
ΣΤΑ  A IN — Έμεΐς δε &ά τά ταονγκρίσουμε ποτέ

“ΑΕΥΤΕ ΛΑΒΕΤΕ ΦΟΣ„

A H A JT A lli AAQN
Λαμπρής ήμερα εύτυχισμένη 
λα©ι δοξάζουν τον ©εόν 
τώρα παντού στήν οικουμένη 
Εγινε Άνάστασις λαφν.

Of πάντες, μέχρι τών μικρών, 
ενώστε ολοι τή ζωή σας.
«Λαβς άνέστη έκ νεκρών 
τον Φασισμόν καταπατπσας,..»

* * *
•Έτσι ©ί λαοί ψάλλουνε ολοι 
μέ τις φωνές τους ένωμένες 
στ’ "Α γιου  Φραγκίσκου έκεΐ τήν 

[πολι
μέ τις λαμπάδες Αναμμένες.

* * *
Koci οί λαοί—ξέρουν καλά— 
τβ φώς έπήραν τής λαμπάδας 
στήν ’Αλβανία έκεΐ ψηλά 
&π’ τή θυσία τής 'Ελλάδας.

Α . Γ .

ΚΟΛΩ ΝΑΚΙΩΤΙΚΑ ΓΟ Υ ΣΤ Α

0 ΕΡ02 0 Π0ΑΥΓΛΠΠΟΪ!
Πώς μπερδεύονται τά πρά

γματα! "Οταν ή Λουλοΰ τδχε 
μέ τόν Τζιοβάνι τόν καρα- 
μπινιέρο τοΰ ελεγε:

«’Αγάπη μου!».
Ό ταν τά έψησε μέ τόν 

Φρίτς τόν Γ κεσταπίτη τοΟ 
ελεγε:

«Μίο άμόρε!».
Όταν τ&φτιασε μέ τόν 

Νώντα τό Σαλταδόρο τοΰ 
έλεγε:

«Μάϊνε λίμπε».
Τώρα πού τάφτιασε μέ τόν 

’Εγγλέζο τό Τζών τοΟ λέει: 
«Μίο κάρο! Μάϊνε λίμπεν». 
"Οταν θά τά ξαναφτιάση 

μέ τόν Νώντα τί θά τοΟ πή;

ΤΟ ΒΆ Ψ ΙΜ Ο
Ή  Κυβέρνησις Βούλγαρη 

άποφασισμένη νά μήν έπιτρέ 
ψη καμμιά κομμουνιστική έκ- 
δήλωσι, άπηγόρευσε νά βά
φουν έφέτος τ’ αϋγά... κ ό κ 
κ ι ν α .  Κατόπιν τούτου οΐ 
βασιλόφρονες, βλέποντες καί 
τό γενικό ρεύμα τοϋ λαοΰ, 
άπε φάσισαν ,νά τά β ά ψ ο υ ν  
μ α 0 ρ α Γ

ΝΙΑΜ-ΝΙΑΜ.. ΠΑΡΤΥ.
Συζυγικός καυγάς ατό διαμέ

ρισμα της όδοΰ Πατριάρχου ’Ιω
ακείμ. Ή  κυρία ελαβε πρόσκλη
ση γιά νιάμ-νιάμ πάρτυ στό ξε
νοδοχείο τής Μεγ. Βρεττανίας. 
Ο κύριος δέν έννοεΐ ν’ άφίσει 

τήν κυρία μόνη.
—Είσαι καλά. γυναίκα, πού θά 

πας μονάχη σου νά ξενυχτίσεις 
σ’ £να ξενοδοχείο;

—Καί βέβαια πού θά πάω ! Τί 
θά πουν οί γείτονες άν δέν πάω; 
θά μας πουν καθυστερημένους, 
έπαρχιώτες, πώς έχουμε σκου
ριασμένες ιδέες. Έπειτα πώς, 
άντρα μου, θά συσφίξουμε τίς 
έλληνοαγγλικές σχέσεις;

—Μά πρώτα-πρώτα σύ δέν ξέ
ρεις έγγλέζικα.

— Ενας λόγος παραπάνω, θά 
κάνω κονβερσέϊσιον καί θά τά 
μάθω.

Η μέση λΟσις σώζει τή συζυ
γική άρμονία. Άπεφασίσθη ή μέν 
κυρία νά πάει «μόνη» ό δέ σύ
ζυγος νά έποπτεύει στούς δια
δρόμους τή συζυγική τιμή.

Έτσι κι' έγινε. Καί τή νύκτα έ- 
νώ ή κυρία παραδίδεται στάς 
άγκάλας τής Τερψιχόρης καί τών 
καβαλλιέρων της, ό σύζυγος ά- 
νήσυχος καί νευρικός παρακο

λουθεί άπό μακρυά «ίνκόγ- 
κνιτο».

^αφνικά βλέπει τή σύζυγό too 
στό μπράτσο ένό-, άξιωματικοΟ 
πού τήν όδηγεϊ σ’ Μνα άπόμερο 
σκοτεινό δωμάτιο. Μπαίνει κι' 
αύτός στις μύτες τών παπου- 
τσιών άπό πίσω άπό Sva παρα- 
βάν. Ώρισμένοι ήχοι τόκ κάνουν 
νά καταλάβει δτι σέ λίγα δευτε
ρόλεπτα τό μέτωπό του θά δια- 
κοσμηθή, όχι βέβαια άπό δαφνι- 
κό στέφανο. Τότε έπεμβαίνει, μ* 
δλη του τήν αβρότητα ποΐ. άπαι- 
τεΐ ή κολωνακιώτικη καταγωγή 
του.

—Γυναίκα! Νομίζω δτι αύτή τή 
στιγμή έτοιμάζεται νά σέ... φι
λήσει άπό πολύ κοντά!

—Νομίζεις;
—Άπαγόρευσέ του το! Α,πα- 

γόρευσέ του τοι
— Μά μήπως ξέρω έγγλέζικα, 

άντρα μου, γιά νά τοΟ τό άπα-
γορεύσω;

ΦΑΙΔΡΟΣ
Σημ. «Λαχανίδας».—Τελευταΐ- 

αι πληροψορίαι μας φέρουν τήν 
σύζυγον άσχολουμένην είς τήν 
άνάγνωσιν τής ειδικής στήλη,μας. 
«Ή άγγλική άνευ διδασκάλου» 
κατ’ έπιταγήν τοΰ συζύγου της

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΛΑΧΑΝΙΔΩΝ ΟΜΟΙΟΠΑΘΕΙΣ

ΣΤΟΝ ΤΑΦΟ Τ Ο Π  ΣΤ0Π . . . Γ Ε Ρ Η Α Ν 0ΓΣ!
Στόν τάφο τοϋ Μπενίτο 
τρανό καθήκον ητο 
εκ μέρους τών απανταχού 
Ελλήνων κι’ Έλληνίδων 
νά καταχέσουμε κι’ έμεΐς 
μιά δέσμη... λαχανίδων!

* * *  1

’Από τά περιβόλια μας
τις πιο καλές μαζέψαμε
τίς φάγαμε άλαδωτες
άφοΰ τίς μαγειρέψαμε
κι’ έπειτα άφοΰ τούς συγγενείς
τοϋ Ντοΰτσε προσκαλέσαμε
επηγαμε στόν τάφο τ ο τ

κι εκεί... τ ις  κατ αθέ σαμε !
TO ravp/

Έμεΐς ot «φίλοι* οί— Έλληνες 
Σπεύδουμε νά προφτάσουμε 
Κι’ ειλικρινή συμπάθεια 
Στό χάλι σας νά··. έκφράσουμε. 
Γιατ είχαμε Ράϊχ κι’ έμεΐς 
Μ ’ δλους τούς αρχηγούς του 
Πού Ράϊχ δέν τό λέγαιιε 
Αλλά...4η ΑΥΓΟ ΥΣΤΟ Υ!

Κ ι ’ είχαμε Χίμλερ και έμεΐς 
Χιτλερικό τσιράκι 
Πού Χίμλερ δέν τόν λέγαμε 
Μά ... Κώστα Μανιαδάκη !...

ΤΟ Δ Ρ Ε Π ΑΝ Ι

«Η ΛΑΧΑΝΙΔΑ» ΕΥΧΕΤΑΙ
Ε|Σ ΟΣΟΥΣ ΚΑΙ ΟΣΕΣ ΤΗΝ ΔΙΑΒΑΖΟΥΝΕ

■ Κ Α Λ Ο  Π Α Σ Χ Α
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Α40ΑΦ0Σ- ΜΠΕΝΙΤΟ!
’Αδόλφοςν καί Μπενίτβ. 

Φύρερ  καί Ντοΰτσε Σ υ 
ναντιόνταν στο Μπρένερο 
κΓ  έτρεμε η γη !.„

Προχθές συναντήθηκαν 
στό δρόμο, πού οδηγεί 
στόν *Άδη. Ό  Μουσσολίνι, 
πού ε χε ξεμπερδευτεί πρώ
τος, περίμενε κάπου. Καί 
νάσου, φθάνει κι’ ό Χίτλερ.

--’Αδολφε μου, άργησες!
—-Μέ συγχωρής, Μπενί- 

το. Ά λ λ *  ή ψυχή μου δέν 
έβγαινε fεύκολα Ξέρεις : 
«Το καλό σκυλί......

—Έγώ  ήμουνα πιο τυχε
ρός. Τελείωσα σέ λίγα λε
φτά καί τώρα πάω καθαρός 
στόν 'Άδη*

— ’Εσύ καθαρός; Πώς 
αύτό;

— Μ έ—  κ α θ ά ρ ι σ α ν  
©1 παρτιζάνοι. Α έ ν  τά- 
μα θες :

Έ κε ίνη  τί στιγμή ό Μουσ-

σολίνι έφαγε^ μιά σφαίρα 
στά ψαχνά. ^

—Τί συμβαίν»; -, ρώτησε 
άνήσυχος ό Χίτλερ.

— "Αστα, Φύρερ μου'! 
Καί νεκρόν ακόμα μέ. .Γ. 
πυροβολούν!

Ό  Χίτλερ αγκάλιασε τόν 
φίλο του και τοΰ είπε :

— "Ας  τους! Ή  ζήλεια 0ά 
τούς μείνη Έμεΐς μιά φο
ρά έμείναμε ενωμένοι . . 
μέχρι θανάτου

—Ναί, άλλά τά σχέδιά 
μας άπέτυχαν. Τόν κόσμο 
τόν πήραν οί Άγγλοα με-  
ρικανοί καί οί Ρώσσοι.

—Μ ή σέ νοιάζη! Έμεΐς  
θά κατακτήσουμε τόν . . , 
ά λ λ ο ν  κ ό σ μ ο !

Κ ι ’ ώρμησαν πρός τόν 
"Αδη· Ό  Βεελζεβούλ έκά- 
λεσε γενική έπιστράτευσι 
των δαιμόνων! . .

Α. Γ.

ΠΑΣΧΑ ΧΑΡΙΣ MANTZA-VINO!
Έφυγε ό ύπουργός μου καί πηγαίνει στό Λονδίνο 
καί τό ’φετεινό τό Πάσχα πάλι νηστικός θά μείνω.
Άπό κατοχής συνήθεια ! Νά μήν τρώγω, νά μήν πίνω, 
νά πα-σκάζω κάθε χρόνο δίχως Μ ΑΝΖΑ δίχως V INO !

Προκαταβολή μ* άφήκε τά μισά άπό τό Μάη, 
ποΟ νά φτάσουνε τοϋ δόλιου γιά ψωμί και γιά προσφάι ; 
Νηστικός λοιπόν κι’ έφέτος. Μά τήν τύχη μου τήν είδα, 
άπό κατοχής καί δόθε, Πάσχα, μοναχά μέ λαχανίδα.
Μ’ £να φύλο λαχανίδα θάχω νά περάσω 
νά τσοντάριζε κι’ έκεΐνος καί τό vino ν’ άγοράσω.
Κι’ £τσι έφέτος θάχω πάλι τήν προπέρσυνη κραιπάλη. 
Λαχανίδα τό γνωρίζω δέν ταιργιάζει μέ ρετσίνα.
Έγώ  δμως θά βολέψω, δπως, δπως, νά μπορέσω 
νά συγκρατηθώ στά πόδια, ώς πού νά είσπράξω έκεϊνα 
πού θά δόση άπ' τό Λονδίνο μαζύ μέ τό Βαρβαρέσο!

ΛΥΚΟ Ν Ο ΥΡΑΣ (Δημόσιος υπάλληλος)

Η  Κ Α Σ Σ Ι Α Ν Η  Τ Ο Υ  1945! .

— Κύριε, ή έν πολλαΐς άμαρτίαις πξριπεσοΟσα γυνή



O NTCYTSE ΚΑΙ Η... ΕΡΩΜΕΝΗ ΤΟΥ.. Π ΡΩ Τ Ο Μ Α ΓΙΑ ! ΚΑΘΑΡΑ ΚΑΙ ΞΑΣΤΕΡΑ

Η Κα Μ ΟΥΣΣΟ ΛΙΓ ί'Ι- Μωρέ πσραλυμένε, αύτές ήτανε οί 
κατακτήσεις σου ;

Η ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΓ ΠΑΝ. ΡΑΛΛΗ

ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΑΚΗ
Είνε κανείς γιά ν’ άπορεΐ πώς γιά μιά τρίχα κατσαρή 
μέ μιά παληοεπιστολή γινήκαμε κουβάρια 
κι’ άν είν’ χά σύννεφα πυκνά έγώ τά κοπανώ συχνά 
κι* δσα δέ φτάνει ή άλεποΰ τά κάνει κρεμαστάρια.
’Αλλάζουν καί παρέρχονται ώς πάντα οί Κυβερνήσεις 
καί σύ κακόμοιρε λαέ κοντεύεις νά ψοφήσεις.
Κι* ένώ είμαστε άετοί οί "Ελληνες σέ δλα 
γινόμαστε οντάρια στά χέρια κάθε Μόλλα 
γι’ αύτό στόν κόσμο είμαστε οί πλέον περιβόητοι 
άλλά ώς τί νομίζετε ώς... κοΰφοι καί άνόητοι.
Κάποιος παίρνει τήν κόρη σου άλλος σου τρώει τό σπίτι 
άλλος γιά ψύλλου πήδημα σοΟ μπαίνει μές τή μύτη 
άλλος πού σάν προστάτης σου σου τρώει τά λεφτά σου 
καί τόσα άλλα πράμματα που νά τραβάς τά... αϋτά οου
Τέλος θά ξέρετ’ δλοι σας δτι ψοφά γιά δόξα 
χρόνια ό κάθε "Ελληνας καί μία £χει... λόξα 
κι1 δποιος άπ' δλους πιό βαρειά τή λόξα έχει ψωνίσει 
ζητάει σώνβι και καλά καί νά μάς κυβερνήσει.
Μά γιά νά γίνει δμως αύτό πρέπει νά φάει τούς άλλους
καί βλέπουμε νά τρώγονται μικρούς τε καί μεγάλους
και κάθ' Μνας πολιτικός κάποιον νά λιβανίζει
που θά τόν λούζει υστέρα καί χρόνια θά τόν βρίζει
καί ό λαός άδιάκοπα άκούει τά δικά τους
άπό τούς ίδιους τά καλά άλλά καί τά.,.κακά τους
καί ύστερα σά γάιδαρος ποϋ είνε τά χωνεύει
καί τούς ψηφίζει όδιάκοπα καί χρόνια προοδεύει
καί δείγμα τών Πολιτικών τρανής έπιμελείας
είνε πού Ιγινε ή Ελλάς... γη τής 'Επαγγελίας.
’Αλήθεια είνε πώς εχουμε τήν πιό τρανή ιστορία
κι' έγώ τή... μεγαλύτερη νά ξέρετε άπορία
κι’ ώς σπλάχνο έκ τών σπλάχνων σου πού τόσο σ' άγαπώ
κοσμάκη μου μέ συγχωρεΐς γι’ αύτό πού θά πώ.
Βρέ βλάκα τρισηλίθιε σέ ρώτησε τί κάνεις 
ήρθε κανένας σπίτι σου νά δεϊ μήπως πεθάνεις 
δταν κάποτ' άρρώστησες κοί ήσουνα στό στρώμα 
άπό 'να όποιοδήποτε πολιτικό μας κόμμα;
Λοιπόν άς τά τρεχάματα καί κάθησε τεμπέλης 
καί βάλ' τό χέρι στήν καρδιά καί ψήφισε δτι θέλεις.
Έ χ ε  δμως κι’ ύπ’ δψει σου πώς δέν είν’ άμαρτία 
δπως έδώ ισχυρίζονται καί ή Δημοκρατία,
Τέλος γιά νάσαι ήσυχος έσύ μιά καί καλή 
καί τή δική μου ταπεινή άκουσε συμβουλή.
Κάτσε στήν άκρη σου έσύ καί δέν θά μετανοιώσεις 
καί οΟτε γράφτους στά παληά γιά νά μήν... τά λερώσεις!

Α Λ Κ ΙΒ ΙΑ Δ Η Σ

( ! Ενώπιον τοΟ Ειδικού Δικαστη
ρίου άπελογήθη ό Ράλλης, 6 ό
ποιος είπε τά έξής:

—'’Ανέλαβα τήν Κυβέρνησι έπΐ 
κατοχής, διά νά σώσω τόν έλ- 
ληνικό λαό. Καί κόντεψα νά τόν 
σώσω. Πρό τής πρωθυπουργίας 
μου οί "Ελληνες ήσαν έπτά έ- 
κατομμύρια. Κι* δταν παρέδωσα 
τήν έζουσία, είχαν μείνει τά πέν
τε. Κι* δν συνεχιζόταν ή Κυ- 
βέρνησίς μου, θά... σ ων ό τ αν  ό
λος 6 έλληνικός πληθυσμός καί 
δέ θάμενε κανείς, οΟτε γιά σπό
ρο, δεδομένου δτι έγώ, πού θά- 
μενα, είμαι γέρος πλέον...

Ό  Ράλλης έσκούπισε τό μέτω
πό του καί τόν μονύελό του καί 
τόνισε;

— Ό χι. δέν έρυθριώ, πού άνί- 
Χαβα τήν Κυβέρνησι.

—Δέν έρυθριατε; τόν ρώτησε 
ό Πρόεδρος.

—Ό χι, έπανέλαβε ό Ράλλης, 
δέν έ ρ u θ ρ ι ώ, κοινώς δέν 
κοκκινίζω.

ΜΑΓΙΑΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

ΤΟ...ΣΤΕΦΑΝΙ!
Μ ΑΗ μέ τό... στεφάνι σου 
Έάν θά παντρευώμαστε 
Έμεϊς ολοι οί. άντρες... θά σω- 

[νώμαστε! 
Γιατ εχει ίνα προτέρημα 
Μέσ° στά πολλά, μεγάλο 
Αλλάζεις κάθε χρόνο χι,ενα άλλο! 
Βρέ τ£ «στεφάνι» υπέροχο,
Μ ’ αύτό δέν τυραννιέσαι 
Μά τό κρεμάς στήν πόρτα σου 
Χωρίς καί νά... κ ρ ε μ ιέ σ α ι ! 
«Στεφάνι» ωραίο άνθινο 
Μ ’ αυτό σάν στεφανώνεσαι 
Δέν γίνεται... ακάνθινο 
Σάν τ άλλο... πού σταυρώνεσαι! 
Γιά νά τό πάρης φλέγεσαι 
"Εχει ευωδιές γλυκειές 
Έσύ μ’ αύτό δέν...καίγεσαι 
Μά τ’ Άγιαννιοϋ τό καις!

Ο  Τ Ζ Ο Γ Ε Σ
—  —  -♦ »-»-  -------------

Ο Μ Φ Α Λ Ο Σ Κ Ο Π Ο Ι
Μιά φορά κι’ έναν καιρό 

στό "Αγιον ’Όρος οί Καλογέ- 
ροΐ κυττάζοντας τόν άφαλό 
τους διέκριναν ένα φώς.Χρό- 
νισ καί χρόνια φάγανε σέ 
Συνόδους καί κόντρα... συνό
δους, διά νά διαπιστώσουνε 
δν το φώς αύτό ήταν επίγειο 
ή έπουράνιο... Δηδαδή σά νά 
λέμε βυζαντινολογοόσανε ...

Στόν καιρό μας οί νεώτεροι 
όμφαλοσκόποι (έτσι όνόμα- 
ζαν τούς καλογήρους τότε) 
ξεχνώντας τή φτώχεια τοΰ 
κόσμου, τό οικονομικόν άδιέ- 
ξοδον, τό γεγονός πώς τά 
Δωδεκάνησα καί ή Κρήτη 
στενάζουν κάτω άπ’ τή γερ
μανική μπόττα, περί άλλα 
τυρβάζουν.
Ξ ο λ ο  π ο ύ  μ ά ς  χ ρ ε ι ά ζ ε τ α ι !

—Οΰτε δταν... πίνετε;
"ΟΧ1· Εκτός τής μύτης 5μου. 

Ά λ λ ’ αυτήν τήν άποκηρύσσω, 
διότι είναι τό μόνον μέλος τού 
σώματός μου, πού έρχόταν σέ 
άμεση έπικοινωνία μέ τούς Γερ
μανούς.

—Μόνον ή μύτη; ρώτησε ό 
Πρόεδρος. Γιατί;

—Διότι οι Γερμανοί μέ έσερ
ναν... άπό τή μύτη!

Ή  ειλικρίνεια τοΰ κατηγορου
μένου συνεκίνησε τό Δικαστήριο. 
Κι’ δ Κυβερνητικός 'Επίτροπος 
τόν ρώτησε :

—Μπορείτε νά μας πήτε, κύ
ριε Ράλλη, γιατί δέν έρυθριατε ;

—Για νά μή νομίσουν, δτι εί
μαι... έ ρ u θ ρ ό ς, άπάντησ* ό 
κατηγορούμενος.

Κατόπιν τούτου ό Ράλλης ά- 
ναγνωρίζεται ώς μέγας έθνικι- 
στής καί μέγας πατριώτης κι’ ά- 
ποφασίζεται ν’ άνακηρυχθή «πα
τέρας τής φυλής» ή μάλλον... 
κρασοπατέρας τής φυλής I...

Μ Α Γ Ι Α Τ Ι Κ Α

'Ως πληροφορούμεθα ό κ. Πα 
πανδρέου ξεφύλλισεν μιά μαργα
ρίτα. Κατόπιν τούτου τοΰ υπε
βλήθη μήνυσίι, επί προαγωγή 
ανηλίκου !

Ό  κ. Σοφούλης λέγεται δτι 
θά δρέψη ρόδα!

Ο κ Κουλουμβάκης θά πάη 
γιά βροΰβες!

Λέγεται δτι τήν 1ην Μαΐου 
ολόκληρον τό Λαϊκόν Κόμμα θά 
εξόρμηση γιά τό μάζεμα χαμο
μηλιού!

'Υπήρχε πληροφορία δτι τό 
ίδιο άπό πνεύμα άντιπολιτειί- 
σεως θά πράξη καί τό Φιλελεύ
θερον Κόμμα. Αύτό δέν είμαστε 
εις Θέσιν νά τό διαπιστώσουμε!

Διαδίδεται επίσης δτι ομάδες 
νέων θά εξορμήσουν διά νά δρέ- 
ψουν δάφνας παρθενίας. Τό τε- 
λευταΐον αύτό άνθος έξέλιπεν 
άπό τήν Αττικήν. Τό συναντώ- 
μεν μόνον εις όρεινάς περιοχάς 
καί μερικάς παρόδους τής οδού 
Σωκράτους···

Θά έξορμήσωμεν κι έιιεΐς οί 
περί τήν «Λαχανίδα® καί θά τά 
κάνουμε... περιβόλι!

Ο  Π Ε Ρ Ι Β Ο Λ Α Ρ Η Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Μ Α Γ ΙΑ
Δρέψατε πάλιν έρασταί

Εύδαίμονες, ναρκίσσους 
Στών Π ΑΤΗ Σ ΙΩΝτούς« αγνούς» 

κι «εύώδεις»...παραδείσους! 
’Ένθα πολλά άναφύωνται 

“Άνθη σεπτής άγνείας 
Μέσα στά...«Ιδιαίτερα διά... Οί- 

[κογενείας!»
I. Λ Ο Γ Ο & Β ΤΟ Π Ο Υ Α Ο Ζ

(Μαιευτήρ)

Πρωτομαγιά τά λούλουδα άν- 
θίζουν... Φουσκοδεντριές. Τά αί
ματα άνάβουν... έξόρμησις πρός 
τά μπρός... πάντα μπρός... Νέοι 
καί νέες, γέροι καί γρηές, παν
τρεμένες καί χήρες ! "Ολοι γιά 
τό Μάη... 'Όλοι γιά νά δρέψου- 
με παπαρούνες... "Ολοι γιά νά 
πιάσουμε τό γνωστό ξύλο τοΰ 
Μάη... Τώχει ήμέρα μηδέν παρε- 
ξήγησις. Ό  καθ’ ?νας τήν εύκο- 
λία του, δπως μπορεί κι’ δπως 
τόν βολεΐ... "Ολοι γιά τό Μάη... 
Στό γρασίδι, στό βουνό, στήν έ
ξοχή, στ' άκρογιάλι.,. Στις ρεμ- 
ματιές στά σχίνα... Εμπρός νά 
πιάσουμε τό Μάη... “Οπως προ
πολεμικά νά γλεντήσουμε, νά 
παίξουμε, νά γελάσουμε, νά κυ
λιστούμε κατά πού λέει ό λό
γος και νά πειραζώμαστε λέ
γοντας ό Μνας τόν άλλον:

— Τόν επιασες;
— Έ !  δπως μπορούσα.
Νά λέη ή Σαμφώ, νά πούμε 

στή Μαρίτσα.
— Mfioi, καλέ τόν ϊπιασες;
— Τόν ιπιασα τόν εύλοημένον.

Τόν ΐχαρίκαμε, τόν ίχαρίκα-
με ίφέτος νά προσθέτει ή Κοκώ- 
να ή Εύθυμία ή Ζωντοχήρα...

Ή  έφετεινή πρωτομαγιά £χει 
πολλούς τυχερούς... Πολλοί θά 
τόν πιάσουν τό Μάη γουρλίδικα. 
Ά π ’ δλους ό τυχερότερος καί 
ό.. χειρότερος είναι (ό Ναύαρ
χος Νταίνιτς ό νέος Παντο
κράτορας καί Κλάφτα Χα
ράλαμπε...

‘Υπάρχουν καί τυχεροί δευτέ
ρου βαθμού. Ό  Γκεμπελΐνκος 
θά πή άντίο στό μικρόφωνο τών 
ραδιοφώνων. Ό  Χίμλερ θά χά
ση τήν άπόλαψη τού νά βλέπη 
άνθρώπινα κορμιά νά σπαράζουν 
κάτω άπ’ τά πόδια του... Ό  
Γκαΐριγκ πάει περίπατο καί οί 
ήμέτεροι Λογοθετόπουλος, Τσι- 
ρονίκος, Γκοτζαμάνης πάνε στό 
διάβολο. — Μεσ’ στά Μαγιάτι
κα γεγονότα υπάρχει μιά πλευ
ρά πού ιδιαίτερα μας ένδιαφέ- 
ρει τό τί θά πιάση ό κ. Σοφια- 
νόπουλος στό Σάν Φραγκίσκο... 
Δέν ξέρουμε κατά πόσον θά τοΰ 
είναι τυχερός ό Μάης... Τοΰ εύ- 
χόμαστε νά τόν πιάση μέ γειά 
καί μέ χαρά κι’ δχι νά πιαστή 
Κώτσος.

Τελειώνουμε τό χρονογράφη
μα γιατί πάμε κι' έμεϊς νά πιά
σουμε τό... Μαγιόξυλο καί συνι- 
στοΰμε στους <4ναγνώστας μας 
νά πράξουνε κι’ εκείνοι τό ίδιο.

Ο ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΣ

Mil ΝΕΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
ΤΟΥ ι Γ. JU D A N iPEO T ...
Μεγαλειότατε !

Πρώτα-πρώτα παρακαλώ ύμας, 
δπως άποκρύψετε οέ άσφαλές 
μέρος τήν παρούσα έπιστολήν 
μου μήπως καί τήν άνακαλύψουν 
οι έχθροϊ τού... σοσιαλισμού. ‘Η 
προηγουμένη μου έπιστολή ήλθε 
στό φώς τής δημοσιότητας καί 
πάραλ'γο νά πιστέψει ό κόσμος 
δτι σας... λατρεύω. Δηλαδή μέ 
συγχωρεϊτε μεγαλειότατε. ’Εγώ 
σάς ύπερλατρεύω, άν κι* <ιύτ«> 
πρέπει πρός τό παρόν νά τό κρα- 
τδμε μυστικό μιά καί τώ κόμμα 
μου είνε σοσιαλιστικο-δημοκρατο- 
προλεταριακοριζοσπαστικοπ ρ ο ο- 
δευτικό καί δέν Εχει άκόμα 6ιε- 
ρα μέλη πλήν έμοΰ !

Μιά φορά τά καιάφερα φίνα 
τόν Δεκίμβρη ! "Αν καί τώρα δ· 
λοι βγάζουν τήν ούρά τους καί 
μοϋ ρίχνονται ξετσίπωτα. 
Μεγαλειότατε,

Ό  κόσμος τώχει τούμπανο κι* 
έγώ κρυφό Καμάρι. Σας άγαπώ. * 

Ταπεινός δούλος σας 
Έγώ I

(δέν βάζω ύιτογραφή γιατί ό διά
βολος έχει πολλά ποδάρια!)

ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ!
Οι τελευταίες μάχες στό Βερολί

νο έγιναν στό Τιργκάρντεν, ποϋ θά 
9ά πή «ζωολογικός κήπος», 'Εκεί 
συγκεντρώθηκαν τά.,.ζώα οί Γερμα
νοί,  ̂πού ύπακούουν άκόμα στούς 
Ναζήδες καί πήγανε σάν ιό σκυλί 
στ’ αμπέλι.

Σ ' ένα υπόγειο καταφύγιο τοΰ ζω
ολογικοί κήπου είχαν καταφύγει ένας 
ιπποπόταμος, μιά τίγρις καί ένας 
πίθηκος. "Οπως εξακριβώθηκε άργό 
τερα, ό Ιπποπόταμος ήταν ό Γκαί- 
ριγκ, τίγρις ό Χίμλερ καί πίθηκος 
ο Γκαΐμπελς.

Κώστα ΚΟΦΙΝΙΩΤΗ
Σ Τ Α Λ Ι Γ Κ Ρ Α Ν Τ

έξεδόθη καί πωλεΐτοη εις δλα 
τά βιβλιοπωλεία

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
6.45.’ π.μ.— Χριστός Άνεση] ! Κι’ 

οί υπάλληλοι... πεθαίνουν.
Τ .— Πασχαλινή Μουσική με τό 

τραγούδι: «οί υπάλληλοι άπ’ τήν πεί
να χάσανε τά πασχάλια τους.

8'.— Αύγο-τάραχο τό κεφάλι τού κ. 
Κουλουμβάκη.

8.30'.— ’Αγγλική εκπομπή: «Ζάκ- 
χαρι... μετά τό Πάσχα!»

9.'— Ελληνική εκπομπή! Δέν θέ
λουμε πειά Ζάχαρί... "Εχουμε Ζαχα- 
ριάδη!

9.45'.— Τέλος τής πρωινής έκπο- 
μπήςΐ Πάμε γιά πατσά !

12'.— Με σ η μ β ρ ι ν ή  εκπο
μπή:  Καλό Πάσχα! Ελλάς λεύτε
ρη ή Πασ-χαλιά σου!

13'.— Άναμετάδοσις ομιλίας άπό 
τόν "Αγιο Φραγκίσκο τοΰ κ. Σοφια- 
νοποΰλου: «Είχα δέν είχα... τωκανα 
τό κόκκινο τό αύγό !»

14'.— Πασχαλινή ελαφρά Μουσι
κή ! Παπανδρέου πρός Γεώργιον Β' 
Μέ τό τραγούδι: «Θά σοΰ φέρω στό 
Αονδΐνο γρήγορα τή Πασχαλιά σου. 
Μά δπως βλέπω έδώ τή κάλπη!... άπ’ 
τό μαύρο πάς καλιά οου]»

14.45'. Ό  Γονατάς τραγουδάει: 
«Χριστός Άνέστη έκ νεκρών 
Μακάρι νάμουν σάν κι’ αυτόν!»

15' Ό  κ. Σοφούλης τραγουδάει;
«’Λλλοΰ τά κακαρίσματα 
κι’ άλλοϋ γεννούν οί κότες'»

16.10.— Ή  ώρα τοΰ παιδιού!
‘Ο Ν τίνος Τσαλδάρης άμολάει τόν 
άητό του! Καί σπάει... ό σπάγγος!

17'. Γαλλική εκπομπή. 'Ομιλούν οί 
Δεξιοί!

«Πολύ μαυρίλα πλάκωσε 
στις Δημο-Έκλογές !
Και τ’ ’Αγγλικό Ραδιόφωνο 
πικρά άπαντά «ώ ! Γιές !»

18.10.'—Λαϊκή Μουσική ύπό Τζών 
Θεοτόκη !

«Τούρνρ καί Τοΰρνε... Τουρνενέ !
Μά δέν γυρίζει άπό τήν τουρνέ!»

19.— ΙΤότ-πουρί άπό είδη τής Οϋν-
ρα : . .

Τό Αύγό τοΰ Κολόμβου,
Τό βρακί τοΰ Άλ-καπόνε.
Τό σακκάκι τοΰ Λίνκολν 
Τό πουκάμισο τοΰ . Βάσιγκτων!

20.30".— Μουσική Δωματίου : 
«Λίστ... Γκουνώ... Καβάλλο... Που- 
τσίνι καί μετά... Σωπαίν!

21'.— Τραγούδι ρεμπέτικο είς ά- 
πάντησιν τής μουσικής Δωματίου μ* 
τό τραγούδι:

«Τά λερωμένα., τ άπλυτα! *
21.30.'— Οί Πολιτικοί τσουγκρί

ζουνε ταύγόί τους κι’ αφήνουν κατά 
μέρος τόν καυγά τους !»

23.30'.— όμιλεϊ δ Λαός! «Νά μήν 
ξέρει ή δεξιά σου τί ποιεί ή άρκττε- 
ρά σου I»

24*.— «Νικήοαμε I Χριστός ’Ανέ- 
στη ! Ζήτω οί Σύμμαχοι 1»

Ο  Ε  A M Α Τ Α
Ιταλία: «Σκ... στή ψυχή τδυ!
Κουλουμβάκη : «’Ο Γ-ερως θέλει 

ξύλο.»
Σοφ. Βενιζέλου : «Ό Βασιλεύς... 

τών Βασιλέων!-
Ελευθ. Βενιζέλου : (απ’ τόν άλλο 

κόσμο !) "Υιέ μου... Υίέ μου! Δέν 
σάναγνωρίζαι!»

Πολιτικόν: «Περιπλανώμενος... ‘Ι 
ουδαίος πρωτηγω\ιστεΐ δ κ. Γ. Πα
πανδρέου!»

Χίτλερ: <Τετέλεστ«ι!>
Δημοκρατίας : «ό Ααός πρβχ»-

ρεί 1»
Βασιλικόν : «Έχετε δίκηο ας άλ- 

λάξουμ’ δμιλία !»
Λαού: «Κάλλιο άργά πάρα ποτέ» 

Νταχΰτου : «Χαίρε ώ Χαίρε έλευτε- 
ρ«ί ! πρωταγωνιστεί ή Ζαχαριάδηςί»

Β Α Σ Ι Λ Ι Κ Ο Ι
Αύτοί πού θέλουν Βασιληά 
θυμούνται τά παληά 
τήν έποχή πού έκάνανε 
βρωμιές έδώ κι’ έκεΐ 
Γ  ι’ αύτό 'νε οι μανιωδέστεροι 
τώρα Βασιλικοί.
Λοιπόν αύτοί, πού ώς γνωστόν 
είν' δλοι βρωμισμένοι 
Βλέπουν τή νίκη τοΰ ΛαοΟ 
καί στέκουν μαραμένοι.
Μά δπως λέει ό Λαός 
πού θησαυρούς κατέχει 
Βασιλικός κι’ άν μαραθή 

«τή.,.μυ ρ ο υ δ ι ά τήν 2χει». 
  . . Π Λ Λ ,

ΑΠΩΛΕΙΑ!

Ό  κ. Παπαν5ρέου έχασε τ’ 
αύγά καί τά καλάθια}..
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ΧΙΤΛΕΡ XIII ΜΟΥΪΟΛΙΗI
Ό  ένας άπό τήν πλατεία τοΰ Μι

λάνου κι’ ό άλλος άπό τά υπόγεια 
τοϋ Βερολίνου, συναντήθηκαν στούς 
αιθέρας. "Απλωσαν έκπληκτοι τά 
φτερά τους και χαιρετήθηκαν φασι
στικά :

—Βίβα Ντοΰτσε!
—Χάΐλ Χίτλερ!
—Πώς έδώ εσύ; Έγώ έμαθα πώς 

σέ κρεμάσαν ανάποδα!
—ψεύδη! “Αν εινε δυνατόν Φύρερ 

ενας κοτζάμ Μουσσολίνι νά κρεμα
στό· Δέν βλέπεις πού... πετάω; ’Αλή
θεια, έσύ πώς βρέθηκες έδώ; Αύτο· 
κτόνησες, σέ δολοφόνησαν ή πέθανες 
μαχυμενος;

—Μά... δέν ξέρω !
—Δέν ξέρεις ;
—Ίσως νάγιναν καί τά τρία μαζί!
— Καί τιάρα τι θά κάνης;
—Θά συνεχίσω τόν άγώνα μέχρι 

τής τελικής νίκης! ’Εσύ;
—Κι’ έγώ !
Δώσανε μιά στά φτερά τους κι’ έ

φτασαν στόν "Αδη. Άμέσας τούς 
παρέλαβε ένας σατανάς καί τούς ο
δήγησε στήν κόλαση. Πρώτος πή
γαινε ό άγγελος— Μουσσολίνι καί 
δεύτερος ό άγγελος—Χίτλερ. Κι' οί 
δυό κορδωμένοι, λές κι’ είχαν ξανα- 
βρή τήν παληά τους αίγλη. Στήν 
πόρτα τοΰ; περίμενε ό "Αρχών τής 
κολάσεως. Μόλις τούς είδε σήκωσε 
άγριεμενος τήν τρίαινά του:

—"Λλτ !
Οί δυό άγγελοι τά χάσανε.
—Τί αλτ; Είμαστε ό Ντοΰτσε καί 

ό Φύρερ;
—”Ε, γι’ αύτό τρία αλτ! Πίσι» καί 

σάς έφαγα!
—Πώς; Δέν μάς θέλεις; ^
—’Αστειεύεστε; Νά μοΰ έτοιμάσετε 

κανέναν καινούργιο πόλεμο έδώ στήν 
κόλαση ;

—Μά θά σέ δοξάσουμε.
—Νά λείπει!
—Θ’ αναβιώσουμε τό τρίτο Ράιχ 

καί τή νέα Ρωμαϊκή αυτοκρατορία!
—’Αδύνατον!
—Μά ή κόλασή σου γέμισε τώρα 

μέ φασίστες. Δέν τούς λυπάσαι πού 
δέν έχουν αρχηγούς; Κι’ έμεΐς τί θά 
κάνουμε έδώ;

Βάλανε τά κλάμματα. Ό  "Αρχών 
τής κολάσεως φαίνεται νά συγκινή- 
θηκε.

—Καλά νά σάς επιτρέψω τήν εί
σοδο. Μά ποΰ νά σάς βάλω; Τό δια 
μέρισμα τής Γερμανίας εΐνε υπερ
πλήρες. Τής ’Ιταλίας τό ϊδιο. Τής 
Βουλγαρίας τό ίδιο. Τής Γιουγκο
σλαβίας, τής Γαλλίας, τής Ρουμανίας 
έπίσης. Ά ,  έν τάξει, βρήκα μέρος νά 
σάς οικονομήσω πρός τό παρόν, θά 
σάς στείλω στό διαμέρισμα τών 'Ελ
λήνων δοσιλόγων.

—Ά ,  μπράβο διάβολε! Εΐνε όλοι 
φίλοι μας.

—Δυστυχώς όμως δέν βρίσκεται 
κανένας έδώ.

—Γιατί;
—Νά, θέλουν νά κυβερνήσουν τήν 

'Ελλάδα καί μένουν ακόμα έκεΐ 
κάτω!

Ο Σ Α Τ Α Ν Α Σ

181 Η  ΓΙΜΒ.-ΤΟ tHMomim*

Ο Δ Α Κ Τ Υ Λ Ο Σ !
Μέ...τοΰ «δακτΰλου έμβάπτισιν» 

— "Ετσι καλοΰ κακοϋ—
Λεν οί εκλογές νά γίνουνε 

Τοΰ... Πολιτειακού
Καί δτι βγη θαν’... γνήσια 

Και Μνε γιά καλό μας
Κι’ ό'χι άπό...ξένον δάκτυλον 

Άλλά από·.· δικόν μας!...
Ο Ε Ξ Α Δ Α Κ Τ Υ Λ Ο Σ

Η Ψ Η Φ Ο Σ

ΣΟΦΟΥΛΗΣ— Νικολάκη μδς 
πρόλαβε ό Σοφιανόπουλος 
*α’ Εβαψε τ' αυγά μας.,, 

'κόκκινοι

ΕΝΑ ΚΑ8’ EBAOHm

ΠΑΠΟΥΤΣΙ 1110 ΙΟΝ ΤΟΠΟ Μ ϊ
’Αγαπητή μου "Ελληνες, 

Γύρισα κόσμο καί ντουνιά κι'είδοι 
[πολλές Συλφίδες 

Μά ώμορφες πραγματικά δέν et- 
[δα σέ καμμιά γωνιά 

ώσάν τίς Έλληνίδες!
"Ωμορφες είνε, λυγερές, μέ μέση 

[όαχτυλίδι
Καί μιά γλωσίτσα, φίλοι μου, πού 

(κόβει σάν ψαλλίδι. 
'Ηφαίστεια άληθινά, στόν έρωτα 

[σέ καΐνε
δέν κάνουνε άλλη δουλειά ψέμ 

[ματα νά σοΰ λένε 
Ψέμματα κι’ δταν σέ γελούν κι’ 

[δταν σέ κοροϊδεύουνε 
Κι’ δταν άλήθεια θέ νά ποΰν ψεό 

[τικα σέ χαϊδεύουνε. 
’Αλλά κι’αύτότό ψέμμ-t τους εΐνε 

Ιχαριτωμένο 
Γιατί τά ώραΐα τους βλέμματα, 

—Τό λέω κι’ έπιμένω 
Δέν θά μας καταχτούσανε άν δέν 

[μας λέγαν ψέμματα 
Γέλιο Αριστοκρατικό 2χ’ ή Κολω- 

[νακιώτισα
Καί κούκλα προπολεμική εΤνε ή 

[Παγκρατιώτισα 
Κι’ αύτές πού λένε κάθονται ψη 

[λά στόν Κοπανά 
Πεθαίνουν γιά ξυνά! 

Προχτές μέ κάποιον μάλωνα 
γιά μιά άπ’ τά Πετράλωνα 
Μά κι’ οί Μεταξουργιώτισες λέν 

[πώς δέν έχουν ταίρι 
στήν τσαχπινιά, στήν ώμορφιά μά 

[καί στήν έξυπνάδα 
Καί κάτι φτωχοκόριτσα πού ζοΰν 

[στό Περιστέρι 
Τά βλέπεις καί σοΰ έρχεται ζα-

[λάδα
Εΐνε γιομάτοι ώμορφιές τών ’Αθη 
[νών οι δρόμοι κι’ οΐ Συνοικισμοί 
Σέ κάθε στενοσόκκακο, σέ κάθε 

[σταυροδρόμι 
ήσυχο δέν σ’ αφήνουνε χιλιάδες 

[πειρασμοί. 
Ναι, εΐνε τά κορίτσια μας τών 

[’Αθηνών στολίδια 
Κι’ άς τά κατηγορήσανε,

[πώς μας παραμερίσανε 
δλα τά δάχτυλα ποτέ, ποτέ δέν 

[εΐνε ίδια
ΟΙ πιό πολλές εΐνε άγνές, ψυχή 

[τε μά καί σώματι 
κι’ άς εΐταν θεοκόμματοι 
Κι’ άς γύριζαν μέ πρόσωπο χλω- 

[μό κιτρινιασμένο 
Κι’ άς εΐταν τό γοβάκι τους σχι- 

[σμένο, σκονισμένο 
Κι’ άς είχαν στό σπιτάκι τους μιά 

[μάννα πού πεινοΟσε 
Καί γιά ένα ξεροκόματο πού τίς 

[έκλιπαροΟσε 
Ξέρω πολλές πού φάνηκαν στή 

[μάχη ήρωΐδες 
άληθινές Σουλιώτισσες, γνήσιες 

[Έλληνίδες 
Κι' άλλες πολλές ποΰ πέσανε ά- 

[πάνω στόν άγώνα 
Κι’ άλλες πού δέ λυγίσανε τόν 

[τραγικό χειμώνα
Κι’ άκόμα,
Στής 'Αλβανίας τά βουνά 
τό λέω, άληθινά 
είδα πώς θυσιάστηκε ή κάθε Νο

σοκόμα !
"Οχι δέν είμαι άπ’ αύτούς πού 

[λένε πώς θά φύγουνε 
δταν τελειώσει ό πόλεμος ι_α- 

[κρυά άπό τήν 'Ελλάδα 
Γιατί μάς τήν ντρόπιασε ή κά 

[θε σουσουράδα. 
"Οχι, πώς θά τό πενεφτώ 
θά μείνω έδώ νά παντρεφτώ 
στόν τόπο αύτό τόν Ινδοξο καί 

[τό βασανισμένο. 
Μ£να κορίτσι τοΰ Λαού, 
δπως ταιριάζει τοΰ Ρωμηού ;
«Π α π ο ϋ τ σ ι  ά π ό τ ό ν  τό- 

[π ο τ ο υ  
κι’ άς είναι καί μπαλωμένο!».

Κ Ω ΣΤΑ Σ  ΚΟΦΙΝ ΙΩΤΗΣ

Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΙ ΛΕΥΤΕΡΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ

Τήν έρχομένη Κυριακή τοΟ θω
μά, 13 Μαΐου καί ώραν 10.30 π.μ 
είς τό θέατρον Κοτοπούλη (Ρεξ), 
θά γίνη ή γιορτή τής «Λευτεριάς 
καί τής Νίκης», πού διοργανώνει 
ό διευθυντής τής «Λαχανίδας» κ. 
Κώστας Κοφινιώτης.

"Οσοι τόν γνωρίζουν και τόν 
άγαποΟν γιά τούς άγώνας του 
γιά τή Λευτεριά στήν πεντάχρονη 
τριπλή κατοχή, πρέπει νά δώσουν 
τό παρόν τους στήν έξαιρετική 
αύτή γιορτή, πού λαμβάνουν μέ
ρος οι άσσοι τοΟ τραγουδιού καί 
τοΟ θεάτρου μέ τήν όρχήστρα 
τοό Γιώργου Μυρογιάννη.Επίσης 
θά έμφανισθή κοϊί τό παιδί-θαΰμα 
Νινή £αχά, πού θά καταπλήξη 
μέ τό ύπέροχο τραγούδι της και 
τό χορό της.

ΕΙσιτήρια θά ττωλοΟνται άπό 
σήμερα βΐς τό Ταμβίον τοΰ θβά- 
τρου βΡέξ».

ΚΙΚΙΤΣΑ Η ΑΓΓΑΟΚΙΑΒΗΕ
Πήγε νά ττάρη μαθήματα ’Αγ

γλικής άλλά δέν τής άρεσε ό 
καθηγητής !·..

THTav "Ελληνας ! "Οταν ήρ
θαν οί ’Εγγλέζοι φώναξε εύτυ- 
χισμένη 1 Τώρα θά τά μάθω άπό 
γνήσιο ’Εγγλέζο 1·.

·=έσ*ασβ τό Κίνημα !. .
’ΑτύχΙα I.. άνέκραξε ή Κικίτσα 

κ«1 κόντευε νά ξεριζώση τά κα
στανά της μαλάκια !...

Μά ή τύχη καμιά φορά ξέρει 
τί κάνει !...

Μπήκανε οί ‘ξγγλέζοι στή γει
τονιά της καί εννοείτε μπήκαν 
καί στό σπήτι της...

Ό  Τζών ό φαντάρος Ιτυχεν 
ύποδοχής στρατηγού 1...

Ό  Τζών ! "Ελεγε ό Μπαμπάς!..
Ό  Τζών μου ! "Ελεγε ή Μαμάΐ.,
ΌΤζωνάκης μου! Έ λ εγ ε  ή 

Κικίτσα !...
Ό  Μπαμπάς έτρεξε γιά κρα

σί 1...
Ή  μαμά γιά τά ποτήρια !...
Ή  Κικίτσα ήταν ό μεζές !... 

Συντροφιά τού Τζών!...ΤοΟ «Τζω- 
νάκι» της...

—Ντοΰ γιου σπήκ "Ινγκλις ; 
ρωτά δ Τ ζών.

—Γιές !... άπαντά χαρούμενη 
ή Κικίτσα !...

Ή  πρώτη έπαφή έπέτυχε !...
—Ντοΰ γιοΰ λόβ δή "Ινγκλις 

σόλντσιερς I . . (άγαπάτε τούς 
’Εγγλέζους στρατιώτες ;).

—”Ω ! Γιές !... Ψωφάω γιά σέ
να Τζών! Και όρμάει έπάνω του 
καί τόν φιλάει !...

Ό  Εγγλέζος τώ εχασε I Γυρί- 
ζει καί λέει στήν Κικίτσα !...

—Άϊά μ  σώρι 1... (Συγνώμη)...
—Μαμά «φώναξε ή Κικίτσα!.. 

Μή φέρνεις τίποτε!... καί βάζει 
τίς φωνές καί τά κλάματα...

— Έκείνη τή στιγμή μπαίνει ή 
μαμά καί ό μπαμπδς-

Τί έπαθες κούκλα μου !... ρώ
τησε ή Μαμά !

Βγάλτε τον εξω τόν Εγγλέζο 
μούγκρισε ή Κικίτσα.

— Γιατί ; ρωτάει ό μπαμπάς ;
Τόν φίλισα καί μού είπε Άΐαμ

σ ώρι !... Δηλαδή δτι Ιχει ψώρα!..
Ο  Δ Ι Ε Ρ Μ Η Ν Ε Υ Σ

ΤΙ ΓΡΑΦΟΥΙ... 01 ΑΙΙΑΓΜΟΣΤΑΙ ΜΑΣ

0 ΔΙΘΥΡΑΜΒΟΣ ΤΗΣ " Α Α Χ Α Ν ΙΑ Α Σ„
Σέ γνωρίζω άπό τήν κόψη... 
πού μοΰ φέρνεις στήν κοιλιά 
σέ γνωρίζω άπό τήν δψη 
έκεινοΰ, πού σέ μασά.
’Απ’ τά κόκκαλα βγαλμένη 
τών Ελλήνων τά Ιερά 
καί σάν τότ’ εύλονημένη 
Λαχανίδα μου γλυκειά.
Σ ’ έπιφάνεια έζοϋσες 
πικραμένη, ντροπαλή 
κι’ £να στόμα καρτερούσες 
*§λα μέσα» νά σοΰ πή.
Μ ’ άργειε νάρθη ’κείνη ή μέρα 
ώς πού ήρθε μιά φορά 
κατά τό σαρανταένα 
'-ά μάς πλάκωσε ή σκλαβιά.
Τότε σ' είχαμε γιά κρέας 
καί σέ τρώγαμε κι’ ώμή 
δίχως άλας καί λαδάκι 
σ’ είχαμε καί γιά ψωμί...
Τώρα δλα τελειώσαν 
τρώμε πλούσια φαγιά 
τά σακκάκια μόνο λυώσαν 
κι’ έτρυπήσαν τά βρακιά!
’Εσύ μόνο ζής καί πάλι 
τή βδομάδα μιά φορά.
"Ομως τώρα ?χεις...άλας 
«Λαχανίδα» μου γλυκειά!

0 ΑΑΧΑΝΙΔΟΜΑΝΗΣ

Β α π τ ι ς ε ι ς
Έβαπτίσθη σήμερον τό Κόμμα 

Α Μ Ε τοΰ κ. Παπανδρέου καί 
μετονομάσθη εις «Άμέ; Στέμμα 
θέλω».

Είς τόν εύτυχή πατέρα εύχό- 
μεθα νά καταλήξη είς τό καφε· 
νεΐον «Στέμμα» στήν πλατεία.., 
Όμονοίας !

ΕΝΑΣ ΒΑΣΙΛΟΦΡΩΝ!
Πρό τοΰ Δημοψηφίσματος 

Τό λέω μετά πείσματος 
Και δέν υπάρχει σίγουρο, 

καμμιά αμφιβολία 
Πρέπει ό Γεώργιος ναρθή

εις τήν 'Ελλάδα νά πεισθή 
Πώς είνε ό Μόνος άτυχώς 

Πού θέλει... Βασιλεία! ..
Ο  Ρ Ω Μ Η Ο Σ

Άπό τής Κυριακής τοϋθωιιδ 
ή « Λ Α Χ Α Ν ΙΔ Α »  θά κυκΧο- 
φοοεΐ κ α θ ι  Κ υ ρ ι α κ ή ;

WIHM1KEI ΚΡΪ5ΕΗΓΕΣ

ΚΕΡΙ ΒΕΡΟΛΙΝΟ
Μιά βολά κι’ ενα καιρό, 

ρέ μακαντάσηδες έψίστατο 
περί τό γερμανικόν έδαψον 
τό Βερολΐνον.

’Όντας ο! Άγγλοαμερικά- 
νοι άφέ ενα κάνανε μπου
γιουρντί μέ τίς σπητοχαλά- 
στρες τους (άεροπλάνα) καί 
οί Ρώσσοι άφέ δύο μέ τούς 
δρομοπατητήρες (τάνκς) ά
νοιξε ή γής καί ρούφηξε τό 
Βερολίνο παρομοίως δπως 
κατεβάζω ό ήμέτερος τή κε- 
χριμπάρα.

ΤελεγραφοΟν οί φεμεριδο- 
γράφοι περί χαλασμοί) κό
σμου καί δευτέρας περιου
σίας !

Έ ν  τώ μέσω τοΟ ώσωτερι- 
κοΟ τοϋ Εερολίνου δέν μπα- 
νάς οΰτε πόρτα ουτε παρά
θυρο !...

"^χετε άνάγκη,καί κόψιμο 
περί τά τοιαΰτα ρέ Γερμανα- 
ράδες μηχανοσοϋρτες, (ρομ
πότ).

Τί τής θέλετε ρέ τίς τζα
μαρίες ;

Γ  ιά νά παίρνετε τόν άγέ
ρα σας;

Άφοΰ δέν έχετε σπητο- 
σκεπάστρα (ταβάνι) ουχε πε
ρί δειγματολόγιο, άφοΰ δέν 
έχετε σπητοβαστάχτρες (τοί
χους) ουτε περί μόστρα έσεΐς 
θέλετε πανέθυρο περί τόν 
άέρα σας τόν παστρικόν;

” Β, ρέ κοροϊδάρες μάς ζη
τάτε οίκτιρμόν καί έλεον;

Μήπως έν Ύλλάδι έδώ μέ
σα, περί χωριών νά γίνεται 
κουβέντα μάς άφήσατε τίπο
τες όρθίως;

Φώκο στά χωριά!...Α’πουρ- 
λότο στις καριόλλες μας 
(κρεβάτια).

Δέν υπάρχει έλεον γιά 
σάς. Τπί τέσσερις τριακοσι- 
εξηντάρες μέρες μάς βγά
λατε τό ελεον καί τό έλαιόν 
μας... Καθ' δσον περί οίκτηρ- 
μόν. Ά ϊ  σικτήρι καί στόν 
άνεπίστρεφτον.

Ο  Κ Ο Υ Τ Σ Α Β Α Κ Η Σ

ΤΟ ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΦΕΙΟΗ 
Γ. ΚΑΑΟΓΕΡΟΠΟΥΑΟΥ

ΚΟΑΟΚΟΤΡΟΝΗ 63 
£&xe«u orqv άξιότιμο xtXaxeia nm 

Χ Ρ ΙΣ Τ Ο Σ  Α Ν Ε Ζ Τ Η

ΔΙΑΝ0Μ Η _0Ρ Υ Ζ Η Σ
Κάντε δρεξι...άκονειστε τά δόν

τια οας. Κοιλαράδες έιοιμάστβ 
τά δελτία σας τά παραπανίσια. 
'Έτσι μάς λέει τό ύπουργείον δτι 
γίνονται διαπραγματεύσεις διά 
τήν άγοράν 3.000 τόννων ρύζι, 
άπ’ τήν Αίγυπτο. . κι’ δτι σοντο- 
μώτατσ θά μεταφερθοϋν ίΐς τήν 
•Ελλάδα τό άργότερον δηλαδή 
μετά πάροδον 50 έβδομάδων.Γρη- 
γορεΐται λοιπόν "Έλληνες... Ά- 
νάφτε τις φουβοΰδες... Β'νλτε τά 
κατσαρόλια μέ τό νερό, ρίχτε τό 
άνάλογο άλάτι καί τό άλλο Πά
σχα ρίχνετε τό ρύζι. Δηλαδή ύ- 
πόθεση «βράσε ρϋζι!»

Δ Ι Α Ν Ο Μ Η  Σ Ο Υ Π Α Σ !
Επ’ ευκαιρία τών εορτών τοϋ Πά

σχα θά διανεμηθή είς τού; δημο
σίους υπαλλήλους διπλή μερΐς σού
πας (Σόγιας) καί άπό μιά σούβλα 
ψησταριάς κατ' άτομον τήν οποίαν 
ονιοι θά μεταχειρισθοΰν διά νά 
σουβλίσουν τό άρν! τοΰ Πάσχα τοΰ 
1&46.

Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Σ  Α Ν Ε Σ Τ Η
Χριστός ’Ανέστηΐ 'Αντηχούν τά σή- 

[μ«ντρα χαρμόσυνα 
Χριστός Άνέστη! τής χαρά; φωτίζει 

[ή λαμπάδα
ευφραίνεται κάθε καρδιά, ξεχνιούνται 

(τά μνημόσυνα 
Γιορτάζει τήν Άνάστασι τής λευτε- 

[ρι«; ή 'Ελλάδα 
Τέσσερα χρόνια τής σκλαβιάς μάς 

[πάταγε ή μπότα 
Τέσσερα χρόνια τρώγαμε σέσκουλα, 

[λάχανίδα
2ά πρόβατα μάς σφάζανε, πρόβατ’ 

[άπωλολότα
Μά είχαμε παρηγοριά ολοι μας τήν

[ελπίδα
Μά φέτο; κατακόκκινα αυγά δλοι θά 

[βάψουμε
Καί άπό κρέας οί Ρωμηοί δέν ι)ά- 

[πομείνουν ρέστοι 
ολοι Οά ξεφαντιίισουμε, ολοι μας θά 

[τό κάψουμε
Κι’ οί Ελληνες ολοι μαζί θά ποΰν 

(«Χριστός Άνέστη ». 
Τοΰ φασισμού έξέπνευσαν τά αίμο- 

[βόρα τέρατα- 
Τών Δοσιλόγων σήμερα θά ςεχαστεΐ

[ή δίκη
Χριστός Άνέστη θάκουστεϊ σ’ δλα τής 

[γής τά πέρατα, 
Νικήσανε οί Σύμμα/οι τήν πιό με- 

[γάλη νίκηί
Σήμερα μόνο τό φιί-ί θά έχει τώρα

(πέρασι
Φιλί αγάπης φίλοι μου καί δχι τοϋ

[’Ιούδα!
Μά ή φτιΰχεια όπως ξέρετε θέλει 

[καί καλοπέ^ασι 
Κι’ δχι νά τόν πελάσουμε μ’άρνί ψη- 

[τό μιά φλούδα. 
ΕΤν’ τής αγάπης ή γιορτή καί γιά νά 

[ζαχαρώσουμε 
Γλυκά θέ ν’άγΟράσουμε πάστες κα* 

[τσουρεκάκια 
Άπ’ τοΰ ΒΑΣΙΛΗ  ΤΟΥ ΚΑΡΡΑ 

[δ*ά νά ιαιρδαμώσουμβ 
Νά σπάσΐ] ό ένας τάλλο' row ταΰγά 

[μέ δίχως... κάκι«ί 
Ο  Π Α Σ Χ Α Λ Ι Ν Ο Σ



Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Α  Ε Κ Α 0 Σ 1 Σ

Ο κ .  ΙΩ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ  
ΣΤΗΝΕΙ ΜΗΧΑΝΕΣ Ρ Ω Μ Ε Τ Κ Ε Σ
Ε ! Σ  Τ Ο Ν  Α Γ Ι Ο  Φ Ρ Α Γ Κ Ι Σ Κ Ο ! . . .

I. ΡΑ Λ Λ Η Σ : ”Α χ I περιστεράκι μου σέ φάγανε μπαμπέσικα!..

Οί^έδώ κυβερνητικοί κύκλοι 
αναστατώθηκαν δταν έμαθαν 
δτι 6 κ. Σοφιανόπουλος στον 
' Αγιο Φρανκΐσκο έψήφισε μέ 
τό μέρος τής Ρωσσίας.
^ — θά τόν πά-,ω τηλεφωνι
κές! είπε ό κ. Βούλγαρης.

’Αλλα τήν τελευταία στι
γμή έλήφθη τό κάτωθι τηλε
γράφημα τοΟ κ. Σοφιανοπού- 
λου:
Π Α Γ ΙΟ Σ  ΦΡΑΓ Κ1ΣΚΟΣ(Λίαν 
έμπιστευτικόν).-τ Μή κάμετε 
καμμιά άνοησία καί μέ πάρε
τε. Στόπ. Επίτηδες έψήφισα

μέ τό μέρος τής Ρωσσίσς. 
Στόπ. Γιά νά ρίξω στάχτη 
στά μάτια τώνΡώσσων.Στόπ. 
Καί νά τούς δείξω δτι δήθεν 
στήν 'Ελλάδα είμαστε δλοι... 
άριστεροί. Στόπ. Καί δτι εϊ- 
μαστε μόνο ρωσσόφιλοι.Στόπ. 
Του τήν έφερα του Μολότωφ. 
Στόπ.

/. Σ Ο Φ Ι Α Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

Τό Ύπουργικό Συμβούλιο 
κατενθουσιάστηκε καί τοίμα- 
σε γι’ άπάντησι τό έξής τη
λεγράφημά :

Κύριον I. Σοφιανόπου- 
λον, "A y ie v  Φραγκϊαχον
(Κρυπτογραφικόν).— «Μπρά
βο άτσίδα μας»!

Άλλά λίγο πριν σταλή^ή 
έπαινετική άπάντησις, ήρθε 
νέο τηλεγράφημα τοΟ κ. Σο- 
φιανοπόΰλου:

ΑΓ. Φ ΡΑ ΓΚ ΙΣΚ Ο Σ  (Λίαν... 
άποκαρδιωτικόν).— «Τό κόλ
πο δέν τώχαψε ό Μολότωφ. 
Στόπ. Δέν μοό είπε ουτε...εό-, 
χαριστώ! Σχόπ».

/, Σ Ο Φ Ι Α Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

ηιητιμ
w - i n a u i H

ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΛΛΟ ΚΟΣΜΟ (ΤοΙ 
άντα*οκριτοΟ μας, θύματβς τής 
π&!νας τοΟ 41)...

Σάς μεταδίδομεν σχολίων 
τήν συνάντησιν Χίτλερ καί Μο* 
•ολίνι.

Ό  πέλεκυς τοΟ Φ«σισμο6. 
βροντούσε τήν ιτδρχα τοΰ άλλο* 
κόσμου καί προτοΟ προλάβει καί 
i  έξω άπ’ έδ<2 νά τραβήίη τίς 
Αμπάρες... Πήρε άμπάριζα κά
ποιος άλλος καί βροντούσε τή 
πόρτα μέ τόν άγ·, υλωτό σταυρό... 
θά καταλάβατε πο οΐ ήτανε; *Ε: 
νά τί είπανε :

Ντοΰτσε. — Βρέ μούργο οΟτε 
έδώ δέν μ’ άφήνης στήν ήσυχία 
μου;

Χίτλερ. — Μαζί τά κάναμε 
μαζί θά τά φάμε.

Μτοΰτσε. — Τί εύτυχής πο* 
ήσουνα, έζησες τρεις μέρες πα
ραπάνω άπό μένα.

Χίτλερ.— Μόνο γι’ αύτό Βρέ 
κορόϊδο!

Ντοΰτσε.—"Α, ώστε τώρα έγι-' 
var και κορόϊδο;

Χίτλερ. — Μωρέ, κορόϊδο, ή 
σουνα άπ’ τό 1940. Ξέχασες το 
τραγί ΰδι πού σοΰ λέγανε οί Ρω- 
μηοί ; «Κορόϊδο Μουσολίνι!»

Ντοΰτσε.—Ώ ! Π03κα Μαντόνα 
καί πεθαμένο άκόμα θά μέ κυ
νηγάει τό φάντασμα τής ‘Ελλά
δος;

Χιτλερ,— ΕδΟ είνε που δέν θά 
βρ?ί ήσυχία ή ψυχή μας !

Ντοΰ σε. — Καί γιαυτό έγώ 
είμαι κορόϊδο κι' έσύ, έξυπνος.

Χίτλερ.— Γιατί έσύ κάθησες 
καί σέ πιάσανβ, οέ κοεμόσανε 
ένώ έγώ σκοτώθηκα σάν ήοωας!

Ντοΰτσε. — Μωοέ ήρωΐσμός Γ 
Λές κι* αν δέν τώκανες αύτό θά 
γλίτωνες άπ’ τ’ άλλο !

Χίτλερ· — Αύτή ή φαγομάρα 
μας έφαγε οχό άλλο κόσμου.Τό 
ίδιο θάχουμε κι’ έδώ τώρα... Δέ 
κυττάζουμε νά κάνουμε καμμιά 
δουλειά νά τά οικονομήσουμε;

Ντοΰτσε. — "Αν πρόκειται γιά 
έμπορικές υποθέσεις κάτι γ'νε- 
ται, μά άν πρόκειται γιά πόλε- ’ 
μο μακρυά. Όταν μέ κρεμάσα
νε οΟτε σώβ ακο δέ μ* Αφή
σανε...

Χίτλερ. —"Οσο γΓαύτό θά σοΰ 
δείξω έγώ τή κυλόττα μου.

Ντοΰτσε. — Καλά τή πρώτη' 
φορά, άλλά τή δεύτερη τί θά 
γίνη ;

Χιτλερ.—θά τά βάλουμε στή 
μπουγάδα...

Ντοΰτσ?. — Καί μέ τί θά στε- 
γνώση έδώ στήν Κόλαση...

"Ενα φαντάρο .—Μέ άέρα!...
(Ό  Ντοΰτσε μόλις άκούει τή 

λέξι άέρα τό βάζει στά πόδ α 
κι* άφήνει τό Χίτλεο, γιά δεύτε
ρη φορά μόνο).

κο ς  κ α ί  Λ ο γ ο θ ε τ ό π ο υ -  
λ ο ς!,..

Τό Δικό μας Ψ ή φ ι σ μ α :  
’Επί τφ ευτυχεί άγγέλματι τοδ 

θανάτου τοΰ Φύρερ, ή έφημερίς μας 
«Λαχανίδα» άπϊφάσισεν δπως αντί 
στέφανον αποστέλλει επί μίαν πεντη
κονταετίαν δλην τήν παραγωγήν τής 
'Ελλάδος είς λαχανίδας, πρός δια
τροφήν τοΰ Γερμανικού λαοί.

Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ε Σ
A G O  T i n  Α Γ ί Λ ! Α

Διαρκώς νέες όργανωτικές 
άποστολές φθάνουν άπό τήν 
’Αγγλία. ^Ηρθαν "Αγγλοι έρ- 
γατικοί αντιπρόσωποι, γιά νά 
όργανώσουν τά σωματεία μας. 
^Ηρθαν 'Αγγλοι άξιωματικοί, 
γιά νά διοργανώσουν τά σώ
ματα ’Ασφαλείας. Κα'ι θά θοΰν, 
έγραψαν προχθές αί έφημερί- 
δες, καί Ά γ  λοι καθηγηταί 
γιά νά έκπα δεύσουν τούς δι
κούς μας καθηγητάς.

Κατόπιν αύτοΰ πρέπει νά πε 
ρ μένουμε κι’ άλλες άποστο
λές. θα  μάς έρθουν δηλαδή 
διάσημοι "Αγγλοι λοΰστροι, 
γιά νά όργανώσουν τούς δι
κούς μας λούστρους καί ντα
βραντισμένοι "Αγγλοι σύζυ
γοι, γιά νά μάθουν τούς ",Ελ
ληνας ποντρε ένους τά... συ
ζυγικά τους καΒήκοντα, άν κα'ι 
αύτ- τό έργο τόέκτελοΰν κατά 
δύναμι καί οϊ έδώ "Αγγλοι 
στρατιώται.

’Επίσης λέ εται δτι θά μάς 
έρ9η άπό τήν Αγγλία καί μιά 
άποστολή άπό χαριτωμένους 
κα'ι ώραίους νέους, οί όποιοι 
θά μάθουν τούς καλογήρους 
μας πώς νά... τό τρίβουν καλ
λίτερα τό πιπέρι κα'ι τούς "Ε λ 
ληνας, πού τρέφουν μύστακα, 
πώς νά τό στρίβουν πιό καλά 
διά τής μεθόδου: « Έ λ α  στό
θείο!...»

ΨΗ ΦΙ Σ ΜΑ
ΑΟΗΛΟΓΟΝ ED! Τ1Ι ΘΑΝΑΤΟ 
ΤΟΥ ΑΔΘΑΦΟΓ Χ ΙΤ Λ Ε Ρ

’Επί τφ θλιβερώ άγγέλματι τοΰ 
θανάτου τοΰ πολυαγαπημένου μας. 
καί κοσμημένου μας, πολυκλαύστου, 
σφαγέως τών αναρχικών, (καί επον- 
ται δλα τά ανάλογα επίθετα).

ΑΔΟΛΦΟΥ Χ ΙΤ Λ ΕΡ
ετών 56 καί τέως Φΰρερ τοΰ Γ'Ράϊχ,

Έμεϊς οί άρχιδοσίλογοι τής Ε λ 
λάδος μή δυνάμενοι νά άνθέξωμεν 
είς τό βαρύ πλήγμα τής άδικου 
α π ώ λ ε ι α ς  (σημείωμα συντά
κτου μιις. Τήν λέξιν αδίκου διάβα- 
ζε«άνευ δίκηςϊ) τοΰ τέως πυοστάτου 
μας καί συνεργάτου μας ψηφίζομεν 
τά εξής:

1) Άπαγορεΰομεν επί έξάμηνον 
πάσαν δίκην Αοσιλόγων έν Έλλάδι 
καί συνεργασθέντων μετά τοΰ έκ- 
λιπόντος.

2) Νά παρακολουθήσωμεν δλοι οί 
Δοσίλογοι τήν κηδείαν του, έστω καί 
δν πρόκειται νά συνοδεύσωμεν αυ
τόν καί είς τήν τελευταίαν του κα
τοικίαν !

3) ‘Ο Ιωάννης Ράλλης ώς πρόε
δρος τών Δοσιλόγων καί πιό στενός 
φίλος τοΰ Μακαρίτη άπεφάσισε επί 
μίαν εξαετίαν έφ’ δσον έστερήθη 
τόν έ'να του φίλο νά στερηΟή καί 
τόν ετερο φίλο του τόν Οίνον.

4) Ώς αντιπρόσωποι ΐνα παρακο
λουθήσουν τήν κηδείαν τοΰ Άδόλ- 
φου Χίτλερ, ώρίσθησαν οί τεθλιμέ- 
νοι μας συνεργάτες { Τ σ ι ρ ο ν Ι -

ΔΗΛΩΣΕΙΣ TOY I. ΡΑΑΛΗ 
ΓΙΑ ΤΟ  ΘΑΝΑΤΟ Τ Ο Υ  Μ ΟΥΣΙΟΛΙΝΙ

"Οταν έγνώσθησαν αΐ λε- 
πτομέρειαι τής δίκης καί τής 
έκτελέσεως τοΰ Μουσσολίνι, 
ό I. Ράλλης έδήλωσε τά έξής: 

— Ό  Ντοΰτσε δικάστηκε 
μέσα σέ δέκα λεφτά! Τό χω
ράει τό μυαλό· σας; Έγώ  δι
κάζομαι κοντά πέντε μίίνες 
καί...λίγο μου φαίνεται. ’Όχι 
δέκα λεφτά! Αύτό δέν είναι 
δικαιοσύνη. Είναι αίσχος. Δι 
καιοσύνη είναι ή Ελληνική ! 
Νά τήν... χ ο ρ τ α ί ν η ς  καί 
νά τήν γλεντάς! Νά βρίζης 
τούς δικαστές σου καί νά λές 
«σιωπή» στόν Πρόεδρο! Νά 
κάθεσαι μέ τώνα πρδι πάνω 
στ’ άλλο καί νά διασκεδάζης 
μέ τίς καταθέσεις τών μαρ
τύρων ! Κι’ δταν βαρεθης νά 
λές στόν Πρόεδρο:

— Διάκο|ε ρέ τή συνεδρία
ση! Βαρέθηκα...

Αύτά ό καϋμένος ό ΝτοΟ- 
τσε δέν τά χάρηκε στή δίκη

του. Τόν δικάσανε σέ δέκα 
λεφτά. Κι’ ουτε τόν άφησαν 
νά καλέση τούς καλλίτερους 
δικηγόρους καί... πέντε- έξη 
χιλιάδες μάρτυρες. Καί νά 
ύποβάλη καμμιά πεντακοσα
ριά ένστάσεις άναρμοδιότη- 
τος τοΰ Δικαστηρίου.

Ό  άτυχος Μπενϊτο ! Πόσο 
θάθελα νάρθη καί νά δικαστή 
κι’ αύτός στήν 'Ελλάδα! Κάτι 
ήξερε ό καϋμένος, πού πάντα 
έλεγε: «Μπέλλα Γκρέτσια»!

Αύτά έδήλωσε ό Ράλλης 
καί σκούπισε ένα δάκρυ. ’Ε 
κείνη τή στιγμή τοΟ άνήγνει- 
λαν κα! τό θάνατο τοΟΧίτλερ.

—’Ώ! έκαμε ό φασιστόδου- 
λος πρωθυπουργός Αύτό γιά 
μένα είναι διπλή μαχαιριά. 
Είναι διπλό... τό ποτήριον!

Καί άδειασε ένα... διπλό 
ποτήρι ουζο γιά πρώτη παρη
γοριά.

II ΧΟΕΣΙΝΗ!
■ μ ι  m i

Τήν 12.30 μετά μεσονύκτιον τής j 
χΟές συνεκροτήθη είς τόν Οίκον ’ 
ϊοϋ Άννιβασιλέοις καί υπό τήν 
Προεδρίαν τοΰ Μακαριωτάτου 
οίκονομικωτάτη σΰσκεψις κα
τά τήν οποίαν διά λόγους οίκονο- , 
μίας τά φώ α ήσαν ολα οβυστά !

Είς τήν σΰσκεψιν αύτήν συμμετέ- ι 
σχον οί υπουργοί κ.κ. Μαντζαβΐνος. 
Κασιμάτης, Κουτσομητόπουλος καί 
ό Πρεσβευτής τής ’Αγγλίας κ. 
Λήπερ.

Κατά τήν σύσκεψιν συνεζητήθη- 
σαν διάφορα οικονομολογικά ζητή
ματα μεταξύ τών όποιων καί ή αΐ- | 
τησις τοΰ Διοικητοΰ τής ’Εθνικής J 
Τραπέζης κ. Γ. Πεσματζόγλου, δ
πως συμπεριληφΟή ουτος μεταξύ 
τών απόρων καί λαμβάνει τά τρό
φιμά του εντελώς δωρεάν.

Ό  Μαντζαβΐνος έρωτηθείς αν ά- 
ληθεύτ) ή δημοσιευθεΐσα είς πρωι
νήν εφημερίδα πληροφορία καθ’ ήν 
οί δημόσιοι υπάλληλοι θά λάβουν j 
ώς δώρον τό ποσόν τών 3 000 χι
λιάδων δραχμών άπήντησε:
—Δέν θά δώσωμεν είς τού; ύπαλ- , 
λήλους δώρον διά τό Πάσχα. *Αν- 
χιθέτως οί Δημόσιοι υπάλληλοι λό- 
γω τών εορτών τοΰ Πάσχα διά νά 
συνδράμουν τήν Κυβέρνησιν είς τάς 
δυσκόλους στιγμάς τάς οποίας τό 
Κράτος μας διέρχεται θά διαθέσουν 
3.000 δραχμών έκ τοΰ μισθοϋ των, _ 
διά νά ένισχύσουν τό Ταμεΐον τοΰ 
Κράτους 1

’Ένα τριπλό. . . τσούγκρισμα !


