
ВЕЛИКА УКРАЇНСЬКА ЕМІГРАЦІЙНА 
ПОЛІТИКА 

— Ми не дамо ворогам розколювати нас, ми 
самі себе розколимо!.. 



[ЇНТЕРМЕЦЦО 

mm» 
Ходім. Вулиць багато. 
Найкраще йти удвох. 
Ми. не заблудимось. 
Не меркнуть слава, 
Ні доброта, 
Ні вірність, 
Ані страждання. 
Поглянь: собор св. Юра. 
Ми не заблудимось. 

Вже червень піднімається. 
В сандалях діти. 
Ти кажеш: приморозок. 
Ти кажеш: листопад. 
Але цвітуть каштани. 
Цвітуть, цвітуть! 

Ходім. Вулиць багато. 
Найкраще йти удвох. 
Того, що в нас, не розділити. 
Ми, не заблудимось. 
Це наше місто. 

Б а б а й 

ЗАНУДЛИВИЙ БІС 

Він стукнув об шибу: пусти! 
А я відмахнувся: пішов ти! 
А він перевій та й ще він 
Та став та почав та мести 
Багряним, оранжевим, жовтим. 
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Вернувся. А я не пущу! 
Дивлюся, сміюся: ну й досить! 
А він перевій та й ще він 
Вже випив дві бочки дощу. 
На мигах показує. Просить. 

А я не пустив — і не думав! 
А він кривуляв і сварився, 
Чалапав, тинявся і злився! 
Такий перевій та й ще він! 
Прабатька, прадядька, пракума, 
Праправнук бісів вітряних — 
Занудливий біс! Б а б а й 

КОНГРЕСОВІ НЕДОГРИЗКИ 

Дружина головного предсіяника УНС, п-ні Марія Ли-
согір, щиро признавалась: 

— А я ще досі не знаю, яка різниця між мельниківцем 
і бандерівцем?.. Може є якась, але вона мусить бути гли
боко схована. 

Під час затяжної баталії за персональний склад Прези
дії Конгресу сердешний Віктор Конгресовий Приходько спи
тав сусідку: 

— Скажіть, будь ласка, за що це вони спорять, бо я— 
теє, трохи недочуваю і не знаю, об чім мова?» 

— Ваше щастя, пане професоре, що недочуваєте, — від
повіла сусідка. — Шкода вух слухати таку чепуху. 

Голова Президії, проф. Смаль-Стоцький, аж на третій 
день нарад наломився і вже не крякав "УкрАїна", а казав 
правильно "Україна", "український"... Інша справа, що де
яким заслуженим пенсіонерам найвища пора чесно кори-
стати з пенсії, сидіти на теплій печі і не вносити балагану 
в прилюдні зібрання. 

Блискучу орієнтацію виявила п-ні Вокер з Дітройту — 
позичила, тобто вирвала з руки в сидячого побіч бандерів
ця картку до голосування (свою загубила) і так проголо
сувала проти "урядових" пропозицій... 

Страшно неморальна подія сталася на Конгрес) в неді
лю, 3-го жовтня: за словами д-ра Дениса Квітковського, 
в той день делегати "знасилували статут"! 

Хтось на Конгресі сказав: "Якби СВУ та роги мала, — 
всіх людей переколола б!" 

Проза в поезії: "Номінаційна Комісія ударно працювала 
— сама себе до Екзекутиви номінувала". 

В кіоску, що мав надпис "Українська преса у вільному 
світі", ми не надибали, на жаль, "Лиса Микити"... Хтось 
пояснював це так: "На Конгресі забагато "революціонерів", 
тому "Лис" поліз в підпілля". 

Поет Папай схарактеризував Конгрес такою епіграмою: 
"Зміцнили позиції — 
Позбулись опозиції..." 



ТІ Р О Б Л Е М И ІЛЮЗІЇ ПАНА ЗАҐЛОБИ 

Кажуть, що на прем'єрі "Сватан
ня на Гончарівці" в Нью-Йорку 
найбільше оплескували Стецька, 
що означає зріст впливів бандерів
ців і АБН на терені нашої метро
полії. / , 

Кажуть, що у зв'язку з великим 
моральним і матеріяльним успіхом 
побутової комедії "Сватання на 
Гончарівці" дир. В. Квас замовив 
в Ікера союзянську, комедію — 
"Сватання на Союзівці", а В. Коб-
зяр замовив в М. Островерхи "Сва
тання на ГантерІвці", але під умо
вою, що ролю Стецька відіграє М. 
Понеділок! 

Тому що деякі Відділи УККА за-
ложили або плянують заложити 
театральні групи, централя УККА 
заплянувала створення Головної 
Театральної Комісії, одначе досі 
ще не вирішено справи дієт за кож
не засідання, і через те справа "ви
сить у повітрі". 

Кажуть, що в наших театральних 
колах дискутують над поставлен
ням улюбленого "Жайворонка", але 
...в гуцульському виданні! 

ТЕАТРОМАН 

— Де подівся другий вітряк? 
— Ми розібрали, бо для двох 

не вистачало вітру. 

О, добре, що ти нагодився! Почуєш, що тут пишуть 
з Краю, — зраділи мої сусіди й земляки з Бібрецького по
віту, панство Татухи, коли я заглянув до них учора, щоб 
сказати їм "гелов". 

Пан Татух, в окулярах на носі, докінчував читати ли
ста з України, пані ж Татушиха замислено обертала в паль
цях сіреньку конверту, заадресовану фіолетним атраментом. 

— То, бачиш, така справа, — почав коментарем пан Та
тух. — Скортіло мою місис довідатися, скільки в її ріднім 
селі залишилось хат, що мають солом'яні стріхи. Що ж вона 
робить?.. Пипе листа до сестри Явдохи, щоб порахувала всі 
хати, пошиті соломою. А тепер слухай, яка була відповідь: 

"Дорога Сестро, — пише Явдоха, — в нашім селі на 
265 нумерів залишились чотири хати, що мають солом'яні 
стріхи... На стріху і соломи немає тепер звідки взяти, бо 
комбайн як покосить збіжжя, то й на китицю не вибереш. 
Та й не треба в нас більше солом'яних стріх, — тепер кож
на дівка має стріху на голові, розчіхрана, гей опуд. А ще 
коли вбере шпильки на ноги і куценьку, поза коліна, спід
ницю, то тільки стій та дивися, плюнь та вступися. Кажуть, 
це від вас до нас така мода прийшла, бо тут велика зарва-
ниця на все американське!" 

— Чуєш, стара? — перервав читання пан Татух, — як 
наша Америка помагає бідному народові під большевика-
ми?.. Навмисне випускає таку моду, щоб вони, там удома, 
не потребували багато матерії на штани чи спідницю. Тепер 
як посилатимеш пачку додому, втинай всього наполовину. 
Навіщо, скажім, дівчукові чотири ярди нейльону на сукен-
чину, коли і з двох пошити можна?.. 

— А ти до моєї пачки носа не втикай! — заявила рішу
чим тоном дорога моя землячка. — Я за свої гроші поси
лаю, не за твої. 

— Щодо пачок, то в нас кожне має повну автономію, — 
пояснив пан Татух. — Вона, тобто моя супруга, посилає сво
їй родині в Україну, а я своїй до Польщі. От і тепер маю 
праблем, як говорять американці: захотілося моєму братан-
кові на відзисканих землях — мотоцикля! Мовляв, він був би 
дуже радий дістати "на ґвяздку" від вуйка з Америки — 
мотор... Він собі гадає, що вуйко — мільйонер! А, по-дру
ге, теперішня молодь в цілому світі — то ж купа вар'ятів! 
Сяде вітрогон на такого дідька, заженеться в якусь про-
пасть і голову скрутить! І треба мені брати гріха на душу?.. 
Двох старших синів стратив брат у повстанцях, один про
пав на війні, то хай хоч той наймолодший залишиться в жи
вих! 

Про такі й подібні проблеми почуєте майже в кожній 
українській хаті на долині міста Ню Йорку, саме тепер, у 
передсвяточному сезоні, коли покотилися лявіною пачки до 
Краю. І К Е Р 

Старенький Заглоба 
Сидів проти ґльоба, 
Крутив люто вуси, 
Тер лисого лоба. 

Дивився, баніта, 
В те місце, сердитий, 
Де було "моцарство 
Жечипосполітей". 

Та усе пропало! 
"Моцарства" не стало, 
Мов його телятко 
Язиком злизало. 

Лишилась піввільна 
Держава безсильна 
Без "кресуф" багатих, 
Без Львова і Вильна. 

Тому для Заглоби: 
Це не до вподоби, 
Тому світом нудить, 
Мов ковтнув хвороби-

Раптом, мов з нестями, 
Крикнув він: "Не дами!" 
"Львів, Вильно і "креси" 
Повічно за нами! 

В похід! У дорогу!" 
І мов на тривогу 
Хап! внука "шабельку", 
Скік! на гуляйногу. 

Наїжились вуса 
В старого "вяруса" -— 
На "креси" із " U S A " 
Пан Заглоба "руса". 

Комічно, трагічно, 
Трагічно й комічно, 
Тому що в Заглоби 
Сидить дурість вічно. 

ПАНЬКО НЕЗАБУДЬКО 

ДЄЛ\<ЖРАТИ 
-з 

РЕСПУБЛІКАНЦІ 
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В останніх виборах українці мали нелегкий вибір, на кого краще голосувати. 

З 
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• В цьому ювілейному франкському році деяким емі
граційним патріотам особливо поручається читати й декла
мувати на академіях поему їв. Франка "Ботокуди". 

• Вислід 9-го Конгресу Американських Українців цьо
го року гарантує такий самий блискучий успіх Світовому 
Конгресові Вільних Українців у наступному році. 

• Довідуємось, що Шкільна Рада УККА видаватиме ди
пломи тим укаківським докторам і магістрам, що досі їх не 
мають, а титулів уживають. 

• Наші земляки в Торонто поділились недавно ще на 
дві партії: "мазепівців" і "бульбівців". Перші є за виставою 
опери "Мазепа", другі — за оперою "Тарас Бульба". 

• Президент АБИ, Ярослав Стецько, заявив, що про
грама його зайнять не дозволила йому зустрітись з прези
дентом Джансоном на Манільських островах. 

• Після появи протиалкогольних статтей д-р Софії Пар-
фанович у "Свободі" ціни на горілку в Нью-йоркському стей-
ті обнизились до півтора доляра за пляшку. 

• Кажуть, що Любомир Кузьма побив Михайла Остро-
верху у "Свободі" трьома іншими Михайлами: Морозом, 
Осінчуком і Черешньовським. 

• Деякі науковці твердять, що за 50 років буде так ба
гато вар'ятів, що треба буде спеціяльних психіятрів для об
слідування умово здорових. 

еЛио,рч<е>гс?мііи 
Наша преса слушно б'є на сполох, що в підсоветській 

Україні не читають українських книжок. А скільки читав їх 
українська еміграція?.. 

Ви не повірили б, скільки людей є за культом особи, 
але... своєї власної. ' 

Коли в Американському Конгресі зачнуть молитися за 
те, щоб Державний Департамент перестав називати Україну 
— Пенсилвенією? 

Всіх людей на світі треба любити, — навіть Івана Ма
нила. 

Характер — це те, як людина веде себе в темноті... 
Є поети з Божої ласки і з кари Божої. 

Хто скоріше збудує свій хмародер — УНС чи УККА? 
Кожному чесному бизнесменові повинно бути урядово 

дозволено Раз, а добре погоріти. 

Характеристика: Як на жінку без голови, вона витрачав 
забагато грошей на свої капелюхи. 

"Жиди дають з себе все найкраще так само, як оливка 
— коли її витискати" (Талмуд). 

Директор — це така сама людина, як інші, тільки він 
не може собі цього уявити. 

З золотих думок: "Немає більшого щастя, як вийти за
між за дурня" (Гр. Квітка, "Сватання на Гончарівці"). 

ЗАПИСКИ при НАГОДІ 
Була така невинна, що через ціле своє життя не при

снилася ніодному мужчині. 
Залюбився до безпам'яті: забув, що має жінку і дітей. 

— Звідки ми вас вже знаємо? 
— Я Таборова політика... 
— О! Заходьте! 

З ПОЛЬСЬКОГО ГУМОРУ 

На фабриці відбувається мітинг. Доповідач говорить: 
— І так, товариші, наші діти будуть жити в справжній 

соціялістичній системі, а наші внуки дочекаються комунізмуі 
— А добре їм так, хуліганам! — гукнув від порога ста

ренький дідусь-сторож. 
* 

— Що це є хабар? 
— СОЦІАЛІСТИЧНИЙ стиск долоні. 

— Коли кубинці знатимуть, що в їх країні настав справж
ній СОЦІАЛІЗМ? 

— Коли Куба зачне купувати в Америці цукор... 



УМОВА 
Жінка звірюеться: 
— Я маю умову з моїм чоловіком. Я завжди сміюся 

з його старих дотепів, а він зате ніколи не сміється з моїх 
нових капелюхів. 

БЮЛЕТИН 
€ проект, щоби податковий уряд переслав на 1967-ий рік 

такі бюлетені: 
1) Скільки ви заробили? 
2) Скільки видали? 
3) Скільки лишилося? 
4) Просимо нам те прислати. 

АФОРИЗМИ 
Міста треба би будувати на селах. Там свіжіший воздух. 
Дехто з мужчин мав те, на що заслужив. Інші в нежо

наті. 
Бувають люди, які говорять аж до часу, коли щось по

винні сказати. 
Ніколи не розумію, чому на оперу в перших рядах сад

жають глядачів з музичними інструментами. 
Найбільшою приємністю багатства є можливість роблен-

ня довгів. 

СУСІД 
— Ти, синку, що хочеш позичити? Склянки чи тарелі? 
— Тато просили коркотяг. 
— Скажи татові, що я зараз сам принесу. 

КОНГРЕСОВЕ ПОЖНИВ'Я 
— І що ж ти в біса за делегат? Національний 

даток заплатив, тікета на бенкет купив і нічим 
тебе не вибрали?.. 

ВЕЧЕРЯ 
— Я Запросив гостей на вечерю. Приготуй щось відпо

відного. 
— Чи щось, щоб ще раз прийшли, чи щоб більше не 

приходили? 

ДАВНІ ЗНАЙОМІ ^^^^^щщ^^^^т 
Члени АВН і Визвольного Фронту піке

тували разом з мадярами совєтську амбасаду 

ПЕРЕЛИЦЬОВАНИЙ 
„МАЗЕПА" 
Від деякого часу торонтський 

тижневик "Вільне Слово" друкує 
текст лібрета до опери Петра Чай-
ковського "Мазепа", щоб доказати 
опонентам, що ця опера не є про-
тиукраїнська та що вона повністю 
заслуговує на те, щоб нею відзна
чити святочно 100-річчя Канади, 75-
річчя поселення українських піоне
рів та ще й 50-річчя проголошення 
Української Державности на дода
ток. 

Ми докладно простудіювали від
тинки з текстом лібрета, що були 
досі друковані у "Вільному Слові", 
і з рукою на серці мусимо сказа
ти, що нічого протиукраїнського 
в них покищо не знайшли. Навпа
ки, в сцені ч. б, наприклад, — свар
ка Мазепи з Кочубеєм, опера на
бирає наскрізь патріотичного зву
чання, коли Мазепа співає: 

".«Я вже не зречуся 
звільнити народ український 
з ярма, з-під Петра!" 
Коли ж Кочубей заявляє, що він 

залишиться вірним цареві і йому 
тільки буде служити, — хор сер
дюків і гостей співає: 

"Грізний Мазепа і сильний! 
Він — Гетьман, Правитель Укра-

[їни... 
Силою влади своєї 
Він вас (т. зн. Кочубея) розтоп-

[че на порох 
І на спілку зо шведами 
Україну звільнить для нас!" 

— Скажіть, чи ми часом не стрічались на Кар
патській Україні?.. 

* * * » ' 

НАЙбільшість, яка не була заступлена на конгресі УККА 
5 



Здається, найбільш принципові, | 
стоп'ятдесятвідсоткові націоналісти 
повинні бути вдоволені таким па
тріотичним текстом. Просто диву
єшся, як вийшли такі прихильні ук
раїнській визвольній справі рядки 
з-під пера відомого цареславця — 
Олександра Пушкіна?.. 

Але ж кидаєте оком ще раз на 
заголовок тексту лібрета (гляди 
"Вільне Слово") і загадка поволі 
вияснюється. Що ж там написано?.. 
Що оперу Петра Чайковського 
"Мазепа"... "для сцени українських 
Оперних Театрів опрацювали д-р 
Лонгин Цегельський і Дмитро Чу-
тро. Еквиритмічний і віршований 
текст Євгена Крахна. Нью Йорк — 
Філядельфія, 1933 р." 

Тепер ми вже вдома. Тепер кож
ному ясно, чому опера набрала па
тріотично - українського звучання: 
просто — хлопці сіли втрьох, на
лягли на самописи і.~ зукраїнізува-
ли пушкінський текст, тобто, відпо
відно його "опрацювали". Нам, 
правду сказати, ближче незнайомі 
літературно-перекладницькі талан
ти панів Чутра і Крахна, але щодо 
покійного довголітнього редактора 
"Америки" д-ра Лонгина Цегель-
ського, тож ти знаємо, що він був 
моцний журналіст, блискучий сти
ліст, ще й до того реєстрований 
гетьманець, і коли взявся за це ді
ло, він гетьманові Іванові Мазепі 
цілком певно кривди не зробив, не 
осквернив його перед історією! 

Звичайно, в такій ситуації пп. 
опоненти даремно стають на дибки 
та вішають собак на Чайковського 
і Пушкіна, бо й фактично не знати, 
скільки в цій перелицьованій опері 
залишилось від оригінального ігуш-
кінського тексту?™ 

Але за таким токеном, як гово
рять американці, можна б "опра
цювати" чимало інших, дискримі-
нуючих нас, українців, творів, хоч 
би й з ділянки красного письмен
ства. Можна б, для прикладу, зро
бити подібну гецу полякам — "зук-
раїнізувати" україножерний твір 
Генрика Сенкевича "Огнем і Ме
чем". Просто, під час роботи над 
перекладом, зробити з Хмельниць
кого, Богуна й Кривоноса лицарів 
"без скази", а Ярему Вишневець-
кого, Скшетуського і Володийов-
ського показати, як головорізів, — 
і маємо, прошу панів, готову геро
їчну козацьку епопею, на яку дава
но жде наш юний читач та Об'єд
нання Працівників Української Ди
тячої Літератури. (К-р) 

п ени,.ц 
Живе собі м іж нами Панько Колода. Чоловік 

молодий, чубатий, балакучий, горлатий. Все на 
тому Колоді — по останній моді. 

Вигляд у Панька молодецький. А кр ім того 
він ще й учений, він І друкований. Тільки біда 
— не гаразд підкований. Зайняв у житт і дивну 
позицію, став у непримиренну «опозицію». На 
Паньків смак — усе в нас не так, і лінія не та, 
і не туди вона поверта. 

Спекулює Панько своїми правами, жонглює 
словами, часом навіть апелює до народу. Але 
ніколи слухати народові кожного Колоду. Наро
дові треба працювати, у нього діла багато. 
Йому, народові, м іж іншим, треба й Панька 
годувати І одягати, бо Панько ж — жрець нау
к и , окрім пера, нічого не бере в руки . Отож і 
доводиться народові п іклуватися, щоб був у 
Панька І стіл, щоб було й на столі, щоб мав він 
теплу хатку і щоб жив у достатку. Член же 
с ім' ї нашої, то як же інакше? 

Народ же — як родина, як с ім 'я єдина. 
Але минув недовгий час, і Панько таки по

тряс... Потряс, та не нас. Почули заморські па
нове патякання Панькове. Та як розходилися, 
та як заходилися! Зробили з нього діяча міжна
родного, мученика благородного. I хоча Колоду 
не торкнув ніхто й пальцем, оголосили його ве
ликим страждальцем. 

Бі-бІ-сі галасує: 
— КаравулІ Арештували! 
«Голос Америки» доходить до Істерики: 
— В кайдани закували! 
— В хурдигу замурували! 

Але Паньно мовчить. Подобається йому ходи
ти на волі у мученицькому «ореолі». 

Весною цього року українськ і буржуазнона-
ціоналістичні угруповання за кордоном розгор
нули вельми бурхливу антирадянську кампа
нію, в центрі якої опинився київський літера
турний критик Іван Дзюба. Часописи і журна
ли, радіопередачі і різного роду «мистецькі 
студії» в закордонному націоналістичному жа-~ 
буринні зчинили страшенний лемент з приводу 
того, що на Україн і , мовляв, «затискують» мо
лодих письменників і критик ів , саджають їх у 
тюрми, і що такою черговою «жертвою» став 
тепер 1. Дзюба, якого нібито засуджено «на QO-
ки концтабору й вивезено на Сибіо» 

А Дзюба в цей час то спокійно відпочиває в 
будинну творчості Спілки письменників Украї
ни в Ірпені , то безкоштовно лікується в санато
рії під кримським сонцем, то прогулюється ПІДГ 
ниївськими каштанами, прямуючи на роботу до 
Академії наук УРСР. 

Але не треба думати, буцімто І. Дзюба нічого 
не знає, яка метушня зчинилася за рубежем на
вколо його імені. Ставши розмінною монетою 
У брудній грі антикомуністичних сил Заходу, він, 
здається, аж загордився, навіть носа почав ко
пилити. Хоч, до речі сназати, ніс він копилить 
уже давненько, то йому не подобається метод 
соціалістичного реалізму, то загалом його не за
довольняє наш радянський спосіб життя. У всіх 
цих випадках він кричзв де треба й не треба, 
висловлював свої «протести», намагався давати 
«рекомендації». Був невгамовним і непримирен
ним. 

Ск ільки ми вже бачили і чули цих «кампа
ній», «заходів», промов, заклик ів , спрямованих 
проти Радянської України та її народу, який в 
братньому єднанні з усіма трудящими Країни 
Рад впевнено будує своє нове життя. Час від 
часу проводяться за нордоном, зокрема в США, 
всілякого роду демонстрації, виступи в конгре
сі «на захист України», «тижні поневолених на
цій», «дні визволення України» тощо. Так що 
нам до цього не звикати. Ми добре знаємо, за 
що ми боремося і з ким ми в цій боротьбі. 

А з ким ви, І. Дзюба? 
Мовчите? 
А треба б відповісти радянській громад

ськості. . . 

НАГІНКА НА і. ДЗЮБУ м д ц ^ ^ ц ^ щ д щ 
Хто знає про правдиву ролю советського журналу "Пе

рець", перед яким звітуються навіть прокурори в рубриці 
"ПЕРЕЦЬ ПОМІГ", той зможе здати собі справу, чим саме 
є для І. Дзюби карикатура, поміщена в "Перці" ч. 17, яку 
ось передруковуємо, як теж і фейлетон, з якого беремо більш 
суттєві уривки. 



Недавно прошуміла 9-та конвенція УККА виявила бага
то несподіванок, що заскочили всю нашу "американську Ук
раїну"! 

Передусім виявилося, "як на долоні", що оба наші се-
ніори, "батьки народу": Джов Лисоваер (званий популярно 
Лисогором!) і проф. Роман Смаль-Стоцький не вміють пере
водити парляментарно зборів! З того титулу удостоїлися 
"поученій" від молодших делегатів. 

*** 
Не було часу на 7 доповідей уступаючої управи, що ма

ли бути підставою до дискусії, але зате кільканадцять "оке-
їв" самі себе реклямували, і їх "виносили по-під небеса" їхні 
партійні соратники, д-р Л. Добрянський і д-р Ярема, бо це 
було перед виборами, а "передвиборчий цирк" належить вже 
до американської традиції!!! 

*** 
Хоч не було над чим дискутувати, то до дискусії зголо

силися аж 83 промовці, але вони ніколи не трималися трьох 
мінут, "фурт файтувалися" з головою зборів, що втратив нер
ви й "обтинав" на половині слова невгомонних промовців. 
Один з них почав свою промову від біблійної історії: 

— Коли до премудрого царя Соломона прийшли дві жін-

Проф. Смаль-Стоцький не витримав і ревнув: 
— Дайте вже спокій жінкам! — за що дістав оплески 

від усіх жінок... 
*** 

Деякі делегати пробували своїх сил у... "філібастерці", 
тобто затягали дискусію у сліпий кут. Напр., невгомонний 
"севеушник" Олекса Калиник цілу годину боровся, як лев, 
щоб дістатися до Революційної Комісії, а коли йому вкінці 
заявили, що "якщо бажаєте, то можете зайти туди", то він 
тоді гаркнув: 

— Ну, то я тепер знімаю свою каньдідатуру! 
Але дорогоцінна годинка пропала... 

*** 
Властиво "геройкою" конвенції то була древня "бабця" 

Міхалінця Чайковська з Філядельфії, що забирала слово 
в кожній справі та розвеселювала знуджену публіку. Коли 
була мова про потребу нового репрезентаційного дому для 
УККА, то "бабця" склала таку "історичну заяву": 

— Я сама об'їду всіх моїх знайомих і зберу від них 
грубші гроші на дім УККА, але... дайте мені авто і.- моло
дого шофера! 

*** 
Після того, як проф. Лев Добрянський відкрив ""по-ан-

гельськи" конвенцію, а деякі американські гості говорили 
хоч кілька слів по-українськи, то наша темпераментна "баб
ця" не витерпіла і склала таку заяву: 

— Як американці вітають нас по-українськи, то чом наш 
президент УККА Лев Добрянський не навчиться хоч сло
вечка по-українськи і не привітає нас хрещеною мовою? 

За це дістала бурю оплесків... 
*** 

А прикінці, коли деяких делегатів обгорнула "шевська 
пасія" і вони почали резиґнувати з постів в управі УККА, 
то "бабця", плачучи ревними сльозами, роздираючим серце 
голосом заявила: 

— Закличте Ярему, нехай зробить похорон УККА!.. 

ТАКОЖ У МІСЯЦІ ЛИСТОПАДІ СКЛАДІТЬ ВАШУ 
ПОЖЕРТВУ НА ЛІТЕРАТУРНО-ДОПОМОГОВИЙ 

ФОНД „СЛОВА"! 

^/v*rrU7 

Фирминтуе у нашім народі руж-
на-преружна кров. 

Бо, єк пише гисторія, то почерез 
нашу землю пересували си ружні 
народи і кочовники. Тілко ех бу
ло, жи всех нараз запаметати теж-
ко. 

Єкіс саримати, пополовці, мамон
ти, ци ше екіс там кубійонти і ґо-
ґоци. Були навит тоті песиголовці 
і єкіс каламути. 

Богато з них вже навит си по
забували, ек от тоті скинти, ци 
екіс тірітайки. 

Єдні з них пастушили, енчі за-
труднювали си мисливством, ше 
енчі жили розбоями. Деякі нич єно 
фурт воювали, а деякі торгували 
ружним крамом. 

Тото всьо і ше навит білше на
писано в ружних старих книшках, 
але жадна гисторія не каже, де по
тім тоті народи і кочовники поза-
дівали си. Але не тежко вгадати, 
жи всьо тото так помішело си з на
шим народом, жи сліду по них не 
лишило си. Адіт, вже за нашої га
мети були в нас, ци то шваби, цн 
полячки, ци навит прості цигани, 
жи поволи закорінювали си в на
шій руский грунт. 

Дивіт си, кілко й тепер у нас та
ких, жи ше вчора був фолшдайче, 
а нині вже загорілив бандирівец, 
хоц пізнати, жи кров у нім ше 
донирветром грає. 

Жи в нашім народі замішена 
ружна кров і ружна натура, то пі
знати на кождім кроку. Адіт, дай-
минато в неділю в церкві на Хва
лі Божій. Куждий ніби напамет 
знає, коли тра встати, коли клека-
ти, а коли дрімаючи сидіти у лав

ці. А ек воно відбуває си в куж-
дій нашій церкві і то куждої не-
гілі? Все сидет ,а тут екийс еден 
схопит си, встане і стоет. Ніби то 
він ліпше від енчих знає, коли си 
встає, а на дійсни, то у нім відо-
звала си екас енакша кров. Віді
звав си у нім екийс давний тіри-
тайко, жи ек молив си до сетого 
камені, то не сідав. Чєсом у церк
ві є білше таких тіритайків, то за
раз за ним устают, але чесом нема, 
єно екіс хорвати, ци сироїди, то 
не встают, і тот тіритайко постоет, 
ек патик, сам на цалу церков, а 
потім сідає, гакуратни тоди, коли 
все встают. 

Єк смо були ше в Старім Краю, 
то смо такої ружниці у натурі не 
відчували, бо ек було село, то та
ких, дайминато, каламутів було пів 
долішного села. Все були єдної 
крови і єкос межди собов си згод
жували. Єк ішла сварка, то аж 
з тамтими, жи на горішнім кінци, 
або аж на другім селі, жи похо
дили від кривичів, або навит тата-
рів. 

На нашій нещєсливій емігранті, 
то так не є. Бо возміт єдну вули
цю ув Нівйорку, ци шесту, ци се-
му, то хто там з наших замешкує? 
Єден мамонт, два дулібани, еден 
циган, три рохдайчі, і ще пару ка
ламутів. Кождий з екогос єнакшо-
го села і енакша у нім Кров си 
варит. 

Через тото нема у нас згоди ані 
у тім Укакаці, ані деинде. Бо на
туру куждий має єнакшу і карак-
тір. 

Буде, адіт, такий, жи свого коп
не, а поїде дес аж на Формонзу і 
ме цюлювати си з косооким ази-
янтом. 

Або, єк екийс вже писав у казе-
ті, жи деєкі наші порозуміют си 
на міґи из калмуками, а з другими 
своєма українскими людьми рідним 
єзиком зговорити си не годні. 

Відав екас кров у них си відзи
ває єнакша — і дацо.'.. 

Н А ? Ж Д Р У Л Т ^ В И Р Н О Ї УКРАШИ" Д , С Т А В 

Редактор Д . ЦМОКаленко 
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ПІСЛЯ ҐАЛЯ-ПРЕМ'ЄРИ 
— Скажіть, друже, як вам спо

добалось "Сватання на Гончарів-
цін? 

— Весела штучка, тільки політич-1 
но не витримана! Того Отецька тре
ба було абсолютно назвати іншим 
іменем! 

З АМЕРИКАНСЬКОГО ГУМОРУ 
— Чому треба двох гріньорів, 

щоб відкрутити жарівку? 
— Бо один тримає жарівку, дру

гий крутить драбиною... 

ЩИРИЙ КОМУНІСТ 
В закусочній, при чарці, сидять 

підхмелені реб'ята. Один, обнявши 
другого за шию, говорить: 

— Знаєш ти, Ванюша, за що я 
тебе люблю?.. Не за те, звичайно, 
що ти хабарник і злодій, не за те, 
що пишеш на нас доноси і жінку 
свою б'єш, а за те, що ти такий 
добрий, щирий комуніст! 

НЕ ПЕРЕШКОДЖАТИ! 
Кажуть, що на дверях кабінету 

президента Франції ген. де Ґоля 
висить така табличка: "Не пере
шкоджати! Стукати лише на випа
док вибуху третьої світової війни!" 

СОВЄТСЬКИЙ ВИНАХІД 
— Таварищу, я якраз винайшов 

щось, що виконує працю 50-тьох 
мужчин. Це — сорок жінок. 

В АНГЛИ 
Чужинець питається англійця, 

коли саме в Англії є літо. 
— Це тяжко предвидіти, — каже 

англієць. — Минулого року при-
дало на середу. 

ВІДБУВСЯ ДРУГИЙ ЗЧЗД УКРАЇНСЬКИХ ЖУР
НАЛІСТІВ, НА ЯКОМУ ЗГОТОВЛЕНО КОДЕКС 
ЕТИКИ 

Каже друг до друга: 
В Кукурби найкраща обслуг г̂  
Tel. 

8 M I L E & BEECH 
К Е 1-1303, К Е 1-1304 and 

531-9599 

WALT'S SUNOCO 
SERVICE CENTER 

& 

— Тепер новий клопіт: 
кодекс обходити... 

видумувати, як цей 

Котить листом листопад, 
Дмуть вітри безлично. 
Тепло І затишно. 
А в „Веселці" — благодать, 

Не забудьте нашої адреси: „ВЕСЕЛКА", 144 
Друга Евню в Нью-Йорку (в Пластовому Домі). 

НАШІ ПРИХИЛЬНИКИ 
10.00 дол. Д-р М. X. 
По дол. 3.00: Д. Березовський — 

Детройт, М. Дребич — Бронкс, Д-р 
В. Вірщук — Мейпелвуд. 

По дол. 2.50: В. Ващенко — Мюн
хен. 

По дол. 2.00: М. Корінець — Лос 
Анджелес і Ю. Бабій — Ватерльо. 

По дол. 1.50: О. Стефанишин, В. 
Кордуба, С. Когут, І. Журківський, 
мґр. С. Ганас, пані В. Дебайло, Д-р 
Я. Музична, В. Лехицький, Д-р Я. 
Кривяк, С. Костик, Л. Татух і інж. 
П. Плюйко. 
В. Мусяк, О. Хомяк, Д-р Я. Сидо-
.рак, о. Л. Мудрий, Т. Бойко, А. 
•Чепига, Д-р М. В. Гнатюк, О. Кунь-

ко, Б. Попель, Я. Розумний, В. Си-
галів, Є. Притула і А. Таланова. 

Дол. 1.00$ Д-р Л. Коваль. 
По 50 цент, до передплат долу

чили: М. Яворський, М. Бобер, Р. 
Копачівський, К. Пастушак, О. Ба
лабан і М. Романко. 

Т. Пастернак, Д-р І. Гурко і 
Б. Весоловський. 

Щиро дякуємо! 
Умови передплати в ЗДА і Канаді: 
річна передплата — дол. ЗЛО 
піврічна передплата — 1.80 
Editor Edward Kozak 
Address: T H E F O X " 

4933 Larkins 
Detroit, Michigan 48210 


