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„Шляхом життя”

Коли б я хотів починати 
свою біографію від першого 
дня свого, повного ріжних при
год життя, треба було б не од
ної волової шкури, чого в Аме
риці не так легко дістати. Бо 
тут волами тепер ніхто нічого 
не робить, хіба що десь от так 
собі що на ,,параду’’ тримає* а 
решту волів давно вже людись
ка поїли і мабуть тому то те
пер самі мусять робити мов 
чорні воли.

Та тому що бсіх найбільше 
зацікавило, коли саме я до А~ 
мерики приїхав, нині хоч час
тинно розкрию цю тайну.

Америка! о яке це загадоч- 
не слово, яка це чародійна, 
майже казкова для ндших лю
дей в старому краю країна, це 
та  країна котра ріжно снила
ся нашим людям, це та Аме
рика в котрій солонина танша 
чим червоне мясо, і не тільки

що танша солонина, мясо і са
ло, але часто вся та біднота з 
наших земель що в краю со
лонину лише на Великдень вй- 
діла, тут в Америці зварить со
лонину в капусті, а потім ви
кине її йа ярд, чи в ґарбіч кену.

Ріжно снилася Америка на
шим людям, декому що тут 
повно всюди зелених долярів, 
що люди ніколи не старіються, 
їдять золотими зубами І сплять 
на пружинах. Багатьом нашим 
людям снилася Америка, і сни
лася вона і мені, снилася як 
країна свободи, країна богац- 
тва, вічної молодости, і мій 
сон на котрого я покладав не- 
раз свої надії врешті сповнив
ся, по ріжних трудах, сотках 
допитів пустили. Спитали чи 
не анархіст, або Боже борони 
не комуніст і пустили.

По кільканадцятьох днях по - 
дорожі потягом, потім кораб
лем нарешті я дістався на го- 
ловну стацію в Ню йорку. Тут 
на мене чекав вже мій знако- 
мий котрому кілька років пе
ред тим пощастило сюди діс
татись, та коли він здалека піз
нав мене, так хотів відразу у- 
тікати, але я вхопив його за 
полу і кажу:

—  Чекай чоловіче це-ж я!
Рад, не рад мусів він мене

вести, але разом ми не йшли 
і він до мене ані словечка не 
кинув, щоб люди не заприміти
ли що ми щось спільного ма* 
єм, аж тут йараз підбігає до 
мене чорний хлопчина в чер
воній шапочці та видирає ме
ні з рук мою валізу, я кричу, 
але де там, нічого не помагає, 
сильніший був за мене видер 
і несе, я хочу відобрати, але 
де-ж там, вхопив як грішний 
душу і не дасть.

—  Дай му кводра, —  шеп
нув мій. приятель.

Мацнув я в кишеню, витяг
нув кводра, дав чорному, а той 
тільки подивився на кводра,

потім на мене, та як тріпнув 
валізкою об хіднйк то трохи 
не розлетілася, а сам стрілою 
йігнався другому валізу внде- 
раїй.

—• А маєш ти 50 центів? 
питає дальше мій приятель.

—  Та маю, кажу я.
—  Ну як маєш то поїдем, — 

каже він, і кивнув рукою а б 
їу-ж  мить пристала перед на
ми жовта машина, посідали ми 
в ню, та за кілька мінут були 
в тій частині Ню Йорку де р о з 
гніздилася вся наша братія, 
приїхали ми перед дім, висіли 
та почали сходами йти вгору, 
ледво не ледво я видрапався 
на шестий „фльор” та коли у- 
війшли в кімнату я мало не ос
ліп, не від ясности, а від тем
ноти, що правда мій приятель 
мав три кімнаті, але дві без ві
кон, довго я постояв чим в о- 
чах мені троха розвиднілося, і 
міг троха кругом розглянутись.

—  Це, моя жена Кейді, — 
каже мій приятель, діточок 
маємо пятеро, найстаршому 
хлопцеві вже 9-тий рік, всьо 
булоб коло нас ,,орайт” але я 
тепер не роблю.

Ага! ще одно забув я вам на 
початку сказати, що це не було 
тепер, вже за добрих часів, а* 
ле ще за депресії, около 20 ро
ків тому, бо я тоді вперше був 
заїхав в Америку, потім був і 
в інших краях, і знова на р ід
них землях, про що буду вам 
з ходом часу писатй, а тепер 
то я вже в Америці в третє.

—  А так, так, продовжав 
дальше мій приятель, —  по
гані тепер часи в Америці, ба
чиш оцю машину там в куті, 
то ціле спасення.

— А нащо-ж ця машина?
—  Муншайн варити! тепер 

такий час що ціла Америка 
крутиться коло тої машинки, 
це ратунок для бідних людей, 
ті котрі не роблять і не можуть 
роботи знайти варять, а всі ті
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що роблять пють,... але тепер 
і то вже рветься, бо і ті що 
роблять почали варити, кож
ний варить, ба вже навіть і бо- 
гатші почали для бідних вари
ти. Чи маєш ти гроші? —  за
питав дальше він.

—  Маю! —  кажу я.
—- Як маєш то давай, треба 

тобі купити якесь убрання, в 
тому на вулицю не підеш.

Витягнув я пару десяток, дав 
йому і вій вийшов, а я остався 
з ^жінкою. Жінка собі нічого, 
гарно підстрижена, вимальова- 
на, ну і вагу має.

—  Всьо було б в порядку —  
каже вона, —  тільки що мужа 
маю лихого, до роботи йти не 
хоче, цілими днями пє, в кар
ти грає, за другими жінками 
ходить. Не життя мені з ним 
а покута, коли б не той мун- 
шайн, то прийшлобся з голо
ду вмерти.

По тих словах налила мені і 
собі таки добру шклянку того 
„муншайну” і каже:

— Ет, хай там коні гризуть
ся, в них твердіні голови і дов
ші карки, а ми випиймо на здо- 
ровля.

Випили ми по одній, по дру
гій, завели балачку про старий 
край, так може добрих дві го
дині, між часом вернувся вже 
мій приятель TS приніс мені у- 
брання, правда що не нове, а 
вже як то в нас казалось з дру
гих плечей, а коли я одягнув
ся він каже:

—  Ну а тепер то можемо 
вже йти і на 5-ту Евнк)!

Правда жінка дала нам ще 
дещо перекусити, і ми забра
лись з хати, а коли вже були 
на вулиці він каже дальше.

—  Тут в Ню й орку  неможна 
сидіти, тут мусиш ходити, їз
дити чи треба, чи не треба, 
коли будеш сидів то здурієш. 
Тут кожний ходить, кожний 
йде, кожний летить за тим до-

ляром. Коли ти маєш при собі 
які гроші, то дай їх мені, бо 
тут ще готові від тебе видерти, 
бачучи що ти ще „ґрінор” .

—  Та я вже більше їх немаю!
—  Як то? -т- здивовано за

питав він —  вже таки цілком 
немаєш?

- - Н і !  т— кажу дальше, ні 
цента вже немаю.

Мій приятель пошкробався в 
голову, щось подумав і каже:

— Ти йди просто оцею вули
цею й зайдеш до парку, чу
десний парк, пташки співають, 
вивірки бігають, музика грає, 
йди просто,... я, з тобою йти 
не можу, бо маю бізнес до од
ної компанії, обіцяють добру 
роботу, отжеж ти йди, —  ґуд 
бай!...

По тих словах забрався і пі
шов десь другою вулицею, а я 
остався сам на розі коло яко
їсь, Польсько-Української Ап
теки, але дивлюся на другий 
бік, і там також така сама тіль
ки що написом Руско-Україн- 
ська. От думаю собі дбають 
про наших, не дадуть марно 
загинути. Всюди Українсько- 
Польські, чи теж Руські Апте« 
ки, всюди Українсько-Польські 
доктори, а навіть і погребники, 
хоч ті останні за живими не 
дуже пропадають.

Постояв я хвилину і пустив
ся йти, йду, а зі мною всьо йде, 
наперед мене йдуть, за мною 
йдуть, по боках йдуть, понад 
голову йдуть, йдуть всі, йде 
всьо, і я йду, та куди? про це 
напишу вам більше в чергово
му чис,]іі, бо до нинішного тре
ба ще дечиї матеряли вмістити, 
щоб люди не подумали що я 
хочу тільки про себе самого 
писати. Отжеж до слідуючого 
разу, Бувайте Здорові!

Ваш Микита

-------о-------

ПРИВІТ ДЛЯ МИКИТИ

„Український борщ”
викладає 

Достойник Акакій Кантичка

Наївся борщу, тай ременця 
попускає, каже наша приповід
ка, а історія доказує що від 
запамятних часів (козаччина) 
аж до другої світової війни, 
народ України заїдав здорову 
з буряків приготовану страву, 
цебто український бдрщ.

Селянка, міщанка, панянка, 
попадянка, кожна варила, цей 
традиційний борщ і по свому 
заправляла, так як мати науча
ла. Приміром „пісняк” голий 
як турецький святий, рекомен
дований на святий піст, або 
„жирний” на мясниці, та всякі 
оказії.

Говорім про „жирний” зі за- 
теркою, веприною, та фасо-

Привіт тобі наш Микито 
й пятка в дарунку, 

купи собі що сам хочеш 
лиш не купуй трунку, 

Бо як купиш та упєшся 
всі жарти забудеш  

і тоді ти нам Микито 
микитити будеш,

А ми таких вже богато 
між собою маєм, 

що микитять де удасться 
дуже добре знаєм.

Хоч колиб і ти микитив 
не всі дивовалибсь, 

сказали б ми від Микити 
того й сподівались.

Та я кажу щоб на таке 
ти тут не пускався 

а правдивим гумористом 
між нами остався.
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лею, це-ж українське кухонне 
мистецтво, на око невинна п о
жива, а на ділі мучениця крем
лівської агресії. Наші провід- 
ники повинні в тій справі апе
лювати до О. Н. та домагати
ся справедливости. В чім закар
лючка? Підеш в яку реставра
цію, зазирнеш в ,,аля-карт” і 
в мене побачиш ,,Рошен 
Борщ”...

Вадцемери?... Світ знає що 
цсяка нація славиться своїми 
кулінарними здобутками. Іта
лія, макаронами. Ірляндія, Сту. 
Угорщина, ґуляшом. Росія, 
шашликом: Польща, келбаса- 
ми. Ізраїль, ґефіллтефіш, Аме
рика, кейками. Франція, тов- 
стами. Китай, чапсуями, і т. д. 
і на всі згадані присмаки укра
їнський нарід „айдункер” він 
чужого не бажає, він хоче щоб 
рідний борщ мав своє націо
нальне значіння так звану „ін- 
депенденсі” та не бути помия
ми загарбницької агресії.

Хто-ж винен що цей перекін- 
чик (борщ) на услугах не укра
їнського інтересу? Невістка?

Тож вдармося в груди, і по
становім що від сьогодня, як 
прийдеться обідати чи вечеря
ти в якійсь реставрації, то д о 
магаємося від гарної вейтерки 
„Плійз, ай лайк ту гев юкреї- 
нян борщ”.

Ай тенк-ю

не був. В Америці був я кількома на- 
воротами, як рівнож і по других кра
ях світу. Перший раз був я в Аме
риці в 1929 році.

---- о----
...Я хотівби знати яким ти спосо

бом будеш служив нашому загалові,
бо як було „точило” то на ньому 
звичайно точили носи-рила нашим 
хруням, та язики тим жінкам котрі 
немогли їх за зубами вдержати. А 
що ти будеш робив? — Яків Баболюб

Від Микити. — Якщо ви читали 
„Моє Перше Слово” то спевностею 
гіамятаєте перший рядок „Я, Микита
— гуморист”. Отжеж я йду між лю
дей з здоровим, народнім гумором 
та з дотепами на такі теми, на які є 
відповідна пора, інші справи лишаю 
тим, що зовуть себе фахівцями, хоч 
часто і вони заїжджають під дурно
го хату.

-----о-----
...Чи ти будеш постійно перебува

ти в Ню Йорку, чи будеш також від
відувати і інші місцевости?

Цікава з Дітройту 
Від Микити. — Так, я маю впляні 

бути всюди, одначе застерігаю що не 
з прилюдними виступами, а тільки 
так несподівано загостити чи то на 
якесь підприємство, імпрезу чи теж 
і до хати тих людей котрі будуть ме
не раді. Запрошень датованих поки
що від нікого не принимаю, але обі
цяю що, чи скорше, чи пізніше від
відаю всіх і всюди.

Жінка: Я читала що тепер 
люди жиють довше на 100 літ.

Муж: Аж тепер знайдеш час 
пришити мені ґузик.

------- о-------

З ЖИДІВСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ

Шльома Ґітеншнур прийшов 
до рабіна і питає:

—  Пощо ти ребе читаєш 
стільки книжок?

—  Бачиш, каже рабін, як чо
ловік знає ті книжки, то може 
розуміти кожну справу. Примі
ром каже: з комина вилізло 
двоє людей, білий і чорний. 
Котрий з них піде вмитися?

—  Чорний, —  відповідав 
Шльома.

—  Неправда, бо чорний по
дивиться на білого і подумає, 
що він так само чистий, як і 
той. Зате білий подивиться на 
чорного і подумає собі, що він 
такий замазаний, як чорний, і 
тому піде вмитися.

Шльомові щось не дуже бу
ло це ясно, він поїхав до дру
гого рабіна і питає:

—  Скажи мені ребе, з коми
на вилізло двоє людей. Один 
чорний, а другий білий. Ко
трий з них піщов перший уми
тися?

— Розуміється чорний, від
повів другий рабін, бо ж білий 
був чистий і не потребував м и
тися.

Від того пояснення Шльо
мові ще гірше потемніло в го
лові, а коли повернувся до се
ла зайшов до свого сусіди Ва
силя, а Василь питає:

— Чого ж ти Шльойо такий 
сумний?

—  От маю клопіт відповідає 
Шльома. Може ти мені дась 
відповідь на таке. З комина ви
лізло двоє людей, чорний і бі
лий. Котрий з них пішов уми
тися?

—  Але ж, ти дурний Шльо- 
мо, дурний, —  засміявся селя
нин. Деж ти видів щоби з ко
мина вилізло двоє, один білий, 
а другий чорний. Та ж вони о- 
ба вилізли чорні!

---- о----

„З листів до Микити”
Дорогий Микито:
Прошу, напиши мені правду чи ги 

коли мав що спільного з яким другим 
журналом, бо тут ходять ріжні чут
ки, в котрі мені не хочеться вірити, 
мені самій здається що ти є той са
мий чоловік що колись крутив „то
чило” але тамтой мав троха коротші 
ноги і менший ніс. Отжеж прошу, на
пиши мені хто ти такий, і коли сю
ди приїхав? — Настя Безщастя.

Від Микити — 3 видавництвами і 
то ріжними, я мав вже ботато до-д і
ла, одначе в спілці ніколи з другим
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Муха і блоха
Раз летіла муха з міста до 

села, а що для неї був далекий 
лет, то вона сіла ночувати. А 
ще на її нещастя дув дуже 
сильний вітер, і той вітер дуже 
утомив муху.

Не можу більше в місті бути, 
а ще між панами, це мене без 
часу зажене до гробу, від коли 
я в місті, то я ще ні разу не 
наїлася. Так вона це переду
мує, аж нараз бачить що до 
неї щось скаче. Муха вже хо
тіла летіти, але коли пригля- 
нулась блище то затримала 
свій лет.

Тим часом блоха прискака
ла. Поздоровкались обі, приві
тались, тай муха запитала:

— Куда так скікіцькаєте?
—  До міста, —  відповіла 

блоха.
— До міста? — запитала 

здивовано муха.
—  А ви куди? —  запитала 

блоха.
—  Я лечу до села, відповіла 

муха.
—  А ви що в селі будете ро

бити? —  запитала блоха.
—  В селі я нічого не буду 

робити, але хоть холоду не бу
ду терпіти. Не бачиш яка я 
худа?

Блоха поглянула на муху тай 
каже:

—  Правда що; ви досить по
марніли, а то що, в місті нема 
що їсти?

їсти- є подостатком, але не- 
мож доступити, всюди нас 
бють і наганяють, а як часом 
котра з нас впаде в панський 
росіл, то пан злапає за ноги, 
в ізьме.до писка і все з мене 
виссе, що в мені є і на пів мер
тву кидає під стіл. А на селі 
то вже не так, там вже є доволі 
що їсти. Мені оповідала раз од
на муха, що на селі то рай, ка
же:

— Всюди бачиш молоко, 
сметану, а ще як котра лінива 
жінка не помиє начення, то нас 
там тисячі, маємо що їсти. А 
як часом впадеш в борщ, то 
хлоп не бере в руку так як пан, 
але візьме в ложку і разом з 
борщем викине під стіл, то ще 
коло тої мухи і другі наїдять
ся.

Блоха вислухала та й каже:
— Може вам мухам на селі 

буде лучше, але нам ні.
—  А то чому? —  запитала 

здивована муха.
—  Я тобі скажу, чому, як на 

святій сповіди. На селі в день 
йдуть люди робити то поду
май, що ми цілий день терпимо 
голод. А ми не можемо їсти 
щобудь так як ви. Коли прий
де вечір, то повечеряють та 
лягають спати, на лавку чи на 
який причіпок, то як тя при
тисне, то не то щоб мож його 
вкусити, але і видертися труд
но. А в місті пани досить тлус
ті, мають мягкі перини і як ся
деш на яку ситу паню, то таки 
добре собі потягнеш, і ніхто 
не гонить тебе. Нераз така си
та паня почує, як її блохи лос- 
котять але вона така лінива, 
що навіть почіхатись не хоче.

Я стрілець Усусус 
але своїх довгих вус 

ніколи не обстрижу 
без ріжниці де буду, 

Колись мене за те, 
не одно помяне 

Кажучи, —  найдовший вус 
мав небіщик Усусус.

„Через богів”
Хотів циган женитися —  

до церковці поспішає 
а священник як звичайно 

зараз цигана питає:

—  Скажи кілько Богів маєм? 
циган аж злякався,

бо ніколи в житті своїм 
тим не пронемався.

Та щоб себе не зрадити 
каже скоро до отця:

—  Богів то вже кожний зназ 
що маємо два.

А священник почувши це 
тільки усміхнувся, 

циган помилку побачив 
і знов відозвався.

—  Простіть мені любий отче 
що я помилку зробив,

бо і в книгах записано 
що маємо трьох Богів.

Та священник тим разом 
подививсь вже гнівно, 

а циган каже, — як не трьох 
ну так пять напевно!

Цего вже за досить було 
священник у злість попав, 

на сварив він на цигана 
та й з церкви прогнав.

Іде циган вже до дому 
та сльози втирає, 

нараз стрінув товариша 
і його питає:

—  А куди ти так спішишся
—  та у церкву йду,

незабаром й свою любку 
до гірестола поведу!

—  Ну а кілько Богів маєм, 
став перший питати,

лиш одного, —  каже другий 
ну, або що брате?

—  Та нічого, —  каже перший 
на сміх не давайся,

але краще таки й зараз 
до дому вертайся.
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Я був також у священника 
бо хочу женитись, 

та через тих Богів, брате, 
неміг погодитись.

Ти тут кажеш що лиш один 
а я йому пять давав, 

та мабуть ще мало було 
бо з церкви мене прогнав!

-------0,----:--

— Пощо ти так останніми 
часами запиваєшся?

—  Щоб забути.
—  Що забути?
—  Вже не памятаю.

Дружне посланіє
от Семена Грішного 
читача „Микити” чтеніє..

Братіє...
Нині я скоренько встав, з під 

курей яйця позбирав, всі ко
рови подояв, евинядо троха по
мий дав, коням вівса й сіна 
дав. Вмивсь, цідголивсь» й пе
ребрався бо неділеньки діждав
ся. Зїв шість яєць з ковбасою, 
й попив кавою смачною, а те* 
пер при столі сідаю, папір бі
лий розкладаю, чорнила в перо 
набираю, і своє посланіє до 
всіх вас починаю.

А ви як будете оцей журнал 
читати, прошу себе запитати, 
чи ви свій христіянський обо- 
вязок сповнили і за него за
платили. Бо той, хто за дурно 
його читає, і думає що ніхто 
про це нічого не знає, той вір

те мені фармерові старому, що 
робить шкоду велику лиш собі 
самому.

Бо і я до недавна, часу лише 
місяць може, прости мені грі
ха Боже, також оцей веселий 
журнал читав, і сміявся, що аж 
в животі корчі мав, однак нині 
всім вам признаюся, бо прав
ди сказати більше не боюся, з 
дня на день я відкладав й пе
редплати не післав.

Аж заледви тиждень тому, 
повернувся я до дому, й по ве
чері спати положився і дивний 
мені сон приснився, що так 
гейби у четвер, захворів я по
мер...

Довго я тут не барився, а до 
неба йти пустився, і так дій
шов я аж до брами де Святий 
Петро з ключами, спинив' ме
не і став питати:

—  Чого прийшов тут шу
кати?

Я низенько поклонився й до 
святого відозвався.

—  Та, я бачте по звичаю, 
хотівби таки, до раю.

Петро покрутив лисою голо
вою, й потряс сивою бородою  
й каже:

— Добру брате думку маєш, 
але як ти називаєшсь?

— Та я, —  кажу вже невтіш
ний —  називаюсь Семен Гріш
ний.

Невспів я ще сказати це, а 
тут ангел вжщ несе, іуюіо книгу 
й розкладає а Святий Петро 
читає...

—  Як щ  евіт ти зародився, 
добрий був j в пікові вчився, 
а як почав підростати й за дів
ками заглядати, кілька поми
лок зробив, одначе не согрі
шив. А коли ти вже вженився, 
з жіночкою не сварився, не 
глядів на молодиці які довгі в 
них спідниці. До коршми хоч 
заходив, та тільки до міри пив. 
В церков також учащав й до
бру жертву там давав.

І здавалобсь любий братку 
що так гейби, всьо в порядку. 
Однак вір на жаль мені, лишив 
ти довг на землі...

Ти мабуть цілком забув бо 
занятим дуже був, в житті при  ̂
год силу мав, жити чесно про
бував, нераз немав ти спокою 
бо боровся із журбою, але й 
нераз втіху мав як „Микиту” 
ти читав, й тепер мусиш ти 
вертати й видавцеві довг від
дати, бо хоч ти його й хвалив, 
та довгу не заплатив.

Мені дуже стидно стало, але 
бачу що пропало, взяв Петрогі 
я вклонився й на землю йти 
пустився, йшов в задумі й спо
тикнувся, а це з ліжка я зва
лився, ну та й з того ж сну 
збудився. А на другий день ра
ненько, на пошту пішов ско
ренько й вислав гроші, а тепер, 
лиш чекаю щоби вмер, бо вже 
певний що піду, без перешкод 
до раю.

А ви браття й сестри памя- 
тайте, на колись не відкладай
те, але свою передплату всі 
все на час присилайте. А хто 
грошей тілько має, що й раху
би в них не знає, хай на прес- 
фонд для „Микити” бідну пят- 
ку в лист запхає, щоби він вко- 
ротці на більше сторін виходив 
і нас грішних на тім світі все 
здоровим гумором якслід ве
селив.

Слава новинкарям Осипові 
Безнагавиченкові, Олені Все- 
знайковій, жартунові Евгенко^ 
ві, Федеві Кожушині, Усусусові 
Довговусому, та видавцеві 
згорбеному і як коліно вже ли
сому, во віки ВІЧНІ...

Амінь.
—О---

МАЛИЙ ФІЛОСОФ
—  Тату, питає малий синок, 

чому раки є по зваренню чер
воні?

— Бо є червоні. Перестань 
вже раз з тими вічними питан
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нями!
—  Татку, чому чоловік має 

тільки дві ноги?
—  Бійся Бога що ти вже не 

випитуєш! я цікавий, що ста- 
лобися як би я був свого бать
ка стільки питався!

— Може бувби ти міг мені 
йа кілька моїх питань відпо
вісти!

------ -си---

—  Чого плачеш Васильку?
—  Та за красою коровою, 

щ о батько продали.
—  Продали красу, але зате 

купили чорну, чого-ж ще гір
ше плачеш?

—  Бо від чорної корови бу
де чорне молоко, а я не люблю 
чорного молока. Мені в школі 
діти давали пити чорного м о
лока і страх яке було не доб
ре, Бу, ву-ву!

—  Це мабуть був атрамент, 
осле!

—- Ага, атрамент! А чого-ж 
на флящині була намальована 
чорна корова?...

о——

„Наша еліта і Голивуд”
(Надіслане з Голивуд)

Як виринули фільмові зірки 
українського походження як 
Ось ГодяК, Мазуркі, Дмитрик, 
Стен і' т. д. наша провідна клі
ка, титулярна еліта, включно 
з китайцями неможе цього зро
зуміти „вгат із де мере” з ни
ми? Вони будьто українці, ма
ють славу, гроші, доступ до

,,сусайті” а для української 
справи ані зломаного цента.

Кажуть* возьмім примір з 
Євреїв* — приміром такий 
Кентор, Д  ж о л с о н, ПікеНі 
Шворц і другі, кілько вони до- 
погли морально та фінансове 
для відродження Ізраїльської 
держави, а наші самолюби ,*ай- 
дункер”.

Та справа інакше б вигляда
ла коли б українці мали свого 
Джана Луйса, чубатобрового 
дядю, якийби з прижмуреного 
ока сказав нашим провідникам 
таке...

—  Панове Еліто, доктори, 
професори, а головно редакто
ри. Чи ви знаьте, що хто сіє. 
той і збирає? Запамятайте т о  
ті всі Кентори, Джолсони і 
другі колись були звичайни
ми аматорами, і їхня преса бу
ла на стільки амбітна, що не- 
запримічувала цеї аматорщи- 
ни, не критикувала, що Кентор 
,,скидав штани” а Пікен ,,за- 
дерала ноги” та своїми масни
ми монольогами ширили демо
ралізацію. І з часом всі ті ама
тори при прихильній реклямі 
своєрідної преси, вибились на 
велитнів, артистів і найшлися 
в пошанівку всіх культурних 
народів.

А чим ви панове еліто, при
служились культурній справі? 
Спи український Голивуде, і не 
дивися в східну сторону, А- 
мінь.

Звізда.

В лівім вусі все дзвонило 
думав, що за лихо,

Як замовив я „Микиту” 
в вусі стало тихо.

Когут в мене піяв грубо 
і дуже раненько,

А від коли є „Микита” 
вже піє тоненько.

— О—

Що кажуть філософи

Що не кожний той хто на
зивається Вовк, живе в лісі. 
Не кожний Тарнопільський по
ходить з Тарнополя. Не кож
ний хто називається швець 
вміє чоботи робити, а є і та
кий Фірман, що ніколи коней 
до воза не запрягав і ними не 
їхав.

Не кожна пані Руда, тому що 
в неї руде волосся. Не кожна 
булка, тому що пухка та кру
гленька. Не кожна Гаєва тому 
що її муж був колись гаєвим, 
а є і така! пані Рибка що зовсім 
плавати невміє.

-------о-------

„Мішок сміху-новинок”
назбирала 

Олена Всезнайкова

Ню Йорк, Місто. — Молодий муж
чина відступає у собвею своє місце 
якійсь пані.

— О, це дуже ввічливо з вашого 
боку, — дякує пані.

— Так, пані, — каже молодець, — 
я не належу до невихованих проста
ків, що тільки гарним жінкам відсту
пають місце.

ФРАГМЕНТИ

Ой мій мужу дорогенький 
щоб тебе любити, 

Мусиш мені все нового 
„Микиту” купити.

Ой я з болю від нагніток 
аж в двоє згинався,

Та всі щезли від коли я 
з „Микитов” пізнався.
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Філаделфія, Па. — В одному з ту
тешніх ресторанів сидить двох гос
тей. Один з них вперто дивиться в 
одне місце.

— Ти чого так дивишся?
— Уважаю на свій капелюх, бо 

твого- вже немає.
Пітсбурґ, Па. — Шеф одної з ту

тешніх великих фірм, лютується на 
агента, що приїхав без замовлень з 
провінції.

— Як то ви, цілком нічого не про
дали?

— Чому ні, — відповідає по хви
лі аґент — продав свій плащ бо не- 
мав защо вернутись до дому.

Дітройт, Міш. — До одної з ту
тешніх аптик вже по півночі добу
вається якийсь добродій, заспаний ди- 
журний підходить до дверей і пи
тає:

— Що сталося? чи який тяжкий 
випадок?

— Так, дуже тяжкий, хочу зважи
тися.

Дірборн, Міш. — Тут на одному 
Балі устроєному відділом нашої обез- 
печеневої організації, один парубчак 
питає другого:

— Чому ти називаєш свою дівчину 
зіркою, чейжеж вона не надто гарна.

— Це правда; але вона у мене вве- 
чорі з’являється, а вранці зникає.

Бріджпорт, Конн. — Лікар записав 
панові Т. П. лікарство і каже:

— Пийте що години чарку того лі- 
карства, воно що-правда дуже гірке, 
але ви замкніть очі, скоро випийте 
і уявіть собі що то горілка.

— Пане Докторе, — каже хорий — 
а може би я пив що години чарку 
горілки і уявляв собі що то лікарст-во.

Торонто, Канада. — Учитель в шко
лі запитує учня:

— Яка є ріжниця між Україною а 
Канадою?

— В Україні діти говорять як їх 
батьки, а в Канаді батьки говорять 
так як їхні діти.

Винніпеґ, Канада. — Вже по півно
чі Петро Випийчарка стрічає якогось 
панка і питає:

— Пане, не знаєте де я мешкаю?
— А я звідки маю знати?
— Вибачте, — каже Петро — я не 

знав що ви також пяний.
Едмонтон, Канада. — В одній ши

роко тут відомій нашій книгарні стрі
нулось двох жартунів і один другого 
питає:

— Я'ка є ріжниця між словом „ві- 
зита” а „візитація” ?

— Гм, знаєш, якщо я поїду зі сво
єю жінкою до своєї тещі то це на

зивається візита, але як моя теща 
приїде до нас, то це вже буде візи
тація.

— По твоїй відповіді бачу, що то
бі бракують тільки роги і вже будеш 
ослом.

— Але ж не забувайся, осел не має 
рогів.

— Справді, ну то тобі вже нічого 
не бракує.

Мексико. — Мексико як відомо краг 
їна вічних революцій, до революцій 
народ там так привик як радник до 
засідань, от недавно тому на вулиці 
стоїть двох Мексиканців, і балакають, 
нараз один витягає годинник і каже:

— О, вже пів до семої. Прощавай, 
мушу йти!

— Кудиж ти? питає здивовано при
ятель.

— Ще й питаєш? — а хіба ж ти 
не знаєш що в семій робимо нову 
революцію!

Палестина. — На одній з ново побу
дованих тут площ, Мойше стрічає 
Лейбу.

— Лейба, мені здається що ти ку- 
лявієш на ногу.

— Черевик мене пече.
— То ти чому не взуєш другий?
— Чому! — Тому що це одинока 

моя приємність. Слухай, — жінка в 
хаті мені допікає, діти допікають і 
не маю на це жадної ради. — А як 
черевик мене пече, я прийду до до
му і роззуюся то зараз мені лекше, 
отже не можу позбавити себе навіть 
тої одинокої приємности.

----о----

„ У С М І Ш К И ”

До відомого лікаря прийшла 
балакуча пані й почала безу
пинно скаржитися на свої хво
роби. ,

—  Висуньте язик, прошу 
пані!

Пані послухалася.
—  Тепер тримайте його так, 

поки я не закінчу говорити.
----о----

Петрусь: Марійко, чого ти 
завжди смієшся?

Марійка: Бо мені завжди смі
шно.

Петрусь: А чого тобі сміш
но?

Марійка: Бо я завжди смі
юся....

-- о--

Один американський журна-
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леґраму до своєї газети ,,Під 
час паради я стояв так близько 
Сталіна, що можна було ки
нути каменем”.

Цензор, читаючи, холодно 
зауважує:

—  Змініть цей текст. Пишіть: 
„Я стояв близько Сталіна. Ка
менем не кидав.”

----о----
Учитель: Який пожиток ма

ємо з свині?
Івась: Мясо й сало.
Учитель: Ну, а ще який?
Івась: Також й назву для де

яких людей.
-- о--

—  М амо, що то є морська 
свиня?

—  То така свиня, що живе 
в морі.

—  А що то за свиня, коли 
вона чиста?

І шумить, і гуде, 
вже журнал „Микита” є 

А у кого він гостює 
той журитись не буде. 

Бо „Микита” для всіх 
несе радість і сміх,

Тому його поручайте 
для знакомих своїх.

Хай вони так як й ви 
передплату пришлють 

Тай читають Микиту 
все веселі будуть!

Передплату в сумі $1.20, за 
котрі одержите 12 чисел, мо
жна висилати готівкою, че
ком, чи моні ордеромом, ко
трих треба виписувати на 
імя видавця:

EUGENE BEREZINSKY 
77 Е. 7th St., New York 3, N. Y.
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