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ВИТЯГАЮТЬ УГОЛЬНИИ КАМІНЬ 



Побачив раз прем'єр Косигін сон: 
Неначе він з'явився до ООН. 
На плечах „френч", звичайно, з орденами, 
В руках плякат про битви у В'єтнамі, 
На голові зачіска — диво з див, 
Лише нема штанів. 

„Ох, і намну я холку ад'ютантам? 
Як можу я зустрітися з У-Тантом?? 
Як на трибуну вилізу ООН? 
А може все це сой?4*-

Щіпнув себе за носа— відчуває, 
За вухо — теж. Таку сумніву немає, 
У метушні холодної війни, 
Забув Косигін у Кремлі штани. 

Пішов купляти-Цілий ряд крамниць, 
Ще демонструє одягову міць, 
Прем'єрові відповідає: — Зась! 
Штанів нема, так само, як І в вас 

«— Та це ж Америка, а не мої Совети, 
Тут у штанах літають навіть джети, 
Тут кожна дівчина, що ходить між панн* 
Вузесенькі натягує штани... 

— Штани жіночі? О, звичайно, маєм. 
Вам з квітами чи без? А може з водограєм? 
Ще є у нас штанята отакі, 
Де намальовано всі гори і річки... 

Косигін одягнув штани-газету. 
Там реклямовано найкращі сигарети, 
Розповідалося про голівудську знать, 
На тому ж місці, про яке мовчать, 
З великих літер гасло: ЗВІДСИ НАМ 
НАЛЕЖИТЬ ДАТИ ВІДСІЧ ВОРОГАМ! 

Косигін виступив з гарячими словами, 
Він бив себе у груди кулаками, 

Пустив сльозу над світом, що й тепер 
Не вірить щирості вождів СССР. 

При цьому ще й крутивсь незграбним міхом, 
А люд гримів оплесками і сміхом, 
і навіть (Боже!) власний ад'ютант, 
Схопившись за живіт, як йолоп, реготав. 

Прем'єр спинився, позирнув сердито, 
Подумав: „рацію, бач, мав Микита, 
Коли, щоб заглушити шум і крик, 
Вжив історичний черевик». 

Хотів уже нагнутись до підлоги, 
Та раптом хтось торкнув його за ноги, 
І над собою, схилену, прем'єр 
Побачив першу леді ССР. 

— Чого ревеш, Альошко, як дурило? 
Чи, я тобі раніш не говорила, 
Щоб не смоктав ти пива уночі? 
Мовчи! 

— Ну, слава Марксові! — сказав прем'єр Косигін, 
Все обійшлось без зайвої інтриги. 
Але чому, хоч це був тільки сон, 
Чо» у з мене сміялися в ООН? 

Іван Евентуальний 
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Я стрів її, не зупинивши миті, 
І мови,в я, не мовивши ні слова: 
— Хто ви? 

Спинилася, не зупинивши миті, 
І мовила, не мовивши ні слова: 
— Твоя любов, моя любове. 

Я озирнувсь, не зупинивши миті, 
І мовив я, не мовивши ні слова: 
— Вернись, любове. 

Спинилася, не зупинивши миті, 
\" І мовила, не мовивши ні слова: 

— Хто ви? 

'WmZ.. Навколо — ти»ха і 

Б а б а й 

^ 
павза. 

Я в ній — до себе плижче. 
А місяць.— він так завжди! • 
На мене свище. 
Не встану. Встати ліньки. 
Так бути — найсолодше 
І чути: на зарінках 
Великий Віз туркоче. 

Ах, місяцю, май розум! 
Затихни. Досить свисту! 
Це мила їде Возом, 
Виблискує нами/стом. 

Навколо — тиха павза. 
Я в ній — і місяць свище. 
А мила.— їде завжди 
І не приїде ближче, 
І не приїде ближче, 

Б а б а й 

"Серафим" ще й "Архангел 
Псевдо, що стрічається 

зрідка. 
Забагато двох небесних 

Для одного дідька. 

НОВОМУ РОКОВІ 
Як старі ти везеш "троблі" — 
Завертай назад оглоблі! 

Вар'ят — вар'ятом 
І з докторатом. 

ПІД Т. Г. ШЕВЧЕНКА 
Зажурилась Україна, 
Тужить та ридав™ 
Стільки в нас Визвольних Фондів -J 
А Волі немає— 

Був би з нього гуморист, 
Якби мав до того хист-

Па я a ft 
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— Випрошування мужчин із залі нарад СУД ніколи біль
ше не повториться, принаймні за мойого урядування, — за
явила нова президентка Союзу Українок Америки, д-р Сте-
фанія Пушкар. 

Які там не будуть в цьому новому році стосунки з муж
чинами, одне є певне: що головне командування Союзу Ук
раїнок далі покищо залишається у Філядельфії, а Нью-Йорк, 
хоче він того чи не хоче, мусить чекати своєї черги... Ка
жуть, що за нового головства внутрішня політика в СУД, 
в основному, не зміниться, евентуально можуть змінитись 
льокаторки в Домі Союзу Українок, морґедж якого був уро
чисто спалений під час Конвенції власноручною запальнич
кою достойної пані Лотоцької. 

Довідуємось, що вже Тепер напливають звідусіль листи 
до не менше достойної пані Стефанії Пушкар, щоб вона не 
касувала деяких звичаїв і традицій, що завелися в СУД, на
приклад — Дару Любови Пані Президенти!. Сподіваємось, 
що нова президентка прихилить своє ласкаве вухо до голосу 
народу і збереже цей гарний звичай. Місто Філядельфія вза
галі знане з "дарів любови" — від Братньої Любови похо
дить і його назва. Мрією місцевої української громади є, щоб 
ця Братня Любов запанувала в новому році також у високих 
церковних ешелонах м. Філядельфії. 

Стейт Нью Джерзі гордиться не тільки тим, що він є мі
сцем замешкання довголітнього залізного касира УНСоюзу, 
п. Романа Слободяна, але також і цим, що має за губернатора 
великого приятеля українців, достойного пана Гюза. Довіду
ємось, що в цьому новому році пан Гюз поведе дальшу ак
цію за появу довговичікуваної поштової марки в пошану на
шого Генія, Тараса Шевченка. 

Але тут, саме, виходить один, так би мовити, конфюз чи 
заковика... Як знаєте, в цьому новому році чекають нас свят
кування 50-літньої річниці смерти Івана Франка. То якось во
но незручно виходить, що в ювілейному році Івана Франка 
може появитись на світ поштова марка в пошану Тараса Шев
ченка... (До речі, в Совєтах випущено поштову франківську 
марку ще минулого літа, і наші філятелісти вже давно нею 
гендлюють.) 

Насувається думка, чи не апелювати нам до пана губер
натора Гюза, щоб він зразу побивався за дві поштові марки, 
щоб і другому нашому Генієві-західнякові не сталася крив
да, бо один, рахувати. Великий Кобзар, а другий — Великий 
Каменяр. А може вони обидва там, "на вершинах", якось по
годяться?.. Небіжчикам все ж таки легче дійти до порозумін
ня, ніж нам, живим, на цій емігрантській долині скреготу зу
бами... 

Відав вагітна й затяжна була перша сесія Ширшої і По
літичної Ради та Екзекутиви УККА в готелі Гільтона в Нью-
Йорку, коли довелося її перекласти з старого на новий рік, — 
акуратно на день 22-го січня. Коронну промову на цій сесії 
сказав пан голова УККА, проф. Добрянський, який висунув, 
між іншим, пропозицію змінити статут Комітету в цьому на
прямку, щоб його конгреси відбувалися в роках президент
ських виборів у ЗДА, бо тоді, мовляв, є краща нагода для 
розголосу української справи. 

Ідея абсолютно ОК, хоч і має свої "але". Поперше: щоб 
зробити відповідний розголос українській справі, треба буде 
зразу закупити труби, бубни, свиставки, ковбойські та інді
анські костюми чи іншу бутафорію, таку популярну під час 
американських виборчих конвенцій... А звідки взяти на те 
грошей, коли каса УККА і так робить боками, а блискучих 

Д В А ПАТРІОТИЗМИ 

Французи: 
— За французьку мову в Канаді! 

Наші: 
— За англійську мову в українській церкві 

в Канаді! 
патріотів, які так гаряче підпирають політику УККА "на пи-
сон", аж ніяк не видати на списках "сотників"... 

Хіба може пан голова надіється на підтримку цих 3000 
американських банкирів і бізнесменів, що організують в Чі-
каго "приватну" Академію Свободи, за яку проф. Добрян
ський так розпинався на Ширшій Ралі?.. Може б тоді ці при
ватники взагалі взяли на свій етат наш Комітет?.. Може б 
тоді службовці Канцелярії дістали нарешті людські платні та 
й саму Канцелярію була б тоді змога перенести з "Дому Ук
раїнської Культури" до якогось культурнішого приміщення, 
— чого, в цьому новому році, щиро бажаємо шефові Канце
лярії, пану маршалкові Мудрому. (К-Р.) 

А % 0 

\ X 
Випиуіи Видали... 



• Є надії-сподівання, що в цьому новому році розмови 
Українського Католицького Єпископату з православними на
шими братами переміняться з монологу в діялог. 

• 3 писань деяких професорів виходить, що дехто з рев
них оборонців ідеї Українського Патріярхату більше шкодить 
цій ідеї, чим їй пособляе. 

• Щиро радіємо з приводу відзначення проф. Романа 
Смаль-Стоцького ювілейною Шевченківською медалею! А ми 
вже думали ,що голова Шевченківського Комітету за нього 
забув. 

• Під час кожнорічного З'їзду "Слова" письменник Зо-
сим Дончук перепрошує котрусь з письменниць, яку знесла
вив у своїй книжці в попередньому році. 

• Кажуть, що журнал д-ра Миколи Шлемкевича "Листи 
до Приятелів" має найбільше тихих приятелів серед духовен
ства Філядельфійської Архиепархії... 

• В Нью-Йорку говорять, що на традиційних вечерницях 
"Червоної Калини" щороку збільшується число дебютанток, 
а зменшується (на жаль) число Усусусів... 

• П-ні Софія Наумович радить на сторінках "Свободи" 
переробити відому пісню Сосюри-Фоменка "Любіть Україну" 
на — "Любіть Еміграцію". 

• По Дітройті кружляє віднедавна нова приговірка: "кан 
ман зінґен, кан ман танцен, абер ніхт міт щербіянцен". 

• Кажуть, що в Едмонтоні незабаром постане організа
ція "За збереження української мови" перед українцями. 

Недавно одна книгарня, яка спроваджує заграничні книж
ки, видала список нових появ тількищо надрукованих і одер
жаних з СРСР. У списку приблизно чотири сотні книжок ро
сійською мовою (самих наукових праць з техніки, механіки 
та фізики подано 130). Зате українською мовою там 15 по
зицій (словами: п'ятнадцять), у тому один словник, один на
стільний календар, один переклад з російської мови, два фо
тоальбоми. 

Запитаємо: "Хто каже, що немає рівности в сім'ї наро
дів Совєтського Союзу?" 

"Канєшно, що єсть!" 
Тож — "да здравствуєт" Марксо - Ленінська рівність і 

братерство народів у найпередовішій і найвільнішій країні 
світу — в Союзі РСР! 

ішшшттяшіащтітшшт 
(з доповіді Косиґіна) 

В Казахстані вітри роблять контрреволюцію. Колгоспни
ки сіють пшеницю, а вітри підхоплюють те зерно й заносять 
аж до Канади. От чому нам доводиться збирати врожай пше
ниці в Канаді. 

• • • ! ! • 
ВІД ГОЛОВИ РИБА СМЕРДИТЬ 

Сатира, виложена на цьому полумиску, може 
мати застосування до багатьох наших громадсь
ких і політичних організацій, світських і несвіт
ських, залежно від фантазії і уподобання нашого 
і без того вже збаламученого читача. 

з польського ГУМОРУ 
В одному містечку скликали мі-

тінґ партійного активу, але забракло 
крісел. Секретар осередку, рад-не-
рад, йде до місцевого пароха і про
сить позичити йому з костела лавок. 

— Не дам, — каже парох, — бо 
ви на партійних зібраннях говорите 
проти Господа Бога. 

— О, такі — скрикнув секретар. — 
Ну, добре. Якщо ви не позичите нам 
лавок, ми перестанемо ходити на 
процесії Божого Тіла! 

— Коли ви перестанете ходити на 
процесії, — відрубав священик, — 
я перестану писати вам промови з 
нагоди Дня Незалежности! Пишіть 
собі самі! Тоді щойно в Варшаві пе
реконаються, які з вас йолопи! 

— О, так? — закукурічився секре
тар. — Ну, гаразд! Коли ксьондз 
перестане писати нам промови, ми 
перестанемо ходити до сповіді І 
звідки ви тоді знатимете, що дієть
ся в партії?.. 

— Грець з вами! Беріть лавки, — 
махнув рукою парох. 

ВІН ЩЕ НЕ ЗНАЄ... 
< " * 

В часах єжовського терору шепче 
один партієць другому 

— Чули?.. Хвостова ліквідували! 
— Неможливе! Я ж його сьогодні 

бачив на базі! 
— Тесе! Він ще нічого про це не 

знає! 

•Т КЛЮБОВИЙ БУВАЛЕЦЬ 

— Коли не прийти до вашого Лі
тературного Клюбу, ви завжди від
криваєте якусь малярську виставку! 

— Коли ж ви були в нашому Клю-
бі останній раз? 

— Та ще за небіжчика Литвинен-
ка... 

КОМПЛІМЕНТ 
/ % 

Одного знаного філядельфійсько-
го діяча спитали: 

— Ти коли вийшов заміж за твою 
дружину?.. 

JtfJtJFri 
Україні шаліє язва на худобу, т. зв. „ящур""*» 



Після показового футбольного матчу "Тризуб" — У^к 
і Атлантік-Ситі загальна опінія є така, щоб "показових" зма-
інь більше не показувати. 

Якби Америці йшло так само добре у Віет-Намі, як у Кос-
юсі, то вигляди на новий рік були б прекрасні! 

Є політики ґльобального і парафіяльного маштабів. Цих 
хгганніх в нас найбільше.» 

Кар'єра: спершу писав доноси, аж виробився на поваж-
юго публіциста. 

Якби гроші вміли говорити, завжди казали б нам "гуд-
іай!" 

Зідхання: "Якби ми були жидами — вже давно мали б 
'країну!" 

Три Царі зі Сходу йшли поклонитись Божій Дитині після 
іесегреґації: два з них були білі, один чорний— 

Сказав один турист: "До Європи їдемо для того, щоб 
атужити за американським добробутом І вигодами". 

Кожна людина родиться нудистом... 

Письменник мусить бути грамотна людина — інакше не 
ііг би підписувати автографів. 

Чому еміграційна преса забула відзначити річницю зу-
трічів з радянськими туристами? 

Найважливіша подія 1965-го року: інж. М. Лепкалюкові 
иросла нова чуприна на голові.  

Наслідки кампанії проти цигарок, що вони спричиняють 
.воробу рака, були такі, що в минулому році продукція цига-
юк зросла на 2,8 відсотка. 

Чи то у старому 
році чи в новому — 
До "Веселки" йдеться, 
як до свого дому. 

З цим Новим Роком Українська Цукорня "ВЕСЕЛКА" 
інову широко розкриває перед Вами гостинні двері, запро
шуючи відвідувати її так часто, як у минулому році. У "Ве-
:елці" завжди зустріне Вас гарна, родинна атмосфера, чемна 
>бслуга, а домашня, смачна кухня дасть Вам повне вдово-
іення в кожній порі дня. 

Наша адреса: 144, Друга Евню, в Нью йорку. 

ФУТБОЛ МИРУ 

ПИТАННЯ І ВІДПОВІДЬ 

— Чи може таке бути, щоб на
чальник канцелярії складав звіт 

• представникам преси, які є одночас
но його "босами" в Екзекутиві?.. 

— Так, в УККА це можливе. 

ПОХВАЛИВ... 

— У вашому журналі багато ціка
вого матеріялу, — сказав один аме
риканець "редакторові українського 
англомовного квартальника. — Чи 
ви посилаєте його до ЕфБіАй?.. 

ЯК ПОТЕКЛИ 
.СМІШНІ СЛЬОЗИНИ" 

М. Понеділкові — присвята. 

Польський письменник - гуморист, 
Корнель Макушинський, писав ко
йсь, що поет тому пише книжки, 
,о немає в нього грошей на пошто-
і марки... Якби мав чим офранку-

івати листа, то просто написав би 
своїй дівчині, що він її страшно ко
ле, що за нею пропадає, що без 
еї жити не може, повіситься і так 
алі. Але не маючи грошей на по
тові марки, сідає і строчить поезії 
ро свою нещасливу любов, які по

тім мусить читати читаюча публіка, 
актично, в цьому випадку в нічо-
у не винна. 
Так бувало, а може й не бувало, 

колись-давно, за панської Польщі... 
В наші модерні, неромантичні часи 
справи маються трохи інакше. Наш 
нинішній ювілят (бо це вже шоста 
його книжка) не впав жертвою не
щасливої любови, але мав інший ек-
сидент — впав на слизькому троту
арі і зламав ногу... І в наслідок цьо
го випадку потекли Понеділкові 
"Смішні Сльозини", пішла в світ із 
новим роком нова, сердечна його 
книга "пригод, спостережень та пе
реживань закукуріченої, української 
та ще й еміграційної людини". 

Коли нормальному, скажемо, оби
вателеві трапиться зламати ногу чи 
руку, він, у першій опалі, зразу ком
бінує, кого йому скаржити до суду: 
магістрат, місто, стейт, власника бу
динку, під яким стався випадок, чи 
всіх разом докупи... В письменника 
виходить інша проблема. Наш друг, 
Микола Васильович, ще таки на опе
раційному столі, як тільки прочу
няв від наркози, то зараз мотав собі 
на вус, що йому написати, як вико
ристати знаменитий сюжет, що то 
неначе з неба впав! Чи вийде з цьо
го щось комічне чи трагічне, нове-
ля, нарис чи гумореска?.. А тому, 
що нога в гіпсі лежала досить дов
го — вийшла ціла гумористично-



В журналі „Вільна Україна" „вполювали" ре
дактора „Народної Волі" Матвія Стахова, за пар
тійне відступництво і за неетичність у полеміці. 

трагічна повість. 
Як того не кажу, Що письменник 

обов'язково мусить зламати руку чи 
ногу, щоб написати книжку... ні, але 
чому воно нераз так дивно склада
ється?.. Для прикладу, наша това
ришка пера, стала співробітниця 
"Свободи", Леся Лисак, тоді саме на
писала один з найкращих своїх есе-
їв, а то, можна сказати, лист із По-
тойбічности, коли вийшла, славити 
Бога, жива з тяжкого автомобільно
го випадку... Це, бачите, одна з не
розгаданих загадок того складного 
механізму, я сказав би навіть — най
складнішого компютера, яким є ду
ша мистця, письменника, його твор
ча індивідуальність. 

До речі, автор цих рядків теж по
чав писати свій гумористичний ро
ман про Львів на шпитальному ліж
ку, в туберкульозній санаторії, — 
якщо мені вільно надмінити кілька 
слів про себе... Розуміється, що віль
но! Яка то була б згадка про това
риша, побратима, якби автор не зро
бив трохи "публиситі" собі самому?.. 

1КЕР 

П Л І Т К я 
(З НАРОДНОГО ГУМОРУ) 

Розгорнув дідусь газету 
сДогори ногами». 
А на фото паровози 
Униз димарями... 

— Знов аварія, — говорить. — 
Десь на залізниці. — 
А бабуся — вже надворі 
Бовка, як з дзвіниці: 

— Скільки люду там побито! -
Охають сусідки. 

Не тримай газету криво. 
Щоб не вийшло плітки. 

Володимир ОКУНЬ. 

П Р И С Л І В ' Я 
Як спить, то не їсть, а як 

їсть, то не дрімає. 

Немає гірше, як Індик: одно
го мало, а двох не з'їси. 

Під носом зійшло, а в голові 
не посіяно. 

Як часто за шапку береться, 
то не скоро піде. 

ДОРОГИЙ ЛИСЕ МИКИТО! 
Прошу Тебе промовити до своїх читачів, щов не нази

вали мене хронічно "молодою поетесою", бо відколи я про
дала останній примірник своєї "Юности", я — середньовічна/ 
жінка (як бачиш на рисунку). 

З поважанням — Віра ВОВК' 

МИСЛИВСЬКИЙ ТРОФЕЙ 

ПЕРЕПИС НА ТОРТ ЕЛЕҐАНЦІЇ 
Починаємо від повної коверти з платнею чоловіка. Все, 

шо в тій коверті, пересіяти через густе сито, відділюючи 
грудки, як: 

грудка на українську книжку, 
грудка на культурну імпрезу, 
грудка на національну ціль, 
грудка на добру школу для дітей, 

ну і грудка на життя. З того, що залишиться (якщо чоловік 
аж так добре заробляє), зачинаємо торт. 

Беремо: 
З фунти скромности, 
1 матеріял доброго Гатунку (шити після фігури, а не 
лише моди), 
1 пара вигідних відтак гарних мештів (не забуваймо, 
що щудла викривлюють хребет і може бути зака
лець), 
1 гарна торбинка (обов'язково зробити в ній поря
док, перед тим, як додамо до торта), 
1 пара рукавичок — це додає смаку, 
1 гарно -зачесана голова (тут мусимо відділити не
дбалість), 

Додати косметики до смаку — пам'ятаймо, що лише щи
ра усмішка, культурна поведінка і зрілий життєвий досвід 
затирають зморшки поважного віку. 

Все те виложити на добре вигімнастиковану тортівницю 
і вложити до печі оточеігня. 

Скрутити екстраваганцію до мінімуму. Міряти готовість 
торта естетикою і добрим смаком, а ніколи конкуренційним 
настроєм знайомих. 

Вкінці помастити масою щирих компліментів чоловіка і 
вбрати марципаном зрілої індивідуальности. 

Бажаємо успіху! 
змз 

ЦІНОЮ КРОВИ 
(підслуханий діялог) 

— А ми докажемо, що "Щедрик" —• "настоящая русекая" 
різдвяна пісня. 

— Та як же так? Адже це українська щедрівка, — її за
писав на ноти український композитор Леонтович. Протве
резіться! 

— А хто вбив того вашого Леонтовича? Адже вбив його 
наш Ьусскій агент гепеу. Ми кров'ю купили для російської 
культури той "Щедрик". "Щедрик" — наш, русекій! Протве
резіться ви! 

Б І Д А 
Він часто скарживсь на свою біду: 
—Ніяк кінців з кінцями не зведу!.. 
Погляньте, люди добрі, чи не так— 
Не сходяться ні пасок, ні піджак. 



С: МУЗИЧКА 

Календар — це наша довголітня 
проблема. Діячі втомились, списа
лись їхні гострі пера, а проблеми та
ки під стіл не сховати. Це наша на
ціональна проблема. Це наше бути 
чи не бути... І може саме тому, як 
і кожна проблема національна, про
блема календаря засуджена на вічне 
існування... Чому ж би ні!.. Хай зна
ють грядущі покоління, що даром 
в бубни ми не били, що діяли, бо
ролись і їм в майбутнє проблем чи
мало передали— 

Календар — не проблема не лег
ка. Підіть ніж люди і лише згадай
те-слово "календар"^. Вмить збере
ться гурт, товпа І-всі обляжуть вас. 
Хтось з найбільш- бойових вам до 
уха зарепетує: "А за котрим?".. І 
вже проблема і вже плачуть зорі і 
тремтить вселення. Чи зважитесь 
сказати слово? Ні. Ану ж наткнетесь 
на ідею.- Ану ж зачепите традиції— 
А національна свідомість у всьому 
в нас на сторожі стоїть!.. 

Коли мова про Різдво, тут проб
лема не абияка. Ідете з колядою і до 
сусіда. Ще не почали, ще горла не 
настроїли, за листою шукаєте, а тут 
вам з хати чоловік... Неголений, роз-
хрістаний і лютий— 

— Якого дідька репетуєте мені під 
вікном?- Я своє вже відсвятку
вав! — загримить до вас по-буден
ному. 

І що тоді? 
— Пробачте, пане господарю... — 

і дальше до другого сусіда, де може 
горить свічка і кутя стоїть на столі. 

Якщо ви попали до громади і не 
веліли зорієнтуватись у многогран-
н№ її проблематиці, проблема тут 
стіною. Рішитесь піти до церкви за 
новим стилем. Так; як було це у ва
шій парохії— Підете під церкву, а 
там нікого. Один лише панотець— 
Відгортає сніг і щось під носом го
монить.- І не є це- "Рождество Твоє, 
Христе Боже".- Значить ви помили
лися у стилі. Ви з духом часу, гро
мада з духом традицій. Подумаєте, 
з отцем закурите і на кінець в душі 
у день великий і Господній, за ва
шим стилем, ви щиро закленете— 

Однак це лише скромний кутик 
проблеми. Проблема календаря не 
лише у Різдві і Великодні, як дума
ють вперто наші діячі. Проблема ка
лендаря безкрая— Наш патріотизм 
великий І дименсій його нікому не 
збагнути. Не лише на традиціях він 
спочиває. Ось підете до церкви під 
час року— Це буде може празник, 
свято чи неділя. Підете Богові моли
тись. Зайдете, а там людей, мов на 

Різдво... Де тетрапод, пишається мо
гила... Здивуєтесь. Що воно таке? 
Невже ж змінили обряд? 

• 

St 
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Хто до "Сурми" раз зайшов, 
Все буде ходити. 
Хто вживає "Сурми" меду — 
Довго буде жити! 

Пан Мирон Сурмач каже: "Добра книжка з солодким ме-

Це не день святого, як вказує цер
ковний календар, а день діяча, ге
роя, або просто день нашої справи... 
Чому це так? Тут, бачите, церков- д о м ~ ц е т а к а комбінація, яка ніколи нікому не пошкодить, 
ний календар зударився з історичним н і н а р о з у м і - н1 н а к р о в ' ю . " Добра книжка і дуже добрий 
календарем, і Святий, рад не рад, м е д ~ т о спеціяльність Книгарні "Сурма", яка щиро вітає 
своє місце відступив- Ось люди в в с ю У"Ра>нську Громаду з Новим 1966-им роком. Зверніть 
уніформах, там з прапорами, клича- о с о б л и в у * " * н а популярні широко в Америці та в Европі 
ми і все бойове, все бадьоре .Отець к а Р Т 0 Ч К И Р ° б о т и Ярослави Сурмач! 
собі співає Службу, а тут нарада Z " S U R M A " , 11 E a s t 7 t h S t r e e t , N .Y.Ci ty 

Міняють стійку, вже ^ •^•^^•• • • • • • • • • • •^•^• • • • • • • • •^• • •^^^^^^•^•^^^•^• ш 
нею колише. 
паде команда. "Струнко!"— "Два 
вперед- Два назад-" 

І не обійтися нам без проблеми і 
тут. Одні парохіяни прийшли за цер
ковним календарем, інші-за історич-

Куаи йдем, то йдем, 
В "Діадем" зайдем! 
Не довго я, треба ходити: 
Просте з "Лиса Микити*. 

Зараз у близькому сусідстві славного клюбу "Лис Мики-
ним, і цей останній узяв-верх. ОдиГтац знаходиться ця знана в-Метрополії, між своїми ft чужин
на молитву, другі на параду— На 
"Премудрость!- Веньмім!"... здаєть
ся чуєте отця правдиву мову: Т а 
розступіться, добрі люди!.." І справ
ді страх вас огортає. Ану ж замість 
Євангелії "Велику Історію" Тиктора 
панотцеві подадуть— Як за історич
ним календарем, так по-історично-
му... 

Що тут зарадити? Нічого. Історич
ний календар у нас конечність. За 
ним ми діємо і боремось. Значить 
ідемо з духом боротьби і світло ди
вимось в майбутнє. Історичний ка
лендар — це зміст національної сві-
домости. Не диво, що деякі парохі
яни виключно придержуються його. 
Бувають лише на панахидах. А тому, 
що Різдво зв'язане з традиціями, во
ни у церкві теж на Різдво 1 то лише 
за старим стилем— Тут традиції, а 
тут боротьба. У всьому кличе па
тріотизм. 

Але тут проблемі не кінець. Тут 
проблема не двох стилів, а багатьох, 
і всі вони різні. Що партія, то істо
ричний календар— Що партія, то 
стиль!.. Історичний календар — це 
теж зміст партії, це її програма. Чи 
не діємо ми за цим календарем?-
Зрозумієте щойно тепер, чому одні 
перед панахидою тікають, другі цер
кву беруть приступом... Тут історич
ний календар зобов'язує, а там ні. 
В одній партії діяч, герой — це пря
мо вам святий— А в другій партії 
він, сердега, і до чистилища не ді
йшов, або десь у вічності згубився... 

Бувало сиджу в хаті 1 споглядаю 
на календар— Він висить в мене на 
стіні. А над ним Шевченко і Фран-
ко— Дивлюся 1 думаю. 

"Та не однаково мені—" здається 
шепче з болем Шевченко— 

"Твоїм майбутнім душу я триво
жу"... за ним Франко говорить. 

Ось проблема!.. 
А що у нас? Календар. Так. У нас 

проблеми календарні. 

цями, українська галянтерійна крамниця і першорядна май
стерня елегантних жіночих і чоловічих одягів 

ВП-ні МАРІГ та. ВОЛОДИМИРА ЗАКЛИНСЬКИХ. 

"DIADEM", 140 Second Ave„ N.Y.€% 

Tei.: 
S MILE * BEECH 

KE 11303. K£ 1-1304 
531-9599 
В. КУКУРБА 
менеджер 

and 

WALTS SUNOCO SERVICE CENTER 
MklВСЯКА ОБСЛУГА І НАПРАВА AM 

Е І 5 . . ґ ^ Винаймасмо траки і трайлери на цілу 
*& Америку і Канаду. 

Відкривають Iff Кяако Кяая 



Вінчую вам з тим Новим Роком 
на щісте і на здоровле, а ше відпо
відно до вашого стану: 

Єк ви народовий союзовец, то аби 
вам на кунвенції тота димокрація 
си віпростувала. 

6к ви провидінец, то аби сте си 
любили, єк кристіяни, а не ненави
діли, ек тоті ксєндзи. 

Єк ви писменник, то аби вам пю-
ро дуже си до підлоги не стирало. 

Єк ви ви поета, то аби сте не впа
ли з драбини. 

Єк ви з Рідної Школи, то аби вам 
здитечі писменники достарчили хоц 
пару нових вершиків, ек дайминато: 

"Єк Івась си не научит, 
То вже Джан не схоче"... 

Або: 
"Слово рідне, мово рідна, 
Хто вас забуває, 
Тот в кишени не "Веселку", 
Але каміне має." 

Єк ви купец, то дай вам, Боже, аби 
сте нашим великим патрийотам хоц 
єдну книшку на місєць продали. Бо 
то сказав мені єкос йден американ-
ский поляк: "Ю нов — каже — ко
ли то з вами мут си рахувати? То-
ди, єк у вас за книшками і казета-
ми будут у склепі стояти так, єк ни
ні стоєт у вашого Маркевича за ков
басами"... 

Єк ви нациналний здіяч, то єк ме
те вертати си з посідзені додому, 
аби вам ніхто не наступив на руку. 

Єк ви редахтор нашої казети, то 
дай вам, Боже, аби тото, жи вам 
зичут ваші читачі, у вас не втрафи-
ло. 

Єк ви дохтір, то аби сте мали шо 
різати ножом биз цалий рік, але аби 
тоті небішики не були з нашої пар
нії. 

Єк ви з Канади, то аби сте не мали 
такого клопоту з тим вашим Куком, 
шо ми маїмо з нашим Укака. Але, 
єк ви з Гамерики, то аби сте не ма
ли клопоту з Укака, єк у Канаді 

Є. Н., Нью-Йорк — дол. 25.09. 
Др. Я. Т. ІВАНЕЦЬ, С. Голанд — 

дол. 25.00. 
Пані М. АНТОНОВИЧ-РУДНИЦЬ-

КА — дол. 15.00 і пише: "Лиса Ми
киту вважаю чи не єдиним нашим 
серйозним пресовим органом. Всі ін
ші газети розкладаються в нашій 
хаті на три купки: нудні, дурні та 
побожні. Але для "Лиса" є окреме 
почесне місце." 

Др. М. ДАНИЛЮК, Міннеаполіс 
— дол. 15.00 і пише в листі: 

"Надсилаю свою лепту на визво
льний фонд "Лиса Микити" із сер
дечним побажанням, щоб Ваш Лис і 
надалі залишився тим, чим є вже 
15 років: і соборним, і правдомов
ним, і самостійним, а до того ні від 
кого незалежним,серед наших новіт
ніх років "плачу і скреготу зубов". 
Продовжайте і надалі дряпати лися
чими кігтями доволі грубеньку шкі
ру нашої української громадоньки із 
доброю надією, що таки дійде до 
живого/  

мают из єх Куком. 
Єк ви шпортовец, то аби вам до

бре шпортовна бара відходила до 
під до другої години, а ек мете йти 
додому, аби сте си дуже не пошпор
тували. 

Ше вам вінчую, як ви є хлоп, то 
дай вам Боже, аби сте у Гамериці 
вібороли собі тото право, жи мают 
ваші жони. 

І вінчую вам, аби сте Лиса Микиту 
у добрім здоровлі читали, радіст у 
хаті мали, рік-у-рік, поки вам Пан 
Біг назначив вік. 

Цим* 3°W*?. 

БОРИС І ЛЯРИСА ДАНИК - Ір-
вінґтон, В. ЗАКЛИНСЬКИЙ, Нью-
Йорк і П. АНДРУСІВ по дол. 6.50. 

Др. Я. Б. ВЕСОЛОВСЬКИЙ — 
Монтреал дол. 5.60; М. БІЛИК і І. 
КУЗІВ по дол. 5.00; Р. БОРКОВ-
СЬКИЙ — Ионкерс дол. 4.50; Др. 
Т. ГАНУШЕВСЬКИЙ і І. ЛАКУСТА 
— Капре по дол. 3.50. Пані М. ПІД-
ГОРОДЕЦЬКА (Реставрант "Орхі
дея" — Нью-Йорк) і Е. ЗАВІЛЬ-
СЬКА — Клівеланд по дол. 3.00. Всч. 
о. С. ГОРОДЕЦЬКИЙ — Рочестер 
дол. 2.50. 

А. ПОНОЧОВНИй _ Клівеланд і 
Ф. КАЛИТЧУК — Трентон по дол. 
2.00. 

По дол. 1.50 переслали: 
Н. Бульба, С. П. Крупка, Др. Я. Пан-
чук, Ангеля Талан, М. Троян, М. Ло-
зинський, Д. Герчанівський, І. Ґо- . 
лембйовський, інж. Ю. Левицьк'ий, 
Ю. Ганас, В. Шерей, В. Лазечко, В. 
Чурма, А. Кобрин, Ю. Бабій, Б. Да
нилович, інж. А. Вовк, Ліза Яремич, 
Г. Гордієнко, Др. 3. Ніж'анківський, 
І. Поритко, М. Снігурович, М. Куль-
чицький, А. Мамчин, М. Хархаліс, І. 
Мосевич, Всч. о. С. Гарванко, Люба 
Абрамюк, ген. П. Шандрук, Л. І., Я. 
Ґерус і А. Михайлова. 

По дол. 1: М. Романко і В. Білий-
ський. 

По 50 центів до передплат долу
чили: П. Клим, К. Міхалик, Г. Міха-
лук, А. Стецик, А. Ромах і П. Нако
нечний. 

Editor Edward Koi.k 
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