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Καθημερινώς διαβάζουμε τά 
έξής: « Εμπρός γιά τήν άνοι- 
κοδόμηση». «"Ολα γιά τήν ά- 
νοικοδόμηση», «‘Η προεργασία 
της άνοικοδόμησης», «Περιοδι 
κό της άνοικοδόμησης». 'Η  λέ 
ξις «άνοικοδόμηση εύρίσκεται 
είς τά χείλη δλων μας. Αλλά 
πώς θά γίνη ο^τή ή περιβόη
τος «άνοικοδόμηση»; Πρό παν 
τός, ποιός θά πληρώση τά έξο 
δα;

Τήν έποχή της κατοχής Ol 
ραδιοφωνικοί σταθμοί τών συμ 
μάχων, μας ύπέσχοντο λαγω- 
οϋς μέ πετραχίΑ,ια. "Οταν άπε 
χώρουν τά στρατεύματα κατο 
χής εΐδομεν λαγωοϋς, άλλά 
•πετραχήλια άκόμη δέν ήλθον 
είς τόν τόπο μας.

Ό  ραδιοφωνικός σταθμός 
τοΰ Λονδίνου, παραδείγματος 
νάριν, μετά κάθε καταστρο
φήν πού γινόταν εις αΟτόν τόν 
τόπον, άφοΰ έπλεκεν τό έγκώ 
μιον της ήρωϊκής φυλής μας 
κοαέληγεν : «’Αλλά, ήρωΐκοί 
Έλληνες, δέν πρέπει νά στε- 
νοχωρήσθε διά τάς κ art άστρο 
φάς αυτάς. Ό τα ν θα ελθη ή 
ώρα τής Έλευθερίας θά άνΰι 
κοδομήσωμεν τήν χώρα σας».

"Ακόυσα πάρα πολλές φορές 
άπό τόν σταθμό τοϋ Λονδίνου 
τήν άνωτέρω περικοπή καί έν- 
θυμοΰμαι πολύ καλά δτι Ελε
γε : «θά άνοικοδομήσωμεν» 
κα! δχι... «θά... άνοικΟδομή- 
σετε...»· 

θά  μοΰ πήτε: «Δέν μάς βοη 
θοΰν διά τήν άνοικοδόμησιί» 
Σας απαντώ· Νά μας βοηθή
σουν έπρόκειτο ή νά άνοικοδο 
μήσουν τά έρείπια; θά  μοϋ πή 
τε : «ΟΙ ξένοι περιμένετε νά 
έργασδοΟν διά τήν άνόρθωσι 
τής πατρίδος σας;» Σας άπαν 
τώ ; Έμεις θά έργασθοΟμε 
άλλά ol ξένοι πρέπει νά πλη
ρώσουν τά έξοδα αυτής της 
Εργασίας. Διότι έάν πληρώσω 
με έμεΐς τά έξοδα είς τί θά 
συνίσταται ή βοήθεια των ςέ- 
νων; θά  μάς προσφέρουν..,μυα 
λό; θά  μ“ ς λένε δηλαδή α0- 
τό πού έδημοσιεύθη είς τάς 
προχθεσινάς έφημερίδας: «Νο 
μίζομεν δτι άντί σιδηροδρό
μων πρέπει νά κατασκευάσετε 
σύχοκινητοδρόμους διότι ή διά 
τοΟ αυτοκινήτου συγκοινωνία 
θά έξυπηρετήσϋ περισσότερο 
τάς άνάγκας τής χώρας σας.! 
Έ ξ  άλλου ή κατασκευή σιδη; 
ροδρόμων θά στοιχίση περίπου' 
^0 δισεκατομμύρια δραχ. Kalj 
τό ποσόν αυτό δυσκόλως θά j 
ήδύνατο νά τό βαστάση δ Έ λ  
ληνικός προϋπολογισμός...», ί 

Ωστε ό Έλληνικός Προϋπο 
λογισμός πρόκειται νά βαστά 
ση τό βάρος της δαπάνης καί 
o l σύμμαχοι θά προσφέρουν τό 
^νομίζομεν δ,τι Καλόν θά Α
τό...»;

Κύριε Διευθυντά,
Η τακτική αύτή είς τήν ά- 

πλοελληνική διάλεκτο δνομά- 
ζεται κοροϊδία. Ο Ι “ Ελληνες 
τεχνικοί, ol ρακένδυτοι και 
σουποφάγοι μηχανικοί τών δη 
μοσίων έργων, έχουν άρκετά 
μελετήσει τό συγκοινωνιακό 
πρόβλημα τής Ελλάδος καί 
οεν έχουν καί τόσο μεγάλη 
ανάγκη άπό τό προσφερόμενο 
* μυαλό» τών συμμάχων μας.

Μερικοί μάλιστα άπό τούς 
μηχανικούς μας αύτούς θά ; 
μπορουο^τν νά προσφέρουν«μυα ί
λο» καί εις αυτήν τήν άνοικο | 
οόμησι τής... ’Αγγλίας. Μυα- ί 
ΑΟ έχουμε. Λεπτά δέν έχουμε.
_ Βέβαια δέν άρνεΐται Kcrveic, 
?τι ή άνοικοδόμησι τής χώρας 
Ενδιαφέρει άποκλειστικώς έ-

μάς" καί συνεπώς πρέπει νά 
κάνουμε τά άδύνατα δυνοττά 
διά νά παύση ή Ελ λ ά ς  νά εΐ- 
νε ένας σωρός έρειπίων. 'Αλ
λά, έρωτώμεν, ή δημιουργία 
τών έρειπίων έγένετο πρός Α
ποκλειστικήν ώφέλειΟν της 
Ελλάδος; Ή  καταστροφή, 

φέρ· είπείν της γέφυρας τοϋ 
Γοργοποτάμου ένδιέφερε άπο- 
κλειστικώς τήν Ελλά δα  ft τόν 
δλο συμμοτχικό άγώνα; Το βά 
ρος αϋτοΰ τοΰ συμμαχικού ά- 
γώνος βά τό σηκώση ό « 'Ελ 
ληνικός προϋπολογισμός» ό αί 
ωνιος αύτός τρόφιμος τοΰ ά- 
ούλου τών άνιάτων;

*
Έδώ  κάμαμε μιάν έτααρία, 

σταυροκσπηθήκαμε καί τραβή 
ξαμε έμπρός.

Γιά μιά στιγμή μοναδικοί 
συνεταίροι εΐμεθα δύο; *Η Α γ  
γλία καί έμεις. 'Ο  Μπάρμπα- 
Γιώργος καί τό Κολλητήρι... 
Το κολλητήρι προσέφερε είς 
τήν έπιχείρησι — μάλλον τάς 
έπιχειρήσεις — δ,τι είχε καί 
δέν είχε, ήτοι δραχμάς.... μία. 
Ό  Μπάρμπα Γιώργος προσέ
φερε Ενα άρνί άπό τά χίλια τό 
σα πού είχεν είς τήν στάνη 
του, ήτΟι δραχμάς... χιλίας. 
Κερδίσαμε ή χάσαμε άπό τήν 
έπιχείρησι α^τή; Έ ά ν  κερδί
σαμε νά σπεύση ό Μπάρμπα— 
Γιώργος νά μας δώση τήν δρα 
χμή μας κα! μιά δεκάρα γιά 
κέρδος. Έ ά ν  χάσαμε — πού 
δέν χάσαμε — πάλι πρέπει δ 
Μπάρμπα-ΓιώργΟς νά δώση 
τή δραχμή στό Κολλητήρι, 
πουλώντας έν άνάγκη Ενα ά
πό τά χίλια τόσα πρόβατα πού 
τοΰ έμεινοτν εις τήν στάνη του. 
’Έτσ ι πρέπει νά φερθη ό Μπάρ 
μπα—Γιώργος έάν εΐνε δίκαι. 
ος. Μπάρμπα—Γιώργος μέ χί
λια πρόβατα καί Κολλητήρι 
χωρίς δραχμή, είναι κάτι τό 
άκατανόητο. Ά λλ ά  πρό παν
τός νομίζουμε δτι πρέπει νά 
παύση ό Μπάρμπα-Γιώργος νά 
λέη στό Κολλητήρι «πρέπει νά 
έργασθης διά νά άποκτήσης 
τήν δραχμή» ή «νομίζομεν δτι 
καλόν θά ήτο νά κατασκευά
σετε αυτοκινητοδρόμους...». 
Μέ τήν καμπούρα του βά ica- 
τασκευάση τούς αότοκινητο 
δρόμους;

Πρέπει νά προσέχΐ] ό Μπάρ
μπα—Γιώργος διότι τό Κολλη 
τήρι είναι πονηρό, θά  καιρο- 
φυλακτήση καί κάποτε θά τοΰ 
τήν σκάση. 'Η  δραχμή μας 
πρέπει νά πληρωθη μέ όλους 
τούς τόκους καί τά έπιτόχια. 
Πρέπει νά πληρωθη άμέσως. j 
Μόνο τότε θά είνε βέβαιοι, τό 
μέν Κολλητήρι δτι έχει ένα ] 
Μπάρμπα εις τόν όποιον μπο-! 
ρεί νά βασίζεται, ό δέ Μπάρ 
μπα—Γ ιώργος δτι έχει ένα Εξυ I 
πνο άνηψοΰδι πού ξέρει νά σέ 
βεται... τήν συγγένεια!

« Ανοικοδόμηση» λοιπόν.Αλ
λά ποιός θά πληρώση τά έξο 
δα; Ό  Μπάρμπα—1 ιώργος ή 
τό Κολλητήρι;

Μέ τιμή 
Ν. ΧΤ 1 ΣΤ Α Κ Η Σ  

Μηχανικός 
(Κατά τό Επάγγελμα)

Συζήτησις περί όνου σκιάς___

Απίστευτο...
—«Δυό φίλοι σ’ Ενα μαγαζί, 
γλεντοκοπούσανε μαζί...
Ο Ενας ηταν κουκουές 

σκληρός, κι* άμετανόητΟς 
κι’ ό άλλος μέ τόν... Οθωνα 
καί πιό πολύ... άνόητοςΓ

Ενώ άδειάζαν τίς μισές 
κι’ δλα πήγαιναν πριμα, 
καποια στιγμή ό κουκουές 
τοΰ όπαδοΰ τοΰ "Οθωνα 
τοΰ μπήκε εις τόν... ρώθωνα. 
^Μωρέ, ώραΐα ρ ίμα !)

Πάνω στήν όμιλία 
τοΰ είπε ιοΰτο δάι 
< Εΐνε ή Βασιλεί» 
σάν σοΰπα.., Καναδά I»
Κ ι’ δ άλλος είπε πάλιν, 
χωρίς νά συγχιστη, 
τόν σύντροφο τόν Στάλιν, 
μεγάλο... φασιστήΐ...

Ν. Υ Ο ΡΚ Η  Π  ( ’ Ιδιαιτέρα 
Υπηρεσία), Α Ι δύο μεγαλύτε
ροι Εφημερίδες τής Ν. Ύόρ- 
κης χαιρετίζουν σήμερον τήν 
ύπογραφήν τοΰ Καταστατικοί) 
Χάρτου της Παγκοσμίου Α 
σφαλείας, είς "Αγιον Φραγκί
σκον, ώς μία μεγάλην Επιτυ
χίαν. Τά μικρά κράτη, συνεχί 
ζουν, θά προστατεύωνται πλέ

ον άπό τάς έπιθέσεις τών ιιε
γάλων.

ΣΗΜ . «ΛΑΟΥΤΖΙΚΟΥ» Έ ά ν  
μέ τόν καιρόν κατωρθωθή νά 
προστατεύωνται καί τά μεγά
λα κράτη άπό τάς έπιθέσεις 
τών μικρών, πιστεύομεν δτι 
θά έπικρατήση αιώνιος εΐρή 
νη έπί της γής.

Σ Τ Ο  Σ Π Ι Τ Ι  
Τ Ο Υ  Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ  Υ Π Α Λ Λ Η Λ Ο Υ

ΟΙ δυό γλεντζέδες φίλοι 
—τί άνθρωποι μυστήριοι I— 
χωρίσανε άψόγως, 
χωρίς νά δώσουν, κύριοι, 
ούτε ένα... σκαμπίλι I» 
—«Είσαι... τερατολόγος 1»

Υ.Γ.— Περί τών άλλων συμ
μάχων δέν όμιλώ, διότι δέν εϊ 
χαμε καμμιάν έταιρεία μαζί 
τους. Απλώς έσυνηθΐσαμε νά 
τούς όνομάζωμεν «συμιιά- 
χους».

’Ό νειρα...
Ονειρα ύπαλληλικά:

—«Στοΰ κύρ—Σταυρή, μισή ό-
(κά

μέ κάνα φίλο τής σειράς μας. 
Δύο αύγά γιά τά παιδιά, 
κανένα τσίτι τής κυρας μας. 
Μιά κουδουνίστρα στό μωρό, 
στό μεγαλύτερο μιά σβούρα. 
Κό^τοιο καπέλλο νά φορώ 
μόνον γιά τήν... καπελλαδού.

(ρα!»

Ονειρα ύπαλληλικά, 
. . . . . .  Έποτναστατικά I

.Άντε στό καλό κυρά μου καί δέν έχω 
τίποτα νά σοΟ δώσω... . 
Κάνετε λάθος,f  κύριε, Δέν ήλθα νά μοΰ 
δώσετε, άλλά νά σάς συνδράμω, Είμαι 
ή Κυρία Αϋξησις Μισθοϋ.



ΕΠΑΓΓΕΛΜ ΑΤ1 AN B. I. — 
,Μας γράφετε ; «Συμφώνως 
πρός τόν τελευταίον νόμον ύ- 
ποχρεοϋνται οί καταστηματάρ 
χαι νά πληρώνουν είς τό Δη
μόσιον ποσόν ίσον πρός τό δε 
κΧχπλάσιον τοΟ μηνιαίου των 
ενοικίου. ’Εγώ ό όποιος δέν 
πληρώνω ένοίκιον διότι είμαι 
ιδιοκτήτης τοΰ καταστήματος 
μου, όποχρεοΟμαι νά πληρώσω 
εις τό... Δημόσιον»5*

Σας άπαντώμεν: Δέν γνωρί 
ζουμε.

Ν. Ζ Α Χ Α Ρ ΙΑ Δ Η Ν . Ιο ν ) Τί 
κάνει ό κ. Άντισυνταγ ματάρ- 
χης; Εΐνε καλά, ή νά μπήξου 
με τίς φωνές; Νομίζουμε ότι 
σάς άρμόζει ό χαρακτηρισμός 
ποΰ έδωσε κόοιοτε ό κ. Νεόκο. 
σμος Γρηγοριάδης είς ενα μα 
καρίτη Υπουργό του Λαϊκού 
κόμματος.

«Εΐσθε άρχηγός τιριτόμπα 
κ«'ι πατέ ζουρνάλ».

Έ ν  τώ μεταξύ, γιά πητε ά- 
λεΰρι;

Ό  Είσαγγελεας σας γυ
ρεύει...

2ον) Διαβάσαμε τήν μελέτη 
σας: «Ό  Παλαμας κάτω άπο 
τό φως της διαλεκτικής». Ε ί
χαμε πάντοτε υπόνοιες, ότι ό 
Παλαμας ήταν... ινστρούχτο
ρας στην Κ.Ο.Β. Δουργουτίου 
Τώρα έπείσθημεν άπολύτως ό
τι άν ζοΰσε θά είχε μετάσχη 
είς τό κίνημα καί θά είχε σκο 
τώσει τουλάχιστον σΐχράντα.

Μ Α Ν ΤΡΑ ΧΑ Σ ΧΑΝ. ( Ινδόν 
στρατιώτην). Τί τό έκαμες τό 
κεφάλι τής άγαπητικιας σου, 
Βρέ παιδί; Τό έφϊχγες»

Β Α Σ ΙΛ Ε Α  Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Ν : Ό  
κ. Μυλωνάς εΐνε εναντίον σας. 
Κάθε έλπίς έπανόϊου σας έξέ 
λειψεν. ..

Α Γ ΙΟ Ν  φ Ρ Α ΓΚ Ι ΣΚΟ Ν . Σ α ς 
εύγαριστοΰμε ποΰ φωτίσοιτε 
τόν κ Σοφιανόπουλο κσι δέν 
τσακώθηκε μέ κανένα ό:λλο 
κράτος.

Φ ΙΛΟ ΣΟ ΦΟ Ν  ΣΩ Κ ΡΑ Τ Η Ν , 
Δέν έπέστρεψεν. Εύρίσκεταί 
άκόμη είς Λονδινον κίχι έξα- 
κολουθεΐ νά άσχολήται μέ ζη 
τήματα της άρμοδιότητός οας 
Δηλαδή μέ ζητήματα... πνεύμα 
τ«.κά, 'Υπομονή. Κάποτε θά έπι 
στρέψη Ύπομονή.

Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Ν  ΣΤΑΥΡΟ Ν . Ό  
θεός νά σάς συγχωρέση.

Δ Η Μ Ο Σ ΙΟ Ν  ΥΠΑΛΛΗΛΟΝ. 
' Οχι, Χριστιανέ μου. Δέν ύπο- 
χρεοΰσθε νά καταβάλετε τό 
δεκαπλάσιον τοΰ ένοικίου 
σας. 'Η διάτΐχξις άφορά τοϋς 
καταστη ματάρχας.

ΣΥΝ ΤΑ ΞΙΟ ΥΧΟ Ν . «Θ Α !»
ΑΤΛΥ. Ο καθηγητής Λάτ 

οκ>. είναι δι' Υμάς δ,τι ό κ. 
Χρ. Λαδάς διά τόν ήμέτερον 
κ. θ. Σοφούλην: Ντοτντα.

Λ Α Σ Κ I '■ Λάσκα λίγο.
ΧΑ Ν ΚΟ Κ  (άντίπαλΟ τοΰ κ. 

Τσώρτσιλ). Τό έξ έκατόν πεν 
τή κοντά λιρών παράβολον, τό 
όποιον καταβάλατε είς τό άγ.

γλικόν δημόσιον τϊκμειον, θά 
τό χάσετε είς τήν περίπτωοιν 
πού δέν Θά συγκεντρώσετε j 
τουλάχιστον τό όγδοον τοΰ 
ουνόλου τών ψήφων. Δέν τδ 
Ξέρατε αύτό; Κρίμα τίς 150, 
λίρες!...

θ. ΣΟΦΟΥΛΗΝ. Ό  Γεώργι
ος ό Αος άπέθανεν. Τό δημο 
ψήφισμα θά γίνη διά τήν έπα 
ναφοράν τοΰ Γεωργίου τοΰ 
Βου

Σ Τ Ρ Α Τ Α Ρ Χ Η Ν  ΣΤ Α Λ ΙΝ .
Τό «Πολωνικόν» έλύθη. Κατά 
συνέπειαν μπορείτε τώρα νά 
μάς στείλετε πρεσβευτήν.

«ΕΝ Α  ΜΟΝΑΧΟΝ» (Κέρκυ
ρα). Πήραμε μαζί καί τά δυό 
σας γράμματα. Καί τό ΰδρι- 
c tiko v  καί τό κολακευτικόν.... 
Κρατοΰμε τάς ϋδρεις κ<χί σας 
επιστρέφουμε τάς κολακείας 
δημοσιεύοντας τό ποίημά σας.

Τά περί «άργυρίων καί θρη 
σκειών κτλ.» εΐνε ανόητα καί 
οφείλετε νά τά άποδοκιμάσε- 
τε διότι ή Κέρκυρα μπορεί νά 
δγάζη τρελλούς άλλά δέν 
βγάζει άνοήτους.

Διά νά τελειώνουμε: «Ό  
Λαουτζίκος» πειράζει όλα τά 
κόμματα. "Αν αυτό δέν τό κα 
ααλάδατε θά πή ότι δέν κϊχτά 
γεσθε έκ Κέρκυρας. Περιμέ
νουμε άπάντησι... Κερκυραϊκή.

ΚοινΟ>ηκά,ί

ANA m  RDAIH
— Ή  υπηρεσία κοίθαριότη- 

τος τοΰ Δήμου Αθηναίων κα 
ταδάλλει προσποίθείας καθαρι 
σμοΰ τών διαφόρων άπεριφρά , 
χτων χώρων. Έ ξ  άλλου δι' ά-

στυνομικής διοοτάξεως επι
βάλλεται είς τούς ίδιοκτήτας 
τοιούτων οίκοπέδων ή περι- j 
μάνδρωσις αύτών Ινα μή εί- 
αέρχεται τοΰ λοιποΟ, πας τις, 
άκωλΰτως έντός αύτών καί 
οΰτω τίθεται είς κίνδυνον ή 
δημοσία ύγεία.

— *Η έκλογή τών καθηγη
τών τοΰ Πανεπιστημίου θά γί 
νεται τοΰ λοιποΰ άποκλειστι- 
κώς ύπό τών άρμοδίων σχο
λών κοτταργουμένης κάθε κρα 
Τίκής έπεμδάσεως. ’

— Κοίθημερινώς άναχωροΰν 
άποστολαί παιδιών δι ά τάς 
παιδικάς κθίτασκηνώσεις.

— Ό  κ. θ. Σοφούλης πίχρα- 
βερίζει είς Κηφισσιά.

— Λέγεται ότι τό προσωπι
κόν τών θεάτρων είς ενδειξιν 
διαμαρτυρίας διά τάς σκηνάς 
Θά άπεργήση σήμερον.

— Κατά τάς πληροφορίας 
μας ό κ. Μυλωνάς δέν Θά 
τ ροδή είς δηλώσεις.

— Α Ι τιμαί τών διαφόρων ] 
ζαρζαβατικών εύρίσκονται είς 
δυσθεώρητα ύψη.

— Ό  κ. Χατζηκυριακος ι-! 
δρυσεν κόμμα «Αξιωματικών 
Ktxi ύπαξιωμ’ατικών».

ΧημεριναΙ έκπβμπαΙ

ΑΘ ΗΝ ΑΙ. 8 it.μ. Όμιλία τοΰ 
κ. Ζαχαριαδη έπί τοΰ θέματος 
«βάλτου ρήγανη». 9 πμ. Ο κ. 
Πλαστήρας τρ^ουδα  πρός τή 
κ. Εξουσ ία "
«Ν’ άγαπάς καί νά μήν άγα- 

(πιέσαι 
τί καϋμός! Τί καϋμός*»

10 π.μ. Ό  κ. θ. Σοφούλης 
τραγουδά:
«'Έχω  μεσάνυχτα 
καί ή... φύσις ήσυχάζει»

11 πμ. Αισθητική όμιλία τοΰ 
Τάκη Μούργου. 12. Μία έαμί- 
τισα έκ τοΰ φόβου μήπως τήν 
κουρεύσουν ύπέστη παράκρου- 
σιν κάί τραγουδά: «Φίγκαρω 
έδώ — Φίγκαρω έκει — Φίγκα 
ρω έπάνω — Φίγκαρω κάτω 
κτλ.». 1 μμ. Ομιλία πρός τούς 
δημοσίους υπαλλήλους έπί τοΰ 
θέματος «ουκ έπ’ άρτω μόνον 
ζήσεται... άνθρωπος». 2 μμ.ίΌ  
κ. Ζαχαριάδης τραγουδά, ιό :  
«Κι άν έμπω μέσ’ τή φυλακή 
θέ νάβρω κι’α:λλους μέσα κεί» 
3 μμ. Παιδική χορωδία; (Τό 
Τρίο Γ. Καφαντάρης — θ. Σο  
φούλης — Ν. Πλαστήρας).

Β Α Ρ Σ Ο Β ΙΑ .  Έγκατεστάθη 
αντιπροσωπευτική όλων τών 
παρατάξεων πολωνική κυδέρ- 
νησις. Κατόπιν τούτου γκρεμΐ 
στηκε κάποιος φοΰρνΟς είς 
Βαρσοβία».

Γ έ ν ν η σ έ ς
Έγεννήθη συντακτική πρα- 

ξις διά της όποίας άπολύονται 
ιιάντες οί διορισθέντες έπί κα 
ιοχής. Μαιευτήρ ήτο δ κ. Βαρ 
βαρέσσος, πατήρ δ χωλδς 
Προϋπολογισμός καί μήτηρ ή 
κ. Ανόρθωσή. |

Διά πρώτην φοράν ή γέννη 
σις γίνεται αίτία «οτνάτων. ;

Πάντως παρέχετΟι ή διαβε- j 
βαίωσις δτΓτινές τών άπολυο 
μένων βά άναστηθοΰν διά 
τ ο ΰ ... επαναδιορισμού των.

Ν έ φ η . ..
Νέφη συναθροιστήκανε 
πάλι στόν αύροο/όν.
Τά πράγματα στενεύουνε 
ένεκα τών... Στενών!

ΚΑ ΛΑΜ Π Ο ΥΡΙΑ  
Οί έτίαγγελματίαι 
σάν πληρώσουν δέκα νοίκια 
προπολεμικής τιμής, 
θά γυρνοΰν μέ... δεκανίκι». 
Ιθάνε οί τραυματίαι 
τοΰ πολέμου τής. . δραχμής)

Γιά γέλιο 
καί γιά κλάμμα...
Είνε νά κλαΐς ή νά γελάς; 
Έμπηξε τή φωνή: 
—«Προσέξτε... ’Αλβανοί! 
Άκοΰστε μένα τόν πολύπειρο: 
θ ά  σάς τήν σκάση., ή Ελ λ ά ς ! j 
θά  μ.πη στή Βόρειό "Ηπειρο!» 
Εΐνε νά κλάις ή νά γελάς;

*

- «Δέν τούς βρίσκεις έκεινούς! 
Γούς Βουλγάρους άγαπόίνε 
άλλά καί τούς ’Αλβανούς 
θέλουνε νά τούς γλυκάνουν» 

«Μ' ’όποιο διάολο Θέλεις 
- , (πανε,

φτάνει τό κακό νά κάνουν»!
Α Σ Μ Ο Δ Α ΙΟ Σ

ΙϊΠίΝΙΚΟυΒΡΒϊ!
Εκτό ς  τών περιέργων ε

παγγελμάτων, πού περιέλαβεν 
είς τήν φορολογίαν του δ κ. 
Βαρδαρέσσος, υπάρχουν καί 
άλλα, τά όποια άνΘοΰσαν 'ί
σως άλλοτε, άλλά σιγά-σινά 
εχάθηκαν καί έσδυσαν. Είς 
τόν Πίνακίχ Γ '  λ.χ. κατατασ- 
σονται ύπ> άριθ. 41 οί «φεοο- 
ποιοί», ένώ κανείς είς τάς ’Α 
θήνας δέν φορεϊ πλέον φέσι. 
Καί ναί μέν, μέ Τόν νέον φό- 
ρον, μάς ήλθεν όλονών τό φέ
σι γύρω, άλλ’ εΐνε καί αύτό 
c?oηατον σάν τό σκουφάκι τοΰ 
πα .αμυθιοΰ καί σάν τό είς 
χρυσόν κάλυμα... τής Τοαπέ-
ζης.

Ακόμη, όμως. πλέον άπίβα. 
νος εΐνε ό ύπ’ άριθ. 30 «·κατα- 
σκευάστής ’ Iσπανικου κηροΰ! 
Ποΰ εΐνε—άλλόί μονον!—ό και
ρός πού άγοράζαμε Ίσπανι- ; 
κόν κηρόν, διά νά σφραγίζω. ! 
με τά γράμματά μας; Τώρα 
κανείς δέν σφραγίζει πλέον 
καί όλος ό κόσμος τά παραβι
άζει εύκολώτατα καί κάπου . 
κάπου τά δημοσιεύει. "Αν ίέν 
πιστεύη δ κ. Βαρβαρέσσος. 
ac έρωτήση τόν κ Πλϊχστήραν 
καί τόν κ. Παπανδρέου!..

  ( Έ κ  τής «Εστίας»)

ΤΙ π α ίζουν σ ή μ ε ρ ο ν

Ζ Α Χ Α Ρ ΙΑ Δ Η Σ . «’Άρχων 
τών κολασμένων».

Μ ΥΛΩ ΝΑΣ. «’Ελάτε νά ξε
σκάσουμε».

Δ Η Μ Ο Σ ΙΟ Σ  ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ. 
«Ό  υΙός του Ταρζάν».

Μ Ο Ν ΕΔ Α Σ . «Ποτναγία τών 
Γιαρισίων»,

Δ ΙΚ Τ Α Τ Ο Ρ ΙΑ . «Τό δράμα 
μιας άμαοτωλής».

Ε Ρ Μ Η Σ  — Λ Υ Ρ ΙΚ Ο Ν . «Μιά 
χαρά καί δυό τρομάρες».
• Τ Σ Ω Ρ Τ Σ ΙΛ . ,  «Έξόρμησις».
Ο ΥΝ ΡΡΑ . «Πράσινα άλογα»
Γ. Κ Α Φ Α Ν ΤΑ ΡΗ Σ  (πρωτα

γωνιστεί ό Στ. Μερκούρης). 
«Λειροκροτή ματα».

ΣΤ. Μ ΕΡΚ Ο Υ ΡΗ Σ ., (Πρω
ταγωνιστεί ό Γ. Καφαντάρης)

Ε. Τ Σ Ο Υ Δ Ε Ρ Ο Σ . «Άπό αύ 
γή σέ αύγή».

Κ. Κ. Ε. — X « Εγκάρδιος 
συνεννόησις».

Α Γ ΙΟ Σ  Φ Ρ Α Γ Κ ΙΣ Κ Ο Σ .  Ά ρ  
γει.

Μ. Κ Υ Ρ Κ Ο Σ . «Σκηνές άπό 
τή ζωή... του». 
«Χειροκροτήματα».

θ. ΣΟΦΟΥΛΗΣ. «Έ φ ’ δσον 
άνάπνέω έλπίζω».

Γ  Κ Α ΡΤ Α Λ Η Σ . «Τά πότντα 
γιά τήν... «’Ελευθερία».

Κ. Β Α Ρ Β Α Ρ Ε Σ Σ Ο Σ .  «Βάρ 
δα φουρνέλο».

Γ νηαιότητες
Ό  Πλαστήρας δημοκράτης 
όπως κι’ οΐ ,. Μερκουρικοί.
Ο Σ  ιάντος κι ό Ζοτχαριάδης 

ομοίως,, δημοκρατικοί.
Ό  Τσουδερός κι’ αύτός τά ι- 

ίδια
(βρέ πώς βαστάς τά κεραμί

δ ια  ;
Μά γιά σιγά ποΰ τρέχουμε: 
Κομμουνιστές δέν... έχουμε; 
Τοΰτο εΐνε άλΛΟ πράμαα! ! 
( 'Έ λ α  Παρθένα καί Χριστέ) 
Δέν μένουν άλλοι άπ’ τούς 

Χ ιτες.
Μπας κι’ εΐν' ίτύτοί.., κομμϋυ- 

νισταί:

Σ Κ Α Λ Ε Β Α Σ

ΓίΜΚΗ IVNEAtVIl!

Χ ρ ιστέ μου
Ιησοΰ Χριστέ γιά πές μου 

θά έδιδες συγχώρεση 
στούς σταυρωτάς έσύ, 
αν δέν σοΰ έλεγε ό θεός 
συγχώρα τους υΙέ μου 
κθ:ί έγώ σοΰ έγγυώμαι

στις τρεις ν’ άνοοστηβής 
*

Ιησοΰ Χριστέ
είμαι θνητός καί Άνάστασι 
ποτέ δέν περιμένω 
τό δίκιο μου σέ έρημο 
φωνή βοός "'δοόντος.
Τό ξαίρω σφάλω ναί Χριστέ, 
μά είμαι κουτός έγώ.
Γιά μένα εΐνε ποιό, σωστό 
«όδόντας άντί όδόντος».

«"Ενας Μοναχός» 
(Κέρκυρα)

ΕΡΜΟΛΥΡΙΚΑΙ ΘΛΙΒΕΡΟΘΕΑΤΡΙΚΑΙ ΣΚΗΝΑΙ
(Πίνας τοϋ κ. ΗΚΑΝΕΛΟΠ .Σ)

ΟΡΟ ΤΡΙΑΚΟΝΤΑΕΤΙΑί
— Ό  ’Ά γγλο ς  πρωθυπουρ

γός Λόϋδ Τζώρτζ έδήλωσεν ό
τι είς ήν περίπτωσι νικήση ή 
Άντάντ ό πόλεμος θά έξαφοτνι 
σθη διά παντός άπό... τήν 
Γην! (Ταΰτα καί πρό τριακον 
ταετίας).

— Έντός τών ή μερών θά ά- 
ναλάδη τήν τήρησιν της τα- 
ξεως καθ’ δλη τήν χώραν ή 
Χωροφυλακή.

ΛΟΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟΝ ANAFDN
Αγωνιζόμαστε γιά τόν κόκ 

κινο έαμοκράτικό. έναντιαντι- 
δραστικό, άρπ*χξοξενοπεριου. 
σιακό έξολοθρευτικοοτνθρωπι- 
νύ άντιφασισμό».

ΓΑ Ν Ν Η Σ ΖΕΥ ΓΟ Σ  
διά τό πιστόν: ΖΗΝ—ΒΑ —ΠΑΠ

Πληροφορούμεθα ότι τά κόμ 
ματα τών κ κ. Άλεξανδρή 
καί Π. Άργυροπούλου θά προ 
βοΰν εϊς κοινήν συνέλευσιν ό
λων τών όπαδών τους.

"Η συνέλευσις θά λάδη χώ 
ραν αΰριον τό όπτόγευμα είς 
τήν εύρύχωρον «ϊθουσαν τοΰ 
τηλεφωνικού θαλάμου της 
πλατείας Συντάγματος.

Καλοΰνται άπαντες οί όπα- 
δοί νά προσέλθΐ>υν ένωρίς διά 
νά χειροκροτήσουν τάς δμι- 
λίας τών άρχηγών.

Κ Α Τ Ο Π Ι Ν  Τ Ω Ν  Ε Π Ε Ι Σ Ο Δ Ι Ω Ν

-Ψηλά τά χέρια καί μήν κουνιέται κανέ
νας ν' άρχίσει ή παράσταση .. .

καί πολιτεία μικρών άνδρών

ι
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Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΚΩΕΤΑ ΨΟΡΟΚΩΙΤΑΙΗΑ
(Συνέχεια βη)

1 ) Άφοΰ ώς έκ θίχύματος1 
!σώβη ό Κώστας άπό τήν πε- 
οί«έτειάν του Εκείνην έπέστρε 
ϊ,η, είς Αθήνας είς έλεεινήν 
τ,ατάστασιν. Έπειτα άπό όλ,ι- 
>ους μήνας μέ τό μέσον ενός 
έουλευτοΰ πατριώτου του δρή 
κε δουλειά ώς γκαρσόνι στό 
καφενείο τής Βουλής. Μέ τή 
ίουλειά του καί μέ αιματηρές 
ίκονομίες πού έκανε έμάζεψε 
να άρκετόν ποσόν τόσο όσο 
χρειάζετο γιά νά άγοράση 
Γην έπιχείρησι τοΰ καφενείου 
κυτός. ’Έ γ ιν «ν  τά συμβόλαια 
ίηλήρωσε τό παραδάκι καί έ

μεινε αύτός στό καφενεΌ. Τήν 
επομένη ν άκριβώς ή Βουλή 
διελυθη καί έκλεισε διότι ό 
Πάγκαλος έκήρυξε δικτατο
ρίαν.

2) Μένεα πνέων ό Κώστας 
κατά τοΰ Παγκάλου έσκέπτε- 
το μέ άγαλλίασιν.τήν στιγμήν 
πού θά τόν έμάύριζε κατά τό 
δημοψήφισμα διά προεδρίαν 
τής Δημοκρατίας. ’Ήλθε τέ
λος ή πολυπόθητος ήμέρα άλ 
λά δ Κώστας δέν ήμπόρεσε νά 
πραγ ματοπο ιήση τό όνειρόν 

ι του. Διότι κάθώς έπήγαινε 
I γιά νά ψη’φίση μία παγκαλική 
I διαδήλωσις τόν ετσαλαπάτησε

κ'οιι πέρασε Ολόκληρη άπό πά 
νω του.

3) Ό  Κώστας ήταν πάντα 
χωρίς δουλειά otocv κάποιος 
φίλος τόυ κατώρθωσε νά τόν 
διορίση δημόσιον υπάλληλον! 
Ο Πάγκαλος τότε είχε βγαλΰ 

νόμον άπαγορεύοντα τά φου- 
στάνια τών γυναικών νά είναι 
τολύ κοντά. Επρεπε δηλαδή 
να άπέχουν άπό τό έδαφος τό 
'τολύ 30 εκατοστά. Ό  Κώστας 
λοιπόν έγινε μετρητής. Ε γύ
ριζε όλη τήν ήμέρΑχ στό δρόμο 
μέ ενα αστυφύλακα και με
τρούσε τό ύψος τών φουστοτ- 
νιών.

4) Μιά μέρα ζαλισμένος ά

πό τώ πολλά μετρήματα έπε- 
χείρησε να μετρήση καί... τή 
φουστανέλλα ένός εύζωνα! Ό  
τελευταίος φυσικά παρεξηγή
θηκε καί... μετά τήν άνάρρω 
σί του ό ΚώστΟς έδωσε τήν 
παραίτησί του.

5) "Οταν ό Κονδύλης κατε 
λυσε τήν Παγκαλική τυραννία 
' καί ώμίλησε είς τήν Πλατεία ι 
,τοΰ Συντάγματος, ό Κώστας 
Ότο παρών. Τό βράδυ δμως δέ 
■γύρισε στό σπίτι του. Τό πέρα 
σκ καθώς κίχί πολλά άλλα στό 
νοσοκομείο. Διότι άπό τόν συ. 
νοστισμό τοΰ ένθουσιώντος 
πλήθους τοΰ έσπασαν δύο πλευ 
Ρές.

6) Καθώς Ίταν χωρίς δου
λειά έσκέφθηκε νά έκμεταλ- 
λευθή καί τά σημάδια τών 
διαφόρων παλαιών πληγών 
του καί νά ζητήση ένα κιόσκι 
ώς άνάπηρος πολέμου. Εύκο
λα τό κατωρθωσε έπί καλεστώ 
τος Κονδύλη κίχί του έδωσαν 
ένα περίπτερο στήν πλατεία 
Ρηγίλλης. Έ ν α  ώραίο πρωί 
πού μετέβη στό κιόσκι του δέν̂  
τό βοήκε έκει. Ή  μάχη γιά 
την διάλυσιν τών δημοκρατι
κών ταγμάτων τοΰ Ζέρβα καί 
Ντερτιλή έδόθη έπί τής πλα
τείας έκείνης.

(Ή  συνέχέια ατό έπόμενον)

0

—«Είδες μωρέ πού πήγανε 
νά χτυπτ'|σουν τήν... ήθοποιά 
οΐ παληοφασίστες; ’Κ'αί ποιά 
•ή^ποιά; Τήν Καίτη Ντιριντά- 
οια Τό σεμνό αύτό κοριτσά- 
>ι! Αλλά τήν πλήρωσε τή νύ 
ψη ένας άπό τούς επιδρομείς. 
Κάποιος τοΰ ξηγήθηκε «δημο
κρατικά] αυτοάμυνα» καί τόν 
έστειλε... Ξέρεις τί εΐνε ή Ντι 
ριντό:ουα;»

—«Όχι».
—«Εΐνε ήθοποιά τοΰ αγώ

να».
—«Μπά»;
—«Βέβαια. Τήν περίοδο τής 

κατοχής έκανε παρέα μέ ’ Ιτα
λούς. δήθεν γιά δουλειές πο 
νΊΡές καί τούς  ̂έπαιρνε τά μυ
σϊΐκά».

—«Τί μυστικά;»
—«Μυστικά είνε αυτά. Ποΰ 

θέλεις νά ξέρω; Αύτή τή λα'ί 
κιά Αγωνίστρια πήγοτνε νά χτυ 
βρούνε οί χιτο.μπουροτντάδες 
έτιειδή ήταν Κουκουσδ. Αλλά 

βά μοϋ πανε; Τήν έρχομε- 
Πέμπτη τελειώνει ή βασι

λεία τους.
θά φάη «μαΰρο» ό Χίτης ό 

σορτσιλ πού 9ά πάη άντάρα. 
Ε, βρέ καί τί έχει νά yivrj τό 

ΐε! Εκεΐ νά δης καί νά θϊχυ- 
[ΐάσΠς «όμαλές δημοκρατικές 
δύσεις», θά  στρίψω λαρύγκια 

θά κόψω κεφάλια Ινδικώς 
Χβ1·.. μαντραχανοϊδώς... Μό 
‘ς δ 'Άτλυς Οτείλει τό τηλ.ε 

Υράφημα στον σ. Ζαχαριαδη 
τοΰ πη «Σχημάτισε Ky- 

«ερνησι στόπ. ΟΠΛΑ άναλα- 
®ει τάξι, στόπ. Τά πολλά λό 

περιττά, στόπ». θά  δουτη 
w  τόν σπιτονοικοκύρη μου 

κάθε-m ι στό άπάνω πάτω 
Η® «αί θά τοΰ πώ: «’Έ λ α  δώ 
ν ε̂ παληοφασίστα! Γιατί κού 
?Υ ες  τβ μωρό σου, μεσημερίά 

καί δέν μ" άφινες νά κοι 
^τω ’ * KtXl ττάρτον

®Ρε καί τί θά γίνη όταν 
ί-πουμε ςτίήν όμαλότητα

—«Τί λαχτάρα 
ήταν έκείνη ;
Είχα πάρει έ
κείνη τήν ή μέ
ρα μιά προκα
ταβολή γιά τό 
δεύτερο δέκα- 
πενθή μερο — 
πού νά μή έσω 
να νά τήν πάρω — καί

ι
Τοΰ φώναξα θυ 
μώμένος: «Δέν 
ξέρω, χριστια
νέ μου!» Δέν 
πρόφτασα νά 
τελειώσω τήν 
φράσι μου καί

_______ φώναξε κάιτοι-
ος πού καθό- 

είπα ^^ν στήν πρώτη σειρά : «Ά-
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στήν γυναίκα μου τήν Εύαν- πάνω της τής Βουλγάρας!». 
3ία. «Δέν ντύνεσαι, γυναίκα,; Τ’ ήταν αύτό; Τρώει ενοί αύγό 
νά παμε στό θέατρο γιά νά ή Ντιρινταόυα στό κεφάλι της 
ξεχάσουμε λίγο τά βάσανα τρώω μιά ντομάτα έγώ στό 
τοΰ κ'ακοΰ, τοΰ μοχθηροΰ, τοΰ δικό μου. Παίρνει ξυστά την 
κτηνώδους, τοΰ δολοφόνου, τοϋ Ντιριντάουα ένα άγγοΰρι, χτυ 
άτιμου, τοΰ πρόστυχου, του πάει κοττάφ'^τσα έμένα μιά πα 
κΓυκουεδοχίτη κόσμου τού- χσ». "Επειτα άρχίσανε τά χον 

| του;» Η Εύοτνθία ντύθηκε — τρά ; Οί καρεκλιές. οί μπα- 
I τού νά μήν έσωνε νά ντυθή — σταυνιές, οί τραπεζιές. Άπο- 
■ κι’ έτσι ξεκινήσαμε νά παμε καμωμένος άπό τό ξύλο κάθι- 
i στό θέοττρο «Ερμής». Σκέφθη σα — ποΰ νά μ.ή έσωνα νά κα 
κο — πού νά μήν εσωνα νά τό -οω — έπάνω σέ μιά καρέκλα, 
σκεφθώ — δτι άφοΰ τό έργο £ · σοΧή τή θέ'όί μέ πέτυχε αύ- 
ποΰ έπαιζε λεγότοιν «Έλατε ποί, μέ ρωτούσε προηνου- 
νά ξεσκάσουμε», θά ξεσκαγα Μένως γιά τήν «χοντροπβδ«- 

' με λιγάκι, πού νάσκάγα καλύ ροΰσα». «‘ Ωστε, είσαι κουκου 
: τερα τήν ώρα πού τό σκεπτό- ές, λοιπόν, γ ι ’ αύτό μοΰ τήν 
I μουν. j εκρυδεο, ε;» "Αλλο ξύλο. Ξύλο
! ‘Όταν μπήκαμε μέσα στό τ-ομεηό. Ευτυχώς αέ τίο προ3- 
θέατοο δέν ύποψιάστηκα τίπο ·>ες ξυλιές έχΌισα τίς αίσθήσε·χ 
τα. Μόνο σέ μιά στιγμή κά- ιιου καί δταν συνή>θ^ — πού 

I ποιος πού καθόταν δίπλα μου ν-ν μή έσωνα νά συνέλθω — e*
I γύρισε καί μοΰ είπεν δείχνον- δα πώς ήμουν στό Νοσοκο 
ι τας στή σκηνή : «Αύτή είναι ή μείο...
\ κουκουού;» Κοπταλίχβαίνεις δη ι 'Έτερον δέν έχω νά ποοσθέ 
j λαδή: Βρέθηκε ό διάολος | σω K0,'t γοάμματα γνωρίζω κ.
| μπροστά μου γιά νά μέ δηλη- ·Ανο;κοιτά>> 
τηριάση. "Εβρισα μέσα μου καλά έσύ τί εΙσαι; >Ε
τήν τυχη μου τήν άτιμη και ι
δέν τοΰ έδωσα άπάντησι. Σ έ  θνικιστής ή κουκουές, 
λίγο όμως ό ίδιος ένοχλητικός — «Δέν μέ άφίνειο ήσυχο: 
μοΰ ξαναειπε: «Μήπως είναι Ά ε ι στήν εύχή τής Παναγίας 
αύτή ή χοντροπόδαροΰσα;» χριστιανέ μου!»

—«Βρέ, δέν σού είπα καί τήν 
αλλη φορά, ότι ό Τσάτσος εΐ
νε κουκουές! Δέν είδες πού ε. 
β'αλε στό κυνηγητό τούς άστυ 
νομικούς γιοετί, λέει, γίνανε 
Γχτροπα στδν «Έρμή»;

«Γίνανε, λε..., «έκτροπα»! 
Ποιά έκτροπα βρέ άρχικου- 
κουέ; ’Έκτροπο εΐνε τό νά δεί 
ρυυνε οί φιλήσϋχοι καί φιλο- 
νομοταγεις πολίται τούς άρχι 
κουκουέδες, τούς βουλγάρους, 
τούς Αλβανούς; ’Έκτροπο εί- 
νε νά πιάσω τήν άρχικουκουοΰ 
Ντιριντόιουα καί νά τής βγά. 
λω τό μαλλί τρίχα—τρίχα;

Εγώ σοΰ λέω, νά μήν έχη 
σκοτώση πολλούς ή Ντιριντά- 
ουα. Πές πώς σκότωσε μόνο 
δέκα. Επιτρέπεται ποτές νά 
άνέϋη πάνω στή σκηνή καί νά

βγάζη λόγο /ιά τή «λαοκρα
τία» και γιά ιόν τρίτο γΰρο;»

—«Μά έβγαλε λόγο;»
—«Άμ?^ Είπεν: «Ό  τρίτος 

γΰρος έφτασε κι’ έτοιμασθήτε 
νό πεθάνετε».

—«’Ήσουνα έκε1;»
—«"Αν ήμουνα έκεΐ 9ά ζοΰ

σε τώρα ή κουκουοΰ;
Ά λλά  δέν δαρυέσαι. Ποΰ θά 

μοΰ πάνε; Τήν Πέμπτη κληρώ
νουνε τά λαχεία. ’Έ ,  δρέ και 
μόλις έξέλθη θριαμβευτής έκ 

I τών... καλπών ό Ούίνστον*χς ό 
Χιτομτ.ουραντάς τί έχει νά γί- 
νχΐ! θά δέρνω έπί ένα μήνα, 
κουκουέδες καί κρυφτοκουκου 
έδες ,γιά νά ξεσκάσω. Τό μό
νο πού φοβάμαι μήπως δ Κου 
κουές ό "Ατλυς — πώς διάολο 
τόν λένε — βάλει τήν ΟΠΛΑ 
καί σφηνώσει καμμιά μπα. 
μπέσικη τοΰ Ούίστονα».

—«‘Υπάρχει ΟΠΛΑ στήν Ά γ  
νλία;»

—«"Ά μ έ ; Αύτός δ ’ Ινδός πού 
πιάσανε έδώ, ώμολόγησε οτι 
ήταν στήν ΟΠΛΑ τοΰ Άλτυ— 
δρέ όνομα μυστήριο!».

Μ Ε Τ Α  Τ Ι Σ  Τ Ε Λ Ε Υ Τ Α Ι Ε Σ  Σ Κ Η Ν Ε Σ

!’Αδύνατα---
—  Πράγματα

_____
Αγάπη χωρίς πείσματα 
πιϊχνίστας χωρίς χέρι 
και Κ .Κ .Ε . 
μέ δίχως Περιστέρι.

*
Χωρίς δηλώσεις Μυλωνάς 
Πλαστήρας μέ τσερβέλο 
καί κόμμα Βενιζελικό 
χωρίς τό Βενιζέλο.

Περίεργο!...
_/*όν "Αγιο  Φραγκίσκο 
,^Ρίερ γρ  τό βρίσκω— 
^ λ θ ε  συμφωνία

τάς συζητήσεις, 
"μφώνηααν οί πόρτες,

°  Γιάννης μας... έπίσης,
j _ .· ......................................

τον "Αγιο Φραγκίσκο,
• ■ περίεργο τδ δρίσκω !

«Τό πολιτειακόν δέον νά λυ- 
θή διά τής παραιτήσεως τοΰ 
Βασιλέως».

(Δηλώσεις κ. Μυλωνά)

Ζέστη ! . . .
—«Μωρέ ιδέες πού γεννά 
ή κεφαλή τοΰ Μυλωνά!..,
Γ  ον ι μότερη κατέστη 
κ ι’ άπ’ τήν πιό καλή κουνέλα» 
—«Κ«ί πού νά σφίξη ή ζέστη» 
—« Έ ,  μά τότε ζήτω ή... τρέλ 

(λα».

Ό  Ι ν δ ό ς
θά τόν πήροτνε στήν μπάντα 
καί τοΰ κάναν προπαγάντα 
γιά «λεύτερες ’ Ινδίες» 
καί άλλες... κωμίίΰΐες...
Έ τ σ ι  δ φουκαράς Ινδός 
βάχασε τά πασχάλια 
κι’ έγινε βέρος όπαδός 
καί έκοδε... κεφάλια! 
θά τόν έπιασε ή μούολα, 
ότι ίχύτή ή... σουρλουλοΰ 
ήτανε μέ τόν... Σούρλα.

(Ό λίγη  κοροϊδία, ‘ 
ποιητική άδεία)

i

ΜΕ Τ0_ΧΩΝΙ
Ό  «Λαουτζίκος» άπορώ 
■ίτώς κάνει Οπομονή 
πώς δέν φωνάζει δυνοαά 
δέν βγάζει ενα χωνί 
καί δέν προτείνει πάραυτα 
χωρίς άνάβολή 
νά μποΰν σέ άπαγόρευσι 
όλοι οί. . ραμολοί.

Α Λ ΕΞ
”Αν δέν μου βρής ένα ρόλο μέ πανοπλία 
δέν βγαίνω στή σκηνή.



Αι τελευταίοι ειδήσεις τής εβδομάδας
Η Ν Ε Α  Φ Ο Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Α  Τ Ο Υ  Κ Ρ Α Τ Ο Υ Σ

T A M E f  Ο  Ν  
Ε Ι Σ Π Ρ Α Ξ Ε Ο Ν

Π Ρ Ο Τ Ε Λ Ε Υ Τ Α ΙΑ  Ω Ρί
ΣΥΤΚΕΝΙΡΟΣΙΣ TON EAAHNQN ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗ 
ΟΠΕΡίΦΗΜΟΣ ΑΟΓΟΣ ΤΟΥ κ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΙ

Ν ΕΑ  ΥΟ ΡΚΗ  26. Ε Ις  τήν Ν. 
Ύόρκην συνεκεντρώθησαν άν- 
τιπρόσωποι δλων τών έλληνι 
κών όργανώσεων. Πρός τούς 
συγκεντρωθεντας ώμίλησεν ό 
διευθυντής τοΰ «Ριζοσπάστη» 
κ. Καραγιώργης προκαλέσας 
μεγάλον ένθουσιασμόν. Πάν. 
τες o l συνκεντρωθέντες έκραύ 
γαζον: «Ζήτω τό Κ Κ Ε , «Ζήτω 
ό ΕΛ Α Σ » , Ζήτω τό ΕΑΜ». Μέ 
σα είς μί(χν άτμόσφαιροτν έθνι 
κΌϋ παραληρήματος άνεγνώ- 
Ρθή τό κάτωθι ψήφισμα: 

«Πάντες o l άντιπρόσωποι 
τών ελληνικών σωματείων 'Α 
μερικής συγκεντρωθέντες σή

j μερΟν είς Νέαν Ύόρκην άπο- 
j ςΛχσίζομεν:

Ιον) Διαμαρτι/ρόμεθα πρός 
τήν έλληνικήν Κυβέρνησιν διά 
τάς διώξεις τάς όποιας ύφί- 
στανται τό Κ Κ Ε , τό ΕΑΜ  καί 
ό ΕΛΑ Σ.

2ον) Ζητοΰμεν άπό τό&ς με 
γάλους συμμάχους μας άμε. 
σον άπόδοσιν ιής Βορείου Η 
πείρου τής 'Ανατολικής Ρωμυ 
λίας, τής Κύπρου καί τών Δω 
δεκοτνήσων.

3σν) ΖητοΟμεν άπό τήν έλ
ληνικήν Κυβέρνησιν νά συλλά 
6η άμέσως τά μέλη τών φίλο- 
βουλγαρικών όργανώσεων Π.

Ε.Α.Ν . -  Ρ.Α. Ν - Ε .Δ .Ε . Ϊ ,  
κα 1π<χν μίσθαρνον δργο 
τής βουλγαρικής προπο  ̂
δας.

Φον) Ζητοΰμεν νά άπΟδκ 
άμέσως χάρις εις τούς βαι 
γαροφάγους Μονέδα, Ao-yj 
καϊ Μπουρδή.

Μετά τήν άνάγνωσιν 
'ψηφίσματος ol συγκεντρωβ 
τες έτροεγούδησαν τόν Gut 
του ΕΑΜ .
«Τώχουμε βάλει βαθειά 
μέσ* τήν καρδιά μας 
Μεγάλη ‘Ελλάδα 
καί δχι... ΒΟσιληά».

Έπειτα^άπό τΙς*καταθέσεις καί τίς *Όμο- 
λογίες καί τά δ έ κ α  ν'ο ί κ ι α !

01 (IIPtMElNH OYflEIEPOK
Ή  δίοικοΟσα έπιτροπή τοΰ 

λαϊκοΰ κόμματος άνεκοίνωσεν 
οτι «τό λαϊκόν κΟμμα δέν τάσ 
σεται οϋτε ύπέρ τής Βασι
λείας οϋτε ύπέρ χής Δημοκρα 
τίας άλλά τηρεί άπόλυτον οΟ 
t ετερότητα είς τό πολιτειακόν 
ζήτημα».

Κατόπιν τήν έν λόγω άνα- 
κοινώσεως του λαϊκοΰ κόμμα 
τος έλέγχεται ώς τελείως α
νακριβές ή έπικραΕτοΰσα μετά 
ξύ τοΰ λαοΰ άντίληψις καθ 
ήν τό λαϊκόν κόμμα ύποστηρί 
ζει τήν... ΔημοκρΛχτίαν.

Όπωσδήποτε ή άνακοίνωσίς 
τοΰ λαϊκοΰ κόμματος, τηλε 
γραφηθεΐσα είς Στοκχόλμην, 
προεκάλεσε έκτοτκτον συνεδρί 
ασιν τής Σουηδικής Άκαδη- 
μίας.

Αποτέλεσμα τής έν λόγφ 
(Λινεδριάσεο^ς είνε τό νά άπο- 
δοθή είς τήν διοικοΰσοτν έπι
τροπήν τοΰ λαϊκοΰ κόμματος 
τό βραβεϊον Νόμπελ της ψευ
τιάς.

Ε Ν Ω  Ο Ι  Α Λ Λ Ο Ι  
Τ Ο Ν  Λ Ι Β Α Ν Ι Ζ Ο Υ Ν  Α Κ Ο Μ Η

ΪΠίΡΙΕΙ ...
Επιτροπή δημοσίων ύπαλ

λήλων, έλθοΰσα εις τά γρα 
φεία μας, μας παρεκάλεσε 
νά δημοσιεύσωμεν τά έξής:

«Ό  κ. Βαρβαρέσσος έδήλω 
σεν έσχάτως ότι «απαντες ol 
ύπηρετήσαντες είς τά Υπουρ
γεία ύπάλληλοι είνε άνώτεροι 
και άνώτοττοι συνεπεία τών 
προαγωγών τών γενομένων 
κίχτά τήν κατοχήν». *Η δήλω 
σις αϋτη τοΰ κ, Βαρβαρέσσου 
δέν άνταποκρίνεται πρός τά 
πράγμοττα. Είς τό Υπουργείο 
Εργασίας έπί παραδείγματι, 

είργάζετο μέχρι προχθές — ■ 
δτε καί άπεβίωσεν αΓφνηδίως' 
—ένας ύπάλληλος ό όποιος εΐ- 
χεν βοτθμόν γραμματέως Α '» . |

Εκ τής άνωτέρω δηλώσεως1 
καθίσταται σαφές ότΓτο 6u 
καιον εύρίσκεται μέ τό μέρος 
τών ύπαλλήλων. Δι* δ παρακα 
λεΐται ό κ. Βαρβαρέσσος ν ά ! 
μή λέγη άλλοτε άνακριβείας. ί

Ό  τέως άρχηγός έπανασχα 
τικοΰ κόμματος κ. Ν. Ζάχαριά 
δης έκαμε δηλώσεις περί σχε 
διαζομένης έπιθέσεως τής Έ λ  
λάδος κατά τής Έμβερο—Χο. 
τζικο—‘κλεπτοκοττικής ’Αλβα
νίας. Πότε έκανε τάς δηλώ
σεις; Τήν έπομένην πού έγιναν 
ol σκηνές είς τά θέατρα καί 
προεκάλεσοτν τήν δυσφορία 
τοΰ κόσμου κατά τών άκροχή- 
των της δεξιάς. Γιατί έκαμε 
τάς δηλώσεις; Μήπως ήθελε 
νά άποτρέψη τήν δημιουργίαν 
αριστερού ρεύματος; Μήπως 
είνε πληρωμένος άπό τούς Χί- 
τας;

Οπωσδήποτε ό κ. Ν. Ζαχα- 
ριάδης έμφανίζει εΙκόνα ταύ
ρου μαινομένου έντός ύαλοπω 
λείου.

I E N I U H . . .
Πληροφορούμεθα έκ Τόκιο, 

ότι οι Ιάπωνες θά θέσουν εις 
Εφαρμογήν νέον δπλον εις τόν 
κατά τών 'Ηνωμένων Πολιχει-1 
ών καί της Μεγάλης Βρεττα 
νιας πόλεμόν των. Πρόκειται1 
περί ένός πυροδόλου είς τ ό ! 
στόμιον τοΰ όποίου δέν 9ά 
εισέρχονται ό βίδες άλλά Ί -j 
άπωνες παροτγεμισμένοι μέ 5 
“πυρίτιδα. Κατ' α^τόν τόν χρό j 
πον έξρικονομεΐται μέταλλον..

ΛΕΪ Νί ΕΙΝΑΙ;
Π Ε Ρ Ι  Α  Ν Τ Ι Σ Υ Ν Τ Α Γ Μ Α Τ Α Ρ Χ Ο Υ  

Τ Ο Υ  Π Ε Ζ Ι Κ Ο Υ
1 Ν. ΥΟΡΚΗ. Είς τελευχαιον 
ι άρθρο της ή Κα Ροΰζβελτ, 
j συγκαταλεγομένη ώς γνωστόν 
I μεταξύ τών καλυτέρων δέκα 
. δημοσιογράφων τοΰ κόσμου, 
j καταφέρεται βιαιότατα έναν- 
■ τίον τής ύπόπτου πολιτικής 
τών διαφόρων κομμουνιστικών 
κομμάτων άνά τόν κόσμον.

«Σήμερον, λέγει ή διαπρε- 
πής άρθρογράφος, ol κομιχυνι 
σταί έχουν έξορμήσει διό: νά 
υποδουλώσουν χήν Δημοκρα- 1 
τίαν είς τόν κομμουνισμόν, 
τους».

(Μεταξύ τών κύκλων τοΰ 
Κ Κ Ε  έπικρΟτει ή γνώμη δτι ή 
Κα Ροΰζβελτ είνε χίτισα).

Μπά ! Εμβέρ - Χότζα, πότε έγινες άντι-

Γί τ̂ ε - Γ  κ ώ λ. — Πρός Βερολινίους πρώτη1 
έπιστολής Φράγκο τό άνάγνωσμα.:....

ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΕΚΛ0ΖΙ1

συνταγματάρχης ^τοΰ πεζικού;

ΑΗΜ3ΙΙ0ΓΡΑΦΙΧΗ III mi#
Παρακαλέσαμεν τόν Διευθυν 

τήν πρωινής έφημερίδος τής 
δημοκρατικής άριστεράς ό ό
ποιος ’εύρίσκεται εις Λονδ*·νον, 
νά μάς στέλνει ποΰ καί ποΰ 
κανένα τηλεγράφημα περί τής 
έν ’Αγγλία καταστάσεως. Σή  
μερον έλάδαμε τό πρώτο. ’ Ι 
δού αύτό:

«Ό  κ. Τσώρτσιλ εΐνε άρχη 
γός τοΰ συντηρητικοί) κόμμα
τος τής 'Αγγλίας», 

ι Τό δνομα τοΰ ττ|λεγραφή- 
σαντος τό παραλείπομεν διότι 

1 εΐνε καλό παιδί

Ή  συντακτική πραςις δι' ής 
άπολύονται άποτντες o l διορι- 
οθέντες έπί κατοχής μέ τήν γε 
νικότητα τήν όποίαν έχει θά 
δημιουργήση σοδαρώτατα ζη- 
τή ματα.

Ώ ς γνωστόν διά τής έν λό
γω πράξεως άπολύονται «ά- 
παντες οί διορισθέντες έπί κα 
ιοχής έξαιρέσει τών θυμάτων 
πολέμου».

Κατ' αΟτόν τόν τρόπον άπο 
λύεται έκ τής θέσεως τοΰ 
Αρχιεπισκόπου καί ό Μακαρί- 
ώτοττος Άντιδασιλεύς, διότι 
διωρίθθη έπί κοποχής!

Άντιληφθείς έγκαίρως τόν 
κίνδυνον ό 'Μακαριώτοττος καί 
Υνωρίζων δτι ή θέσις τοΰ Άν- 
τιδασιλέως εΐνε προσωρινή, 
άρχισε νά κινήται πρός τήν 
κοιτεύθυνσιν τής μονιμοποιή- 

σεώς του είς τήν ’Αντιδασιλι- 
κήν θέσιν.

Πρός τόν σκοπόν τοΰτο έ τη

λεγράφησε είς τόν έν Λονδίν 
εύρισκόμενον πνευματικόν Φ 
τιπρόσωπον τής Ελλάδος 4 
Γιαννάκη Γεωργάκη νά προί 
είς διάδημα πρός τόν Βασιλί 
υπέρ παραιτήσεώς του άπό ti 
θρόνον χάριν τοΰ Διαδόχου 

■̂υΥΧΡόνως έγένετο διάβ* 
μα πρός τόν Διάδοχον νά * 
ραιτηθή ύπέρ τοΰ πενταετοί 
υίου του Κωνστοτντίνου. Κ& 
αύτόν τόν τρόπον μέχρις ^ 
ένηλικιώσεως τοΰ Κωνσταν? 
νου ό Μακαριώτοττος θά εΤ 
Άντιβασιλεύς.

Λέγεται ότι σχετικόν πρ* 
τά άνωτέρω ήτο καί άρβρ6 
τής έφημερίδος «Έλευθερί® 
δ ι’ 05 έκαλεΐτο ό Βασιλ 1̂ 
Γεώργιος νά παραιτηθή. Έ 1 
νοείται προκειμένου νά κ<Πβ 
λήξωμεν είς τά άνωτέρω 
περάσματα καταφύγαμε ί 
πολλούς Καζαμίας καί όνεΐΓ 
κρίτας.


