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ΒΑΛΚΑΝΙΚΑ ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ

ΕΝΑΣ ΠΟΥ ΕΠΕΣΕ
ΑΠΟ Τ Ο Ν . . .  ΟΥΡΑΝΟ!

Σήμερα τό πρωΐ πήρα τό 
πάρα κάτω περίεργο γράμμα:

'Αξιότιμε κύριε,
Πρό δεκαετίας, χατά χά 

ποιο ούτοπινητιατιπό δυσιν  
χημα έκτύπησα εις τό χεφά 
I t .  ‘Αποτέλεσμα τοΰ χτυπή
ματος έ κείνου ήταν μία δε
καετής άπονα Ια μου Από τόν 
κόσμο τοΰτο.

01 συγγενείς μου προαπά 
θηααν μέ χά Η  τρόπο νΛ μέ 
θεραπεύσουν, Αλλά δέν τό 
κατωρθωααν. Πρό τεσσάρων 
ήμερών, έντελώς τυχαίωο, έ 
χτύπησα πάλιν ιΐς χό ίδιο 
μέρος τεϋ χεφαλιοΰ μου πού 
είχα χτυπήσει πρό δέχα έ 
τών. 'Αποτέλεσμα τοΰ δευ 
τέρου αύτοΰ χτυπήματος ήτο 
ή έπάνοδός μου είς τήν ζωήν.

“Αρχισα νά γνωρίζω τά 
διάφορα πρόσωπα, άπέκτη- 
αα τήν Ικανότητα νά διηβά  
ζω, χάνω, κατά τάς βεβαιώ  
σεις τών οΙκείων μον, σω 
στούς ύπολογισμούς καί μ 
i v a  λ όνο, συμπεριφέρομαι 
ώς άπολύτως λογικός Λνθρω  
πος.

Η  διαρρεύσασα δεκαετία 
ήταν S i* έμέ μία νύχτα. " Ε  
πεσα νά κοιμηθώ  τό 1 9 3 5  
καί (ϊύπνησα τό 1 9 4 5  !

Έ ν  -φ μεταξύ αυνέβησαν 
άσφαλώς πολλά πράγματα 
έπί τών όποιων είμαι τε
λείως άπληροφόρητος.

Διά νά πληροφορηθώ τά 
διατρέξαντα, κατά τήν μακρο
χρόνιον νύκτα μου, τό Ιρρι- 
ξα είς τήν μελέτη.

Σήμερα τό πρωί, έπί πα- 
ραδείγματι, είδα οέ μιά έφη 
μερίδα gva Άρθρο ύπό τόν 
τίτλο: «Τά Βαλκανικό ζήτη 
μα». Έ  ειδή είμαι Έ λ λ η ν  
καί ή Ελλάς πρό δεκαετίας 
τουλάχιστον συγκατελέγετο 
Μεταξύ τών Βαλκανικώ ν κρα 
*ών, έμελέτησα μέ μεγάλην 
προσοχήν τό ΛρθρΓν αύτό, 
«ιά νά κατατοπισθώ έπί τών 
Ρο-λχανιχώ ν προβλημάτων.

Δυστυχώς δμως δέν κατά
λαβα τίποτε καί ίρχομαι νά 
κιοτεύσω, δτι # ή πρό δε
καετίας ίσχύουοα λογική τήν 
in o la  ιΐς πείσμα τής προό
δου έξακολουθώ καί μετα
χειρίζομαι δέψ Βχει πέρασι 
°ήμερον ή δτι τό δεύτερον 
κτύπημα δέν ήτο άρκούντως 
*ποτελεοιματιχό καί κατά συ 
*έπειαν πρέπει νά ξανακτυ
πήσω τό κεφάλι μου αέ χα- 
*ένα ντουβάρι έάν θέλω νά 
*εραπευθώ τελείως.

Αλ Ad &ς έλθω είς τό &ρ- 
6ο. Σάς παραθέτω μεριχάς 

*ερΜοπάς.
* ’Η  Βουλγαρία, ή Ά λ β α  

*« καί ή Γιουγχοσλαυΐα g 
tov* έδαφικάς διεκδικήσεις 
*‘S βάρος τής Ελλάδος. Τάς 
* λόγφ διεκδικήσεις ύπο- 

9χ*>ρΙζει ή Ρωσσία*.

’Απορία πρώτη :
’Από πότε ή Γιονγκο-  

σλαυΐα ίτα υσε ιά  εΙ*α ι φί 
λη τής Έ λ λ ά δ oc ; Μ ή  η ως έν 
τ φ  μεταξύ ελαβε χώραν κα 
νένας Έ ίλ η ν ο γ ic v v x o a ia v i  
κός πόλεμος ; νΑλλη περικο
πή : « Ή  'Ελλάς ύποοτηιί 
ζεται άπό τούς 'Αγγλοομερι
κανούς». Αύτό τό καταλα 
βαίνω. Ή  Έ λ λ ά ί Ανέκαθεν 
είχε φιλικός αχέ >β*ς μέ τούς 
“Αγγλους καί χοές Ά μ ε ρ ι  
κανούς.

Π ροχω ρώ : «Μετά τήν fi-  
ταν τοΰ “Αξονος, ή Ρωσσία 
ά*έλαβεν ύπό τήν προστα
σίαν της τάς βουλγοροαλβα- 
νιχάς διεκδικήσεις κατά τβς 
Έ λ Ιά δ ο ς » .

Κ ι ’ αύτό τό καταλαβαίνω 
Φαίνεται, δτι ή Ρωσσία βοη  
θουμένη άπό τήν Βουλγαρία  
καί τήν ’Αλβανία ένίχησε 
τάς δυνάμεις τοΰ ~Αξονος, 
δηλαδή τούς . . . ΆγγΧοαμε 
ριχανούς !  Ή  'Ελλάς κατά 
πάσαν πιθανότητα λό)<ρ πα 
λαιών δεσμών θά Ιτά χ θ η  είς 
τό πλενρόν τών ’Αγγλοαμε 
ριχανών δηλαδή θά ιτάχθη  
μέ τό ν . . . ’’Αξονα.

“Ετσ ι είχα τακτοποιήσει 
τά πράγματα μέσα εις τό προ 
πολεμικό μυαλό μον, δταν 
μία άλλη περικοπή ήλθε κυ  
ριολεκτιχώς νά μέ άναατα- 
τωαη . « Η  Ελλάς ή όποια, 
έ&νοίάοθη εις τόν κατα τοΰ ■ 
'’Αξονος πόλεμον βλέπει, δ τ ι1 
a t θυαίαι της δέν άναγχωρί
ζονται άπό τούς νικητάς». 
’Αφ οΰ έπολέμησε καί ή Έ λ -  j 
Αας κατά τών ’Αγγλοαμε^ι 
κ«νώ ν, δηλαδή κατά τοΰ Ά  
ξονος, πώς ή Ρωσσία ύπο- 
στηρίξει έδαφικάς Αξιώσεις 
είς βάρος τής Ελλάδος ;  Μή- 
πως ή Ελλά ς άμφιταλαχτευ 
όταν; Μήπως πήγαινε δη 
λαδή πότε μέ τάν άξονα καί 
πότε μέ τούς Ρώσους, ένώ 
οί Βούλγαροι κο ί ot Αλβα  
νοί πολέμησαν έναντίον τών 
Άγγλοαμερικανών ίξ  Αρχής. 
Σπέφθηκα, δτι άσφολώς κά
τι τέτοιο θά συνέβη καί Ιτσ ι 
Εδωσα μία Ικανοποιητική ά 
πάντησι ιΐς τά διάφορα έρω 
τήματα πού μοΰ εϊχον γεν 
νηθή , Η  πάρα κάτω δμως 
περικοπή μέ ίμ*έρδειρε δρι- 
σιικώς καί τελεσιδίχως: « Ή  
συμμετοχή τής Βουλγαρίας 
είς τόν κατά τής Ρωασίας 
πόλεμον κρίνε ται ώς πολύ 
σοβαρά».

Διατί μοΰ τά κάνεις αύτά 
τα πράγματα, χ . άρθρογρά 
φε ; Βά λθηχες νά μέ ξανα- 
τρελλάνης · Μή&ω ς είσαι 
βαλτός ; Πώς εϊι-αι δυνατόν 
ή Βουλγαρία νά πολέμησε 
χατά τών Ρώααων καί νά ύ- 
ποστηρίζεται άπό τήν..,Ραία- 
σία καϊ ή Ελλά ς  νά πολέ- 
§Αΐ)ΰΒ χατ,α τών άγγΑοαμε^ι 
κανών καί νά ύποστηρίζεται 
(Συνέχεια είς τήν 2αν σελίδα)

ΕΠηΒΕ3^βΤ Α  ΕΝ ΟΙΚΩ. ΕΝ “ Λ Α Ο Υ Τ Ζ Ι Κ Ο , , ,

»■■· » »
Ό  μπαμττας, ή μαμά καί τά παιδιά.

♦

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΠΝΟΗ

ΑΠΑΝΤΗΙΙ ΠΛΗΡ£ΜΕΝΝ!

Ό  Τίτο^ Η α τ π γ β ρ η σ ι
τόν Βούλγαρη ώς.,.τρβμοχρά-

,  „  [ τη ίί
Κι ο Βούλγαρη; άπάντησε 
ξεκομμένα καί οτοράτα 
οτβϋ «λκοκρατο— ύημοχράτη» 
τίς φασιστικές άπάτϊς : 
«Βνήκεν ή Πβμηη ατό ατράτα 
\ά πομηέφρ τούς... διαβάτες! »

Πληροφορούμεθα ιδαι ό κ. 
Μαυρομιχάλης άπό της άφί- 
ξεώς τοο άγωνίζεται διά νά έμ- 
φυσήση ιτροοδευτικΛν πνοήν είς 
τό Λαϊκόν ικάμιμα. Οΰχω λέγεΙ- 

. ται δτι ύ ικ. Μαυραμιχάλης έ- 
πρότεινε δπως τροποποιηθή τό 
πρόγραμμα τοϋ λαϊκοΰ κόμμα
τος ώς έξής:

1) Νά δεχθή χό ‘κόιμίμα τήν 
είσαγωγήν τής δηαοτικής γλώσ. 
σπς είς τήν «ρώτην τάξιν τοϋ 
δημοτικού σχολείου.

2) Νά παύση ό έκ μέρους 
τοο ικόμμαητος άγών πρός έπα- 
ναφορόβν τοΰ παλαιοΰ ήμερσ- 
λογίου.

3) Νά 3ο«γνωρίση τό χάμιμα 
τό δικαίωμα είς τάς δεσποινί
δας νά πηγαίνοον είς τον κίνημα 
τογράφον άνευ rroO άδελφοΟ τοΛ- 
Τά νεώττερα μέλη τοΰ κόμμα- 
τος, τελοΰνα ώς φαίνεται ύπδ· 
τήν έπίδρασι των νεωτέρον σα- 
σιαλιστικών Ιδεών, έτάχθησοη- 
άνεπιφολάκτως ύπέρ τής μεταρ
ρύθμιση κής πολιτικής χοΟί ικ. 
Μαυρομιχάλη.

Οί παλαιότεροι δμως φρονοΟι» 
δτι ή έλληνική κοινωνία δέν Kce- 
τέστη άκάαη ώριμος διά νά δ*- 
Χ^ΐ τοιαύτας μεταρρυθμίσει© 
και ώς έκ τούτου είναι; πολύ £  
πιφυλακτικοί.

Τ Ι Τ Ι Κ Α Ι  Π Ρ Ο Κ Λ Η Σ Ε Ι Σ

Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο
Ό ταν θωρώ τούς ‘Αλβανούς 
νά προκαλοϋνε τήν "ίλλόδα, 
φεύγει καί τρέχει μου ό νοΟς 
σέ_μιά τής Κρήτης μαντινάδα;
«Δέν είναι δά περίεργο.
Φίλοι συμπατριώτες, ' : 
έμας τούς νταυρςκόκορους, 
νά μας τσιμπούν ol κότες ;»

•
Α Ν Α Β Ο Λ Η . . .

Καί αέ τβδτο δυατνχία J J  
Δέν ο«γ>.4ντρ6)οαν στοιχεία 
κι’ ίτσι έντελώς άδίχ&ις 
βά την Λάβαινε έ *Νϊχος>..
Στη  <5ί/η λησμονήθηκΕ 
τοδ «Ριζββ«άστπ» ό ψ*λμίς, 
βιι «στοιχεία άφβονα 
«ηήρχανε στ* χόμμα»
Κι* ft fiixn άνββλήίηχε, 
αλλ εστιν 6ίχη;...οφθαλμός 
Χ*Ι νιά...τνφλ·ϋς άχ^μκ

— ΛυποΟμαι ποΛυ, στρατάρχα μου, άλλά  
την €*Ελλη» έπρόλαβε και μάς τήν έ- 
βυθισε άλλος. Έχομε δμως τήν... Π ί ν  δ ο...



KvgiSxot· Βαςβαρέσον (Ύ- συνιστα αδίκημα αθεμίτου συ- 
κουργόν τών'Υπουργών).— Συ-1 ναγωνισμοΰ. Πάντως δέν εΐ- 
νάδελφός σας Ύπουργός μάς μεθα ειδικοί εϊς τάς τρίχας..
καρακαλεΐ νά συνηγορήσωμεν, 
δπως τοϋ αναγνωρίσετε αρμο
διότητα νά μεταθέιη τούς ά- 
γραφύλακας.

"Ετερος Ύπουργός παρακα- 
λεΐ νά εγκρίνετε τήν άπαιτου- 
μένην δαπάνην διά τήν αγο
ράν δυο μελανοδοχείων.

Νομίζομεν, δτι άμφότερατά 
άνωτέρω αιτήματα είναι δίκαια 
καί πρέπει νά ικανοποιηθούν.

Π . Κανελλύηουλον,— Δια
βάσαμε καί εμεϊς τό σημείωμα 
τής « ’Ελεύθερης Ελλάδα;» κα
τά to όποιο, συν τοΐς αλλοις 
εΐσθε υπόδικος απέναντι τοϋ 
Έθνους  διότι κατά τόν πόλε
μον τής ’Αλβανίας διά τής συμ
μετοχής σας εις αυτόν ύποσιη 
ρίξατε...τήν δικτατορίαν! ! !

Περιττόν νά σάς γράψο>μεν 
δτι συμφωνοϋμεν μέ τήν Έλεν- 
θερη Ελλάδα».

Έπίσης συμφωνοϋμεν και μέ 
ιό άλλο τό όποιο γράφει ή 
«ύϊή έφημερίς : “ Οτι, δηλαδή 
ή Κυβέρνησις τής 4ης Αύγου
στου, σας εσιειλεν Ιξορία διότι 
θέλατε νά περιορίσετε ric ελευ
θερίες τοϋ...ελληνικού λαοΰ ! ! !  
{"Επονται χίλια θαυμαστικά). 
Άλλά  δέν συμφωνοϋμεν μόνον 
είς αυτά μέ τήν «Ελεύθερη 
Ελλάδα». Έπειδή ετυχε νά 
μείνουμε λίγο καιρό είς τόν 
τόπο τής εξορίας σας δέν μπο- 
ροΰμε παρά νά εΐπωμεν οτι 
είναι αληθής ή κατηγορία πού 
σάς προσάπτει ή αύτή έφημε
ρίς. "Oct δηλαδή Ιξόριστος ών 
περνούσατε πλουσιοπαρόχως.

Εννοείται δτι ή μετά τής 
. «Ελεύθερης Ελλάδας» συμφω 
νία μας δέν μάς εμποδίζει νά 
σάς υπενθυμίσω μεν δτι από 
τοϋ 1939 μάς χρωστάτε δύο 
πακέτα σιγάρα τά όποια συνέ
χει ναν κατά πολύ είς τό να 
*ερνάτε κατά τήν εξορίαν πλου- 
σιοπαρόχως. Θά μάς τά επι
στρέφετε καμμιά φορά ;

Κοναέα : Ή  δωρεάν κουρά 
τινών «ύπεραπελευθερωτών» 
Ικ  μέρους ώρισμένων ύπερεθνι- 
κοφρόνων πού ασχολούνται 
μέ...τρίχες, δέν νομίζομεν δτι,

}&ο^γ.<λί
βΕΙΡίΕργΧ 

ΙΙΡΙΙΠΜΣ ΝίΙΟΠΡΟΙΙΙΚ

Ρωτήσατε καί κανένα...συνταγ- 
ματολόγο καί κατά προτίμησιν
τόν κ. Σβώλο.

Ούϊστ. ΤαώρτσιΧ. —  Δέν
μποροΰμε νά καταλάβουμε διατί 
έπήγατε είς τήν συνδιάσκεψιν 
τοΰ Πότσδαμ μέ στολήν συν
ταγματάρχου. Κατ’ αύτόν τόν 
τρόπον θά εΐσθε πολύ κατώτε
ρος τοϋ κ. Στάλιν ό όποιος 
φορεΐ στολήν στρατάρχου. Δέν 
μπορούσατε, ευλογημένε, νά 
φτειάξετε κι’ εσείς 2να νόμο 
καί νά γίνεται στρατάρχης ; 
Έσεις οί “Αγγλοι πάρα είσθε... 
αντιδραστικοί! Γιατί δέν φτειά- 
χνατε ενα τέτοιο νόμο; Φοβη
θήκατε μήπως τόν ελεγχο τού 
κοινοβουλίου ; Δέν θά καταρ
γήσετε καμμιά φορά τόν.,.άν- 
τιδημοκρατικό αυτό θεσμό; Ά ν  
δέν τόν καταργήσετε τουλάχιστον 
πρέπει νά περιορίσετε τόν . . . 
άντιδημοκρατικό ελεγχο πού γί
νεται έκεΐ μέσα. Δέν χρειάζον
ται καί πολλά πράγματα διά 
νά γίνετε πραγματικώς «δημο- 
κράται». Πρώτα— πρώτα θά 
καταργήσετε δλα τά κόμματα 
καί θά επιτρέψετε τήν ϋπαρξι 
μόνο τοϋ δικού σας, δπως S- 
καμε και ό Στάλ . . . — συγνώ
μην— ...ό Χίτλερ.

"Επειτα θά ονομάσετε τρι
άντα αγγλικές πόλεις μέ τό δ- 
νομά σας. Τή μία θά τή πήτε 
«Τσώρτσιπουλ» τήν αλλη Ού- 
ϊστωνπουλ», τήν τρίτη «Γονΐ- 
νιπουλ», καί ουτω καθ’ έξής. 
Διά νά τιμήσετε καί τήν συμ- 
μαχίαν σας μέ τήν Ρωσσία, 
καλόν θά εΐναι νά δώσετε εις 
τήν ονομασία καμμίας πόλεως 
καί τήν κατάληξι «γκράντ». 
’Ονομάστε την π. χ.... «Τσώρ- 
τσιλγκραντ» . Πότε έπί τέλουε, 
θά φθάση εις τά Νησιά σας ό 
«δημοκρατικοί» άνεμος πού 
πνέει εις τήν ’Ηπειρωτική Ε ύ 
ρώπη ;

Μ αΐσιου  (Αλβανόν Επ ιτ ε 
λάρχην).—  Κρεμύδι σκόρδο, 
σκόρδο κρεμύδι. Έ τ σ ι  θά κα
ταλαβαίνετε ποιο είναι τό δεξί 
σας χέρι καί ποιο τό αριστερό.

"Ενας φοβερός άνεμοστρόβι- 
λος πού ΐνέσκηψεν είς τό Φόλ- 
κστον της ’Αγγλίας προεκάλε- 
σεν τεράστιον καταστροφήν. 
Κατά τήν διάβασίν του, ό έν 
λόγω άνε,μοστρόβιλος άνήρποί- 
σεν τήν στέγην ένός ύπερπλήτ 
ρους θεάτρου καί τήν έτοποθέ- 
ττ*σεν έπί της στέγης της Βου
λής τών Λόρδων. ’Επίσης άνήρ*- 
πασε Ενα δλόκληρο ξύλινο σπί
τι μετά τών ικατοικούντων αύτό 
καί τό περιφέρει, μέχρις αύτής 
τής στιγμής^ είς τούς ούρανούς. 
Οί κατουκοΰντες στό σπίτι χαί
ρουν άκρας... ύγείας.

Ά λλά  τό πιό περίερνον είναι, 
δτι ύ πρωτοφανής αύτός άνεμο- 
στρόβιλος, έξερ ρίζωσε ν δέντρα 
άνήιρπασε θύρας, παράθυρα >καί 
ύελοπίνιακας καί τάς έτοποθέ- 
τησεν είς τάς οίκίας πού έστε- 
ροΰντο, συνέπεια τών βομ
βαρδισμών, θυρών παραθύρων 
καί ύελοπινάκων.

Τά ξερριζωθέν/τα δέντρα Εξα
κολουθούν ιπτάμενα μέ κατεύ- 
θυνσιν πρός τό άλλοτε ποτέ δά
σος της«·. Βουλιαγμένης.

Κατά τούς ύπολογισμούς τών 
ειδικών ό έν λόγφ περίεργος 
άνειμοστρόβιλος θά φθάση "έν οι 
τής Νοιτιανατολικης Εύρώπης 
καί μετά θά έπιστοέψη είς τήν
Χγγλίοον συναποκομίζων μεθ- 

έαυτοΰ τούς κ. κ. Τίτο, ΓκεωΡ- 
γκήεφ, Έμβέρ Χότζα καί άλ
λους «δηιΐισκρατυκούς ήγέτας» 
διά νά δυνηθοΰν ουτω νά τούς 
θαυμάσουν άπό κοντά οί ιέν 
Άγγλίςχ φίλοι των.

ΆφΙχθη έκ Λονδίνου δ ύφυ- 
πουογός τών Οίκονομικών κ. 
Μ. Πεσματζόγλοο... άγαμος.

Πρός τιμ^ν τοΟ κ. Αέυον
Χθές τήν έσπέραν ό Πρωθυ· ι 

πουργός κ. Βούλγαρης παρέ
θεσε γεύμα πρός τιμήν τοΰ γε-, 
νικοΰ δίρυθυντοΟ τής ΟΥΝΡΡΑ j 
κ. Λέμαν.

Ό  κ. Γενικός Διευθυντής διά 
λόγους σκοπιμότητος άδειασε 
δώδεκα πιάτα.

ΣΗΜ. «ΛΑΟ ΥΤΖΙΚΟΥ*: Προ- 
φανάκ 6 κ. Διευθυντής ήθελε 
νά δ-ίζη δτι ήλθεν πεινασμέ 
νος άπό' τήν ’Αμερικήν.

Ό  κ. Βούλγαρης άναληφθεΐς 
τήν Αμερικανικήν πονηρίαν έ- 
χάλεσεν άμέσως Ενα δημόσιο 
ύπάλ*η\ο. δστις μέχρις αύτήο 
της στιγμής έξακολουθεί καί 
τρώγει.

*&ΗΜΑΤΙΠΗΗΟν Ι § Ι
Η ΛΙΡ* 4 000 ΑΡΧ.

*0 μετοβ4ς_πρΓς ληψιν χρη 
ματιστηρια^οϋ δελτίου συντά
κτης μαο, συνελήφθη ύπό τών 
όργά'ων τής ύ·πηοεσίσ<: έλέγ 
χου συναλλάγιαατος. Ώ ς έκ 
τούτου ή τιμή τήι χρυσής λί 
ρσς, κοτό τό σημερινό φ'ιλλο 
μας, δέν διαφέρει τής καθορι- 
σθείσης ύπό τοϋ κ. Βαρβαρέσ- 
σου.

ΤΙ παίζουν σήμερον

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ «Σκιές πού περ
νούν».

ΧΡΗ Μ ΑΤ ΙΣΤΗ ΡΙΟ Ν . «Κόλβ- 
σις καρχαριώνΐ.

Σ Υ Ν Δ ΙΑ Σ Κ Ε Ψ ΙΣ  ΤΟΥ ΠΟΤ- 
ΣΔΑΜ , « Ό .. Λούκουλος» (ΕΙς 
τά διαλλείματα... τρώτε).

Α. Μ ΥΛΩ ΝΑΣ. «Τιριτόμπα.,.. 
Τιριτόμπα...»

Γ. ΚΑ Φ ΑΝ ΤΑ ΡΗ Σ. «ΟΟφ.,.θά 
σκάσω». (’Ακατάλληλον 5ιά 
νευρικού»·).

θ. ΣΟΦΟΥΛΗΣ. «Τό ήλιοβα- 
σίλεμμα». (’Ακατάλληλον δι’ ά- 
νηλίκους).

Α Ε Λ Τ Ι Ο Ν
’Από έβδομάδος ό καιρός εϊ- 

ναι άμετάβλητος. Ώς έκ τού
του ό κ. Τσουδερός παραμένει 
δημοκράτης.

• M u i u n n i i t i i i i n i m t N i i M t i i i n i i i i n i M i M i u a u M u u · !

Δ  Η θ  Ε  Ν . . .
Καί γιά ·Όΰτο καί γιά κείνο 
(δήθεν γιά δημοκρατ(ες) 
συζητούν στό Βερολίνο 
τρεις μεγάλοι ’Αρχηγοί. 
(Δήθεν γιά τρομοκρατίες), 
καί μοιράζουνε τήν...Γή.
Κι* δλοι λένε : «Τί θά εϊπουν 
γιά τά ufi; ol Ξακουστοί;» 
'Αλλ* άλοί ’στον πού τοΰ λεΙ· 

( πουν
νύχια διά νά...ξυστή...

ΕΝΑΣ ΠΟΥ Ε Π Ε Ϊ Ε  Α Π Ο ... ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ!
(Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος)
Αηό τήν Ά γ νλ ία  « a i τήν Ά -  
μενινή ; Έ δ ώ  άπό δτι ϊχω  
χαταλάβη συνέβησαν τά έξης 
πράγματα : Α Ι  δυνάμεις τοϋ 
“ Αξονος, δηλαϋι ή ’Αγγλία  
καί ή Ά μ ε β ιχ ύ , πολέμησαν 
έ*αντίον τής Ροοσοίας. Οί 
“ Κλληνες έτάχ&ησαν μέ τούς 
Ρώαοονς. 01 Βούλγαβοι μέ 
τούς άγγλοαμεριχανούα. Έ -  
νίχησαν ο I Ρώαααι. Ή ιτή-  
&ησαν οί ά γλοαμεριχανοί. 
01 "ΕλΧηνες λοιπόν ·&ά ζη
τήσουν έδάφη άπό τούς βουλ- 
γάβους fj ol βούλγαβοι άπό 
τούς “ Ελληνες ;

‘Αγαηητέ χύριε. Ε ϊμ α ι τε
λείως άπελπισίΛένος, πεβίμέ 
νω νά μοΰ άηαντήαετε διά

νά πεια&ώ δτι δέν είμαι 
τ ρ ε λ ϊ ό : .

"Ε^ ενα  τάς άπορίας μου 
i n '  δψει χάποι·υ γνωστού 
μου ά όποιος μοΰ ε !ωσε τήν 
έξής v a r a n 'ηπτιχή άηάν-1 
τη σ ι: 01 ΛνγλναμερικανοΙ! 
x a l c ί Ράαοοι δέν έπολέμη- \ 
σαν μεταξύ Όνς  d^ Ja  εΐναι 
σύμμαχοι καί έ πολέμησαν 
έναντίον τοΰ.,.’Άξονος  // 

Τότε τοΰ είπα ό “ Αξοον 
ποιός εΐια ι ; Ε ϊνα ι ή Ελλά ς  ;

Ε ίς  τήν ίβώ ιηοι αύτή δέν 
μπόρεσε νά μοΰ άπανιήσ 
Μήπως μτ ορεϊτε νά μοΰ ά
ηαντήαετε έσεΐς ;

Μετά τιμής 
"Ενας Προπολεμικός

Σ Υ Ν Τ  Α Γ Η

Νά σδς δώσω Εχω σκοπό 
τής «λευτεριάς* ρετσέτα; 
θά σκοτώνη νΰχτα-μέρα. 
ή ματοβαμμένη Τσέτα.
(Ή  καινούργια Γκεσταπό)._ 
Είπες κίχ ; Άρπ α  μιά σφαίρα.
Κι* Ετσι θά φωνάζη «ζήτω» 
δλος ό λαός έν γενει 
«Ζήτω, φέρ’ είπεΐ.- ό Τίτο» 
(Καί τό «Χάϊλ» πώς πηγαίνει!!.)

•
ΑΠΟΧΗ...

ΟΙ κ. κ. άρχηγοί ήπείλησαν 
—προεξάρχοντος τοϋ κ. Κα· 
ψαντάρη —δτι θά άπόσχουν ιοΰ 
Δημοψηφίσμαιος. Τής όποχής 
φυσικά δέν θά μετάσχη ό κ. 
Σταμ. Μερκούρης τόν όποιον 
ούδεμία δύναμις εΙ\αι Ικανή 
νά τόν άποτρέψπ άπό τό νά 
άναλώση έαυτόν είς τόν άγώ- 
να ύπέρ τής δημοκρατίας... 
(Έ κ  τής έφημ. «Ασύρματος»),

Βίος καί πολιτεία μικρών άνδρών

Η ΖΩΗ ΙΟ Υ  ΚΩΖΤΑ ΦΩΡΟΚΩΧΤΑΙΝΑ
Συνέχεια 9
1) Τό 1935 ό Κώστας εΐχε ώς, 

βιοποριστικόν έπάγγελμα τήν, 
πλανόδιον μαναβικήν. Είδυκό- ■ 
της του δέ fiaocv τά βότανα. "Η-1 
χβ5ΐ ρήγανι, διόσμος, άπήγανος j 
κ α ί  βασιλικός. Μιά μέρα ή ύπητ ί 

ρέτρια τοϋ I . Μεταξα έφώναξε < 
τοΟ Κώστα νά σχαθή καί κατέ-; 
βηκε καί ψώνισε μεταξύ άλλων ι 
καί ^οοσιλικό.

2) Τά πρόίγμο: δέν διέφυγε
τήν κατασκοπείαν τών Λαϊκών. 
Άμέσως καλεΐ τόν Κώστα ό 
Τσαλδάρης γιά νά πληροφορη*- 
θη αυτοπροσώπως πώς είχε τό 
π ρ ά ν α  Μόλις ό Κώστας ποο- 
ρουσιάσθη ό Παναγής έξύπνησε 
καί άφοΰ δμαθε τά καθέκαστα 
άποφάσισε νά ικάνη κάτι παρα
πάνω άπό τόν Μςταξιδ. ’Αποφά

σισε νά κηρύξη τό κόμμα του 
βασιλικόν.

3) “ Οταν τό πράγμα περιήλ- 
θεν είς γνώσιν τοΰ Κονδύιλη, ό 
Χεοαυνός έ ξ e π υρσοκρότησε. 
Γ  ιατί οί άλλοι κι’ δχι αύτός; Ά- 
μΊσως Εδρασε, έκεραυνοβόλησε, 
έκοσμογένησεν, άντιβασίλευσε 
καί ώργάνωσε τό δημοψήφισμα.

4) Ό  Κώστας τό δημοψήφι
σμα τό εΐδεν ώς έπιχείρησιν. Α 

πό τήν μακράν καί ποκράν πεΐ- 
pocv πού είχε περί τά τοιαΰτο^ 
έσκέφθη δτι άν τήν ήμέρα του 
δτκιοιίηφίσματος στεκόταν έμ
πρός σ' Ενα έκλογικόν τιμήιμα 
καί πουλούσε Ιώδιο 'καί ωποοαπά 
κι θά Εκανε τήν τύχη του.

5) Δυστυχώς δμως ούδέν έ
πεισόδιον έσηιμειώθη. Τήν τήρη- 
σιν τής τάξεως τήν είχαν άνόέλά 
βει οί σμηνΐται, Πεοιήαχοντο τά

τμήματα καί έδείκνυον έμπρά· 
κτως είς τούς πολίτας πώς πρέ· 
πει νά ψηφίζουν εύπρεπώς. Τί 
έιμπόρευμα τοϋ Κώστα θά δμεν£ 
άνευ πελάτου άν δέν τοΰ ΕσπΛ- 
ζε Ενας σμηνίτης τό κεφάλι δ^  
τι άντελήφθη δτι δέν είχε ψη^ 
σει. Δέν έψήφιζαν δέ οί άντιψΡ0 
νοΰντες.
(Ή  Συνέχεια είς τό έπόμειΛ3̂

p]avi)\nf
Ο f& V k e o g f

:Ή άντίδραση ζητάει ξετσί- 
^ χα νά ίκοτνοποιήστι τήν ί,μπε- 
ρ,ολιστική λαιμαργία της άπό 
u  δημοκρατικό φαΐ τοΰ άλβανι- 

καί τοΰ βουλγαρικού λαοΰ.
Ό άρνυφασίστας Ναύαρχος 

βούλγαοης. στόν τελεοταΐο ίμ- 
^ριαλιστικό λόγο του, έναντιώ 
ωε στό δημοκρατικό καί άν- 
ίι|ΐΛεριαλιστικό σχέδιο τοΰ Τίτο 

μιά δημοκρατική ένσωμά- 
ίΐι>σι της Μακεδονίας μέσα στή 
ξ^ιοκρατική Γ  ιουγκοσλαυϊκή 
■Ομοσπονδία.

Μέ τήν τέτοια στάσι του 
βούλγαρης φανερώνεται στά 
μ τ̂ια τοΰ λαοΰ o iv  Ενα όρνα
νέτο της φασιστικής κλίκας τών 
ίγγλεζοπροδοτων Τόρρυ&ων οί 
δποΐοι γιά νά Ικανοποιήσουν 
τδν Ιμπεριαλιστικό φατασυλισμό 
ΐους έπιιμένουνε νά ιμείνη ή Μα
κεδονία στήν 'Ελλάδα, 'καί

Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ «ΑΑΟΥΤΖ'ΚΟΥ>

, ϋ 4 '/ & ΙΚ ι 4
ΑΧίΤΑ"
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ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ Ε*

ΤΑ  Μ Υ ΣΤ ΙΚ Α  Μ Α Σ  ΟΠΛΑ

Έκεΐνα δμως πού θά σδς δώ 
σουν τή νίκη στόν Τρίτο Γύρο 
θά εΐνε τά μυστικά δπλα 

Αποτείνομαι σέ Σδς, ώ άξιο-
ό-j θρήνητα ύπολείμιματα Τών ένδό- 

£ηγοΰν Ετσι τό λαό μας στήν.... ( ξων Γερμαναράδων μου, γιατί 
ΈθνικΛ καταστροφή 1 1 Ό  λαός j είμαι βέβαιος δτι καί τώρα ά- 
δμως θά άγωνιατή λαϊκαμαζικά; κόμη πού ή μπότα τών βαρβά-
«βι λαϊκοαϋτοαμυνό 'ενα ένάν- 
ιια στήν έγγλεζο—χιτο—ιμπου- 
ρ α ν τ ά δ ικτ» αύτή έθνική προδο
σία.

Σπί τι τό σπίτι, αάνπρα τήν 
μά'τρα, δ'-ντ,ρο τό δέντρο, βου
νό τό βουνό, θ’ άγωνιστούμε 
•ιέ̂ οις ένός... όμαλοδημοκρατι- 
κά ικαί άντιταγματαλήτικα γιά 
μιά Μαικεδονία άπαλλανιαένη 
άπό τόν... Ελληνικό ζυνό».

—«Τέλειωσες;»
—«Ναί».
—«Πδμε τώοα νά πιούμε Ενα 

κατοσταράκι».

ΦΟΤΟΓΡΑΦΙΐΟΝ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ή  είκων μυς παριστα σκηνας 
άπό τήν Λευκή Τρομοκρατία!

ρων κατακτητων σας πατάει 
στό σβέρκο, ένα εΐνε τό μεγάλο 
Ιδανικό Σας: Πώς: Πώς θά.... 
ξανακατακτήσετε τήν Εύρώπη 
καί πώς θά πδτε στό διάβολο 
καί οί ύπόλοιποι γιά νά ήσυχά- 
ση δ κόσμος.

Οί Ιπτάμενες βόμβες, ή μεγό 
λη αύτή γερμανική έφεύρεσις 
τοΰ Γάλλου μηχανικού, πρ.πει 
νά τελειοποιηθή σέ τέτοιο βαθ
μό πού νά -κάνετε τούς ’Εγγλέ
ζους νά σηκωθούν στά πισινά 
τους ποδάρια. Δέν πρέπει πιά, 
νά σκοπεύουμε τό Λονδίνο καί 
ή βόμβα νά πέφτη στόν Παγα. 
σιτικό κόλπο. Στό μέλλον πρέ- 
πε νά έκσφενδονίζετε άπό τό 
Βερολίνο μιά ιπτάμενη βόμβα 
καί νά μπορήτε νά τινάξετε στό 
Λονδίνο τή στάχτη άπό τό πού
ρο τοΰ κ,. Τσώρτσιλ.

” δ ΙΑ  ΤΑΥΤΑ Δ ΙΑ Τ Α Σ Σ Ω

δπως δλοι οί Γάλλοι, “ Αγγλοι, 
Αμερικανοί καί Ρώσσοι μηχα
νικοί έπιδοθοΰν στήν κατα
σκευή... γερμανικών έφευρέσε 
ων πρός δόξαν καί Τιμήν τοΰ 
Μείζονος Ράιχ. Αίωνία του ή 
μνήμη I

ΚΕΦΑΛΑ ΙΟ Ν  Ζ*.

Ο Α Γ Γ Λ Ο - AlM E P I Κ Α Ν Ι Κ Ο Σ  
Π Ο ΛΕΜ Ο Σ

Η Αγγλία  θά χορηγή «Δά- προσέξετε πολύ δταν Σείς οί 
νεια» στίς ,Εφορείες τών Νε. Γερμανοί κατακτήσετε καί πάλι 
κροταφείων καί ή OCvpa θά ψά! τήν Εύρώπη, πρέπει νά είναι οί 
χνη μέ τό φανάρι καί δέν θά έθνικές διεκδικήσεις τής χώρας 
βρίσκη άνθρωπο ζωντανό γιά I αύτής. Τό ζήτημα εΐνε λεπτό καί 
νά του φορέση Ενα μπαλωμένο j γοειάζεται προσοχή. Οί " Ελλη'- 
ποτνιτελόνι τοΰ Ρετσίνα. Ό  Τρού , νες, ώς γνωστόν, χωρίζονται σέ 
μοον θά έντείνη τούς έξοπλι-; δυό μεγάλες κατηγορίες. Οί μι- 
σμούς του σέ κονσέρβες κόρ-j σο1 0έλουν «Ελλάδα μεγάλη καί 
νεμπιφ καί δ Στάλιν θά φαητά ο1 5λλθί μισο1 Ελλάδα μικρή.
μουστάκια του γιά νά μή πάθη 
άποβιταμίνωσι!

Καί μέσα σ’ αύτή τήν κοσμο 
χαλασιά μόνο Σείς, ώ Γερμα
νοί... Μόνο Σείς θά μείνετε ά
θικτοι μέσα στούς ένδόξους τά
κους Σας. Ετοιμοι νά κατακτή 
σετε τόν κόσμο δλόκληρο, άμέ
σως μόλις δ Πανάγαθος θεός 
κηρύξη τή·.· Δευτέρα Παρου
σία Έ γώ  δ Φύρερ Σας θά με
σολαβήσω στόν "Υψ'στ0 γιά \ά 
φθάση γρήγορα αύτή ή ήμέρα. 
*Εν τώ μεταξύ οίκονομη3ητε δ
πως—δπως καί,
'μνήμη!

ΚΕΦ ΑΛΑ ΙΟ Ν  Η '.

Ε Θ Ν ΙΚ Ε Σ  Δ ΙΕ Κ Δ ΙΚ Η Σ Ε ΙΣ  
Τ Η Σ  ΕΛΛΑΔΟ Σ

*Η Ελλάς, ή ώραία αύτή χώ 
ρα πού τδσο έπροστάτευσε καί 
ύποστηρίζει άκόμη τούς Δοσιλό 
γους της, τούς άνθρώπους 5η>- 
λαδή πού Εκαναν τό πδν γιά νά 
κερδίσουμε τόν πόλεμο, ή ‘Ελ 
λάς λέγω, εΐνε άξία πάσης έκ 
μέρους μας ουμπαθείας-

’Εκείνο δμως πού πρέπει νά

01 Τρεις Μεγάλοι συζητούν είς 
τό Πότσδαμ.

Λυκοφιλίες
Κύττα πώς τόν άγαπάνε!! 
ώς καί Άρχηγό τοϋ τάζουν 
νά τόν κάνουν Γενικό 
οτό «Πανδημοκρατικό*.
Όλοι πλάι του θά πάνε,
Στό κεφάλι τους τόν βάζουν 111

Κι’δττως καοτερεΐ τό «κόμμα» 
~&ν τούί τά βολέψη ή μοίρα 
καί δ διάβολος τά φέρει,— 
κάτω *κεΐ στό Περιστέρι 
θά βρεθή καί κάποιο πτώμα 
πού θά μοιάζη... τοϋ Πλαστήρα.

Σ Κ Α Λ Ε Β Α Σ

Αίνιγμα
Τό παρακάτω αίνιγμα 
δποιος μπορεί νά λύση,
Τούς λειτουργούς τής θέμιδος 
βά τούς διαφώτιση.

Ποιός είναι, ποΰ κατώρθωσε 
νά γράψη έπιστολΛ 
χωρίς ποτέ νά γεννηβή ·
'καί νά ψορή στολή;

*·
"«Υπάρχει τέτοιο πρόσωπο;» 
"«Καί βίβαια ύπάρχει.

Δέν ξέρεις τόν περίΆ^ιο 
άντισυνταγμορτάρχη».

Α Λ Ε Ξ .

Γερμαναράδες καί Γερμανα- 
ρίσκοι μου I Ά ργά  ή γρήγορα 

Άγγλοαμερικανικός πόλεμος 
θά εΐνε άνπαόφευκτος. Ή  ’Α γ 
γλία θά συμπλακή μέ τήν Ά με 
ρική κι’ έγώ θά σπάω κέφι άπ’ 
τόν άλλο Κόσμο. Ή  Ρωσσ'.α 
θά συμμαχήση μέ τούς ’ Ιάπω
νας κι* δ Τσώρτσιλ θά κάνη 
χαρακίρι άπ’ τή ζήλεια του. Ή  
Τουρκία θά φαρδύνη τά στενά' 
της. Ό  Τίτο θά έπιτεθή κατά 
τής Ρωσσίας. Ή  Βουλγαρία θά 
συμμαχήση μέ τήν Ελλάδα καί 
θά κηρύξουν μαζί τόν πόλεμο 
κατά τής... Μακεδονίας. Ο 
Φράγκο θά γίνη Κουκουές. Οί 
Ελασίτες θά έπαναφέρουν τόν 

Γεώργιο στήν Ελλάδα καί οί 
Χίτες θά έγκαταστήσουν πραξι 
κοηηματικά στόν έλληνικό θρό
νο τόν βασιλέα Νικόλαο τόν 
Α '.  (τής δυναστείας τών Ζαχα- 
ριάδηδων).

*Η Αμερική θά θέση πάλι σ* 
έφαρμογή τό θανατηφόρο μυ
στικό δπλο πού έχρησιμοποίησε 
στόν παρελθόντα πόλεμο: Ά 
πειρα δηλαδή καί μεγάλα Α 
μερικανικά έργοστάσια θά ξα
ναρχίσουν νά παράγουν τήν 
τρομερή καί άπάνθρωπη... Σού
πα τοΰ Μπακάλη. ‘Ολόκληρα 
έκατομμύρια πεινασμένων άν- 
θρώπων τής Γης θά έξοντωθοϋν 
καί πάλι μέ τό φοβερό αύτό ά- 
μερικάνικο δπλο. Έ ά ν  δμως ή 
άποτνθρωπία τοΰ Νέου Κόσμου 
ίνταθή καί οί ’Αμερικανοί θέ
σουν χαί πάλι σέ κυκλοφορία 
τίς γνωστές κονσέρβες μέ τά 
λουκάνικα σδγιας, ούδείς πλέον 
θά άπομείνη ζωντανός γιά νά 
χειροκροτήση τούς Νικητάς.

θάνατος καί έρήμωσις θ’ ά- 
πλωθοΰν στόν κόσμο δλόκληρο!

Γούστα εΐνε αύτά θά μοΰ πήτε 
καί περί δρέξεως ούδείς λόγος... 
Μάλιστα’ άλλά ή δυσκολία στή 
προκειμένη περίπτωσι εΐνε δτι 
δέν μπορούν νά ικανοποιηθούν 
καί οί δυό ταυτοχρόνως παρα
τάξεις. Οί μέν θέλουν τή Βό
ρειο "Ηπειρο, τήν Κύπρο, τή 
Βουλγαρία καί τή... Νότιο Α 
μερική. Οί άλλοι θέλουν τήν 
‘Ελλάδα μικρή, τόση μικρή πού 
νά μήν εΐνε δρατή διά γυμνοΰ 
όβ>θαλμοΰ. Ή  Βόρειος “ Ηπει- 

λ ι ρός πρέπει ν’ άποδοθή στήν 
αιώνα Σας ή ϊΑλ8σν^  ·Η Κύπρος στήν····

Αγγλία. *Η Βουλγαρία στούς 
Ρώσσους καί ή Νότιος Άμεpu 
κή στή.... βόρειο συνονόματό 
της.

Γιά δλ’ αύτά λοιπόν κατέ- 
στρωσα έγώ Ενα μεγαλοφυές 
σχέδιο πού δταν έφαρμοσθή θά 
ικανοποίηση άπολύτως καί τίς 
δυό αύτές παρατάξεις. Πρέπει 
δηλαδή νά γίνουν δυό *Ελλό6- 
δες: ‘Η μιά μεγάλη καί ή άλλη 
μικρή. Διαλέγετε καί παίρνετε 
Κύριοι!... "Η πρώτη θά Εχη ά- 
ποικίες στήν ’Αφρική, τσιφλίκια 
στίιν ’Αλβανία καί προτεκτορά
τα στή Βουλγαρία. *Η δεύτερη 
θά άηνίζη άπ’ τήν Καισαριανή, 
θά προεκτείνεται στό Περιστέρι 
καί θά τελειώνη (γιά πάντα) 
στά διϋλιστήρια τής Οΰλεν. 
Ζωή σέ λόγου μας!
ΣΤΟ  ΕΠΟΜΕΝΟ: Συνέχεια τής 

Διαθήκης τοΰ Χίτλερ.

\*%̂ £μι6τοκ\ήζ

—«Τό μαχαίρι Εφτασε rndt
στό ικόκκαλο ικι’ ό κόμπος σΐό 
χ·πένι.

Μέ έννοείς;»
—«"Οχι».
—«Κουκουές είσαι καί δέν κα

ταλαβαίνεις ;
Γιατί κρατδνε μυστικότητα 

στό Πότσμαντ—ττώς διάλο τ6 
λένε—σχό Πόστδαλμ οί δυό με
γάλοι καί... ά Στάλιν; "Αρα; 
Κάποιο λάκκο Εχει ή φάδοο.

—«Λές ;>
—"Οπως σέ βλέπω «αΐ μέ 

βλέπεις. Αρπαχτήκανε. Ό  Στά  
λιν άρχισε τούς κουκουεδισμούς 
του. Μίλαγε περί Βάρκιζας πε
ρί Σούρλα καί γιά άλλα kouL 
κουέδικα. Άφοΰ γιά νά κατα- 
λάβης πού Εφτασε, σοΰ λέω δτι 
μέχρι καί τόν Κουκουέ τόν Τσά- 
τσο τόν είπε... βασιλικό I !

Ένώ  Ελεγε αύτές τίς τρίχες 
τόν διακόπτει δ Τσώρτσιλ — 
νά μοΰ ζήσης Οϋΐστονα!— καί 
τοΰ λέει χίτικα καί ντερμπεντέ- 
ρικα:

«Γιά νά λές τέτοιες κουβέν
τες, βρέ μουστάκια, θά πή δτι 
δέν είσαι... Ελληνας άλλά.. βοώλ 
γάρος».

Κάτι πήγε νά π̂  δ Τρούμαν 
άλλά δ Τσώρτσιλ—νά μοΰ ζήσης 
Οϋΐστονα!— τοΰ φώναξε: «Koc. 
νε μπράκ έσύ, βρέ... Μπρούκλη 
^ιατί είσαι άπληροφόρητος περί 
τά τοιαΰτο». «Έμένα τό λές;», 
είπε δ Τρούμαν. «’Εσένα τό λέω 
βρέ... ούνοράκια» τοΰ άπαντάει 
δ Τσώρτσλ—Ε βρέ λεβεντιά! Εύ 
τυχώς μπήκανε στή μέση κάτι 
ιΗίΓΌαιμότεροι καί τό έπεισόδιο 
έθεωρήθη λήξαν».

—«Είσαι Βέβαιος;».
—«"Οπως σέ βλέπω ικαί μέ 

βλέπεις».
—«’Εγώ μιά ψορά δέν... σέ 

βλέπω καλά».

Τό περιοδικό 
«ΡΟΜΑΝΤΣΟ»

πρεπει να γινη j 
ό αχώριστος συν-1
τροφος 
κογενείας.

κ ά θ ε οι-

••% 2

—«Σοΰ είπα, δτι δέν μέ Ενδια
φέρει θέλουν άς κάνουν πρώτα 
τίς έκλο'Άς θέλουν άς κάνουν 
πρώτα τό δημοψήφισμα. Έ γώ  
μιά Λορά είτε προηγη€οΰν οί έ- 
κλονές είτε ποοτίίνηθη τό δηιΐισ- 
ΜίΛφίσμα ξύλο θά φάω. Τό κα
λόν γιά μένα εΐναι νά μή γίνουν 
οΰτε ιέκλογές οΰτε δημοψήφισμα. 
Έτσ ι μόνο θά γλυτώσω. Διαφο- 
ρετιικά κλάψε με. Ξύλο θά φάω 
στις έκλογές, ξύλο θά φάω καί 
στό δημοψήφισμα. Βέιβαια δέν 
σοΰ λέω, Εχω καί έγώ τίς προ
τιμήσεις μου. Προκειμένου ό- 
πωσδήποτε νά γίνουν έκλογές 
καί δημοψήφισμα συμφωνώ μέ 
τ* ννώμη τοΰ Δημητράκη τοΰ 
Χέλί 'Τ>».

—«Δηλαδή;»
—«Σ* Ενα άοθρο του στόν 

«Άσυουατο» δ Δ. Χιίλμης είπεν 
δτι πρέπει νά γίνουν «αί ol έ
κλογές καί τό δημο^Λισμα 
συγχρόνως. Έ τσ ι θά ξεγλυτώ- 
σω χι* άπό τίς έκλογές ικι* άπό 
τό δτ«ιοψήφισιια μέ Ενα ..ξύλο».

-«Καλά. άπό τό ξύλο κανο
νίζεις τίς πολιτικές σου πεποι
θήσεις;»·.

—«’Αλλά; Άπό τί ήθελες νά 
τίς κανονίζω; Άπό τίς δηηο- 
κρατοβασιλικές μπουρμπουλή
θρες πού λέει ό Ενας καί δ άλ
λος; "Ολοι οί πολιτικοί λένε 
Φέμματα. Ακόυσες κανένα νά 
πή, δτι εΐνε ύπέρ τοΰ ξύλου; 
"Οχι. Καί δμως, έγώ τουλάχι
στον έπί δλων τών Κυβερνή
σεων τίς Ετρωγα».

—«Τέλος πάντων μέ ποιόν 
είσαι:»

—«Είμαι... άντιξυλικός».
—«'Ωραία Ιδεολογία».
—«Καλή εΐναι άλλά πρέπει 

W  φάς πολύ ξύλο γιά νά γίνης | 
όπαδός της».

Σουρρεαλιστικοί πίνακες

ΤΡΙΟΜΕΓΑΔΙΚΟΝ ΤΡΙΤΟΡΑΪΧΙΚΟΝ  
Τ Ρ Ι Φ Α Σ Ι Κ Ο Ν  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο Ν

(Πίναξ τοΟ κ. ΗΚ.λΜΕΛΟΠ^)



Αι τελευταίοι ειδήσεις τής έβδομάδος
Π  Ρ Ο Τ Ο Φ Α Ν  Η Σ  Ε Π ί Τ Υ Χ Ι Α  ΓιΟ  Π Ο Λ Ε Μ Ο Σ  Τ Ω Ν  Ν Ε Υ Ρ Ω Ν

P t  ‘Αμερικανοί άνεκάλυψαν, 
δτι 6 Χίτλερ μέ τήν ΕΟα Μπρά 
ουν εύρίσκονται έν ζωή καί 
περνοΟν τόν μήνα τοΰ μέλιτος 
είς τήν Παταγωνία. Συντάκτης 
τοϋ «Λαουτζίκου* δστις είχεν 
διατελέσει συντάκτης χαΐ τής 
έφημερίδος «Παράρτημα» τοϋ 
κ. Ζούλα, μόλις τό έδιάβασε τό 
άμερικανικό τηλεγράφημα μας 
έδΛλωσε:

—«Ούκ έα υε καθεόδειν τό 
τών ’Αμερικανών δημοσιογρά
φων τρόπαιον*.

—«ΤΙ σκοπεύεις νά «άμης;» 
—«θά τοϋ πάρω συνίντευξι*. 
Βρήκα τόν Χίτλερ μέσα σ’ Ε

να καφοενεΐο τής Π err αγωνίας 
νά παίζη τάβλι μ ί τήν ΕΟα 

Μόλις τόν είδα τοΰ έφώναξα. 
—«Χάίλ Χίτλερ».
Ό  Χίτλερ γύρισε, μέ χύττοί- 

ξε λυπημένα καί είπε:
—«.Μέ δουλεύεις;».
Χωρίς νά χάσω καιρό τράβη 

ξα άμέσως στό ψητό.
—«Δέν σέ δουλεύω), ΦυρερΛ- 

χ ι«  μου. Σκοπός τής έπισκέ· 
ψεώς μου είναι νά συζητήσω

ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΑΙ

— Τούς έχει στρίψει γιά καλά, άλλά τά 
__ κάγκελλα είναι γερά.

ΤΑ ςηματΙ Τ ωνΙ ^ ο μ μ
Έδημιουργήθη τελευταίως 

βνα μεγάλο ζήτημα τό όποιο έ- 
πρόκειτο, -κατά τάς πληροφο
ρίας μας, νά άπασχολήση τήν 
συνδιάσκεψήν τών Τριών Μεγά
λων.

Πρόκειται περί τής διοτφωνίας 
ώς πρός τά σήματα τά όποια θά 
φέρουν τά ψηφοδέλτια κατά τό 
δημοψήφισμα.

Ώ ς  γνωστόν δ κ. Καφαντά- 
ρης έπ’ ούδενΐ λόγφ δέχεται τά 
βασιλικά ψηφοδέλτια νά φέρουν
Τήν ίγγραφήν «βασιλευομένη 
δημοκρατία».

Ο Ι Βασιλόφρονες έξ άλλου 
νομίζουν δτι τά δημοκρατικά 
ψηφοδέλτια θά πρέπει νά φέ
ρουν τήν φωτογραφίαν τοΰ Κα-

πετάν Ό  ρέστη χαΐ κάτωθεν αό- 
τΡς μιά λευκή περιστερά ήτις 
θά ένθυμίζη μέ τήν λευκότητα 
της τό... Περιστέρι.

Κατά τούς δημοκρατικούς έζ, 
άλλου, τά ψηφο&ίλτια τής Βα
σιλείας πρέπει νά φέρουν τήν &- 
πιγροοφή «ρετσινόλαδο Νορβη
γίας» καί κάτωθεν αύτής τήν 
εΙκόνα τοϋ Κώστα Μανιαδάκη.

Τή έπεμβάσει μετριοπαθών 
παλιτευτών άμφοτέρων τών πα
ρατάξεων έπετεύχθη ή έξής συμ 
βιβαστική λύσις:

Τά ψηφοδέλτια τής Βασιλείας 
θά φέρουν ένα X καί τά ψηφο
δέλτια τής δημοκρατίας τάς εΐ- 
κόνας τών δημοκρατικών άρχη
γών κ. ικ, Μερκούρη -καί Κύρ.
κου.

Κατ' άιιερικανικάς πληροφο
ρίας 6 Χίτλερ μετά τής ΕΟας 
Μπράουν εύρίσκεται είς τήν 
•Αργεντινήν καί χαίρει βκρας 
Ογείας.

Ή  είδησις προεκάλεσε μεγά- 
λην αίσθησιν είς τούς ένταύθα 
πολιτικούς κύκλους.

Ά λ λ ο ι δμως θεωρούν τήν 
είδηβιν ώς ψευδή, Ι^χυριζόμε· 
νοι δτι τήν έν λόγφ είδησιν 
διέδοσεν καταλλήλως ό κ. Σο- 
φιανόπουλος διά νά δικαιολο 
γήση έκ τών ύστέρων τό κατά 
τής ’Αργεντινής μένος του.

’Εμείς πάντως φρονοϋμενδτι 
ή κατά τοΟ κ. Σοφιανοπούλου 
κατηγορία είναι.... ύπερβολική.

μαζί σου έπί τής διεθνούς κατα- 
στάσεως».

—«Πήρες καφφέ;» μοΰ είπεν 
ό Χίτλερ καί μοΰ προσέφερε Βνα 
κάθισμα.

"Επειτα άφοΰ σκέφθηκε λι
γάκι άναστέναξε βαθειά καί 
είπε:

—«Τάν πόλεμο τόν έχασα!» 
—«Μή μοΰ τό λές, ’Αδόλφε 

μου, γιατί θά τοελλαθώΙ* 
—«Ά σ ε  τήν καζούρα ικαί πές 

μου ποΰθε έρχεσαι!».
—«'Από τήν Εύρώπη!» ι 
—«Μήπως είδες πουθενά τήν 

θειά μου;»
—«Ποιά θειά σου;,» , j 
—«Τήν θεία Πρόνοια. Ψάχνω 

να τήν 6ρώ δυό χρόνια τώρα 
γιά νά τήν... έκτελέσω*.

- « 'Ε χ ε ι γίνη... Ά γ γ λ Ις *
—«Τό ξέρω. Έ ξ  αίτιας τ* 

έχασα τόν πόλεμο »
—«Στή Ρωσσία λένε δτι τόν 

πόλεμο τόν έχασες έξ αΐτί* 
τής... Βουλγαρίας!»

Τ’ ήταν αύτό πού συνέβη;
Ό  Χίτλερ άρχισε νά γελφ ^ 

ταγωδώς. Νά γελςί χωρ!<

—«ΤΙ έπαθες ’Αδόλφε»
—«Ή  Βουλγαρία; Χά—χώ* 

χά-χά...»
Καμμιά φορά, άποκαμωμένο  ̂

άπό τό γέλιο έπεσε χάμω.
—«Μπουλούκο μου!» φώναδ 

ή ΕΟα. Τ ^
Ό  Χίτλερ είχε πεθάνει. AOrf 

τή φορά τελειωτικώς.

- β

Π Ο ΤΤΣΔΑΜ  (Τοϋ άνταποκρι 
Τοΰ μας). Ή  διεθνής κατάστα. 
σις Εμφανίζεται ώς έξής !
_ Τά μέλη τών άντιπροσωπειών 

τής ’Αγγλίας τής Ρωσσίας καί 
τής_Άμερικής θά φάγουν 1) 
Μαύρο Χαβιάρι (Ό  Τσώρτσιλ 
θά φάγη κόκκινο) 2) Κοτόπου
λο, 3) Τράουλες, 4) ’Ολλανβιΐ- 
ικό τυρί, 5) Φασκχνούς.

Σημείωσις «Λαουτζίκου». 
ΕΙς είδικήν έκτακτον έκδοσιν ό 
«Λαουτζίκος» θά πληροφορήση 
τόν άναγνωστικάν του κοινόν 
καί έπί τοΰ τί κρασιά θά πιούνε 
ol τρεις Μεγάλοι.

Ό  φούρνος του Έμβέρ -Ναστραδίν—Χόντζα

Ο  Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ  Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Η Σ  Τ Η Σ  Ο Υ Ν Ρ Ρ Α  Ε Ι Σ  Τ Α Σ  Α Θ Η Ν Α Σ

Π Λ ς ίπρεπι νά τόν όποδεχθβ ή Κυβέρνησις διά λόγους σκοπιμότητος

ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΕΚΑΟΖΙΖ

10! M i l l
'Ως γνωστόν ό Στάλιν προ- 

σήλθε είς τήν διάσκεψιν τοϋ 
Πότσδαμ πολΰ καθυστερημένα.

Ή  έν λόγφ καθυατέρησις έ
δωσε λαβήν εις τούς δημοσιο
γράφους καί Ιδιαιτέρως τούς 
στερουμένους φαντασίας Άμερι 
κοη/ούς νά γράψουν πολλά ι καί 
διάφορα σχετικώς μέ -,ήν καθυί- 
στέρησιν αύτήνν 

Ό  «Λαουτζίκος» διά νά Ικα- 
νοποιήση τήν περιέργειαν τοΰ 
άναγνωστικοΰ του κοινοϋ άπέ- 
στειλεν ειδικόν άπεσταλμένον 
είς τό Πότσδαμ πρός «έξακρίβω- 
σιν της άληθείας. Ό  έν λόγφ 
Λτντάκτης μας είχεν τήν τύχη 
νά λάβη άπό τόν ένδοξον Στρα 
τάονην τήν. -κάτωθι συνέντευξιν: 

Σ Τ Α Λ ΙΝ . Άπό no ιό μέρος 
εΐσθε;

Υπάρχει τέτοΐβ

«ΛΑΟ ΥΤΖ ΙΚΟ Σ»
•Ελλάδα.

Ά η δ  τήν

ΣΤ Α Λ ΙΝ .
μέοος ;

«ΛΑΟ ΥΤΖ ΙΚΟ Σ» Έξακολσ* 
θεΐ καί ύπάρχει Έξοχώτατε. /

ΣΤΑΛΙΝ.. ’Ελλάδα... Ελλά
δα... Κάπου τήν έχω άκουστά

«ΛΑ Ο ΥΤΖ ΙΚΟ Σ» Είναι ό τό- 
πος πού βγήκε τό ΕΑΜ.

Σ Τ Α Λ ΙΝ . Δέν μοΰ τό λές τά 
ση ώρα;

«ΛΑΟΥΤΖIΚ Ο Σ  » Γιατί καθυ
στερήσατε νά έλθετε στή σιΜ 
διάσκεψι έξοχώτατε.!

Σ Τ Α Λ ΙΝ . Γιά νά έλθω έδδ 
έπρεπε νά έλθω μέ τήν ψυχή* 
μου. Άλλά  ή ι}^χή μου έλει*» 
Είχε πάει ταξεΐδι. ΒρισκότΛ» 
στΛν Ελλάδα. Τήν περϊμε,νΟ 
λοιπόν νά γυρίση.

«ΛΑΟΥΤΖ IΚ Ο Σ »  (γεμάτος fr 
περηιφάνεια). Σ έ  ποιό μέρος 
τής Ελλάδος έξοχώτατε;

ΣΤ Α Λ ΙΝ . Ε Ις  τήν Κούλοορ·


