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Na wczorajszym posiedzeniu Sejmu Usta'dowawczego w debacie nad expose PremiE'ra
zagrał głos tow. wicemarszałek Sejmu
Roman Zambrowski.
Klub poselski Polskiej Partii Robotniczej
pr7yłącza się całkowicie do analizy sytuacji
wewnętrznej i międzynarodowej,
zawartej w
e1..j:ose Prezesa Rady Ministrów - rozpoczyna
tow. wicemi!Jrszaleik Zambrowski. Nic tak nie
charakteryzu;e ogromnej siły, jaką przedstawia nowy ustrój Polski Ludowej, jak fakt niezwykle szybkiego tempa naszej odbudowy go!\podarczej. Siłę tę wyzwoliły reformy społe
czne, przeprowadzone przez obóz demokracji
ludowej oraz ujęcie życia gospoda.rczego w
rytm gospodarki planowej. Właściwości naszego ustroju gospodal"Czego zrodziły tei ruch
współzawodnictwa pracy 'W klasie robotniazej,
ruch, który ma w'szystkie .szanse, by stać się
główną dźwignią wzrostu dobrobytu mas ludowych. Ruch współzawodnictwa pracy ma znaczenie :nie tylko gospodarcze, ma on również
znaczenie &połeczne i wychowawcze, ponieważ
kształtuj'! nowy, świadomy stosunek do pracy i do Państwa Ludowego.

Omawiając

wyniki walki ze spekulacją, wistwierdza, że na gruncie stałego
wzrostu masy towarowej, wzrostu produkcji i
wydajności pracy, przy jednoczeSlllyID rozwOju handlu państwowego i spółd~ielczego, akcja

kułów i wyznaczono grzywny ponad 350 milionów złotych. Bitwa o handel nie jest jednak jeszcze zakończona i koniecznym jest pogłębienie kontroli. Osiągnięcia organów skarbowych w dziedzmie zwiększenia dochodów
Państwa są bardzo powruine, jednakż~ w dalustalania i kontroli cen dała wyniki, wzrosły szym ciągu stoi zagadnienie ujawni.enia dopłace realne i to zarówno na skutek wrz:rostu chodów wymykających się spod opodatkowaplac nominalnych, jak i obniżki cen towarów nia ii należytego kierownictwa społec'i;nymi
przemysłowych i produktów rolnych.
Zaha- czynnikami lustracyjnymi.
mowany został wzrost faktycznych marż za.obWiemy o tym, że jes'teśmy 'W dużej mierze
kowych w handlu w wielu zaś dziedzinach 0- zdani na Y'lasn~ siły - podkr~śla mówca siągnięto obniżenie kupieckiej marży .zaroobkO-/ dl~tego ,tez mUSImy wy.korzystac na'sze olbrzywej, Mówca akcentuje rolę czynmka .spo- mle .rezerwy. ,p;Z,ede woS~ystlom p~ze~ podnołecznego w walce ze 6ipekulacją, podając, ze wszeme. wydaJnosc: pracy [ uSiprawmeme aparawyniku tej akcji sponądzoillo 33 tysiące pro to- tu panstwowego l gospodarczego.

cemarszałek

Zacieśnienie wspÓłprac

Istnieje ścis.ła zależność między !Ilaszymi 0siągnięci.ami gospodal"Czymi a sytuacją polityc:z.ną stwierdza mówca. - Im bardziej .u~
trwala się stabilizacja polityczna, tym -szybcIej
przezwyciężane są trudności gospodarcze: Nie
jest przypadkiem, że ruch wspC?lzawodmctwa
pracy rozwinął się naj'silniej w CIągu :>s!a~l~h
miesięcy w okresie największego zaCIesmema
wspólpracy jednolitofrontowej między PPR i
Z-eń
PPS, kiedy to współpraca ta w fabrykach i zaWARSZAWA (PAP) - W {lniu 30 om. Sejm kładach pracy rozwinęła się, jak nigdy przed
U tawodawczy przystąpił do debaty nad exp"- tym. Nie jest też przypadkiem szybsze tempo
se rządowym. Po przyjęciu l)rotokółu z poprzedniego posiedzenia, do il<toJego nie zg~oszono
zarzutów, maroszałek Kowalski udzieLt głos.1
W,icemarszałek Zambrowski przechodzi do
posłowi Grubeckiemu (SL).
omówienia faktu ucieczki Mikołajczyka i jego
d
woSopólpracowników. Fakt ten !Ilależy io rzę u
- Stronnictwo Ludowe, biorące udział w takich, Mórych rozgłos znacznie przewyższa
odbudowie Polski od samych,. ciężkichpocząt ich znaczenie - podkreśla od razu mówca. ków, iako współgospodarz 'kraju, ustosunko- Ucieczka ta nie wpłynie w sposób .isto::ny na
wuje się do eX'pose premiera i całokształtu rozwój stosunków politycznych w krajIl, rzupolityki oraz osiągnięć !'lądu pozytywJlie C3 jednak znamienne światło na procesy, zastwierdza poseł Grubecki.
chodzące w obozie reakcji polskiej i stanowi
Ucieczkę Mikołajczyka
poseł nazwał nik- wymowJly komentarz do działalności podżegaczemną zdradą narodu. Przyjazd Mikołajczyka czy wojennych na arenie międzynarodowej.
w roku 4.945 rozbił jedność ruchu ludowego.
Pamiętamy wystąpienia Mikołajczyka; jego
Mikołajczyk w czasie pobytu w Pclsce nie cof- przyjaciół, Ilapewniające, że stoją oni nl qrunnął &ię nawet przed sojuszem z bratobójczymi cie soJuszu polsko-radzieckiego, solidarności
bandami podziemia. Stronnictwo Ludowe zda- pańs~w słowiańskich, że stoją !!la straży grani':
wało sobie sprawę, że działalność wodza PSL-u zachodnich i że sprzeciwiają się
odbudowie
jest cstatnim, przedśmiertnym zrywem prze- Njemiec. Teraz z nieodpa.r,tą siłą nasuwa się
szłości.
Gra Mikołajczyka otwierała jednak pytanie, czy po to uciekli, by bronić za nrapowoli oczy chłopom, topniały szeregi jego nicą naszych granich zachodnich i [lcotesto·
zwolenników i wreszcie Mikołajczyk wrócił do wać przeciw polityce odradzania Niemiec?
~ych, którzy go !przysłali .
Nie trudno odpowiedzieć teraz na to pytaJIlie
Omawiają1:: stosunek SL clo ostatniego orę Ujawniło się całkowicie oblicze oszusta age.'1dzia biskupów, poseł Grubecki stwierdził, że ta reakcji ameryik:ańskiej, dla którego kdteqomasy chłopskie są katolickie, ale przeciwsta- rie polskiej ,racji stanu i. pojęcia po1{oju, su-

obrad

DrUff

Se~mu

Zakłamanie

PPR i PPS

Tow. Roman Zambrowski

odbudowy wsi w ciągu ostatnich miesięcy i 0siągnięcie zadawalających "-'Pływów z podatku
gruntowego.
Na fakty te wpłynęło rozładowanie band i
kUI"Czenie 6ię wpływów mikołajczyikowskich na
wsi, wzrost .wpływów Stronnictwa Ludowego i
jego ścisła woSpólpraca z partiami robotniczymI. Stoją jeszcze przed nami ~gromne zadania w dziedzinie rozwoju oświaty i kultury, ale
jak długo rozwi ja się i krzepnie jednoś~ ~tron
n C'I.,;" demódŁrat . ~Ilycfl nWn!my pukoJme patrzec w przyszłose.

i klęska Mikołajczyka

Stanowisko Stronnictwa Ludowego

werenności narodowej i demokracji były tylko barwą ochronną.
Nasza partia - [>odkreśla z siłą mówca
już dawno \przejrzała zakłamanie Mlkołaic::y~.a
i jego współprcowniików. Dlatego zWJ.:c7.alIsmy z taką pasją i z taką ofi.a~n.~Ścią j~g<l kłam
liwą demagogię, dl'a tego meslIsmy mej/rudze·
nie do mas ludowych prawdę o rze-::zywistych
celach miJkołajczykowskiego PSL. Prawda !d
ugrutowywała się coraz bardziej ~ społecze.n
stwie, pr,zenikala nawet do szeregow str:mmc:
twa Mikołajczyka, powodując w nim g:ębok\
kryzys poIiil:y=y. Obecnie MikołajCZYK i )ego przyjaciele zaciągnęli sill jawnie do słuzb'(
imperialistów amerykańskich i wrogów Polsk;
odrodzonej - spod znaku Byrne.sa i Dullesa i
popełnili w ten ~posób polityczne ha~dkiri.
Nasz system demolHacj,i dopuszcza istnienie sektora tzw. inicjatywy prywatnej i jego
reprezentocji politycznej. PSL nie byb '<,dna.!;;
nigdy taką opozycją. Od pierwszej chwii:
sprzęgło się ono z siłami reakcji podziemnej
i dążył.o do p~yw,róceni~ panowania w D'kic~
kapital15tów I obsza.nllkow. Od \):e~wszeJ
chwili stało się ono reprezentantem wszystkic.l

sił

o orientacji anglosaskfej w Pol~ce, mimo,
ta była w sprzeczności :li polski
PSL sto,czyło się w ten s~;)si)b dl
pozycji zdrady narodowej i ostatmid zdrad/
MJ.kołajczyka jest logiczną konsekwen,;'ą tl.!
go procesu,
Wicemarszałek tow. Zambrowski wy\'I'odz
de.Iej, że Polska Partia Robotnicza p07.ytywn·E
ustosunkowała się do działalności
tej częścl
kierownictwa PSL, która :7.mierze!'1 do usunię
cia grupy mikoła)czykowskiej od wpływu na
stronnictwo. Partia nasza - podkreśla mówca - śledzi uważnie wysiłki tych działaczy
PSL, którzy dążą do całkowitego wyelimino.
wania
elementów mH:olajczykowskich
ze
shonnictwa, kto bowiem chciałby z nowym
PSL budować na wczorajszych, zatwardziałych 'lwolennikach Mikołajczyka, ten wziąłby
na siebie odpowiedzialność za tolerowanie rozgałęzionej piątej kolumny, agentury obcej penetracji politycznej i obcych wywiadów. 1
niech sobie panowie Wójcik i Bańczyk, Wójcicki i Nadobnik nie wyobrażają, że omami
kogokolwiek ich słowne potępienie ucieczki
Mikołajczyka.
Nie może liczyć ani na MZtę
zaufa.nia ten, kto w ciągu całych lat współpra
cował"Ilajściślej z agenturą wrogów Polski. Jedyne co mogą :zrobić ci ludzie dla zmazania oz
PSL piętna wstecznictwa i zdrady narodowej
- to usunąć się z życia politycznego Polski
- stwierdza wśród oklasków mówca.
Ucieczka Mikołajczyka ma również i aspek.
międzynarodowy.
Ucieczka ta jest przyznaniem się reaikcji a'nglosaskiej do banklI1lctwa
p.rób stworzenia sobie powarinicjszego oparcia
w społeczeństwie polskim. Należy tę uciecz·
kę widzieć lila tle coraz bardziej bmtalnych i
że orientacja
racją stanu.
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nej części kleru. Napastliwą odezwę biskupów chłopi traiktują jako poparcie sił faszy-

stowskich. StJronnictwo Ludowe liczy jednak
na trzeżwość, patriotyzm i umiłowd!llie demokracji przeważającej części kleru.

S. D.

za

iJudżelem

~oseł JocUo'Wski (SD) dekla.ruje w limieniu
sweyo klubu całkowitą aprobatę dla dotychczasowych osiągnięć i polityki rzqdu, za które
Stronnictwo Demokratyczne ponosi współodpowiedzialność. Większa część przemówienia
posła Jodłowskiego poświęcona jest zagadnieniom polityki zagranicznej. Poseł Jodłowski
analizuje ponadto pozytywne i !!legatywne siły, działające w sektorze prywatnym, omawia
zagadnienie płac i sprawy szkolnictwa oraz
stosunek Strorunktwa do Kościoła. Z1l!powiada też zgło'szenie przez Klub Sbronnictwa Demokratycznego projektu zmiany ustawy o zmia
nie prewa małżeńskiego w kierunku uspTaw-

nie~~:~~~:~Z~~il~t;:~ó;a~;;~~~~h'P01&ki
mówca podkreśla przede wszystkim, że jest to
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Markos a prowadzq zw~cieskq ofensywe. Wybory do rad
narodowych na w,?zwolonvch leren"ch

B U KARESZT. PAP. Rumuński komitet
RZYM. PAP. Rozgłośnia wolnej GreCjil
p omocy Grecji wystosował do generała. nadała komunikat głównego dowództwa
demokratycznej armii
greckiej,
który
Markosa, d owódcy g reckiej a rmi demokra- stwierdza, że walki w okolicy miasta l\lettyczneJ', telegram, wyrażaJ'ący przekonanie,
sovo toczą się nr dalszym ciągu. Wysiłki
że w toczącej się o b ecnie walce zwyciężą armii rządowej zdobycia miasta spełZły na
g reckie siły demokratycz ne p rzeciwko im- niczym. Metsovo pozostaje w dalszym ciągu
w rękach armii demokratycznej.

perializmowi.

Reorganzaca rzą. du w o~ weg
.

I-

y

C

J-

poJityI<;a obrony pokoju.

POS. Wycech O Mikołajczyku
OSLO. P AP. Rząd norweski zostal zre-l
Z zainteresowaniem Izba wysłuchała prze- organizowany. Utwo rzono n owe ministermówienia po5'ła Wycecha, występującego po stwo - ministerstwo handlu, na czele lttó ..
raz pierwszy jaJko prezes Klubu Poselsklego rego stanął dotychczasowy minister skarbu
PSLROz,prawia się an z całoks.ztałtem polityki Erik Br.of oss. Nowe ministers two przejmIe
poprzedniego prezesa str01llJlictwa i piętnuje agendy d epartamentów p olitycznego, fijego zdradziecką ucie~zkę. Analizując najbliż- I nansowego i dewizowego, ministerstwa
6ze. persp~ktywy 'P0hty~zne, pO~7ł vyyce.ch skarbu oraz departamentu eksportowego i
stWIerdza ,ze PSL me mOze pozwolIc sobIe WII':- •
•. ,
cej na drogę walki d negacji.
unportowego IDmlsterstwa zaopatrzem lt.

I- -I

Wskutek silnego natarcia oddziałów 1emokratycznych z Macedonii centralnej i zachodniej zdobyte zostaly pozycje wOJslt
rządowych na przedmieściach n,iasta Flo'
rina. Pozycje te były silnie umocnione.
Ofensywa wojsk monarchistycznych VI
okolicach miasta Konitsa została odparta.
W Grecji środkowej oddziały demokratyczne rozproszyły kolumnę wojsk rządo-

pobliżu miejscowości

wych w
Mentenitsa.
Nieprzyjaciel zmuszony został do ucieczki,
pozostawiając 17 zabitych i 30 rannych. W

Ministrem skarbu na miejsce Bro.fossa ręce oddziałów demokratycznych wpadło
został Olaf Meidalshagen, a na mleJsce wiele sprzętu wojennego i amunicji.
ustępującego ze względów zdrowotnych miATENY. PAP_ Na obszarach uwolnionistra rolnictwa Kristiana Fjelda mianowa- nych przez armię demokratyczną odbywają
ny został Olaf Jksvik. Dotychczasowy mi- się wybory do rad narodowych. Wybory
nister zaopatrzenia Oskar Torp został takie odbyły się w 6 miejscowościach Epit'U
przewodniczącym klubu parlamentarnego i w prowincjach Pella i Kasteria. W wyboPartii Pracy. Ministrem dostaw mianowany rach wzięło udział około 95 proc. upra,v,ł
został ~iels Hoensvalds
mony.ch,.,

.
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polayka w anegdocie
Adjutant podchodzi do okna i m6wi melanKl1ku robotników hlszpańskic,h pracuje
pJlzy naprawie niewielkiego mostu na rzeczce cholijnie:
Manzanares. Nagle od strony Madrytu ukazu- Nic. Leje.

fq

się limuzyny wiozące gen. Franco w eskor~
.... Deszcz?
cie "Falangi". Limuzyny przejeżdżajq powolI
- Nie. Marcos.
I ostrożnie przez most. Po ich odjeździe jeden
I robotnik6w stuka młotem w barierę i wyW obradach sztabu wojsk Tsaldarisa biokrzykuje z podziwem:
ra udział członkowie "misji zagranicznych".
'- CClTrambal Ależ to solidny, mocny most! "Zdarza się", że dyktują nieudolnym greckim
- Solidny most! - podchwytują towarzy- generałom posunięcia strategiczne i taktyczne.
/Jze. - Zwariowaleś! Chyba - zrujnowany mo
- PrzejdziecIe przez tę rzekę! - powiada
stekI Wszak go ciqgle reperujemy ...
amerykański attache mili/alre, pokazując pal_ Tak odpowiada robotnik. - ale cem na mapie.
przecież sami przed chwflą widzieliście: wy- Nie, tędy nie przejdziemy odpowiatrzymał największy ciężar, jaki dziś na sobie dają posępnie rządowi generałowie.
dźwiga cala Hiszpania!
- Dlaczego? - dziwi się attache. - Przecież pokazalem wam palcem/
- Tak, ale pański palec nie jest mostem!
Jak wjadomo, instruktorami hiszpańskiej
"Falangi" sq oficerowie i podoficerowie ni,!·
Z okazji "sukcesu" w wyborach samorzqmieckJego gestapo. Dzialalność ich w tym zakresie tmlacznie · uaktywniła się od.... czasll dowyci1 wicehrabia gen. de Gaulle urzqdził
zakońozenia "drugiej wojny światowej". Za przyjęcie w swojej siedzibie w Collombey Les
źyczliwq aprobatą gen. Franco poczynajq so- Eglises.
bJe obeonie w Hiszpanii jak w "Vaterlandzie".
W czasie przyjęcia generał kiwając głową
Doprowadza to niekiedy do kontrowersji.
w stronę ścian pałacyku, ozdobionych port re- Słuźymy pod jednym sztandarem - ; tanli arystokr.atycznych przodk6w, odezwal się
rzeki pewnego razu ze zło .ści q znakomity fa- sentymentalnre:.
.
Iangista do wybitnego gestapowca na .usł.u- Fran~Ja Jest błę.k~tna!
.
gach "caudilla" . ale wam chodzi o plewąNa to Jeden z gOS?1 .klwną1 z koleI głowq
dze a nam - o honor!
w stronę generala, mowlqc:
:-. Haben Sie Recht - uśmiechnqł się iro- Tak, ale jeśli zobaczy kolor "biały" nianie gestapowiec. - Każdemu chodzi o to... staje się czerwona!
czego nie posiada.
Sukcesy gen. Marcosa zaostrzyły Jeszcze
Mimo pomocy dolarowej, mimo pomocy bardziej sytuację w stolicy Grecji. Jeden z ko
%brojeniowej, mimo możnej protekcji. zaoce: respondentów zagranic~nych pragnie zrobić
anicznej i mImo zagranicznych dorad~ow w~l "wywiad" z którymś z mieszkaJic6w Aten. W
skowych - l'zqdowa armia grecka bIerze CIę ja](imś zaułku spotyka ubogo ubranq kobietę,
gi od greckich partyILant6w Marcosa.
• Korespondent zaczepia ją, przedstawia się i
W smutny dzień jesienny szef sztabu aten- pyta:
- Niech mi pani powie szczerze - jak
lIkiego zapytuje z rana swego adiutanta:
wam, Grekom, te-raz się żyje?
- No, majorze. co słyChać nowego?
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Marshall'kowską

Mikołajczyka.

rys. Karol BaranieC'ki

Powrócił

do pana...

Blum

Kobieta ogląda się dookoła i spostrzegając miast "odnośnego" ministra i zawołał z lrytaw pobliżu patrol żandarmerii, m6wi pośpiesz cjq:
nie:
Ładne historIe dzieją się
w pańskim
- Dobrze. Bardzo dobrze. NIE MOtNA Departamencie! Jeden z urz ędnik6 w oświad
SIĘ SKARZYC/
czył, że ja jestem ...
przerwal mInister._
- Wiem o tym Urzędnik ten został wydalony/
W kuluarach ONZ jeden z delegat6w rOil- Wydalony? - ucieszył się prezydent.mawia z przedstawicielem USA.
- Nie ulega wątpliwości, powiada de- Bardzo słusznie. Za nielojalność.
Nie, panie prezydencie. Za zdradę !alegat że waszej nawie
państwowej brak
jemnicy państwowej.
dziś takiego sternika, jak Roosevelt!
Przedstawiciel USA gorąco protestuje:
- Brak sternika naszej nawie? - wykrzyWinston Churchill ma zwyczaj przygot{)o
kuje. - A Truman, a Marshall, a Harrim(m? wywać starannie swoje przemówienia. W zeCzyż ci mężowie razem, to "nie Roosevelt"?
szłym roku, przed publicznym wystąpieniem
- Owszem - zgadza się delegat. To w Zurychu, przerabiał na głos w pokOju hole.
Roosevelt, ale rozmieniony na drobne. Na bar- l~wym swój polityczny speach. W tym czadzo drobne.
SIe przechoclzll akumt ktoś ze służby hotelowej i słysząc głośne dźwięki z pokoju samotW zwiqzku z mową prezydenta Trumana nego gościa, zatrzymał się i zaczą1 nadsłuchi
na temat planów "pomocy amerykańskiej" je- wać. Słowa, jakie usłyszał (złowrogie i woJoden z urzędnik6w Departamentu Stanu USA wnicze) zani ep okoiły go. Zapukal tedy do
drZwi Mrs. Churchilla i zapytal:
wyraził się nieostrożnie:
- Przepraszam, co pan robi?
- Nasz stary jest... (tu użył określenIa,
- Rozmawiam sam ze sobą - uśmiechnq1
które w żadnym wypadku nie mogło uchodzić się CllUrci1ill.
za komplement dla mqdrości politycznej pre- To niech pan uważa, ostrzegł życz
zydenta).
liwie sługa hotelowy. - Rozmawia pan z barWiadomość o tej opinii szybko dostała się dzo podejrzanym osobnikiem!
do Białego Domu. Prezydent wezwał natychPodsłllchal St. Es.
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26.X. br•... Obudziłem się dziś oblany łAntoni Panewka
A'e ktoby się nie oblał, gdyby tak
jak ja ganiał boso przez ładny kawałek nocy? Przepióreczka mi się śniła uciekająca
(Parnię ' nik sieroty z Peeselu)
W proso, a ja za nią nieboraczek.
Nim zdążyłem wyjaśnić w senniku egip- łeczeństwa dla publicznej sprawy powiedzia
A ja nie wierzę! - oświadczyła ener·
skim, co taki sen oznacza, w pokoju zater- łem głośno w tramwaju:
gicznie pani Pruska. - Mówię wam, że prekotał telefon.
- Mikołajczyk uciekł! Co państwo na zes nie uciekł!
.
Hallo, to ty? - zabrzmiał w tuble tu- to?
- E, co też pani - obruszył się radca
balny głos Kwiatusińskiego. - Dzień do- Wiemy, że uciekł - odparli chłodno ~erocki. - P~ecież w naszej gazecie podabry, wiesz co się stało?
pasażerowie. - Czytaliśmy. Sumienie, wi- h, w "LudoweJ"!
- Dzień dobry-odparłem - nie wiem, dać, miał nieczyste.
To nic - upierała się przy swoim
bo, widzisz, przepióreczka mi się śniła, u- Jak to - nieczyste ? - oburzyłem pa~i. Pz:.rska.. - Ja mam .poufńą ~adociekała ...
się. - On, taki porządny Polak?
mos:: ~lle uClekł,. t~lko pOJechał z WIZytą
- Proroczy sen! - przerwał Kwiatu- E, - skrzywił się jakiś wysoki ro- do CIOCI. ROZUmIeCIe?
siński. Nietylko uciekała, ale naprawdę
botnik - żeby'był porządny, toby nie zwieInfórmacja pani Pruskiej wydała mi się
uciekła. Przeczytaj gazety, pa!
Pomyślałem, że Kwiatusiński robi głu wał jak złodziej. Zresztą narozrabiał tyle, zupełnie prawdopodobna. Przecież prezes
zaWSze przysięgał, że nie opuści.
pi kawał, ale mimo to zaraz posłałem po że wiemy, co o nim trzymać...
Co z takimi gadać? Wysiadłem na naj27.X. br.... Dziś rano w interesie, mój
gazety. Niestety, Kwiatusiński nie żarto
bliższym przystanku i poszedłem "na, pół ekspedient, Ochęduszko, pozwolił sobie na
wał:
. "Ten, który jeszcze wczoraj - pisało szatana" do ,,-Słodkiej Dziupli". Zastałem niestosowne żarty:
W gazecie zapewniał nas o swojej nie- tam już panią Pruską i radcę Serockiego.
- No, i cóż, panie Matuszkiewicz
złomności, uciekł sromotnie w tajemnicy Po ich minach poznałem, że wiedzieli.
rzekł moje kondolencje! Ostrzegałem,
nawet przed najbliższymi współpracowni
- Tak, tak--westII Etap Mikołajczyka.
chnął
na powitanie
kami.
Zaniepokojony wyszedłem na miasto. j:adca Serocki - JeNa mieście żadnego poruszenia. Czyżby ni- steśmy osieroceni, ko
kogo nie obchodziła tak wstrząsająca wia- chany panie Matusz
domość? Zdenerwowany obojętnością spo- kiewicz, o-sie-ro-ce-ni. ..
Iłotem.

Attlee

rys. Kazimierz Grus

Swój d,) swoich po swoje...

żebyś się pan nie zapisywał do Peeselu, a.
teraz przykrość rodzinna: sierotą pan został!

Oczywiście, powiedziałem mu, że jest
idiotą, ale to go nie uspokoiło. Zaczął ~.
śpiewywać: "Adieu, kochanko ma, adieu,
skończona gra", oraz deklamować: "Tata
nie wraca ranki i wieczory, we łzach go

czekam i trwodze ... "
~eby tego nie słuchać, zagłębiiem się w
gazetach. Niestety, żadnych nowych wiadomości.

28.X. br. '" Jeżeli pani Pruska wspominając ciotkę, którą miał odwiedzić Mikołajczyk, miała na myśli Churchilla, to ta
wiadomość się dziś potwierdziła.

Prezes pojechał do Londynu, odszedł ~
Polski na zawsze.
- Więc jednak opuścił - zmartwiłem
się· - Wszystko przepadło! Tyle forsy się
w ten interes włożyło.
Tego samego zdania był radca Serocki,
pani Pruska i mój przyjaciel Kwiatusiń3ki.
- Umarł - wzdychał radca. - Dla
nas on JUŻ umarł!
- Umarł? - podchwyciła pani Pruska.
A rzeczywiście. Ale słuchajcie, przecież
jutro Zaduszki. Możeby tak dać do prasy;
żałobny komunikat: "Odszedł niestrudzony;
obrońca chłopów, cześć jego pamięci, podpisy: Agata Pruska, właść. "Domu Mody",
Anatol Serocki, właść. hurtowni prywatnej
"Polryb", Jerzy Kwiatusiński, bohater podziemia gospodarczego.
- Terefere kuku - przerwał Kwiatusiń
ski. - A kto to pani przyjmie? Może "Gazeta Ludowa"? "Namyśliła się" ona dzisiaj
i pisze: "Mikołajczyk nie miał oparcia W.
stronnictwie, nie mial oparcia we wsi, nie
miał oparcia w narodzie ... "
29. 10. br ..• Dziś się okazało, 2:e Mikołajczyk pojechał nie do cioci, tylko do
wuja. Do wuja sama. Powiedział mi o
tym Kwiatusiński, przychodząc z rana da
sklepu.
- Prezes w Ameryce! - krzyknął u Marshalla!
Wywołało to nieoczekiwany komentarII
ze strony ekspedienta Ochęduszki.
- A cóż w tym dziwne~o? - roześmiał
się szyderczo. Wiadomo: ..;\vój do swego po swoje. Z dolara powstał, w dolar si~
obróci •••

