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V I  N C E R E M O  ...

Μ Α Κ Α Ρ Ι Ω ΤΑΤΕ. ή  am  i f  U r mmnui.
Μετά τάς τόσας καί τόσας 

άνοικτάς αναφοράς τάς όποι
ος £χει ύποδάλει είς τήν Ύ- 
μετέρα Μακαριότητα ό άξιό- 
t.jicr *· Ευστράτιος Κουλουμ- 
βάκης πιοτεύω δτι θά συνηθί
σατε εις αύτόν τόν κάπως Ιδι
όρρυθμον τρόπον έκθέσεως πα 
ραπόνων κάι κατά συνέπειαν 
βέν θά σ«ς ξενΙ^ΙΙ καί ή υπο
βολή τών ίδικών μου.

Εις τήν χώρα <"«occ μετά ά- 
«ουσίαν έκατοντάϊϊων £τών ήλ 
βον κατόπιν τής ίπανασταΓί. 
*>ς τοΰ 18^1, πού νά μν\ Ισωνα 
νά έρχόμουνα. Τό τί έχω τρα
βήξει άπό τούς συμπατρ ιώτας 
©ας δέν λέγεται.

Ώ ς άρχηγός τής Εκκλησίας 
βά γνωρίζετε τά μαρτϋρικ τά 
fmo1»  υπέστησαν o l "Αγιοι 
Μάρτυρες.
,Ασφαλώς πρέπει νά κατοτα- 

γώ καί έγώ μεταξύ αϋτώ\.
Φυλακίσεις, εξορία·, ρεισι 

νόλαδο, πάγος άλλά πρό κον
τός ξύλο, ξύλο άλύπητο, ιδού 
κοια ήσαν τά άγαθά τά όποια 
μοΰ προσέψεραν ol κατά και
ρούς διοικοΰντ'.ς “ Ελληνες.

Ποΰ καί ποΰ βέβαια ένεφα- 
νίζετο καί κσνείς ό όποιος μοΟ 
Εδειχνε σττργικό ένδιαφέρον. 
Ένας τέτοιος T\totv ό μακαρί 
της ’Αλέξανδρος Πα·>«χναστα· 
σιου, ό όποιος άπέθοτνεν διότι 
δέν άντεχε νά μέ βλέπη νά υ
ποφέρω τόσο πολύ. ’Αλλά αΐ 
έλάχισται έξαιρέσεις δέν άνα 
τρέπουν τόν κανόνα.

Ή  Ιστορία τών μαρτυρίων 
ιιου εΐνε ή νεωτέρα πολιτική 
ιστορία τής Ελλάδος. "Ας ά- 
φήσουμε τά παλαιά καί άς έλ 
βουμε ε1ς χά καινούρια.

Είς τά 1933 έχασε τάς έκλο 
γάς ένα κόμμα καί έκέρδισεν 
άλλο. Τήν βραδυά τών έκλο- 
γών —πρωτοφανές καί πρωτά
κουστο είς τήν Ιστορία— ό κ. 
Μ. Πλαστήρας, έσκέφθη νά κά 
μΕ κίνημα καί νά σω<η) τήν 
Ελλάδα άπό τά.. δεινά μου! 

Με έστραγγάλισεν κυριολεκτι 
κώς, Πώς έγλύτωοα άπό τά 
χέρια του ένας θεός τό ξέρει.

Σήμερον ό κ. Πλαστήρας ά- 
Υωνίζεται διά νά μέ έπαναφέ- 
ΡΠ εις τόν τόπο. Καταλαβαί
νετε πόσο τόν πιστεύω,

Μετά τό κίνημα έκυβέρνη- 
οεν ό «ήθικός ρυθμός» καί χβ- 
θιέρωσεν μία ιδιόρρυθμο ήθι- 
κή κατά τήν όποία έπετρέπετο 
οι άρχηγοΙ τής Γεν. ’Ασφαλεί
ας νά συνεταιρίζωνται μέ δια 
σήμους ληστάρχους διά νά έ- 
ξοντώνουν τούς άντιπάλους 
τής κρατούσης τότε πρωτοτύ
που ήθικής. 'Υπό τοιοΰτον κα
θεστώς ήθικής έγώ ώς ήτο έ- 
κόμενον εΐχον τεθή έκτός νό
μου ώς.. άνήθικοςϊ

Σημειώ άπλώς δτι μεταξύ 
των ύπουργών τής φίλελευθέ- 
Ρας αύτής έποχής ήτο καί Α 
κ. Μιχαήλ Κύρκος, άγωνιζό-

κατά τό όποιον έψήφισα καί 
, έγώ δπως καί δλοι o l πεθαμε- 
| νοι έκατό φοράς ύπέρ τής βα- 
; σιλείας. Κατ’ αύτόν τόν τρό- 
I πον ήλθεν ό Βασιλεύς διά παμ 
ψηφίας ή μάλλον διά ύπερψη- 
φίας άφοΰ έλαβεν ή Βασιλεία 
περισσοτέρας ψήφους άπό τόν 
άριθμό τών ψηφισάντωνΙ

Μεταξύ τών ύπουργών τής 
«Κοσμογονίας» ol όποιοι διε- 
κρίθησαν κατά τό έν λόγιρ 
«γνήσιον» δημοψήφισμα Πσοτν 
ό κ. Σταμάτιος Μερκούρης — 
ν?ν στέλεχος τοΰ ύπερδη μο
ύστο;.’ κ. Καφαντάρη— καί ό 
κ. Καρτάλης νΰν δημοκράτης 
τής., άριστεράς, 5·.α«αρτυρό- 
μενος μάλιστα καθη μερινώς 
διότι ύποφέρω. Δέν άναΟέτετε, 
Μακαριώτατε, εις τούς άνω
τέρω «Κοσμογονικούς» ύπουρ- 
γούς τήν διενέργειαν καί τοΰ 
παρόντος δημοψηφίσματος;

Άσφαλώς πιστεύουν εις έ- 
μένα άφοΰ έδήλωσαν κατ’ έ- 
πανάληψιν δτι εΐνε δημοκρά- 
ται. ΔιΟτί διστάζετε; Προτι
μάτε νά διεξαχθη τό δημοψή
φισμα άπό τούς Χίτες; Έ φ ’ δ
σον προτιμάτε τούς Χίτες άπό 
τούς «Κοσμογονικούς» έρχό- 
μεθα νά πιστεύσωμεν δτι δι
καίως σάς όνομάζουν... «Κρυ
πτοκουκουέ».

Μετά τήν «Κοσμογονίαν» μέ 
άνήγειρεν έκ τοΰ τάφου ό ά- 
είμνηστος Κ. Δεμερτζης άλλά 
δέν μοβ βγήκεν σέ κοΐλό. Ήλ· 
θι:ν τότε ή περίφημος Τ Ε Τ Α Ρ 
ΤΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟ Υ. Μόνο καί 
μόνο διά νά μέ βασανίζουν 
ηϋξησαν o l τότε κρατούντες 
τάς είσαγωγάς ρετσινόλαδου 
έκ Νορβηγίας άδιαφοροΰντες 
διά τό έξαγόμενον έκ τής χώ
ρας συνάλλαγμα,

Τό έργοστάσιον τοΰ παρ’ 6- 
λίγον... δη μοκρατικο—Πλάστη 
ρικοΰ ύπουργοΟ κ. Φίξ, δού
λευε νύκτα καί μέρα. Ε ξ ο 
ρία καί ξύλο ξύλο, ξύλο, ξύ
λο... Διατί; Διότι λέει ήμουν 
«Αντιδραστική». *Η «δρασις» 
<ιταν τό ξύλο καί κατά συνέ
πειαν έγώ Ημουν ή «άντίδρα- 
σις». Ξυλοφόρτωναν λοιπόν τήν 
««ντίδρασι» διά νά καμφθα,

ι ο ο υ ιοου καιrooog, το πηδημα

*f π ικ ο ΐρ ό τ η τ Γ  ς

μένος σήμερον ώς μέλος τής 
Κεντρ. Επιτροπής τοΌ ΕΑΜ . 
διά νά μέ σώση! 11 Καταλα
βαίνετε πόσο τόν πιστεύω καί 
α°τόν.

Είς τά 1935 άλλοι σωτήρες 
*°κέφθησαν νά έγκλημθτίσουν 

όνόματί μου κάνοντες ένα 
«νήμα, τό όποιον κατεστάλη.

Και φ3άνομε αίσίως είς τήν 
σερίφη μον «Κονδυλικήν Κοσμο 
ν°νίαν», ή όποία ήταν ή ώραι 
°τ£ρα πολιτική πραγμάτωσις 

τραμπουκισμοΟ. Τότε έδε· 
Ρόμην άπό πρωίας μέχρι νυ- 

Έτάφην κυριολεκτικώς. 
εύρισκόμην είς τόν τα- 

διεξήγετο εις τόν τόπυν 
°®ς  «έλεύθερον δημοψήφισμα»

έβαζαν είς τόν πάγο τήν θερ
μόαιμο ν «άντίδρασιν» διά νά 
κρυώσω, έδιναν ρετσινόλαδο 
είς τήν κρυφήν «άτνίδρασιν» 
διά νά... έκδηλωθη. Ξύλο, ξύ
λο, ξύλο καί τρίτος έλληνικός 
πολιτισμός I...

Τά βάσανα πού ύπέστην κα
τά τήν κατοχή τά άντιπαρέρ- 
χομαι. Οΰνοι ήσαν έδώ κι* έ- 
γώ ήμουν ή Ελευθερία. Συ 
νεπώς δικαίως ύπέφερα. "Ο- 
τΟν δμως ξεκουμπίστηκοτν άπό 
δώ, δσο νά πώ «δόξα σοι δ θε 
ός», έγινε τό Δεκεμβριανό κί
νημα. "Αλλο ξύλο. Μόνο ξύ
λο; Έ γ ώ  πάντως μόνο τά ξύ
λο θά άναφέρω διότι τά έν- 
κλήματα είναι άμφίβολο αν 
συνέβησαν.

Αύτά λέγει ό σ. ΖεΟγος στό 
βιβλίο του. Μπορεί νά λέγΟ 
ψέμμοπα ό σ. Ζεΰγος;

Έ τρω γα  ξύλο λοιπόν... Δια 
τί; Διότι δπως καί έπί 4ης Α ύ  
γούστου ήμουν ή «άντίδρασις» 
Αυτή τή φορά μάλιστα ήμουν

" Α ν  ζ ο ΰ σ ε » . .
“ Οσοι διάβασαν τόν Ρέντη 
σπάσαν κ^φι, κάναν γλέντι : 
«Ό  μέγας Βενιζέλος 
προέβλεψεν τό τέλος 
τοΟ πρώτου τοΰ πολέμου 
καί πήγαν μέ τούς νικητάς» 
Αναγιγνώσκεις καί ρω τάς: 
—«Κύρ—Ρέντη μου γιά πέ μου, 
ποιός πήγε μέ τούς νικήτας 
ετούτου τοΰ πολέμου;
Τ’ άμαρτωλά γεράματα 
η δσοι γράφοίν... γράμματα!» 
(Άναγινώσκεις καί ρωτ«ς 
χωρίς νά κάμης λόγον 
περί. . .  ύπερασπίσεως 
στή δίκη . . .  δοσιλόγων)

*
’Ά ν  ζοΰσε ό Βενιζέλος, 
τώρα πού ήρθε τό τέλος 
θά είχαμε τήν τύχη 
νά μάθουν μερικοί, 
ποιοί εΐνε βενιζελικοΐ 
καί ποιοι.., τυμβω ρύχοι...

Α Σ Μ Ο Δ Α ΙΟ Σ

Σκίτσα καί γελοιογραφίαι 
Σ . Π Ο ΛΕΝ ΑΚΗ

ότι λέει ήμουν έκτελέστρια 
τής ΟΠΛΑ καί τουλάχιστον.» 
τριακόσους έσκότωσα.

, _ .. Δέν σάς άποκρύπτω δτι βλα
και χρωμοΕτισμένη, ήμουν «μαύ στημώ τήν ώρα καί τήν στιγ.
P l L i y Ti? .? * 0,lA - ^ Λ ν Λε1ν.ε υ. '! μή πού ήλθα είς τόν τόπο σα<

κατά τό 1821.νατόν έγώ ή Ελευθερία  νά 
είμαι μαύρη 1... Βέβαια δέν ά- 
ποκλείεται νά ντυθώ τώρα στά 
μαΰρα λόγφ πένθους έξ αίτι
ας τών όσων ύπέφερα εις τήν 
Ελλάδα...

Μόλις έπέστρεψα άπό τά

Μετά σεβασμού 
Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ ΙΑ

Υ.Γ. — Σάς ύποβάλλουν τά 
. . σέβη τους καί αΐ θυγατέρες

Κρώρα εις τά όποια μέ εΐχαν μου Τ Α Ξ Ι Σ  καί Η Σ Υ Χ ΙΑ . ΕΙ- 
πάει 'Όμηρο, συνελήφθην δι- νε φυλακισμένες μαζί μου.

Υ Π Ε Ρ Ε Θ Ν Ι Κ Ι Σ Τ I ΚΗ Α Ρ Ι Σ Τ Ε Ρ Α  
Θ Α Ν Α Τ Ο Σ  Σ Τ Ο Υ Σ  Τ Ο Υ Ρ Κ Ο Υ Σ

Πληροφορούμεθα δτι έ*.·τός 
των ήμερων τό Κ .Κ .Ε. βά άρ· 
χίση ύπερεθνικιστικήν έκστρα 
τείαν διά τής όποίας θά ζητή 
νά έπιστραφή ή Σμύρνη εις 
τήν Ελλάδα. ’

Μετά τήν εύτυχή διά τήν 
έλληνοτουρκική φιλία λύσι 
τοΰ δωδεκανησιακοΟ ζητήμα-οωοεκανη 

ύπάρχει κί·

τέρω συσφίξεως τών δεσμών 
"Όύ ένώνουν τάς δύο χώρας. 
Ο χίνδυνος αύτός δέον νά ά- 
ποτραΐι^.

Έ ά ν  καί ίκ  τής άπαιτήσεως 
τής Σμύρνης δημιουργη- 
θή ζήτημα μεταξύ τώ. δυο 
χωρών τό Κ .Κ .Ε . θά άπαιτ^

νδυνο^έτι περαι ^  ^  πε,ορχήν ^ ς .. Τρο(ας.

ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΕΑΕΥΤΑΙΙΗ λΟΓΕΝ TOY l ΤίΟΡΤΙΙ*

—“Εχω αύτό τδ χαρτί άλλά δέν καταλαβαί
νω, μου χρωστάνε ή χρωστάω ; . . .



I. Σ Ο Φ I ΑΝΟΠΟΥΛΟΝ (είς
Ά γ ιο ν  Φ ρ α γ κ ί σ κ ο ν ) Μ ή ν ύ -  
βρίζετε τούς Βουλγάρους. 'Α 
γαπάτε τά ζώα.

Κ. ΡΕΝ ΤΗ Ν .— Άπεδείχθη- 
τε άσυναγώνιστος είς τήν 
σουρρεαλιστικήν άρθρογραφί- 
αν. Ευχαρίστως θά δημοσιεύ
ουμε συνεργασία σας. ΟΟτε 
λίγο ουτε πολύ γράψατε εις τό 
άρθρο σας τά εξής: «Έφ ’ δ
σον ό Βενιζέλος προέβλεψεν 
τό τέλος τοΰ πολέμου 1914 — 
1918, θά πρέπει νά κυβερνή- 
οωμεν έμεΐς τήν Ελλά δα  τό... 
1945111 Εΐμεθα άπολύτως σύμ 
φωνοι 11  I

Ε φ η μ ε ρ ί δ α  «ΤΟ Β Η 
ΜΑ».— Παρακολουθήσαμε μέ 
μεγάλη συμπάθεια τάς προσ
παθείας σας συνενώσεως ώρ>- 
σμένων πολιτικών άρχηγών. 
Έπ ί τ^ εύκαιρί? σάς πληρο- 
φορούμε &τι^

ΐ 2) ο+ο̂ =ο!
3) 0 X0 = 0 .
4) Ο+0+Ο=Ό ή ΟΟΟ. 

[ Σ τ ρ α τ ά ρ χ η ν  Τ Ι Τ Ο . —
Συμφωνούμε άπολύτως μαζί 
σάς. Πράγματι εϊνε μυστήρια 
ή Αγγλία . Τό γράμμα πού 
μας στείλατε ήταν άσυνάρτη- 
το. Ζαλισμένος τό γράψατε!
£ Πράγματι είνε μυστήρια ή 

'Αγγλία. Πρό παντός ψυχραι
μία. Μή τά χάνετε. Πράγματι 
εινε μυστήρια ή 'Αγγλία.

Δ Η Μ Ο ΣΙΟ Ν  ΥΠΑΛΛΗΛΟΝ. 
— ‘Υπομονή, ήλίθιε, ύπομονή. 
Ο Ι χαρτονένιες σόλες μουσκεύ 
ουνε στό νερό καί. τρυπάνε. 
Υπομονή κορόϊδο, ’Άνοιξαν 
τά θερινά θέατρα. Τό μάθα
τε; ’Έ χ ε ι  καλώς. Ύπομονή 
βλάκα I ..

Τ Α Β Ε Ρ Ν ΙΑ Ρ Η Ν .— ΟΙ περι 
ορισμοί τής καταναλώσεως Ο 
δατος εϊνε γενικοί καί συνε
πώς δέν χωροϋν έξαιρέσεις.

^ραδ\^·
Μέ θάλασσα δέν έχουμε πιή. 
Δοκιμάστε δμως. Τί έχετε νά 
χάσετε;

θ . Σ  ΟΦΟΥΛΗΝ.— Τό άκρι- 
βές του όνομα ήταν «Ελευθέ
ριος Κυριάκου Βενιζέλος». Ε 
σείς πώς λέγεσθε; Τό πατρικό 
σας τό θυμάσθε;

Κ. Τ Σ Α Λ Δ Α Ρ Η Ν .-  Ά ν  o l 
έκλογές γίνουν πρό τοΰ δημο 
ψηφίσματος πιθανόν θά έκλε- 
γήτε. “ Αν γίνουν μετά τό δη
μοψήφισμα δέν ξέρουμε. Συ- 
νεννοηθήτε μέ τόν κ. Χατζή- 
δημητρίου. Ά ν  δέν γίνουν κα 
θόλου έκλογές θά εΐσθε άντι- 
πολίτευσις. Διαλέξατε καί πά 
ρετε. Έ μεΐς  νομίζουμε πάντως 
δτι σάο συμφέρει νά εΐσθε... 
άντιποΜτευσις. «Κάλιο πέντε 
καί στό χέρι παρά δέκα καί 
καρτέρει».

I. Θ ΕΟ Τ Ο Κ Η Ν -  Είδατε έ- 
πιστολήν πρός τόν Κ . Τσαλδά- 
ρην. Τό έαμικό ρεΰμα πού ύ
παρχε ι στήν Κέρκυρα όφείλε- 
ται είς τό δτι πέρασεν άπό 
έκεΐ ό κ. Ζέρβας. Ή  παρουσία 
ή δική σας δέν πιστεύομε νά 
έπέδρασε. Όμω ς γιά καλό 
αί γιά κακό φύγετε άπό κεί. 
άς συγχωρεΐτε, ξεχάσαμε νά 
ς  ρωτήσουμε: Εΐσθε κι’ έ- 

είς σοσιαλιστής;
Γ.Α .Β.— Γιατί ξεχάσατε τό 

κομπόδεμα της Σταμάτας:
X I ΤΗΝ -  Ά δ ικ α  θά έλθετε. 

Δέν έχουμε τζάμια στό σπίτι 
μας διότι τά σπάσανε o l Έ- 
λασίτες. Ά ν  έπιμένετε κάτι νά 
σπάσετε σπάστε τό κεφάλι 
σας.

Α. ΜΥΛΩΝ ΑΝ. -  Αδίκως 
διαμαρτύρεσθε διότι έχάσατε. 
Δέν κερδίζουν δλοι οΐ άρϊθμοί 
τοΰ Λαχείου.

Α ΡΗ Ν  ΒΕΛΟΥΧ1ΩΤΗΝ. -  
Ποΰ άκριβώς βρίσκεσαι βρέ 
παιδί; Γιατί μας παιδεύεις 
καί δέν μάς λές; Πές μας πού 
>άχης... καλό.

EnnTM jypm oN
Ελάβομεν καί έκ καθήκον

τος δημοσιεύομεν τήν κάτωθι 
έιμστολήν:

Κύριε Διευθυντά,
Γνωρίσατε τόν Κλεάνθη; 

Τόν μακαρίτη. Μάς τόν θύμη- 
σε, τάς κοσμοΐστορικάς αΰτάς 
ή μέρας, ό άντιπρόσωπός μας 
στόν "Αγιον Φραγκίσκον;

Πάνε πολλά χρόνια. Σ ’ τά 
Χαυτεΐα, στις μικρές ώρες 
τόν καλούσαμε στό φοιτητικό 
μας τραπέζι. Μας άπήγγελε 
τούς στίχους του. Κάποτε μάς 
διηγήθηκε καί τό μεγάλο κα- 
τώρθωμα της ζωής του...—£τσι 
τώνόμαζε.

—«Μέ νόμιζαν γιά τρελλό, έ
λεγε χαμογελώντας α°τάρε- 
σκα, οί κουτοί ol Ρουμανέζοι, 
καί τούΒ άφινα νά τό πιθτεύ- 
ουν, καί μαύτό τόν τρόπο τήν 
£θκαθα...

— Πώς, δηλαδή, τόν ρωτού
σαμε.

— Νά.... έφυγα δίχωθ διαβα 
τή ρ ιο ... καί δίχωθ νά πλη- 
ρώθω τίποτεθ θτό βαπόρι...

Καί έπανελάμβανε, κατεν- 
θουσιασμένος. Τούθ κΟυτούθ 
τούθ Ρουμανέζουθ...

Ή  πραγματικότης ήταν 
πώς ή Ρουμανική άστυνομία 
τόν εΐχε άπελάση.

“Η ψήφ°ς τοΰ κ. Σοφιανο- 
πούλου ύπέρ τής Ρωσσίας, 
μβς θύμησε, τό κόλπο τοΰ ποι
ητή Κλεάνθη.

Τούθ κουτούθ τούθ... ΡώΘ- 
θουθ. . . .

&ΕΚ ΑΑ ΜΕΤΑΙΧΗ Κ ΕΑΛΑΣ;
Πληροφορούμεθα δτι ή 

Ρωσσική κυβέρνησις άντιδρά 
είς τήν συμμετοχήν τής Ε λ 
λάδος είς τήν διασυμμαχικήν 
έπιτροπήν Σόφιας. Οί κύκλοι 
τοΰ έπιτροπάτου τών εξωτερι
κών τής Μόσχας έχουν τήν 
γνώμην δτι ή έν Σόφια παρου
σία τής έπιτροπής τής Ε.Π.Ο. 
Ν. εΐνε άρκετή.

'Επ' αυτοΰ εΐνε σύμφωνος 
κάί ή βουλγαρική κυβέρνησις.

—Πωλοΰνται έρείπια.
Πληροφορίαι: Κόμμα Φιλε

λευθέρων.
—Ζητείται πεθερά κατάλλη

λος νά δαγκώνη άλλη πεθε
ρά. Συστάσεις απαραίτητοι. 
Πληροφορίαι: Α. Φουκαριάρη.

—Ζητώ κεφαλαιούχον Ινα 
συνάψω δάνειον πρός έπιδιόρ- 
θωσιν τών υποδημάτων μου.

Πληροφορίαι: Κ .Κ . δημόσιο 
ύπάλληλο.

—Ζητούμε οικίας παραδοτέ
ας. Συστάσεις άπαραίτητοι.

Πληροφορίαι : Επιτροπή...
έπιτάξεως οικιών,

—’Απρόσεκτος έχων τήν μα
νία νά πατά δλο τόν κόσμο 
στόν κάλο ζητεί έκ τών προ- 
τέρων συγγνώμην άπό τόν Α 
θηναϊκό Λαό.

Πληροφορίαι: Α. ΧΑΖΟΝ 
Ζητοΰνται άσπιρίνες.

ΣτρατάρχηΠληροφορίαι 
Τίτο.

—Ζητείται... φάπα.
Πληροφορίαι: Έμβέρ—Κα- 

ραγκιοζελί—Χότζα, δήθεν πρω 
θυπουργό τής 'Αλβανίας.

—Ζητείται νεροχύτης. Οΐ X I 
τες’ αποκλείονται γιατί... τρέ
χουν.

—Κουκουές έκπαιδευθεΐς ειίς 
τήν ΟΠΛΑ καί ών άνεργος ζη-! 
τεΐ έργασίαν είς κρεοπώλεΐον 
μέχρι τής έλεύσεως τοΰ τρίτοι. 1 
γύρου.

ΧημεριναΙ έκπομπαΙ
Β Α Ρ Σ Ο Β ΙΑ .  8 πμ. «ΟΟτε 

φωνή ούτε άκρόασις». 9 πμ. 
Όμιλία έπί τοΰ θέματος «ήτ- 
τημένοι νικηταί».

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο . 8 πμ. «Προλε
τάριοι δλων τών χωρών ένω- 
θήτε».

ΛΟ Ν ΔΙΝΟ . 8 πυ. Όμιλία 
τοΰ κ. Τσώρτσιλ έπί τΟΰ θέμα
τος «Τί μάς όφείλει ή Ελλά ς* 

ΑΘΗΝΑ I. 8_, πμ. Όμιλία πρός 
τόν κ· Τσώρτσιλ έπί τοΰ θέμα
τος «Έ κεΐ πού μάς χρωστάγα
νε μάς τρώνε καί τό βώδι». 9 
πμ. Όμιλεΐ ό καθηγητής της 
πολιτικής οικονομίας κ. Ζολώ- 
τας έπί τοΰ θέματος «Ναι μέν, 
ούχ ήττον δμως». 10 πμ. Ό  
πρόεδρος του σωματείου καφ- 
φεπωλών όμιλεΐ έπί τοΰ θέμα. 
τος. θά  σάς πώ ένα παραμύ
θι... τό κουκί καί τό ρεβύθι». 
11 πμ. Ό  κ. Κ . Τρίανταφυλ- 
λόπουλος μετά τά έπεισοδια 
πού συνέβησαν εις τήν συνοι
κία του τραγουδά πρός τόν κ. 
Κ. Τσάτσον «Τά παιδιά τής 
γειτονιάς μου μέ πειράζουνε, 
— Κουκουέ νύχτα καί μέρα μέ 
ψωνάζουνε». 12. Ό  κ. Κ . Τσά- 
τσος τραγούδα πρός τόν κ . 
Τριανταφυλλόπουλον «Νά τά 
πιάσης νά τά δείρΙΙς τί σκοτί
ζεσαι — Τράβα μπρός καί εΐμ’ 
έγώ γιά νά βασίζεσαι».' 1 μμ. 
Κάποιος χρηματιστής τραγου
δά πρός ένα άστυνομικό δργα 
νο πού τόν συνέλαβε έπειδή έ
παιζε λίρα τό «Μή μοΰ χαλάς 
τά γοϋστα μου — καί πάρε 
μοΰ τα οδλα — κι’ άν δέν σοΰ 
φτάνουνε κι’ αύτά — π«ρε καί 
τήν σακούλα». Μετά τό τρα- 
γοΰδι τό άστυνομικό δργαν*> 
όμιλεΐ έπί τοΰ θέματος «Έ γώ  
θά σώσω τό Ρωμέϊκο;» 2  μμ. 
Ό  σ. Σιάντος εύθύς ώς έπλη- 
ροφορήθη τήν άπελευθέρωσιν 
τοΰ σ. Ν. Ζαχαριάδη τράγου- ί 
δά πρός τήν κυρίαν Γενικήν 
Γραμματείαν τοΰ Κ Κ Ε  τό «Χω 
ρισμοΰ σημαίνει ή ώρα κι’ ή 
καρδιά μου σιγοκλαίει — μέ 
παράπονο σοΰ λέει — φώς μου 
γιατί μέ «αρατφς». (Τό τρα
γούδι μεταδίδεται μέ πολλά' 
μουσικά λάθη). 3μμ. (Άναμε-| 
τάδοσίς έκ Κορίνθου). Ό  κ. ! 
Κ . Τσαλδάρης όμιλεΐ πρός | 
τούς Κορινθίους: «Πρός Κο-: 
ρινθίους πρώτης έπιστολής 
Παύλου... τοΰ διαδόχου τό ά-| 
νάγνωσμα». 4 μμ. Ο κ. Γ . 
Καφαντάρης δμιλεΐ έπί τοΟ 
θέματος «ΆντιπαπανδρεϊκοΙ δ-1 
λης τής χώρας ένωθήτε». 5 
μμ· Ό  κ Παπανδρέου τρα
γουδά τό « Ά σ ε  τόν παληόκο- 
σμο νά λέη — νά λέη δ,τι θέ
λει». 6 μμ. «θέλομεν κυβέρ- 
νησιν πυγμής» (Ό μιλία  τοΰ 
κ. θ .  Σοφούλη). 7 μμ. Προ
σοχή! Προσοχή 1 *Η άγγλοελ- 
ληνική υπηρεσία πληροφοριών 
διά πρώτην φοράν κατεδέχθη 
νά όμιλήση περί τών θυσιών 
τής Ελλάδος. Μπούμ I Μπούμ I 
Μπούμ! 8 μμ. Ό  κ. Τσιριμώ- 
κος τραγουδά τό «Κρέμασε τό 
Κάπα—Κάπα, στήν άλιγαριά, 
καί ντέρτι καί μαράζι έχω 
στήν καρδιά».

Γεννήσεις
Έγεννήθησαν πολλαΐ δυσχέ 

ρειαι είς τήν λύσιν τών διε
θνών ζητημάτων. Πατήρ εΐνε 
ό κ. Φόβος νέας συγκρούσεως, 
Μήτηρ δέ ή κ. ’Απληστία

ΑοοαΟ & νες

Ό  κ. Ναπ. Ζέρβας καΙ ή δε- 
σποινίς Μαυρίλα έδωσαν άμόι 
βαίαν ύπόσχεσιν γάμου.

Εις τό εύτυχές ζεΰγος εύ- 
χόμεθα ταχεΐαν τήν... στέψιν.

Θάνατοι
—Άπεβίωσε κάθε έλπίς κα

λής διανομής σιγαρέττων. Καί 
έπειτα έχουν τήν άξίωσι πολ
λοί νά λυθή άμέσως καί δμα- 
λώς τό... Πολωνικόν ζήτημα. 
Έ ν  τούτοις παρά τήν έλλειψιν 
σιγαρέττων o l Αρμόδιοι λένε 
δ.τι... τούς καπνίσει.

Άπεβίωσεν ή ιδέα τοΰ σχη 
ματισμοΰ πολιτικής κυβερνήσε 
ως διότι ό συλλαβών αύτήν 
εγκέφαλος ήτο άτροφικός. 
Κατ’ άλλους ό θάνατος όφεΐ- 
λεται είς τορπιλλισμόν. Τό βέ
βαιον εΐνε δτι τόν θάνατον δέν 
τόν εύλόγησε ό... Παπ«ς καί 
συνεπώς έπήγε.. άψαλτη -

Μ ν η μ 6συνον

Τελίοΰντες αϋριον μηνιαΌν 
μνημόσυνον τοΟ άνοήτως δο- 
λοφονηθέντος

Γ Ν Η Σ ΙΟ Υ  ΜΠΑΚΑΛΗ
καλοΰμεν τούς συγγενείς καί 
Φίλους δπως ένώνωσι μεθ* ή
μών τάς πρός τόν "ΥΨιστον 
δεήσεις των ύπέρ τής άναστά- 
σεως τοΰ θανόντος.

Ή  τεθλιμμένη μήτηρ 
Α Τ Σ ΙΓ Α Ρ ΙΑ

Τά τέκνα 
ΓΟ Π Ε Σ

Τί παίζουν σήμερον

ΥΠ Ο ΥΡΓΕ ΙΟ Ν  Ο ΙΚΟΝΟ Μ Ι- 
ΚΩΝ. ( ’Αργεί λόγω γενικών 
δοκιμών) .

Κ Κ Ε . «Εμπρός γιά τήν ά* 
νοικοδόμησι». (Πρωταγωνι
στεί όμάς... δυναμιτιστών).

ΚΟΜΜΑ Φ ΙΛ ΕΛ ΕΥ Θ ΕΡΩ Ν . 
«"Οταν γεράση ό άνθρωπος 
δέν έχει σωτηρία — μοιάζει 
μέ τό γραμμάτιο πού λήγει ή 
προθεσμία».

Γ. Κ Α Φ Α Ν Τ Α ΡΗ Σ . «ΝοΟς 
ύγιής έν σώματι ύγιει».

ΛΑ I KON ΚΟΜΜΑ. «Σκονι- 
σμένα ράφια».

ΕΛΔ. «Τρίχες», (θίασος κομ 
πάρσων).

Κ. Ρ ΕΝ Τ Η Σ . «Τυμβωρύχος»
ΕΛ ΕΥ Θ ΕΡΟ Ν  ΒΗΜΑ. (Δια

γράφεται μία λέξις). Δύο έρ
γα: 1) «Πολιτικές κομπίνες». 
ί )  « ’Αριστερός κεφαλαιοκρα
τισμός».

Ε Κ Λ Ο Γ ΙΚ Ο Ι ΚΑΤΑΛΟ ΓΟ Ι. 
«Βήμα σημειωτόν».

Ο ΥΝΡΑ. «Ό  βασιλεύς τών 
τ ζα μπατζή δων».

Δ ΙΕ Θ Ν Η Σ  Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ  I Σ . 
«Α Ι νεφέλαι» Ιτοΰ Άριστοφά- 
νους).

Α Γ ΓΛ ΙΚ Η  Π Ο Λ ΙΤ ΙΚ Η . « Υ 
ποβρύχιος πόλεμος».

Ρ Ω Σ Σ ΙΚ Η  Π Ο Λ ΙΤ ΙΚ Η . «Ό
Φαταούλας».

Α Μ Ε Ρ ΙΚ Α Ν ΙΚ Η  ΠΟΛΙΤΙ- 
ί ΚΗ. «Μπίζινες».

ΕΛ Λ Η Ν ΙΚ Η  Π Ο Λ ΙΤ ΙΚ Η ,
( ’Αργεί).

Ηντα

Μή λησμονήσετε αύ
τήν τήν έβδομάδα νά 
διαβάσετε τό περιοδι
κό «ΡΟΜΑΝΤΖΟ» μέ 
τόν μέγα διερμηνέα 
τής ’Αγγλικής τόν 
ΧΑΖΟΠΡΟΒΑΤΙΝΑ

Είς τήν άνωτέρω φωτογρα
φίαν βλέπετε τά μεταφερθέντα 
έκ τής Ρωσσίας πρός ένίσχυ- 
σιν τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ τρό- 
φιμα.

Αωρ.-ql
Ό  κ. άνταποκριτής τών Τά- 

ϊμς προσέφερεν εϋγενώς ύπέρ 
τής έλληνικής ήσυχίας τήν δε
καήμερον σιωπή του.
Εάχαριστήοιον

θεωρώ καθήκον μου δπως 
ευχαριστώ καί δημοσία τόν 
δικηγόρον κ. Μανούβραν δσ- 
τις κατώρθωσεν ένεργήσας 
καταλλήλως δπου έδει δσον £. 
δει καί άντί δσων έδει, νά ά- 
ποσπάση άπόφασιν δι’ ής έξώ 
σθη έκ τής οίκίας μου χαρα-1 
κτηρισθείς ώς όμολογουμένως: 
πλούσιος ό Δ. Δύστυχος άνώ- 
τερος δημόσιος ΰπάλληλος.

Τοιοΰτοι έπιστήμονες τιμώ-! 
σι τήν χώρα μας.

Λ. Εξηνταβελόνης

•QutAlot
Ό  κ. θ. Σοφούλης θά όμι

λήση είς τήν αίθουσαν τής... 
Αίρχαιολογικής Εταιρείας έ
πί τοΰ θέματος «Τρόποι ένισχύ 
σεως τής μνήμης».

*ίκυκλοΜ>&ρησον

Οί «'Ιστορίες τής Κρήτης» 
τοΰ κ. Μίν. Άνδρουλιδάκη, 
πού περιέχουν διαλεχτές ήθο- 
γραφίες τών κατοίκων τής ύ- 
παίθρου τής ήρωϊκής μεγαλο- 
νήσου ιιας.

Ο Ι « Ιστοοίες τής Κρήτης» 
πωλοϋνται σ’ δλα τά βιβλιο
πωλεία.

ΠΡΟ ΤΡΙΑΚΟΝΤΑΕΤΙΑ!
— Κατόπιν τών ληφθέντων 

μέτρων θά παραδοθώσιν άπό 
τής αύριον έπαρκεϊς ποσότη
τες σιγαρέττων είς τήν κατα- 
νάλωσιν.

— Εντός τών ή μερών άπολύ 
ονται οί έφεδροι τών κλάσε- 
ων 1934 καί 1935.

— Έλήφθη άπόφασίς περί ό. 
ριστικοΰ διακανονισμοΰ τών 
μισθών τών δημοσίων ύπαλλή 
λων.

Ή  Κρήτη ξοτναγύρισεν 
στής Λευτεριάς τήν άγκαλιά 
Τήν γέμισεν άπό φιλιά 
καί τής γλυκοψιθύρισεν:
—«’Ηντά ’χες γίνει κοπελλιά 
κι’ δργησες νάρθης στά Χα- 

(νιά;»

Ο άνεξάρτητος σοσιαλιστής 
ήγέτης κ. Ν. Χατζαρούλας δέ 
χεται νά ξυρίζη δωρεάν πάν
τα προσχωροΟντα είς τό κόμ
μα του.

ΣΗ Μ . «ΛΑΟ ΥΖΤ IΚΑ Υ»: Είς
τό προηγούμενον φύλλο μας 
καί είς τήν στήλη τών μικρών 
άγγελιών έγράψαμε δτι «άνε
ξάρτητος σοσιαλιστής ήγέτης 
ζητεΐ καρπαζιά». 'Η  καρπαζιά 
δέν προωρίζεαι διά τόν σοσια 
λιστή κ. Χατζαρούλα άλλά 
διά πελάτην του πολιτευόμε- 
νον.

Η ΛΙΑΧΚΕΨΙΖ

Η άνωτέρω φωτογραφία
μ^ς άπεστάλη άεροπορικώς 
έκ τοΰ 'Αγίου Φραγκίσκου καί 
παριστά τήν αϊ&ουσαν τής 
συνδιασκέψεως καθ’ ήν στιγ
μήν όμιλεΐ ό κ. Μολότωφ.

▲ Ι Α Ψ Ε Υ Σ ί Ι

Πληροφορούμεθα άρμοδίως 
οτι ουδεμίαν έπίδρασιν έχε* 
έπί τής συνεχιζόμενης έλλεί
ψεως σιγαρέττων τό γεγονός 
δτι ό ‘Υπουργός τών Οίκονομι 
κών κ. Γ. Μαντζαβϊνος εΐνε 
συγγενής καί συγκοττοικεΐ με
τά τοΰ κ. Παπαστράτοα

Βίος καί πολιτεία μεγάλων άνδρών

Η  Ζ Ω Η  Τ Ο Υ  Α Δ Ο Λ Φ Ο Υ  Χ Ι Τ Λ Ε Ρ
(Συνέχεια 15 καί τέλος)
1 ) "Όταν καθιερώθη ή νέα 

στιμαία ώς έπίσημος ήταν φυ
σικόν νά έξαναστοΰν ένδομύ- 
νως δλίοι οί Γερμανοί πατριω- 
«ς. Κανείς δμως δέν έτολμοΰ 
σε νά μιλήση. Μόνον ένας νο
μίζοντας δτι κανείς δέν τόν ά- 
κούει έμονολόγησε κουνώντας 
τό κεφάλι του καί κυττάζοντας 
τή νέα σημαία: —Αύτός δ έ ν  
έ χ ε ι  σ υ σ τ ο λ ή ν .  Κάποι
ος δμως «ού τό άκουσε έσπευ 
at νά τό μεταδώση στόν Φύ
ρερ. Έ  κείνος δμως δέν άκου- 
σ; καλά καί ένόμισε δτι είπε: 
δ έ ν ί χ ε ι ς σ ύ σ τ ο λ ή ν .  Εύ 
ρήκε τήν παρατήρησιν όρθήν 
καί έσπευσε νά καθιέρωση στο 
λήν γιά τόν έαυτόν του καί τά 
μέλη τοΰ κόμματος.

2) "Ενας άλλος καλοθελη
τής τοΰ κατέδωσε δτι άκουσε 
τόν έξής διάλογον είς τόν δρό 
μον: —Γκοΰτεν Τάγκ, Πανα- 
γκιώτη. — Χ ά λ ι  ό Χίτλερ, 
Γιόχαν. Αύτό Ίρκεσεν γιά νά 
καθιερώθη άντί τοΰ καλημέρα 
τό Χ ά ΐ λ  Χ ί τ λ ε ρ .  Κατ’ άρ- 
χάς κανείς δέν έννοοΰσε νά 
συμμορφωθώ μέ τήν νέαν δια
ταγήν* Ο συμπατριώτης μας 
δμως Παναγιώτης τόν όποιον 
κατόπιν τοΰ άνωτέρω περιστα 
τικοΰ εΐχε προσλάβει δ Χίτλερ 
εις τήν ύπηρεσίΟν έθιμοτυπίας 
έσωσε τήν κατάστασιν. Ά ν ή γ -1 
γειλε έμπιστευτικά είς δλους) 
δτι ό Ναζιστικός χαιρετισμός; 
διά τής δεξιάς ε!ίς τήν Ελλάδα  
Ήττο σημεΐον άρνήσεως. Κατό
πιν τούτου δλοι έφώνοΛαν Χά

ΐλ Χίτλερ... χαιρετώντας συγ 
χρόνως καί Ναζιστικά.

3) “Όμως τά τόσα έκατομ- 
μύρια «εύχών» καθημερινώς 
για τή ζωή τοΰ Χίτλερ δέν άρ 
γησαν νά φέρουν τό άποτέλε- 
σμά τους. Τό 1934 ένα φαινο
μενικά “τυχαΐον περιστατικόν 
εΐχε μοιραία αποτελέσματα. 
Ό  Χίτλερ άπό μικρός συνήθι
ζε νά τρώΐΐ λουκούμια. Τοΰ ά
ρεσαν έξαιρετικά. Μίαν άπο- 
φράδα δμως ήμέραν τό λου
κούμι τοΟ έκόλησε στό λαιιιό. 
Δέν έπήγαινε οϋτε πάνω ούτε 
κάτω. Καί μέσα σέ λίγα λε
πτά τής ώρας έσκασε άπό ά- 
σφυξίαν, Κατάπληκτοι οί φί-|' 
λοι του δέν έπίστευαν τά μά
τια τους. Έφεραν τούς διάση j 
μοτέρους γιατρούς άλλά τίπο

τα. Ό  Χίτλερ ήταν όριστικά 
νεκρός.

4) Τόν έθαψοτν μυστικά σ 
ένα ύπόγειο τής Καγγελαρί- 
ας. Συνέστησαν δέ εις τούς 
γιατρούς νά μή άνΟκοινώσουν 
τίποτα σέ κανένα μέχρις δτου 
δοΰν .μέ τί τρόπον θά τό άναγ 
γείλουν στό Κοινόν. Διότι ό 
θάνατος αύτός τούς έχοεντά- 
κωνε κι’ αυτούς καί τό κόμμα 
ανεπανόρθωτα.

5) Καθώς δμως άπαρηγόρη. 
τοι έκάθηντο εις μίαν αίθου
σαν τής ΚΟγγελαρίας καί συ- 
νεζήτουν τό τραγικόν γεγονός 
αίφνης μέσα άπό τήν κλειστή 
πόρτα έμφανίζεται...ό Χίτλερ! 
Εΐχε βρυκολακιάσει! Έ ξ α λ 
λος τρόμος τούς κατέλαβε."Ο

ταν έπέρασε ή πρώτη έντύπω- 
σις έσκέφθησαν καί τήν πρα
κτικήν άποψιν τοΰ συμβάντος. 
Ό  Χίτλερ θά έξακολου&οϋσε 
νά ζϊΐ ώς βρυκόλακας. Κανείς 
δέν θά έμάθαινε ποτέ τήν τρο 
μεράν άλήθειαν. Ό  Χίτλερ θά 
έξακολουθοΰσε γιά τόν κόσμο 
νά ζη...

Καί πράγματι έτσι καί έγι
νε. 'Έω ς δτου μία βόμβα τής 
ΡΑΦ έπεσε άπάνω στό μνήμα 
του καί κατέστρεψε τό πτώμα 
του τό 1945.

Σ . Π Ο ΛΕΝ ΑΚΗ Σ

Τ ΕΛ Ο Σ

ΜΕΤΑ ΤΟ λΟΓΟ. . .  ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΗ!!! "Κώστας Ψωροκώσταινας,,

“Η Ελλά δα  ή μικρή 
κι’ ή Α γγλ ία  ή μεγάλη 
βόηθησαν ή μιά τήν άλλη 
ΓΗ  άλήθεια εΐν’ πικρή;).

Έπιαστήκαν χέρι—χέρι 
(τά θυμάμαι καί ριγώ) 
λέγανε τό «τιπερέρι» 
λέγαν τό «έγώ εΐμ* έγώ» 
δταν πρόδιναν o l άλλοι, 
ή Ελλά δα  ή μικρή 
κι’ ή ’Αγγλία ή μεγάλη... 
(Ή  άλήθεια εΐν’ πικρή;).

—«Ή  εΙρήνη τί θά βγάλη;
Έ χ ω  μιάν άμφιβολία*... 

-«Μή ςοβασαι άγαπητέ μου 
κι’ εΐνε πράγματι μεγάλη 
ή μεγάλη ή ’Αγγλία... 

~«Δέν άμφέβαλλα ποτέ μου*.
Α Σ Μ Ο Δ Α ΙΟ Σ

ΚΙΤΙΠΠΓΙΊΙΜ
01 Σοφούλης, Καφαντάρης 
καί άλλοι μερικοί 
εύκόλως ένοούμενοι, 
«υμφώνησαν ν’ άκολουΟοΟν 
Κοινή πολιτική.
άπό κοινοΰ συμφέροντος... κι

νούμενοι. , .

—«Κάτω στό γιαλό στήν άμμο 
κάναν τά καβούργια γάμο, 
καί παντρεύανε τό σπάρο 
μέ τόν κοκοβιό κουμπάρο».

Εις τό πεζούλι τοΰ Βασιλι-j 
κοΰ Κήπου, δπου ό λαθροκα- 
πνοπώλης έκράτει διακριτικά j 
τήν κούταν μέ τά τσιγάρα,; 
σκεπασμένην μέ τήν φούχταν 
του, δπως άκριβώς είς τήνί 
μαύρη ν έποχήν τής πλέον μαύ 
ρης άγοράς, έπλησίασεν δ «'3̂  
ριακλής», άγριεμένος πρόκα· 
ιαβολικώς:

— Πόσο πουλάς;...» έρώτη- 
οε. σάν συνωμότης.

— Δεκαοχτώ στό. κοτιοστά- 
ρικο!

— Τρελλαθήκατε μωρέ!», 
ειπεν δ άλλος, έτοιμος νά ξε- 
σπάση. «Πάλι τά ίδια...»

— Ή  λίρα στά δεκατριάμι- 
συ κύριος... Έ ξ  άλλου ή ά- 
περγία, τό όποιον...

Ό  θεριακλής έπλήρωσε 
τ ά . . .  κουτιάτικα, θέλοντας 
καί μή. Συγχρόνως, δμως, έ- 
ξέσπασε μεγαλοφώνως!

— Αύτός ό άτιμος ό Τσίρο- 
νικος δέν έχει λίγη ντροπή 
έπάνω του; . .  ’Αλλά έννοια 
σου πΌΰ θά μάς πάη; Δέν θά
έλευθερωροΰμε μιά μέρα .. .  |

Καί έφυγε, μέ τήν παραίάβη 
σιν, δτι έζοΰσεν άκόμη ύπό 
κατοχήν.

(Έ κ  της έφημερίδος « Ε 
στίας».

Άπό τοΰ προσεχοΰς φύλλου 
toC «Λαουτζίκου» και είς τήν 
στήλη «τοΰ βίου μεγάλων άν- 
δρων» θά δημοσιεύεται ή Ι 

στορία τοΰ «Κώστα Ψωροκώ
σταινα» πού εΐνε καί ή πολι
τική ιστορία τής νεωτέρας Έ λ  
λάδος. Φιλ. Κτ.

ΤΙ ΝΑ ΠΗ
Άφίχθη έκ Λονδίνου ό Κ. Γ. 

Μαντζαβϊνος. Έ  ρωτηθείς πε- 
Ρί τών άποτελεσμάτων τοΰ τα 
ζειδίου του άπέφυγεν νά δη- 
λσώη τί.

Πλήθη δημοσίων ύπαλλήλων 
Τον έπεσκέφθησαν είς τήν οί- 
κία του καί τοΰ εύχήθησαν: 
**Ος γκελντίμ Γεώργιε». Ο 
Κ· Μαντζαβινος άπέφυγεν νά' 
δ>ΐλώση τί.

Τί νά πη.
Ή  κ. Λίρα πρός τιμήν τοΰ 

«φιχθέντος κ. Ύπουργοΰ άνηλ 
®£ν είς τά ΰφη.

Ό  κ. Μαντζαβϊνος καί έπ 
?°τοΰ  άπέφυγεν νά εϊπη τί. 
Ασφαλώς θά μάς σκάση.

ΕΠΑΝΟΡΟΟΙΙΙ
Εις τήν πρωινήν έφημερίδα 

«’Ελευθερία» έδημοσιεύθη άρ 
θρον τοΰ κ. Ν. Πλαστήρα Οπό 
τόν τίλον «Τό πολιτικό μου πι
στεύω». Κατά τήν δημοσίευσιν 
toD έν λόγω άρθρου λόγω τυ
πογραφικών λαθών διεστρά- 
φη τελείως μία περικοπή τοΟ 
<:^ολιτικοΰ πιστεύω» τοΰ κ. 
Πλαστήρα καί έδημοσιεύθη- 
σθν έκ της έσφαλμένης δημο
σιεύσεως παρεξηγήσεις.

Πρός άποκατάστασιν της ά- 
ληθείας δημοσιεύομεν τό ά·j 
κριβές κείμενον:

«Πιστεύω είς μία Δημοκρα
τία είς τήν όποία θά είμαι έ- 
γώ πατέρας παντοκράτωρ. 
Διαφορετικά πιστεύω ώς έπί- 
Τευον καί κατά τό 1936 εις 
μ ίαν.. .  ήθικήν δικτατορίαν.

Πιστεύω είς τάς λαϊκάς έ
λευθερίας καί άπεχϋάνουμαι 

. τά κινήματα».

I l l

MAPAJM ΟϊΗΡΑ
Πληροφορούμεθα δτι ή έλ- 

ληνική κυβέρνησις ύπέβαλεν 
αϊτησιν είς τήν ΟΟνρρα καί 
τήν παρακάλεσε νά μεταφέρη 
τσιγάρα έξ Αμερικής. Ό  κ. 
Διευθυντής τής Ούνρρα ε^θύς 

: ώς έλαβεν γνώσιν τής αΐτήσε- 
ως έσπευσεν νά συναντήση 

| τούς κ. κ. "Ελληνας Υπουρ- 
I γούς.

Δέν έγνώσθη τί συνεζητή- 
θη κατά τήν έν λόγφ συνάν- 
τησιν. Πάντως δέν έχεται άλη- 
θείας ή διάδοσις κατά τήν ό- 
ποιαν ό κ. Διευθυντής τής 

' ΟΟνρρα έσπασε τά μοΰτρα 
τών Ελλήνω ν ύπόυργών. 01  
’Αμερικανοί εΐνε εύγενεΐς καί 
ύπομονετικοί.

ΤΟ ΤΗΑΕΓΡΑΦΗΜΑ
Τάς σχέσεις έκοψαν 
μέ τό ψαλίδι 
όμως δέν ξέχασαν 
τό ν ... Παρτσαλίδη. 
Ά λλά  τουλάχιστον 
μέχρι στιγμής 
δέν τόν ξεχάσαμε 
ούτε κι’ έμεΐς.

ΔΗΛΠΖΙΖ
Ο κάτωθι ύπογεγραμμένος 

Γεώργιος Οικονόμου δηλώ 4τι 
ούδεμίαν σχέσιν ή συγγένεια 
έχω μετά τοΰ Γεωργίου Οίκο 
νόμου τοΰ παριστώντος τόν 
αρχηγόν σοσιοίλιστικοΰ τινός 
κόμματος. Έ ξ  άλλου έγώ ά- 
νήκον εις τό Ε.Α.Μ. δταν δ κ 
Οίκονόμου άνήκε είς τόν Ζέρ- 
βα.

Ό  Δηλών 
Γ. Ο ΙΚΟΝΟ Μ Ο Υ 
Ύποδηματεργάτης

Σουρρεαλιστικοί πίνακες

—Μά γιατί τ£ν άνε- 
βάσαν τόσο ψηλά ; 

—Γιατί κρατά λίρα...
Ι Α Ν  Τ Ο Ν  Κ Α Β Ο Υ Ρ Α

Μέλη τής όργανώσεως X  τρα 
γουδοΰν καθ’ έκάστην έσπέ- 
ραν τοΰ «Άητοΰ τό γυό» προ- 
παγανδίζοντα οϋτω ύπέρ τής 

. .άβασιλεύτου.

ΗΝΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΑΙ ΑΓΙΟΦΡΑΓΚΙΣΚΙΚΑΙ 
ΥΔΑΤ ΟΤΡΥΤΤΙΔΕΣ

(Πίναξ τοΟ κ. ΗΚΑΝΕΛΟΠ.Σ)



Αί τελευταίοι εΐδήοεις τής έβδομάδος
J t f t O T E A E Y t A IA  Ω Ρ ΑΕ Ο Ρ Τ Α Σ Α Ν  Τ Η  Ν Ι Κ Η  Κ Α Ι  Ο Ι -  Ι Τ Α Λ Ο Ι !

Πώς .. , ένίκησαν !

ΜΙΑ ΙΥΝΕΝΤΕΥΞΙΣ 
ΜΕΤΑ ΪΟΥ ΑΡΜΑΝΔΟνίίΔΕΛΑΠΑΤΡΙΔΗ

Συντάκτης μας έπεσκέφθη 
τόν αρχηγόν το ΰκόμματος 
τών κυανόλευκων κ. Άρμάν- 
δον Δελλαπατρίδην διά νά 
τοΰ ζητήση τήν γνώμη του έ
πι τής καταστάσεως. Ό  κ. 
Δελλαπατρ ίδη ς εΐχεν τήν κα- 
λωσύνην νά δηλώση τά έξής: 

— « 'Ά ν  καί. είμαι πολύ ά- 
πησχολήμένος διότι εύρίσκο- 
μαι εις διαρκή έπικοινωνίοτν 
μετά τοΰ είς “ Αγιον Φραγκί
σκον Αντιπρόσωπου τής 'Ε λ 
λάδος και κομματικοΟ μου φΐ 
λου κ, Σοφιανόπουλου, εν τθύ- 
τοις θά διαθέσω όλίγον άπό 
τόν πολύτιμο χρόνο μου διά 
νά σας_ πώ τάς άπόψεις έπί 
τής πολιτικής καταστάσεως. 
ΑΙτία τής κακοδαιμονίας μας 
εΐνε ή £λλειψ*ς πολιτικής ήγε. 
σίας. Μόνον έγώ στέκω είς τ6 
Οψος μου. “ Ολοι ol άλλοι εΐνε 
άχρηστοι καί Ιδού ή άπόδει» 
ξις:
Σοφούλης; πολύ παιδί 
γιά πρόεδρος τής Κυβερνή- 

(σεως.
Καψαντάρης άρτηριοσκλήρω- 

(σις
καί ούρ(α (μετά συγχωρή- 

(σεως)

Γονατάς σάν τόν λύκο 
μονοκόματος 
Μυλωνάς άρχηγός 
άλλ’ άνευ... κόμματος.. .  
θεοτόκης, άπεχθάνουμαι 
τά τζάκια μας,
Γιώργης Σάντος φουρτούνα 
στά ... μπατζάκια μας! 
Σίδερης, στά οίκονομικά 
τ&κανεν ρόιδο.
Σβώλος. τοΟ Βελουχιώτη 
τό . . .  κορόίδο 
Τοουδερός σάν άνεμόμ^Λος 
γυρίζει,
Μάξιμος; Βράσε.., ρύζι...

Δυστυχώς όπως βλέπετε εί
μαι ό μόνος Ισχυρός πολιτικός 
ήγέτης. Α Ι έλπίδες τοΰ λαοϋ 
βασίζονται είς έμένα.

—Περί Σοφιανοπούλου τί 
φρονείτε κ. Πρόεδρε;

— Σά£ εϊπα, εύρίσκομαι 
έις διαρκή έπαφή μαζί του.

ΣΗ Μ . «ΛΑΟΥΤΖΙΚΟΥ». -  
Ο «Λαουτζίκος» καίτοι εΐνε 

έπίσημον όργανον τοΰ κόμμα
τος τοΰ κ. Δελλαπατρίδη έπι- 
τίθετο κατά τοΰ κ. Σοφιανο- 
ηούλου. Μετά τήν άνωτέρω 
συνέντευξι θά άλλάξουμε 
στάσιν.

Τό Κ .Κ .Ε . προέβη είς τάς έ
ξής παρατηρήσεις έπί τοΟ κα 
τάρτισθέντος νομοσχεδίου πε
ρί συντάξεως έκλογικών κα
ταλόγων:

1 ) Νά ψηφίση ό λαός όλος 
άπό δώδεκα έτον κι’ άπάνω.

2) Νά άφαιρεθοΰν τά πολι
τικά δικαιώματα άπό δλους 
τούς Παπανδρεϊκούς καί τούς 
έκ γονέων Παπανδρεϊκών γεν- 
νηθέντας πρό τοΰ Δεκεμβρια
νού κινήματος, κατά τό Δεκεμ 
βριανόν κίνημα καί έννέα μή
νες μετά τό Δεκεμβριανό κί
νημα! !...

3) ΟΙ έκλογές νά γίνουν 
κατά τόν γνήσιο τρόπο πού I- 
γινεν έπι κατοχής ή έκλογή 
τών αντιπροσώπων τοΰ συμβου 
λίου τών βουνών.

4) Τέλος τό Κ .Κ .Ε . παρατη
ρεί οτι σήμερον πού διακυβεύ. 
ονται ϋψιστα εθνικά συμφέρον ί 
τα τής χώρας, σήμερον πού 
Ol Βούλγαροι υποβλέπουν 
τήν ακεραιότητα τής πατρίδας 
και ol Αλβανοί δέν δέχονται 
νά μας παραχωρήσουν τήν 
Βόοειο "Ηπειρό, εΐνε λυπηρόν 
και. άποτελεϊ τουλάχιστον έ- 
σχάτη προδοσία τό νά άσχο- 
λοόμεθα μέ δημοψηφίσμοηα 
κσ.1 έκλογάς 1 1.

Τό λαϊκόν κόμμα έξ άλλου 
προέδη είς τάς έξής παρατη- 
ρήεσις:

1) Δέον νά κοτταργηθή κά
θε προθεσμία καί νά διεξα- 
χΟή τό δημοψήφισμα τήν προ 
σεχή Κυριακή.

2) .Η διεξαγωγή τοΰ δημο
ψηφίσματος νά ανατεθο είς 
πρόσωπα κοινής έμπιστοσύ- 
νής. Ώ ς τοιαΰτα πρόσωπα θε
ωρεί τό λαϊκόν κόμμα τά μέ
λη της.... Όργανώσεως X ένι- 
οχυόμενα καταλλήλως ύπό 
άνδρών τής χωροφυλακής.

3) Νά ψηφίσουν κατά τά 
δημοψήφισμα καί τάς έκλογάς 
καί o l έκτελεσθέντες ύπό τής 
Ο .Π .Λ .Α .  καθώς καί οί καθ' 
οίονδήποτε τρόπον άποθανό*- 
τες έφ’ δσον έκ τής προσκομί- 
σεως πιστοποιητικών έξακρι- 
βωθή δτι ήσαν κατά τήν στι
γμήν τοΟ θανάτου των ή άμέ- 
σως μετ’ αύτόν άποδεδειγμέ-

' νως έθνικόφρονες! !  ! (Προσο

χή είς τό «άμέσως μετ' αύ
τόν»).

4) Τά μέλη τής όργανώσεως 
X και ol επίλεκτοι άνδρες της 
χωροφυλακής νά έγκοααστα- 
θοΰν είς τά διάφορα έκλογι- 
κά τμήματα πρός τόν σκοπόν 
τής προστασίας τής έλευθερί- 
ας τοΰ έκλέγειν, άπό τά διά
φορα άναρχικά στοιχεία.

5) Ο Ι προσερχόμενοι διά νά 
Ψηφίσουν είς τά οϋτως έιιοτν- 
δρωμένα έκλογικά τμήματα νά 
ψηφίσουν δι* άναστάσεως άμ- 
φοτέρων τών χειρών I (Ψηλά 
τά χέρια !)

6) Τέλος τό λαϊκόν κόμ
μα εκφράζει τήν ε°χήν νά Α

ποκλεισθούν τής ψηφοφορίας 
ol συνεργασθέντες μετά τώ* 
γερ μανών άλλά πιστόν εΓς 
τήν παράδοσιν μετριοπάθειας 
τό όποιον τό διακρίνη εΐνε πρό 
θυμόν νά συζητήση καί κάβι 
άντίθετον.. .  πρότασιν...

Τό κόμμα τών Φιλελευθέρων 
(όμάς Σοφούλη) έζήτησεν:

Νά γίνη τό δημοψήφισμα 
μετά μία διετία ή έν άνάγκη 
νά μή γίνη καθόλου.

Ό  κ. Καφαντάρης δέν πρό· 
έβη είς ουδεμία παρατήρησή 
άλλά περιωρίσθη είς τό νά 
ύ6ρίζη τούς πάντας καί τά 
πάντα.

ο T O K E T O Z

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ Κ ΑΤΑΣ Τ ΑΣΙΣ  ΠΑΣΧΕΙ ΑΠΟ Α Ι Ο Γ Κ Α Σ Ι Ν  Τ Ω Ν  ΑΚΡΟΝ ‘Εφημερίς

ΙΑΤΡΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟ Ν  ; Πρίξιμο τών άριοτερών άκρων λόγω άπο 
βιταμινώοεως έκ τής πείνας καί τών δεξιών άκρων λόγφ 

κρυοπαγημάτων έκ της όμηρίας.

Ώδυνεν όρους και έτεκεν . . , άνευ όρων

^ κτοΓ εκαοζϊζ
ΐνΝΑΝΓΗΣΙΣ ΙΩΝ ΙΡίΟΝ 

ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟν ΕΔΑΦΟνί
ΠΑΗΡΗΣ ΚΑ! Α Π 0 Α Ϊ1 0 Σ  ίΥ Μ Φ Ο Ν ΙΑ

ΚΟΥΛΟΥΡΗ, ΙΤοΟ άνταπο- 
κριτοΰ μας).—Ο Ι κ. κ. Τσώρ
τσιλ, Τρούμαν καί Στάλιν συ 
νηντήθησαν ένταΟθα καί ήρχι- 
σαν συσκεπτόμενοι. "Οπως 
καί κατά τό παρελθόν οΟτω 
καί τώρα έπετεύχθη άπόλυτος 
συμφωνία έφ’ δλων τών ζητη
μάτων. ΟΟτω συνεφώνησαν 
δπως Ιον ) Τό Πολωνικόν ζή
τημα έξετασθή είς άλλην των 
συνάντησιν. 2ον) Τό ζήτημα 
τής Τεργέστης λυθή έν κα ρώ 
κατά τρόπον Ικοτνοποιοΰντα 
απάντα τά μέρη. 3ον) Οπως 
τό ζήτημα τών συλληφθέντων

Πολωνών ήγετών παραπεμφθ% 
προσεχώς είς έπιτροπήν πρός 
έξέτασιν.

Άπόλυτος αίσιοδοξία fw- 
κρατεί. ‘Η συνάντησις έγένι- 
το είς τήν Κούλουρην τφ {« ·  
μονή τοΰ στρατάρχου ΣτάΧι» 
ό όποιος ήθέλησεν κατ’ αΟτδ» 
τόν τρόπον νά άποδείξη τά 
φιλελληνικά του αισθήματα.

— Ήθέλησα, είπεν ό κ. Στά  
λιν, νά έπικοινωνήσω μέ τήν 
έλληνικήν ψυχήν ήτις ώς έπλη 
ροφορήθην εύρίσκεται είς τή» 
. . .  Κούλουρην.
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