абиякий удар по 
свободолюбній і органічно неско- 
ординованій думці нашого народу.

Змінюючи з цим числом харак 
тер „К омаря”, — робимо це пере
клю чення з великою радістю і з 
почуттям непритаєної приємности 
з наложеного на себе тягару і істо
ричної відповідальности за  свою 
місію.

Н аш і серця сповнені радістю, 
що відтепер будемо говорити інш и
ми словами і засобами, а невдяч
ний гумор лишемо деякій  частині 
наш ої ліцензіованої преси, як а  під 
гримом серйозного ж урналістич- 
ного матеріялу, досі так  обильно 
приносила наш ій скитальчій  гро
маді патентовану політичну гумо
ристику.

Стаючи на п ’едестал політично
го тиж невика, ми, одначе, а ж  ніяк 
не резигнуемо з специфіки наш о
го дотеперішнього насвітлю вання 
облич і ф актів, з нашого непідкуп
ного „комарячого” становища до 
приятелів і ворогів, до свого чи 
чужого довкілля. Засоби і жертви  
будуть у наш ій грядучій роботі ті 
самі, будуть вони всеціло збере
жені, а в міру необхідности н а
віть посилені.

У  загальному - ошоломлюю- 
чих змін у нас не буде.

Єдино нове, що його заміряємо 
впровадити в наш у газету — це 
всебічна підтримка „блискучого 
відокремлення" у його дальш ій 
революційній роботі.

Н ехай наш і вороги прозивають 
нас пристойними чи непристойни
ми епітетами і гіперболями, хай і 
зрадниками славетного ОУН(М), — 
але ми йдемо на цю путь правед
ника з вдяки  героїчному „блиску
чому відокремленню”, яке  впро
довж  свого дворічного ж иття по
стачало нас вибагливим, як  каж е 
За Косачем Х вильовий „роздери- 
ж ивотним” матеріялом і спричи
нилось у львиній частині до наш о
го дотеперішнього успіху в Евро- 
пі і заокеаном.

Н а новий ш лях  ступаємо з в і
рою, що ті ідеяи, за  як і ми змага
лись дотепер, за них будемо до 
самозабуття змагатись і далі.

Ярема Галайда

КАНАДА ДОПОМОГАЄ
Міністерство рільництва К анади 
переслало на руки міністра Бевіна 
корабель „О рлик” для мешканців 
табору Берхтесґаден, щоб забрати 
ним меш канців того табору на бур

яковий сезон за океан.

ЕРІХ КОХ ПЕРЕД УКРАЇН
СЬКИМ СУДОМ

• А в ґ с б у р ґ ,  1. IV. 1948. Я к до
відується кореспондент „Комаря”, 
в кругах Найвищого Громадського 
Суду в Авґсбурзі круж ляє вперта 
поголоска, що вкоротці має від
бутися перед Найвищим Громад
ським Судом карна розправа 
проти колишнього райхскомісаря 
У країни Еріха К оха за злочини, 
що їх  він  поповнив в У країні в 
ж ахливих 1941—1944 pp.

Склад трибуналу ще не вдалося 
скомплетувати, бо судді бандерів
ці, довідавшись, що під час про
цесу прийдеться їм співпрацю ва
ти з суддями мельниківцями, од
ноголосно заявили, що вони ско
ріш е зрезиґную ть з нагоди пока
рання гітлерівського сатрапа, н іж  
засядуть з мельниківцями до спіль
ного стола.

РЕФОРМА ЛІТОЧИСЛЕННЯ
Закордонне представництво 

УГВР носиться з думкою внести до 
ОН проект зміни дотеперішнього 
літочислення. Згідно з тим проек
том — перш ий р ік  нової ери пови
нен починатися від дати ЗО. червня 
1941 р. Необхідність зміни літо
числення мотивують на Дахауер- 
щ трасе тим, що чотирициферне 
число важ ко запам ’ятати симпа- 
тикам „блискучого відокремлення” 
і його правильно писати.

НАШІ У ФРАНЦІЇ
Ф ранцузький кореспондент 

„Української Трибуни” І. Вітошин- 
ський повідомляє, що йому дове
лося бачити генерала де Ґолля. В 
разі, якщ о б де ґолісти перейняли 
у Ф ранції владу, згаданий корес
пондент порадив ф ранцузам  змі
нити барви французького націо
нального прапора.

АВҐСБУРҐ ВИЇЖДЖАЄ ЗА ОКЕАН
Небуденну радість переж ивав 1-го квітня ц. р. табір українських ски- 
тальців в Авґсбурзі, коли на таборовий майдан причалила наймодер- 
ніш а американська люфтторпеда, щоб з доручення Ліґи У країнських 
Ф армерів Канади забрати всіх меш канців на Антарктиду. Соткам 
українських скитальців у таборі Сомме Касерне бажаємо приємної 

їзди і доброго апетиту.
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Документ політичної зрі'лости українців
Документ, що його поміщуємо

— один з найваж ливіш их актів 
нашого громадського ж иття впро
довж  останніх 30-х років.

Після ризького договору і Ради 
Амбасадорів та кривавого кордону 
на Збручі, яким  відділено ліву ру
ку від правої Національному Ге- 
раклеві українського народу, після 
останніх ворож их затій посіяти 
м іж  обидвома вітками української 
смоковниці зерна незгоди —  оце 
вперше вдалося нам усунути з на
шого ж иття руїнницькі ферменти 
і створити єдиний фронт націо
нальної солідарности і любови друг 
Друга.

Як про це ще не вспіла донести 
українська преса, дійшло першого 
квітня ц. р. м іж  лідерами наших 
політичних партій, преси і куль
турно-освітнього ж иття до повного 
замирення і згоди.

Стоючи непохитно на політич
ній плятформі ЦПУЕ, видні муж і 
нашого еміграційного ж иття раз 
на все похоронили в Мюнхені істо
ричну чуму нашого народу — не
згоду і в присутності двох мирових 
суддів (Д-ра Ю. Старосольського 
і Мґра О сипа Утриска) скріпили 
свої палкі інтенції щодо мирного 
співж иття і згоди своїми власно
ручними підписами.

З  яким ентузіязмом прийняла 
українська громадськість цей важ 
ливий історичний ф акт — свідчить 
становище обох наш их Церков, 
яких Високодостойні Репрезентан
ти, короткими, але повними захоп
лення, словами його привітали.

Думаємо, що фото цього доку
менту не лиш иться холодною карт
кою журнального паперу, а силою 
свого опізненого і важкого народ
ж ення змусить представників на
шого ж иття на чуж ині до спо
ду зревідувати свої дотеперішні 
істини.

В УКРАЇНІ НЕМАЄ НІОДНОГО 
БОЛЬШЕВИКА 

Справа України нераз викликала на 
сторінках української преси -багато дис
кусійних статтей. Вдержання її як само
стійної і від нікого незалежної одиниці
— ось завдання сучасної нашої політич
ної еміґрації, ЦПУЕ і заокеанських бра
тів.

Як довідуємось з добре поінформо
ваних джерел, в Україні немає ніодного 
большевика і вона знов виступить звес- 
ною на спортових майданах бізони.
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Розмова про наше об
ІНТЕРВ’Ю З СЕВЕРИНОМ Б О Р А

Нещодавно влаш тував український та
бір у М іттензальді меш канцеві табору 
ген. П алію -Н еїлі гучний ювілей. Для 
вш анування визначної постаті пана ге
нерала споруджено йому в М іттенвальді 
200-метровий пам’ятник, роботи відомо
го скульптора М. Мухина, що його фото 
передала нам до „К омаря” Таборова Р а

да Міттенвальду!

Реґенсб^рґ, 1. квітня 1948.

У битком переповненій: Кунстіаллє 
Шуадтмарк ш і^еіексоурґ ми ледве про- 
M*cVa,JiHCb до ширико ВІДОМОГО украіН- 
иькиго мистця t .  ьорачка, що е душею 
тутешньої виставки українського обра
зотворчого мистецтва.

— Майстре! — звернувся я до нього 
задихавшись. Ни не оули б Ви такі лас
каві і не посвятили б мені кілька хвилин 
для читачів „Комаря”?

— Більше, чим охоче! — відповідає 
сміючись організатор показу нашого 
оЬразотворчого мистецтва на чужині. 
Але якщо Би хочете від мене якоїсь до 
Вашого журналу карикатури, то, їйбо, 
що з цього -ніщо не вийде, бо я не ка
рикатурист! . . .  Би маєте свого Дима то 
хай про це Вам дирмить. Він має чим 
димити!. . .

— Я знаю, що Ви не карикатурист! 
Спокійне надсенське небо і фіялкові від
блиски паризьких вечорів нашептали 
Вам інших мелодій, інших кольорів і 
відчувань. . .  По цьому питанню я не 
буду Вас тривожити і забирати Вам на 
золото обчислений час. Я хотів би лише 
відбути з Вами коротеньке інтерв’ю для 
,,Комаря” про Ваші погляди на наше 
пластичне мистецтво, якого чудові зраз
ки розвішені по стінах цього примі
щення.

— Так, будь ласка! — поважним то
ном говорить мистець. Ставляйте шви
денько питання, а я Вам на все доклад
но відповім. Бачите — скільки відвіду
вачів, а в кожного стільки само питань, 
що й у вас.

Я- витягнув блокнот, відчитав перше, 
ще в дорозі написане питання, і річево 
запитав:

— Розкажіть, будь ласка, пане Се- 
верине, якими шляхами проходить сьо
гочасне наше образотворче мистецтво? 
Це питання надзвичайно цікаве і наші 
читачі, не знайшовши про це майже ні
чого в останньому „Альбомі”, будуть вам 
за цю інформацію дуж е вдячні. . .

— Якими шляхами, питаєте? Гм . .  • 
Різними, пане колеґо, ш ляхами!. . .  З 
дальших околиць поштою, а з Мюнхену 
і Берхтесґадену, то привозять його самі 
мистці на власних плечах. . .

— Це надто очевидне! — кажу, зду
шуючи усмішку. Але ваша відповідь до
сить гумористична.

— Ні, виставка зовсім не імпресіоні
стична. Ви грубо помиляєтесь. Типові 
імпресіоністичні речі тут виставив тіль
ки я одинокий. Решта експонатів — це 
мішанина стилів — від академічного на
туралізму — д о  таборового примітивіз
му. Але чужинці хвалять. . .

А з  якого кута, скажіть мені, чужина 
ці дивляться і оцінюють наші сьогочас
ні мистецькі надбання?

— Думаю, що з цього кута зправа. 
Тут найбільше сонця, і навіть такі не
дбайливі речі, як  «ці, що висять у ару-

c . Борачок Про'
Віддаючи наголовок кь 
матику, автор дав пр 

жахливої с

Дисонанси нашого політичного ж и ття  на емі
грації прекрасно зобразила вельми талановита 

.м алярка Галина М азепа в своїй суто алего
ричній картині „Байда”, де дух покійного 
основника Запорізької Січі перестерігає сучас
них турків з „блискучого відокремлення” пе

ред козацьким луком народнього гніву.

Р едакція „Комаря”, вї 
передплатницю, замові 
М. Дмитренка її портр 
в свому ж урналі. З : 
причин адреси її не по 
заокеанських любителі] 
картин можна слати вп

digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org


разотворче мистецтво
Ч К О М  ДЛЯ ЧИТАЧІВ «КОМАРЯ»

ідзначаючи iu.uuj свою 
їла  в відомого мистця 
ІЄТ для поміщення його 
політично виправданих 
ідаємо. Листи до неї від 
в гарних і притягаю чих 
[рост до його виконавця.

єкт обкладинки епопеї, 
іиж ки і її ж ахливу  те- 
юєкт справді зразково 
>бкладинки.

гому розі, — з цього кута набирають ми
стецької політури і прикмет пориваючої 
майстерности. Світло і тінь у пластиці
— дуж е важливі атрибути. Це щось та
ке, як на весіллі горілка і ковбаса. . .

— А чи могли б Ви розказати чита
чам нашого журналу дещо з-за рампів 
мистецької розняґи, чи пак творчого 
камбрбуму?

— Не розумію, про що вам ходить!
— Мені йдеться про це, чим поясни

ти безліч незрозумілого в сучасному ми
стецтві?

— Нічим не дасться пояснити, бо — 
мистецтво — це фотознімка життя. Як 
ви не розумієте колірів життя, — не 
зрозумієте мистецтва. Цей процес не 
тільки стрічається в малярстві. Він по
мітний і в літературі. Чи вам, питаюся 
вас, зрозуміло, чому Костецький почи
нає свої „Оповідання про переможців”, 
яких навіть у цих оповіданнях зовсім 
немає, фраґментами нотного письма, а 
Ш ерех січневу „Арку” . . .  святим Мико- 
лаєм? Мистець у свому творі дає свій 
і своїми очима бачений св іт . . .

А який фактор, на вашу думку, най- 
необхідніший у творчому процесі?

— Сигарки і на руці афідавіт! Це — 
найважливіший фактор. Повірте мені, 
що на світі муз немає. Є лише о х о т а  
і п о т р е б а .  Надхнення — це видумка 
малоталановитих або лінюхів! Бігме!

Ви думаєте, що я творю з надхнення? 
Смійтесь! Добре би я виглядав, коли б 
чекав, аж  воно надійде і залоскоче мою 
творчу інтуїцію своїм незримим паль
цем. Чекати на хвилину надхнення — це 
значить нічого не робити. Я мав у Те- 
ребовлі одного дуж е талановитого при
ятеля. Чекаючи на надхнення, посивів 
бідака і помер, нічого не створивши. Як 
з їжею приходить апетит так і, затямте 
собі, з роботою з ’являється надхнення.

— А які коштовні речі варто б пусти
ти на ринок, не ризикуючи грошей?

— Тільки фет і золото! Вєнци ніц не 
піде!

— А'чи не могли б ви порадити мені, 
які експонати з тутешньої виставки до
цільно було б використати в „Комарі”?

Відомий мистець нічого мені не від
повів, лише вручив плік готових фот і 
миттю кинувся до групи французьких 
журналістів, що нетерпеливо ждали на 
нього, як на колишнього свого паризько
го прі.ятеля, коло його образів.

—■ Виберіть собі з цього, що хочете!
— стискаючи мені руку додав, а інтерв’ю 
напишем оба після виставки.

1Г. довго стояв, як ошоломлений. Ко- 
ліри і слова переливались чудовою рай
дугою і грали кришталевою музикою не
зрозумілих тонів барви, форми і життя.

До „Комаря” інтерв’ю пишу сам. З 
захоплення не пригадую собі ні одного 
образу. Сподіюсь, що і мистець Борачок 
не пригадає собі ні одного свого слова 
з тієї розмови, яку він зі мною перевів 
під час небуденної виставки.

ТИМОТЕИ СВЕРБИВУС

Дивачність теперішнього світового положення 
рельєфно відобразив відомий мистець Сев. Б о
рачок у своїй картині, поєднуючи з розмислом 
Різдво з Великоднем. Репродукуємо цю к ар 
тину як  досконалу пародію на недавню фузію  
двох наш их політичних партій, не додаючи до 
неї власних коментарів. К артину цю випози
чаємо в Р едакції „Нашого Ж и ття”, як а  заку 
пила її для Видавництва „У країнські Вісті”.

Редактор і головний карикатурист „К омаря” 
ЕКО з питомим йому темпераментом і внйк- 
ливою спостережливістю, фіксую чи для істо
рії ж иття наш ої еміґрації, дав неперевершену 
картину з засідання Таборового Суду в Б ерх- 
тесґадені. Фото зроблене в  приміщенні Н ай
вищого Суду, де вона красується на фронто

вій стіні.
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Українці в країні свободи
Ш кода, що Колюмб віднайшов 

Америку. Чому не зачекав цей 
прекрасний край  на мене, щоб я 
його відкрив. Ну, але годі. Зате 
я  відкрию тут багато речей, що до
сі були закриті.

Я втік  від Гітлера і Сталіна й 
їхав щось сім тисяч морських 
миль. Зате тепер не знаю, куди 
далі втікати від своєї тітки.

Вона опортуністка, а я пробу
вав її ^револю ціон ізувати”. З то
го виникнуло м іж  нами велике 
непорозуміння. Коли я  почав го
ворити їй про „блискуче відокрем
лення”, експансивність україн 
ську (чого доказом є моя особа в 
Америці), про революційний акти- 
візм і т. д., то ще нічого. Т ітка слу
хала з поблажливою усмішкою, 
напів дрімаючи в вигідному ф о
телі.

— Тіточко, — каж у, — тітко, 
скаж іть мені, як і тут порядки, де 
і як  тут можна зробити револю
цію, просвітити -народ, напоїти йо
го духом експансивности . . .

Т ітка слухала, слухала, а' далі 
каж е:

— Ти мені досі такого наговорив, 
що я  й до кіна не потребую йти. 
Це все — каж е — неправдоподібне, 
у нас продаються по десять центів 
книж ечки з подібними історіями. 
То, — каж е було там, а тут мусиш 
зовсім інакш е ж ити й думати. Тут 
за такі „дж овки” садять до кри
міналу. Людей таких називаю ть 
інакше, як  ти це робиш, і тут то
бі не переливки — мусиш сидіти 
тихо. Н а А тлянтійському океані ти 
повинен був всі ці історії вкинути 
до води. Але, — каж е  далі тітка,
— я  всетаки дуж е зацікавлена 
тою історією з „блискучим відо- 
кремленям”. Р озкаж и  мені точні
ше, бо у нас теж  діються подібні 
історії, тільки  це називається по- 
американськи „диворс” або розвід 
чоловіка з жінкою. Ти може, — 
каж е тітка, — ще хворий від мор
ської хвороби, може тобі в голові 
крутиться — недобре, тому такі

історії наплів, бо, знаєш, тут ду
ж е тяж ко пов’язати  кінці. Я й до
сі не знаю, хто там в Европі кого 
й за що б’є, чи вас там б’ють чу
жі, чи ви самі м іж  собою, хто пра^- 
вий, а хто ні, хто чого хоче й чо
му ви нареш ті не зробите те, що 
вам подобається.

І тут я  почав пояснювати, а по
тому розгорілася дискусія.

Н іяк  не бралися голови моєї 
тітки довж елезні промови патріо
тичного змісту, бо, як  каж е, вж е 
двадцятьдев’ять років їх  слухає. 
Т ітка хоче, щоб. так само як  дату 
виборів на американського прези
дента устійнити, коли вж е буде 
нареш ті У країна й українці не по
требуватимуть рятунку.

Я  побачив вреш ті-вреш т, що 
ш кода моєї говірливости й почав 
з інш ої бочки.

Я перестраш ив тітку, що в  ме
не повно нешлюбних дітей в Ні
меччині й сумління гризе мене, 
щоб їм допомогти. Спершу діста
лося мені.

— Б ійся Бога, „бойс”, та ти з 
такої порядної родини й такого 
наробив. Що ж  тепер буде? А як  
так  ІРО почне тобі присилати 
тут дітей, що з нами зробимо? Х і
ба на совєтський взір заложимо 
дитячий будинок й піклуватиме- 
мося дітьми? Далі тітка стала ви
питувати мене про подробиці мого 
Донжуанізму. Це для неї більш ці
каве, чим усякі історії довкруги 
слова „патріотизм”.

Нареш ті к аж е  тітка:
— Велл, нема ради. Мусимо їм 

допомогти. Ти устіййи точно скіль
ки таких дітей там маєш, а я  по- 
висилаю їм пакунки. І з цієї дни
ни моя тітка ходить по крамни
цях, зносить бакси (пакуночки), 
скуповує ласощ і й сорочинки, щоб 
вислати дітям. Безумовно, це є 
практична допомогова діяльність 
і деякі діти повинні бути за одер
ж ані пакунки вдячні не мені, а 
моїй тітці.

Очевидно, тут в Америці гроші

збирається на вулиці, як  в старім 
краю гриби. Добре є вставати ра
но, тоді грубші гроші і більше 
можна назбирати. А мериканські 
мільйонерки тільки й ж дуть на 
„блискучих молодців з Европи”. Я 
не можу від них теж  обігнатися. 
Прямо крутяться попід двері.

Політику тут теж  лЮди інакш е 
розуміють.

Коли на одній промові я  почав 
зовсім явно надуж ивати слова „па
тріотизм” і „револю ція”, якийсь 
український вуглекоп, що вж е со
рок років у Америці, перебив ме
ні, каж учи:

— То всьо є файно і ми вас 
любимо, але скаж іть коротко, 
скільки вам треба грошей. Ми вж е 
даємо на У країну відколи до Аме
рики приїхали, дамо і той раз.

Це, направду, скоротило мої 
муки й атмосфера прояснилася.

Тут часто запитують мене лю 
ди, чи там. в краю  чув хтось про 
радіоапарат та про телефон, і чи 
є десь на У країні „летрика”.

Відношуся дуж е напушено до 
таких запитів й розказую  молодим 
американкам українського по
ходж ення (чи наоборот), що всякі 
винаходи у нас на У країні вж е в і
домі, тільки під іншою назвою. І 
так  — телеф он називається по- 
нашому „пантофлева пош та”, а 
„атомік бомба” по-українськи має 
коротшу назву „диня”.

Коли тут заходимо в розмову 
про українську історію, то я  мушу 
обов’язково робити порівняння м іж  
ковбоями і запорозькими козака
ми, мушу відповідно кольоризува- 
ти й прикраш увати її (давню й су
часну) соковитими описами мор- 
дів, грабеж і й руїни. Одна молода 
дівчина, не маючи відваги читати, 
що це я  пишу до газет, питає

— Скаж іть, що це ви таке пи
шете до тих газет?

Знаю чи ам ериканські смаки, 
відповідаю просто й без надуми:

— Читайте будь ласка. У мене 
що речення, то вистріл револьве
ра, що два, то труп. Пишу про 
українську „атомік-бомбу”, про 
українського „супермена”, про по
дорож на М арса та про всякі сен
саційні і любовні історії. Просто 
волосся дубом стає на голові. Є 
там теж  про одного вусатого й в і
спуватого ґанґстера, тільки що 
трохи інакш е він називається.

Н а другий тиж день землячка 
зголосилася з моєю статтею і зі 
запитом, що те все має означати, 
де є обіцяні револьвери і трупи? 
Я скрутив, що це тільки почина
ється, а пізніше буде того добра 
більше.

Ну, ну, — каж е землячка, — 
ви людей не дуріть, а давайте 
більш е трупів.

Т ак я  мушу, дорогі читачі, пе
ребудовуватися й морально удо
сконалюватися.

Американізуюся й ш аравари 
перемінюються мені в ковбойські 
райтки, а Запорозьку Січ заступає 
поволі Тексас.

Так без рідного клімату нидіє 
на чуж ині колиш ній патріот.

М. Волокита

Найновіше засідання МУР-у, присвячене найзнаменитішій появі на
шого літературного року „К арикатурам  з літератури”. Промову до 

численно зібраної публіки виголошує Улас Самчук.
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О стан н і в істі
ПРИЧИНА САМОГУБСТВА 

МАСАРИКА
Совєтське пресове аґентство по

відомило, що причиною самогуб
ства Яна М асарика була його не
щ аслива любов.

Органи безпеки, перевівш и на 
території ЧСР енергійні розшуки, 
ареш тували к ілька ж інок, як і до
бровільно признались до вини. На 
думку совєтської прокуратури — 
арештованим грозить найвищ ий 
вимір кари, бо їх  жертвою впав 

.один з кращ их синів демократич
ної Чехословаччини і відомий сим- 
патик СССР.

ТАСС ПОВІДОМЛЯЄ
П р а г а ,  1. IV. 1948. П ісля само

губства Яна М асарика вніс пере
буваючий під домашнім арештом 
президент ЧСР д-р Едвард Бенеш  
до Москви заяву, щоб Політбюро 
дозволило йому виїхати до ЗДА з 
кількома доповідями про совєт- 
ську демократію.

Згідно з повідомленнями чесь
ких втікачів — Б ер ія  приказав 
змусити Бенеш а дальш е с и д і т и  
на президентському місці і зі сво
го меш кання нікуди не віддаля
тись.

ПРИНЦИПІЯЛІСТ
— Пане товаришу! — каж е Мо- 

лотов до М арш ала. — Вчора мене 
повідомили, що ви на одному бен
кеті висловились, що СССР винен 
вам 20 мільярдів долярів.

— А чи ж  це не відповідає 
дійсності? СССР справді нам стіль
ки винен.

— Ми чесно винні вам лиш е 18 
мільярдів. Щоб справді було 20 
мільярдів, то мусите нам ще 2 мі
льярди доплатити.

ЗАСОБИ БЕЗПЕКИ
Сталінові донесли, що М асарик 

скочив через вікно і забився.
— Галло! — телефонує Сталін 

до Ґотвальда. — Я ких заходів ви 
вж или, щоб у прийдешньому не 
повторялись такі компромітую^і 
випадки?

— Я приказав заґратувати всі 
вікна меш канцям ЧСР! — відповів 
самопевно Ґотвальд, а на міністрів 
не вибирати чехів.

СОВЄТСЬКЕ МАЙНО
До сільради приходить колгос

пник і повідомляє, що його хату 
обікради.

— А що вам забрали? — питає 
начальник міліції.

— Все, що було! — каж е сумно 
колгоспник.

— Тобто?
— Портрет Леніна, Сталіна, Мо

лотова і сталінську конституцію.

ПЕВНЕ
— Цікаво, що зробить Амеюи- 

ка, якщ о СССР „освободить” Ф ін
ляндію?

— Внесе протест!

Хто має „Комаря”, тому навіть 
таборова вода стаеться шампаиом.

Нашому репортерові за залізною заслоною вдалося сфотографувати 
симпатичні пальчики одного большевицького бож ка під час його 
антиамериканської промови в П разі на похороні міністра Яна М аса
рика. Тими руками —: говорив він — комунізм приборкає реакційні 
елементи світу і розправиться з діпістами. А всохли б вори йому!
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Веселий куток
ЯСНО

— Татку, чому Бог створив перше Адама?
— Ну, щоб Адам міг свобідно промовити б; дай к ілька слів.

ЛЕГЧЕ
— Король може правити державою  вж е в 14 р. ж иття ,а ж енитися 

щойно в 18 році. Чому воно так?
— Бо лекш е є рядити державою, н іж  жінкою.

ІНТЕРЕС
— Прошу звільнити мене на два дні.
— Інтерес чи забава?
— Інтерес — женюся.

СОН
Вона: Снилосй мені, що я була на ліцитації мужчин. 'П латили там 

за декого по 10 тисяч, по 5, 3, 2 . . .
Він: Чи були такі, як  я?
Вона: Так, тузін за 25 сотиків.

ПОДРУЖЖЯ
— Ну, знаєш, що твоя мама ще до останньої хвилини не могла стри

матися від погроз.
— Я ких погроз?
— Сказала: до побачення.

й г

н е о ц і н е н н е ;
Терапонтій Рило — мій камрат єдиний —  
Похорон мав вчора власної дружини. 
І як став над гробом сльози проливати — 
Нас кількох взялося друга розважати. 
— Не дивуйтесь, люди — втерши сльози, мовив — 
Я зовсім не плачу, що втеряв ті брови. 
З жінкою я стратив щось більш неї варте:
І з розпуки крикнув: Лебенсміттелькарти!

ВЕРШКИ
Наївности — вірити в консолідацію нац. сил.
Послуху — відступити для Таборової Ради навіть останній 

пайок зупи.
Обережноети — ввійти до чужої кімнати, не діткнувшись 

клямки.
Совєтської політики — битись до останнього китайця. 
Неможливости — зайти пішком до Канади.
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ЗАБАГАТО МІНІСТРІВ — ЗАМАЛО ФОТЕЛІВ
В час,, коли м іж  українськими політичними партіями 
на еміґрації проходить затяж на боротьба за міністер
ські фотелі, висланник відомого середовища до П ів
нічної А ф рики вж е вспів придбати для „піславш их 
його” два ш курятяні фотелі. Наш е фото представляє 
блискучого дипломата під час його гостинного виступу 
в Ельванґені, де, щоб збудити заздрість членів інших 

партій, демонстрував свої дипломатичні здобутки.
(Фото: ДЕНА-тур.)

КОЛИ НЕ БАЧИТЬ ПРАВИЦЯ. . .

Як повідомляють вістки з України, мають 
у Єзуїтському Городі у Львові, де досі сто
яв пам’ятник Ґолуховському, поставити па

м’ятник Ж данову.
На ілюстрації — позує Ж данов скульпто
рові в приміщенні Будинку Народньої 
Творчости на вулиці Ф ранціш канській 

у Львові.

Фоторепортер „К омаря” зловив у Ганновері на плівку „засіб” боль- 
ш евицької пропаґанди в Західній Европі. Доляри, що видніють на 
„демократичній” долоні комуністичного горлоріза, є „своєї роботи” 

і з Америкою мають стільки спільного, що має Рим з К рим ом . , .
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