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/repćrtaź Melchiora Wańkowicza # Centralnego
Okręgu Przemyslowego./

/ P.A.T./ - Skarżono się nie tak dawno, źe literaci nie zajmują się
sprawami gospodarczymi.pozostawiając poza.,obrębem swych zalgte

r-euowęnAol'qrgymie dziedziny najważniej zyc? zjawisk zyvią - tych,
z którymi naj ?llnłeJ,
najnierozerwalniej związane mą pragnienia i maczie-3

,19 spoIecgnosÃcl'ngkgo kraju. Dziwiono się, dlaczego o sprawach
najbliższych każdemu mówią
wylącznie ekonomiści, językiem ścislym,
fachowym, zrozumialym jedynie dla
garstki podobnych im specjalistów. Jakby
odpowiedzig na to Jest cykl re portaży z
Gentralnego Okręgu Przemyslowego, pióra
Illelch

iora .‘.’ankow:}cza »
oraz książki i monografie innyc pisarzy, które
bądź ukazajy się już na
pólkach księgarskich, bądź są w przygotowaniu.
Wafikowicz, w swym cyklu, zatytulowanym " C.O.P.
- Ognisko Sify"
zawar? wrażenia z 3-dniowej wycieczki do nowopo
wstającego centrum przemy slowego w samym sercu Polski. Opisywany teren
zna jednak autor od dawna
zna go jako ugór pustymy, kraj zapomniany
od Boga. Obecny rejon A./Kielecczyzna/ tego okręgu, sprzęga się w jego
wspomnieniu z widokiem rosyjskiego stójkcwegomtojacego

na kocich Tbach kieleckiego przedmieścia
i spraw dzającego dokumenty wycięczkowiczów. Rejon
B./ ILubelszczyzna/ ucieleśnij
się dlań w " onjeżczykach" straży granic
znej. Dzisiej szy rejon C - to byT& owa Galicja, o przyslowiowej nędzy.
" Więc, kiedy przyszla Polska " - pisze
autor - "zbieg iśmy
się na miejsca, kędy nasze mlode dusze
porażala dzikość i nędza, a które
przecież w malowankach map byly najczy
stszym sercem Polski i poczęliśmy
patrzeć , jak węgrowiec patrzy w dolinę
. Ujrzeliśmy-kraj wyjafowiony.
80% przewozów kolejowych skupiło
się wzdłuż
ramion trójkąta Sląsk-Warszawa-Lwćw-Slusk, oraz w pionie SląskGdynia. Drogi wodne zapuszczone
prze wośs jeden procent trańsportu. Odległ
ość między mostami na Wióle dochod
zi
do 70 klm. Ludność tego centrum
Polski tzn. między Pilicę, Bugiem
i
Beskidami, wynoszaça 5 m lionów, dusi
się w bezrobociu i w karlowatych
gospoSarstwach. Na tym zlepku kresów
potg#nyd państw zaborczych
nie
rozwin
ęa się urbanizacja...
Na wsi gnieźdzą się na niebywale
rozdro
bnione
j
ziemi... wydrapana jest pazurami uprawa
,
zyskany każdy skrawek ziemi."
Ale czy te ziemie, skladające się
na wyjalowione centrum
Polski nieodwolalnie Zdane są na
nędzę i wegetację? - zapytuje siebie
Wańkowicz i dowodzi z sugestywnę
Śilg wiary ;
" Polska ma za sobę wielki czyn Eospod
arczy - Gdynię. Tam teź
byl piasek, sosenki i nędzne chalup
y, a teraz stoi pierwszy na Baltyk
u
port, oparty o wielki? zaplacze.
Gdynia, to jak piękne usta czlowieka,
w
którego organiźmie tT. kg się wsygst
kie chore organy.Centrum kraju
- nik czemnie ubogie, obce sobie, piepowiązane
. Uzdrowić to centrum, w zedryl
o wać uregulowana Wislez tego centru
m po Gdynię i "
Pokolenig'e, które Gdynię stworzylo
patrzy w ten wyjalowiony
środek Polski i widzi. Be to jest
sztuczna pustynia. Ze rejon A
- kielecki
to piryty, kamień drogowy i budowl
any , kwarcyty, wapienie, Eliny
ceramicz=
ne, rudy żelazne, fosforyty.
Ze rejon B.- lubelski, to żywnoś
ć, lasy, ho dowla, przemysł skor any, - to
baza aprowizacyjna. Ze rejon
C -Malopolskito nafta, gaz, ruda
xx mineralna. Ach ! zebrać te
sily ! wola autor usplawnić Wisię i San, jako
o% Warszawa-Zaglębie.
Problem Wisty szczególnie intere
suje Wańkowicza. Wciąż do
€o powraca.Musi przyjść kiedyś
niew Polsce czlowiek, którego Życia
ambicją
stanie się być ministrem Wisly,
tak jak Kwiatkowski byl ministrem
wdyni »
XXXXX i zostanie ministrem Okręgu
Centralnego.
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Kolejneéé naszych najpilgniej szych zadafh uklads-sig-w nasty
pujący sposób : "-Pierwsza - to byla Gdynia, Druga - Okręg Centralny.
Trzecia - częściowo uskuteczniona w obrębie Okríegu Centralnego - to

więlka sprawa
."
£
Z dawien dawna walczono z rzeką
porano sig z komunikacja po
niej. Jakże się jej sprawa obecnie przedstawia ? Wańkowicz
dowodzi, fe
gdyby król Kazimierz Wielki, który pierwotne waly wzdluź Wisly wznosii
.
przelecial się samoloten nad nię wtedy i teraz, to zobaczylby, źe
nie wiele się zmienilo.. Kiedyśmy juź stworzyli Gdynię, stawiamy Okręg
Centralny, lęczymy państwo kręgosiupem w
ialym - potężnym kablem elektrycznym - jakże będzie z królową rzek polskich ? Stworzymy z niej
arterję
wodną i nośną ", - odpowiada z niezachwianą pewnościg autor.Przy pomocy
spiźarf wodnych, z których jedną jest Rożźnów. Za pomocą walów
i regulacji,Na Przemszy, lączącej Okręg Centralny z basenem węglowym, osiągniemy
ruch
barek do 100 ton. Od ujścia Przemszy do Krakowa - 150 ton. Od
Krakowa poidz już 200 ton. A juz od uj&cia Dunajca, głzie zacznie dzial&6
wodna spi- ~
żarnia Roźnowska, osiągniemy źeglugę 600 tonowymi ła rkami.
... "Już od ujścia Dunajca będziemy wielką drogę
jącą bezapelacyjnie z przewozem ládowym. Do ujścia Dunajca
dla węgla
wlaśnie przedewszystkim zrobimy sztuczną drogę wodną równieź na 600
tonowce... Osięgniemy poprayeglębokości w ciągu 80 dni upalów, kiedy potrze
bna
będzie najbardziej pomoc ze spiżarni wodnych, a o 40 dni,
kiedy by wogóle
nawigacja stangla,przekażpy jej sezon Goroczny.Osięgniemy transpo
rt 3 milionów ton rocznie, co da 19 milionów rocznych oszczędności.
Cala wielka
droga Wisty z Zagiębia do Sandomierza będzie kusztować 100
milj. zl.,koszta więc wrócą się w ciągu 5 lat."
|
Związać Okręg Centralny z Gdynię, regulując Wislę w calym Fe],
biegu, to jest ciężkie, nie na tarki jednego pokolenia
zadanie. Ale tym
czasem, w granicach okręgu centralnego będzie się robić wiele.
Plan przew-duje-= pisze Wafikow
W
icz = uregulowanie Wisly od Oówiçcima do San&omierze,
kosztem 32 milionów. Otrzymamy 16 tys. ha. żyznych pól nowych i uchron
imy od zalewów 32 tys.ha. " Będziemy nietylko w defenzywie wobec
wody, ale i
w ofezywię."
Nie tylko zbiorniki ale i waly będą regulowaly Wisię.
" Nie tylko będziemy bronić się, by nam nie porywala dóbr ziemski
ch, /autor ma Ha myśli rozlewiska i powodzie / ale jej ziemię będzie
my wydzierać.
Rozradzamy się i ziemi mamy coraz mniej." Obecnie roboty
wafowe zatrudniajs 7.000 rotobników i 1500 furmanek. Jakże ludność odczuwa
te prace ?
Wankowicz daje taki obrazek :
W pewnej wsi zatrzymujemy auto. Kolo @Ghiopa, który przynióśl
wyplatę zbiera się gromada. Czemu sig tak preypatruj@ ? Przypatruję
się
50-zlotówce. Jeszcze takiego banknotu nie
widziała wieś Burka i Kosely,
wieśaju "zapomnianego od Boga", który teraz poczyna przodo
wać w Polsce."

/ w nast.koresp

.damy dalszy ciąg./

W GZWARZĄ ROCZNICĘ PODPISANIAUKLADU POLSKO-NIEMIRCKIEGO O_NIEAGRESJI.
(PAT).— Czwarta rocznica podpisania polsko-niemieckiego ukladu o nieagresji odbila się w prasie polskiej i niemieckiej szerokim echem.
"Express Poranny" m.in. pisze :
w
4 lata mijają dziś od podpisania polsko-niemieckiego ukladu
o nieagresji, tej, wedle stów min. Becka, wielkiej i odważnej
decyzji
Marszalka Pilsudskiegp i kanc£lerza Hitlera.
Z każdym rokiem coraz le piej zdajemy sobie sprawę
z Goniod ości tego wydarzenia, którego w r.
1934 naogól nie rozumiano i do którego opinia publiczna odnosila się
scpotycznie. Nie włóŻcno ukladowi o nieagresji trwalości,nie wierzong
ji

zmiang polityki niemiemiebktéren byl wyrazem.
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wyraźnię pr be éyga. W r.ub,m1ellsmy nową manifestację zgodnej woli obu rzędów utrwalenia gws-unkow opartych na zasadzie dobrego sasﬁedzgwa poprzez wym lek usunięcia tak wrazliwej plaszyczysny mobliwyoh tarć , jaką sa sprawy mniejszości. Mamy
dziś również prawo sądzic - dowodzi dalej pismo - że miarodajne czyniki
w Berlinie w pelni rozumieją iż zupelny spokój na odcinku gdańskim
de st warunkiem dobrej atmosfery w stosunkach sąsiedzkich polsko-ni emi ee
kich. Czwarty rok nowg o okresu tycn stosunkow przyniós1 wreszcie dalsz
pogłębienie sig w krajach calej Europy, srozumienia, jak donios1y dla
pokoju ogólnego jest uklad polsko-niemieski!
Obszernie artykuly i komentarze prasy niemiec iej zbiegają się w twierazeniu, źe czwarta rocznica udowod miia może bardziej jeszcze ni.;
lata poprzednie, zarówno sluszność zasadniczą ukladu, jak i jego wartość
praktyczną. Ponadto dzienniki niemieckie nawiązują do ostatniej deklaracji premiera Skladkowskieco, w sorawie mniejszości, oceniając ją w elo,wach bardzo życzliwych i przeciwatawiajyc ja zasadom polityki mniejszoś ciowej i praktyki innych krajów. Podkreślają one - tak jak i prasa polska -że od chwili podpisania paktu następilo uspokojenie cale poinocno wschodniej Eurogy. Wspólpraca Polski i
Niemiec przyczynia się nie "cylko do
dobra obu narodów, lecz takze do zabez;;eczenis, pokoju i bezpieczeństwa
w Furopie. Częsta styczność między mężami stanu Polski i Niemiec dyktowana jest troską, aby konieczności wyplywające z interesów obu krajów byly
rozpatrywane w duchu szczerości i zaufania.
Tymczasem uklad wytrzymuje

KROTKOFALOWE STACJE RADIOWE

-.

SEYSZALNE NA DRUGIEJ POIKULI,

(PAT.) Rada Naczelna Swiatowego Związku Polaków z Zagranicy w zyjęta rezolucję, polecającą wladzom Związku poczynienie wszelkich starań nad
uruchumieniem w najbliższym czasie odpowiednichr krótkofalowych stacji
ra diowych, któreby slyszane byly na odleg ych terenach emigracyjnych,
a w
szczególności w Ameryce Poludniowej i Północnej, gdzie zamieszkują wielo-

milionowe rzesze Polaków . Bezpośrednim bodźcem do tej decyzji
byla de DeSza, otrzymana w trakcie obrad Rady Naczelnej, od Polskiej
Rady Międzyorganizacyjnej w Chicago. Stwierdzala ona, &e polskich
audycji krótkofalowych w Ameryce nie slychać, i domagala się stworzenia
lepszej lącznoś ci przy pomocy Żywego slowa, między Polonię za Oceanem
a krajem.
Obrady toczyly się w Kościelisku, obok Zakopanego, w nowootwa
rtym
ośrdoku wychowawczym, będąc IV-tg z kolei zwyczajną
sesję . Bral w niej
m.in.udzial p.Starzyfński, delegat polskiej Rady Międzyor
ganizacyjnej w
Stanach Zjedn. Am.Pol.

ZORZĄ

POLARNA

NAD

FOLSKA .

(PAT.)- Niezwykle ciekawe i rzadkie zjawisko można
bylo obserwować 26 stycznia nad Warszawg, calę Polską i niemal cals Europę
. Mianowicie zorzę
polarng,. Czerwona wspaniala Tuna Świecia na niebie
tak silnie,
jak gdybyśmy się znajdowali w poliżu bieguna. Zorza polarn
a jest,bowiem zjawis
kiem, które meteorologia określa jako najczęstsze
i najjaśniejsze w
sferze polarnej.Powstaje ona na wysokości 80 do
100 klm. a więc już ponad
wlaściwą atmosferę, w stratosferze. Przyczynę
jej jest pobudzanie częste Czek gazu przez elektrony, wysylane ze siońce
. Zródiem więc zorzy polar nej jest slohce. Pole magnetyczne ziemi skiero
wuje owe rozżarzone cząstecz=
ki gazów w XXX pobliże biegunów wegnetycznyc
h, i dlatego w tych okoli çach zjawisko zorzy Eolarnej jest najczęstsze.
Gdy z jakichś przyczyn
zarzerlu'e

cząstek gazów jest silniejsge niż zwykle, zorza
jest jaskrawsza
tak, że widac Js na tysięce kilometrów od biegun
a.
Jeden z wybitnych

astronomów polskich,kierownik noweotwartego
obserwatorium me teorologi czneGo na Kasprowym Wierchu / o tym obserwatoriu
m podawaliśmy swego czasu obszerny reportaż/ w następujący sposób charak
teryzuje to niezwykle w na szych warunkach zjawisko :

Ą'l
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Zorza

polarna staję się widzialna w Europie w okresi
e wzmożonej
działalności elektrycznej slofica, która występuje
co ll lat.
Maximum promieniowania należy się spodziewać w roku przysz
lym, le cz
już ten rok będzie niejako wstępem do fenomenów niebieskich.
Nie jest
wykluczone, iż będziemy częsciej oglądali to wspaniale zjawis
ko w Polsce,gdyź promieniowanie elektryczne slofica staje się
coraz silniejsze.
Po raz ostatni widzieliśmy zorzę we wrześniu r.ub. lecz
nie byla ona ¥
tak silna.
W Warszawie, dopiero po pólnocy, na tle zupelnie pogodn
ego nieba
po częściowym zgaszeniu Światel miejskich, zjawisko mog o
być obserwowane w calej okazalości. Pólno@p stronę nieba raz po raz
przecinaly ogniste, chwilami mocno rubinowe, to znów jasno czerwone
smugi zorzy, wachla
rzowato wycho@zgce z pod pólnocnego horyzontu. Jednoc
ześnie dwa mo ano
zabarwione platy, jak gdyby obloki, zagalily się po
obu stronach gwiaz-

dy polarnej, na przemian gasnęc, to znów przybierając na
silnym blasku.
Podczas najwi gkszego nasilenia zjawiska, o godz. 1.40, pomięd
zy tymi dwoma oblokami,
przesuwa y się od lewej ku prawej stronie, jak gdyby Św'a tla reflektorów jasne, bialosrebrzyste promienie. Przez caly
czas trwa nia zorzy, pólnocnę krawędź horyzontu zalegala mglista, blękit
nosrebrna
poświata. Calość zjawiska sprawiala nadzwyczajne wrażenie
w zepięknej
gry kolorów. Zniklo ono okolo godz. 2.30.
Na prowincji, sz @ólnie wśród wiejskiego ludu zjawisko to wywolalo zrozumiale wraźenie.Wylegle tTumy ludności obserwowaly z
zacieka wieniem a często i zlękiem. Zabobonniejsi mieszkańcy dalszy
ch wsi poczęli dopatrywać się w zjawisku zapowiedzi zbliżających się nieszc
zęść.
W wielu mxXs$ miejscowościach bito w dzwony i alarmorano o domnie
manym
poźsarze rykiem syren fabrycznych. Nawet w Krakowie straż
ogniowa przez
dluźszy czas poszukiwala napłoźno miejsca pożaru. Dopiero obserw
atorium
astronomiczne wyjabnilo prawdziwg przyczynę Juny.
Na zakónczenie, przypomnimy jeszcze slów parę o nowym obserwatorium ma Kasprowym Wierchu. FoŚwięcenie Jew i otwarcie
następilo 22
stycznia. Jestto piętrowy budynek , dzwignięty na wysoko
ści I avie
2 tysięcy metrów w trudnych warunkach wysokogórskich.
Zakres dzialal=
ności obserwatorium nie ogranicza się jedynie do badań
meteorologicznych
obejmując również badania nad promieniowaniem slonecznem
w Tatrach i
nad tworzeniem sięoraz wlasnościami optycznymi chmur. Prowad
zone teś będą poszukiwania stwierdzenia ozonu atmosferycznego, pomiar
y elektryczności atmosferycznej, wreszcie badania nad wplywem klimat
u i waru:ków
A górskich na człowieka. Prócz tego obserwatorium pelnić będzie
specjalną
+ sluźbę da celów lotniczych.
'OBRADY RADY NACZELNEJ sW.ZW,POLAKOW.
(PAT)- Uzupelniajgc wiadomość o uchwalach Rady Naczelnej Sw.Zw.P
olaków,
należy dodać iź przedloźone Radzie sprawozdania wykazaly należy
te zrozumienie i uznanie przez najszersze warstwy Polonii Zagranicznej
dla.
prac prowadzonychnprzez Swiatowy Związek , zarówno w dziedzinie
poglębiania Świadomości naroda ej, jak i zapenienia wychowania w duchu
polskim mlodych pokolef« W obradach polokono specjalny nacisk na
koniecznost
zapewnienia ciągfości pracy polskiej na terenach zagranicznych.
W sklad Rady Naczelnej wchodzą, jak wiadomo, kierownicy skupień
polskich zagranicą, oraz osoby zainteresowane pracę na odcinku
Polonii
zagranicznej. Otwarcia sesji dokonal prezes Swiatowego Związku
woj.
Raczkiewicz, w obe@ości przedstawicieli M.S.Z. i Min.W.R.i.0.
P.
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radiowego

przez naszych rodakow'zagranlc; poruszano m.in. w trakcie
obrad Naczelnej Rady Sw.Zw.Polaków, znalazlo należyte oświetlenie
podczas debaty nad budżetem Mi nisterstwa Poczt i Telegrafów w senac
kiej komisji budźetowej. Przedstawiony plan rozbudowy ne dawezych
stacy) krótkofalowych prześiduje uruchoąlenle w ciągu najbliższych
trzech lat 6-ciu Rowyd stacy
j. Dwie
15- kilowatowe Deda zbgdowane
juź latem b.r., dwie następne
o tej same; mo cy w reką przysd ym,
zaś w r.1940 oddane zostaną
do użytku j eszcze
dwie inne stacje o mocy 50
kilowatów, które obej mg swym
zasięgiem naj dalsze obszary kuli ziemskiej,
zapewniaj&c dobry odbiór w Amer
yce PóJnocnej i Polqdniowej. W ten
sposob usuwane będą stopniowo
istniejące
jeszcze braki. Na ustalenie
takiej a nie innej kolejności
robót,wpTyng;y względy na możliwości
technicz Owprodukcyjne przemysł
u
krajowego
ktoręmu powierzone będzie wyłą
cznie wykonanie,- odrzucono
bowi
em kon :
Cepcję zakupu sprzętu zagranicą,
jak i projekt alania konceg
i
obcemu
koncernowi.
P
para
54 nad preli1
Na posiedzeniu tejze komisji, podczas dyskusji

minarzem ministerstwa spraw zagranicznyçh wiele czasu poświęcono oma wianiu sytuacj i Polsków zagranicę, wyrażając gíçboky tress? 04103 Polonii zagranicznej. Ilustrowano cyframi niędolę Polaków na thwle, poru szając sytuację Polaków w Niemczech, dlużej zatrzymuJac sig nad zaga dnieniem mniejszości Polskiej w Czechoslowacji.lMowcy wykazywali,_ze
dzieję się tam nadal niesłychane nadużycia, zdgżające do zgnebienlę za

wszelką cenę osiadlego od wieków żywiofu polskiego. Mimo zapewnień i
obietnic premiera rzędu czechosTowackiego, niç widać dotąd żadnych zmian
na lepsze. W zacietrzewieniu gnębienia polskości realizuje się plan przesiedlenia polskiej ludności rolniczej w glęb kraju i osiedlenia na terenach czysto polskich osaćników czeskich. Ucisk - podkreślano w mowach trwa w dziedzinie szkolnictwa w dalszym cięgu. Na ziemiach zamieszkalyc
h
przez Polaków zaklada się wylącznie szkoly czeskie. Inną metodg czechi zacji jest narzucanie Polskom przyznawania się do stworzonej przez Cze chów narodowości "slązackiej", wpisywanej do dokumentów zamiast narodo wości polskiej. W ten sposób rozsadza się zwartość spoleczefistwa polskiego w Czechoslowacji, w celu osiągnięcia podatniejszego gruntu do wynarodowienia, W ostyrych slowach piętnując metody,stosowane przez Czechów,
mówcy wzywali rodsków po tamtej stronie granicy do wytrwania, przesy
ła
jąc im braterskie pozdrowienie.
W dalszej dyskusji dominowaly
zagadnienia ;problem
uzyskania przez Polskę kolonii i sprawa emigracji żydowskiej.
JUBILEUSZOWA SESJA RADY LIGI NARODÓW .
(PAT.) - 26 stycznia rozpoczęla się setna sesja Rady Ligi Narodów, lecz
wlabciwe uroczyste otwarcie jubileuszowej sesji nastąpilo na
posiedze niu publicznem 27 b.m. "Gazeta Polska" w swej korespondencji
specjalnej
tak je charakteryzuje ;
" Genewa dala nam dziś bardzo ciekawy obraz parlamentu między
- _
Im rodowego, który może przez czas dlużźszy posiużyć
jako klucz europejs kiej sytuacji. Przemówienia rozlożyly się wachla
rzowo ina skrajnej lewicy p.Litwinow, następnie w prawym kierunku p.Delbos,dal
ej jeszcze Eden,
w samym centrum oświadczenie min. Becka, pom jego
prawej ręce deklara cja szwedzkiego delegata Undena i wreszcie przemó
wienie ministra spraw
zag, Belgii Spaska."
Przemówienie min.Becka nawięzywalo do wyrażonych
już dawniej
ay
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poglądów na temat

ustosunkowania się Polski (lio L353}, jak i won le do
zagadnień polityki międzynarodowej. Miazlmvrime oswladczyflt, ze quska?
wspolpracując z innymi państwami, szukać będzie zawsze rownowag
i pomi gdzy prawami a obowigzkami.Rzgd polski precdewsgystkiem preywigz
uje wage
do treści wspólpracy międzynarodowej, uważając za czynnik
drugoplanowy
zmianę czy ewolucję form.
Minister stwierdziwszy, żerw obe@rych warunkach
rzędy suwerennych państw muszę ingywiauęlnie pobierac'istcgni
e decyzje s

w poczuciu wlasnej odpowiedzialności, oświadczyl w końcu,
źe rząd polçkl
dążyć

będzie, aby jego decyzje przyczynialy się do utrwalen
ia stosunków
pokojowych i przyjaznej wspolpracy między wszystkimi
państwami.
F
W przeddzień posiedzenia Rady Ligi min.Beck odbyl
szereg rozmów
w czlonkami Rady, Powszechną uwagę zwrócila dwugodzi
nna konferencja z
min.Edenem, w czasie której, jak przypuszczają
w kolach dyplomatycznych,
omówione zostaly aktualne zagadnienia i zapoznano
się wzajemnie z deklaracjami, jaki obaj ministrowie skladają. Londyńsk
i "Times" donoazçclo tej

Tozmowię stwierdza również, iź wynikiem jej bylo
uzgodnienie poglądów dn
ministrów. Prasa angielska zaznacza,£że ostatnie prywatne
rozmowy zapewniY Lidze Narodów ostrośne i troskliwe traktowanie,
jak to się należy choremu. Liga jest bowiem w tej chwili pacjentem,
z którym należy obchodzić
się delikatnie.
27 bm. min. Bed odbyl dluźszą rozmowę z francusk
im min.
Spraw zagr. Delbosem, a następnie przyjąl lotewski
ego ministra Munters a.
Wszystkie
emówienia posiedzenia inauguracyjnego, o których min.Beck wyrazi] się na wstępnie swej mowy,
iá wykazują zrozumienie
Gla obecnej sytuacji, niestety tak znacznie
odbiegającej od celów i aspiracji jakie sobie zakreślono w chwili organiza
cji Ligk, byly zgodnie z
doniesieniem korespondenta "Gazety Polskiej",
przedmiotem bardzo ożywio nych komentarzy kuluarowych, z uznaniem podkreśl
ających występienie przeds
tawiciela Polski, jako poważhy wyraz między
rodowego realizmu.

" OBLICZE NOWEGO RZĄDU SOWIECKIEGO ".

W artykule " Oblicze nowego Tzędu sowiecki
ego", "Gazeta Polska "
kreśląc charakterystykę nowego skladu rady
komisarzy ludowych konstatuje,
iż nie zawiera on pozornie większych zmian,
szcze@lnie w zakresie resortów politycznych. Mimo to w swej zrekonst
ruowanej formie, daje on dużo
do my@enia, Wielce znamienne jest mianowan
ie trzech vice-premjerów, za miast dotychczasowych dwóch: nominacja bowi
em Czubara,Mikojana i Kosiora stanowi pośrednie potwierdzenie wiadomoś
ci o aresztowaniu waględnie
rozstrzelaniu bylego wice-premjera Rudzutak
a, podobnie jak powierzenie
kierownictwa państwowej komisji planowan
ia /go spla

nu/ Wozniesienskiemu ° potwierdza pogloski o a alogicznym losi
e b.wicepremiera i b. prez ewo dni czacego "Gosplamu" Walerego Meslauka, ktor
y "zagingl " jesienią ub.roku.
Pierwsi dwaj"wicepremierzy"
byli dotychczas komisarzami finansów
i przemyslu spożywczego. Trzeci "wicepremier
" Kosior, byl do ostatnich czasów
pierwszym sekretarzem Centralnego
Komitetu ukraińskiej partji komunist
ycznej, i jest jedynym wysokim dygnitar
zem z Ukrainy,któryn ocalal w toku
zeszlorocznej "czystki". Zresztę na
Ukrainie odgrywal on rolę raczej reprezentacyjng, gdyż rolę faktycznych
wielkorządców moskiewskich sprawowaT
z reguly tak zw. drugi sekretarz C.K.
ukraińskiej partji, to an. Posty Szew lub Chatejewicz.
Znaczenie polityczne posiadz równieź
dymisja dlugoletniego komisarza sprawiedliwości
Krylenki, znanego oskarżyciela w szer
egu glośnych procesów politycznych.
Nniej więcej od r.1932 gwiazda Kryl
enki zaczyna blednąć na korzyść kiep
skiego pr zedrewolucyjnego adwokata
i
b. "mieńszewika" Wyszynskiego, pono
wnie mianowanego prokuratorem Z.5.
R&

5¢

Rio de Janeiro,
P.A.T.
=-----=--=---=„----

3

lute@

1938.

-

str.7.-

imymi
Na miejsce Krylenki, zostal mianowany Rykow, który wraz z
h
iejszyc
najwaźn
ich
wszystk
we
"zasiużonymi" czekistami, ferowal wyroki
kowai
Sokolni
Radka,
a,
Zinowiew
procesach politycznych,jak Kamieniewa,
-~owg
innych. Jego nominacja = twierdzi autor artykulu - stwarza 100%
wać
spoedzie
się
ży
nale
gwarancję, iż w dalszej pracy tego- resortu nie

s
choćby najmniejszych przeblysków europejskich.
autor
czych,
Omówiwszy zmiany w obsadzie resortów gospodar
przechodzi do sk jadu narodowościowego nowej rady komisarzy ludowych
i stwierdza, że dotychczasowa "proporcja rasowa" zostala utrzymana pomimo pseudonacjonalistycznej taktyki moskiewskiej dyktatuży. Mamy w
tym skladzie 5 żydów, jednego Ukraińsa, jednego Ormianina, jednego, doszczętnie zrusyfikowanego Polaka /Kosior/ i jednego Lotysza. Pozostali
.
czlonkowie rzędu sowieckiego w liczbie 20 są Wielkorusami.
upowaźReasumując publicysta gadzi, że sklad nowego rządu nie
nia do przewidywania żadnych zmian w dotychchasowej polityce wewnętrz=
nej .i gospodarczej w Związku Sowied im. Polityka wewnętrzna nadal bę dzie oparta na despotycznym terorze, zaś.resorty gospodarcze będą się
wciąż borykaly z piętrzącymi się coraz bardziej dysproporcqami i tru dnościami. Natomi st - zdaniem jego - należy się spodziewać dalszego
wysilku Sowietów w dziedzinie zbrojeń, zwlaszcza morskich, oraz akty=
wizacji polityki zagranicznej. W polączeniu z przemówieniem Zdanowa na
czci
temat "osi Madryt-Paryź-Moakwa-Chiny" wygloszonym na- akademii ku
się
będzie
Genewie
w
Lenina 22 b.m.- taktyka delegacji sowieckiej
w Toprzedstawiala jako próby montowania "antyfaszystowskie@ bloku"
nie Ligi Narodów.
WYROK W PROCESIE 43-ch

Przed Sądem Okręgowym w Warszawie zakończy] się toczący się
od dwóch tygodni wielki procęs 43 komunistów-żydów, należących do Komunistycznej Parii Polski,którzy szerzyli wywrotową, akcję antypafisiwowg na terenie calego kraju,. Wérod oskarfonych znajdowalo sig kilkunas tu wybitnych funkcjonarjuszów partii jako sekretarze, skarbnicy i sze ki.
fowie réénych wydzislow, Preewodzil calej robocie Abram Treblinś
pomo
jego
Dwóch
a.
więzieni
lat
10
karę
najsurowszę
On też otrzymal.
skaych
oskarżon
lych
Pozosta
e.
więzieni
cników sąd skazal na 8-letnie
zano na więzienie od 2 do 6 lat. W sumie karawsgystkich o skarzónych
przekroczyla 169 lat więzienia.

