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Π ΡΩ ΤΟ ΦΑΝ Η Σ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Ο Μ ΙΛ ΕΙΗ  ΑΓΓΛΙΑ
3Κύριε 
Ή ι β ν δ ν ν ζ ά ,  _____
Είς δύο πρωϊνάς εφημερί

δας έδημοσιεύθησαν άρθρα ύ- 
*ό τόν τίτλον «Τί θέλει Λ ’Αγ 
γλία;». Καίτοι είμαι πολυ προ 
χωρημένη στά χρόνια — δλοι 
μέ άποκαλοΰν «γηραιά Άλβι- 
ωνα» — έν τούτο ις θά ύποστω 
τών κόπο νά άπαντήσω είς τούς 
κ.κ. άρθρογράφους.

θέλω λοιπόν, δ,τι θέλετε κι 
έσεΐς, μέ άλλους λόγους «δ,τι 
θέλει ό λαός», υπό τήν προϋ 
πόθεσι φυσικά, δτι δ Λαός θέ
λει έμένα. Διά νά τά ποΰμε 
περισσότερο καθαρά, θέλω την 
φιλία σας.

Μέ κατηγορείτε δτι σάς έ
χω βάλει καί τρώγεσθε. Αύτό 
εινε ψεΰδος, ’Απορώ πως άπο- 
δίδουγ σέ μένα. γρηά γυνα1- 
κα, τέτοια πράγματα. Δέν 
πταίω έγώ πού τρώγεσθε. Πάν 
τοτε είσασθε γκρινιάρηδες. 
Βέβαια δέν σας αποκρύπτω δ- 
τι δέν κατέβαλα άλλά ούτε 
καί θά καταβάλω προσπαθεί· 
«ς διά νά παύσετε νά τρώγε- 
«θε. Φοβούμαι δτι σέ μιά τέ
τοια περίπτωσι, θά άρχίζετε 
νά γκρινιάζετε δλοι ένωμένοι 
είς βάρος μου.

Επτά έκατομμύρια γκρινιά 
ρηδες ένωμένοι) Τό σκέπτομαι 
μονάχα _ καί μοΰ έρχεται νά 
τρελλοώώΙ Καλύτερα νά γκρι 
νιάζετε μεταξύ σας.θέλετε τόν 
Βασιλέα; Φέρτε τον Βασιλέα, 
θέλετε Δημοκρατία; Κάνετε
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Δημοκρατία, θέλετε κουκουέ 
δυκρα... ά δχι, έδώ θά έπέμβω 
διά νά σ ά ς  προστατεύσω διότι 
είμαι βεβαία πώς δέν τήν θέ
λετε. Έ ν  πάση περιπτώσει κά 
νετε δ,τι θέλετε έκτος άπό i- 
κεΐνο πού όπωσδήποτε δέν πρέ 
πει νά θέλετε άφοΰ —δπως ύ- 
ποστηρίζετε δλοι σας— θέλετε 
τή φιλία μου. θέλετε νά κατα
λάβετε; Τά γεγονότα θά σας 
κάνουν νά τό καταλάβετε 
Προσέξετε μόνο νά μή ξυπνή 
σετε άργά. Συνεννοηθήκαμε; 
Νομίζω ναί. "Αν δχι, θά λυπη
θώ πολύ γιατί είχα τήν Ιδέα 
δτι_ είσασθε έξυπνοι.

Ξέχασα νά σάς πώ καί κά 
τι άλλο. Μού άρέσει πάρα πο
λύ τό κλίμα τοΰ τόπου σας. 
Γνά τήν ήλικία μου εΐνε δ,τι 
χρειάζεται, θά σας έπισκέπτο 
μαι τακτικά.

Σάς ίητώ συγγνώμην, κ. Δι- 
ευθυντά, πού σάς άπησχόλησα 
μέ τό γράμμα μου καί έτσι 
σάς έστέρησα τοΰ πολυτίμου 
χρόνου σας τόν όποιον θά μπο
ρούσατε νά διαθέσετε έλληνο- 
πρεπώς είς κανένα πολιτικό 
καυγά

ΓΗ ΡΑ ΙΑ  ΑΛΒΙΩΝ

Υ.Γ.—'Τόν άνταποκριτήν τών 
«Τά'ίμς» μπορείτε νά τόν διώ
ξετε. Δέν θά μοΰ κακοφανϋ 
καθόλου.

I Π Α Ν Τ Ο Υ  Τ Α  Ι Δ ΙΑ Τ

Σ Τ Α  Σ Α Ρ Α Ν Τ Α
Ακόμα δέν άνάσανα 

καί δός του νέα βάσανα...
-« Ο Τίτο στά έδάφη μας 
ζητεί νά βάλβ πόδι».

-«Έκεΐ πού μ ά ς  χρωστάγανε 
μ ά ς  τρώνε καί τό βώδι»...

—«Στά Σαράντα δέ ό Τίτο, 
τ93ύ γινόνταν σκοτωμοί 
τ’ ήτο;»,
«...Μή»..

ΑΣΜ Ο Δ Α ΙΟ Σ  ι

ΤΟ 0121ΕΥΟ 
TOY MAKAPIQYATOY

ΜΙΑ ΣΟΒΑΡΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
Ως γνωστόν δ «Λαουτζίκος» 

ίχει ταχθή άναφανδόν ύπέρ1 
της αύξησεως τών μισθών τών 
ύπαλλήλων.

Άλλά έπειδή νόμιζα μεν δτι 
έπί τοΰ ζητήματος α°τοΟ, 
τοΰ τόσον σοβαρού, πρέπει νά 
έκτεθώσιν άπασαι αΐ άπδφεις, 
παραχωροΰμεν ευχαρίστως 

τάς στήλας μας πρός δημοσΐ- 
ευσιν της κάτωθι διαμαρτίλ 
ρίας.

Κύριε Διευθυντά, 
Έπληροφορήθημεν δτι κατά 

τάς έορτάς του Πάσχα γίνεται 
σκέψΐς νά δοθή μία οικονομική 
ένίσχυσις είς τους ύπαλλήλους 
διά νά έορτάσουν καί νύτοβ 
συμφώνως πρός τά έλληνικά

έθιμα τήν Αγίαν αΰτήν ήμέ- 
ραν.

Δ ιαμαρτυρόμεθα έξ δλης 
ψυχής πρός όλόκληρο τήν πε 
τολιτισμένην άνθρωπότητα διά 
τήν άναλγησία τήν όποία σκο
πεύει νά δείξη τό Κράτος είς 
βάρος τής τάξεώς μας, ή δ
ποία ύπέστη άγριον σφάγιά 
σμόν ύπό των δυνάμεων κατο 
χής καί ύπό τών έλασιτών.

Διότι είμεθα άπολύτως βέ
βαιοι, κύριε Διευθυντά δτι είς 
βάρος μας θά καταλήξη πάσα 
ένίσχυσίς τών ύπαλλήλων.

Μετά τιμής 
Πολλά Αρνιά

Υ.Γ.— θέλομεν νά πίστεύω- 
μεν δτι τά περί ένισχύσεως εί
νε άπλαϊ διαδόσεις...

Η Φ Ο Ρ Ο Λ Ο Γ ΙΑ  Τ Ω Ν  Τ Τ Α Ο Υ Τ ΙΣ Α Ν Τ Ω Ν

Πιστεύω είς ένα Μάκ—Μίλ
λαν, τόν δι’ ή μάς τούς 'Έλλη
νας καί διά τήν ήμετέραν 
άντιβασιλείαν κατελθοντα έκ 
Λονδίνου και ύποστηρίξαντα 
Πλαστήραν τόν δυναμικόν τόν 
έπιστολογραφήσαντα καί Ε
πειτα αύτόν έκδιώξαντα.

Καί είς δλα τά κόμματα τά 
άλληλοφαγωθένα και άλληλο- 
τρωγόμενα καί οΰτω τήν ή 
μετέραν Άντιβασιλεία σταθε 
ροποιήσαντα.

Τά ανελθόντα είς τάς άρχάς 
καί έπαναστατήσαντα κατά 
τοΰ Μάρξ τάς γραφάς καί νι- 
κηθέντα καί κρημνισθέντα καί 
(ποΰ ξέρεις τί γίνεται;ή πά 
λιν έρχόμενα μετά δόξης 
κτεΐναι ζώντας καί... Λαϊκούς 
καί Φιλελευθέρους όπότε της 
άντιβασιλείας μου πρό πάν
των τών αιώνων. Θά σημάνη 
τό τέλος.

Καί εις τό μίσος τό “Αγιον 
τό κύριον τό ζωοποιόν τό έκ 
τής διαιρέσεως έκπορευόμε- 
νον, τό λαλήσαν διά τοΰ... 
Τσουδεροΰ, είς μίαν Ελλάδα 
τριηρημένην, ήτοι Βασιλικήν 
Δημοκρατικήν καί Κουκουεδι- 
κήν.

Όμολογώ ωφέλειαν έμου 
έκ τών πολιτικών καυγάδων.

Προσδοκών παράτασιν αΟ-
τών.

Καί ζωήν τής Άντιβασιλεί
ας μου άίώνιονι άμήν.

ΧΙΤΛΕΡ.—Είναι σκηνοθεσία τών "Αγγλων... 
Ο ΑΓΓΛΟ Σ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ. — Οϋτε συζή-

τησις...

-Τί πληγή πού είναι κι* αύτοί ct ζητιάνοι.

ΤΟ ΟΗΤΕΥΠΟΥ Ε.Α.Μ.
Πιστεύω εις μίαν Λαοκρατί

αν. Μητέρα παντοσφάχτη ρα, 
κ οσμοχαλαστ ροϋ πάσης Ε λ 
λάδος, ορατών τε πάντων Kod 
άοράτων.

Λαοκρατίαν έκ δημοκρατί
ας, ού ποιηθεΐσαν όμοούσιον 
τη μητρί, δι’ αθτό καί τά πάν
τα έγένοντο ώς.,. έγένοντο.

Τήν δι’ ή μάς τούς έαμίτας 
καί τήν τών άλλων καταστρο
φήν κατελθοΰσάν έκ τών δρέ- 
ων καί όπλισθεΐσαν καί έπανα 
στατήσασαν καί πρδ τών *Άγ 
γλων... περιέργως βρωμύσα 
οαν.

Καί ήδη άναμένουσαν τόν
τρίτον γΰρον, κατά τοΰ Μάρξ 
τάς γραφάς. ίνα καθεζομένη 
έπί τών λαιμώγ *ών δεξιών 
καί άντίφρονοΟντος ίΛϊντδς, 
έγκαινιάσΠ σφαγήν ής ο«κ έ· 
σται τέλος. ·<>.'

Καί εις τόν Σβώλον τό κο- 
ρό δο, τόν σύν. λαοκρατία καί 
Σ  ιάντον συιιπροσκυνούμενον 
καί συνδοξαζόμενον καί διά 
τοΰ Χωνιού λαΚήσαντο.

Είς μίαν άγίαν σφαγήν κα 
Ολικήν καί άμείλικτον.

Όμολογώ έν... Βάρκιζα ά- 
φεσιν Αμαρτιών.

Καραδοκώ έπανάστασιν ή- 
μών

Καί ζωή σέ λόγου μας at- 
ώνιον άμήν.

Ή  ένδεκάτη όλομέλεια τής
Κεντρικής Επιτροπής τοΟ Κ. 
Κ. Ε .  έλαβε χώραν «κάπου 
εις τήν Ελλάδα» μεταξύ τής 
πέμπτης καί δεκάτης Απριλί
ου. Δημοσιογράφοι δέν παρέ
στησαν είς αύτήν πλήν ένός 
συντάκτου τοΰ «Λαουτζίκου» 
δστις παρεκλήθη νά δώση τόν 
λόγο του, δτι θά τηρήση έχε- 
μύθεια σχετικώς πρός δσα έ- 
πρόκειτο νά άκούση καί νά Ι 
δη. Ό  έν λό>φ συντάκτης μας 
δστις είνε μέλος τοΰ Κ. Κ. Ε. 
έδωσεν καί έκράτησε τόν λό
γο του κατά κουκουεδικόν 
τρόπον. Μετά τό πέρας τής 
συνεδριάσεως τής όλομελείας 
άφησεν είς τά γραφεία μας
τάς κατωτέρω σημειώσεις, ol
όποιες περιεχουν δχι μόνον τά 
δσα συνέβησαν είς τήν δλομέ 
λείαν άλλα καί τά δσα δέν 
συνέβησαν είς αύτήν.

*
Εΐνε ή ώρα δεκάτη πρωινή. 

Ο σ. Σιάντος κάθεται άνα- 
παυτικά σέ μιά πολυθρόνα 
καί, καπνίζει ναργιλέ. 01 σ.

«Κορό·δα, άρχικορόϊδα καί 
κοροϊδάρες. Τά σύμφωνα τοΰ 
Λιβάνου καί τής Καζέρτας τά 
υπογράψαμε γιατί μάς τύλιξ* 
ό Παπανδρέου. Δέν έπρεπε νά 
δεχθούμε αυτές τίς συμφωνίες 
Κάναμε λάθος. Τό κίνημα του 
Δεκεμβρίου τό κάναμε γιατί 
υποτιμήσαμε τίς δυνάμεις τής 
άγγλοελλήνικής άντίδρασης, 
Κάναμε λάθος. Άλλά μιά καί 
κάναμε τό κίνημα έπρεπε νά 
δεχτούμε τίιν συνθηκολόγηοι 
δταν έγινε ή σύσκεψι τής «Με
γάλης Βρεττανίας». Ή  άρνη- 
σίς μας ήταν λάθος. Έκτελέ 
σεις δέν έπρεπε νά κάνουμε. 
Α^το fjxocv λάθος. Ομήρους 
δέν έπρεπε νά πιάσουμε γιατί 
ρεζιλευτήκαμε σ* δλο τόν κό
σμο. Αύτό ήταν λάθος. Ποιος 
διοικούσε τό κόμμα δταν γ ί
νανε τά λάθη;»

—«Έσύ».
«Ποιός πρέπει νά διοική 

τωρα;» ■
—«Έσύ» φώναξαν ,μ’ Ινα 

στόμα δλοι ol σύνεδροι.
Ή  συνεδρίασις τελείωσε β- 

πως άρχισε. Δηλαδή άπόλυτα 
δημοκρατικά.

Φεύγςντας μέ κατέλαβε *  
ενθουσιασμός καί φώναξα:Κ.Κ.Ε. κάθονται^τριγύρω άίόΐ E L *

τόν άρχηγό καί τοΰ κάνουνε <Ζητω .τά λάβη». 
άέρα. Τά άλλα μέλη τής όλο-1 - ■
μελείας πηγαινοέρχονται στήν 
κουζίνα άλλάζοντας τίς φω
τιές τοΰ ναργιλέ τοΰ Σιάντου 
—άγά. Σέ  μιά στινμή ό άρνη. 
γός έβηξε. Τότε δλα τά μέλη 
έσπευσίχν καί συγκετρώθη 
καν τρομαγμένα τριγύρω α
πό τόν άρχηγό. Ή  συνεδρίασι 
είχε άρχισει διά νά συνεχισθή 
δημοκρατικώτατα. ΤΗΛΕΓΡ<ΦΜ#4ΤΑ

Πρώτος μίλησε δ Σιάντος—
Πασάς. Τό χουρχουρητό τοΰ 
ναργιλέ του εδινε μιά ξεχωρι
στή ύποβλητικότητα στο»ν 
γους του.. Χωρίς m ptm p» ^ άνίχΧΡονι^Τ,κή. 
φές, χωρίς μασημένα λόγια— ι τ καταργηθή άφεύκτως».
δπως συνηθίζουνε νά κάνουνε! . .
οί άστοί πολιτικοί—ό άρχη.1 _  -·τΊν  Ελλάδα πάντα με>νβ.
γός τράβηξε κατ’ εύθεΐαν στό είσαι έκε1.
Ψητό; Είπε πάνω κάτω τά

Τ Ι Μ Ε Σ  Π Α Ρ Ο Ν
—«Βασιλευομένη είναι, 
στόπ. άναχρονιστική.

έξής:
Στόπ. Γεώργιος... ό έκτος.

ΑΣΜ Ο Δ Α ΙΟ Σ
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ΚΑΤΣ ΙΓ Ε Ρ Α Ν : Συμφωνού

με μαζί σας έπί τοΰ δτι ή ά 
χαριστώ τών Ελλήνων δέν ε 
χει δρια. ’Αντί νά σας άπονεί- 
μουν καί παράσημο διότι κα
ταφέρατε καί συγκεντρώσατε 
διακοσίας όκάδας χρυσόν τόν 
όποιον ασφαλώς θά είχον πά
ρει οί κατακτηταΐ μαζι τους, 
οΐ άχάριστοι Έλληνας σάς 
ΘεωροΟν δοσίλογο καϊ σάς κα 
τάσχουν τήν περιουσία σας, 
ή όποια εΐνε προϊόν εθνικής 
δράσεως μ ιά ς  τετραετίας. Διά 
τής εγκληματικής αύτής πολι
τικής θά έπέλθη μαρασμός κά 
θε Ιδιωτικής πρωτοβουλίας 
καί θά τροτυματισθή καιρίως 
τό δλον οικονομικό μας σΰστη 
μα, τό όποιον έπί τής ιδιωτι
κής πρωτοβουλίας βασίζεται.

Σάς κατηγορούν, διότι συγ
κεντρώνατε, λέει. καί άποστέλ 
λατε τά λάδια ε'ίς τήν Γερμα
νίαν. Λησμονούν οί άνόητοι, ό
τι παραλλήλως πρός τό λάδι 
συγκεντρώνατε κα! χρυσόν ό 
όποιος θά χρησιμεύστ) διά τήν 
άνοικοδόμησιν τής Χώρας. Λη
σμονούν οΐ αμαθείς διώκται 
σας, ότι κατ’ αυτόν τόν τρόπον 
μαραίνεται τό έξαγωγικόν έμ- 
πόριον. Άλλά πρό παντός πα
ραβλέπουν δτι διά τής άντεθνι 
κής των δράσεως μάς έστέρη- 
σαν ένός... έθνικοΰ ευεργέτου! 
Διότι έμεις εΐμεθα βέβαιοι δτι 
μετά τινα χρόνο 0ά άναγιγνώ- 
σκαμε είς τήν στήλην δωρεών 
τών έφημερίδων: «Ό κ· Κατσί 
γέρας μάς άπέστειλε χιλίας 
5 ρ αχ μάς ύπέρ τοΰ ασύλου τών 
ανιάτων». Κατόπιν δμως τής 
κατασχέσεως τής περιουσίου 
οΟ·ς ασφαλώς δέν θά κάμετε 
δωρεάς καί οί ανίατοι θά πα
ραμείνουν... άνίατοι. Τελευ- 
τώντες σάς συλλυ-ποΟμεθα 
διά τό πάθημά σας καί σάς 
παρακαλοΟμε νά μάς πληρο
φορήσετε έάν έχετε καί άλλη 
αποθήκη χρυσοί έκτος άπό 
τήν άνακαλυφθεϊσαν.Έάν μας 
πήτε ποΰ εύρίσκεται ή έν λό
γοι άποθήκη σάς ύποσχόμεθα 
νό άποστείλωμεν έμεΐς υπέρ

τών άνιάτων όχι μόλο δοαχ- 
μάς χιλίας άλλας χιλίας έκα- 
τόν.

θ. ΣΟΦΟΥΛΗΝ: Ό  κ. Πα
πανδρέου παρητήθη. Τώρα εΐνε 
πρωθυπουργός ό κ. Βούλγα
ρη,. Καί εΐνε μέν καί ό κ. 
βούλγαρης παλαιός βενιζελι- 
κός άλλά μάς έδήλωσεν. δτι 
δέν σκοπεύει νά άναμιχθή είς 
τήν πολιτικήν. Κατά συνέπει- 

1 ocv μπορείτε άφόβως νά ύπο- 
] στηρίξετε τόν κ. Βούλγαρην.
Δέν υπάρχει κανείς κίνδυνος 

ί νά σάς πάρη τό κόμμα.
Επαναλαμβάνουμε. Ό  κ.

' Παπανδρέου παρητήθη πρό τε- 
: τραμήνου. θά σ«ς βοηθήσουμε 
! νά τό θυμηθήτε.

Τότε —πρό τετραμήνου— εί
χε γίνει ένα κίνημα. Κατά τήν 

1 διάρκειαν αύτοΰ του κινήμα
τος έγινε μία σύσκεψις είς τήν 

| όποίαν εϊχατε πάει καί έσεΐς. 
Παρευρίσκετο μάλιστα είς τήν 
σύσκεψι καί ό κ. Πλαστήρας. 
Μετά τήν σύσκεψι ό κ. Παπαν- 

I δρΐου παρητήθη. Τό θυμάσθε;
I Έπειτα έγινεν πρωθυπουργός 
j ό κ. Πλαστήρας ό όποιος πα- 
' ρητήθη πρό τίνος συνεπείά τής 
δημοσιεύσεως μιάς έπιστολής 
'tv. Έάν δέν θυμάσθε τό κί

νημα. άσφαλώς θά θυμΟίσθε 
την έπιστολήν. Τό θυμηθήκατε 
τώρα;_ Ό  κ. Βούλγαρης λοι
πόν εΐνε πρωθυπουργός. Ό  κ. 
Παπανδρέου παρητήθη.

ΤΑΒΛΑΔΟΡΟΝ : Έ φ ’ δσον 
φέρατε δέκα γκέλες κατά συ
νέχειαν ήταν επόμενον νά χά
σετε. Διατί διαμαρτύρεσθε;

ΦΟΙΤΗΤΗΝ: Ό  Άγιος Φρα 
νκισκος εΐνε πόλις τών Ήνω- 
11ένων Πολιτειών. Δέν εΐνε πα
ρατσούκλι τοΰ κ. Σοφιοτνοτίϊύ- 
λου.

Π. ΔΗΜΟΝΤΑΝ: Σάς εύχα- 
ριστοΰμε γιά τά καλά σας λό- 
γ ijpc- 'Από τήν συνεργασία που 
μάς έστείλατε ξεχωρίσαμε 
δύο κομμάτια καί τά δημοσι
εύουμε... μετά τινων προσθη 
κών καί βελτιώσεων πού έθεω 
ρήσαμε άναγκαίας. Έπιθυμου 
με νά σ ά ς  γνωρίσουμε.

Μ % Κ ο ι ν ω ν ι κ ά

ΑΓΓΕ

—Ζώον υπομονητικόν ζητεί 
τρόπον ένισχύσεως τής έσχά- 
τώς εξαντληθείσης ύπομονής 
του.

Γράψατε; A. ΧΟΥΡΗ. Δημό
σιον υπάλληλο.

.—’Άγγλος στρατιώτης, κον-| 
τός, καμπούρης, έπαγγελόμε 
νος έν καιρω ειρήνης τόν άν 
θραΚωρύχον, ζητεί νά πληρο 
φυρηθη διατί εϊνε ξετρελλα- 
μένες μαζί του οί Έλληνίδες. 
"HL άπάντησις _νά τοΰ διαδιδα- 
σθή προφορικώς διότ ιδέν γνω 
ρίζει άνάγνωσιν.

—Ζητείται κυρία σοβαρά.
Γ ράψατε: Π. Περίεργον.
—Ζητούνται ξενύχτηδες.
Απευθυντέον: Kupiocv Άθη- 

νά'*ήν Νύκτα.
—Κύριος διαθέτων δωμάτιον 

είς τΟύς Ποδαράδες, δέχεται 
άνευ οόδεμιάς άμοιβής νά τό 
άνταλλάξη μέ δωμάτων κεί
μενοί είς τό Σύνταγμα.

Γράψατε: Λ. Εξυπνάκιαν.
—Ζητώ κοσμητικά επίθετα.

Ε. ΚΟΥΛΟΥΜΒΑΚΗΣ
—Ζητείται συνδυασμός τών 

γραμμάτων τοΰ Αλφαβήτου 
κατάλληλος πρός όνομασίαν 
τοΰ χιλιοστού σοσιαλιστικού 
κόμματος.

Γράψατε: Μανώλη Μάπα.
—Άρχηγός Κράτους ζητεί 

νά παραστήσρ τόν έξυπνο κά
νοντας τήν πάπια.

Πληροφορίαι : Στρατάρχη 
Τίτο.

—Χάριν ρεκλάμας δέχομαι 
νά μέ πυροβολήσουν... άνεπι- 
τυχώς.

Ν. Ζ Ε Ρ Β Α Σ
—Ζητείται υπηρεσία δι’ έν

Τάς τελευταίας δέκα ή μέ
ρας ό καιρός ήτο πολύ άστα 
τος. Μετεβλήθη κατ' έπανάλη- 
4-ιν άπό βροχερός είς αΐθριον. 
Παρ’ δλα ταΰτα ό κ. Έμμανου 
ήλ Τσουδερός εξακολουθεί νά 
είνε όπαδός τής... άδοοσιλεύ- 
τόυ. k a i έπειτα λέγουν τινές, 
δτι δέν εΐνε στάθερός είς τάς 
πεποιθήσεις του!...
  1 ...................................

ΠΡΟ ΤΡΙλΚΒΝΙΑΕΤΙΑϊ
—Δίεξάγσνται συνεννοήσεις 

διά τήν έ^εύρεσιν καταλλήλου 
τρόπου διοτνομής τών ένδυμά- 
των τής Οϋνρα.

—Σινντσμώτατα θά άπσκα- 
τασταθή πλήρως ή τάξις είς 
τήν βόρειον Ελλάδα.

—ΠληροφορούμεΘα δτι κατ’ 
αύτας αρχίζει εύρυτάτη κίνη- 
οις προπαγανδισμοΰ τών έθνι- 
κών μάς διεκδικήσεων.

άτομον. Οί γυναίκες... προτι- 
μσΰνται.

Γράψατε: Μπεκιάρην.
— Ανώτερος ύπάλληλος τοΰ 

Γεν^κοΰ Λογιστηρίου ζητεί νά 
πληρ·ιφορ73’ίί διατί τόν έπίκρα 
νε ό «Λαουτζίκος».

Πληροφορίαι: κύριον Ζ.
— Ο «Λαουτζίκος» ζητεί συγ 

γνώμην άπό τόν κ. Ζ. διότ* τόν 
έπίκρανεν άλλά πιστεύει δτι 
καί ό κ. Ζ. πάρα πολύ έπίκρα- 
νε τόΰς ύ'ΛαΧλήλους τών δργα- 
νισμών δημοσίου δικαίου. Διά 
νά τούς ςεπικράνη καλόν θά 
Πτο νά ένεργήση διά τήν πλή
ρη ίφ^όΊωσϊν τους μέ τούς 
δημοσίους υπαλλήλους. Διαψο 
ρετικά ή συγγνώμη πού έζη- 
τήσαμε άνακαλεΐτΟΗ,.

«Ο ΛΑΟΥΤΖΙΚΟΣ»

Ζημ«ριναΙ έκπομπαΙ
Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ Ι — 8 π.μ. Όμι

λία τοΰ Στρατάρχου Τίτο έπί 
ιοϋ θέματος «Κροατική... Μα
κεδονία». 9 π.μ. Ό  υπουργός 
ιών Εξωτερικών κ, Γαδρήλο- 
διτς άπαγγέλλει τό ποίημα 
«Στάχτη στά μάτια».

ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ .— 8 π.μ. Όμι
λία έπί τοΰ θέματος «Χάϊλ Χί
τλερ». 9 π.μ. «Προλετάριοι δ
λων τών χωρών ένωθήτε».

ΣΟΦΙΑ.— 8 π.μ. Όμιλία τοΰ 
Γεωργήεφ έπί τοΰ θέματος «Η 
συμβολή τής Βουλγαρίας είς 
τόν πόλεμον καί ή παροιμία 
κι' ή κοσκινοΰ τόν άνδρα της 
μέ τούς πραμματευτάδες». 9 
π.μ. Εκπομπή είδική διά τήν 
Ελλάδα. «Τραγούδια κλέφτι
κα». 10 π.μ. Δευτέρα όμιλία 
-.οϋ Γεωργήεφ έπί τοΰ θέματος 
«Σκεφ·3ήτε τί εΐχε νά γίνϊΙ αν 
είχαμε πάει καί μέ τούς νίκη- 
τάς».

ΑΘΗΝΑI.— 8 π.μ. Κάποιος 
μεγάλος ‘Έλλην λόγιος όμιλεΐ 
■ ρός τούς Γάλλους περί... «Γαλ; 
λικής ποιήσεως». 9 πμ„ Ό  κ.j 
Σ ιάντος τραγουδά στόν κ . ; 
Τσιριμώκο τό «Τί θά γίνω έγώ 
νωρίς έσένα». 10 π.μ. Ό  κ. 
Τσιριμώκος τραγουδά στόν κ. 
Σιάντο τό «Μ’ έκάψες γΕιτό | 
νισοα». 11 π.μ. Η κϋρία Βά- 
σιλευομένη τρα>ουδά πρός 
τόν κ. Παπανδρέου τό «Πές 
πώς μ αγαπάς κι’ άς είν' καί 
ψέμμ'α». 12. Ό  κ. Τσουδερός 
τοαγουδ? πρός τήν κυρία Α 
βασίλευτο τό «θά σέ πάρω νά 1 
φύγουμε — σ’ άλλη γή, σ’ άλ
λα μέρη — πού κανένα δέν ξέ
ρουμε — καί κανείς δέν Μέ... 
ξέρεο>. 1 μμ. Όμιλεΐ ό έν Ά- 
θήναις ανταποκριτής τών «Τά- 
ιμς» τοΰ Λονδίνου έπί τοΰ θέ
ματος «Αγγλικές... μηχανορ
ραφίες». 2 μμ. Δευτέρα όμιλια

ΰ έν Άθήναις άνταποκριτοϋ 
τών «Τάϊμς» έπί τοΰ θέματος 
«Πώς πρέπει νά συμπεριφέρε- 
οθε δτάν εΐσθε... φιλοξενούμε 
νος». 3 μμ. Ό  αύτός άνταπο- 
κριτής τραγουδά τό «’Έχω . . . 
μεσάνυχτα κι’ δλη ή φύσις ή 
όυχάζει. καί ό κόσμος κάνει... 
χάζι». 4 μμ. Ό  πρωθυπουργός 
κ. Πέτρος Βούλγαρης τραγου
δά τό «Στή στερηά δέν ζει τό 
...ψάρι». 5 μμ. Ο άρχηγός τοΰ 
άττοσπάσματοο καταδιώξεως 
1 ϋ "Αρη Βελουχιώτη τραγου- 

δ? τό «Νά χαμηλώναν τά βου 
νά». 6 μμ. Προσοχή! Ό  ραδιο
φωνικός σταθμός Αθηνών εγ
καινιάζει σειράν όμιλιών πρός 
τούς εχθρούς τής Ελλάδος. 
Σήμερον Μεταδίδεται ή πρώ
τη όμιλία μέ ϋπερεθνικιστικόν 
καί ύπερσωδινιστικόν περιεχό- 
μενον πρός άπάντησιν είς τά 
'4-εύδη τής βουλγαρικής προπα 
γάνδας. Ό  μιλεί ό κ. X. έπί 
τοΰ θέματος «Ή σιωπή μας 
πρός άπάντησίν σας». 7 μ . μ . 
«Σφίξε με καί τά χείλή άς βρε 
θοΰν ένωμένα». (/Φυσική δω
ματίου).

Γεννήσεις
—Έγεννήθη είς τόν έγκέφα 

λ ο ν  τοΰ Στρατάρχου Τίτο ή Ι
δέα νά ήγεμυνεύση τής Βαλ ! 
κανικής Χερσονήσου. Τό βρέ J 
Φος άν δέν άπεδίωσεν ήδη θά | 
άποβιώση άσςκχλώς πολύ συν-1 
τόμως. ’Εν πάση περιπτώσει ι 
πρέπει νά τονισθή* δτι ή μητρι- < 
κή γλώσσα τοΰ τέκνου δέν εΐ- 
νε ή Σερδική άλλά ή Βουλγα- j 
ρική.

— Εγεννήθη διάΛχγμα έκκα 
3αρίσεως τοΰ δικαστικού κλά 
δου. Τό βρέφος κατά τάς πλη
ροφορίας μας έγεννήθη... κοι*1 
μισ ,̂ενο καί μέχρι τής στιγμής 1 
« ° της δέν έξύπνησεν’.
Θάνατοι

ι
Άπεβίωσαν αί υποσχέσεις 

τάς όποιας έκαμεν ό κ. Μαν- 
τζαβΐνος, δτε άνέλαδεν τό Ύ- 
πουργεΐον τών Οικονομικών, 
περί τής άύξήσεως τών μισθών 
τών δημοσίων υπαλλήλων. Ά ς  
έλπίζομεν δτι θά γίνη τό θαΰ- 
μα τής άναστάσεώς των μεθαύ 
ριον πού εΐνε τοΰ... Λαζάρου.
ΑωοεαΙ

Ό  κ. Κατσίγερας προσέφε- 
ρεν ύπέρ τοΰ δημοσίου ταμεί
ου διαΚ^σίας όκάδαι; χρυοοΰ. 
Τό δημόβιόν είς ένδειξιν ευ
γνωμοσύνης τόν έφυλάκισεν.
Αιολέξεις

Δυό καθηγηταί τής φιλοσο
φικής σχολής τοΰ Πανεπιστη- 
Ίίο'υ ’Αθηνών έξ ών ό εις οπα
δ ό ς  τής δημοτικής γλώσσης 
καί ό έτερος φανατικός φίλος 
τής κοί3αρευούσης. λέγεται ό
τι ανταλλάσσουν κϊχθημερινώς 
ύ δ ρ ε ις .  ένεκα τής διαφωνία; 
των είς τό ζήτημα τής άκρι 
δ ο ΰ ς  γραφής τών λέξεων.

ΤΙ παίζουν σήμερον
Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ Ι. (Πρωταγωνι

στεί ό κ. Τίτο). «Οί πονηριές 
τοΰ Μπερτόδουλου».

ΚΡΑΤΗΤΗΡ I Α Α Σ Φ Α Λ Ε Ι
ΑΣ  : «Ό έρως θέλει ξύλο».

ΣΒΩ ΛΟ Σ -  Τ Σ ΙΡ ΙΜ Ώ Κ Ο Σ  
«Τά δυό κορόϊδα». ^Χοντρός 
καί Λιγνός).

Κ.Κ.Ε : «Ό τρίτος γΟρος». 
(’Ονειρόδραμα).

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: «Βλέπε- 
άκου—σώποο>.

ΚΟΜΜΑ Φ ΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ. 
(Όμάς Σοφούλη): «Μαραμέ 
να τά γιούλια κι’ οί βιόλες».

Ν. Π Λ Α Σ Τ Η ΡΑ Σ : «Τσοπα
νάκος ήμουνα — προδατότκνα 
φύλαγά — ΤοΟμπες—τοΰμπες— 
τουμπες».

ΛΑ·ΓΚΟΝ ΚΟΜΜΑ : «+ό
οτοιχειωμένο σπίτι».

ΥΠΟΥΡΓΕ ΙΟΝ ΕΦΟΔΙΑΣ 
ΜΟΥ: «Σόγια». (Έ ρ γο ν  Τής 
κινηματογραφικής έταιρίας «ή 
Απελπισία»),

ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ. (Προηαγώ- 
νιστεΐ ό κ. Τρούμοτν) : «Νέό Α
στέρι γεννιέται».

ΠΟΛΩΝΙΚΟΝ : «Μαλλιά -  
κουβάρια». (ΤροΕγωδία).

Ε. Τ Σ Ο Υ Δ ΕΡΟ Σ : « Η  σα·
πόυνόφουσκά». (Φάρσα).

HUftuTivrwi·
άδομεν καί δημοσιε·>>μ̂  
ϊί κάπως καθυστερημένα,

Σκίτσα καί γελοιογραφίαι 
Σ. ΠΟΛΕΝΑΚΗ

ΙΙΙΙΙΙ·ΙΜ ΙΙΙΙ1«ΙΙΙΙ·ΙΙΙ·Η ΙΜ Η ·ΙΙ

ΜΟΝΤΕΡΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕί

Ό  άνωτέρω πίναξ μοντέρ- j 
νας τεχνοτροπίας είναι έμπνςυ, 
σμένος άπό τάς δηλώσεις τοΰ : 
Πρωθυτουργοΰ κ. Βούλγαρη, 
σχετικώς πρός τό άν ύπάρχη 
ή δέν ύπάρχη στρατιωτικός 
σύνδεσμος.

Έλάδομεν καί 
άν καί
τήν κάτωθι επιστολήν.

Κύριε Διευθυντά.
Λυποΰμαι πάρα πολύ πού θά 

θίξω ενα εκλεκτόν έκπρόσωπο 
τοΰ πολιτικοΰ μας κόσμου, άλ 
λά νομίζω, δτι ιδιαιτέρως όί 
κύριοι πολιτικοί έχουν τήν ύ 
ποχρέωσιν νά έμφανίζωντάι 
είς τόν λαόν άκριδώς δπως εΐ
νε, χωρίς δηλαδή νά μεταχει 
ρίζωνται προσωπεία.

Ως γνωστόν ό τέως ύπουρ
γός του έφοδιασμοΰ κ. Χατζι 
σκος παρητήθη μίοΛ' ήμέραν 
πρό τής δημοσιεύσεως τής 
γνωστής έπιστολής. ή όποία 
προεκάλεσεν τήν πτώσιν τής 
κυδερνήσεως Πλαστήρα.

Βεβαίως ό κ. Χατζίσκος εί
χε τό δικαίωμα νά παραιτηθΏ 
βποτε ήθελε άλλά τά έπακό 
λόυθήσάντα τήν παραίτησίν 
του γεγονότα, έδη μιούργησοίν 
είς τόν λαόν τήν ψευδή έντό- 
πώσιν, δτι ή έγκαιρος παιροίί 
τησις τοΰ κ. Χατζίσκου ήτο ?- 
νας εύφυέσταοτς πολιτικός έ 
λιγμός, ένώ είνε απολύτως έ- 
ξακριβωμένον, δτι ό κ. Χατζι 
σκος δέν είχεν ύπ' όψιν tou τά 
ιιέλλοντα νά συμδαΰν καί κα
τά συνέπειαν εΐνε τελείως 
θώος τής άποδιδομένης είς αύ- 
τόν ΰπερδολικής εύφυΐας.

Ταΰτα διά νά τεθοΰν τά πρά 
γμοπα είς τήν θέσιν των.

Μετά τιμής 
(Πρό παντός φιλαλήθης)

ΙΑΟΥ 01 ΕΓΚλΗΜΠΙΜ!

ΙΙΓΊΛΜΙΜΙΙ
— Ωραία τά κατάφερες, πή

ρες τήν έφημερίδα ο«ου κοΛ τό 
περιοδικό «Ρομάντσ·» σοΰ διέ 
φυγε. Τώρα ντύσου καί πετά- 
ίου νά μοΰ τό φέρΐ)ς.

—Δέν μοΰ διέφυγε, άλλά ό 
έφηρεδιοπώλης πού πέρασε τό 
είχε έξαντλήσει. θά τιεταχτώ, 
γιατί <3έλω νά διαβάσω κι’ έ
γώ. Παρακολουθώ τόν Βίκτω- 
ρα Οΰγκώ.

Είς τήν άνοχτέρω σικχνία φω 
τογραφία βλέπετε τούς άρχη-: 
'ούς τοΰ άνακαλυφθέντος ύπό 
τοΰ κ. Τσουδεροΰ στρατιωτι- 
κοΰ συνδέσμου, καθ' ήν στιγ
μήν συσκέπτονται διά τήν ά- 
νοττροπήν τοΰ καθεστώτος.

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
Δέν τά έχω ιδωμένα 
Μοΰ τά είπανε κι’ έμένα. 
Άλλά θρυλεΐται πάντως 
πώς τάπε μασημένα, 
πώς τάπε λίγο ψόφια 
ό Σύντροφος ό Σιάντος:
—«Αγαπητά συντρόφια. 
Τάχουμε κάνει ροΐδο, 
γιατί ή καθοδήγησι 
δείχτηκε λίγο σάπια...
Μά κάντε τό κορόϊδο. 
μά κάνετε τήν Πάπια 
μιά κΓ δλοι μας οί όπαδοί 
ποδνε μεγάλα χάπια 
θά δροϋν τό έργο τέλειο.. 
Δώ πού τά λέμε. δηλαδή 
τοΰ Λένιν τά κιτάπια 
τοΰ Μάρξ τό ευαγγέλιο 
φέρανε έκδασι κοτκιά»... 
(κι' είπε μιά φράσι κάποιοο 
γιά τά μεταξωτά... δρ>ακιά)

Βίος καί πολιτεία μεγάλων άνδρών

Μ Ζ Ω Η  Τ Ο Υ  Α Δ Ο Λ Φ Ο Υ  Χ Ι Τ Λ Ε Ρ
(Συνέχεια 1^η)

1) Μέ τήν έξεύρεσιν τοΰ σή 
ματος χαί -ιοΰ ύπαρχηγοΰ δέν 
ολοκληρώνοντο τά ζητήματα 
τής εξωτερικής έμφανίσεως 
τοΰ Κόμματος. Εχρειάζετο 
καί ένας νέου τύπου χαιρετι
σμός. ΈδοκίμασΟν διάφορα 
σχέδια χειρών. ποδών κλπ. Έ  
σκέφθήσαν μήπως, άντί ν«ά 
βγάζουν τό καπέλλο τους γιά 
νά χαιρετήσουν, θά ήταν πιό 
πρωτότυπο νά δγάζουν τό δε- 
■ ξί πα-ούτσι. ” Η άντί νά κά

νουν ύπόκλισι πρός τά έμ- 
τηός τήν κάνουν πρός τά 
πίοω.

2) Δέν κατέ>ηγαν δμως 
είς καμμίαν άπόφασιν διότι 
δέν ήξεραν τί νά προτιμή 
σουν. Ένώ έστέκοντο άναπο- 
ς άοιοτοι ένα άθώον μιικροσκο 
π-κόν ον, μία μυίγα. άκουσίως 

δμως ή δυστυχής, ύπήρξε 
ή αφορμή τής άνακαλύψεοπ; 
τοΰ νέου Ναιζιστικί>ΰ χαιρετι 
σμοΰ. Ή μυίγα αύτή διέγρα
ψε κύκλους πέριξ τής κεφαλής

' ~ Χίτλερ δτε τής ήλθε διά- 
θεσις νά προσγειωθή έπί τοΰ 
δεξιού τ·>υ ώτός. Η έμφυτος 
άντίδραση τοΰ Άδόλφου έξε- 
δηλώθη διά τής χαρακτηριστι 
'ής εκείνης κινήσεως τής δε
ξιάς χειρός δτε ό δαιμόνιος 
ωόκτο: ο άνεφώνησε:

Εύρηκα, εύρηκα. ’Ιδού ό 
χαιρετισμός πού ζητοΰμε.

3) Ώς τόπον έγκαταστάσε- 
t.'.c ή τετρσμελής σπείρα τών 
τοελλών έξέλεξεν τό Μονάχον- 
Έκ^ΐ αργότερα έγιγαντώθη

τό νέον Κόμμα. Πρός τό τ .α ρ ύ ν  
wc δλα τά μέλη τοΰ κόμμα 

τος άνήρχοντο είς τόν άριθμόν 
τώ ν τεσσάρων. Συνεπώς επρε 
πε νά έξευρεβοΰν όπαδοί. Ά λ 
λά καί χρήματα. Ή  λύσις δ
λων τών προβλημάτων έδίδε- 
το πάντοτε άπό τόν σοφόν Δό- 
κτωρα Γκαΐμπελς. Συνεννοή- 
θη μ’ ενα κινηματογραφικό 
Στούντιο καί έγύρισαν δυ?> 
κωμικές ταινίες. Στήν πρώ- 
την έπαιζαν, ό Χοντρόο Γκαΐ- 
ριγκ κ'αί ό Λιγνός Γ καΐμπελς.

4) Στήν δευτέραν ό Χίτλερ. 
Είχαν Εξαιρετική!·.) έπιτυχίάν 
τόσο άπό οικονομικής άπόψε- 
ως ώστε νά εξασφαλίσουν τά 
πρώτα τ^υς έξοδα, δσον κα' 
άπό καλλιτεχνικής. ,Καί οΐ 
τρεΐ; αργότερα εϋρον μιμη 
τάς είς τήν ’Αμερικήν οί ό- 
πο ι η δμως ούδέποτε κατώρ 
6ο>σαν νά φθάσουν είς τό ϋψος 
τή-r κωμικότητος τών εύρω- 
παίων μας.
(Ή  συνέχεια είς τό έπόμενον)

Ο Ι Τ Ε Λ Ε Υ Τ Α Ι Ε Σ  Π Ρ Ο Σ Π Α Θ Ε Ι Ε Σ

— Λάζαρε, δεΰρο έξω ...

ΟΧΡΙΑ Η Ο Π Λ Α.
ΟΜΑΔΙΚΟΙ ΤΑΦΟΙ

Άπεδίωσοτν έσχάτως είς τήν 
περιοχήν καί μόνον τής τέως 
Διοικήσεως Πρωτευούσης ό- 
γδοήκοντά χιλιάδες άτομα. Υ
πολογίζεται δτι αύτός εΐνε ό 
άριθμός τών κΟτασχεθέντων 
πλαστών δελτίων.

Κατ’ αύτ*ν τόν τρόπον όγδο 
ή κοντά χιλιάδες άτομα έπαυ
σαν νά ύπάρχουνI

Καί έπειτα όμιλοΰν τινές πε 
pi έγκλημάτων τής ΟΠΛΑ.

tili). -\1 ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΝ 
ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΔΡΟΜΗ ΧΙΤΟΝ
10 ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΒΑΡΚΙΖΑΣ5πι*θΐΡ0τητ> ς

Β ε ρ ο λ ί ν ο
Τά δικά μα·; τά άφήνω 

seal θά πεταχτώ άλλοΰ, 
σ’ άλλα νέα τής ήμέρας: 
—«'Έπεσε τό Βερολίνο».

—«Εΐχε πέσει πρό πολλοΰ. 
Τώχεν ρίξει ό... άέρας».

ΠΟΛΩΝΙΚΟΝ
ίΜετά χαράν πολλών νικών.

1 έ^άνη τό Πολωνικόν 
γιά νά μάς φέρη λύπη.
( Ή  λύπη νά μή λείπη !)

*
Καί εΐνε τό Πολωνικόν 
άσφαλώς πολλών ή., είικών. .

Α ΣΜ Ο Δ Α ΙΟ Σ

ΑΙΟΚλΑΥΨΕΙΪ ΤΙΟΥΑΕΡΟΪ

ΕΠΕΣΑΝ
Είς τούς δημοσίους υπαλλή

λους πληροφορούμεθα δτι θά 
δοθή επίδομα ίσον πρός τά 
έβδομήκοντα πέντε τοΐς έκα- 
τό v jv  καταβληθέντος κατά 
τόν προηγούμενο μή να.

Ο κ. Μοτνζαδίνος είς έπι- 
σκεφθέντα αύτόν συντάκτην 
»ας έδήλωσεν βτι θά κατα- 
βληθοΟν άργώτερα άπό τόν 
προηγούμενο μήνα διότι έν 
τώ μεταξύ οί τιμές τών πρα
γμάτων.... έπεσαν!I, .

(Καί ό συντάκτης μας δταν 
ήκουσεν τήν άπάντησιν... 6πε 
σεν).

'«" Ε μο·3ες τά > >ΰ συνδί 
.(σμου;»

—«Δέν τά έμαθα, γιά πές μου» 
—«Μά δέν γνωρίζεις, φίλε μου, 

τό μέγα εϋρημά των; 
Κάνοτν οί νέοι σύνδεσμο, 
κοπά τών κινημάτων».

*
Ήπείλει γή καί ούρανό 
μέ κάτι τό έΧπληκτικό....

—«Κοιλοπονοΰσε τό βουνό, 
κι’ έγέννησε ένα... ποντικό 1» 

*
I —«Φέρε είς φώς τά £αυτοϋ« 

«Φτοΰ».
Α ΣΜ Ο Δ Α ΙΟ Σ

I Α Γ ΙΟ Σ  Φ Ρ Α ΓΚ ΙΣ Κ Ο Σ  25 
’Απριλίου. (Toj άνταποκριτοϋ 
μας).—"Ηρχισεν τάς εργασί
ας της ή Διάσκεψις τοΰ ‘Αγίου 
Φραγκίσκου. Είς αύτήν. παρ 
δλα τά έμπόδια μετέχει καί ό 
κ. Σοςκανόπουλος.

! Περί τής στάσεως τοΰ κ. 
Σοφιανοπούλου είς τήν Αμε
ρικήν λέγονται πολλά καί δι
άφορα. Οϋτω τινές υποστηρί
ζουν δτι ό κ. Σοφιοτνόπουλος 
επηρεασμένος άπό τό πνεΰμα 
τής Βάρκιζας εΐνε κεκηρυγμέ 
νος ύπέρ τής άμνηστεύσεως 
τών έχθρών τής 'Ελλάδος.

Ημείς όμως νομίζομεν δτι 
I τά άνωτέρω εΐνε ύπερβολικά 
j καί τά διαδίδουν άπό τήν ζή
λεια τους δσοι δέν μπόρεσαν 
νά πάνε είς τόν "Αγιο Φροτγ- 
κϊσκο.

Τά εθνικά μας ζητήματα 
μέχρι στιγμής έχουν ώς έξής:

Οί Σέρδοι ζητοΰν τήν Θεσ
σαλονίκην. Οί Βούλγαροι τήν 
Καδάλλα καί τήν Άλεξαν I 
δρούπολιν καί οί ΆλβοηΌί τά 
’ I ωάννινα καί τήν Πρέβεζα.

Ήμεΐς δμως δίνουμε τόπο

e.j τήν όργή διά νά μή χαρα
κτηριστούμε σωβινισταί καϊ 
μεγαλοϊδεάτες.

Ο Σέρβος ύτ.ουργός τών Έ  
ξωτερικών κ. Γαδρήλοβιτς 
διεπιστώθη δτι εΐνε... Χίτης έ
νώ ό άποστείλας αύτόν Στρα 
τάοχης Τίτο εΐνε,. Χίταρος. 
Ουτω εξηγείται ή άπαίτησις 
:.ού έχουν οί Σέρδοι νά κατα· 
/ άδουν δλο τόν κόσμο.

Έ τη κρατεί ή γνώμη δτι πρέ 
ι;ει νά έλθουν έδώ έκπρόσωποι 
τι,·: Ο.Π.Λ.Α. Δουρ>ουτίου διά 
ν.'χ τεριποιηθοΰν τούς Σερδο— 
αλδανο—δουλγάρους χίτας.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ύπό του σωματείου «έργα 
των σφαγής καί έκδορέων» έ- 
ζητήθη δι' υπομνήματος πρός 
τί ύπουργείον 'Εφοδιασμού 
όπως ή Κοδέρνησις άτπολύση 
τού, κρατουμένους έκτελε 
στάς τής Ο.Π.Λ.Α. διότι κατά 
τό Πάσχα θά ύπάρχη πάρα 
πολλή εργασία είς τά σφα
γεία.

Σ ο υ ρ ρ εα λ ισ τ ικ ο ί π ίν α κ ες

Μή λησμονήσετε αυ
τήν τήν εβδομάδα νά 
διαβάσετε τό περιοδι
κό «ΡΟΜΑΝΤΖΟ» μέ 
τδν μέγα διερμηνέα; 
τής ’Αγγλικής τόν 

ΧΑΖΟΠΡΟΒΑΤΙΝΑ

ΒΙΒΛΙΟΦΙΛΟΙ:
Μ ΟΛΙΣ ΕΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕΝ 
Η ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ 

ΤΟΥ
Γ ΙΩ ΡΓΗ  ΣΙΑΝΤΟΥ

..Μ ΟΥΣΚΕΜ Α”
‘ ίδού τό πρώτον ποίημα: 
«Κατά λάθβς. κατά λάθος, 

κοιτά λάθος—ολα γίνουνται συ 
νήθως κατά λάθος».

ΕΑΑΓΚ01Ε 
m  1EHJIP) ΑΤΙΜΑ

Κύων λυσσών έδάγκωσεν 
£ic τήν όδόν Χαριλάου Τρικού 
πη τούς διαδάτας Α καί Β 
Κρασσάν. Ακολούθως ό κύ
ων έπροχώρησεν είς τήν όδον 
Ζωόδσχου Πηγής δπου έδάγ
κωσεν τόν Κ. Γεωργαντότν καί 
κατόπιν καταδιώκομε νος έ- 
φθασεν ε’ίς τήν όδόν Άσκλη 
πιοΰ οπού έδαγκωσε τήν Ν. 
Γεωργίου. Έπειτα τρέχων έ-' 
δάγκασεν άλλα δέκα άτομα i 
καί τελικώς διέφυγεν.

Λέγεται, δτι ό κύριος τοΰ 
κυνός εΐνε κουκουές άναμ,ένων 
τόν τρίτον γΰρον. Κατ’ άλλους 
εΐνε Καφανταρικός.

ε ν δ ο ε γ κ ε φ α λ ι κ ο ν  ξ ε ν ο α ν τ α τ τ ο κ ρ ι τ ι κ ο ν
BIAO-TTEPIEXOMENON

(Γ ίναξ  τοΟ κ. Η Κ Α Ν Ε Λ Ο Π . Σ )



Αί τελευταίοι ειδήσεις τής έβδομάδος
Κ Α Ι  Ο Λ Ι Γ Α Ι  Ψ Υ Χ Ι Κ Α »  Ε Ρ Ε Υ Ν Α !  * Π Ρ Ο Τ Ε Λ Ε Υ Τ Α ΙΑ  Ω ΡΑ

ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ.—Β  ο ή θ ε ι α ; Φ ά ν τ α σ μ  α!.. 
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ.—Μή φοβάσαι, εϊναι τό έκτό- 

πλασμα τοϋ πτώματός σου . .

ΓΙΝΕΤΑΙ. EHQ1II ΟΑΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΪΜΟΥ 

"ΦΕΞΕ ΜΟΥ ΚΑΙ ΓΛΥΙΤΡΗΙΑ,,

ΚΑΙ ΜΟΥ ΕΙΠΕΣ ΚΑΙ ΙΟ Υ ΕΙΠΑ 
ΑΓΑΠΗΤΗ ΜΟΥ Θ Ε Α Ν Ω
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΗΣ 

Η ΝΕΑ Χ Ω Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Η
Ο Πρωθυπουργός κ. 

Βούλγαρης άπό της ήμέρας 
κατά τήν όποιαν ανήλθεν εις 
τήν Αρχή συνομιλεί μετά τών 
κ. κ. Πολιτικών Αρχηγών. Α Ι 
συνομιλίαι του κατά πάσαν πι
θανότητα θά έξακολουθήσουν 
Ktac©’ ολην τήν διάρκειαν της 
Πρωθυπουργίας του.

‘Ήδη αναμένουν τήν σειράν 
τους διά νά κληθούν δπως συμ 
βουλεύοαυν τόν κ. Πρωθυπουρ 
γόν, ol Αρχηγοί χιλίων σοσι
αλιστικών κομμάτων ol όποιοι 
Αντιπροσωπεύουν περί τούς 
πεντακοσίοιχ: (ψηφοφόρους

ΤοΟτο όφείλεται εις τό δτι οΐ 
πεντακόσιοι έκ τών αρχηγών 
στερούνται τοΰ δικαιώαατος 
ψήφου λόγω του νεαρού τής 
ήλικίας των (νήπια).

Οπωσδήποτε δ κ. Βούλγα 
ρης εΐνε Αποφασισμένος νά 
συνέχιση τάς συνομιλίας τΟυ 
είς πε^σμσ της λαϊκής σοφίας 
ή όποία λέγει δτι «τά πολλά 
λόγια εΐνε φτώχια».

Εχθές τό βράδυ είς τό «οι 
νοβούλιον τοΟ καφφενείου
«Άντωνιάδου» έσχολιαςετο ώς 
έξής ή στάσις τοΰ κ. Βούλ- 
Υαρη:

“ «Ποιο, γνώμη Ιχεις «sol 
Βούλγαρη;»

— «Καί μοΟ είπες καί σου 
είπα αγαπητή μου Θεανώ».

τ-· «Λές;»
— «θά ζαλισθή τόσο πολύ 

άπό τίς συνομιλίες ώστε σέ 
λίγο βά τρέχη πρός τό Φά
ληρο φωναζοντας: θάλαττα— 
θάλαττα».

Έπειδή δμως Λ έφημερίς 
μας κάμνει κίχλης πίστεως 
κριτικήν όφείλουμε νά μή πα
ραγνωρίσω μεν δτι έκτός τών 
συνομιλιών της ή παρούσα 
Κυδέρνησις άσχολεΐται καί 
μέ άλλα έργα.

Οΰτω ό Υπουργός τής Παι 
δείας κ. Μπαλ<*νος, φοτνοτη 
κός δημοτικιστής, καταβάλλει 
προσπάθειας διά νά καθιερώ-

ση τήν καθαρεύουσαν είς δλα 
τά σχολεία. Δημοτικισται έκ- 
παιδευτικοΐ, όμόφρονες τοΰ κ. 
Μπαλάνου σχολιΑζοντες τήν 
στάσιν του Ελεγον:

—«"Αν έχης τέτοιους φίλους 
τί τούς θέλεις τούς έχθρούς!»

Ο ύπουργός τών Εσωτερι
κών καί καθηγητής τής φιλο
σοφίας τοϋ Δικαίου κ. Κ. Τσά 
τσος άναδιοργανώνη τήν χω
ροφυλακήν έπί έντελώς νέων 
βάσεων.

Ο κ. Καθηγητής της φιλο
σοφίας έχει τήν γνώμην δη  
χρειάζεται άνΰψωσις τού μορ
φωτικού έπιπέδου τών άνδρων 
της χωροφυλακής. Πρός τόν 
σκοπόν τούτον κάμνει καθη· 
μερινώς ιφός τούς Αξιωματι
κούς καί ανδρας τού σώματος 
διαλέξεις περί τής φιλοσοφίας 
του Πλάτωνος.

ΟΙ άλλοι κ. κ. Υπουργοί 
εΐνε καλά καί τό αύτόέπιθυ> 
μοΰν καί δι’ όμάς.

Υπηρχεν χθές τήν νύκτα ήι 
πληροφορία δτι ό πολιτικός 
κόσμος τής χώρας ένοΰται. 
Σήμερον τό πρωΐ δμως διεψεύ 
σθησΟν αΐ χθεσινοβραδυναΐ 
πληροφορίαι καί οΰτω άπεδεί- 
χθη δτι «τής νύκτας τά κα 1 
μώματα τά βλέπει ή ή μέρα 
κα γέλα». (Έ ν  προκειμένη 
κλαίει).

Κατά τάς πληροφορίας μας 
ή έν λόγω συνενωσις τού πο- j 
λιτικοΰ κόσμου προσκόπτει ■ 
είς πολλά έμπόδια τό κυριώ- 
τερον τών όποιων εΐνε δτι δέν 
θέλουν τήν συνένωσιν ol κ.κ. 
άρχηγοί. Ή  διαφωνία ώς
πρός τό Πολιτειακόν εΐνε πρό 
σχήμα.

Ο κ. Σοφουλης, έπί τι&ρσ- 
δείγματι, θά έδέχετο εύχαρί- 
στως τήν βασιλευομένην έάν 
ήτο βέβαιος δτι θά κηρυχθή

φανατικός της πολέμιος ό κ. 
Παπανδρέου.

Ό  κ. Καφαντάρης έξ άλλου 
θά ήτο φανατικός όπαδός τής 
ένώσεως έάν δέν ύπήρχον,. , 
άλλοι πολιτικοί.

Περί τοΰ Λαϊκού κόμματος 
δέν όμιλοΰμε διότι καθ’ ήμάς 
εϊναι Ανύπαρκτο. Δέν μπορεί 
νά νο^θη κόμμα δίχως άρχη-1 
γόν, ώς επίσης δέν νοείται καί1 
Αρχηγός χωρίς κόμμα. (Ταύ 1 
τα διά τόν κ. Μυλωνά).

Θ Μ Ι Λ Ε Ι . . .

Εγνώσθη έξ άσφαλοΰς πη 
γής δτι ό πρόεδρος τής Πο 
λωνικής Κυβερνήσεως τού 
Λιουμπλίν παρά τα άντιθέτως 
ΰποστη ρ ιχθέντα όμιλεϊ πολύ 
καλά τά Πολωνικά.

Η  Π Ο Λ Ι Ο Ρ Κ Ι Α  Τ Ο Υ  Μ Ε Σ Ο Λ Ο Γ Γ ΙΟ Υ

ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΛΙΡΑ
«Συνελήφθησαν γράφουν 

αί εφημερίδες — Di Δαυΐδ καί 
Μωϋσής Άαρών καί Ισαάκ 
Περισια διότι ένήργουν άγο- 
ραπωλησίας συναλλάγματος».

Εΐνε λυπηρόν, δτι καί ή... 
Παλαιά Διαθήκη κατήλθεν εις 
τήν όδόν Σοφοκλέους καί δτι 
εύσεδεϊς άνδρες, ώς ό Δαυΐδ 
καί νομοθέται ώς ό Μωϋσής, 
ήττήθησαν άπό τόν πειρασμόν 
τής κυβείας καί τοΰ εύκολου 
κέρδους. Άπό τόν Δαυΐδ, μά
λιστα καί τόν Μωϋσή θά είχα
με τήν άξίωσιν νά μή λησμο
νήσουν. δτι φιλοξενούνται είς 
αύτόν τόν τόπον, ό όποιος τούς 
έπροφύλαξε έν καιρφ άπό τήν 

•οργήν τοΰ Κυρίου,
Επέπρωτο, δμως, φεΰ>..., ό 

μέν Δαυΐδ νά ανταλλάξη τήν 
λύραν του μέ τήν... στερλίνα, 
ό δέ Μωϋσής νά πληρώση τό 
μάνα τής ευεργεσίας μέ τήν 
χολήν τοϋ «πρώτα Αγοράζω, 
δεύτερα πουλώ» ! '
(Έ κ  τής έφημερίδος«ΈστΙα»)

Α Ι  Τ ν Π Ι Κ Α Ι  Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ι Σ  
Τ Ο Υ  Ο Ι Κ Ο β  Ε Σ Π Ο Τ Ο Υ

ΑΤΟΛΜΟΝ ΤΙ
ΒΕΡΟ Λ ΙΝ Ο Ν , (τού άνταπο* 

κριτοΰ μας).—"Ατομόν τι 6- 
νόματι Άδόλφος Χίτλερ έθεά- 
θη είς τάς όδούς κραυγάζι^ν: 
«ή νίκη εΐνε δική μας». Έξα 
κριβώθη δτι έπρόκειτο περί 
φρενοβλαβούς. (Λέγεται δτι 
τό έν λόγω άτοίμον κατάγεται 
έξ Λόστρίας).

— Μιά καί συναντηθήκατε σπίτι μου νά σάς 
συστήσω Ο στρατηγός Πάττον : Ό  στρα- 

Γ τηγός Κόνιεφ.
<λτι

Σ Μ Α Τ Ι

-Τ ί ΐΦτήντησε νά τρώμε. *λ. .
-Νά δσξάζης καλύτερα τό θεό 'πού δέν εΐ 
μαστέ δημόσιοι ΰπάλληλοι Τ*>υ 1945...

Ο Πρωθυπουργός της 
Κοτιοαφρικανικής Ένώσεως 
καί, ύπουργός τών Εξωτερι
κήν τής Ελλάδος κ. Σμάτς 
προέβη έίς τάς έξής δηλώ
σεις:

«ΑΙ θυσίαι τής Ελλάδος 
δέν θά λησμονηθούν ποτέ. Γνω 
ρίζομεν τί όφείλομεν είς τήν 
Ελλάδα. Ο Ι "Ελληνες πρέπει 
νά παύσουν νά φοβοΰνται δτι 
τό αίμα των έχύθη έπί μα- 
ταίω. Ζήτω ή Μεγάλη Ελλά 
δα». "Αν εύρισκόμεβα είς τόν 
“Αγιο Φραγκίσκο θά κάναμε 
εις ένδειξιν εύγνωμοσύνης τόν 
κ. Σμάτς, Σ —μάτς— Σ — μούτς.

ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΕΚΛΟΖΙΖ

Ι  *  « I :  M ill! i l l  « Π Η Ν
ΛΟΝΔΙΝΟΝ. (Τού άντοοη* 

κριιοΰ μας). — Τήν Αγγλία  
κυβερνά μία κυβέρνησις Απο
λύτως μοναρχοφασιστική. "Ο 
λα τά οοσίλογα σκοεινά στοι
χεία τοΰ Σίτυ £χουν πιάσει τά 
κυριώτερα πόστα της κροττι- ί

, * * *  wi
λακίζονται καί βασανίζονται. 
Τά δημοσιογραφικά δργανα 
τοΰ Εργατικού κόμματος β·Ι-| 
ζονται. “ ένοπλοι τρομοκράτες

περιφέρονται είς τούς δρόμους 
καί φωνάζουν «Ζήτω 6 Βασι
λεύς». Στήν πολιτική ίχει κα- 
θιερωθή έπίσημα ή μηχανορ
ραφία.

Σημείωσίς «Λαουτζίκου». — 
Εύθύς ώς έλάβαμε τό Ανωτέ
ρω τηλεγρΑφημα άπολύσαμβ 
τηλεγραφικώς τόν έν Λονδίνω 
Ανταποκριτήν μας... ένώ οΐ 
«ΤΑϊμς» έξακολουθοΰν καί δια 
τηρούν τδ δικό τους εις Αθή
νας.


