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— А ми і без них їдемо!. 
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^^М^^Ш^^ШІЩ. 
"Свобода" у звіті з перебігу нарад Конгресу УКК пише: 

З ПАТРІОТИЧНИХ ЗБОРІВ 

Балакали, балакали, 
кудкудакали, кудкудакали, 
і плакали, плакали, 
і сякали, сякали, 
і так набалакали, 
накудкудакали, 
наплакали, 
насякали, 
що Україну 
вцнесли із залі 
ДУРну, 
німу, 
глуху, 
сліпу 
і мокру, 
як хлющ. 

Б а б а й 

І О Р М О В А Н Н Я - ПОХОДУ 

Ой зберу Я JJGt СЛЗЗЙНЬКИ, слізоньки, 
Потечуть вони річками, річками, 
І пущу на них човники, човники, 
А у кожному з чубчиком, з чубчиком 
Посаджу патріотчика отчого, 
Що є пупчиком, пупчиком, пупчиком 
України всієї, — 
Хай пливе гордовита фльотилія, 
Незвитяжна армада із чадами 
Та у безвість під чортовий грім! 
Амінь. 

Б а б а й 

Мгр. І. Винник зголосив 
листу Президії: проф. д-р 
Роман Смаль-Стоцький — 
голова, мґр. Михайло Ду-

, жяй (Дітронт) і полк. Віль-
' ям Рибак (Вашингтон) — 
\ заступники голови, Борис 
: Губка (Рочестер) і Марія 
1 Душник (Ню Иорк) — сек
ретарі для української і анг
лійської мов. Друга зголо-
шена листа називала насам
перед адв. Івана Флиса, а 
після його резиґнації також 
проф. д-ра Романа Смаль-
Стоцького на голову зборів, 
а дальше пропонувала двох 
додаткових членів — проф. 

Богдана Гнатюка (Філядель-
фія) на заступника голови 
й Павла Дорожинського 
(Ню Иорк) на секретаря. 
Проф. Р. Смаль-Стоцький 
спершу відмовився кандиду-
вати з другої листи, згодом 
погодився. 

Проф. Л. Добрянський і 
тимчасово головуючий И. 
Лисогір закликали до вклю
чення двох осіб з другої ли
сти у першу, але внескода-
вець першої не погодився. 
У висліді1двогодинноі?диску-
сії прийнято першу листу 
226 голосами проти 113. 

Оцей вирізок із "Свободи" дає стільки "світла" на па
тріотичну атмосферу Конгресу, що не треба окремого сати
ричного фейлетону. 

Вирізати і оправити в рямці! 

Роман Рудницький, син композитора Антона, їздив до 
Москви на музичний конкурс ім. П .Чайковського. З Москви 
поїхав до Києва, а потім до "фамілії" у Львові. 

Тепер у "Вістях з України" появилося інтерв'ю з Рома
ном Рудницьким. Між іншим, відповідає "люб'язно" на пи
тання кореспондента: 

Мені відомо, що за океаном деякі кіосках — газет українською мовою, 
українці бояТься їхати до Радянсько- Д е б я не був, з ким би не роз-
го Союзу, зокрема на Україну, ка- мовляв, _ я бачив щиру зацікавле-
жучи, що там їх можуть затримати. н і сть співрозмовників життям укра-
Скажу про себе: я_шкАаи~ке .робив їнців за океаном. Переконаний, що 
людямзда. То чому я повинен був, українським емігрантам було б ду-
бфятис^2ддїздки на землю моїх бать- ж е корисно мати з Україною постій-
кҐв? НКв Москві, ані "в Києві я не мав н і культурні зв'язки. Було б добре, 
жодйої заборони: ходив, куди хотів, Щ°б за океаном більше знали прс-
розмовляв, з ким мав бажання, — життя та всебічну діяльність україн-
^іхто за мною не слідкував, не за- " к о г о народу на Україні, щоб деда-
питував, чому я їду в той бік, а не в " ' поглиблювалось міцне коріння 
цей... У Києві я щодня слухав радіо, дружби і любові з рідним народом, 
дивився передачі українською мо- Д л я кращого взаєморозуміння нам 
вою. В книжкових крамницях — ве- т Р е б а завжди підтримувати добрі, 
ликий вибір українських книжок, а в ДРУЖНІ контакти. Я вірю, що так во

но і будеІ 

Що тепер на те скаже вуйцьо Кедрин, автор відомих 
статтей про "модерне радянофільство", а який у "Свободі" 
роздував поїздку братанка до Москви дуже не скромними і 
пересадними статтями? 

Колись казали: ь:е йди на сонце, як маєш масло на го
лові. Тепер цього вже не говориться, бо на тих з "маслом 
на голові" тепер у нас велика мода. 

І 4 
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Наслідки одного з'їзду української молоді 



ДУХ ШЕВЧЕНКА НАД ІХ-тим К О Н Г Р Е С О М А М Е Р И К А Н С Ь К И Х УКРАЇНЦІВ 

Ц ЩЬ-ЩКИЖі ШШ UIWDJ 

УКРАЇНЦІ І ЧУЖИНЦІ 

Нещодавня дискусія на сторінках "Свободи" у відділі 
"Голоси Читачів" про "українців і чужинців у ЗДА" прига
дала мені ненароком події з-перед двадцяти років, — ли
ховісну репатріяційну акцію серед так званих "діпістів" на 
терені американської окупаційної зони в Австрії та Німеч
чині. 

Згадується напіврозбомблений шкільний будинок на пе
редмісті Зальцбурга, а в ньому — громадка перестрашеного 
скитальського люду, що дослівно днював і ночував на не-
розпакованих скринях і валізках, готовий на перший спо
лох рятуватися втечею в сусідній лісок (а може це був і 
цвинтар — не пам'ятаю). Дні стояли лячні, тривожні, а ночі 
ще гірші. Ніхто не був певний своєї долі, ніхто не знав, що 
станеться з нами нині-завтра. З години на годину мінялися 
настрої, то спалахували, то погасали іскри надії на поряту
нок: "Будуть видавати — не будуть! Будуть — не будуть! 
Цих будуть, а тих не будуть!" — і т. д. 

Тоді справді треба було мати нерви, як посторонки! 
Пригадується, як то ми, галичани, хватались як за остан

ню дошку спасіння — за оте наше польське громадянство, 
від котрого потім в Америці, під час натуралізації, відхре
щувались, немов дідько від свяченої води... До речі, наші 
брати з Зеленої Буковини шукали такого самого порятунку 
в румунському, а закарпатці — в чехо-словацькому піддан
стві. Вибранцями долі уважалнся серед нас дві-три сім'ї з нан-
сенівськими пашпортами, — їх, мовляв, репатріяція нібито 
не торкалася. 

А як ми завидували, он. Господи, як заздрили цього ща
стя одному молодцеві, що народився в Америці і малою ди
тиною виїхав був з батьками до Галичини, де виростав і ви
ховувався! Так, він міг по закону називати себе американ
цем! Він один серед нас міг спокійно спати, а проснувшись 
ласувати досхочу білим американським хлібом з родзинками! 

В тім — той щасливчик довго поміж нами не попасав: 
приїхали джіпом американці і забрали його до Зальцбурга, 
до окремого центру для американських громадян. Господи, 
скільки кожний з нас дав би був тоді за те, щоб від'їхати 
разом із ним цим омріяним джіпом, щоб міг назвати себе — 
американцем! 

А як є сьогодні, шановні пані й панове, бувші діпісти?.. 
Сьогодні якось воно трохи незручно... і майже непатріотич-
но звучить, коли ви назвете себе в товаристві "американ
цем"! Як уже конче від нас цього вимагають, тоді неохітно і 
якби з ласки погоджуємось, щоб нас називали американцями 
українського походження. Звичайно, коли приходиться ви
їжджати до Европи, — на вакації чи за бизнесом чи по ні
мецьке відшкодування і треба нам дістати американський 
пашпорт, тоді стаємось просто американцями, без жодних 
додатків. 

Дехто, вернувшись з такої подорожі, інколи навіть мі
няє орієнтацію: 

— Що не говори, —• звірявся мені недавно один такий' 
мандрівник, — але то є, прошу тебе, сатисфакція мати в ки
шені американський пашпсрті Всі бар'єри, всі кордони перед 

ТТ І Г Р А ҐЛ И 
З'ЇЗДОВІ ЖУРНАЛІСТІВ У ТОРОНТО 

Де 
дві господині в хаті 
нема кому хати замести. 

Де 
дві Спілки Журналістів, 
нема кому написати 
Кодексу Чести. 

З ГОЛОСІНЬ ДЕЛЕГАТА 
НА КОНГРЕС УККА 

Тяжко-важко, пане брате, 
Україну будувати: 
Не дають дієт, 
Плати за бенкет, 
Та й ще на додаток — 
Народний податок! 

ЧАСИ МІНЯЮТЬСЯ... 
Часи міняються, 
Міняється народ... 
Хто в Краю Їв стиранку — 
Тут купує с т и р є о , 
Слухає, мов лорд! 

АКТУАЛЬНЕ 

Чорна сила 
Всі 
Вікна побила! 

/Тл-й** 

тобою відкриваються, ніхто тебе не ировіряє, не контролює, 
тільки скажи, що ти американець і все ОК! 

Так-то, здається, до кінця наш:::» днів ми залишимось 
чужинцями і на еміграції, і для Рідного Краю. Для власної 
вигоди і безпеки ми є американцями, канаиіицями, австра
лійцями і Бог знає ким. Для заспокоєння патріотичної сові
сти, — як довго вона в нас відзиватиметься, — завжди що 
будемо українцями. | К Е Р 

З 



„ШЛЯХИ ДО ПРОЗРІННЯ" 
Під таким заголовком „Літературна Укранїа" 

вихваляє книжку Мигали „Оселедець на ланцюзі", 
в якій автор лає колишніх своїх друзів, які опи
нилися на еміграції. 

• Парохові церкви св. МиКолая в Торонто, о. д-рові 
Богданові Липському, треба з нагоди ювілею щиро поба
жати, щоб його цікаві доповіді про "Духовість нашого об
ряду" відвідували також і священики... 

• Від деякого часу почалися ближчі контакти між СУК 
"Провидіння" і Українським Робітничим Союзом, а то дя
куючи заходам такого ревного католика, яким є редактор 
"Народної Волі" д-р М. Стахів. 

• Є така загальна опінія, що українські балі та вечер-
ниці вдаються краще в готелі Гільтона в Нью-Йорку, як 9-та 
конвенція Українського Конгресового Комітету. 

• 3 нагоди перебування голови ПУН Олега Штуля-Жда-
новича в Америці, мельниківці влаштували на ойго честь на 
оселі в Лігайтоні спеціально святочне бульбочепення. 

• Поет Остап Тарнавський вибрав свободу і вийшов 
з редакції "Свободи", породивши за час 9-місячного в ній 
урядування нову свою книжку "Туга за мітом". 

• Замість поставити справу просто: ставити чи не ста
вити оперу Чайковського "Мазепа", в нас тепер дискутуєть
ся, чому Чайковський і Пушкін не були українськими патрі
отами.-

• Один з конгресменів у Вашінгтоні заявив, що укра
їнці можуть покищо користуватись поштовою маркою, ви
даною з нагоди 1000-річчя християнства в Польщі, поки не
має Шевченківської. 

• Виявляється, що поет Іван Драч виступив з "прокли-
нальною" статтею проти Богдана Кравцева, мабуть, для то- І 
го, щоб заслужити собі місце в українській радянській деле
гації до ОН. 

• 3 достовірних джерел довідуємось, що після галя-пре-
м'єри "Сватання на Гончарівці" Оперний Ансамбль в Нью-
Йорку готує ще одну подібну прем'єру, а саме — "Сватання 
в нецьках". 

• Для вшанування 49-их роковин жовтневої СОЦІАЛІСТИЧ
НОЇ революції уряд Совєтського Союзу закупив ще 500,000 
тонн канадійської й американської пшениці. 

• Радянські мічурінці виплекали новий сорт кукурудзи: 
коли її їси, вона грає, як зубна гармонійка... 

В ЖОВТНІ, ЩО Є МІСЯЦЕМ УКРАЇНСЬКОЇ 
КНИЖКИ - СИРОТИ, ОСОБЛИВО Щ Е Д Р О ПІД

ТРИМАЙТЕ ЛІТЕРАТУРНО-ДОПОМОГОВИЙ 
ФОНД „СЛОВА": 

З ОДНОГО ІНТЕРВ'Ю 
Під час відвідин Союзівки фільмовий актор Майк Ма-

зуркі-Мазуркевич сказав кореспондентові "Свободи": 
— Знаєте, коли я був молодший, міг з'їсти копу варе

ників зразу. Тепер можу подолати тільки 59, але трошки 
більших.... 

— Сматрі! Відсидів десять років на засланні 
і от яки»ч мудрий став!.. 

хлопці, як соколи... 
Після чергової прем'єри "Театру в П'ятницю" з Філя-

дельфії, що поставив музичну комедію "Найкращі хлопці 
в Дивізії", здивована публіка питала: 

— Та невже в Дивізії не було кращих і молодших хлоп
ців?.. 

ЗАСЛУЖЕНЕ ПОКАРАННЯ 
Недавно злодії вкрали цінні при

лади з метеорологічного інституту 
у Фльоренції. Вранці на місці зник
лих приладів працівники інституту 
знайшли таку записку: 

"Оскільки прогнози погоди, які 
заповідає ваш інститут, вже давно 
не відповідають дійсності, ми ви

рішили забрати інструменти за ка
ру, що ви не вмієте ними користу
ватись". 

ЗНАК ЧАСУ 
Старший кавалір медитує: 
— Старіюся. Перше питалися ме

не, чому я не женюся, а тепер 
питаються, чому я не женився. 

_ 



У К К - Р Е П Р Е З Е Н Т А Ц І Я У К Р А Ї Н И 

"Ш& 

- Кого тукаєте? 
- Представника Великої України. 
- Неш. Є тільки саш велика більшість малої України 

УКК 

ПРО ФІЛЬМ 
„IRAH МАЗЕПА" 

Піл. час т. зв. "Великого Осінньо
го Фестину" на Союзівці, у верес
ні ц. p., кореспонлент "Лиса Мики
ти" мав змогу розвідати, як сто
ять справи з історичним кінофіль
мом про Івана Мазепу, що його хо
че накрутити група голлівудських 
акторів під проводом Джека Пе-
ленса-Палагнюка. Він же сам вико
нував би головну ролю гетьмана 
/Мазепи та був би одночасно режи
сером цього кінофільму. 

Отже справа є на добрій дорозі 
до реалізації: фільм має бути аме
риканський, але українською мо
вою і за українські гроші. Ну, гро
ші — дрібниця, яких там п'ять або 
шість мільйонів долярів... Покищо 
"на ґвалт" треба зібрати перший 
мільйончик, щоб пустити в рух 
бизнес. Очі українського Голліву
ду з надією звернулися в сторону 
інж. М. Лепкалюка. Знаємо, що 
перед вибором місс Союзівки, в ба
рі "Веселка", інженер Лепкалюк 
давав на ту ціль 10 тисяч дол. На 
другий день, по сніданку, давав 
тільки 5 тисяч. Скільки тепер дає 
— невідомо... 

Далі нас поінформовано, як іде 
підготова до знімання фільму. Бу
ла спроба накручувати першу ба-
талістичну сцену чи кадр, але пе
решкодив цьому випадок. Бажан
ням режисера Джека Пеленса було 

П О Ч А В С Я 
3> 

Л И В 

СОВЄТСЬКА РАСА 

Стоїть баба на горбочку, 
Держить Красу на шнурочку. 
Ця ж пасеться кра йдороги, 
Виставивши ребра й роги. 

їдуть „москвичем" хорошим 
Якісь собі соввельможі. 
Стали. Красу оглядають, 
Бабу жартома питають: 

— Як звеш її? 
— Звісно, Краса! 
— А яка ж то буде раса? 
Пощо держиш цю небогу — 
На молоко чи на роги? 

Баба була язиката — 
Мала язик як лопата. 
Соввельможам відповіла, 
Наче вогнем відпалила: 

— Товариші! Моя Краса — 
Найчистішої совраси! 
Дає вона на соцпаші 
Лайно рідній владі нашій. 

Панько Незабудько 

К И II 

показати цю драматичну ситуацію, 
як гетьман Іван Мазепа (актор 
Джек Пеленс) відступає на згори 
приготовані позиції з-під Полтави... 
Все йшло дуже гарно, але в одно
му моменті Іван Мазепа трохи за-
сильно наступив ногою на газ, ав
то рвонуло! — і розбилося, якраз 
коло оселі Українського Робітни
чого Союзу "Верховина"... 

Були, кажуть, якісь жертви в лю
дях, але гетьман Іван Мазепа, — 
тобто Джек Пеленс, — вийшов з 
халепи живий і цілий, слава Богу. 
Мусів вийти живий, бо інакше не 
мав би змоги бути на "Великому 
Осінньому Фестині", вибирати місс 
Союзівку на 1967-ий рік і розда
вати автографи. (К-р.) 

НЕ ВІРТЕ, КОЛИ ВАМ КАЖУТЬ: 
"Я тільки на хвилинку". 
"Я лав би собі голову стяти..." 
"Я знаю коротшу дорогу". 
"Буду говорити з вами одверто". 
"Ви не отримали мого листа? Я 

сам вкинув його до скриньки". 
"Я подивлюся в моїй бібліотеці, 

але я певний, що я вам віддав". 
"Я не антисеміт". 
"Є два способи, як вийти з ни

нішнього хаосу". 
"Без Добрянського УКК завали

ться". 
"Небіжчик не мав ворогів". 
"Дуже мені прикро, але не маю 

при собі..." 
"Я не маю жодних комплексів". 

ППГІ 
5 



/Місяць жовтень, місяць книжки. 
Пам'ятайте, діточки! 
Набувайте і читайте 
Українські книжечки! 

Прочитавши цікаву українську книжку, зайдіть обов'яз
ково до Української Цукорні "Веселка" та розкажіть, що Ви 
прочитали, своїм друзям чи подругам з пластового чи су-
мівського гуртка! 

Приємно проходить час на такій розмові, а при цій на
годі ніколи не завадить скріпити сили смачним підвечірком, 
з яких славиться кухня "Веселки". 

Всі знають нашу адресу: 

'ВЕСЕЛКА*, 144 Друга Евню, в Нью-Йорку (Пластовий Дім) 

<з-^г В "Діадемі", 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 
" D I A D E M " , 142 Second Ave. , N . Y. Ci ty 

8 MILE & BEECH 
Tel.: KX 1-1303. KE 1 1304 tat 

531 9599 
а КУКУГБА 

WALTS SUNOCO SERVICE CENTER 
ЕСЯКА ОБСЛУГА І ЯАЛГАВА АВГ 

ВмиаАиасмо грени І трайлери к* «Uy 
Америку ( Канаду. 

Наші розшуки. — Хто з ВШановних Читачів пригадує собі, 
хто такий був і куди подівся автор т. зв. "Блискучого Від
окремлення"? 

НА СОІОЗОВІЙ ОСЕЛІ 
— Ось, бачите, в цього головного урядника рука бо

лить... 
— Може забагато в теніса грав? 
— Ні, забагато дієт брав. 

Найновіша мода 

С. МУЗИЧКА 

Х Т О ХОЧЕ Є Д Н О С Т И ? 

Хтось мені не повірить, комусь 
буде не до шмиги, а хтось може 
закричить. Я скажу вам правду. 
Мені самому здається, що це каз
ка. 

Коли війн. закінчилася, ми по
чали мобілізувати свої сили. Мо
білізували і чекали вперто на на
ступну війну!.. Така вже наша стра
тегія. Стратегія власних сил!.. І зро
зуміло, кожний табор ставав фор
тецею. Там ми діяли, там ми бо-
ролисья. Хай не сумніваються в це 
майбутні історики... Наша бороть
ба не знала меж. Коли ворог був 
задалеко, свій чоловік завжди по
близу стояв... 

У невеличкому таборі жила собі 
громада людей. Жили вони Укра
їною і виростали сподівання. Була 
там єдність, була любов і пошана. 
Щось у нас майже нечуване!.. Ра
дість всім світила сонцем. Кожний 
діяв серцем і серця мову слухав. 
Ллє не надовго... Справді, наче в 
казці! Хтось гукнув, іцо ми полі
тичні емігранти! А раз політичні, 
так нумо до політики!.. І це нас 
розбило... 

Це вже не був той самий один 
табор. Два табори в одному! Два 
протилежні собі середовища. Були 
там бандерівці і мельииківиів ніде 
не бракувало. Люди поділилися. 
Два хори, два балети, дві домівки... 
Що ви тільки не згадаєте, було у 
нас двоє. Не було вже громади, 
партії узяли верх!.. 

Управа громади зразу піднесла 
руки вгору. Встоятись не було си
ли. Тоді ще на часок Контрольна 
Комісія почала діяти. Перед нею 
станули завдання. Нагляд над роз
поділом громадського майна на два 
середовища! Це проблема не аби
яка. Ділили таки завзято. Зааляр-
мовано Товариський Сул. І він був. 
в поготівлі день і ніч. Хтось бу
вало гукне, зчиниться буча, і Суд 
уже на місці. 

Поділено усе. І людей і речі. 
Кожний і кожне десь були. Якщо 
не в бандерівців, зовсім певно у 
мельниківців і навпаки. 

А таки найбільшого розголосу 
наробив тоді жупан... Не звичай
ний і не простий собі жупан, а та
кий козацький жупан. Глянете — і 
гетьманів на вороних бачите... Ге
тьмани, гетьмани... Громада його 
справила з великим трудом. Були 
збірки, з колядою ходили і все на 
цей жупан. Його було потрібно раз 
для Богдана Хмельницького в од
ній інсценізації. Жоден Гетьман не 
погордив би ним. Дорогий оксамит 

ї золотими нитками вишиваний... 
Коштував він чимало. 

Коли розділили чоботи, шарава-
ри, шаблі і перуки, залишився ли
ше жупан... Бандерівці вмить за йо
го рукав посягнули... А мельників-
ці не в тім'я биті і вдягжли на три
вогу!.. Контрольна Комісія була 
безсила. Вона лише контролює. 
Прикликано Сул. Однак не було 
воно так легко Судові ло слова до
битися... Два боевики. бандерівець 
і мельниківець, цупко держали жу
пан. На залі репетували... 

— За ким нарід, за тим жупан!.. 
— За ким право, за тим жупан!.. 
Що робити з жупаном? Банде

рівці (ну і хитрі вони!) відступали 
МРЛЬШ'КІВЦЯМ пару чобіт за нього... 
Мельниківці навіть слухати не хо
тіли. Бандерівці толі ще подеоті 
ртарзвари кинули на терезку і бу
бон старий на додаток... Мельни
ківців це таки образило... 

— Панове, ми не дозволимо на 
кпини... 

А боєвики цупко держали жупан 
в руках. Голова Суду гукнув, щоб 
статут принести. Хтось метнувся 
до архіву, щоб збіркові листи від-
ці\-катн. Хотіли довідатись, хто 
більше зложив на цей жупан — чи 
мельниківці чи бандерівці... 

Коли сварка не вгавала, боєви
ки, наче під поштовхом відвічної 
стихії, рвонули жупан кожний у 
свою сторону!.. І так розлерли-роз-
панахали гетьманський жупан на
двоє. На залі затихло, а мені зда
валось, що я чув тихий плач... Ко
ли в серцях убито мову, речі пла
чуть, ляментують!.. 

Контрольна Комісія закінчила 
свою місію. Ствердила, що все роз
ділено, а Товариський Суд посвід
чив, що поділено в товариській ат
мосфері!.. 

Здається тут можна б закінчити. 
Але ні... Як кажуть, між дурними 
бувають нераз мудрі... Так було і 
тут. Старших громадян вразила 
трагедія жупана. Вони теж боліли 
справою. Хоч вони належали тут 
або там, громадське, національне у 
них було на першому місці. Ану 
спробуємо жупан зішитн... Так во
ни говорили. Створився негайно іні-
ціятивний гурток прихильників ел-
ности. Почали переговорювати. 
Роздертий жупан був чи не голов
ним мотивом... 

Рішили ці добрі громадяни, мель
никівці і бандерівці, написати до 
своїх зверхників. Деякі таки хоті
ли впрост до Проводу писати. Од
нак це не годиться. Треба іти по 
зв'язку і по лінії... Відомо, що на
писали розпучливого листа: "До
сить нам сварні!.. Україна в нас 
одна. Між нами різниць немає. Чо-



му нам поділятись, чому нам вза
ємно себе поборювати?.." Так, ие 
були одинокі ІНІЦІАТОРИ ЄДНОСТИ В 
нашому суспільстві. Листи пішли, 
а таборовий кравець чекав, серде
га, коли принесуть жупан, щоб йо
го зішити. Він теж болів... 

Відповіді прийшли скоро. Це не 
були листи, це були накази. Писа
ли мельниківці: 

"Негайно припинити всякі кон
такти з диверсійною групою. Ком
промісу між нами не може бути. 
Тримайтеся лінії! Студіюйте напо
легливо найновіші матеріяли. Чи 
вивчили вже дванадцять і сорок 
чотири правила українського наці
оналіста? Все інше залишіть Во
ждеві. Вождь знає, що робить". — 
Вождеві Слава! 

Бандерівці теж вчасно відгукну
лись: 

"Строго засуджуємо вашу без
відповідальну акцію шукання ком
промісу! Наказуємо негайно підпо
рядкуватися. Порозуміння між на
ми не може бути. Нас ділять 
різниці. Хіба не бачите, що ми за 
синьо-жовтим, а вони за жовто-
синім? А це, що у нас тризуб Во
лодимира, а в них щось з мечем? 
Краще посиліть акцію Визвольно
го Фонду, закінчіть з Пресовим 
Фондом і вже нарешті заініціюй-
те Фонд Героїв. Пам'ятайте, що 
Провід думає. Провідник знає, на
казує і веде". — Героям Слава! 

Це було все. Ініціятори вдарили 
в стіну головою і навіть не загу
ло... Вони замовкли. Що було гово
рити? Накази були ясні і недво
значні. І жупана таки не вдалося 
зішити... Сварки, нетерпимість і 
взаємне поборювання чорною хма
рою повисли над табором. 

Це було давно, хтось мені ска
же. А як воно сьогодні? Не жу
пан, а душу вже роздерли. Одні 
плачуть, тужать за єдністю, другі 
оглухли, інші заніміли. Правда, у 
церкві Бога молимо, благаємо, щоб 
єдність нам подав. Та невже ж со
бі із Господа кпимо? Хто хоче єд-
ности? Скажіть? Вдартеся в гру
ди. А може краще запитаймо во
ждів, провідників і діячів... Вони 
усе знають. 

Великі люди у малечі страшній!.. 

-ф З ЛИСЯЧОГО МІШКА 

АВТО 
— Не купуєш авта? 
— Ні. Волію вмерти інакше. 

ЛИСТ ДО ПРИЯТЕЛЯ 
"По 25 роках подружого життя 

ми щороку улаштовуємо собі по
вторення медового місяця. Я ви
їжджаю у липні, а вона у серпні". 

До резолюцій 9-го Конгресу УККА не увійшов такий 
параграф ^'Забороняється членам "Екзекутиви і Політичної 
Ради на засіданнях читати "коміки" і розв'язувати хрести-
ківки". 

Українці в Америці винайшли собі свіжу замороку — як 
називати цю країну: ЗДА, США чи ССА? Вихід з положен
ня: прилучити її до Канади, тоді буде спокій голові. 

Є в нас кінопродуценти, які збираються накручувати 
фільм про Івана Мазепу, навіть ие знаючи, хто він такий 
був: той Мазепа чи т а я Мазепа?.. 

Хто пояснить, чому Ярослава кличуть по-американськи 
"Джері", а Ярославу — "Ґльорія"? 

Вершок обережности: не мити голови, шоо не споло-
кати собі мозку. 

Актуальна пословиця: "Хто не одружився, той не роз
водився". 

В 1939-му році, коли валилася Польща, одна пані міні-
строва сказала на мості в Заліщиках: "Пропала ойчизна і всі 
наші меблі!" 

Можна жити й писати чесно і без кодексу чести. 

З однієї рецензії; "...Оксана Рудакевич читала власні па
родії в стилі Т. Шевченка..." ("Свобода", ч. 219) 

Часто падькаємось над тим, що в нас немає авторів для 
дітей... На жаль, у нас теж бракує творів для д о р о с л и х . 

Зідхання: "Гай, гай! Кожний з нас був колись трохи 
тонший!.." 

Араби говорять: "Геройство -своїх друзів додає тобі від
ваги". 

Японці кажуть: "Геройство твоїх ворогів приносить тобі 
честь"". 

Асекурація — це кара за довге життя і нагорода за ко
ротке. 

СТРАШНА ПОМСТА 
Делегація мазурів відвідує колгосп у Казахстані. Один 

дядько, вперше побачивши верблюдів, заломив руки і скрик
нув: 

— Дивіться, що совєти поробили з бідних коней! 

НАШІ ВИГРАЛИ! 
Газети принесли вістку, що за мурами в'язниці в Дарт-

мур (Англія) відбулися футбольні змагання між командами 
в'язнів і поліцаїв з в'язничної охорони. Виграли поліцаї з ра
хунком 5:0. 

І БОГОВІ СВІЧКА... 
(Автентичне) 

До Парижу приїхала делегація совєтських студентів із 
Москви. Двоє студентів з тієї делеґації зайшли в неділю до 
російського православного собору. Перехрестились, глибоко 
вклонилися іконам... 

— То ви вірите в Бога? — шепотом спитала їх старша 
піком дама. 

— А що ж?.. Хіба не випадає Леніна поминати в бо
жому місці, відповіли богомільні. (За "Нов. Русе. Журна
лом".) 

^/ууггиг і 

Єк світ світом, то хлоп фурт був 
хлопом, а кобіта була кобітов. 

Котре хлоп, а котре кобіта, то 
було віразне, ек на долони, і ніхто 
в тім антересі ше си не помилив. 

Хиба жи си трафило, єк тому 
сутрундикови, жи був при нашій 
церкві. їго єк хтос запитав си раз 
— "а де сут отец парох", то він 
відповів: 

— Воно пішло їсти сніданє, бо 
воно зголодніло. 

Але тот сутрундик, то був тут-
уродженец, а такому то вольно по
милити си в нашім спелінгу, кілко 
хоче. Такий навіт не мусит білше 
по-нашому си вчити, бо нашо? Чо 
має нас веєх доганєти, єк ліпше 
зачекає з тим, шо вміє, а за пару 
років зіхеровно його дожене цала 
наші полійтична еміґранція. А мо
же й пережене... 

Але, ведлуґ того, котре він, а 
котре вона, то типер, адіт, таке 
прийшло замішане, жи аби єкий 
був специлістий то може в" тім лех-
ко помилити си. 

Сегодни — то, адіт: 
Він у портках, і вона, вібачєйте, 

у портках. 
Він у чоботьох, і вона в чобо-

тьох. 
У нього твари не видко і в неї 

не видко, бо він не підстрижений 
і вона не підстрижена. 

До того ше, і він не підголений, 
і вона не підголена. 

Диоіт ся, навіт єк вогорєт, ци 
співатт у редійо, то хлопи тєгнут 
тонюсько, єк пищівки, а дівки бе-
рут грубим голосом попід спід. 

Из того нераз виходит велике 
замішане. 

Єкос тут вій шов я на порч і мій 
сусід війшов. 

— Галов! 
— Галов. 
— А єк? 
— Нієк. 
— А шо? 
— Ого! 
— Але? 
— Бігме! 
— Ова... 
Прнвитали си ми так по-крайо-

вому, а тоди вже я питаю си по-



тутешному: 
— Воцаметер? 
— Клопіт из дочков маю. 
— Єков? Та ви маєте сина. 
— Тото не син, але дочка. 
— Жертуєте. 
— Мені не до жартів. А ци во

на дочка, ци син, то я ліпше знаю. 
— Не заперечую. А екий клопіт 

маєте? 
— Хоче си віддавати. 
— Та за кого? 
— За того бенкарта, жи прихо

див до мої дочки. 
— А то ци не дівчина була? 
— Я тиж гадав, Жи то ґільфреап 

а показало си, жи то хлопчиско. 
Така війшла, єк видите, закала-

манція. Я всьо таки пораїв сусі 
дови, жи поки єх поженит, то абі 
ше раз молодих заґземинував, абі 
не війшло таке, жи хлоп из хло 
пом, або дівка из дівков си по 
женили. Нинька за таке апсолют 
ни не тежко. 

Бо то найгирше, єк хлоп удає 

Прутом я нераз дістав, 

Без рахунку я набрав, 

Скільки днів я не сідав, 

Як був молодий. 

А друга така: 

Пукай, пукай, я тебе не пущу. 
Вернися завтра, я тебе не вкушу. 
Я в моїх гачах, я тебе не пущу. 
Вернися завтра, я тебе не вкушу. 

Перепрашєю ваші чесні голови, 
але еке сми купив, таке продаю. 

Нарід тото слухав на сали і за
перечені не було. Може дехто не 
всьо дочув, а єк і дочув, то тішив 
си, жи, адіт, тутродженці, а по-
трафлєют по нашому співати і тре-1 
сти си. 

То так достоментни, ек тато ци 
мама тішут си, жи ех дитина, хоц 
ше добре не вогорит, а вже екес) 
паскудне слово вісказало. 

Я тиж заперечені не маю, бо, І 

Т А Н Ц Ю В А Л Ь Й Й И У К Р А Ї Н С Ь К І ! 
А Н С А М Б Л Ь В І Р С Ь К О Г О 

Ти, мамо, хіоа йди на концерт і дітей згР 
бери, бо я мушу йти пікетувати... 

дівку, а дівка на гвавт робит из 
себе хлопа. То не є добре і ліпше, 
аби, єк тот сутрундик сказав, аби 
"куждий тримав си за своє". 

Відав світ настає єкийс енакший, 
і ноші єнакша, і поведенція, а на-
віт співанки, адіт, цавком енакші 
настали. 

Єкос недавно були в нас у Дї-
тройді такі наші співаки, жи то 
співают і тресут си, єк жиди на 
смітнику. Співали ружні співанки, 
а дві я собі навит відписав з тої 
кантички, жи роздавали на сали. 

Там на фармі, 

Там за стайньов, 

Як був молодий, 

Научали тато мої 

Скажу вам самий. 

адіт, навит такий мудрий гадукат, 
єк пан Квітковский, прибив на то
то свою печєтку у "Свободі". Ка
же, жи то світ такий настав і та
ка нова мода. 

Кілко чесу була мода на муд
рих, то тра аби тоті крейзі тиж 
мали свою моду і своє право. Вед-
луґ того, то навит є відповідна 
конститунціе і екстра паліґраф у 
Вашинтоні. 

ІЗ ШКІЛЬНИХ ЗОШИТІВ 
Сфінкс — то є пів жінки, ігів 

П Е Р Е Д П Л А Т Н И К А М льва і пів орла. 
Вдень Земля крутиться довкола 

сонця. Вночі — довкола Місяця. 
Афродита — то хвороба старин-

них греків. 
Наполеон умів диктувати кілька 

листів рівночасно. Тому його на
зивали диктатором. 

Юда продав Христа за тридцять 
долярів. 

Місяць жовтень 
Місяць преси: 
Відкривайте 
ПуляресиД 

* 
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Свій своєму лиха не мислить, як побачить на 
сухому, то в болото тисне. 

Солодким будеш 
деш — розплюють. 

розклюють, гірким бу-

Пес бреше, бо співати не вміє. 

Не дай йому.вічерти, то він тобі не дасть жити. 


