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Κ Α Τ Α Π Λ Η Κ Τ Ι Κ Η  Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η
Α Ν Α Σ Τ  Α Σ Ι Σ ϋ

ΠΜΙΛΕΙ Ο..ΟΝΟΣ!!
ΖΚύριζ
% ) ι ε υ ό ν ν ζ ά ,

ί Φίΐν Μ ΚλΒΙΐΕ ΙΚΒΡΟΙίαΐ!!

Ε Ιμ»  Ονος. ΕΙμο. Κ«1 ψο*. -  g J P g
σας δλα τά κοτέτσια τής πα- 
τρίδος του άπό τήν φασιστική 
τυραννία των κοκόρων ώς καί

νομαι.
Τό κυριωτερο χαρακτηριστι

κό μου είναι ή ύπομονή. Άλ-
λΛ έσεΐς Ol "Ελληνες έχετε ό- --- — --- -- ---. -
mouovfiv άπείρως μεγαλυτέρα' αυτός (που είσαι κ. Κουλουμ 
άπό τήν Ιδική μου. Κατά συ· I 6άκη νά βοηθησης;) ό αρβο<- 
ν έ π ε ι α ν  άφοΰ έγώ είμαι δ ν ο ς  νιτοΤ καρανκιοζελί, τό χρεω- 
έσεις εΐσθε τουλάχιστον γα'ϊ-1 στικόν ^ w T n n sγοΰ Κράτους, ήπείλησε διά 

προσφάτων δηλώσεων του τήν 
Ε λ λ ά δ α !

Δέν Θυμώνετε; "Ενα καί μο
νό τίναγμα άρκεΐ διά νά έξα- 
φανισθοΰν δλες ol άλογόμυι- 
γες πού σάς ένοχλοΟν. Δέν έ
χετε νεΰρα; Δέν πεισμώνετε; 
Τί είδους ΰπεργάϊδουροΰπο 
μονή είναι α°τή πού έχετε;

Κύριε Διευθυντά, Αρχίζον
τας τήν έπιστολή μου σάς εί
πα' δτι είμαι “ Ονος, έν συνε
χείς άπεκάλεσα ε σ ά ς  καί τούς 
συμπατριώτας σας ύπεργάϊδά 
ρους καί τελειώνοντας ύπογρ* 
φομαι ώς

ΑΝΘΡΩΠΟΣ άλλοεθνής
ΓΑ· 1 -ΔΟΥΡIΝΗΣ ύπομονής.

Υ.Γ.—'Τό σαμάρι τοΟ παλαι- 
οκομμοηισμοΰ σ ά ς  πηγαίνει 
μιά χαρά.

Χριστέ I .

ευυρογάΐδαροι! Έγώ  άν μέ 
καραφουρκίσϊΐς θυμώνω. Ε 
σείς δέν θυμώνετε ποτέ. Έγω  
τσινάω. Έσεΐς δέν τσιν«τε.
Εγώ πεισμώνω. Έσεΐς δέν 
πεισμώνετε. Είμαι δνος καί 
εΐσθε άνθρωποι. ΦτοΟ νά Χ«- 
θήτε άνθρωποι! Πώς άνέχεσθε 
τό δυσβάσταχτο παληοσάμαρο 
τοΰ διχασμού πού ματώνει τίς 
σάρκες σας; Καί ό πιό μεγά
λης γαϊδουρογάΐδαρος θά το 
πετοΰσε άπό πάνω του. θά τσί 
ναγε δεξιά καί άριστερά, θά 
κυλιότανε χάμω, θά όγκάνιζε, 
θά χαλοΌσε τόν κόσμο και είς 
τό τέλος θά έπετΰγχανε τήν 
κτώσι του. Μήπως τά άχυρα 
πού σάς ταΐζουν τά άποθηκεύ- 
εχε είς τό κεφάλι σας;

Χιλιάδες, χιλιάδων Ιταλικά, 
γερμοΛΊκά καί βουλγαρικά 
κτήνη μπήκανε στόν τόπο σας, 
φάγανε στά παχνιά σας, ρη
μάξανε τά λείβάδια σας καί 
δταν έδωσε ό θεός και Υπή
γαν στό Διάδολο, άντί νά μπή 
τε στούς τόπους τους νά κά
μετε κι’ έσεΐς τά ίδια, νά βγά 
λετε τά δανεικά, καθήσατε έ
δώ καί τρώγεσθε μεταξύ σας.
Καί έπόμενο είναι νά τρώγε
σθε άφοΟ δέν έχει μείνει τίπο 
τε άλλο είς αύτό τόν ρημαδό 
τοπο διά νά φάτε.

Φαγωθήτε λοιπόν, φαγωθη- 
τε ήλίθιοι, φαγώθητε κοοό*- 
δα. Γίνετε βασιλικοί καί δη- 
μοκροετικοί, Κουκουέδες καί 
άντικουκουέδες, γίνετε Πάπαν 
δρεϊκοι καί άντιπαπανδρεΐκοΐ 
γίνετε καί Σ  οφουλικοΐ άκόμη
καί φαγωθήτε. Οσους, άπο-1 —-------- -----
μείνετε θ ά  ξαναμποϋν τά ζώα Από σήμερα ο «Λαουτζ ·
τοΰ βορρά καί θ ά  σ ά ς  φάνε κος» θά πωλείται αντί &ροχ- 
npoc αίωνία δόξα της βλακεί- μών ^5. Η μικρά ο,υξηση τής 
ας όας. τιμής τοΰ «Λουτζικου» όφει-

Άκόμη καί. τώρα πού ctvai λεται στήν καταπληκτική £>- 
πρόοφατες οΐ νίκες σας σάς περτίμηση τοΰ χάρτου στήν 
μπαίνουνε οτή μύτη. Δέν φουρ, ελεύθερη αγορα °™ .  ,01®?0 
κίζεσθε; "Αλλοι ζητάνε τήν τόν προμηθευόμαστε. Από την 
Μακεδονία, άλλοι τήν "Ηπει-| μικρή αύτή αύληση, άμα ά- 
ρο, άλλοι τά νησιά σας. *Ως φαιρέσουμε τά δικαιώματα 
καί ό Έ μ β έ ρ — ΚαραγκιοζΓλΐ τοΰ έφημεριδοπωλου μένουν 
—Χότζας, ό έπί κεφαλής τοΰ γιά τόν «Λαουτζίκο» δραχ- 
Άλβοτνικου άγώνος πρός #πο μές 3 και ^0 λεπτά μέ τιζ ο- 
κατάστασι τοΰ ΐεροΰ δικα.ώ- πόΐες μόλις κατορθώνουμε να

Χριστέ, πού σέ σταυρώσανε, 
γιά πές μας, στό σταυρό σου, 
'Ά ν  ίσως τήν άνάστασι 
ποτέ δέν καρτεροΰσες 
Εκείνους πού σέ σταύρωσαν 
θά τούς έσυγχωροΰσες; 
(θαρρώ μέ τήν ύπομονή 

ϊτο...μάς πήρες στο λαιμό σου). 
ΡΑΜΠΑΓΑΣ 

(1881)

Ό  Λαουτζίκος

ματος τής έλευθέρας ζ̂ωοκλ<ν 
πης, ώς κα αύτός ό Έμδέρ—

καλύψουμε τήν διαφορά 
αυξήσεως τοΰ χάρτου.

τής

Σ ΤΙΧΟΙ ΤΟΥ ΣΟΥΡΗ

Χ Ρ Ι Ζ Τ Ο Σ  Α Ν Ε Σ Τ Η
Χριστός άνέστη έκ νεκρών 
τόν θάνατον πατήσας 
οϋτ’ έν α^γό μή βάψετε 
μέ κόκκινη μπογιά, 
κατά διαβόλου τ’ άρμοζα 
και ή πολεμική σας 
και έν εΙρήνα σφάξετε 
αχαικια kU i τραγιά.

Χριστός άνέστη έκ νεκρών 
χαρά παντού γαλήνη, 
αόειάστε χά τουφέκια σας

εις τόν άέρα δλοι.αέρα ___
μαζί μέ τήν Άνάστασι 
μάς ήλθε κι’ ή Είρήνη 
καί σήμερα γιορτάζουμε 
διπλή αύτή τή σχόλη.

Νά, νά, χτυπά ή μουσική 
καί κανονιές βροντάνε I 
(Καί ol Ρωμηοί σάν σήμερα 
έλπίζατνε νά... φανε)„

Γ. ΣΟ ΥΡΗ Σ  
(1881)

Η  Ε  Β Δ Ο Μ  Α Σ  Τ Ω Ν  Π Α Θ Ω Ν

E 1 Q F )
-------  β

Τήν ψυχή τήν κου- · 
(ρασμένη ■ 

γέμισε καϋμός πο Β 
(λύς ;

Γή μου, στέκεσαι *
(θλιμένη ·

κι’ άναπολείς...
*

— « Πασχαλιάτικες *
(άχτίδες J 

είδες σό ψυχή μου ; '
(Είδες;» I

— « Αναστάσι μ η ν ■
(έλπίδα * 

πήρα χτες τό βρά-;
(δυ ... Είδαg 

μιάν λαμπριά τ ι κ η g 
(λαμπάδα, S 

κρατοΰσεν ό ■ 
(Χριστός, ■ 

νά φωτίζη τήν Έλ- ■ 
(λάδα, ■ 

έπεσα γονατι- g 
(στός... ·

Α ΣΜ Ο Δ Α ΙΟ Σ

που

Τ Α  Η Ο Θ Α
,*Η κόνα ή Τριανταφυλλιά,
I δαες γεννάγανε παιδιά, 
τίς έβριζε μέ φθόνο.
( Η κόνα ή Τριανταφυλλιά 
μήτε παιδιά, μήτε σκυλιά, 
πέντ’ έξη,, νόθα μόνο).

*
Ξεπεταχτήκαν μερικοί 
«μεγάλοι πατριώτες» 
καί λέν τούς άντιπάλους τους 
«προδότες» κι’ έξομώτες 
(κι’ ή κόνα ή Τριανταφυλλιά 
βλαστήμαγε μέ φθόνο.
Μήτε παιδιά, μήτε σκυλιά, 
πέντ5 έξη.· νό3α μόνο).

Α ΣΜ Ο Δ Α ΙΟ Σ

1) Ή έν πο>λσΐς άμαρτίαις περιπεσουσα. 2) Τα δώδεκα ευαγγέλια. 3) Αρο', άρον, σταύοωσον αύτό ^  Ε ς 
έκ δεξιών καί είς έκ εόωνύμων. 5) Ήλία,Ήλία, Ινα τί μέ έγκατέλιπες; 6) Η  ζωή έν τάφω. 7) Καί πρίν άλέκτωρ 

φωνήση τρίς άπαρνήσει με.



« ρ > ι« ^ ΑΟΤΏΦ S Ε &εϊς ol 6 »£έΧΡις εχθές α>ασίστας -  4- Ελληνες στενοχωρηθήκαμε φοΰ ήταν Παπανδρεϊκός -  κ. 
«άρα πολυ που δέν σας Εκα- ’Ακρίτας καί ό ποιητής KtotSdc- 
μαν πρόεδρό της Διασκέψεως ψηςΠ! (Άλλος έπιφανήο Βη 
του Αγιου Φραγκίσκου, ΈΟν μοκρατικός διατελέσας καθ' 
έγίνεσθο έσεΐς Πρόεδρός 6 α πληροφορούμεθα κατά τ6 
γνωστός φιλελλην, θά ειυεθα 1935 ύπουργός της «Κονδυλι- 
βέβαιοι, ο τ ια ΐ έλληνικαί δι-, κής Κοσμογονίας» ή όποία 
εκδικήσεις θά έτυγχανον με- J ώς γνωστόν ήτο ή ώραιοτέρα 
γαλυτερας προσοχής. Αλλά πολιτική προτγμάτωσις τοΰ άν- 

„ Κα· Ελλήνων τιψασιστικοΰ πνεύματος. *Ηκαί πρός τό καλό τών Βουλ
γάρων —τούς όποιους τούς έ- 
χθρεύεσθε τόσο πολύ- δέν &, 
γίνατε πρόεδρος(

Αλήθεια, γιατί έχθρεύεσθε 
τούς  ̂Βουλγάρους; Ξεχνάτε 
τάς ύρ]ρεσίας πού προσέφε- 
ραν εις τήν Ρωσσίαν έπιτρέ- 
ψαντες είς τούς Γεομοτνούς νά 
διέλθουν έκ τοΰ έδάφους των 
καί νά κτυπήσουν τούς "Ε λ 
ληνα?;

’Εάν οΐ Βούλγαροι δέν έ- 
τήρουν αύτή τήν στάσι άσφα
λώς δέν θά νικούηατε εΧς τό ! 
Στάλιγκραντ διότι θά είχατε 
νικήσει είς τά.. σύνορά σας.

ΟΥΙΝΣΤΩΝ Τ Σ Ω Ρ Τ Σ ΙΛ  
Έσεις ol "Αγγλοι εΐσθε άνί 
κανοι νά κατασκευάσετε μία 
τραγωδία. "Ολα τά εργα σας 
εχουν εύτυχές τέλος. Ό  Σαίξ- 
πηρ άσφαλώς δέν θά ήταν 
Αγγλος. Τά δράματα μέ ευ

τυχή έκδασι (κομεντί) είναι ή 
ειδικότης σας„

Τώρα πού δλα τέλειωσαν set*

το ή «κοσμογονία» άντιφασι 
στικόν... ποίημαI i f )

Άλλά μήπως εΐσθε Προο 
δευτικός; "Ολη ή άντιδραστι- 
κή νομοθεσία τοΰ Υπουργείου 
Παιδείας όφείλεται είς έσας. 
Εΐσθε καθαρευουσιάνος καί 
παλαιοημερολογίτης. Καδά- 
ψης καί Ακρίτας ή μάλλον Ά  
κρίτας και Καδάφης συμφω
νούν μαζί μας.

’Εμείς πάντως δέν σ ά ς  άπο 
κρύπτουμε δτι άπό δλη αύτή 
τήν Ιστορία λυπούμεθα τόν δυ 
στυχισμένο τόν Καβάφη.

Κάποτε είχε είς τήν διάθε 
σιν του ένα «ψαριανό» καράδι. 
Μέ α°τό κατέπλευσεν είς ένα 
« Αλεξοτνδρινό» έπίνειον. Ά λ 
λά έγκατέλειψε τό πλοΐον καί 
τωρα άκούει δεξιΐ καί άριστε 
ρα να τοΰ φωνάζουν κάτι πα 
λαιους του στίχους:

ίΔέν έχει πλοΐον δι’ έσέ 
δέν έχει όδό».

, Είς τό τέλος νομίζουμε δτι 
0C ευοεθη μ

Σημερινά! έκπομπαΙ

Κ ο ιν ω ν ικ ά
Γεννήσεις

— Ό  κ. Διευθυντής τής 
«Βραδυνής» έγέννησεν τό έξής 
ωραιότατο τέκνον: «Ή  άπό- 
στασις άπό Νέας Ύόρκης είς 
Αγιο Φραγκίσκο εΐνε ένας 

άπέροτντος. . σωληναγωγόςΐ 
Τά τραίνα πάνε κι’ εργονται 
και βγάζουν κόσμο».
θάνατοι

Τήν προσφιλή μας γενικήν 
γραμματεία του Κ Κ . Ε . 
θανοΰσαν δι’ ή μας κατόπιν
τής απελευθερωσως του σ. 
Ν. Ζαχαριάδη κηδεύομεν λίαν 
προσεχώς καί δ καημός μα? 
δεν λέγεται.

Ο σύζυγος: Γ. Σιάντοο. 
Τά τέκνα: ΠΟΛΛΑ ΛΑΘΗ
Π έ ν » η

Ίωρα πού δλα τέλειωσαν κα ο» · S νομίζουμε δτι
λά, Θυμόσαστε τό δραματικό κ”  ευρεθη , κάποια βαρκούλα 
ΰφος πού παίρνατε κατά τά . Vot πλεύση. Διά τόν πλουν 
! y40, 1941 καί 1942 καί μάς1" 00 σ5;>’ΤΓευ€1 νά κάμη είναι
Ιρχεται νά σκάσουμε στά γέλια.

ΙΩ ΣΗ Φ  ΣΤΑΛΙΝ : Ό  κ. Σο 
«£ιανόπουλος έψήφισεν είς τόν 
Αγιο Φραγκίσκο κατά τής 

εΙσόδου τής φίλης μας Άργεν 
τινής είς τήν Συνδιάσκεψιν μό 
wa καί μόνο διά νά σας άπο- 
δείξουμε δτι εΐμεθα φίλοι σας·

Δέν έχομε τήν άξίωσι νά ψη 
φίσετε καί έσεΐς έν καιρώ κα
τά τής Βουλγαρίας διά νά 
μας αποδείξετε τήν φιλία σας. 
θα αρκεσθοΰμε είς τό νά μή 
ψηφίσετε κατά τής Ελλάδος! 
Τέτοιοι «σωβινισταί» εΐμεθα &- 
μεις ol "Ελληνες.

κ. Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ : «“Η
έφημερίς αύτή θά έκτελέση σή 
μερον τό θλιβερότερον καθή
κον τής Ιστορίας της» καί 9ά 
σας τϊΛεμήστ, σκληρά. Λέτε 
δτι εΐσθε σοσιαλδημοκράτης. 
Αν δέν άπΟτώμεθα «σοσιαλ

δημοκράτης» θά πή σοσιαλι
στής καί δημοκράτης. Λοιπόν 
κύριε ψεύδεσθε. Πρώτον δέν 
εΐσθε δημοκράτης. Κάνατε κα 
νένα κίνημα; "Οχι. Φωνάξατε 
£ητω ή 4η ΑύγούστΟυ; "Οχι. 
Αντιθέτως πήγατε καί έξο- 

ριαί Και ώς νά μή ήρκουν δ
λα αυτά έπείσατε καί τόν Βα
σιλέα νά έλθη είς τήν χώραν 
μόνο κατόπιν δημοψ,ι&σμα-
!^ ς·. Ε* ,λ° ι1Τόν. κύΡ<ε- δλα -χϋ
Ία ? \°Ηαζ°νται φασισμός Π  I 

11 αυτοΰ εΐνε σύμφωνος καί

ΟΙ άρχαίοι έλεγον «Ού παν
τός πλεΐν ές Κόρινθον» άλλά 
νομίζουμε δτι είναι εΰκολώ- 
τατο πλεϊν ές... Βόλον. ’Εκτός 

κανείς άπό τόν 
«Καδοντόρο» όπότε ύπάρχει 
κίνδυνος Μέσω Χαλκίδος δμως 
το τα-,ειδι είναι σίγουρο καί 
διδακτικό. Η πΚχλίρροια καί Λ 
αμπωτις διδάσκει τϊολλά.

Ταΰτα διά τόν ποιητήν κ. 
Καρτάλην, συγγνώμην Καβά- φην.
ΣΐΑΝΡ Γ - Λ ΐ ,ΝΗ β « υ β ε ρ ν η - i  i Π : Αδικα θυμώνετε μαζί
μας. Εάν καί δ κ. Σοφιανό- 
πουλος έψήφιζεν ύπέρ τής ει
σόδου σας_ είς τήν συνδιάσκε- 

!ν Τ* Αγίου Φραγκίσκου 
τοτε θά παίρνατε 3 5  ψ ήφ ους.'

Π  σημασία έχει γιά σάς £. 
νας ψήφος; ’Ενώ γιά μάς έ
χει μεγάλη. Διαβάστε τήν έ- 
στολή μας πρός τόν Ιωσήφ 
Σαλιν καί θά τό καταλάβετε. 
,. (Ύπό έχεμύθεια σάς λέμε, 
οτι έαν άπό τήν ψήφο μας έ- 
ξηρτατο τό νά είσέλθετε είς 
τήν συνδιάσκεψι άσφαλώς θά 
ψηφίζαμε... διαφορετικά).

Κατά συνέπειαν νομίζουμε 
οτι πρέπει νά περιδάλετε μέ 
τήν ιδία άγάπη τούς "Ελλη
νας ματανάστας πού ζουν είς 
τον τόπο σας. Στό κάτω-κάτω 
τί φταίνε αύτοί γιά τήν ψήφο 
του κ. Σοφιανοπούλου:

Κατόπιν τής άπελευθερώσε- 
ως τοΰ άρχηγοΰ τοΰ Κ. Κ. Ε. 
σ· Ν · Ζαχαριάδη ό σ. Σιάν
τος έδήλωσε δτι δέν θά βάψη 
αύγά κόκκινα άλλά μαΰρα!
8ύχα οιθΓηριον

-Ζητώ χρήματα διά νά ά- 
γοράσω άμνόν καί αυγά έπει- 
δή τινές ισχυρίζονται, δτι fe. 
φθασε τό Πάσχα,

Πληροφορίαι; Ά , ΨιλόνΓΈΊ 
ρηνοδίκην.

~Νέος γνωρίζων έλληνικά, 
αγγλικά, γαλλικά, γερμιχνικά 
ιταλικά, τούρκικα καί ρωσσι- 
κά ζητεί νά πληροφορηθη ποιά 
ν ω? ? α όμιλεΐ ή πεθερά του. 
ΓραΨοαε: Π. Δυστυχισμένον.
—Νέος, Ιδιοκτήτης καί διευ

θυντής καθημερινής έφημερί- 
ζΐτει κόμμα πρόθυμον νά 

τόν ένισχύση οίκοναμικώς διό- 
τι ή έφημερίς του κινδυνεύει 
νά κλείση. Φέρεται εις γνώσιν 
παντός προθύμου νά τόν ένι- 
σχύση δτι ή οικονομική, ένίσχυ 
σίς δέν πρόκειται νά τόν δε
σμεύσω κομματικώς.

Πληροφορίαι: «ΚΑΘΗΜ ΕΡΙ 
ΝΑ ΝΕΑ».

—Ζητείται ή κΟτάργησις πά
σης προθεσμίας είς τό νομο- 
σχέδιον περί συντάξεως τών 
έκλογικών καταλόγων.

«Λαϊκόν κόμ-Άπευθυντέον
μα».

στρατιώτης πρω- 
τ*αθλητής τοΰ φούτ—μπώλ πα- 
ραοιδει μαθήματα ποδοσφαί- 
ρου είς τούς δυναμένους νά 
τον διδάξουν άρχαίαν έλληνι- 
κή φιλολογία.

Γράψατε: Τόμυ.
— Ζητείται ξύδι.
Γράψατε: Γ. Καφαντάρην
—Ζητείται κουρκουτι. 
Γράψατε: θ. Σοφούλην.

. όμάς «άριστερών Φιλ 
λευθέρων» ζητεί πρόγραμμα 

Γράψατε: Άσκούτσην, 
—Ζητείται ή τήρησ(ς ϊή 

συμφωνίας τής Βάρκιζας.
Γράψατε συγχρόνως: Κ,

Ε. καί Ν. Ζέρδαν
—Ζητείται καρπαζιά. 
Γράψατε : Αρχηγόν νεο 

ορυομένου σοσιαλιστικού κό 
ματος.

— Επιβάτης τΟΰ τράμ ζητε 
είς μάτην τά ρέστα.

—Πωλείται άποθήκη άντί ε 
τέλους τιμής. Τό περιεχόμενό 
της διενεμήθη δωρεάν. 

Άπευθυντέον: Κόμμα Φιλε
λευθέρων (όμάς Σοψούλη)

ΒΕΡΟ Λ ΙΝ Ο Ν . 8 π.μ. Ομιλεϊ 
κάποιος Φρίτς έπί τοΟ θέματος 
«οΰτε ψύλλος στόν κόρφο 
μας». 9 π.μ. Ρωσσική εκπο
μπή. 10 πμ. Γερμανική έκπο- 
μπή. 11 πμ. Ρωσσική έκπομπή.
12 πμ. Νύξ. 1 μμ. Χίτλερ νίξ.

Α Λ Β Α Ν ΙΑ -  8 πμ. Όμιλεΐ 
καθ’ ύπαγόρευσιν ό δήθεν πρω 
θυπουργός ’Εμβέρ -  Χότζας 
(εξάδελφος τοΟ Νταούτ—Χό

τζα) έπι τοΰ θέματος «ό Μέ- 
γας Αλέξανδρος ήτοτν... Άρ- 
δοίνίτης». ( ’Εξιστορείται ύπό 

,“ μιλητ°0 τό πώς ό Μέγας 
Αλέξανδρος έσκότωσε τό θη
ρίο και έπήρε γιά αμοιβή τοΟ 
ανδραγαθήματος του τήν βε- 
ζυροπούλα... γυναίκα!)

ΣΟ Φ ΙΑ .-  8 πμ. Όμιλία τοΰ 
ι εωργήεφ έπί του θέματος 
«οϋτε γάτος ήτανε οΟτε ζημιά 
έκανε». 9 πμ. Δευτέρα όμιλία 
τ£Μ. Γεωργήεφ έπί τοΰ θέματος 
«Πως συντρίψαμε τόν... Χιτ
λερισμό καί έσώσαμε τά Η 
νωμένα ϊθνη» (Αναγιγνώ
σκονται πρός ύποστήριξιν τής 
έν λόγω άπόψεως καί πεοικο- 
παι άπο συγγράμματα Καζα
μία καί Ονειροκρίτη). 10 πμ.
Μουσική έκπομπή διά τήν Έ λ  
Λάοα. Μεταδίδεται τό τράγου 
δάκι «Νάνι—νάνι».

Β Α Ρ Σ Ο Β ΙΑ .-  (Ό  έν λόγω 
σταθμός άκούεται είς Αθήνας 
πολύ άσθενώς ένώ είς τόν "Α 
γιον Φραγκίσκον δέν άκούεται 
καθόλου. Αιτία της έλλείψεως 
καλής άτοδόσεως λέγεται δτι 
είναι ή ϋπαρζις πολλών παρα 
σίτων).

ΑΘΗΝΑΙ -  8 π.μ. Ό  κ. Γ .
Παπανδρέου τραγουδά τό «"Ε 
τσι μοΰ φαίνεται πώς θά τά 
μπλέξω άπ' τήν Κική κι’ άπ' 
την Κοκό ποιά νά διαλέξω»
_ πμ. Ομιλία του προέδρου 

της Κυδερνήσεως κ. Π. Βούλ
γαρη έπί τοΰ θέματος «Προ
σοχή ! Χρώματα». 10 πμ. Ό  κ.
Σοφούλης τραγουδά τό «"Άχ, 
παρήλθον οί χρόνοι έκεΐνοι».

πμ. Ό  σ. Σιάντος τράγου 
δα πρός τόν κ. Ήλία Τσιρι- 
μωκο τό «Μή μοΰ χαλάς τά 
γούστα μου». 12. Ό  κ.' Ή λ 
Τσιριμώκος τραγουδά πρός 

σ· Σ  ιάντ° τό «Πάν ol έλ 
πίδες τά όνειρα σβύσαν». 1 μ. 
μ. Ό  κ. Παναγιώτης Κανελλό 
■πουλος τραγουδά τό «Θ’ άφί- 
σω γένεια καί μαλλιά-γιά 
να μέ λένε γέρο». 2. u u ^
Ο κ. Τσουδερός τροτγουδά | > . *·, Ράλλης θά προβ
τήν μεγάλη του έπιτυγία ε 1 ς είς βάρος το 
«Σπιτάκι μου παληό άγαπημέ κ' Π“ ρ°21δρέο ·̂ . ~ ,. 

ού μύριζες παντοΰ... δα- Η ^ .  Εντό5 των ^ ? Ρ ων·“ ■ “  έξωτερικοΟ

ΤΙ π α ί ζ ο υ ν  σ ή μ ε ρ ο ν

Κ ΑΘ Η Μ ΕΡΙΝ Α  ΝΕΑ. (Πρ<* 
ταγωνιστεΐ νέος τις ώνόματι 
Λ. Ακρίτας). «Ό  Ιούδας». 

Α Γ ΙΟ Σ  Φ ΡΑ ΓΚ ΙΣ Κ Ο Σ !
(Πρωταγωνιστεί ό κ. Μολό. 
τωφ). «Τράβα κορδόνι». (Φάβ σα).

ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ» 
Κ Ομάς Σοφούλη). «Τινάχτη. 
κε ή ανθισμένη αμυγδαλιά* 

ΥΠΟΥΡΓΕ ΙΟΝ ΕΣ Ω Τ ΕΡ Ι.
ΚΩΝ; (Πρωταγωνιστεί ό κ, 
Τσάτσος). «"Ολος ό κόσμος 
εχει δίκηο» (κ ι’ αύτός εχει δί. 
κηο).

Ο Ρ Γ Α Ν Ω Σ ΙΣ  «Χ»: Ή  ά 
γνωστός». (Εσχάτως κατέστη 
πολυ γνωστή) .

«ΕΛΕΥΘΕ Ρ ΙΑ » : «Άνεξάρ. 
τητος έφημερίς».

Κ Ε Ρ Κ Υ Ρ Α ; (Πρωταγωνι; 
στει ό κ. Τζών θεοτόκη). «Έλ 
ληνό- γερμαν«>-ίταλικόν κυ- 
νηγιον». (Κυνηγετικαί άναμνή 
σεις).

Η Λ ΙΑ Σ  Τ Σ ΙΡ ΙΜ Ω Κ Ο Σ  ; 
(«Ο  νεαρός Τόμ... έδυσεν».

° λ0'ι έρνατουπαλληλικά έκα4μμυ'σωματεία συνελθοντα εκτά- ριοΰχοι». C j. tKIOE-
κτως αμα τή άναγγελία τής 
συστάσεως οικονομικού' συμ- 
δουλευτικοΰ σώματος τοΰ όποί 
ου ή έλλειψις έστοίχησεν τώο 
πολυ μέχρι σήμερον είς τούς 
εργαζομένους, άπεφάσισαν δ
πως έκφράσουν τήν εύγνωμο- 
σύνην των πρός τήν κυβέρνησιν 
Βούλγαρη διά τήν σύστασιν 
τοΰ έν λόγφ συμβουλίου έκ 
τής λειτουργείας τοϋ όποίου 
οί εργαζόμενοι άνα μένουν 
τ.ολλα.

Όλως Ιδιαιτέράν Ικανοποί- 
ΐ)σιν προεκάλεσεν τό γεγονός 
ότι άπεκλείσθησαν τοΟ συμ- 
δουλευτικοΰ οικονομικού σώ
ματος άτομα έχοντα κεφαλαι
οκρατικήν συνείδησιν καί άντ' 
αύτών έκλήθησαν δπως λά- 
δουν μέρος ol γνωστοί βιο 
παλαισταί κ. κ. Μάξιμος, Διο 
μήδης, Ζολώτας καί Γεωργ. 
Πεσματζόγλου.

Οί έργαζόμενοι κατόπιν 
τούτου εΐνε άπολύτως βέβαιοι 
ότι τά οικονομικά ζητήματα 
θά ρυθμισθοΰν; συμφωνως 
πρός τάς άπόψεις των.

ΟΡΟ ΤΡΙΑΚΟΝΤΑΕΤΙΑ!

νο—πού 
σιλικό»

κατα
του
καί γεωργικά

μύριζες παντοΰ... δα- ήΛΛΛ/Γ~η,
. 3 μ. μ. Ό  κ. Μακας ̂  , Vv έκ

τραγουδά τήν «Ριρήκα» (Γι-1 iir!X0̂ '’Hl(rra  _ 
γηκα). 4 μ μ Ή  άννλοελ εργαλεια ΧΡησιμα διά τήν οί-
ληνική ύπηρεσία πληροφοριών κονομικί)ν άνόρθαισιν τής χώ-
μεταδίδει τάς τελευταίας χθε

σ ΐ ν & Γ  F i R n f r c i / * !  ε  , .  . .  « λ  5 = 5

Γ. ΠΑΠΑΝΔ Ρ ΕΟ Υ : «Δρομά 
κια σκοτεινά».

Μ Α ΚΑΡΙΩ ΤΑΤΟ Σ: «Ό  Ά*. 
τιβασιλεύς τών βασιλέων».

Π ΕΤΡΟ Σ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ s 
(Μετά τάς συνομιλίας). «Ό 
Πέτρος πού έξήγαγε μάχαι· 
ραν καί εκοψεν τό ΑΟχΓ του» 

ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡ ΙΟΥ; «Ομουτζούρης».
Λ Α Ί ΚΟΝ ΚΟΜΜΑ: «Βασι. 

λική διαταγή καί τά σκυλιά 
δεμένα».

ΣΤΥΛ. ΓΟ Ν Α ΓΑ Σ : «Μνή-
σθητί μου. Κύριε, δταν ®λθης 
έν τή βασιλεία σου».

Γ- Σ ΙΑ Ν Τ Ο Σ : (Μετά τή* 
ΙΙη ν  όλομέλεια). «Αρχηγός 
κατά... λάθος».

ΘΕΑΤΡΑ Ε Π ΙΘ Ε Ω Ρ Η Σ Ε 
ΩΝ: «Γελάστε παρακαλώ».

«Π ΟΛΙΤΙΚΟΣ»: (Πρώτα-
γωνιστεΐ ό κ. Κουλουμβάκης) 
«θοΰ, Κύριε, φυλακήν τοΟ 
στόΜατί μου».

ΔΗΜ ΟΣΙΟ Ι ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 
«Ζωντανά πτώματα».

,  _    ‘—ν ‘C'VtU HAIUCC γοε
σινας ειδήσεις! . . .  5 μ. μ. Ό  
πρόεδρος τής έπιτροπής δη. 
μοσίων ύπαλλήλων όμιλεΐ πε
ρί τ»ΰ «Νηστικοΰ... δείπνου». 6 
μ. μ. Ό  κ. Πηνιάτογλου ά- 
παγγέλει τό ποίημα «Μέρια
σε. , Βλάχε νά διαδώ». 7 
W· μ, Ο Ι ’Αθηναίοι τροτγου- 
δουν πρός τήν λίμνη του Μαρα 
θωνος τό «λίγο νερό κυρα— 
Βαγγελιώ». 8 j i  μ, Ό  κ. Κα- 
φαντάρης τραγουδά τό « "Ε 
ρημος καί βαρειά καί μόνοε 
περπατώ μέ&  τήν ζωή».

Μή λησμονήσετε 
τήν τήν έβδομάδα νά 
διαβάσετε τό περιοδι 

ΡΟΜΑΝΤΣΟ» μέ 
μέγα διερμηνέα 
‘Αγγλικής τόν

κό
τόν
της
ΧΑΖΟΠΡΟΒΑΤΙΝΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΚΕίΗΣ
ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΪ

“ ΜΠΙΖΕΛ
Γ ί ν »  ά ν τ ιπ ρ ό σ υ π ο ς

ΟΥΝΡΡΑ

» »

«ΜΕΝΤΗΣ*

ΕΙς τήν ανωτέρω φωτογρα-fcOf P7TCTC -rrtiir A « » r  Πφια βλέπετε τούς όπαδους τοΟ 
Κ Κ. Ε . ol όποιοι έπι μένουν 
νά ήγείται του κόμματος δ σ. 
Σιάντ?^ς καί μετά τήν άπελει* 
θέρωσι τοΟ σ, Ζαχοςριάδη,

Πολιτική σκέψις 
χαοτο παίκτου

—«“ Οποιος θέλοντας νά κά
μη κόμμα δικό του προσπαθεί 
νά πάρη μέ τό μέρος του τούς 
Οπαδούς ούσαντος κόμματος 
μοΰ φαίνεται σάν έκείνον, «οΰ 
δέν εχει χαρτοσιές στό χέρι 
του καί προσπαθεί νά κάν» 
τζόγο άπό τά σκάρτα,

"Α κ ρ ο ν  αωτον μύτης
~  Νά εΐνε τόσο στραβή 1 

ιύτη σου ώστε νά άρνήται καί 
ό φωτογράφος νά τήν ®ωτο>
γραφίση.

Α ίμοβά ρος
- Έά ν τά άρνιά έγραφαν 

τήν Ιστορία τοϋ ΧοιστιανησμοΟ 
δέν θά ύπήρχεν κλέον (ί!μοβδ- 
ρος Ιστορία.

σέηη δηιιοσ. ΰτταΑΑήΑου
Ορφοτνή 
'Αδειανή 

καί πανί 
μέ πανί

Βίος καί πολιτεία μεγάλων άνδρών

Η  Ζ £ 2 Η  Τ Ο Υ  Α Δ Ο Λ Φ Ο Υ  Χ Ι Τ Λ Ε Ρ
(Συνέχεια 13η) |

1) Τό σπουδαιότερον όμως 
πρόβλημα πού αντιμετώπιζαν ι 
οι τέσσαρες φίλοι μας Ήταν 
ή προσέλκυσις όπαδών είς τό! 
νέον κόμμα. Έσκέφθησαν νά! 
διοργανώσουν έορτάς. χορούς 
παραστάσεις, άλλά κόνένα ά
πό αύτά δέν έθεσαν είς έφαρ 
μογήν. Έχρειάζετο κάτι άλ
λο. Αύτήν τήν φοράν τό άλλο 
αύτό τό εύρήκε ό Χίτλερ. Έ- 
χρειάζετο πρόγραμμα καί σκο 
πός τοϋ νέου κόμματος. Ά λ 
λά δσο καί άν συνεσκέφθη σαν 
δέν ή μπορούσαν νά βρουν κα 
νένα σοβαρόν σκοπόν. Miocv ή-

μέιοαν πού ό Χίτλερ παρηκΟ- 
λούθει είς τόν κινηματογρά
φον (μετά τήν επιτυχίαν τής 
ταινίας του είχε γίνει μανιώ
δης κινηματογραφόφιλος) Ενα 
άγγλικό εργο, είδε καί τάς 
τότε πρωτοεμφοτνισθείσας κυ
νοδρομίας.

2) Είς τό άγώνισμα α»τό ol 
σκύλλοι τρέχουν άντί γιά ά
λογα, μέ τήν διαφοράν δτι 
γιά νά τρέξουν τρέχει πρό αύ
τών Ινας Ψεύτικος αύτόματος 
λαγός, τόν όποιον ol σκύλλοι 
κυνηγοΰν. Γό σπόρ αύτό εκα 
με μεγάλη ν έντύπωσιν είς τόν 
Άδόλφον καί άπεφάσισε νά

τό υΐοθετήστ] ώς σκοπόν τοΰ 
Κόμματος. Νά διαδώση δηλ. 
τάς κυνοδρομίας είς όλόκλη 
ρον τήν Γερμοτνίαν. Πρός τοΰ- 
το 3ά κατεσκεύαζε είς πολλά 
έργοστάσια μηχανοκίνητους 
λαγούς καί θά έφερνε τούς 
οκύλλους άπό τήν Αγγλίαν.

"Ολα τά άνωτέρω σχέδια 
καί άλλα πολλά άπετέλεσοτν 
τό περιεχόμενον τοϋ βιβλίου 
πού συνέγραψε τότε άκριδώς 
ύπό τόν τίτλον : «Ό  Αγών 
μου» ή «έμπάτε σκύλλοι άλέ- 
στε». Πάντως δέν κατωρθώθη 
τότε νά τεθη εις έφαρυονήν 
τίποτα άπό δλα αύτά. Έπροτγ

ματοποιήθησαν δμως άργότε- 
ρα άν καί δχι άκριδώς δπως 
τά έλογάριαζε δ Χίτλερ.

3) Τό πρόβλημα λοιπόν τής 
άποκτήσεως όπαδών έξακολου 
θοΰσε νά μένη άλυχον. Έχρει
άζετο προπαγάνδα. Ό  Γκαΐμ, 
πελς άνέλαδε αύτή τήν ύπό- 
θεσι. ’Έπρεπε δμως προηγου
μένως νά μελετήση ειδικά συγ 
γράμματα. Κ ι’ έτσι έ στρώθη
κε είς μελέτην τοΰ Βαρώνου 
Μυνχάουζεν, τοΰ Ψευτοθόδω- 
ρου κλπ. Ό  δόκτωρ έπέτυχε 
άρκετά είς τάς προσπαθείας 
του. ’Ήρχισαν ήδη νά συρρέ
ουν ol όπαδοί.

4) Μία άλλη δμως δμπνευ 
σις του Γκαιμπελς έστέφθη δ- 
πό πλήρους έπιτυχίας καί ηΰ- 
ξησεν κατά πολύ τά μέλη τοΟ 
Κάμματος.

Έσκέφθηκε δτι έκεΐ δπου τό 
Ν α ζ ί  δέν έπέτυχε ή μπορού
σε νά έπιτύχη τά Ν άζ ι .  Έ  
βγήκε λοιπόν είς τά πεζοδρό
μια καί άρχισε νά χαιρετά 
τούς διαδάτας μέ νάζι. Βοη* 
θούσης δέ καί τής κουτσαμά- 
ρας του ή έπιτυχία ήτοτν κάτα 
πληκτική. "Ολοι τόν έπαιρναν 
άπό πίσω.

(Ή  συνέχεια στό έπόμενο)

Α Ρ 0 Ρ Ο Μ  E I A S K O Y

*Επινοιο6τη rr ς

Ο Μ ΤΘ Ο Ζ ΔΗΛΟΙ..

Στα έρείπια στους τάφους 
πού άφησαν ol ΓερμΟνοΙ 
κάθησε μιά κουκουβάγια 
λεύτερα καί μέ καμάρι, 
έκραζε σ’ δλα τά μέρη” 
μ’ δσην έπαιρνε φωνή 
τό παληό της τδ τροπάρι; 
«Ζήτω μου, παληολαέ. 
Κουκουέ καί κουκουέ I»

Άπ’ τά έρείπια, τούς τάφους 
πού άφησαν ol Γερμανοί, 
Βγήκανε κάτι λεβέντες 

,ύτερ καί μέ καμάρι, 
φώνΛχξοίν σ’ ολα τά μέρη 
μ' δσην έπαιρνε φωνή 
τό καινούργιο μας τροπάριϋ 
«Έλληνες μέ γρηγοράδα», 
μπρός γιά τή Μεγάλη Ελλά- 

δα».
*

Κι ή καημένη κουκουβάγια,, 
δλεγε τά κουκουέ της 
Μά κανείς δέν... άκουέ της...

Α ΣΜ Ο Δ Α ΙΟ Σ

ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΥ ΓΕΦΥΡΩΖΕΙΣ

Δέν ύπάρχει αύτή τή ατι- 
γμή "Ελλην πολιτευόμενος
καί μή πολιτευόμενος ό όποιος 
νά μή λέγη: «Είμαι σοσιαλι
στής».

Σοσιαλισταί εΐνε δ κ. Σο- 
ψούλης ( I I )  καί δ κ. Καφαν- 
τάρης Π ! I ) καί δ κ. Τσαλδά 
ρης Π  11). Σοσιαλισταί μέ Ε
να λόγο ύποστηρίζουμε δτι 
εϊμεθα_ δλοι μας. Έ φ ’ δσον 
δλοι εΐμεθα σύμφωνοι είς τό 
πολιτικόν ζήτημα, διατί δέν

*Αρ9ρον τού κ. Αρ. Λούμπα

ένούμεθα, Η άπ 
μία: Μάς•  ̂ Α  Χωρίζει --------
ακόν, Οί μέν θέλουν βασιλεύ

Εάντησις εΐνε 
ίει τό πολιτει-

ομένη δημοκρατία καί o l δέ 
αβασίλευτο. Οί ύποστηρικταί 
καί τής άβασιλεύτου καί τής 
δασιλευομένης, δυστυχώς είνε 
άδιάλλακτοι είς τάς άπόψεις 
των. Έ κ  πατριωτισμού καί 
μόνο όρμώμενοι θά κάνω μεν 
μια συμβιβαστική πρότασι. 
Not έκλέξωμεν ώς ίσόδιο πρό- 
εδρο τής δημοκρατίας τόν Βα  
σιλέα Γεώργιον. Κάθε καλής 
πιστεως πολιτευόμενος πρέπει 
νά συνταχθή μαζί μας Ύπάρ- 
χει καμμιά σοβαρά άντίρρησις 
εις αύτό; Είς τό Πολιτικό ζή
τημα καί. ό Βασιλεύς θά εΐνε

Τ Σ Ι Γ Α Ρ Α

Αλλη κι’ αύτή λαχτάρα ί 
•ό μάθατε, βρέ παιδεςί 
*  ήμερα τά τσιγάρα 
εχουν πολύ σπανίσει 

μόνο ol κουκουέδες 
^εν δ,τι τους... καπνίσει...,

*
ί Σήμερα τά τσιγάρα 
!  ν ζήτημα οόσίας 
°  ®ανατος τοϋ Ντοΰτσε 

άνευ... σημασίας).

Γ Κ Ε Σ Τ Α Π ΙΤ Η Σ
ΜΟΝΑΧΟΝ. ΐΤοϋ άνταποκρι 

τοϋ μας). — ΠληροφοροΟμαι
οτι ό γνωστός άξιωματοΟχος 
τής Γκεσταπό φόν Κτήνεφ συ- 
νελήφθη υπό τών Αμερικανών 
ώς εγκληματίας πολέμου. Ά- 
νακρινόμενος ώμολόγησεν μ& 
καταπληκτικήν απάθεια δλα 
του τά έγκλήματα. Καθ’ ήν 
στιγμήν μετεφέρετο άπό τοϋ 
άνακριτικοϋ γραφείου διά νά 
έγκλειοθή είς τάς φυλακάς ό 
συγκεντρωθείς κόσμος τόν έ- 
ξύδριζε χυδαιότατα' διά τών 
λέξεων: «Κτήνος», «Κακοΰρ- 
γε», «έγκληματία» κλπ. Ό  
J0v Κτήνεφ ήκουε δλας τάς 
ύβρεις γελώντας. Είς μία στι- 
Υμή δμως πού κάπονας τόν ά- 
πεκάλεσε «Βούλγαρο» εδγαλε 
ένα σουγιά άπό τήν τσέπη 
του καί έκοψε τό λαιμό του.

Μ ακάρι ι

Α ΣΜ Ο Δ Α ΙΟ Σ

Φ α να τισ μ ός
f, Ε ϊμεθα είς θέαχ νά γνωρί- 

δΤΙ-6 ?ΡΧΊνδς τοΟ κόμ Κ*τ°ς  των εθνικοφρονούντων 
Ν^1Κ'ί(? Ρ °νων έθνικιστών κ. απολέων Ζέρβας, δέν θά βά 

. Πάσχα κόκκινα ~Ρνά, διότι ώς έδηλωσεν εΐνε
Φανατικός... άντικουκουές ?

Ή Ελλάδα
Η Π Α Τ Ρ ΙΣ  ΤΩΝ ΗΡΏΩΝ 
ΓΩΝ ΗΜΙΘΕΩΝ ΤΗΣ ΠΟΙ 
Η Σ Ε Ω Σ ,  ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑ
ΤΟΣ, ΚΑ Ι ΤΗ Σ ΑΓΑΠΗΣ
Η ΕΛΛΑΔΑ
Η ΧΩΡΑ ΠΟΥ ΑΓΑΠΗ- 
Σ Ε  Ο

Λόρδος Βύρων
καί πού γιά τήν λευτεριά της 
έδωσε τήν ζωή του. 
Άτ,οδίδοντας τόν όφειλόμενο 

φορο τιμής τό περιοδικό

» ΡΟΜΑΝΤΣΟ »
στόν υπέροχο φιλέλληνα, άρ- 
χι^ει απ τό Πασχαλινό τουΛΐΙλ An ΤΥΐιι  _ ·

θέ μου, τί μάς περιμένει ί 
Μιάν άπάντησι δέν βρίσκω. 
Εις τό Ράιχ ένωμένοι 
πολεμάνε μέ άνδρεία.
Μά στόν 'Άγιο Φραγκίσκο 
φαίνονται διηρημένοι 
δήθεν γιά τήν... προεδρία, 
θέ μου. τί μάς περιμένει:

*
«Κακόμοιρε κοσμάκη, 

ιτρός νέες μπόρες ρέπεις 
Δέν φτάνει τό φαρμάκι 
τού πίνεις δταν βλέπης 
τά χάλια σου τά τόσα:
Δέν φτάνει τόσο αίμα;»
—«Νά σοΰ κοπή ή γλώσσα!»!

«Μακάρι άν εΐνε ψέμμα!»
ΑΣΜ Ο Δ Α ΙΟ Σ

. . ’ τεύχη
Τιμή τεύχους δραχ, 50

ΕΡΓΑΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ
Κουρεύς όνόματι Ν. Χατζα-

ρούλας (δνομα καί πράγμα)
ίδρυσε νέον σοσιαλιστικό κόμ-
μοε. Οί ψηφοφόροι νομίζομε
δτι είς τάς έκλογάς θά στεί-
λουγ τόν κουρέα νά... κουρείο, 
ται,

σύμφωνος μαζί μας. Τί τόν 
έμποδίζει νά γίνη καί αύτός 
σοσιαλιστής δπως γινήκαμε δ. 
λοι μας; Τίποτε. Ά ς  προσέ
ξουν τήν πρότασί μου δλοι. 
Ό  δασιλευόμενος σοσιαλισμός 
εΐνε τό μόνο πολίτευμα ποΰ 
θά μ α ς  ένώση. Είμαι βέβαιος 
δτι δλοι ol πολιτικοί άρχηγοί 
θά συμφωνήσουν μαζί μου. 
Ά ν  δέν συμφωνήσουν θά πή 
δτι εΐνε κεφαλαιοκράται, δπό- 
τε έχω νά τούς κάνω μία δεύ
τερα πρότο(σι, πολύ σοφωτέρα
άπό τήν πρώτη. Νά έγκαθιδρύ 
οουμε τήν άδασίλευτο κεφα- 
λαιοκρατία. "Αν άρνηθουν νά 
συμφωνήσουν καί είς αύτό 
τότε θά άποδειχτή δτι εΐνε ol 
μοναδικοί ύπαίτιοι τοΰ διχα
σμού τοϋ έ’θνους μας. (Σημ. 
«Λαουτζίκου». Μέ α°τό τό 
τελευταίο συμφοινοϋμε καί έ- 
μεις)

ΑΡ. ΛΟΥΜΠΑΣ

ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ ΑΝ
Θ0_μα τής είμαρμένης, 
ύπήρξεν ό άρμένης, 
σφαγέας Μπακιρτζιάν, 
γιατί νομίζω άν, 
στό δνομά του έκάνε, 
μικρούλα άλλαγή,

. έ̂κοενε δσους ’ξέκανε, 
καί θά έπαιρνε... προαγωγή.,

__________ Α Σ Μ ΟΔΑΙΟΣ

Τ ρ Τ ο ~Τ~~
Η μυθολογία μάς παρέδω·· 

σε τήν θέμιδα τυφλή. Ως νά 
μή ήρκει τό φρικτό αύτό έλάτ 
ομα, εσχάτως ή δυστυχής θέ- 
μις ήρχισε καί νά χωλαίνω 
Πως; Διά τής ύπουργοποιήσε· 
ως τοΰ κ. Σολιώτη, .6 όπο'-oc 
είναι χωλός I

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

°-Α·! ΧΟΧΙΤΛΕΡΙΚΗ ΓΥΑΛΙΑΚΑΡΦΙΑΤΙΚΗ 
ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ



Η Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α  Τ Ω Ν  Ε Θ Ν Ω Ν

Αί τελευταία· είδήοεις τής έβδομάδος=
Π Ρ Ο Τ Ε Λ Ε Υ Τ Α ΙΑ  Q P A  
ΠΡΟΣΟΧΗ ΧΡΩΜ ΛΤΔ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΧΩ ΡΙΣ ΑΤΟΥ 
ΖΗΤΩ Ο "ΕΥΦΥΕΣΤΑΤΟΣ,,

 '  ·■·.. /■ · "·

ΚΑΤΩ Η ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ

"Ολοι τους λένε ψέμματα καί στό τέλος 
σέ έγκαταλείπουν...

ΜΕΤΑΗΑΣΙΕΥΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΩΣΙΑ

Η Κυβέρνησή εΐνε «ε°τυ· 
χώς» ύπηρεσιακή καί άχρωμά 
αστός. ( “ Αχ, νά ξέρατε, με 
•πόση λύπη γράφει 6 «Λαουτζί
κος» αύτό τό εΟτυχώς).

Ο κ. Πέτρος Βούλγαρης 
πρός διαφύλαξιν τοΟ άχρωμα· 
τίστου της Κυβερνήσεως έχε1 
δώσει αυστηροτάτας έντολάς 
είς δλους τους Υπουργούς» ] 
Οϋτω υποστηρίζεται ύπό τινων 
ότι οΐ άνή κοντές είς κόμματα 
διά νά γίνωνται τοΟ λοιπού 
δεκτοί είς άκρόασιν έκ μέρους 
τών κ. κ. Υπουργών πρέπει νά 
έχουν κρεμάσει έπάνω των 
μία ταμπέλλα γράφουσοτν' 

«Προσοχή χρώματα»! S 5 Ε 
μείς όμως πιστεύομεν ότι δέν 
εφθασεν μέχρις έκε*· δ κ» 
Εούλγαρης.. Μάλλον περί 6- 
περβολης πρόκειται.

Οπωσδήποτε ύπό άκρως σο 
6αρών πολιτικών κύκλων έτο 
νίζετο έχ3ές» δτι μία άχρω- 
μάτιστος Κυβέρνησις δέν εϊνε 
ικανοποιητική ύπό τάς παρού
σας συνθηκας. Πρώτον μέν

διότι δεν δίνει ύλην είς τόν 
«Λαουτζίκο» καί δεύτερον δι» 
ότι εΐνε γνωστόν είς δλους 
τούς χαρτοπαίζοντας ότι είς 
τά αχρωμάτιστα καταφεύγουν 
όσοι δέν έχουν είς τάς χειρας 
των άτοΟ. (Μπλέξαμε μέ τά 
καλουμπούρια καί ο θεός νά 
βάλη τό χέρι του). |

Ή  έφημερίς μας έν πάσΒ 
περιπτώσει ένδιαφερομένη διά 
τήν ψυχαγωγίαν τών άναγνω- | 
στών της άντιτίθεται είς τήν 
άχρωμάτιστον πολιτικήν τοΟ 
κ. Π. Βούλγαρη. Έ ξ  άλλου 

1 καί εθνικοί λόγοι μας έπιβάλ 
I λουν νά είμαστε... όντιδουλ-1 
I γαρικοί. ΑΟτήν τήν γνώμην 
εϊχομεν περί τί|ς Κυβερνήσεως

1 Βούλγαρη τήν στιγμήν πού έ· 
οκασεν ή βόμβα τής έκρήξε- 

Ιως τοΌ ελληνο — οργεντινοΟ 
πολέμου.

Ό  είς τόν 'Άγιον Φρο?γκ*» 
σκον άντιπρόσωπος τής Έ λ» 
λσ:δος κ. Σοφιανόπουλος διεπί 
στωσεν ότι αίτία τής δυστυ» 
χίας τής 'Ελλάδος είνε ή Ά ρ

γεντινή. Ή  ’Αργεντινή μάς fc* 
πετέθη αδίκως κατά τό 1940, 
ή Αργεντινή είσήλθεν είς τήν 
χώρα μας και έλεηλάτησεν τά 
πάντα, ή Αργεντινή καί σή
μερον άκόμη καιροφυλακτε1 
νά άπέλθουν οΐ "Αγγλοι διά 
νά καταλάδη τά έδάφη μας» 
γενικώς ό ύπ’ αριθμόν ενα έ- 
χ3ρός της ΈλλάΕος εΐνε ή 
Αργεντινή 13

Έ φ ’ όσον ούτως εΐχον τά 
πράγματα δέν ήτο δυνατόν 
παρά νά κηρύξη τόν πόλεμο 
κατά της ’Αργεντινής ό καί 
κατά τήν γνώμην τοΰ κ. Σο
φούλη «εύφυέστατος» κ. Σο» 
φιανόπουλος. Κάτω λοιπόν <| 
’Αργεντινή. “Έξω  άπό τόν "Α- 
γιο Φραγκίσκο ή Αργεντινή. 
Οί νεκροί μας ζητούν έκδίκη- 
σι. Ζήτω ό εύφυέστατος κ. 
Σοφιανόπουλος. Ζήτω τό σπιρ 
τοκούμπουροί Ζήτω ό έξυ- 
πνάκιας πού κορόίδεΨε τούς 
«κουτόφροεγκους»! Νάτόν χαι 
ρόμαστε! ΦτοΟ του νά μή 6α· 
σκαθηI

ΔΗΛΩΣΕΙΣ I0 V  κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ίο ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ Κ Ρ Υ Μ Μ Ε Ν Α  Π Υ Ρ Ο Μ Α Χ Ι Κ Α  Τ Ο Υ  Ε Λ Α Σ

Α Γ ΙΟ Σ  Φ ΡΑΓΚ ΙΣΚ Ο Σ ,  2 
Μαϊου. (Τοΰ αύτόθι κοιμωμέ- 
νου άπεστΟλμένου μας).— Α Ι 
κατά τοΰ κ. Σοφκχνοπούλου έ· 
πιθέσεις τών άθηνΟΐκών έφημε 
ρίδων εΐνε τελείως άδικαιολό 
γηχοι. Συνηντήθην σήμερον 
μετά τοΰ «εΰφυεστάτου» “ Ελ- 
ληνος ύπουργοΰ τών Έξωτερι 
κών καί συνομίλησα μετ’ αύ
τοΰ έπί μακράν σχετικώς πρός 
τό ζήτημα τών ‘Ελληνο—αργεν 
τινών σχέσεων. Ό  κ. Σοφιανό 
πουλος μοΰ έδήλωσεν δτι κα- 
τεψήφισεν τήν Αργεντινήν δι*

ότι κατά τό διάστημα τής κα
τοχής είχεν στείλει είς τόν 
έλληνικό λαό πολύ όλίγα τρό 
φιμα, ένώ ή ΡωσσίΟ μάς άπέ 
οτειλε πολλά.

«Δέν πρέπει, μοΟ εϊπεν ό κ· 
Σοφιανόπουλος νά άνησυχήτε 
διά τούς πεντήκοντας χιλιάδας 
"Ελληνας οί όποιοι εΐνε έγκα- 
τεστημένοι είς τήν Αργεντι
νήν. Η Ρωσσική κυβέρνησις 
άνέλαδεν άπέναντί μου τήν ύ- 
ποχρέωσιν νά τούς φιλοξενή- 
ση έν άνάγκη είς τόν τόπον 
της, όπως τό έκαμε καί τό 
1939»

Σ Τ Ο Ν  Α Γ ΙΟ  Φ Ρ Α Γ Κ Ι Σ Κ Ο Η φωτογραφία μας δεικνύ
ει τήν σκηνήν τοΰ θοενότοιι τοΰ 
Άδόλφου Χίτλερ.

ΕΝΩΖΙΙ
Λέγεται ότι διεξάγονται συ- 

νενοήσεις πρός έπίτευξιν ένώ· 
οεως τοΰ κόμματος τών Φιλε
λευθέρων (όμάς Σοφούλη» 
κ'α ί τοΰ κόμματος τών Προο
δευτικών (Γ. Καφαντάρης}. 
Έ κ  τής συνενώσεως τών δυο 
κομμάτων θά δημιουργηθή νέο 
κόμμα ύπό τόν τίτλον «Ήνωμέ 
νη Άντιπαπανδρεΐκή Παράτα 
ξ ις » . ΤοΟ νέου κόμματος θά ή- 
γηθή κατ’ άλλους μέν ό κ. 
Σοφούλης κατ’ άλλους δέ ό 

Καψαντάρης.

«ΤΟ ΒΗΜΑ»
Τήν ένδεκάτην Μαΐου έκδί- 

δεται ή έφημερίς «Ελεύθερον 
Βήμα». Ό  τίτλος χάριν συν
τομίας έγένετο «Τό Βήμα», δι
ότι τό «έλεύθερον» άπωλέαθη 
κατά τήν κατοχή καί δέν οοπη- 
λευθερώθη άκόμη.

ΒΙΒΛΙΑ

ΣΙΑΝΤΟΣ. — Είναι βαρελότα γιά νά έορτά- 
σωμεν τό "Αγιον Πάσχα. Δέν μάς άφίνετε 
οΟτε νά έκπληρώσουμε τά! θρησκευτικά 

μας καθήκοντα;

ΕΚΤα Κ ϊ Ο ΪΕ Κ Δ Ο Σ ΙΣ

ΝΕΑ ΑΠΕΙΛΗ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ

Πληροφορούμε θα ότι εκτός 
άπό τόν Βασιλέα ό κ. Ποοκχν- 
δρέου άπέστειλεν Ενα άντίτυ- 
πον τοΰ βιβλίου του καί είς

Υ Π ΕΡ Π ΕΡΑ Ν . (ΤοΟ d y W  
ποκριτοΰ μας).—Μόλις ταύτην 
τήν στιγμήν πληροφορούμεθα 
ότι έπραγματώθη συνάντησις

Έ ν  ά\ αμονη τής έκφορας...
τόν κ Πλαστήρα. Κατόπιν, τοΰ Χίτλερ μέ τόν Μουσσολί- 
τούτου πιστεύεται ότι τήν έχει νι. Περί τοΟ άντικειμένου των 
πολύ άσχημα. ! συνομιλιών των δύο δικακο·

ρων τηρείται άπόλυτος μυστι- 
κότης. Έξεδόθη ανακοινωθέν 
τό όποιον λέγει δτι συνεφώ 
νησαν έφ’ δλων τών ζητημά
των καί θά συνεχίσουν τόν ά» 
γώνα μέχρι τής τελικής νίκης.


