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Κύριε Διευθυντά,
Είμαι “Αγγλος και υπηρετώ 
ό εξαμήνου είς τάς έν Έλ- 

ίδι άγγλικάς δυνάμεις ώς ε- 
ιλοχίας.
Βέβαια ενας έπιλοχίας δέν 

Λορεΐ νά λαμβάνεται σοβα· 
ύπ’ δψιν εΐς ενα Κράτος 

ιάν τήν Ελλάδα πού εχει 45 
ιλιάδες στρατιώτας καί 40 χι- 
ιάδες... στρατηγούς.
Πάντως επειδή δέν πρόκει

ται νά σάς απασχολήσω μέ 
τρατιωτικό ζήτημα παρακαλώ 
ά τύχω άμερίστου προσοχής. 
Είμαι αριστερός. 'Ανήκω εις 

[ιό εργατικό κόμμα τής ’Αγ
γλίας άπό 20ετίας καί θεωροΰ- 
χαι άπό τούς συμπατριώτας 
ίου ώς πεπειραμένος εΐς τό 
ιτυνδικαλιστικό κίνημα τών έρ- 
fαζoμέvωv.

’Από τήν ήμέρα πού ήλθα 
οτόν τόπο σας θέλησα νά κα- 
ΐατοπισθώ έπί τοΰ συνδικαλι
σμού τής χώρας σας.

Θέλησα νά μάθω ποιοι "Ελ 
ένες εργαζόμενοι είναι άριστε· 
oi καί ποιοι δεξιοί. Τ ί επι

διώκουν ot μέν καί τί οί δέ. 
Ιώς σκέπτονται, πώς ένερ- 
οΰν’κτλ.

Σάς βεβαιώ, δτι παρά τήν 
εΐρα μου πελάγωσα κυριολε- 

κτικώς. Μιά τελευταία δμως 
άπεργία νομίζω δτι μέ κατετό- 
πισεν άρκετά.. Πρόκειται περί 
τή; άπεργίας τών αρτεργατών.

Οί αρτοποιοί είς ενδειξι δια
μαρτυρίας διά τόν έπιβληθέν* 
χα εις αύτούς εκ μέρους τής 
.Κυβερνήσεως φόρον άπήργη- 
οαν παραδώσαντες τά κατα- 
τήματά των είς τό Κράτος. 
)ι άρτεργάται καί έργάται ζΰ- 

μήξ εκήρυξαν κατόπιν τούτου 
αεργίαν, ταχθέντες -άλληλέγ- 
υοι μέ τούς...έργοδότας των!!! 

(επονται χίλια θαυμαστικά).
__ Εκ  τής έν λόγφ άπεργίας 

ίων αρτεργατών οί οποίοι, ώς 
ε*ληροφορήθην, * είναι καί.... 
“αριστεροί» καί μάλιστα φανα- 
*‘X01··. «μαρξισταί»— δέον νά 
Ταχθούν τά εξής συμπερά
σματα :

Ιον) Οί άρτεργάται αναγνω
ρίζουν δτι οί εργοδόται των... 
δένονται καί ώς έκ τούτου δι
καίως άρνούνται νά πληρώ- 
I ου]  τήν φορολογίαν πρός τό 
Κράτος.

2θν) Οί άρτεργάται— φανα- 
ι*®|···· μαρξισταί— τάσσονται 

}  Χ«τά τοϋ.,. κρατικού παρεμβα
τισμού είς τήν λειτουργίαν τών 
1 ι^χικών επιχειρήσεων διότι,
, ως φαίνεται, ό «άρτεργατι- 

Χ°?··. μαρξισμός» είναι τεταγ- 
**ενος υπέρ τοΰ οικονομικού... 
φιλελευθερισμού !!!

3ον) Οί άρτεργάται διά τής 
ναγνωρίσεώς τής δεινής οϊκο- 
?^ιχήζ θέσεως είς τήν οποίαν

■ βρίσκονται οί αρτοποιοί, χα-
■ Φακτηρ[ζουν τών προτέρων

ώς π α ρ ά λ ο γ ο  κάθε μελ
λοντική οικονομική τους διεκ- 
δίκησιν, ώς στρεφομένην κατά 
... π ε ν ,ο  μ £ ν  ω ν  έ ρ- 
γ  ο ύ ο τ  ώ ν  !!!

4ον) Ή  μαρξιστική «πάλη 
τών τάξεων» αντικαθίσταται 
πλέον άπό τήν άρτεργατικώς 
μαρξιστική (ή άρτεργατικώς.... 
φασιστική) «συνεργασία εργο
δοτών και... εργατών εναντίον 
τού κοινωνικού συνόλου» (Νά 
μοΰ ζήσετε άρτεργάτες πρωτο
πόροι τοΰ... «αντιφασιστικού 
άγώνα» !!!).

δον) Αλλά τό σπουδαίοιερο 
συμπέρασμα ιτού βγαίνει άπό 
την άρτεργατο— μαρξιστικό—  
φασιστική (είναι τής μόδας οί 
σύνθετες λέξεις) αύτή άπεργία, 
είναι το δτι δέν υπάρχουν αρι
στεροί εργάτες εϊς τόν τόπο σας. 
Διότι έάν υπήρχαν αριστεροί, 
εργάτες— ύπό τήν έννοια πού 
έχει ή λέξις «αριστερός^ διε
θνώς— θά είχαν καταγγείλει 
τούς «ύπεραριστερούς» άρτερ- 
γάτας ώς «μίσθαρνα όργανα 
τής κεφαλαιοκρατίας», ώς «τσι
ράκια τών αφεντικών τους», 
ώς . . . ώς . . .

Άλλά, θά μοΰ πήτε, «έκτος 
άπό τούς άπεργήσαντας δι5 ύ 
πόθεσιν πού άφεώρα τά άφεν- 
τικά τους, υπάρχουν καί άλλοι 
άρτεργάτες οί όποιοι παρέμει- 
ναν εϊς τάς θέσεις τους φρον- 
τίζοντες νά κατασκευασθή ψω
μί δια τόν λαόν καί σαμποτά- 
ροντεςετσι τήν άπεργία τών 
εργοδοτών τους. Αύτοί, ώς έ- 
πληροφορήθην, ονομάζονται 
ελληνικά «δεξιοί». Μήπα>ς λοι
πόν αύτοί οί «δεξιοί» είναι.... 
αριστεροί;

Μετά τήν άπογοήτευσι πού 
ρπέστην άπό· τούς «ύιτεραρι- 
στερούς» «αριστερούς», πίστευ- 
σα πράγματι, δτι εϊς τήν Ε λ 
λάδα μπορεί αριστεροί νά ή
σαν οί «δεξιοί»... εργάτες.

Δυστυχώς, διεπίστωσα δτι 
ούτε αύτό συμβαίνει. Ά π ό  συ
ζητήσεις πού έκανα μέ τούς λε
γομένους «δεξιούς» κατάλαβα 
δτι δέν είναι... αριστεροί. Γ ια 
τί δέν άπήργησαν ; Μόνο καί 
μόνο επειδή τήν άπεργία τήν 
εκήρυξαν οΐ λεγόμενοι... «άρι- 
στεροί», ’Εάν οί «αριστεροί» 
δέν εκηρυσσαν άπεργία, τότε οί 
«δεξιοί» θά μετεβαλλοντο εϊς 
"Ελληνας «άριστερούς» ή Ε υ 
ρωπαίους... δεξιούς καί θά ά- 
πήργουν, ένώ άντιθέτως οι "Ε λ 
ληνες «αριστεροί» θα έγίνοντο 
φανατικοί "Ελληνες «δεξιοί» ή 
Εύριοπαΐοι αριστεροί καί θά 
πήγαιναν στή δουλειά τους!! 
(Σημ . « Λ α ο υ τ ζ ί κ ο υ » :  
Μπάς μάς κάνει καζούρα ό 
’Εγγλέζος ;)

Ώστε οί «δεξιοί» "Ελληνες 
εργάτες δέν είναι... άριστεροί. 
Άλλά μήπως τουλάχιστον οί 

(Σννίχρια εΐς τήν 2αν σελίδα)
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εΛΑΛνρ·ο

Στόν Εισαγγελέα
'Αγαπητέ Εισαγγελέα 
σ’ αύτόν τόν τόπο τόν» ρημάδι 
πού «θάλλει ή έλαια* 
πώς δέν ύπάρχει λάδι ;

Ε ί δ η σ ι ς  ψε υδ ής . . .
Πληροφορούμεθα έγκύρως, δ· 

τι στερείται άληθεΐας ή είδη- 
j σις καθ’ ήν 6 Μακαριώτατος 
έρωτηθείς παρά δημοσιογρά

φων έπί τοΰ έάν 9ά προταχθή 
τό δημοψήφισμα τών έκλογών, 
άντί άπαντήσεος... Εύλόγησεν 
τά γένεια τοο.



ιιν . . . .Μ\οχραφ\ΰ($
Γ Γ .'Κ Α Φ Α Ν Τ Α Ρ Η Ν . Είπατε δ 
τι «6 σχηματισμός πολιτικής 
κυβερνήσεως καθίσταται δυνα
τός _μόνον διά τοΟ παραμερι
σμού .τοΰ πολιτειακού ζητή
ματος».

Έ φ ’ δσον τό σημερ'νό πολί
τευμα είναι ή Βασιλεία διά 
τοΰ «παραμερισμού του πολι- 
τειακοΟ ζητήματος» θά παρα- 
μεΐνη toyOouoa ή Βασιλεία. 
Μήπως-δ μή γένοιτο—γίνατε 
βασιλόφοων ;

ΑΡΤΟΠΟΙΟΝ. Ούδείς δύνα 
ται νά σδς ύποχρεώση «ά πλη
ρώσετε.

Έ ξ  δλλου αύτό Απαγορεύε
ται καί άπό τόν νόμον, διότι 
Βέν έπιτρέπεται—καθώς θά ξέ
ρετε—ή πώλησις λιρών.

Μή πληρώσετε λοιπόν, δν 
θέλετε νά άποφύγετε τήν φυ
λακή.

Υ. Γ. Είμεθα'βέβαιοι δτι κατά 
τήν κ^ήρωσι τών ειδών ίματι 
σμοϋ σδς ?πεσε ίδιόβρονο.'Ε  ;

ΣΥΝ ΤΑ Ξ ΙΟ ΥΧΟ Ν  Ι.Κ.Μ. Ιον)

Όμπρέλλες δέν θά διανεμηθούν.
2ον) ‘Η πραγματική τιμή τοΰ 

εΙσιτηρίου είναι αύτή πού μδς 
γράφετε, δηλαδή δρχ. 14 καί 
δχι 15. Έπεκράτησε δμως νά 
είσπράττουν ol είσπράκτορες 
15, Έ φ ’ δσον δέν τό γνωρίζατε 
τόσο καιρό καί πληρώνατε 15, 
νομίζομε δτι δικαιούσθε, ώς ύ- 
ποστη_οίζετε, νά στραφήτε δι’ 
Αγωγής κατά τής «Εταιρείας 
Μεταφορών» και νά ζητήσετε 
άναδρομικώς νά σδς έπιστρέψη 
τάς δραχμός πού σδς έπαιρνε 
άδίκως έπί 7 μήνας.

Έχουμε τήν γνώμη, δτι Α
σφαλώς θά κερδίσατε δικαστι- 
κώς, έάν—δπως μδς γράφετε— 
εΐσθε είς θέσιν νά συγκεντρώ
σετε τούς Αναγκαίους μάρτυ
ρας διά τής καταθέσεως τών 
όποίων θά Αποδείξετε- τήν έπί 
πλέον καταβολήν έκάστης 
δραχμής.

3ον) Διαβιβάσαμε τά συγχα
ρητήριά σας είς τόν κ. θ. Σ ο 
φούλη.

K o i v t i f r i K a
Πένθη

Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Ο Ι. . .  Μ ΑΡΞΙΣΜ ΟΙ 
ft " Μ Η . . .  Χ Ε Ι Ρ Ο Τ Ε Ρ Α , ,

(Συνέχεια εκ τής 1ης σελίδος) 
«δεΕιοί» εργάτες είναι... δεξιοί; 
Δυστυχώς οΰιε at»to συμβαίνει. 
Γ  ιατί; Διότι δπως είπαμε άνω- 
ιέρω οί «δεξιοί» εργάτες κά
νουν πάντοτε τό αντίθετο άπό 
τούς «αριστερούς». Άφ οΰ δ
μως ol «αριστεροί» δέν είναι... 
αριστεροί, πώς οι αντίθετοί 
τους θά είναι... δεξιοί; .Μέ άλ
λους λόγους, σέ ενα τόπο ποΰ 
δέν υπάρχει αριστερά, πώς διά 
βολο θά ύπάρχη δεξιά;

Ό  κ. Μπέβιν φαίνεται δτι 
δέν έχει έμβαθύνει εις τήν ελ

ληνική πραγματικότητα καί δι’ 
αύτό ΰπεστήριξε τήν λεγομένη 
έλληνική «δεξιά» μέ τήν ίδέα 
προφανώς δτι αποτελεί τήν... 
αριστερά.

Πιστεύω δτι έάν πέση ποτέ 
στά χέρια του ή επιστολή μου 
αύτή.θά κατατοπισθή έπί τών 
ελληνικών πραγμάτων, δσο φυ
σικά μπορεί νά κατατοπισθϊ) 
έπ’ αύτών ενας “Αγγλος συμ- 
βουλευόμενος “Άγγλους.

Με*ά τιμής 
ΕΡΝ ΕΣΤ  ΟΥ Ι=ΛΣΩΝ

Ό  σύνδεσμος τών Ελλήνων 
βιομηχάνων έπί τη άναγγελ(ςι 
τής παραιτήσεως τοΰ κ. Βαρ- 
βαρέσου-δι’ άνακοινώσεώς του 
έξέφρασεν τήν λύπη του.

Ό  «Λαουτζίκος» συλλυπεϊ- 
ται τούς Βιομηχάνους καί τούς 
εΟχεται νά τό εΟρουν άπό τό 
Θεό.

Αωοεαΐ
Ό  κ. Ν.Δ.Δ. δημόσιος ύπάλ

ληλος, έπί τη συμπληρώσει τε
τραετίας άπό τής ένάρξεως τοϋ 
άλησμονήτου ΦΘινοπώοοιι τοΰ 
1941 διέθεσεν εύνενώς ύπέρ τών 
άναξιβπαθούντωι' καί βαρβαρε- 
σοπλήκτων Αρτοποιών πέντε... 
φάσκελα.

Τ Ο  Θ Ε ΙΟ Ν  Κ Η Ρ Υ Γ Μ Α η
Τήν προσεχή Κυριακήν ό κ. 

Λ. Πηνιάτογλθυ θά δμιλήστ) 
άπό τών στηλών τοΰ «Έλλη 
νικοΟ Αίματος» έπί τοΰ θέμα.· 
τος; «Μή μείνη οΟτε ρουθοΟ· 
νι».

(Ίδιαίτεραι προσκλήσεις δέ 
θά σταλώσι).

Θ Ε Α Τ Ρ ΙΚ Α  Ν Ε Α

Ό  πιθανός καιρός τής αΰριον.
*0 καύσων έπανήλθεν. Α να 

μένεται ή έκδήλωσις νέας ηροσ· 
παθείας πρός σχηματισμόν πο
λιτικής κυβερνήσεως.

IfflKH  .
Α Γ Ω Ν Ε Σ  Π Υ Γ Μ Α Χ ΙΑ Σ ]

Τό μάτς τοϋ κ. Βκοβαοέσου 
μετα τών Οργανωμένων τάξεων 
δληξε μέ ήτταν τοΰ κ. Βαρβαρέ· 
σουείςτά σημεία καί... τέρατα.

Σουρρεαλιστικοί πίνακες

—Ό  θίασος Ε.Α.Μ. Ανεβίβα- 
σεν τό gpyov «Έθνικαί διεκ
δικήσεις».

—Τόν ρόλον τής πρωταγω- 
νιστρίζς έκράτησαν ώς πάν
τοτε o l «‘Ανατολική Θράκη» 
καί «ΚΟπρος».

—Ή  «Βόρειος Ήπειρος» καί 
ή «Διαρρύθμισις τών συνόρων 
πρός τήν Βουλγαρία* ένεφα- 
νίσθησαν είς έπεισοδιακούς 
ρόλους ύττηρετών.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΙ. «Μεϊς; Μπά!ΐ» 
ΙΒ Α Ρ Β Λ Ρ Ε Σ Ο Σ .  «Ό άποθα- 
νών δεδικαίωται».

Π. ΒΟ ΥΛ ΓΑ ΡΗ Σ . «=αναπέ- 
στα Μαέβιν γιατί.,.τά ξέχασαν».

Μ ΑΚΑΡΙΟΤΑΤΟΣ. «Μακαρι- 
ώτατοι οί.,.κατέχοντες». ('Ονει
ρόδραμα).

«Τ' είχες Γιόν^η, τ’ 
πάντα».

ΙΓΙΠ ΙΣΙΪΙΣ ΙΙΟΠΗΣ Β3ΥΑΓΑΡ1ΑΣ
«Ή σοβιετική κυβέρνησις θά 

προμηθεόση είς τούς βουλγά- 
ρους...κτηνοτροφΐκάς ,τροφάς.

* i

ΕΝΔΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΕ- 
Μ0ΜΥΛ02ΤΡ1Φ0ΓΥΡΙΣΜΑΤΑ

(Πίναξ τοΟ κ. Η Κ Α Ν Ε / Ο Π .Σ )
Έβγαλες βιβλιάριο;
Όχι. Έχουμε... «άποχή»!

ΕΙς χωρίον τής Κρήτης ύπη- 
ρετεΐ ό δημοδ.δάσκαλος Ν. 
Παπαδάκης ό όποιος δύναται 
νά θεωρηθή ώς ό πλέον ιδιόρ
ρυθμος δημοδιδάσκαλος τής 
Ελλάδος. Διά νά σχηματίσετε 
ιδέαν περί τοϋ Ιδιορρύθμου 
τοϋ χαρακτήρος του σδς άνα 
φέρομεν, 5τι ό Ν. Παπαδάκης 
δέν ύπέβαλεν αίτησι μεταθέ- 
σεώς του είς τάς ’Αθήνας.

Κοατεϊ ή σκέψις νά τοΰ δο- 
θή ό Ταξιάρχης τοϋ Φοίνικος.

•
Ό  κ. Έμμ . Τσουδερός παρέ· 

μείνε καθ’ δλη τήν έβδομάδα 
Ανεξάρτητος δημοκρατικός. .

Ό  πολίτης Ν. Νικολάου κα- 
τώρθωσε νά Απόκτηση έκλογι- 
κό β βλιάριο διαθέσας μόνο 
δύο έργασίμους ήμέρας.

•
Ή  Ανάθεσις τοΰ ’Υπουργείου 

Εθνικής Οικονομίας είς τόν κ. 
ΜιυρΙκην προεκάλεσε κατά- 
πληξιν διότι ό κ. Μαυρίκης δέν 
άνήκει εις τήν ύπη^εσία τής 
Εθνικής Τραπέζης.

Ν Ε Α  Β ΙΒ Λ ΙΑ

Ν. Ζ - Χ λ Ρ ΙΑ Δ Η  : «Άνδρέας 
ό Βολιώτης» (Αύτοβιογραφία) 

Λ ΓΚ Ο Π  ΚΟ ΥΚΟ ΥΕΖ ΙΑ Ν  : 
«Γκάπα—Γ_κάπα—έμψιλόν καί 
παστουρμάς» (Κοινωνιολογική 
Ερευνα).

Κ. Β Α Ρ Β Α Ρ Ε Σ Ο Υ  : «’Ανεμώ
νες στόν Ανεμο» (Οίκονομολο. 
γικ«  ποιήματα).

ΗΛ. Τ Σ ΙΡ ΙΜ Ω Κ Ο Υ ; (Άπάν- 
τησ*ς είς Ν. Ζχχαριάδην), 
«Πώς έθυσίασα τήν άξιοπρέ- 
πειάν μου».

Γ ΙΑ Ν Ν Ο Υ  Τ Σ ΙΡ ΙΜ Ω Κ Ο Υ : 
(Έκδοσις «‘Υπερπέραν») «ΥΙέ 
μου, ΥΙέ μου».

Δ. ΛΑΜΠΡ«>ΚΗ : «Ή πεπο 
νόφλουδα διά μέσου τών αΐώ* 
νων».

Γ. Λ, ΒΛ Α Χ Ο Υ : «Τό κομπό 
δεμα τ^ς Σταμάτως καί άλλα 
έθνικά γεγονότα».

Είπεν αύτόν τόν Τόπο... «χο- 
[πριά»

β Τββώντς— σοβιετιχός... εΰβυ 
(μογράφβς 

Ή  λέξη μή οάς φαίνεται βχ·
[ρειά.

Στον Τβούντς τών τόπο τον 
(λαμπρόν

τό πνεϋμα σχέπααεν ό τάφος 
χ« Ι έτσι. ατό Ιδίωμα...  «Καμ 

[πρών»
βί πνευματώδεις συγγραφείς 

{μιλάνε 
περί πολλών πραγμάτων 
καί τά αυντρβφία χάβχβυν χαί 

[γελάνε
έν μέοω... αρωμάτων.

Θεός φυλάξοι...
Ν * ί ! έ Παραακευόπουλβς 
είναι άξιοαέβχατος, 
μά—3* τό φτιάξω δεν μπβρω — 
άν χαί Παρασχευόπουλος 
θέλεις... άπαραοχεΰΜβτος 
νά μιτήχε ατό χορό ;

Ούδέν
άνεκοινώθη

€βΟ  Χ ιροχϊ ο θά άνσφέρπ εϊ* 
τούς . . . προγόνους τον, On 
£σι>νθηκολόγησ*ν».

(ΧθεσιναΙ έφ^μεριδβς)

Γειά σου, λαέ ... ' ξεφτέρι!
Γειά σου, λαέ τών Ιαπώνων! 
ΕΙς τούς προγόνους άναφέρει 
μέ σπαραγμόν καί πόνον, 
πώς άνευ δρων παρεδόθη, 
πώς £χει πάθει νίλα. . .

Μέχρι στιγμής έκ τών.. . προ- 
| γόνων

ούδέν... άνεκοινώΐη !
Καί ε!)?α μιά . ..  σκασίλα ! ! !

Βουλγαρία
Εΐνε Κράίος.,. «Αδελφόν» 
κουκουέδων τε καί «φόν».
Έ κ  τών άνω δέ σαφών 
συμπεραίνεις «πί καί φί» :
ΟΙ «Αδελφοί» τών Αδελφών» 
είν’ καί κείνοι... «Αδελφοί».
"Οπως λέει ό ντουνιδς: 
«Ό λ ’οΙ γύφτοι μιας νεννηδς».

Γ ιουγκοσλαυΐα
Μόνο στή Γιουγκοσλουΐα 
θά γλυτώσω άπό τή βία, 
θά ξεφύγω άπ’ τήν φρίκη 
τών... «έγγλεζοφοσιστών».
ΟΙ Τιτίκες κι’ ol Τιτίκοι 
έχουν κράτος... θαυμαστόν ! I
Κεί νά δήτε «λευτεριά» 
καί δρεπάνια καί σφυριά! ! !
Τούς σκοτώνουν τούς κρέμαν, 
τούς ρημάζουν τά χωριά, 
τούς ληστεύουν τό πουγγί, 
μά ποτέ δέν βλαστημάν. 
Χαίρε, ώ χαϊρε, «λευτεριά», 
«λευτεριά» . . .  μουγγή 11

Ρουμανία
Δέν τά μάθατε βρέ παϊδες *, 
Κυνηγούν στή Ρουμανία 
τόν ΛΊανΙου μέ μανία' 
μανιώδεις... κου- κου - ρέδες. 
(Όποδοί τοΰ Κου - Κου ΡοΟ 
ή άν θές τοΟ. . .  κουτουροΟ).

*

Ό  Γκροζέα έκεΐ πέρα 
καθαρίζει τελευταία 
τούς Ρουμάνους σάν τά ζά. 
Μά ζυγώνει κοί ή μέρα 
πού θά φάη ό Γκρ'οζέα 
καρπαζέα— καρπαζά.

Ό ταν φανερωθούνε 
τά δσα μαγειρεύουνται, 
τότε ol κου - κου - ρέδες 
θά πδν νά... κουκουρεύωνται.

ΗΕΙίΙΡΙίΙΜΜΝ
— Πιστεύεται δτι συντόμως 

θά έπέλθη συμφωνία μεταξύ 
τής Κυβερνήσεως καί .τών έκ- 
προσώπων τών βιομηχάνων διά 
τήν βιομηχανοποίησιν τών πρώ
των ύλών τής ΟΟνρρα.

— ’Επικρατεί ή γνώμη δτι 
θά προηγηθή τό δημοψήφισμα 
καί θά έπακολουθή3ουν αί έκ- 
λογαί.

Δέν πρέπει φυσικά νά άπο- 
κλείεται καί τό άντίθετον.



ταίαι ειδήσεις τής
Ή  Ιαπωνία i 

στήν .. . ‘Ελλάδα
Ώ ς  γνωστόν έ Αύτοκράτωρ 

Χιροχίτο άν£φ>ρε προχθές 
εΐς τούς προγόνους του, δτι 
ή 'Ιαπωνία ηαρεδοθη ε ς τούς 
έχθρπύς της καί ίζήτηοε..... 
τήν Ε/ΚρισΙ των διά ιήν συν
θηκολόγηση ΠΙ 

Λ 'γετο ι δτι δ κ. Kuo. Ραρ 
βαρ< σος μιμ» ύμε*>ος T fv  X  ρ >- 
χίτο άνέφ~ς>εν καί / ύτόι, εΐς 
τούς προγόνους του τα ιής 
άποτυχίας τών πολεμικών οί 
κσνομ κών σχ'δίω ντου, δια 
τής έξής άναφοράς :

«‘Αγαπητοί μου Πρόγονοι, 
Σίδερη, Σ β ίλ ε , Τσιρονϊκε, · 

Γκοτζαμανη κλπ.
Έπολέμησα τόν έχθρό μέ 

τ'ή μαν(α πού μίνο ό Αύτο- 
κρατορικόί Οίκος μας γνωρί
ζει νά πολεμή 

Πιστός ε ς τό πνεΰμα Σας 
διέταξα τόν λαό Μου νά ά- 
μυνθή μέχρις.... έσχατων. Α Ι ί 
άναμνήσεις τή/ ' ήρωϊκής πεί ! 
νας πού τόν δ 'δ ά ό τ ϊ  Έ σ ε ΐς ,' 
άγάπητίί μου Πρόγονοι, ένε !

Μ Ε Τ Α  Τ Η Ν  Π Α Ρ Α Ι Τ Η Σ Ι Ν

Καλός άνθρωπος ό καϋμένος... Πώς τό εκαμε αυτό ;
Είπαμε νά τόν βρίζουμε, άλλά δχι κοί νά τόν χάσουμε κιόλας..,

01 ΕΛΛΗΝΕΣ ίβΛΠΊΚΟΙ
Ε Π ΙΤ Ι Μ Ο Ι Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑΤΑΙ Τ Ο Υ " Λ Α Ο Υ Τ Ζ Ι Κ Ο Υ ..

Χ α ί ρ ε τ ε ,  κ ω μ ι κ ο ί  μ π ο ύ φ ο ι »«

Νά μοΰ« ϊ μ . ^ ϊ ί . ’  “ ° ϋ “ ς : , Νά Λ »  * * " “  ο-, ™μ.>ώ ζή,,μα, μ ί „ >  δ ™ ,»·
Ήττήθην. ι λιτικοι,ασικηδες, ντερμπετερη- : λογία οτι ή υπηρεσιακή κυβέρ-
Σχωράτε Με καί θεός σχω- δες πολυμήχανοι, επίτιμοι συν-1 νησις περιλαμβάνει εΐς τούς

ρέση Σας». εργάτες ιο ί «Λαουτζίκου». Δένί κόλπους iric
Εκ  των προγόνων έλήφθη = /  ̂ , ,

ή έξής άπώνττρις : αφήνετε να πέραση ήμερα χω
«Κοινή ή τύχη καί τό μέλ·! <?*ζ νά έπιδείξετε τό ταλέντο

σας ώς κομικών ΧαΙ μάλιστα 
κωμικών μπούφων.

Βρήκατε ευκαιρία διά της 
f παραιτήσεώς τοΰ κ. Βαρβαρέ 

Οί άπολυθέντες άνδρες τής σου νά διασκεδάσετε καί πάλι 
•Ορεινής Ταξιαρχίας καί τόΰ Τ&ν Χαλ „ (πωρ0 Ελληνικό λαό.
ΊεροΟ Λόχου, έχοεώθησαν μέ « , „, Λ _ '  . „  U  ενας σας επροτεινε οτιτήν άξίαν των είδων ιματισμού g > .. {} -

λον... άόρατον».

Η I l i lM  irrilDMOKOm- -

επροτεινε
τά όποια μετεχειρίσθησαν κατά οικ®ν°*ηκα
τήν στρατιωτικήν των ύπηρε-1 τΤ,ζ- Ελ\αδ,°«  π? ε5ΐει. ν“  ^  , , » . , πρώτα οι εκλογες κι επειτά τοσίαν. Η χρέωσις έγενετο εΐς s . / 5, , .  _ . δημοψηφισματιμάς μαύρης άνορας. r  Τ

Αρμόδιος ύπάλληλος άπό 
τόν όποιον έζητήσαμε έξηγή· 
σεις διά τήν έν λόγω χρέωσι 
μας έδήλωσε:

— «Ποιός τούς εΓπε νά κατα- 
ταχθούν έθελονταί; Τούς ύπο- 
χρέωσε κανένας ;*

‘Εν πάση περιπτώσει δέον νά 
άναφερθή—πρός τιμήν τών άρ-

Ό  άλλος, δτι «πρέπει μέν 
νά προηγηθοΰν οΐ εκλογές άλ
λά νά γίνουν μέ... αναλογική 
διότι ή πλειοψηφία τοΰ λαοΰ 
δέν θέλει τό πλειοψηφικό ώς 
παρέχον τό δικαίωμα διακυ- 
βερνήσεως τής χώρας υπό τής... 
πλειοψηφίας». Μέ άλλους λό

μοδίων δτι οΐ άπολυθέντες έ- 'νους ή πλειοψηφία είναι ένάν- 
θελονταί δέν έχρεώθησαν μέ 
τήν άξίαν τών φυσιγγίων τά
όποια κατηνάλωσαν είς τόν. 
πόλεμον.

Πάλι καλά.

τΐσν τής... πλειοψηφίας.
“Αλλος επροτεινε δτι μόνο 

μία κυβέρνησις αντιπροσωπευ
τική μπορεί νά λΰση τό οΐκο-

— «Καί μή είσενένκεις ήμάς είς Πειρασμόν...)

άνομοιογενή 
στοιχεία» ένώ προφανώς ή αν
τιπροσωπευτική ώς περ.ιλαμβά- 
νουσα εκπροσώπους δ?ων τών 
κομμάιων— άπό τής άκρης α
ριστερός μέχρι τί̂ ς άκρας δε

ξιάς— θά είναι άπολΰτως... δ- 
μοιογενής.

"Ενας άλλος επροτεινε δτι. ή 
Ελλάς θά άνορθωθή μόνον 
εάν οΐ εκλογές γίνουν τήν... 
άνοιξι !!!

Νά μάς ζήσετε "Ελληνες πο
λιτικοί, Επ ίτιμοι συνεργάτες 
μας !!!

Καταπληκτικό χατώρ- 
8ί>μα συντάκτου μα;

Συνέντευξις μέ 
τήν κ. Γ ι ο υ γ κ ο σ λ α υ ϊ Κ Γ |  

Δημοκρατία j
“Αψηΐφών ικάθε κίνδυνον εί* 

σήλθα είς τό ΓιουγκοσλαδιΚόν 
Εδαφος διά νά συναντηθώ .μετά 
τής πραγματικής Δημοκρατίας 
καί νά τής πάρω συνέντευξιν.

Μετά πολλάς περιπετέίας συ- 
νηντήθην μετά τής Δημοκρατί
ας σήμερα τό πρωί.

Πρόκειται περί γυνοηκός άκα 
θοριστού ηλικίας.

Εΐνε τόσον πολύ ιμακυγιαρι- 
σμένη ιμέ χτυπητό ρούζ, ώστε 
δυσκολεύεσαι νά ικαταλόίδης 
παιά εΐνε τά πραγματικά της 
χαρακτηιρίοτιικά.

Διχττυχώς δέν ήδυνήθην νά 
τής πάρω σιη*έντευξιν διότι εί
ναι... κωφάλαλος.

Ε Ν Ι  Τ Η Λ Ε Γ Ρ Ά Φ Η Μ Α
Πρόςντήν Κ . Ε .  τοΰ Ε Α Μ  

εστάλη τό έξής τηλεγράφημα: 
«Ένω σις Παραγωγών Μεσ

σηνίας άδυν«τοΰ®α μεταφέρει 
εΐς ’Αθήνας, λόγφ έλλείψεως 
μεταφορικών μέσων, τομάτεα 
καί λοιπά ζαρζαβατικά παρα- 
καλεΐ Ύμετέρας 'Εξοχότητας 
δπως περιοδεύσετε είς Μεσση
νίαν πρός συγκράτησιν τιμών».

(Έ ν ω σ ις  Γεωργικών Συ- 
νεναιρισμών Μεσσηνίας}·

Καί νεον...
‘Υπό τοΰ ΔιευΘυντοΰ τής έβ- 

δομαδιαϊας έφημερίδος «Νέος 
Κόσμος» κ. Άντ. Νικολοπούλου 
ίδρύθη καί νέο Σοσιαλιστικό 
κόμμα διά τούς έξής λόγους: 

Ιον Διότι έπρεπε νά ίδρυθή. 
2ον Διότι έάν δέν ίδρύετο θά 

Ελλειπεν.
3ον Διότι, ή Ελλειψίς του παρ’ 

ήμϊν ήτο αισθητή.
4ον Διότι ύπήρχον μέν ίτερα 

σοσιαλιστικά κύμματα άλλά 
αύτό δέν ύπήρχεν.

Τάς αιτιολογίας ύπ’ άριθ. 
5ον—ΙΟΟον τάς παραλείπομεν 
λόγω έλλείψεως χώρου. Μπο
ρείτε νά τάς διαβάσετε εις τόν 
«Νέο Κόσμο».

UW1 ΟΟίΟ ΑΗΜΒΦ.ΑΗΣ ΕΙΝΑΙ
Ν γΟ ΡΚ Η  (ίδ. Υπηρεσία).·^ 

Ό  Νικητής τοΟ κατά τής Ια 
πωνίας πολέμου Στρατηγός 
Μάκ "Αρθρουρ είναι αύτή τή 
στιγμή τό δημοφιλέστερο πρό
σωπο τής 'Αμερικής. Κστερχό- 
μενος^τυχόν είς έκλογάς θά 
ήδόνατο νά λάβη περισσοτέ- 
ρας’ ψήφους και άπό τόν πρω- 
τοπυγμάχον Τζάκ Ντέμσεϋ.

( i !  EH ΤΟΠΟΙ! EAH0L
•Έλάβομεν καί δημοσιεύομεν 

εύχαρίστως τήν κάτωθι έπι
στολή :

Κύριε Διευθυντά, 
Άνεγράφη εις τάς ήμ-ερησίας 

έφημερί5ας,<Λτι τά άδιάβροχα 
τής Οΰνρρα διενεμήθησαν σκαν 
δαλωδώς μεταξύ τών ύπαλ· 
λήλων τοΰ ύπουργείου τοΰ ’Ε 
φοδιασμού καί των φίλων τους 
καϊ κατά συνέπειαν, δτι ή διε 
νεργηθεΐσα κλήρωσις ήταν 
είκονική.

Πρός άποκατάστασιν τής άλη· 
θείας καθιστώμεν γνωστόν δτι 
ό έκ τών κληρωθέντων διά νά 
λάβουν άδιάβροχα Ν< Στράτο· 
γλού δέν είναι ύπάλληλος τοΰ 
ύπουργείου ’Εφοδιασμού οΰτε 
φίλον τινά ύπάλληλον ϊχει καί 
έν τούτοις...Ελαβε άδιάβροχο.
(Έ κ  τοϋ ύπουργ. Εφοδιασμού)

—  Σ έ  τρία τέρμενα θά πέσης. "Α μ α  μέρες είναι, 
βδομάντες είναι, χρόνια εΐναι, ντέν ήξέρω τί είναι...

ΙΙΚΙΙΙΙΙΙΕΥΚΡΙΙΗΣΠ Ϊ5  ΐ ϊ  ϊ ϊ δ

Α Θ Ω Ο Σι _______ ,
Ό  κ._ Μυλωνάς δέν μετέσχε 

εις τφς προσπαθείας ανατρο
πής τής Κυβερνήσεως.

(Έκ τοϋ πολιτικού γρα
φείου ιού κ. Μυλωνά)

Διευκρινίζεται, δτι ή όδός 
Πανεπιστημίου μετωνομάσθη 
είς δδό Βενιζέλου πρός τιμή 
τοΰ Ελευθερίου Βενιζέλου και 
δχι τοΰ υΐοΰ του Σοφοκλή.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Ποία ΰπήρξεν ή «θέσις» τών 

κομμουνιστών έπί τής παραι- 
τήσεως Βαρβαρέσου;

Έπίθεσις κατά τής πλουτο
κρατίας διότι έριξε τόν Βιχρβα- 
ρέσο. Έπίθεσις κατά Βαρβα
ρέσου διότι είναι όργανο τής... 
πλουτοκρατίας.

ΚΑΙ ΤΟνΓίΑΠΟΝΑΪ
ραδιοφωνικός ιτταθμός 

τής Σόφιας ανήγγειλε δτι ή 
συμβολή τής Βουλγαρίας είς’ 
τήν νίκην τής ’ Απω ’Ανατολής 
ύπήρξεν μεγάλη καί έκτιμάται 
δεόντως έν Μόσχα.

Σημ. «Λαουτζίκου». Περί τοΰ 
οτι έκτιμ&ται έν Μόσχα ονδεμία 
άμφιβολία υπάρχει.

Έλάβομεν καί δημοσιεύομεν 
τήν κάτωθι επιστολήν :

Κύριε Διευθυντά,
Έγ^άφη εϊς τάς καθημερι-i 

νας εφημερίδας, δτι ό πνευμα
τικός ελλην κ. ^ωαννάκης Γ ε 
ωργάκης λαμβάνει μηνιαίως 
διά τήν έν Αονδίνω πνευματι
κήν δράσι του 600 χιλιάδας 
δρχ. καί δτι τό ποσόν αυτό 
ισοδύναμε! μέ τόν μισθόν 20  
τμηματαρχών τοΰ δημοσίου.

Τά άνωτέρω είναι ανακριβή, 
διότι αΐ 600 χιλιάδες αποτε
λούν τόν μισθόν τριάκοντα 
τμηματαρχών καί τριών Διευ
θυντών.

Μετά τιμής 
Α. Μ.

Τμηματάρχης Υ πουρ
γείου Οικονομικών

ΟΤΟΙΙΣ IffjcJΒΟΥλΗΡΙ
Ό  κ. Βούλγαρης επεοεν 

και...Ικτύπησε στό πόδι.


