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Не про те говорять, що багато з'їли, а про 
Іте, де воно ділось. 

Лисий Лисо гора здалека оачїт>7] 

СТАРІ ПРИСЛІВ'Я НА НОВИЙ ЛАД Лежачого не б'ють. 
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Ходив динозавр. 
Ходив бронтозавр. 
Спитав динозавр 
Бронтозавра: 
— Чи нині — це завтра? — 

Спинивсь бронтозавр. 
Спинивсь динозавр. 
Спитав бронтозавр 
Динозавра: 
— Що значить — завтра? 

Пішов динозавр. 
Пішов бронтозавр. 

/ х На місце, де йшли» 
Кудою пройшли, 
Приїхали авта. 

L Б а б а й 

Я маю, бо маю, зорю. 
Зор*я, як відомо — щастя. 
Зоря, як відомо — нещастя. 
Вона поділити не дасться. 

Як згасне — бо згасне! — хай ділять! 
Бо можна. Бо дасться. Бо вже! 
А я повернуся плечима 
І буду в дорозі уже. 
Чи прямо, навколо — туди, 
Де, мабуть, зоріє моя, 
Між зір дивовижних, зоря. 
Не знаю, що буде — щастя? 
Не знаю, а може — нещастя? 
Та знаю, бо знаю! — зоря 
Вже, мабуть, назавжди, моя. 

Б а б а й 

2^Шш 
Ой, була у нас посуха — 
І страшно згадати! 
Заплакали риболови — 
Рибки не видати! 

Приїхали редактори 
1 за одну нічку 
Напустили, наробили 
Води повну річку! 

Зашуміла річка-чічка, 
Піною ся вкрила. 
Як поліз до неї Ікер, 
То й камінь закрила! 

Пише Михась Морозенко: 
"Що у Вас чувати? 
Я вже їду з Колорадо 
Воду малювати!" 

Річка буде на-червоно, 
А небо на-красо.-
Гуцалюк хай не гадає, 
Що лиш він — Пікассо! 

П я п з й 

УГАДАЙТЕ, ДЕ ЦЕ Є? 
"Країна тотального нагляду. Приватне життя дорослих 

перебуває під контролею нездріманного ока спеціяльних еле
ктронних приладів для підслухування, підглядання, фотогра
фування. Особливо пильнує за кожним громадянином паш-
портове управління. Звичайний громадянин ие може прожи
ти дня, щоб за ним не слідкували шпики, не підглядали та не 
підслухували..." 

Де ж це так є? — Та де ж, як не в СССР, — скажете ви. 
Ох, як же ви помилились! Читайте советський тижневий 

журнал "Новое время" за 17 червня Г966 р„ сторінка 24. Все 
вищенаведене ми вичитали в цьому журналі Все це написав 
советський кореспондент про Америку. А ми з вами по двад
цять років живемо тут і досі не знаємо, де в те— паштор-
тове управління. 

ЙОМУ НЕ СПІШИТЬСЯ 
Товариш Гозенпуд робить заходи, щоб виїхати до ЗДА. 

Його, звичайно, кличуть в міліцію і питають, чого це він 
вибирається до капіталістичної Америки? 

— Щоб бути на похоронах зненавидженого трудящим 
народом палія війни, президента Джансона! — випалив тов. 
Гозенпуд. 

— Ви що, не при своїм розумі? Та ж він ще не помер! 
— Нічого, в мене не горить... Я почекаю. 

ДУМКА: Чи король трясеться у гніві чи страху, престіл од
наково стрясається. 

НАШІ ДІТИ 
— Соромся, сину, що в тебе двійка з української мови! 

Коли ж ти її виправиш? 
— Та ніяк пан учитель своєї нотатки в клясі не лишає... 

Як тільки залишить, — зараз виправлю! 

ПО ВЕСІЛЛІ 
— Люди не думають ідентично, хіба коли купують шлюб

ний презент. 

ПОТІХА ЗА ОБІДОМ 
— Я перегриз морківцю вже 25 разів. А тепер що маю 

з нею зробити? 

В ГАНТЕРІ, НА ХРАМІ 
Після посвячення гантерської дзвіниці з грудей одного 

громадянина вирвалось зідхання: 
— Ну, тепер уже в нас не вкрадуть дзвона! 
— Хіба разом із дзвіницею, — почувся коментар збоку. 

ТЕЛЕФОН 
— Галло, то ти? 
— Ні, то я... 
— Перепрошую, помилка... 

ОЦІНКА 
— Цей чоловік, — сказав Бернард Шов про одного зна

йомого, — є в кожнім другім цалі джентельмечом. 

МІЖ ПОЛІТИКАМИ 
— Він боїться власної тінь 
— Не дивуйтеся, його тінь бачили в різних підозрілих 

місцях. 
БАТЬКО ВІДСТАЄ 

— Мамо, я у восьму клясу не буду ходити! 
— А чого це? 
— Батько закінчив тільки сім клясів, то хто ж мені за

дачі розв'язувати буде? 
("Україна", Київ) 

ДУМКА НА ЧАСІ 
Часом жолоб так обступлять, що тяжко до нього діста

тися навіть тим, що доносять до жолоба жир. 



Х І С Т Г О И О Р І КорА"^АЛ-
Дивні речі діються в наш іасн~ От, скажемо, недовго 

я побував поза Нью-Йорком, всього два тижні, а приїхав 
назад, зайшов до одної книгарні, і зразу таких новин наслу
хався, що гай-гай: ці розходяться, ці розводяться, а ті вже 
розійшлись, мов по морі кораблі! Світ таки справді поступав 
вперед рапідним темпом! А щоб не заплутатись, як то зви
чайно буває, у хвості історії, політична еміграція поставила 
собі за священне завдання дотримати кроку модерним *со-
саїтам" бодай на розводовому фронті: це, здається, єдина 
дисципліна, з котрої ми складемо наш історичний іспит на 
відмінно.. 

Але часом із цього приводу трапляються комічні ситуа
ції, — "кві про кво", так би сказали. От я, скажемо, пись
менник, ну.- люблю писати, і всім своїм друзям, приятелям 
стало посилаю карточки чи то на ім'янини, чи на уродини, чи 
tame родинне свято. Пригадую, одного разу я привітав мо
їх знайомих карточкою в річницю їхнього вінчання, — це 
було, здається, 25-річчя їх подружнього щастя або щось по
дібне. 

За короткий час приходить лист від приятеля такого, при
близно, змісту: "Друже Іване! Ти, голубе, трохи поквапився 
з бажаннями, треба було почекати ще з два місяці, а тоді 
прислати нам привітання в першу річницю нашого розводу!" 

Ну, азвідки ж я міг це знати, коли знайомі переїхали 
перед тим до іншого стейту і про цю важливу в їх родин
ному житті подію мене не повідомили?.. І, дивннм-дивом, на 
долині міста ніхто нічого про це не знав, навіть в ресторані 
"Орхідея"! 

На мою скромну гадку, земляки, що розходяться чи роз
водяться, повинні поінформувати про цей факт своїх знайо
мих, приятелів, так само, наприклад, як повідомляють роди
ну чи друзів про вінчання дітей, хрестини внуків, про якийсь 
срібний чи золотий ювілей. Просто — купити відповідну до 
оказії карточку (в крамницях напевно такі картки продають) 
і написати пару слів: коли розвелися чи розійшлися, куди пе
реїхали, подати нову адресу чи змінене прізвище обох був
ших супругів, і тоді не буде жодних "кві-про-кво". 

А може б так наша патріотична преса впровадила на сво
їх сторінках ще одну рубрику "товариської хроніки", де б 
такі події хронологічно реєструвалися, так само як весілля 
чи похорони?.. 

Недавно я бачив на телевізії цікаве інтерв'ю з утікача
ми з кастрівської Куби і з нього довідався, що звідтам тікає 
до ЗДА багато розведених, як мужчин, так і жінок. Справа 
в тому, що через мешканеву тісноту розведені чи сепаровані 
мусять там мешкати під тим самим дахом і в тій самій кім
наті, бо немає куди дітись! До цього я не додаю жодних сво
їх коментарів... але ж пригадую собі, що трохи подібна си
туація була колись у таборах Ді-Пі, де, бувало, в одній кім
натці стояли три паравани, а за кожним параваном тиснуло
ся по п'ятеро-шестеро душ! 

Зате про розводи ми тоді не чували... принаймні не так 
часто, як на цій вільній землі. Абрагама Лінкольна. 

І К Е Р 

ТУРИСТ 
— Як тобі подобалася Венеція? 
— Дуже гарна, тільки ми трапили на недобрий час. 
— Чому? 
— Бо якраз була повінь. 

ВЧЕНІ ДІТИ 
Діти в публічній школі в Толідо, Огайо, дістали задачу 

на тему: "Що знаю про Велику Британію?" Одна дівчинка 
написала: "Велика Британія — це монархія, якою володів 
Елизабет Тайлор". 

НАША ВЗЯЛА! УРА! 
Як повідомляє київська 'Робітнича газета*, Москва до

зволила Україні зробити з острова Хортиці історично-куль-
турний заповідник. Рагші les autres там будуть поставлені 
такі монументи: скульптура кобзаря, скульптура Тараса Буль
би, пам'ятник Хмельницькому, пам'ятник Сагайдачному, як 
він міняє жінку на тютюн та люльку, необачний; далі пам'ят
ні знаки славним запорозьким козакам: Рум'янцеву, Суворо-
ву, Кутузову, Гоголеві й Максимові Горькому. Правда не бу
де ніякої признаки про петлюрівців: кошового Сірка, Богуна, 
Кривоноса, Морозенка. Зате будуть монументи видатнішим 
кошовим війська запорозького: Катерині другій, Потьомкину, 
Ленінові, Брежньову й Косигінові. Також буде монумент нім
цеві, як він на Січі картопельку садить. 

В подяку старшому братові за такий дозвіл усі написи 
в цьому українському заповіднику будуть подані російською 
мовою. Одне слово — Ура! Панове, закричіте слава, бо п'є 
мед теж моя халява! 

ЛИСЯЧИЙ КОМЕНТАР 
В часі вакацій в "Свободі" 1 в "Народній Волі" друкува

лись оголошення, що на оселі Українського Робітничого Со
юзу "Верховина" в Глей Спей відбувалися індивідуальні й 
двійкові змагання в грі бріджа. 

А ми спитаємо: чому така соромлива мовчанка про тяж
кі змагання в покера?-

БРЕХНЯ 
Сказав якийсь: 
— Не ошукуємо жінки, коли говоримо їй неправду. То 

Вона ошукує нас удаванням, що нам вірить. 
ЕЛЕҐАНЦІЯ 

У домі старців у Мінесоті є на коридор! такий напис: 
"Вівторок — день відвідин. Ношення зубів обов'язкове". 

S^-=^o . 



Не видимо. . He чуємо., He говоримо— 

СТАНОВИЩЕ УКРАЇНСЬКИХ ПАРТІЙ 
Д О АСИМІЛЯЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТИ 

ДЕЯКИХ СВІТСЬКИХ І ЦЕРКОВНИХ ДІЯЧІВ 

• 3 нагоди Тижня Поневолених Народів президент 
Джансон вніс до Конгресу законопроект, щоб усім старшим 
віком членам екзильних урядів і визвольних фронтів призна
ти "медікер". 

• Редактор А. Драган заявив, що новинка про секретні 
любовні історії покійного президента Рузвельта, надрукова
на в 149-му числі "Свободи", не означає зміни політичної 
орієнтації нашого найстаршого щоденника. 

• На ліквідаційних зборах Комітету Пам'ятника Шевчен
кові вирішено, що КПШ мусить існувати так довго, поки не 
збудує пам'ятника свойому достойному голові, проф. Смаль-
Стоцькому. 

З ДІЯЛЬНОСТИ АБН 

Е П І Г Р А М И 

ІСТОРИЧНЕ ЗАВДАННЯ 
Хто коли розв'яже 
Таку проблему: 
Посадить за круглий стіл 
Голову ПУН-у 

1 
Голову АБН-у?.. 

НАРОДНІЙ РОБІТНИК 
Той! — 

працює для народу: 
в ступі товче воду. 

1 ТАК БУВАЙ.. 
Кажуть — ворожа робота! 
А то власна глупота— 

& 
ПОКАРАЛИ ВИПИВАЙЛА: 
За кару — 
Замкнули в бару. 

П а п а й 

— За самостійний, український Китай!.. 

• Довідуємось, що Союз Українських Національних Де
мократів (СУНД) тому самоліквідувався, що д-рові К, Пань-
ківському задалеко було їздити на засідання з Арізони До 
Нью-Йорку. 

• Під час цьогорічного Тенісового Турніру на Союзів-
ці виявилась потреба влаштувати ще один такий турнір у — 
Сайґоні, для тих наших тенкових асів, які змагаються тепер 
у В'єтнамі. 

• Тільки тепер, з оголошень в щоденнику "Америка" 
ми довідались, що "Найкращий Хлопець в Дивізії" був ко
лега Олесь Лисяк з Філядельфії! 

• Тільки на Союзівці всі наші віровизнання і всі партії, 
політичні й календарні, тримаються тієї самої плятформи — 
танцювальної— __ 

• 26-та Конвенція Українського Народного Союзу в 41-
каґо — це була генеральна проба мельннківсько-бандерів-
ської "співпраці". Конгрес УККА у жовтні ц. р. в Нью-Йорк* 
ку буде ґаля-прем'ера. 

З ЛИСЯЧОГО МІШКА 

Література еміграції — це свічка, що спалюється з обох 
кінців: з одного боку не стає читачів, з другого — письмен
ників. 

Про автора, що спізнився з доповіддю до пластового та
бору в іст Четемі: "Заблудив на "Стежках Культури"... 

На що прийдеться довше чекати: на Катедру Україно
знавства чи на піклувальний дім для старших віком?. 

Фіхте сказав: "Нація вартує стільки, скільки вартують її 
університети". (Українці в екзилі не повинні цитувати цього 
поета й мислителя!) 

Питання: коли відбудеться СКС — Світовий Конгрес Се-
лепків? 

Хто не рахується з фактами — факти порахуються з ним. 

З одного (невидрукованого) протоколу: "Чистий дохід 
з імпрези призначено на горілку". 

Народне прислів'я (зактуалізоване-): "Не вмію ні читати, 
ні писати, а мені кажуть владу перебрати". 

Нотатка для історії: ЗГАК — З'їзд Гірняків Америки і Ка
нади відбувся на оселі УРСоюзу "Верховина" в днях 3-5 ве
ресня 1966 о. 



ІЗ ГУМОРУ .МАЛИХ 
СЕМІНАРИСТІВ У РИМІ 

НОВІ СЛОВА: 
— "Кріслате дерево" — що це 

таке? 
— Це є дерево, що має крісла 

замість галуззя. 

ПОШАНА ДО ГАЗЕТ 
— Дядьку, чому когут піе? 
— Кажуть, що когут піє кожен 

раз, коли хтось бреше. 
— Але чому когут піє о третій 

годині по півночі, коли всі сплять? 
— Знаєш... в ту пору друкують 

газети. 

КОНГРЕСОВИЙ ВІЗ ЩЕ 

4 н 
НА ЛЕКЦІЇ ЗООЛОГІЇ 

— Які звірі найбільше прив'яза
ні до людей? 

— П'явки, пане професоре! 
Приходить оїин учень до лікар

ні з завинутим хусткою пальцем. 
— Що ти собі зробив? — пита

ють його. 
— Я втявся н о з є м і мені те

че к о р о в а . . . 

Телеграма учня до свого брата: 
Я спалений! Приготов бать-

А брат у відповідь: 
•— Батько готовий. Приготуйся 

ти! 

ІСТОРІЯ ЦИВІЛІЗАЦІЇ 
П р о ф е с о р : 3 причини циві

лізації в даній околиці вигинули 
майже всі ведмеді». 

Опісля питає учня: 
— Повтори, Михасю, що таке 

"цивілізація"! 
У ч е н ь : Це хвороба, пане про

фесора, від якої гинуть ведмеді. 

ГОВОРЯТЬ ПО-УКРАІНСЬКОМУ: 
(ХРІН НА ВЕЛИКДЕНЬ) 

— Знаєш, приїхав з Німеччини 
тато К. і привіз йому багато "хру-
нів" (хрону). 

— Прошу сказати сестрам мо
нахиням, щоб вимили мою сороч
ку м и л о ю . . . 

— Разом, друзі, всі ставайте, 
Ми поїдем, а ви пхайте!.. 

В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 
Учителька питає учня: В речен

ні — "Я є гарна" — який тут час? 
Учень: Минулий, пані учитель

ко... 

З ОДНІЄЇ ЗАДАЧІ: 
— Тому, що Івась був нечемний 

і непослушний, зате його мама 
з в а р и л а , а коли прийшов д а -
д о , ще його за те в и п и в . 

ПСИХОЛОГІЯ 
— Яка шкода, що наша прабабка Єва любила яблука. 
— Не відомо, чи любила, але це був одинокий овоч, який 

заборонено Їй дотикати. 

ДОКТОР ПОМИЛИВСЯ 
Львівський батяр вертається з лікарської візити і каже 

з обуренням : 
— Що той доктор думає собі про мене?.. Я ж ціле жит

тя п'ю пиво, а він мені говорить, що в мене вода в боці! 

ІСПИТ З ФІЗИКИ: 
— Що це є абсолютна порож

неча? 
— ...маю її в голові... але не 

можу її висловити... 

У ЛІКАРЯ 
— Як виявиться, що потрібна 

операція, то чи ви зможете за неї 
вагілатити? 

— А як я не зможу заплатити, 
то чи була б потрібна операція? 
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Ви знаєте оті вселюдні вікенди* 
на наших відпочинкових оселях. 
Нема де голки встромити, така су-
матоха діється, така глота. Даєть
ся ото стовпище взнаки власнико
ві Кобзярівки, бо кімнат на сімде
сят душ споруджено, а й сотню 
часом переночувати треба. Раз та

ки Кобзяр добре намучився, поки 
розташував гостей, а було воно 
так: 

Всі кімнати вже повні, всі повер
хові ліжка навантажені, а тут свіжі 
вакаційники пруться. 

— Нема у вас приміщення для 
прогулькової компанії? — питає 
проводир валки, що прибилася з 
далекого Торонто трьома наванта
женими автами. 

— Руці цілую паням, — відпові
дає Кобзяр. — Приміщення в вигід
не, відокремлене». 

Саме в тому часі в їдальні відбу
вався завзятий бриджовий турнір 
при кількох столиках і три найкра
щі кімнати стояли дурнісінько по- \ | й 
рожні. Бридж затягається до чет- ' ' 
вертої над раном, а кімнати безсер
дечно марнуються. Додумався Коб
зяр, що можна скористати з наго
ди й запхати туди торонтських ри
балок, та й каже: 

— Руці цілую паням, прошу ввіч
ливо заходити. Три найкращі кім
нати до диспозиції Торонто. Вісім
надцять осіб вигідненько може 
приміститися. 

Поки подорожні розмотувалися, 
Кобзяр упадав біля бриджісгів: 

— Щось нам сьогодні хмарить
ся, в кімнатах така духота, що годі 
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За той час втомлені занадійц! 
хропіли собі на чужих подушках. 

А грибів, мов заворожімо. 
— Ще рано по гриби, — про

мовив винувато Кобзяр, — через 
два-три тиш„ добачите, скільки їх 
буде. 

Надходила година сьома. Кобзяр 
запропонував товариству повіль
ний спокійний поворот окружною 
вигідною дорогою, що добре ро
бить на травлення, а сам подався 
бігцем навпростець — рятувати 
скандальну ситуацію. 

Панство Голубовичі ще спали, як 
Кобзяр постукав до їхнього вікна: 

— Руці цілую пані добродійці і 
пану докторові. Не варта пересип-
ляти життя, непотрібно добавляти 
ваги. Вода наднесла прекрасних 
пстругів, таких-о великих, а може 
й більших. Вставайте, будіть то-
тонтське товариство і вирушаймо 

|На рибу. Ось тут Вінтонякові чо-
Іботи, Костикова щаслива вудка, 
Ьце з кавалерських часів. Риба аж 
проситься сьогодні, — "беріть ме-
Ііе, ловіть чим хочете, бо як ні, то 
зґедзаюся і попливу під Никифо-
ряишку*. 

Д-р Глюович схопився на рівні 
ноги, за ним гарна пані Олена, І 
через двадцять хвилин валка то
ронтських пструголюбів маршува-
ла берегом ріки. Попереду Тарно-
вич з новою вудкою, за ним Тар-
навський, нишком підспівуючи, да
лі Рошко, мр. Кліщ, Вергановсь-
кий, БІгус І Терлецькнй. 

Якось рознеслася чутка, що Коб
зяр чудотворним способом вміщає 
сотню вакаційників у двох моте
лях, і менажер Союзівки, Володи
мир Квас видістав при чарці коняку 
Кобзяреву таємницю. Та тут, за
мість грибів, станула в пригоді ро-

атутуф", — "Не ґрай баволе, цо не 
лежи на столе"». 

Кобзяр підождав відповідного 
всидіти. Нема, як бридж у дощову моменту 1 грімко вдарив: 
похмуру ИІЧ. 

!, наливши кожному по чашці 
квасного молока, що сприяє без-
сонності, присівся на четвертого до 
бриджа. 

— Шлемік в піках, — заголосив 
проф. Попель, попиваючи чорну 
каву. 

— "Шприцу" даю! — сказав д-о 
Крижанівський І пильно глянув НЕ 
партнера. 

Проф. Гулей нервово прикусив 
губи 1. спитав: 

— Стіл грав, чи рука грав? 
— Шлемік — муха не сідав, — 

повторив Мусієнко, і гра почалася 
імпасом. 

Від сусідніх столиків долітали ві
домі бриджові лозунги: "Льордовє 
ходзілі без бутуф, бо не сцьонгалі 

— Дощ падає, гриби будуть. Хто 
на охотника зі мною? 

Хвилину сперечались, врешті рі
шили заграти ще чотири робри і 
зорганізовано податися на гриби. 

— Правильно! — сказав Кобзяр 
і скочив за пляшкою Курвазье. 

Ще не благословилося на світа
нок, як валка пристрасних бриджи 
стів рушила стежечкою попід 
ген аж за Макаревичеві добра. По 
переду д-р Копач із собачкою, а-. 
Ляшевич, д-р Крижанівський з дру
жиною, радник Голубович, проф. 
Гулей, Сигалів, Кекіш з Мусіен-
ком, Остап і Іванка Гарасовські з 
ЧІкаго, проф. ТТопель І мгр. Маці-
лннський, всі з корзинами, кошич
ками, ножами, всі вони поспішали 
назустріч гантерсьхим грибам. 

са. Наслідуючи проф. Заклинсько-
го, Квас підкотив високо штани і, 
танцюючи босоніж по траві біля 
оселі "Київ", промовляв до веле
людної Союзівки: 

— Нема то, як роса на тому клап
тику України, в мальовничих горах 
Кетскіль. Роса — цілющий лік на 
ревматизм, на артрит, на недокров-
ність. Роса відмолоджує старих, 
сприяє ростові присадкуватих, при
корочує високих, добре ділає на 
сон, гальмує лисіння, безболізно лі
кує нагнітки. Голосіться до клюбу 
почитателів роси — босоніжників. 

Відразу зголосилося сорок осіб. 
Проф. Смаль-Стоцький, інж. Лепка-
люк, д-р Смик з дружиною, д-р 
Ленець, інж. Рак, інж. Хухра, кра
суні Метрінко, всі вони включили
ся в цілющу росолюбну бригаду. 
Отак чудотворним способом об'я
вилося на Союзівці приміщення на 
нових сорок гостей, бо почитателі 
роси бродили по травах від два
надцятої години ночі до восьмої 
рано, кожного дня в час велелюд
ного сезону. 



Найбільше клопоту з чудотвор
ним приміщенням гостей мали на 
Клюфасівці дідуньо Орест. Та тут, 
як і скрізь, теж найшовся вихід 
з трудної ситуації. Вечорками, як 
добре смеркалося і останні часни
кові канапки позмикали з підносів 
під кріслатою липою, дідуньо О-
рест промовили: 

— Дорогі гості! Не наша, а чу
жа пословиця каже: "Кто ма пчо-
ли, тен ма мюд"... Думаю, що всім 
відома чудотворна сила меду. Він 
лікує шлункові недомагання, апа
тичних підбадьорює, темперамент
них темперує, мед — це найкращий 
лік на гикавку, на забудькуватість, 
на пойзен айві. Найкраще збирати 
його надосвітку, коли бджоли твер
до сплять і не чують злодіїв. Пер
шому, хто зголоситься до бригади 
медобранців, офірую солом'яного 
клюфасівського бриля. 

Д-р Старосольський зразу підніс 
руку, призвичаєний до мандрівок 
між Капітолем і Білим Домом. До 
нього прилучилися поет Маланюк, 
проф. Горняткевич, інж. Лучаків-
ський із Сонечком, інж. Лициняк, 
маестро Соневицький, всі вони рво
нули за медом, що пахне оподаль 
курників. 

З пстругами дещо не вийшло, бо 
на Клюфасівці переважають жаби, 
але хто вночі впізнає, де пструг, 
а де жаба? 

А інж. Клюфас цим разом не до
тримав слова. У солом'яному бри
лі, що став гербом Клюфасівки, 
крокував таки сам на чолі медо-
любної бригади, підвівши в споді
ваннях д-ра Старосольського. 

Всіляко воно буває у вакаційно-
му перекладанці. 

Ісм. 

МАМИНА ПОТІХА 
— Як ти, Ромку, впродовж ве

чора не скажеш слова "холера", 
то дістанеш кводра. 

— Овва, я знаю таке слово, що 
вартує щонайменше п'ять долярів, 

СТАРШИЙ ПАН 
— Коли я був молодий, то ні

чого не пам'ятав, а тепер на ста
рості літ все забуваю. 

СТАРША ПАНІ 
— Найгірше, що будуче вже не 

є тим, чим було колись— 

Наші милі діточки 
В дорозі до школи 
До "Веселки" так прилипли. 
Як до меду бджоли! 

Після вакаційного дозвілля, таборів і мандрів, як же ми
ло та приємно зайти знову до Української Цукорні "Весел
ка", зустрітися з друзями, розповісти їм свої вакаційні при
годи та довідатись про їхні!.. А при цьому ніколи не зава
дить покріпити сили смачним сніданком чи обідом, з яких 
славиться кухня "Веселки"! 

Всі тямлять нашу адресу: 
"ВЕСЕЛКА", 144 Друга Евню, в Нью-Йорку (Пластовий Дім) 

В "Діядемі", як в поемі: — 
Лиш на мить туди зайдеш, 
Кинеш оком на виставу — 
Та й очей не відведеш! 

Перед осіннім сезоном варто собі оглянути прекрасну 
виставку мод знаної в метрополії між своїми й чужинцями 
української галантерійної крамниці і майстерні елегантних 
жіночих і чоловічих одягів 
Марії і Володимира ЗАКЛИНСЬКИХ 
"DIADEM", 142 Second Ave., N. Y. City 

Tel. 
8 MXLE * BEECH 

KE 1-1303. KX 1 1304 in* 
531 9599 
а КУКУРБЛ 
М Ш Ж « 9 

WALTS SUNOCO SERVICE CENTER 
•СЯКА ОВСЛУГА І НАЛРАВА Д В І 

ВкиаДиасмо гр*ки І трайлери на «Іду 
Америку ( Кішду. 

СВАРКА 
Жінка до чоловіка: 
— Як ти маєш рацію ,то тільки на те, щоб мене зденер-

вувати!.. 

СТАРИЙ КАВАЛІР 
— Чому ви не оженилися? 
— Бо волію ціле життя мріяти про те, чого не маю, чим 

мати ціле життя те, про що не мріяв. 

МОСКОВСЬКА ЕЛЕГІЯ 

Проминали дні за днями, 
Проминали ночі, 
Не минали перед нами 
Видива пророчі. 

В їх узорах, мов на зорях, 
Сяло все, що буде: 
Всі народи в наших шорах, 
Серп і молот всюди! 

Всюди Грозний і Малюта, 
Трупів гекатомби, 
Та нараз — о, доле люта! — 
Мав Це Тун і бомби . . . 

Гук за гуком! Грім за громом! 
Сінкіянґ рокоче! 
І зійшли на пси, на сором 
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Внднва п р о р о ч 
С і г м а р о 

Так си евгг обернув, жи типер 
все діти — не ек діти, але самі 
мудрі соломони, едно в едно. 

Звиклі діти, ек май було колне, 
вже білше си не родет, єно сані 
справедливі евгенії. 

Таке тото едно из другим мудре, 
жи не описати. 

Єкос сидю я над возером на Зді-
брові, а поруч сидет собі, ек кво-
чечки, ружні мами, і кужда за по-
регком віхвалюе свою дитину. 

Єдна каже: 
— ШЛ буде футбалістом, бо вчо

ра, ек мя копнув у кістку, то до 
ниньки чюю. 

— Агі, такий смаркач! 
— Єкий він смаркач? Та він уже 

на другім році кіндерґарденту. 
— Ов! 
Але друга не стерпіла І собі хва-

лит си: 
— Мій ше до школи не ходит, 

а вже рахує по-анґелеки до 100. 
— А по-нашому не вміє? 
— Вміє, аж до п'ет. 
А ше єкас відзиває си; 
— А моя Єленка так юж грає на 

фортипляні, жи навнт нутів не по-
трибуе. Всьо з памєти. Навит па
ні Тарнавска си дивує і каже, жи 
такого не виділа, відколи жие. 

— О, моя пані, а мій Зорелево-
стислав ше писати не вміє, а вже 
спелінґ надурх знаєг. 

А єкас повнолице аж руками 
сплеснула: 

— Цуд цуденний, еке типер то-
то мудре си родит. Адіт, мій ше 
не має пів року, а вже за груди 
бере руков, ек старий. 

На то єкас подовгаста мама ка
же: 

— Мій Максі єк намалював пор-
трит Франка, то най си пан Дра-
ґінда сховає. 

— А з вусами ци без вусів? 
— Адіт, з вусами, бо ек би без 

вусів, то вігледав би на Шевчен
ка, жи си Вашинтона дочекав. 

А єкас тихенко відзиває си: 
— А мій то має покликане. Воз-

ме си кошичок і ходит межди го-
сці за колєктов. 

— Ова! Мій білше надає си до 
полійтики. Питаю си его: "ти ко
го білше любиш — тата ци маму?" 
А він навит не подумав і каже: 
"Того, хто даст білше". 



— Золота дитинаї 
Так хвалет си една повперед дру

гої, аж «кас питає си: 
— А ек там ваша Мері в школі? 
— Навит не питайте си. Таку 

має дурну навчительку, жи страх. 
— Та не кажіт.-
— Бігме, жи дурна. Мері сама 

тото сказала, а моя дитина ніколи 
ше мені не збрехала. 

На тото екас відзиває си: 
— Яз мойов Цюцюньков маю то 

саме: недобра, тумановата, непо
сидюща, криклива». 

— Хто, Цюцюнька? 
— Та шо ви, пані!? Не Цюцюнь

ка, але еї навчителька. 
— Ой, то правда. Такі тоті на-

вчительки в Гамериці розпущені і 
розбещені, жи раз! І нема на них 
кари!.. 

— Най би таку поставив до ку
та на пів години, то може би при
йшла до розуму. 

Так собі ото сиділи, на навчите-
лів псьочили, а діти свої фалили і 
фурт єно фалили, а я собі сидів, 
слухав і слухав, та й у своїй дур
ній воголові меркував. 

— Єк тото є, жи типер самі муд
рі діти і соломони ростут, а тілко 
богато ходит по світі варятів. Звід
ки вони си берут? 

Навит у казеті пише, жи не ві-
старчее шпиталів, аби ех усех під 
дозором тримати. 

НАШІ ПРИХИЛЬНИКИ 
Дол. 20.00: д-р В. Прокопович, 

Дітройт. 
Дол. 10.00: Д-р Р. П. Смик — Чі-

каґо. 
По дол. 6J50: Я. Говикович — 

Парма і Д-р Н. Дейчаківський — 
Клевеланд. 

По дол. 5.00: Н. Угера — Ракі-
Рібер, О. Диба — Нью-Йорк, При
ятель "Лиса Микити", О. Серафин 
— Франція. 

Дол. 4.50: Я- Вижницький — 
По дол. 3.00: Л. Лиман — Нью-

Йорк, інж. Л. Яцкевич — Філадель
фія і Р. Миколаевич — Гайд Парк. 

По дол. 2.50: М. Дуб — Клеве
ланд, О. Сусич — Нью-Йорк і о. 
Д-р А. Михальський — Англія. 

По дол. 2.00: Ф. Калитчук і Д-р 
В. Наконечний. 
По дол. 1.50: С. Процик, С. Маг-

мет, Д-р Н. Скаб, Надія Слободян, 
Надія Пікас, П. Мусик, Р. Кравців, 

Умови передплати в ЗДА і Канаді: 
річна передплата — дол. 3J>0 
піврічна передплата — 1-80 
Editor Edward Kozak 
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