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ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣϊΜ ΦΠ ΝΙΛ Τ Η Σ  ΒΑΡΚΙΖΑΣ
Π Ω Ι ΤΑ ΨΗΧΑΝΕ ΧΤΗ ΒΑΡΚ ΙΖΑ

ΑΙΛΣΠΛΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟ Κ. Κ. Ε.
Κύρ — Διευθυντή,
"Επειτα άπό έπίμονες παρά- 

κλησες μαζικά διατυπωμένες 
χολώνοντας σοΟ γράφω τά πα 
ρακατινά : Ή  σύσκεψη της
Βάρκιζας έβγαλε άνακοινω- 
θέντο πλέρια ένάντιο στίς άρ- 
χές τοΰ Κ Κ .Ε . κι’ άρα κρυφτό 
φασιστικό καί Γ  ερμανοτ σο
λιάδικο. ΟΟτε κουβέντα δέ γ ί
νεται στ’ άνακοινωθέντο αΰτό 
γιά τή θέση πού θά πάρη τό 
κουβέρνο ένάντια στόν καπιτα 
λισμό και τή μπουρζουαζία καί 
Tic άγκιλατσιόνες καί προβο-; 
κάτσιες της άστοτσιφλικάδικης | 
γερμανο - τσολιαδο - εγγλέζι 
κης καί Μπουραντο - χιτο - κι 
νινίδικης κλίκας. Ό  λαώς (δη-1 
λαδή έγώ) έπαναστατικά δια
φοροποιημένος, παίρνει θέση 
έχθρική άπέναντι στά στρα
τσόχαρτα π*ού άγνόησΟν τήν 
άντιμιταλιριστική καί φιλο- 
κολλεχτιβιστική πραγματικό-1 
τητα τής πλέρια λαοκρατούμε 
νης καί κουκουεδοφωνάχτρας 
ρωμιοσύνης. Γκέκε ή νούκου 
Γκέκε; Ό  λαός (δηλαδή έγώ) | 
θ’ άγωνιστη γιά  νά Ιδρύση έ
να νέο Κ .Κ .Ε . άπαλλαγμένο 
άπό τήν άρχηγία τών προδο
τών της Βάρκιζας Σιάντου 
Καί Παρτσαλίδη (τό καντήλι 
τουςΐ) Ό  λαός (δηλαδή έγώ) 
θά γκρεμίση στό γκρεμνό δ,τι 
ϊμεινε άγκρέμιστο καί μισογ-
κρεμισμένο γιά νά στήση στή 
θέση τους, γιά νά στήση στή 
θέση τους. γιά νά στήση (κά 
τι θά βρεθή νά στήση).

Εΐνε αίσχος νά δίνουμε τό 
χέρι στόν έχτρό ένώ άκόμα ή 
Κίνα στενάζει κάτου άπό τό 
Γιαπωνέζικο ζυγό, ένώ οΐ Ίν-  
τιάνοι αίμορουφιώνται άπό 
τήν αίματοτραδήχτρα ’Α γ 
γλία, ένώ, ένώ ένώ...

Είναι ντροπής νά γράφη ό 
προδότης «Ριζοσπάστης» γιά 
είρήνεψη κι’ άλλες άναγοϋλες 
ένώ κυκλοψοροΰνε άκόμα στήν 
’Αθήνα ζωντανοί κι’ όλάκαι- 
ροι σημαδεμένοι έχτροί τής έ- 
«Ονάστασης. Ριζοσπάστης εΐ- 
ναι αύτός η έφημερίδα « Έ 
θνος» ειρηνικής έποχής; Κα
λά τοΰ κάνουμε λοιπόν καί τόν 
σκίζουμε. Γιατί δέν σοΰ κρύ

βω, κύρ—Διευθυντή, δτι ό λα
ός (δηλαδή έγώ ) τόν σκίζει 
έπειδή εΐνε νερόβραστος και 
κρύος. Τί κατάντημα εΐνε αύ- 
το; Είπαμε γιά νά μαζέψου- 
με~”μερικά κορόϊδα νά λέμε δ- 
τι π ά με γιά  «δμΟλές δημοκρα 
τικές λύσεις» κι’ άπό τό πές 
πές βρέθηκε μέσα στό ίδιο τό 
κόμμα μας μιά κορόϊδα φρά
ξια πού τό πίστεψε. Ποιές δη
μοκρατικές λύσεις ρέ φάβες; 
Μπορεί ποτές ό λαός (δηλα
δή έγώ) νά ζήση χωρίς κα
ταδίωξη ;

Είμαι τρομερά σεκλετισμέ
νος κύ ρ — Διευθυντή. Γιά  δάφ- 
το μάζεψα ψές βράδι τά συν
τρόφια τής άχτίδας μου καί 
άφοΰ Τούς άνάπτυξα τά πά
ρα πάνω άποφασίσαμε:

Ιο ) Νά καταδικάσουμε σάν 
προδοτική τή συμφωνία της 
Βάρκιζας.

2ο) Νά άποκηρύξουμε τό 
Σιάντο καί τόν Παρτσαλίδη 
(τό καντήλι τους).

3ο) Νά καταδικάσουμε τή 
Συμφωνία τής Γιάλτας.

4ο) Νά δουλέψουμε γιά τήν 
Ιδρυση μιας πέμπτης Διεθνής·

50) Νά βγάλουμε έφημερί
δα πραγματικά άδιάλλΟχτη 
καί νά πάρουμε γιά  διευθυντή 
της τόν Ε . Κουλουμβάκη.

Ζήτω ή Πέμπτη Διεθνής.
Ζήτω τό νέο Κ .Κ .Ε .
Ζήτω λοιπόν και μένανε, 

πού μ’ *χει ή μάνα μου ένανε.
Φώτης Κ Ο Κ Κ ΙΝ Ο Σ  

(Κ Ο Κ Κ ΙΝ Ι Α )

Τ Ο  ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ

ΜΑΛΛΙΑΡΟΙ ΚΑΙ...ΦΑΛΑΚΡΟΙ

ΑΛΙΚΑ I

JM EH  Ο ΒΙΟΙ 1PD1I; ”
Βρίζουνε κι' οΐ δυό μερίδες 
γιά νά βγάλουν τ’ άχτι τους. 
Γιά νά βγάλουν νέες σπίθες | 
άπ’ τή στάχτη τους...

**·
Σκίζανε έφημερίδες 
άλλοτε οΐ καπακλήδες.
Τώρα σκίζουν οί νταηδές 

(άδιάλλακτοί— ντιντηδες) 
**·

Δεξιά μου ή βρωμύλα 
καί άριστερά ό τρόμος 
Κι’ Ετσι λέω σάν Γκαμήλα: 
«Χάθηκαν ό Ισιος... δρόμος!»

Μ ΕΝ ΙΠ Π Ο Σ

‘Η Γερμανία τρέφεται 
μέ βόμβες τοΰ θανάτου 
κι* ό Χίτλερ περιστρέφεται 
περί τόν·.. άξονά του.

»··
—«θά σκοτωθώ άδίκως» 
λέει ό Τσιρονίκος.
—«"Αν ήμουν στήν ’Αθήνα 
θ^χα  καί λιμουζίνα»...

Μ ΕΝ ΙΠ Π Ο Σ

Ο ΤΣΩΡΤΣ Λ ΙΤΑΧ ΑΘΗΝΑ!

Κατόπιν τής είσαγωγής τής 
δημοτικής γλώσοης είς τήν έκ 
παίδευσιν εύρίσκονται έν έπα 
ναστάσει τά... προοδευτικά 
στοιχεία τοΰ τόπου μας μετα
ξύ τών όποίων ώς γνωστόν, 
έξέχουσαν κατέχη θ^σιν ό «σύ 
λογος Παλαιοημερολογιτών»· 

Ό  ύπερπροοδευτικός Διευθυν
τής τής «Εστίας» κ· Κύρου 
μετά τοΰ έξτρεμιστοΰ τής άρι- 
στεράς κ. Κουλουμβάκη είς £ν 
δειξιν διαμαρτυρίας κατά τών 

αλλιαρών τοΰ ύπουργείου 
ίαιδείας έξύρισαν τάς τρίχας 

τής κεφαλής των. Κυριώτερος 
στόχος τής έπιθέσεως εΐνε ό 
ύπουργός τής Παιδείας κ. Ά -  
μαντος δστις χαρακτηρίζεται 
άρχηγός τών μαλλιαρών καί- 
τοι φαλακρός. Ή μεις δμως 
δέν άσχολούμεθα·.. μέ τρίχες. 
Βεβαίως δέν άσπαζόμεθα με- 
ρικάς άκρότητας τών μαλλια-

Τ Ρ Ι Χ Ε Σ
ρών τραβηγμένας κυριολεκτι-
κώς άπό τά... μαλλιά άλλά 
δέν μ·ποροΰμε νά παραδεχθοΟ-
με καί δτι ό δημοτικιστής ποι 

' ωμός ή· 
τή> τής Ο.Π.Α.Α. Δουργουτίου.
ητής Σολωμ το διοργανω-

Π

Επιτροπή νεαρών μαθητών 
μάς παρέδωσε τό κάτωθι ποί 
η μα είς τό όποιον 6 κ. Κύρου 
άποκαλεΐται... ’Ηρώδης έπει- 
δή θέλει νά σκοτώση διά τής 
καθαρευούσης τά μικρά «αι- 
δία:
. . . Η γλώττα ή δημώδης 
είσήχθη νΰν άκύρως» 
διδάσκει ώς... Ηρώδης 
ό Άχιλλεύς μας... Κύρος. 
’Αλλά ήμεις μέ σεβασμόν 
ψάλλομεν τόν χαιρετισμόν: 
«ΤΩ χαίρε γλώττα ρέβουσα 
τά δύστυχα παιδ(α. 
ώ χαίρε καθαρεύουσα 
τοΰ ... Κύρου μας... παιδεία».

Ό κ.Τ σώρτσιλείςτας ’Αθήνας
Έδέχθη επίτροπός έξ αρχηγών καί ύπαρχηγόν

% 2 SBS “ ΑΕΞΙΩΤΕΡΑ ΚΟΥΡΟΠ ΑΤΚΙΝΙ.
_____________ Xu· Λμ

— Π ο ίρ νω  ένα  π ρώ το . . .

συναγερμόν — εύτυχώς δχι άν 
τιαεροπορικόν — μεταξύ τοΰ 
πληθυσμοΰ τής πρωτευούσης. 
Τά τής άποθεωτικής ύποδοχής 
τής ότ«[ας έτυχεν εΐνε γνωστά 
άπό τάς περιγραφάς τών κα
θημερινών καϊ σοβαροφανών 
έφημερίδων καί κατά συνέπει
αν δέν θά μ ά ς  άπασχολήσουν. 
Εμ ε ίς  θά άπασχοληθοΰμε μέ 
συμβάντα τά όποΐα γνωρίζο- 
μεν μόνον έμεΐς.
Μετά τόν λόγον του ό κ,Τσώρ 
τσιλ μετέβη είς τήν 'Αγγλική  
πρεσβεία δπου άπεφάσισε νά 
δεχθή έπιτροπή τοΰ έλληνικοΟ 
λ ^ ΰ . Ώ ς  πρώτη έπιτροπή πα- 
ρουσιάσθη άντιπροσωπε[α τοΟ 
καφενείου «Ζαχαράτου» ή 6- 
ποία άνέπτυξεν είς τόν Βεττα 
νόν πρωθυπουργόν τούς λό
γους ένεκα τών όποίων θεω
ρεί ώς έσφαλμένην τήν τακτι-) 
κήν τήν όποίαν άκολουθοΰν τά 
συμμαχικά στρατεύματα είς. 
τό Δυτικόν Μέτωπον. Πρός έ-1 
πίρρωσιν τών ισχυρισμών της 
ή έπιτροπή προσεκόμισε καί 
σχετικούς χάρτας σχεδιασθέν 
τας ύπό είδικών έπί Τοΰ μαρ
μάρου τών τραπεζίων τοΰ κα
φενείου. Ό  κ. Τσώρτσιλ δέν έ

γνώριζε τί νά άπαντήση είς 
τήν έπιτροπήν. 'Η  άμηχανία 
του βφθασεν είς τό κατακόρυ- 
-ιον δταν Έ λ λ η ν  άπόστρατος

ΐυπολοχαγός τής Επ ιμελη
τείας, δστις ήτο έπί κεφαλής 
τής έπιτροπής τοΰ ύπέδειξεν έ- 
λιγμόν διά τοΰ όποιου δ πόλε
μος θά είχε περατωθή πρό τρι
ετίας. Ό  κ. Τσώρτσιλ ύπεσχέ- 
θη διά νά Ικανοποιήση τήν έ
πιτροπήν, δτι συντομώτατα θά 
άφαιρέση τήν άρχιστρατηγίαν 
άπό τόν Στρατάρχην Μοτγκό-
μ«ρυ. ι

Μετά τήν έν λόγω έπιτροπήν■ 
ό κ· Τσώρτσιλ έδέχθη έ^οττό 
έπιτροπάς έξ άρχηγών κομμά
των, δεξιών, άριστερών καί 
άριστοροδεξίων.

Τήν στιγμήν τού έπρόκειτο 
'•ά γίνη δεκτή ή έξ άρχηγών 
έπιτροπή τοΰ Λαϊκοΰ Κόμμα- 
toc έλαβε χώραν είς τόν προ
θάλαμον μέγΤχς κ α υ γ ά ς  διότι 
άπαντα τά μέλη ήθελον νά πα- 
ροΰσΐασθοΰν ώς άρχηγοί. Έ ν  
τέλει κατέστη δυνατόν νά πα- 
ρουσιασθή μιά διοικούσα έπι- 
τροπή έξ έξη μελών ένώ _ ώς 
■γνωστόν τά μέλη τοΰ Λαϊκοΰ

•Μ»

Κόμματος εΐνε έπτά καί άντι* 
προσωπεύουν έκαστον καί άπό 
μία διάφορον τάσιν.

Εγκά ρδιος ύπήρξεν ή συνάν 
τησις τοΰ κ. Τσώρτσιλ μετά 
τοΰ ήγέτου τών Φιλελευθέρων. 
Ό  κ. Σοφούλης, προσφωνών 
τόν κ· Τσώρτσιλ άνέφερε μετα 
ξύ τών άλλων τήν χαράν τήν 
όποίαν αίσθάνεται διότι βλέ
πει καί πάλιν είς τόν τόπον 
μας τόν κ. Τσώρτσιλ δστις κα 
τέχει νΰν τήν θέσιν τήν όποίαν 
έτίμησεν δ προσωπικός του φί 
λος Γλάδστων πρό έκατό έ- 
τ ών.

Κυριολεκτικώς σπαραξικάρ 
διος ήτο ή συνάντησις τοΰ κ. 
Τσώρτσιλ μετά άντιπροσωπεί- 
ας τοΟ Κ· Κ. Ε . Ο κ. Σιάντος 
είπεν μέ λυγμούς: τΠώς τό 
πάθαμε καί τσακωθήκαμε 
Ούΐστονα». ’Εν  τέλει ό κ. 
Τσώρστιλ καί ό κ. Σιάντος έ
νωσαν τά δάκτυλά τους καί 
είπαν:
«Φίλοι—Φίλοι καριοφύλι 
κι’ ό ΓΚχπάς μέ τό καντήλι 
δτι έχεις νά μοΰ δίνεις 
κι* δτι έχω νά σοΰ δίνω».

Ο κ. Άρμάνδος ΔελαπΛχ-
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« Έ  λ α σ ί χ η ν*. *Η συμ- δέν άπεφάσισεν τήν 
φωνία της Βάρκιζας λέγει δχι 
άμνηστεύονται τά πολιτικά α
δικήματα. Τά έγκλήματα τοΟ 
ΚοινοΟ Ποινικού Δικαίου άμ- 
νηστεύονται μόνον έάν ήσοτν ά- 
παραίτητα διά τήν έπιτυχίαν 
τής στάσεως. Εις τήν έρμηνεί- 
Ον της λέξεως «άπαραίτητα» 
νά προσέξετε πολύ προτού ά- 
ποφασίσετε νά περιφέρεσΦεείς 
τάς δδοΐ^ έλευθέρως. Ήμεϊς 
διά τά σας βοηθήσωμεν θά σας

ίδρυσιν
νέου σοσιαλιστικού κόμματος 

βΣ  ι δ η ρ ο δ ρ ο μ ι -  
κ ό ν». Μάς γράφετε: «Είνε
δίκαιον, κύριε Διευθυντά, νά 
άπολα<&·>ΰμε έπειδή δέν ύπάρ- 

Σάς ά-χουν σιδηρόδρομοι;» Σ ί  
παντώμεν: Έ φ ’ όσον δέν

ΖημεριναΙ έκπομπαΐ

Β Α Ρ Σ Ο Β ΙΑ : 8 π. μ. «Άγα- 
. πούμε τούς "Αγγλους* όμιλία.

  κ υΛ*Ρ ι9 . π. μ. «’Αγαπούμε τούς
δένΕ εΙνε Ρώσσους» όμιλία. 10 π.μ -Ε-

μπλέξω, άπ τή Κική κι άπ 
τήν Κοκό ποιά νά διαλέξω»
ECf3θυμο τραγουδάκι.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν : 9 π. μ. δμι-
λία τοΰ Γκαϊμπελς μέ θέμα·'

δρομικοί. Κατά συνέπειαν δι
καίως τό Κράτος σάς άπέλυ- 

,  σεν. Βέβαια εις τόν τόπον αύ- 
άναφέρωμεν £να παράδειγμα: τόν ύπάρχει ένα προηγούμενο.
Έ ά ν  φονεύσατε ένανάνθρωπον j Έπ ί κατοχής ένώ δέν είχαμε 
μπορείτε κάλλιστα νά ίσχυρι- j στρατόν είχαμε άξιωματικους
σθητε δτι ό φόνος του ήτο άπα καί μάλιστα προαγομένους δι' Λ1„  ΤΟ„  . u t o tll„ .

« έττιχοχ Ι«ν χης δρΟσιν εις τήν δι«νο- «Γύρω-γύρω δλο ιΑ τή  μέση ό
στάσεως Εάν δμως του άπο- μήν φασολιών του ’Ερυθρού Μανώλης» 10 π· μ Ή  Μεγάλη 
κόψατε τήν μυτη. θά  είναι Σταυρού. Δέν πρέπ£1 νά ξε- Σ ^ γ μ ή Γ  Συμφωνικόν Ιργον

Ανα ? ε1σετ5 χνα«  βμ«δ δτι αυτά συνέβαι τού Ρώσσου συνθέτου ζ£ύ- 
τους δικαστας ότι ή μυτη του νον έπί... κατοχής. κωφ_ 10 „  μ. Ομιλία τού Φύ-

ί ^ 0ν * παρσΐ' « Δ η μ ό σ ι ο ν  Ύ  π ά λ- ρερ μέ θέμα «Και πού θά λη- 
^ ^  , τυχια σοκ:, λ η λ ο ν». Όμπρέλλες δέν θά μεριάσουμε». 11 π. μ. «Αγάπη

5lcrv£R 0oGv- Μόνον παιιου- τοί "Ελληνες άκροαταί» όμι- 
άνθρωπο- TOltt κάλτσες, πουκάμισσα, j λεΐ ή δεστκηνίς Κυριακούλα. 

κτονία πρέπει να διαμαρτο- γρα56άτες, καπέλλα καί άδιΐ 
ρηθητε διότι όπως είπαμε ά- άβροχα. Πρός τό παρόν μοι-

α Αώη,.,— —   ' “  - - r .  «* - Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ Ι: 10 30 π· μ.
’Εκπομπή γιά τήν Ελλάδα .

 w„. .-.-s Ό μιλία μέ θέμα: «Σειρά  σας
ται% ’Εκείνο πού δέν άμνη- γράφετε: «Πώς θά κυκλοφο- KQti σειΡ«  μ«ζ»· H-30 π. μ 
στευεται είνε * άποκοπή της ρήσωμε άφοί3 δέν μάς άφή- ‘Ομιλία τοΰ Τίτο: «Καρδία ύ- 
ρινός και συνεπώς πρέπει νά νουν„. Σ δ ς  άπαντώμεν: Πρω- **···· Πέτρον» 
κατηγορηθητε μόνον διά τραύ τάρες εΐσασθε; 
ματα. Προσέξατε μήπως σας γ- π . . .
τυλίξουν έκ τού γεγονότος δ- 4? α π ® ν ® Ρ ε, °  .υ?·
τι ό άνθρωπος... άπέθανε ° ° ν> Συμμεριζόμεθα τήν λυ- 

*  , σα<ϊ· Πραγματι ή συμφωνία
« Φ ί λ ο ν  τ ή ς σ τ α τ ι- τ^ς Βάρκιζας εΐνε ή μόνη είς 

σ τ ι  κ η ς». Ιο ν ) Δυστυχώς, τί ν όποϊα δέν άνακατευτήκα- 
παρά τάς προσπαθειας μας, τε. Πο0 ξέ δ
δέν κατέστη δυνατόν να μά- πάει γο0ρι Τόσο γιά σάς δσο 
θωμεν έπακριδως πόσα σοσια- κκ1 γ 'ά Έ λ λ ^δα. 2ον) Τό
A l f T T i v n r  ν π ι ι ι ι γ τ τ γ τ  ιι- τ τ/Υ Λ ν η ιιΐ/  —  1 · .  . '  _λ,ιστ^ «  * $ & ατα υπάρχουν Α Μ Ε . είνε άντιστροφή τού
είς τήν Ελλάδα. άτυγιίσαντοο Ε.Α .Μ  Δ ίν εύο£- Βασίλειον. 3 μ.

ΑΘ ΗΝΑ I : 9 π. μ. Τά πρό 
τής Βάρκιζας. 10 π. μ. Τά κα
τά τήν Βάρκιζ&ν. 11 π. μ. Τά 
μετά τήν Βάρκιζαν. 12 Ε κ 
πομπή διά τάς Βρετταηακάς 
ένόπλους δυνάμεις. 1 μ. μ.
‘Αγγλική έκπομπή. 2. μ. μ.

τό Ηνωμένον
άτυχήσαντος Ε.Α .Μ  Δέν εύρί-' οασΐΛειο1ί· Λ ^  ^  διά ΰ ν 

2) Εΐσθε κακώς πληροφορη σκατε άλλο δνομα;' Χάθηκαν τ0ϊΡ°ίΤ0Ρ ίαν· _4 »»· Μ·._ Ομιλία
μένος. Τό συμδούλιον τών με- τά γράμματα; Εκτό ς  άν έπι- Τη"  κ
τόχων της Εθνικής Τραπέζης μένετε νά εΐσθε τό ΕΑ.Μ . άπ’
κατά τάς πληροφορίας μας τήν άνάποδη.

— ΖΗΤΟ ΥΝΤΑΙ πανοπλίαι καί 
κράνη. Πληροφορίαΐ; «Σω- 
ματεΐον έφημεριδοπωλών «Ρ ι
ζοσπάστη».

DFO ΤΡΙΙΚ01ΤΑΕΤΙΑΙSUSS

— Συντόμως θά άνοτχωρή- 
σουν άπό τόν Καναδά πλοία 
μέ ιματισμόν διά τήν Ε λ 
λάδα.

— Ή  δίκη τών δοσιλόγων 
θά γίνη ανυπερθέτως αΰριον.

— Ο Ι έγκληματικώς δράσαν 
σαντες κατά τό κίνημα κατεδι 
κάσθησαν είς θάνατον. Α Ι ά-

του Υπουργού κ. Σ  ίδερη μέ 
θ έμα: «Φατε μάτια ψάρια καί 
κοιλιά περίδρομο». 5. μ* μ. 
Σκωτζέζικη έκπομπή. 6 μ. μ. 
«’Αγκαλιά έγώ κι’ έσύ—νάνι 
—νάνι». (Μουσική δωματίου).
7 μ. μ. ’ Ιρλανδική έκπομπή·
8 μ. μ. «Καί τώρα μιά ώρα γιά  
τούς... Τόμυδεςί I

ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ 11

-  Χ Λ Ρ ΙΝ  ΡΕΚ Λ Α Μ Α Σ  irtrt 
αυθημερόν άναλαμδάνομεν νά ποφάσεις αΟται, τού Στρατο- 
σκυλοδρίσωμεν τόν κ. Πλαστή δικείου έκτελούνται έντός εί- 
ρα τόν Μακαριώτατο, καί τόν κοσιτεσσάρων ώρών.
κ. Κολυδάν. Διά τούς κ. κ.ί Ο Π Α Λ Α ΙΟ Σ
Παρτσαλίδην καί Σδώλον €κ- 
πτωσις 30 ο)ο.
ΈφημερΙς «Μ ΕΓΑΛΗ  ΕΛ Λ Α Σ »

-  Α Υ Τ Ο Κ ΙΝ Η Τ ΙΣ Τ Α Ι :
Προτιμάτε διά τά αύτοκίνητά 
σας τό γκίχράζ «Πλατεία Συν
τάγματος». Πληροφορίαι εις 
τό ’Αγγλικόν στρατηγείον.

ΖΗΤΩ δι* έπικερδή έργασί-
αν άνθρωπο έξυπνο. Έαμϊτες 
μή άνήκοντές εις τό Κ .Κ .Ε . 
άποκλείονται. Τηλ. 33.333.
— Βιομήχανος διάθέτων κε-! 
φάλαια ζητεί έτερον διομήχα- 
νον διά νά Ιδρύσουν όμού νέ
ον σοσι&λιστικόν κόμμα. Πλη 
ροφορίαι, I. Κ  αλοφαγ άν, Κο- 
λωνάκι.

— Άπώλεσα εις τόν πρό τού 
’Αγνώστου στρατιώτου χώ
ρον κατά τήν όμιλίαν τού κ 
Τσώρτσιλ τήν «Ακέρια  καί 
λαοκρατούμενη Ελλάδα*.

Γ. Σιάντος
···············································«···«················«

ΕΜΠ3Ρ0ΡΡΑΠΠΚ0Σ ΟΙΚΟΣ " Q  Ο Μ Η Ρ Ο Σ
Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΛΕΞΙΧ ΤΗΖ ΜΟΑΑΣ

τρίδης δέν έκένετο δεκτός διό 
τι τό ύπ’ αύτόν κόμμα τών 
«Κυανολεύκων» άνήκει εις τήν 
άκρα δεξιά καί ώς έκ τούτου 
θά ήδύνατο νά παραξηγήση 
τάς προθέσεις τής 'Αγγλικής 
Κυδερνήσεως Λ ήγεσία τού Κ. 
Κ . Ε . καί ο ί έν /Vo ν δίνω άπε- 
σταλμένοι τού Ε.Α .Μ  θά έδη- 
μιούργουν άσφαλώς ζήτημα 
είς τήν Βουλήν τών Κοινοτή
των.

Έντύπωσιν έπροξένησε δτι 
ό κ. Τσώρτσιλ παρακολουθεί- 
το στενώτατα εις δλας τάς κι
νήσεις του ύπό ειδικής άστυνο 
μίας εύρισκομένης είς τήν ύ- 
πηρεσίαν τού "Αγγλβυ έργατι 
κοΰ ήγέτου κ. Μπήδαν.

σέ φράκα, σμόκιν, κοστούμια, όμπιγιέ, σ«όρ, κ.λ π.

Κ Ο Μ Ψ Ο Τ Η Ζ  - Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η
— ΜΜ·#»Μ·»<Μ»Μ·Μ»ΜΜΙ·Μ>ΗΜ<·Μ<ΜΜ»>ΙΜΜΙΙΜ

Κ ο ι ν ω ν ι κ ά
Γεννήσεις

— Έγεννήθη είς τήν Βάρ
κιζαν συμφωνία- Μήτηρ τοΰ 
τέκνου είνε ό σ. Σιάντίος. Ώ ς 
πατήρ άναφέρεται ό κ. Σόφια 
νόπουλος, άλλά εις τήν σημε
ρινήν έποχήν τής γενικής έκ- 
λύσεως τών ήθών ούδείς δύ- 
ναται νά είνε βέβαιος περί 
τής... πατρότητος. Έ ν  πάσΐ) 
περιπτώσει τό δρέφος φέρει 
είς τά χε^η  του άγγλικό 
τσιμπούκι.

— Έγεννήθη εις τόν έγκέ- 
φαλον τοΰ ύπουργοΰ κ. Πέ
τρου Ράλλη ή ιδέα τής συνε- 
νώσεως δλων τών έθνικοφρό- 
νων δυνάμεων τής χώρας. Τό 
νεογνόν λέγεται δτι πολύ συν 
τόμως θά άποθάνη διότι εΐ- 
νε·.. άτροφικόν. Ή  κατάστα- 
σ ίς  αϋτη τοΰ βρέφους άποδίδε- 
ται εις τό, δτι ό έγκέφαλος 
τοΰ κ. Π. Ράλλη θεωρείται πα 
λαιός καί... παλαιοκομμτικός 
καί ώς έκ τούτου δέν ήτο δυ
νατόν νά... συλλάδη κάτι τό 
ύγιές.
Β ο π τ ίσ ε ις

Ρ ΐ Κ Η .

Έγένετο χθςέ ή δάπτισις 
τής όδοΰ Σταδίου είς τήν ό
ποιαν έδόθη τό δνομα «όδός 
Ούϊνστων Τσώρτσιλ». Ως ά- 
νάδοχος παρέστη όλόκληρος 
ό λαός τών ’Αθηνών.
Α έ ν  ε ο ρ τ ά ζ ει

Ό  κ. Ν. Πτωχοπρόδρομος 
τμηματάρχης Υπουργέ ί, ο υ 
Σ  υγκοινωνίας, εί&οποιεΐ τούς 
φίλους καί συγγενείς του, δτι 
δέν έορτάζει σήμερον τά γε
νέθλιά του διότι πενθεί λόγω 
της συνεχιζομένης παραμο
νής τού κ. Σίδερη εις τό *Υ- 
πουργεΐον τών Οικονομικών.
Α φ ίξ ε ις

Ά θλ  ι ικο| άγώνες
Τήν παρελθούσαν έ βδομάδά 

έπί τη ευκαιρία τής άφίξεως 
τών κ. κ. Τσώρτσιλ καί ’’Hw- 
τεν έλαδον χώραν εις τό Πα
ναθηναϊκόν στάδιον μεγάλβι 
άθλητικοί άγώνες.

Ό  ύπουργός τών Οικονομι
κών κ. Σίδερης διεκρίθη είς 
τόν... δίσκον. Ο ύπουργός 
τών Εξω τερικών κ. Σοφιανό- 
πουλος έλαδε τά συγχαρητή
ρια τών κ. κ. Τσώρτσιλ καί 

ι Ή ντεν διά τήν έπιτυχίαν του 
είς τόν δρόμον... μετ' έμποδί<· 
ων. ’Αλλά τήν καλυτέραν έν- 
τύπωσιν έξ δλων εκαμεν «4 

j Λαουτζίκος» είς τόν δρόμον,, 
j άντοχής.
j Α ΓΩ Ν ΕΣ  ΜΠΟΞ

Είς δλας τάς όδούς τών ‘Α 
θηνών τάς τελευταίας ήμέρας 
ελαδον χώραν μεγάλης σημα
σίας πυγμαχικοί άγώνες μετα 

I ξύ άδιαλλάκτον έθνικιστών 
j καί έφημεριδοπωλών, οϊτινες 
ί έπώλουν τά όργανα τοΰ Κ .Κ .
1 Ε . «Ριζοσπάστην» καί «Ε λ εύ 
θερη Ελλάδα». Ο Ι άγώνες ά- 
νεμένοντο μέ μεγάλο ένδιαφέ- 
ρον άπό τούς φίλους τής πυγ
μαχίας διότι ήσαν ρεδάνς τών 
πρό τριμήνου τελεσθεισών με- 

] ταξύ τών ιδίων άντιπάλων συ- 
j νοτν.τήσεων. Ώ ς γνωστόν τότε 
j bl άδιάλλακτοι κουκουέδες εί- 
χον θέσει έκτός μάχης τούς 
πωλητάς έθνα ιστικών έφη με
ρίδων. Ήττηθείς κατά τήν πρ·

ίθεσινήν συνάνιησίν κουκουές 
κούσθη λέγω ν:
«Πάνε άλλάξαν οΐ καιροί 
δν εΐναι πλιό τάν τότες 
μένα τό γεροκόκορα 
νά μέ τσιμπούν... οί κότες».

Άφίχθη είς τήν πόλιν μας 
μετά ένιαυσίαν εξορίαν ό κ· 
Έξανθυματικός τύφος- Ή  έ- 
πάνοδος λέγεται άτι όφείλε- 
ται εις ένεργε[ας τού Υ 
πουργείου ’Υγιεινής καί τοΰ 
τμήματος κάθαριότητος τοΰ 
Δήμου ’Αθηναίων.
ΑωρεοΙ είς μνήμην

% PHMATlITHPJONi

Είς μνήμην τού Ηρωικού 
Ε .Λ .Α .Σ  προσέφεραν:

— Ό  κ. Γ. Σιάντος τήν θλΐ- 
ψιν του.

— Ο κ. Πλοκττήρας τήν χα
ράν του.

— Ό  κ- Κουλουμβάκης χι- 
λίας... ύβρεις πρωτοτύπους.

— Ο κ. "Αρης Βελουχιώτης 
τή μαύρη σκούφια του-

— Ό  κ. Παπανδρέου έδήλω- 
σεν δτι δέν δίνει ούτε....
φράγκο.

Νέα βιβλία

Τάς τελευταίας Λμέρας παρε 
τηρήθη μιά γενική πτώσις είς 
τάς χρηματιστηριακάς μας 
τιμάς- Ο Ι είδικιΛ διαφωνούν 

I ώς πρός τά αίτια τής πτώσε- 
; ως. Ά λ λ ο ι μέν τά άποδίδουν 
1 είς τά φιλιά τά όποια άντήλ- 
λαξαν εις Βάρκιζαν οι κ. κ. 
Σοφίανόπουλος καί Σιάντος 

άλλοι πάλιν βρίσκουν δτι ή 
πτώσις δέν όφείλεται είς έ- 
σωτερικά αίτια άλλά εις διε
θνή. Ως κύριος λόγος άναφό- 
ρεται ή έξοδος εις τόν πόλε
μον παρά τό πλευρόν τών συμ 
μάχων τής... Παραγουάης. Κα 
τόπιν τής έξόδου τής Παραγου 
άης λέγεται δτι ό Χίτλερ άπηλ 
πίσθη καί έντός τών ήμερ&τ 
θά συνθηκολογήση.

— Ή λία  Τσιριμώκου: «'Ο 
δηγός καλής συμπεριφοράς». 
Σ  ελίδες άγωνίας γραφεΐσαι 
εξω άπό κάποιο γραφείο έν
τός τοΰ όποίου συνεζητεΐΐο τό 
κατά πόσον ό συγγραφεύς θά 
γίνη δεκτός εις τήν σύσκεψιν.

— "Αρη Βελουχιώτη: «Κό
βω μιά... Κλάρα» ποιήματα.
Εκδοσις οίκου «"Υαινα».
— Π. Κανελλόπουλου. «’Α 

νεμώνες στόν άνεμο». Πρόκει
ται περί ύποκειμενικής καί 
αντικειμενικής μελέτης δλων 
τών άντικειμενικών καί ύπο- 
κειμενικών άντικειμενικοτή- 
των. "Εκδοσις οίκου «‘Αέρας 
Κοπανιστός».

Κ ΡΥ Ο !

Καλαμπούρια δέν τοί»; λέω, 
Κ ι’ άς τό βάλλουν βτό μυαλό

(τους.
Μπορεί νάχουνε τόν θέο, 
μά δέν Εχουν τό.,. θεό τους.

Ε-Λ.Δ. «Καταδυόμεθα». Μέ 
τό παιδί θαύμα Ή λ. Τσιρι- 
μώκο...
^ΚΟΜΜΑ Φ ΙΛ ΕΛ ΕΥ Θ ΕΡΩ Ν : 

«"Οταν ή σάρξ ΰποκύπτει»
ΥΠ Ο ΥΡΓΕ ΙΟ Ν  Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ Ι

ΚΩΝ : «Ό  βασιλεύς τών τζα
μπατζήδων» πρωτιχγωνιστεϊ *  
κ. Σίδερης.

ΛΑ I KON ΚΟΜΜΑ. «Ό  χο
ρός τών σκελετών». «"Ολος & 
θίασος έπί σκηνής.

Κ.Κ.Ε· *Ά λλαξεν ό Μανω- 
λιός κι’ έδαλε τά ρούχα άλ- 
λοιώς». (Φάρσα).

Ε Λ .Α .Σ . «Ανεμομαζώματα 
διαβολοσκορπίσματα».

ΥΠ Ο ΥΡΓΕ ΙΟ Ν  Ε Π ΙΣ ΙΤ Ι-  
ΣΜ Ο Υ «Ό  Καραγκιόζης Φούρ 
ναρης».

Ε.Α-Μ. «Δόκτωρ Βορονώφ». 
Μέ τούς άδελφούς Μάρξ. 
ΔΗ Μ Ο Σ Α Θ Η Ν Α ΙΩ Ν : «Τ&
φώτα τής πόλεως».

Δ ΙΚ Α Σ Τ Η Ρ  ΙΟ Ν  Δ Ο ΣΙΛΟ - 
ΓΩ Ν : «Παναγία τών ΠαρισΙ- 
ων».

ο ΛΑΟΥΤΖΙΚΟΙ

Βίος και πολιτεία μεγάλων άνδρών

Η  Ζ Ω Η  Τ Ο Υ  Α Δ Ο Λ Φ Ο Υ  Χ Ι Τ Λ Ε Ρ

(25υνέχεια 3η) |
η  Ο Ι μήνες περνούσαν καί 

^ μικρός ’Αδόλφος έμεγάλωνε 
τόσο κατά δγκον δσον καί κα
τά ήλικίαν. Κα ί έν τέλει συνε- 
«ληρώθη ένας όλόκληρος χρό
νος άπό τήν εύτυχή ή μέραν 
τής έλεύσεώς του είς τόν κο
μμόν αύτόν. Τήν παραμονήν 
*ης μεγάλης αύτής ήμέρας

τών γενεθλίων του ή μ α μ ά  
του χωρίς νά άφήση τήν συνή
θη άσχολίαν της έκαταπιάσθη 
συγχρόνως καί μέ τήν κατα
σκευήν τής πατροπαραδάτου 
τούρτας μέ τό κερ[.

2 Καί δταν ή μεγάλη ή μέ
ρα άνέτειλε ή περίφημος τούρ 
τα προσεφέρθη είς τόν κατά- 
πληκτον μικρόν Άδόλφον.

3) ’Αφού τήν περιεργάσθη 
έπ’ όλίγον ήσθάνθη νά έξυπνα 
μέσα του τό ένστικτον τό έκ- 
πηγάζον έκ τών τοιχωμάτων 
τοΰ στομάχου· Ή  καταπληκτι
κή άδηφαγία τού ^Αδόλφου 
χρονολογείται άπό τής έφη- 
δικής του Λλικίας. Έ ν  ριπή ό- 
φθαλμοΰ καταβροχθίζει όλό- 
κλ,ηρη τήν τούρτα και κατόπιν

ώς έπιδόρπιον τό κερί. |
4) Τραγική δμως συνέπεια 

τούτου ήτο δτι ό κηρός κατήλ 
θε ώς τό ήπαρ καί ό μικρός 
επαθε.... κήρωσιν τοΰ ήπατος. 
Ή  άσθένειά του ύπήρξε βα
ριά. Έφ θασε ώς τό χείλος 
τοΰ τάφου άλλά έν τέλει έσώ- 
θη. Ο ΐ γιατροί άπεφάνθησαν 
δτι άν ή ποσότης τοΰ κηρού ή

το κατά τι μεγαλυτέρα άσφα 
λώς θά άπέθνησκε. "  Ε  κτοτε 
οορτάζει τά γενέθλιά του μέ 
έπισημότητα καί ό γερμανι
κός λαός τοΰ προσφέρει μίαν 
μεγάλη τούρταν προσθέτοντας 
κάθε χρόνο καί ένα έπί πλέον 

, κερί. ’Αλλά...· είς μάτην.
| ("Επεται συνέχεια)

ΚΑΝΤΑΔΑ
Ό μορφη βο0ν—όμορφη ποΟν 

ή Βάρκιζα.) 
"Ομορφα «οΟν—όμορφα ποΰν 

φτειαγμένη.) 
Κ ι' «ς  λένε δτι βρίσκεται 
κοντά στή... Βουλιαγμένη. 

ψ··
τήν ·ύ—μβτά τήν συμ

φωνία μας) 
y td  νά ιι«ρνβ—γιά νά περνά 

με φίνα.) 
Πρέπει νά πάψουν καί τά αλτ 
■τά βράδια.... στήν ’Αθήνα 

Μ ΕΝ  ΙΠ Π Ο Σ

^ A N E K / L O m

ΣΤΟΝ ΠΕΤΡΟ;ΧΑΡΗ
"Ημουν παιδί, γεμίσομε
« I κρόταφοί μου χιόνι
κ ι’ή «τελευταία νύχτα» σου
άκόμα δέν τελειώνει.*··
"Α ς  τα «ανατυπώματα 
καί ξέρε το καλά.
«Τής νύχτας τά καμώματα 
Α μέρα τά γελά»

Α Σ Μ Ο Δ Α ΙΟ Σ

* Κάποτε ό Φύρερ έπήγε πε
ρίπατο δι’ αύτοκινήτου συνο- 
οευόμενος άπό τούς πρωθυ
πουργούς Ρουμανίας καί Φι- 
λοτνδίας. Είς ένα σημείον είχε 
κλείσει τό δρόμο ένα βώδι καί 
τό αυτοκίνητο δέν κατέστη δυ 
νατόν νά προχωρήση. Ως έκ 
τούτου κατέβηκε ό σωφέρ καί 
προσπα^ούθε νά διώξη τό βώ- 
δι άλλά ματαίως. Δοκίμοβσαν 
μέ τή σειρά καί οΐ δύο φιλοξε
νούμενοι πρωθυπουργοί άλλά 
Λπέτυχαν καί αύτοί. Ό τα ν εις 
τό τέλος άναγκάσθηκε νά έ- 
πέμβη ό Χίτλερ πλησίασε τό 
βώδι τοΰ ψιθύρισε κάτι στό 
α&τί καί ώ τού θαύματος, τό 
βώδι άμέσως άπεμακρύνθη 
τής όδοΰ. Ό  Φιλανδός πρωθυ
πουργός ρώτησε τόν Φύρερ 
πώς τά κατάφερε, κι’ *λαβε 
τήν έξής άπάντησιν:

«Έ γώ  κυβερνώ έβδομήντα 
εκατομμύρια βώδια καί δέν 
θά κατάφερνα 2να βώδι;»

* Κάποτε ό Φύρερ έπεσκ*φθη 
Ινα  έργοστάσιο έξοπλισμών. 
’Αλλά έπειδή δέν έμεινε εύχα- 
ριστημένος άπό τόν ραθμό τής 
παραγωγής είπεν εις έσα γκε- 
σταπίτη νά σκοτώση τόν διευ
θυντή του έργοστασίου. Ό  γκε 
σταπίτης ήρνήθη. Κατόπιν α°- 

I toO ό Φύρερ άπετάνθη είς άλ
αλον Γκεσταπίτη καί τοΰ ζήτη- 
! σε νά σκοτώση έκατό γκεστα- 
πίτες. Καί ό έν λόγω γκεστα 
πίτης ήρνήθη. Είς τό τέλος ό 
Φύρερ είπεν εις Ενα έργάτη 
τού έργοστασίου:

—«Πάρε ένα πολυβόλο καί

σκότωσε δλους τούς γκεστα- 
πίτες πού εΐνε μαζί μου».

Ό  έργάτης έσπευσε προθύ- 
μως καί έξετέλεσε τήν διατα
γή τοΰ Χίτλερ. - ;

=«Μπράδο. τίαιδί μου, τού 
είπεν ό Φύρερ. «Η  Γερμανία 
σέ ευγνωμονεί. Πώς λέγεσαι;»

Ό  έργάτης άπήντησεν.
«—’ Ιωάννης Παπαδάκης έκ 

Χανιών τής Κρήτης».________

Χ Ο Ρ Ο Α Ι Α α Ι Κ ' Λ Ε Ι Ο Ν
Θέλετε νά μένετε χορό; Είς 

όλίγα μόνον μαθήματα ό χο-; 
ροδιδάσκαλος κ. Σίδερης θά . 
σδς μάθη δλους τούς χορούς ι 
συμπεριλαμβανομένου καί τοΰ
χοροϋ τής κτοιλίας. Είς τους 
δημοσίους ύποελλήλους είδι- 
κώς, διδάσκεται καί ό χορός 
εις τό..·. Ταψί. Άπευθυνθήτβ 
εις τό Υπουργεΐον τών Οίκο-; 
νομικών.

ΨΕΥΤΕΣ!

: ΓΙΑ ΝΕΡΟΧΥΤΕΣ,
ΓΙΑ ΜΠΟΥΓΑΛΕΣ,

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΥΤΡΟ
ϊ Άλλά πρ6 παντός

γιά νά άπονίπτεσβε τάςχεϊρας

j ΙΑΠΟΥΗΙ ”  Α Μ Ν Η Σ Τ Ε 1 Α , ,
I  Μίταχειριζβμενοι τά σαποΟνι μας, μπορεΤτε 
S άφόβως νά εμβαπτίζετε καί νά λερώνετε τάς 
S χεΤρας μέ ο,τι δήποτε. Καθορίζετε καί κατό

πιν καθβρίζ σθε

εργοστάσιά Ι ΟΦΙ ΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΙΣ ΒΑΡΚΙΖΑΝ

ΑΙΤΙΕΣ ΤΟΥ Π Ο ΛΕΜΟΥ π
'Απ’ τόν καιρό πού πλάστηκεν φαίνεται είνε πιό τρελλοΐ)-Λ ^  tAn&rrnnt «I Pen,.ο™ .άπ’ τό Θεό ή γή μας) 

δσοι τήν έκατοίκησαν, κι’ έ- 
γώ, κι’ έσύ, κι’ οί γυιοί μας) 
καί κάθε πλάσμα σπάνιο καί 

κάθε τί έξαίρετο)
πού στον πλανήτη μένει, 
εΐιιαστε γιά τά σίδερα ναί ά

πό μένα ξέρετο,)
είμαστε γιά

καί τούτο δέ γιατί ή γή. εΐνεγη. εΐι 
<μένη)έρωτευμένη) »·*

Κάποιο άστέρι φαίνεται τήν 
έρριξε στά δίχτυά του) 

Κύτταζε τίς καμπύλες της μέ 
φλογισμένο μάτι, 

στ’ άμαρτωλά ξενύχτια του, 
καί τί νά κάνη καί ή γή ;

Τσιμπήθηκε Κομάτι... ***
Αλλάζει τουαλέττες, νυχτικά, 

ντύνει καί γδύνει τίς πεδιά
δες τά βουνά της), 

κι’ ώς κάνουν ο ί γυναίκες τα- 
χτικά,)

κουνιέται, φίλοι μου, κι αυτή 
περί τόν.... άξονά της)

Α

'Εκείνοι πού γεμίσανε 
πτώματα τάς όδούς, 
σάν είδαν δτι χάσοονε 
δλους τούς όπαδούς 
άρχισαν καί μάς βρίζουνε 
καί ψεύτες κοντά στ’ άλλα 
®Ό  γάιδαρος έφώναξε 
τόν πβτεινό... κεφάλα».

Α Σ Μ Ο Δ Α ΙΟ Σ

Ρ 0 Μ Α Ν Τ Σ 0
Ό  «ΛΑ Ο ΥΤΖ ΙΚΟ Σ» συνιστβ 

Ιστούς άναγνώστες του τό έ- 
1 βδομαδια*ο περιοδικό «ΡΊ>- 
Ιμάντσο»* .

οΐ βάρβαροι οί Γερμανοί κ ι'Ι "Α ν ό «Λαουτζίκος» εΐνε μό- 
οί φωνακλάδες Ιτα λ ο ί) νο γιά γ έλια τό «Ρομάντσο» 

Καί εΐνε καθώς λέγεται αιτία είνε καί γιά γέλια καί για  
τού κακού τους) ! κλάμματα. Έ ν  άντιθέσει πρός 

δτι αύτοί κουνιότουσαν πάντα άλλα περιοδικά πού εΐνε μό- 
κι’ άπό... CikoO τους.) ? νο γιά  κλάμματα.___________

ΦΟΥΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ
 k  Γ

ΠΟΡΤΡΑΙΤΑ

’Απ’ χ κουνήματα 
)̂ ή κι’ άθρόα)

τάτά πολλά κο 
συνεχή

κουνιέται κάτίε ήπεψος κου- 
κουνιέται κι* ή Εύρώπη) 

κουνιοΰνται δάση καί βουνά 
κουνιούνται καί τά ζώα,) 

καί μιά καί ζώα είμαστε) 
κουνιούνται κι’ οί άνθρώπ 

*··
ίρώποι.)

Κούνημα δώ. κούνημα κεί 
(κουνιούνται τά μυαλά μας 

Κ ι’ Ιτσι λοιπόν δέν είμαστε 
(καθλου στά καλά μας.

*·*
>η ·μ μ ··η η μ η *η ·μ  'Απ’ δλους δμως τούς λαούς

‘Η είχών μσς δέν ««ριοτβ βδτ* ©έ*τρο,<}3 τ« τίιν Εβνι-
Μήν μας Κυβέρνηβιν 9<ie μπορβύίβ νά Οποβιοα xaveij.
Παριοτά μίαν μβγάλην άλλά άτυχήο*σ*ν ίλληνικήν φυο»»· 
vvuu iav... (’Αποκόψατε τό παρόν καί διπλώσατε πρώτον κατά 
τΑν έστιγμένην Α Β πρός τά μέσα, δπειτα τήν ΓΔ  κρός

τά ίξο». Κατόπιν ΕΖ  μέσα καί Η θ ίξο .



Αι τελευταίαι ειδήσεις τής έβδομάδος
ΑΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ

-Τά πολιτικά μου...ήτανε, κύριε Λοχαγέ καί 
τά πούλησα...

Μ Ε ΓΑ Λ Η Σ  ΣΗ Μ Α ΣΙΑ Σ
ΙΥΝΕΑΡ1ΑΣΙΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

Ψ Υ Χ Ο Β Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ ϋ Ι  Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ε Ι Σ

Π Ρ Ο Τ Ε Λ Ε Υ Τ Α ΙΑ  Ω ΡΑ
Έλύ9η πλέον τό Πολιτειακόν 
Θά λάβωμεν καί αποικίας
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ Κ Α Ι  Α Π Ο Ι Κ Ι Α Κ Η  Ε Λ Λ Α Ζ

Έγνώσθη δτι οΐ κ. κ. Τσώρ
τσιλ καί ' Ηντεν άνεκοίνωσαν 
είς τόν Πρωθυπουργόν κ. Πλα 
στήραν δτι θά λάβωμεν άποι- 
κ[ας. «Μετά τήν άνοδον τοΰ 
Μητροπολίτου ε ις  τόν θρόνον 
του Άντιβασιλέως», έδήλωσεν

ό κ. Τσώρτσιλ, «ή Ελλά ς κα
τέστη Μητροπολιτική καί δέν
άπομένει παρά νά λάβη άποι- 
κίας. Διά παραχωρήσεως ά- 
ποικιών τακτοποιείται καί τό 
δλον έσωτερικόν ζήτημα -rfic 
Ελλά δος καί Ιδ ια ιτέρά  τό

Πολιτειακόν. Έ ν  Έλλά δι θά 
έχετε Μητροπολίτην άντί βασι 
λ*α δ δέ Γεώργιος δ Β ' θά εΐ- 
νε Αύτοκράτωρ τών άποικιών 
σας. Μέ άλλους λόγους θά έ- 
πικρατήση τό ’Αγγλικόν σύ
στημα.

Χθές περί ώραν 11ην π. μ. 
έγένετο συνεδρίασις της Ά κα  
δη μίας ‘Αθηνών κοιτά τήν ό
ποίαν έγένοντο αί έξής έπιστη 
μονικαί άνακοινώσεις:

"Ο τι ό ’Ακαδημαϊκός κ. Σ . 
Μελδς έραπίσθη καθ' όδόν κ«ϊ, 
ΰβρίσΦη ύπό άγνωστου προσώ 
που δ ι’ άγνωστον λόγον. Ό ! 
δράστης μετά τήν πράξιν του 
έτράπη πρός άγνωστον κατεύ- 
θυνσιν. Ή  άνακοίνωσις έγ^νέ
το Οπό ΤοΟ ίδιου τοΰ κ. Μελά, 
δστις έδήλωσεν δτι ό άγνω
στος θά εΐνε χίτης δστις τόν 
έχθρευεται διά τά δημοκρατι
κά του φρονήματα.

— 'Υπό τοΰ καθηγητοΰ τοΰ 
Πανεπιστημίου 'Αθηνών τής έ
δρας τής «Ψυχοβιολογίας» ά* 
νεκοινώθη δτι κατά τήν διάρ
κειαν τοΰ τελευταίου κινήμα
τος παρουσιάσβησαν περίεργα 
ψυχικά φαινόμενα. Συγκεκρι- 
μένως ό κ. Σβώλος είχε τήν 
μέν Ολικήν του ύπόστασιν εν 
Άθήναις τήν δέ ψυχική του είς

τό βουνό.
Τό φαινόμενων τοΰτο παρου- 

σιαζόμενον συχνάκις έν Έ λ 
λάδι όνομάζεται έπιστημονι- 
κώς μέν «διχασμός τοΰ έγώ» 
απλούστερον δέ «τακτική τής. 
πισινής» ή έάν πρόκειται περί 
πολλών προσώπων «τακτική 
τών... πισινών». Ενίο τε τό φαι 
νόμενον δέν έμφανίζεται μό
νον ύπό τήν μορφήν τοΰ διχα
σμού άλλά καί ύπό τήν μορ
φήν τοΰ.,.τριχασμοΰ όπότε γεν 
ναται ζήτημα έάν έχη έφαρ- 
μογήν ό νομικός κΟνών «Τρεις 
άποτελοΟν σωματεϊον» 11!

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΝ
Ο άνταποκριτής τοΟ πρακτο 

ρείου Ρώϋτερ είς τήν Ζυρίχη 
άναφέρει δτι έγένετο πρότασις 
άνταλλαγής Γ  ερμανών καί 
"Αγγλω ν αίχμαλώτων. Ο Ι Γερ 
uocvol αιχμάλωτοι πληρσφορη- 
θέντες τοΰτο έκήρυξαν απερ
γίαν... πείνης.

ΑΙ ΧΥΝΕΠΕΙΑΙ ΤΟΥ. ΚΙΝΗΜλΤΟΧ

0
\ m r n i  τοϊ κ

Ο ύπουργός κ. Μακρόπου- 
λος προ^βη είς τάς έξής άπο- 
καλΰψεις σχετικώς μέ τόν κ.

Ηντεν:
«Λέγεται δτι ό ύπουργός τών 

Εξω τερικών τής Μεγάλης 
Βρεττανίας κ. * Ηντεν εΐνε δ 
κομψότερος πολιτικός τοΰ κό
σμου. Δέν γνωρίζω άν «Ινε 
κομψυΐ ή άκομψοι οί ξένοι 
πολιτικοί. Πάντως πιστεύω ά- 
κραδάντως δτι ό κ. Τ Ηντεν ύ- 
στεροΰσε καταφανώς είς κομ
ψότητα τών ύπουργών τής έλ- 
ληνικής κυβερνήσεως καί Ιδι
αιτέρως έμόΰ».

Π£ΡΙ ΤΚΝ ΑΙΚΝΙΙTDH λΟΙΙΙΟΓΙΙ 
aim msiiiis toy ι. ρω»

Κοττά τάς πληροφορίας μας 
ύπό τών κατηγορουμένων διά 
συνεργασίαν μετά τοΰ έχθροΰ 
ύποβάλλονται έκατό ένστά- 
σεις τήν ή μέρα.

Ο κ. ’ Ιωάννης Ράλλης ένί- 
σταται μέ τήν όκά. Είς μίοητ 
ένστασίν του άναφέρει μεταξύ 1 
άλλων καί τά έξής: «Ένίστα 
μαι κατά τής άγγελθείσης 
συν3έσεως τοΰ δικαστηρίου 
διότι ούδείς έκ τών δικαστών 
πίνει πλήν ένός ή δύο οί όποι
οι πίνουν άστεϊα πράγματα». 
Ή  ένστΟσις καταλήγει ώς έξης;
«Τούς μπεκρήδες κι’ άν δικά- 

(σουνε
άδικα θά τούς κρεμάσουνε».

Ο ειδικός έπίτροπος τοΰ δι
καστηρίου τώ νώσιλόγων ά- 
ναγνώσας τήν ένστασιν είπεν: j

«Βάλτε του... νά πιή...» ,

-Ντοϋτσε μου, έκάναμε πόλεμο καί δέν ξέ
ραμε τά τρία κακά τής μοΤρας μας . ..

Σ Υ Λ Λ Η Ψ Ε ΙΣ

-Δύο δεξιά παπούτσια φοράς ; ! . . .  
-Είμαι φιλήσυχος άνθρωπος...

E H i m i J p l H D N
Έλάβομεν τήν κάτωθι έπι- 

στολήν καί τήν δημοσιεύομεν 
έκ δημοσιογραφικού καθήκον
τος:

Κύριε Διευθυντά,
Ό  Δήμος ’Αθηναίων μοΰ ε- 

καμεν τήν τιμήν νά όνομάση 
τήν όδόν Σταδίου μέ τό δνομά 
μου._ Διαβιβάσατε, σάς παρα
καλώ, είς τόν κ.Δήμαρχον τάς 
ευχαριστίας μου διά τήν προσί 
γενομένην είς έμέ τιμήν όμοΰΐ 
μετά τής έξής παρακλήσεώς, 
μου: Επ ειδή όνομάζομαι Οΰ-Ι 
ίντσων Τσώρτσιλ καί δέν έχω; 
λόγους νά άντιπαθώ τό δνο-1 
μά μου θά έπσ3ύμουν καί αί | 
σχετικαί πινακίδες αί όποϊαι 
θά άναρτηθοΰν ύπό τοΰ Δήμου 
νά φέρουν τό δνομα αύτό. Κά 
μνω τήν παράκλησιν αύτήν 
διότι έπληροφορήθην δτι ό 
Γ  καίτε είς τόν τόπον οας ώνο-1 
μάσθη κάτοτε Γηθος, ό φίλος 
μου δέ Πρόεδρος Ροΰζβελτ 
είς_τάς πινακίδας τής τέως δ- 
δοΰ ’Ακαδημίας, φέρει τό δ
νομα Ρόζεβελτ.

Μετά τιμής 
Ο Υ ΊΝ Σ Τ Ω Ν  Τ Σ Ω Ρ Τ Σ ΙΛ

Συνελήφθη τελείως παρανό- 
μως φιλήσυχος πολίτης μέλχ>ς 
τοΰ θρησκευτικού Συλλόγου 
Ο.Π JU K .

Δεδομένου δτι ή σύλληψις έ 
γένετο Κυριακή έστερήθη ό εύ 
σεβής πολίτης τής εύχαριστή- 
σεως νά παρακολουθήση τήν 
θείαν λειτουργίαν. Τονίζομεν 
καί πάλιν δτι αί αύθαίρετοι 
συλλήψεις πρέπει νά σταμοττή-
σουν.

Δ Ι Ε Υ Κ Ρ Ι Ν Η Σ Ι Σ
Έδηλώθη άρμοδίως δτι δ κ. 

Δημήτριος Ράλλης υιός τοΰ 
Πρωθυπουργού τής Κατοχής 
Ιωάννου Ράλλη δέν θά παρα- 

στή κατά τήν δίκην τών δοσι- 
λόγων ώς κατηγορούμενος άλ 
λά ώς συνήγορος τοΰ πατρός 
του.

Επίσης δέν θάε παραστοΟν 
ώς κατηγορούμενοι καί οί δι- 
ωχθέντες κατά τήν κατοχήν 
ύπό τών δοσιλόγων. "Ετσ ι έρ- 
χόμαστε πάτσι.

Σόφια-Σόφια
Οταν 6 κ. Τσώρτσιλ έζε- 

>̂ώνη τόν λόγον του είς τόν 
“ΑγνωστονΣτρο«ιώτην τά πλή
θη τόν διέκοπτον κραυγάζον- 
τα; Σόφια — Σόφια — Σό 
φια».

Ό  κ. Ττσώρτσιλ περίεργος 
ήρώτησε τόν παραπλεύρως 
του εύρισκόμενον υπουργόν 
τών Εξω τερικών τής Ε λ λ ά 
δος διά νά tcv πληροφορήση 
τί λέγουν τά πλήθη. Ό  Έ λ 
λην ύπουργός μετά τής μέτριο

φροσύνης ή όποια· τόν χάρα- 
κτηρίζει τοΰ άπήντησεν;

«Φωνάζουν Σόφια — νόπου- 
λοζ. Σ  οφ ια—νόπουλος.

Σ Η Μ Ε ΙΩ Σ ΙΣ  «ΛΑΟ ΥΤΖΙ
ΚΟΥ.—Δι’ αΰτόν τόν λόγον 
φαίνεται, ό κ. Τσώρτσιλ είπεν 
είς τόν κ. Σοφιανόπουλον 

«Vous aviez έΐέ b r i l la n t» 
δπερ σημαίνει Ελληνιστί! «Ε ί
σαι μεγάλη μάρκα».


