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"Ενας πολύ σκοτεινός πολιτισμός

Η ΡΟΣΣΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΑΚΟΜΗ 
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΗΑ ΕΙΝΑΙ ΤΣΑΡΙΚΗ

Ένω ό δυτικός κόσμος άνεπτύσσετο ο! λαοί 
τής Ρωσοίας παρέμενον υπό καθεστώς δουλείας

Τοϋ ‘Αμερικανού δπμοοιογράφοϋ κ. Φοϋ ΚόλεΡ
Κατά την διάρκειαν των πέντε τε« 

λευταίων έ*τών ττου τταρεμεινα εις την 
Σοβιετικήν "Ενωσιν, εΐχα τό συναί
σθημα, περισσότερον άπό οίανδήποτε 
άλλην χώραν, οτι έζοΰσα εις ένα άλη- 
θινά πολύ παράδοξον πολιτισμόν. Έ- 
χρειάσθη άρκετός καιρός, διάβασμα, 
μελέτη και προσεκτικές παρατηρήσεις 
διά νά άνακαλύψω τον λόγον δια τον 
όποιον αισθανόμουν κατ’ αύτόν τον 
τρόπον, άπαξ καί οι Ρώσσοι όμοιά- 
ζουν εις πολλά σημεία μέ τον λαόν 
τής χώρας μου.

Ή άπάντησις εύρίσκέται, πιστεύω, 
εις τήν τελείως διαφορετικήν ιστορίαν 
τάς κοινωνικός συνθηκας και τας πα
ραδόσεις τοΟ Ρωσσικοΰ λαού. Η άνα- 
πτυξίς των καθυστέρησε, ένφ άφ’ έ- 
τέρου οΰτοι άπεχωρίσθησαν τού δυτι
κού πολιτισμού,πολιτισμού, ό όποιος 
Επρεπε νά είναι τόσον ίδικός των. Ο
σον είναι καί ό ίδικός μας. Ουδέποτε 
οί Ρώσσοι έμαθαν τι πολύ διαφορε- 

0 τικόν βατό έκεΐνο τό όποιον, το σημε
ρινόν κομμουνιστικόν καθεστώς που 
έπικρατεί εις τήν χώραν των, τούς έ- 
πιτρέπει νά μάθουν.

’Ενώ ό δυτικός κόσμος άνεπτύσσε
το ΰπό τήν έπίρροιαν τής ’Αναγεν
νήσεως, τών ’Ανακαλύψεων καί τής 
Βιομηχανικής Έπαναστάσεως, ci λα
οί τής Ρωσσίας παρέμενον εις μίαν 
κατάστασιν άγνοιας καί κοινωνικής 
καί οικονομικής δουλείας, ύπό την 
κυριαρχίαν τών Τσάρων.

’Επειδή δι’ ήμάς, τόν Δυτικόν Κό
σμον, τά πράγματα έξειλίχθησαν ψυ- 
σιολογικώς, μόλις άντιλαμβανόμεθα 
τήν σημασίαν τών μεγάλων αυτών Ι
στορικών έξελίξεων εις τήν διάπλασιν 
τού χαρακτήρας μας, τήν άνάπτυξίν 
μας καί τήν γενικήν πνευματικήν μας 
κατάστασιν. Μόνον ένας Ιστορικός 
καί κοινωνιολόγος δύναται νά καθορί- 
ση τήν έπίδρασίν δλων αυτών τών 
καταστάσεων έφ’ ήμών καί νά εΐπη 
ποια είναι τά οφέλη τά όποια προέ- 
κυψαν διά τόν Ρωσσικόν λαόν, καθ’ 
όσον ουτος, άκουσίως βεβαίως, δέν 
μάς ήκολούθησεν εις τήν έξέλιξίν μας.

Ό σεβασμός μας πρός τά άτομον 
καί αί άντιλήψεις μας περί κράτους 
ώς υπηρέτου τού άτόμσυ, προέρχον
ται άπό τήν κλασσικήν Ελλάδα καί 
τήν Ρώμην. Ή ήθική μας ,συνείδησις 
ήρχισε άνσπτυσσομένη άπό τής έπο- 
χής κατά τήν όποιαν ήρχισε τήν δι
δασκαλίαν του ό Ιησούς. Ή ιδέα 
μας περί τίμιου συναγωνισμού άνάγε 
ται εις τήν έποχήν τών σταυροφορι
ών. Ό έσωτερικός μας κόσμος έδη- 
μιουργήθη βαθμιαίος, άλλ’ αυτομά
τως, μέ τις Ιστορίες πού μάς έλεγαν 
αί μητέρες μας καί οί διδάσκαλοί

Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ

μας, μέ τήν μελέτην κατά τήν έφηβι- 
κήν μας ηλικίαν, καί τις ιστορίες 
τών Ελλήνων ηρώων.

Ή παράδοσις τής άτομικής πρω
τοβουλίας καί ανεξαρτησίας ανάγε
ται εις τήν έποχήν τών ανακαλύψεων 
καί τής δημιουργίας τών παγκοσμί
ων συνόρων. Τά χαρακτηριστικά αυ
τά έκληρονομήσαμεν απλώς, καί διά 
τούτο θεωραύμεν έντελώς φυσικόν ό
τι τό Σύνταγμά μας περιέχει άρθρα 
διά τών όποιων προστατεύονται τά 
δικαιώματα καί ή περιουσία τού άτό- 
μου,

Άλλ’ ένώ αί βασικοί αΰταί άρχαί 
έρριζώθησαν εις τόν δυτικόν κόσμον, 
οί Ρώσσοι έκάλλιέριγουν γαΐας τάς 
όποιας δέν ήτο δυνατόν νά ορίζουν, 
δέν τούς έπετρέπετο νά άπαχωρι- 
σθούν τήν γήν καί ή σαν τελείως άπο- 
μεμονωμένοι άπό τόν υπόλοιπον κό
σμον.

Τό αυτό περίπου άληθεύει καί διά 
τόν Ρωσσικόν λαόν σήμερον.

Τονίζω ιδιαιτέρως τό σημεΐον τού
το, κυρίως διότι πιστεύω πώς τό 
πρόβλημα τών σχέσεων τής Ρωσσίας 
μετά τού έκτος τών συνόρων της κό
σμου, θά μάς άπασχολήση άχι μόνον 
κκχτά τήν διάρκειαν τής ϊδικής μας 
ζωής, άλλά καί τής τών τέκνων καί 
τών έγγονών μας. Δέν υπάρχει τα
χεία καί εύκολος λύσις διά τό πρό
βλημα τούτο. 'Ιστορία αιώνων δέν 
είναι δυνατόν νά άφομιωθή έντός όλί 
γων έτών καί οί κομμουνισταί ήγέ- 
ται εις τήν πραγματικότητα σκοπεύ
ουν νά άκολουθήσουν έπι τού προκει- 
μένου τήν πολιτικήν τών Τσάρων, τήν 
πολιτικήν δηλονότι τής «άποκοιμήσε- 
ως» τού λαού.

Ή Ρωσσική Έπανάστασις είναι 
νεκρά. Τόσον νεκρά, ώς έάν ουδέποτε 
είχε λάβει χώραν. Κατά τήν διάρκει
αν τού 19ου αΐώνος άνεπτύσσετο μία 
αληθώς προοδευτική Επαναστατική 
κίνησις εις τήν Ρωσσίαν. 'Η κίνησις 
αυτή ώδήγησεν εις τήν έπανάστασιν 
τού 1905 καί εις τήν έπανάστασιν 
τοϋ Φεβρουάριου - δχι τού ’Οκτωβρί
ου - τού 1917, ή όποια καί κατέλυ
σε τήν κυριαρχίαν τών Τσάρων.

Παρ’ δλα δσα ήδη γνωρίζομεν πε
ρί τού βασικώς ά. πδραστικοΰ χαρα
κτήρας τής Μπολσεβίκικης Έπανα- 
στάσεως τού ’Οκτωβρίου -οϋ 1917, 
δσοι έπεσκέφθησαιν τήν ΐ "ιετικήν 
"Ενωσιν περί τό 192C, συμφι ϋν ά- 
πολύτως είς τό δτι Ενα πράγμ τι Ε
παναστατικόν πνεύμα έπεκράτει ' άπ’ 
άκρου εις άκρον τής χώρας. Τ ’στα 
άπό τό πνεύμα έκεΐνο δέν έχει το- 
μείνει σήμερον. Ούτε μίαν φοροπ ιο

ί Συνέχεια είς την 5ην σελίδ

Συμφώνως πρός τό Επίσημον ά 
μερικανικόν έβδομαόιαΐον περιοδι
κόν «Φόρειν Κόμμερς Ούήκλυ» ή 
παγκόσμιος παραγωγή καί κατανά 
λωσις ξυλείας βελτιοΰται σταθερώς 
κατά τά τελευταία έτη. Ή βελτίω- 
σις αβτη Επραγματοποιή,θη παρ’ δ- 
λας τάς δυσκολίας, αίτινες παρενε 
βλήθησαν συνεπεία της μετατροπής 
τής πολεμικής οικονομίας τών έ- 
θνών, είς ειρηνικήν, μετά τό τέλος 
τσΰ Β ’ Παγκοσμίου πολέμου καί 
παρά τούς ηύξη μένους περιορι
σμούς έπι του παγκοσμίου Εμπορί
ου ξυλείας τούς έπιβληθέντας δχι 
μόνον λόγφ κρατικών Ελέγχων, άλ
λά καί συνεπεία τοϋ έλλείματος 
δολλαρίων.

Αί μεταπολεμικοί άλλαγαί είς 
τήν διεθνή κίνησιν ξυλείας έμείω- 
οαν τόν δγκον τών ’Αμερικανικών 
Εξαγωγών τοϋ προϊόντος τούτου. 
Τό σΰνολον τών ’Αμερικανικών Ε
ξαγωγών ξυλείας κατήλθεν άπό τό 
Ετήσιον προπολεμικόν ϋψος τών 1. 
200.000.000 κυβικών ποδών, είς 
600 Εκατομμύρια έτησίως, κατά τό 
1948 - 1949.

Ή μεταπολεμική πτώσις άφείλε- 
ται κυρίως είς τήν μεγάλην μείω- 
σιν τών ’Αμερικανικών Εξαγωγών 
πρός τάς τρεις προπολεμικός με- 
γαλυτέρας άγοράς: Τήν ’Αγγλίαν, 
τή,ν Ιαπωνίαν καί τήν ’Αργεντινήν. 
Αί έξαγωγαί πρός τάς χώρας αύ- 
τάς κατήλθον άπό τό προπολεμι
κόν μέσον Ετήσιον Επίπεδον τών 
553.000.000 κυβικών ποδών είς 
97 Εκατομμύρια κυβικούς πόδας τό 
1949. Αί Εξαγωγαί πρός τάς Κά 
τ,ω Χώρας, τό Βέλγιο, τήν Γερμα
νίαν, τήν ’Ιταλίαν καί τό Περοΰ Ε
μέ ιώθη σαν ώσαύτως. Αί μόναι χώ- 
ραι, αίτινες ηδξησαν τάς είσαγω- 
γάς των ή σαν ή Νοτιοαψρικανική 
"Ένωσις καί ή Αυστραλία.

Αί μεταπολεμικοί είσαγωγαί ξυ 
λείας είς τάς Ηνωμένας Πολιτείας 
ήγγισαν τό άνώτατον Επίπεδον τής 
τελευταίας εΐκοσιπενταετίας, άνελ- 
θοϋσαι είς 1.500 Εκατομμύρια κυ
βικών ποδών, Εν συγκρίσει μέ 600 
Εκατομμύρια κυβικούς πόδας, οϊτι-'- 
νες είσήγοντο έτησίως μεταξύ 1935 
—1939. Αί είσαγωγαί αΰται άπετε 
λοΰντο κυρίως Εκ μαλακής ξυλείας, 
τά 90% τής όποιας Εφοδιάζει ό 
Καναδάς.

"Αν καί ή συνολική παραγωγή 
ξυλείας είς τήν Δυτικήν Εύρώπην 
εύρίσκεται είσέτι κάτω τοΰ προπο
λεμικού Επιπέδου, αδτη ηύξήθη ση- 
μαντικώς άπό τοϋ τέλους τοΰ πο
λέμου καί τό κενόν μεταξύ προσ 
φοράς καί ζητήσεως διαρκώς σμι
κραίνει. Τό «Φόρεΐν Κόμμερς Ούή- 
ικλυ», σημειοΐ δτι ή Σοβιετική 
"Ενωσις Εξακολουθεί νά άποτελή 
τό μεγαλύτεβον «Ερωτηματικόν»

’0 συνδικαλισμός είς τας ελεύθερος χώρας

ΤΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ 
ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΚΑΙ Η ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΤΩΝ

Τά μέλη των άνέρχονται είς 16,000.000 
καί εκπροσωπούν δλα τά επαγγέλματα

Τό ’Αμερικανικό ’Εργατικό κίνη
μα είναι σήμερα ενα άπό τά πιο 
πανίσχυρα συνδικαλιστικά κινήμα
τα τοΰ κόσμου. "Εχει περισσότερα 
άπό δεκαέξη εκατομμύρια μέλη.Τά 
μισά περίπου άπό τά μέλη αυτά α
νήκουν στήν Άμερικοη/ική Συνομο
σπονδία ’Εργασίας, έξη Εκατομμύ
ρια περίπου στο Συνέδριο Βιομη
χανικών Οργανώσεων καί πάνω 
άπό δύο Εκατομμύρια σέ ανεξάρ
τητα σωματεία. Ό Διεθνής Σύνδε
σμος Μηχανουργών, που είναι ή 
π ιό μεγάλη άνεξάρτητη ‘Ομοσπον
δία, έχει περίπου όκτακόσες χιλιά
δες μέλη. Προτήτερα άνήκε στήν 
’Αμερικανική ‘Ομοσπονδία ’Εργα
σίας μά καί σήμερα μελετά τόν 
τρόπο νά ξαναγυρίση στή δύναμή 
της. Οί σχέσεις του μέ τήν ’Αμε
ρικανική ‘Ομοσπονδία ’Εργασίας 
άκόμη και τώρα πού δέν συνδέεται 
οργανικά μαζί της, είναι πάντοτε 
πολύ στενές. ’Αρκεί νά λεχθή πώς 
ό κ. "Ιρβινγκ Μπράουν, πού αντι
προσωπεύει τήν ’Αμερικανική Ομο 
σπσνδία ’Εργασίας στήν Ευρώπη, 
είναι μέλος καί πρώην στέλεχος 
τοΰ Διεθνούς Συνδέσμου Μηχανουρ 
γών. Οί τέσσαρες μεγάλες σίδηρο 
δρομικές άδελφότητες, πού άντιπρο 
σωπεύουν τις διάφορες ειδικότητες 
στούς σιδηροδρόμους δέν άνήκον 
ποτέ στήν ’Αμερικανική ‘Ομοσπον
δία ’Εργασίας. Παρ’ δλα αυτά ό
μως είχαν πάντοτε συνεργασία μα
ζί της.

Ή ‘Ομοσπονδία ’Ανθρακωρύχων 
πού διευθυνόντοοι άπό τόν Τζών 
Λιούϊς είχε κατά καιρούς συνδεθή 
μέ τήν ’Αμερικανική ‘Ομοσπονδία 
’Εργασίας καί μέ τό Συνέδριο Βιο
μηχανικών ’Οργανώσεων, σήμερα 
όμως είναι άνεξάρτητη. "Αν καί οί 
ςτχέσεις της μέ τις παραπάνω ορ
γανώσεις δέν είχαν πάντοτε τόν ί
διο βαθμό φιλίας, σήμερα συνερ
γάζεται μαζί τομς σέ περιωρισμένη 
έκτασι. Μερικές Εκατοντάδες χι
λιάδες άπό τά μέλη της Εξακολου
θούν νά παραμένουν άκόμα σέ σω

ματεία πού βρίσκονται κάτω άπό 
κομμουνιστικό έλεγχο. Τά μέλη 
αυτά διώχθηκαν άπό τήν C. 1.0., 
δηλαδή άπό την ‘Ομοσπονδία Βιο
μηχανικών ’Οργανώσεων γιατί ά- 
παρνήθηκαν τις βασικές γραμμές 
της γιά νά άκολουθήσουν τις κα
τευθύνσεις τού κομμουνιστικού κόμ 
ματος.

’ Εκτός άπ’ αυτό υπάρχει καί έ
να ποσοστό άπό μικρά σωματεία, 
πού έμειναν ανεξάρτητα, είτε για
τί δέν κατάφεραν ν’ αποφασίσουν 
έάν θά έπρεπε νά συνδεθοΰν μέ τήν 
Άμερ/ΐκθ6νι·κή ‘Ομοσπονδία Εργα
σίας τήν A.F.L. είτε μέ τό Συνέ
δριο Βιομηχανικών ’Οργανώσεων 
γιατί τις εργατικές ομάδες πού όρ 
γάνωσαν, τις διεκδικοΰσαν τά σω
ματεία τής ’Αμερικανικής Ομο
σπονδίας ’Εργασίας καί τού Συνε
δρίου Βιομηχανικών ’Οργανώσεων. 
’Ακόμα καί γιά άλλους προσωπι
κούς άλλά δχι πολιτικούς λόγους.

Οί βασικές μονάδες μέσα στις 
οργανώσεις τόσο τής ’Αμερικανι
κής ‘Ομοσπονδίας ’Εργασίας οσον 
καί τοΰ Συνεδρίου Βιομηχανικών 
’Οργανώσεων, είναι τά εθνικά καί 
τά διεθνή σωματεία. Διεθνές σω 
ματείον είναι έκεΐνο πού έχει μέλη 
καί στον Καναδά καί στις Ηνωμέ
νες Πολιτείες.

Τά σωματεία αυτά άντιπροσω- 
πεύονται στις συνελεύσεις τών δύο
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είς τήν Εύρώπούΐκήν προσφοράν 
ξυλείας. Αυτή ήτο προπολεμικώς 
είς τών μεγαλυτέρων έξαγωγέων 
ξυλείας τοϋ κόσμου, άλλά τό 19^9 
τό σύνολον τών Εξαγωγών της ά- 
νήλθε μόνον είς 250 Εκατομμύρια 
κυβικούς πόδας, ποσότης ήτις άπο- 
τ^λεΐ τό 1)110 τών προπολεμικών 
της Εξαγωγών.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

«Ή Ρωσία καί σήμερον 
άκόμη συνεχίζει νά είναι 
τσαρική».

«Ή παγκόσμιος παραγω
γή καί κατανάλωσις τής 
ξυλείας».

«Ή ‘Ελληνική άνασυγκρό- 
τησις στο καλλιτεχνικό πε
δίο» Τοΰ κ. Άγγ. Γ. Προ

κοπίου, καθηγητοΰ τού 
Πολυτεχνείου. 2α σελίς.

«Τά Εργατικά άμερικανι- 
κά σωματεία καί ή όργάνω- 
σίς των».

«Συστηματική διατροφή 
τών γαλακτοφόρων άγελά 
δων». 2α σελίς.

«Ή προκαταρκτική έργ' 
σία διά τόν πλήρη καί άπ 
δοτικόν Εξηλεκτρισμόν W 
' Ελλάδος». 3η σελίς.



"ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ,,
150ΗΜΕΡΟΣ ΕΚΔΟΣΙΣ

ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ
Έσωτερ.: Τρίμηνος Δρχ. 15.000

> ‘Εξάμηνος » 30.000
> Έτησία > 50.000

Τιμή φύλλου Δρχ. 1.000

Τα έμδάσματα έπ* όνόματι τής 
«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ»

At επτοδείξεις δέον νά φέρωσι την υπο
γραφήν τοΰ Διαχειριστού και τήν σφρα

γίδα τής έφημερίδος

ΠαρακαλοΟνται οι κ. κ. Συνδρομηται, 
όπως γνωστοποιούν εις τά γραφεία της 
έφημερίδος πάσαν μεταβολήν τής διευ- 

θύνσεώς των

Διαχειριστής:
ΑΝΑΣΤ. Δ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 
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μεγάλων ‘Ομοσπονδιών Επαγγελ
ματικών Σωματείων ανάλογα μέ 
τον άριθμό τών μελών τους. Τά 
εθνικά ή διεθνή σωματεία οργανώ
νουν τά μέλη τους σέ τοπικά πα
ραρτήματα άνάλογα μέ τον τόιτο 
πού εργάζονται καί τον ειδικό τύ
πο έργασίας πού κάνουν. “Ετσι τό 
διεθνές σωματείο τών έργατών πού 
φτιάχνουν γυναικεία φορέματα ε- 
χει πολυάριθμα τοπικά παραρτή
ματα σέ μια πάλι σαν τήν Νέα Ύ- 
όρκη, πού ά,ντιπροσωπεύοιΑ/ ειδι
κότητες σάν τις κόπτριες, τις ρά- 
πτριες φορεμάτων και πανωφορίων, 
κεντίστρες κλπ. Σέ μιά πόλι δμως 
πού υπάρχουν λίγοι μόνον έργατες 
ή εργάτριες πού ανήκουν σ’ αυτές 
τίς ειδικότητες, δλοι αυτοί μπορεί 
νά ανήκουν σ’ ένα κέντρο ανεξάρ
τητο άπό τό είδος τής δουλειάς 
πού κάνουν ή τον ειδικό τύπο έρ
γασίας πού απασχολούνται. Τά το
πικά αυτά κέντρα αντιπροσωπεύ
ονται στις συνελεύσεις τών διε
θνών σωματείων τους, παίρνουν ζω
τικές αποφάσεις γιά τήν γραμμή 
πού θά ακολουθήσουν δλα τά σω
ματεία.

Καθοδηγούν τήν καθημερινή 
συντεχνιακή κίνησι τών μελών 
τους, άλλά δέν αντιπροσωπεύονται 
άπ’ ευθείας στίς συνελεύσεις τής 
’Αμερικανικής Συνομοσπονδίας Έρ 
γασίας καί τής Συνομοσπονδίας 

Βιομηχανικών ’Οργανώσεων.
Σέ κάθε πόλι ή πολιτεία τά το

πικά κέντρα πού συνδέονται μέ τά 
εθνικά καί διεθνή σωματεία πού α
νήκουν στήν δύναμι τής ‘Αμερικα
νικής Συνομοσπονδίας Έργασίας 
καί Συνομοσπονδίας Βιομηχανικών 
’Οργανώσεων, σχηματίζουν συμβού 
λια καί ομοσπονδίες πού υποστη
ρίζονται αναμεταξύ τους. Τά συμ
βούλια αυτά καί οΐ ομοσπονδίες ε
νεργούν σέ τοπική κλίμακα (δπως 
ακριβώς ή ’Αμερικανική ‘Ομοσπον
δία Έργασίας καί τό ΣΒΟ) ενερ
γούν σ' δλη τήν χώρα, παρ’ δλο 
πού δέν παίζουν σπουδαίο ρόλο, δ
πως αυτές, στόν καθορισμό μιας 
ένιαίας γραμμής σ’ δλες τίς Πολι
τείες. Στίς συνελεύσεις τών δύο 
αυτών οργανώσεων αντιπροσωπεύ
ονται άπό άντ ιπροσώπους πού ό 
καθένας έχει τό δικαίωμα νά πή 

) γνώμη του. "Εχει δμως τό δι- 
ωμα μιάς ψήφου μόνο, ένφ ό άν- 
'όσωπος μιάς μεγάλης έθνικής 
εθνοΰς όργανώσεως έχει τό δι

α νά ψηφίση γιά τίς έκατον- 
χιλιάδων μέλη τής όργανώ- 
ου. Ένα καιρό ή πιο σημαν 
γάνωσις τής ’Αμερικανικής

εργατικής κινήσεως ήταν ή Όργά- 
νωσις «τών Ιπποτών Έργασίας», 
στήν όποίο(ν κύριον ρόλον έπαιζαν 
τά κεντρικά τοπικά συμβούλια έρ
γασίας. Οί έθνικές δμως ομοσπον
δίες έπανεστοσησαν γιά τήν λίγη 
σημασία πού τούς έδιναν καί έσχη- 
μάτισαν τήν ’Αμερικανική Όμο-j 
σπονδία Έργασίας, πού γρήγορα 
παρεμέρισε τούς «‘Ιππότες Έργα
σίας». Σήμερα τά τοπικά καί πο
λιτειακά συμβούλια καί οί ομο
σπονδίες, σέ άντί θέση προς τά ε
θνικά καί διεθνή σωματεία, βρί
σκονται στή ζωή μόνον χάρις στά 
προνόμια πού έχουν άπό τήν Α
μερικανική ‘Ομοσπονδία Έργασί
ας καί τό ΣΒΟ. Έάν παρεκλίνουν 
βασικά άπό τίς έθνικές κατευθύν
σεις αυτών τών οργανώσεων, τά 
προνόμιά τους αυτά μπορούν εύ
κολα νά καταργηθοΰν. Τοπικά κέν
τρα τής ΑΟΕ καί τά έθνιίά σωμα
τεία τοΰ ΣΒΟ, δέν είναι υποχρεω
μένα νά ανήκουν στά τοπικά τους 
συμβούλια καί στίς πολιτειακές 
τους ομοσπονδίες. Πολλά άπ’ αυ
τά πράγματι δέν ανήκουν στήν δύ- 
ναμί τους. Παρ’ δλα αυτά οί ομά
δες αυτές παίζουν ένα σπουδαίο 
ρόλο στήν συντονισμένη δράσι τών 
τοπικών σωματείων πάνω σέ αστι
κά καί πολιτειακά ζητήματα πολι
τικής φύσεως, καθώς καί τήν' ύπο- 
στήριξι πού θά εξασφαλίσουν ό
λων τών σωματείων μιάς περιοχής 
γιά νά ένισχύσουν ένα σωματείο, 
πού έχει άπεργήσει, καί σέ πολλές 
άλλες παρόμοιες περιπτώσεις.

Τά ’Αμερικανικά Εργατικά Σω
ματεία υποστηρίζονται άποκλειστι 
κά άπό τά ίδια τά μέλη τους. Με
ρικά σωματεία εισπράττουν άπό τά 
μέλη τους μικρές συνδρομές γιά 
νά άνταποκρίνωνται μέ τά βασικά 
έξοδα τού σωματείου των καί νά 
περισσεύουν ένα μικρό ποσό γιά 
τίς άπεογίες, πού μπορούν νά γί
νουν καί γιά άλλες άνάγκες. “Αλλα 
σωματεία εισπράττουν μεγαλύτε
ρες συνδρομές, παρέχουν δμως 
στά μέλη τους βοηθήματα σέ περί- 
πτωσι άσθενείας, δυστυχήματος, ά- 
εργίας, γηρατειών, θανάτου κ.λ.π. 
Σέ μερικές βιομηχανίες δλοι οί έρ- 
γάται είναι υποχρεωμένοι νά γρα
φτούν στο σωματείο πού άντιπρο- 
σωπεύει τούς έογάτας αυτής τής 
βιομηχανίας ή τής τέχνης τους. 
«Τέτοιες διατάξεις μπαίνουν στίς 
συμβάσεις τών σωματείων μόνον έ
άν ή πλειονότης τών έργατών τής 
βιομηχανίας έχει ψηφίσει ευνοϊκά 
μιά τέτοια πρότασι). Σ’ άλλες βι
ομηχανίες ή έγγραφή στά σωμα
τεία είναι προαιρετική, μερικές άλ
λες πάλι έχουνε συστήματα πού 
έξαναγκάζουν μερικούς άπό τούς 
έργάτας νά έγγραφοΰν στά σωμα
τεία καί άλλους όχι.

Κάθε έθνικό σωματείο διοικεΐται 
άπό στελέχη καί ένα έκτελεστικό 
συμβούλιο, πού εκλέγεται είτε άπό 
τήν έθνική συνέλευσι τού σωματεί
ου είτε μέ καθολική ψηφοφορία 6- 
λων τών μελών του. Σέ μερικά σω
ματεία, ώρισμένα μέλη τού έκ τελε
στικού συμβουλίου έκλέγονται γιά 
νά ά ντ ι προσωπε ύσου ν άπ’ ευθείας 
τά διάφορα περιφερειακά ή κλαδι
κά τμήματα τής όμοσπονδίας χω
ρίς νά ΰπάρχη άνάγκη νά συνέλθη 
ή συνέλευσις ή ή όλομέλεια.

Εφόσον οί άντιπρόσωποι άπό 
τά τοπικά παραρτήματα στίς συ
νελεύσεις έκλέγονται άπό τά μέλη 
τους ή άπό τά έκλεγμένα στελέχη 
τους, ό βασικός έλεγχος σέ κάθε 
διεθνές σωατεΐο είναι δουλειά τών 
μελών του. Σέ ώρισμένες όμοσπον-

Ίστορικά σημειώματα

Πώς έσώθη ή ’Εθνική Τράπεζα
άπό ληστείαν καί διαρπαγήν κατά την στάσιν τοΰ 1865

Τοΰ συνεργάτου μας Κ. ΜΑΓΕΡ
Ή Έθνική Τράπεζα διέτρεξε σο- 

βαρώτατο κίνδυνο νά λεηλατηθή 
καί νά ληστευθή άπό στασιαστάς 
καί ληστάς κατά τήν ταραχώδη 
περίοδος τής Μεσοβασιλείας, ή ό
ποια διήρκεσε ένα χρόνο μετά τήν 
έξοχη τοΰ “Οθωνος καί έταλαιπώ- 
ρησε τόσο τον τόπο μας.

’Ανάλογη περιπέτεια δέν ύπέ- 
στη τό πρώτο πιστωτικό ° Ιδρυμα 
τής χώρας μας ούτε προ τής έπο- 
χής πού άναφέρεται τά παρόν ση
μείωμα, ούτε μετά.

Ή φοβερή διαμάχη μεταξύ εκεί
νων, πού έκαναν τήν έπανάστασι 
τής 10ης ’Οκτωβρίου 1862 καί οί 
όποιοι μετά τήν έπικράτησί των 
έχωρίσθησαν σέ δύο άντιμαχόμενα 
στρατόπεδα — τούς πεδινούς ύπό 
τόν Δ. Βούλγαρην καί τούς ορει
νούς ύπό τούς ναύαρχον Κ. Κανά- 
ρη καί τόν Γρίβαν — έκρατοΰσε 
ιό "Εθνος επί δώδεκα μήνες χωρίς 
άνάπαυλα έπί ποδός έμφυλίου πο
λέμου. Ή άδιαλλαξία καί ή φιλαρ- 
χία τών ηγετών τών δυο αντιπά- 
>ων παρατάξεων έΐχεν ώς συνέπει
α τήν έκρηξι άλλεπαλλήλων στά
σεων εις τήν πρωτεύουσα καί τίς 
επαρχίες μέ αιματηρά πάντοτε ά- 
ποτελέσματα. ’Απ’ δλες δμως τίς 
στάσεις μία ήταν ή πιο πολυαίμα
τη καί έπροκάλεσε καί τήν έπέμ- 
βασι τών προστατίδων δυνάμεων, 
οί όποιες μέ τούς έδώ πρεσβευτάς 
των Β ούρέ (Γαλλία), Σκαρλετ 
(Μ. Βρεταννία) καί Βλούδωφ (Ρω 
αία) άπείλησαν νά διακόψουν τάς 
σχέσεις καί νά πάρουν τούς ύπη- 
κόους των καί νά φύγουν, έγκατα- 
Χείποντες τήν Ελλάδα στήν τύχη 
της.

"Αν δέν έγίνοντο τά Δεκεμβρια
νά τοΰ 1944, ή στάσις έκείνη, πού 
έμεινε στήν ιστορία μέ τό όνομα 
' Iουνιανά, θά ήταν τό αιματηρότε
ρο κίνημα έξ δλων πού έσημειώθη- 
σαν στήν χώραν άπό τότε πού ή 
Ελλάς άπέκτησε τήν έλευθερία 
της. Σέ 200 περίπου έφθασαν οί 
ψονευθέντες στρατιωτικοί καί ίδιώ 
τες, μεταξύ δέ αυτών ήταν καί ό 
υιός τοΰ ναυάρχου ύπολοχαγός 
’Αριστείδης Κανάρης, ό οποίος έ- 
σκοτώθηκε έμπρος στά μάτια τού 
ήοωϊκοΰ πυρπολητοΰ πατέρα του.

Κατά τά Ί ουνιανά άκριβώς έ- 
κινδύνευσε ή Έθνική Τράπεζα.

Οί πρώτες συρράξεις μεταξύ τών 
πεδινών καί ορεινών άρχισαν τό 
πρωί τής Τετάρτης 19 ’Ιουνίου.

Οί στρατιωτικοί σχηματισμοί 
τών πεδινών διατελοΰσαν ύπό τή 

άρχηγίαν τών συνταγματαρχών Πα 
παδ ιαμαντοπούλου καί Μίχου καί 
τού ύπολοχαγοΰ Λεωτσάκου. Περι- 
ελάμβαναν τό πυροβολικόν, ώρι

δίες ό έλεγχος ένισχύεται άπό δια
τάξεις πού προβλέπουν καθολική 
ψηφοφορία δλων τών μελών τους 
πάνω σέ ώρισμένα ζητήματα, δ
πως π. χ. όταν πρόκειται νά γί
νουν μερικές ουσιώδεις μεταβολές. 
"Αλλα ζητήματα, δπως οί συμβά
σεις, έγκρίνονται πολλές φορές α
πό δημοψήφισμα τών έργατών έκεί- 
(Συνέχεια εις τήν 4ην σελίδα)

σμένα τάγματα πεζικού, τήν χωρο
φυλακήν, τήν άστυνομίαν, πολλούς 
κομματικούς μπράβους καί τήν λη
στοσυμμορία τοΰ Κυριάκου. Ό 
στρατός τών Ορεινών ήταν μικρό
τερος, βέβαια, άλλά είχε άρχηγόν 
τόν ύπουργόν τών Στρατιωτικών 
Π. Κορωναίον, μέ τό μέρος τοΰ 
όποιου έκλινε ή εθνοφυλακή, ή εύ- 
μένεια τών δυνάμεων καί ή συμπά
θεια τοΰ φιλησύχου λαού τής πρω- 
τευούσης.

Τό πρωί στίς 10 τής Πέμπτης 
20 ’Ιουνίου ό Κορωναΐος έφιππος 
καί έπί κεφαλής φάλαγγας ιππέων 
καί πεζών στρατιωτών έπερνοΰσε 
τήν όδό Αιόλου μέ κατεύθυνσι προς 
τήν πλατείαν Όμονοίας. Μόλις έ- 
φθασε προ τής Έθνικής Τραπέζης 
οί έκεΐ εύρισκόμενοι στασιασταί 
χωροφύλακες καί άλλα άτακτα 
στοιχεία άρχισαν νά πυροβολούν 
έναντίον του. Κατά σύμπτωσιν ό 
Κορωναΐος έμεινε άθικτος άπό τίς 
σφαίρες καί έδωκε άμέσως παράγ
γελμα οπούς άνδρες του νά οχυρω
θούν καί νά απαντήσουν δεόντως 
στούς έπαναστάτας. Αυτό καί έγι
νε. Εντός ολίγου μάχη κρατερά 
άρχισε μεταξύ τών στασιαστών πού 
ώχυρώθηκαν έντός τοΰ μεγάρου τής 
Τ ραπέζης καί τής φάλαγγας τοΰ 
ύπουργοΰ τών Στροαιωτικών. ‘Ο
λόκληρος ή περιοχή έσείετο άπό 
τίς ομοβροντίες τών όπλων μέ νε
κρούς καί τραυματίες κΓ άπό τά 
δύο μέρη.

’Ισχυρή δμως ένίσχυσις προς 
τούς στασιαστές έφθασε σέ λίγο 
άπό πεζικό καί πυροβολικό. Οί 
καινούργιες έπανασπατικές δυνά
μεις κατέλαβαν τό ξενοδοχείο 
«Στέμμα» καί τήν οικίαν Σίμου 
καί άπ’ έκεΐ έπλητταν τόν στρα
τόν τοΰ Κορωναίου. Άλλά δέν άρ
γησαν νά έλθουν ένισχύσεις καί 
στον Κορωναίον, οί όποιες έγκατε- 
στάθησαν στό ύπουργεΐον τών Ε
ξωτερικών καί μετέβαλαν τά παρά
θυρά του σέ προμαχώνες. Ή μά
χη τότε έφθασε στό κατακόρυφο. 
Τά πυροβόλα τοΰ Παπαδιαμαντο- 
πούλου έκαναν δαιμονιώδη κρότο 
Άλλά καί τών κυβερνητικών τά 
πυρά δέν ύστεροΰσαν. Ό κόσμος 
είχε κρυφθή τρομαγμένος στά σπί
τια του καί ό άγων γιά τήν κυριαρ 
χία τής Τραπέζης γινόταν κάθε ώ
ρα πού περνούσε σκληρότερος. ‘Ο 
Κορωναΐος έπροσπαθοΰσε νά έξ~υ- 
δετερώση τό πυροβολικό τοΰ Πσ- 
παδιαμαντοπούλου γιά νά προστα 
τεύση κατόπιν τήν Τράπεζαν άπό 
τήν λεηλασίαν καί τήν ληστείαν, 
τήν όποιαν ήταν βέβαιος ότι θά 
έκαναν οί άτακτοι καί οί λησταί τοΰ 
Κυριάκου. Μετά πολύωρη προσπά
θεια έπέτυχε τόν σκοπόν του. Οί 
ώχυρωμ&οι εις τό ξενοδοχείο 
«Στέμμα» καί στό σπίτι τοΰ Σί
μου έκάμφθησαν καί άρχισαν νά 
διαφεύγουν προς άνατολάς, άφοΰ 
προηγουμένως έπήραν μαζί των δ,τι 
πολύτιμον εύρήκαν εις τά δύο μέ
γαρα

Μ :ά οί δυνάμεις τοΰ Κορωναίου 
ερρ ψαν δλη τήν πίεσί των έναντί
ον ών στασιαστών τής Τραπέζης.

Καί αυτοί δέν άργησαν νά έξουδε- 
τερωθοΰν. "Οσοι έμειναν ζωντανοί 
κατώρθωσαν νά διαφύγουν χωρίς 
νά μπορέσουν νά πάρουν τίποτε. 
Ή Έθνική Τράπεζα είχε σωθή γιά 
κείνη τήν ημέραν. Άλλ' ό πόλεμος 
έμαίνετο σ’ όλην τήν πόλιν καί ό 
κίνδυνος δέν είχε έκλείψει. Από 
στιγμής σέ στιγμήν ήταν δυνατό 
οί έπαναστάται νά επιστρέφουν έ- 
νισχυμένοι.

Διά τόν λόγον αυτόν ό Διοικη
τής τής Τραπέζης άείμνηστος Γε
ώργιος Σταύρου έπεκοινώνησε μέ 
τούς πρεσβευτάς τών Δυνάμεων 
καί παρεκάλεσε νά λάβουν μέτρα 
διά τήν προστασίαν τοΰ ‘Ιδρύμα
τος. Οί πρεσβευταί έσπευσαν νά 
ικανοποιήσουν τό αίτημα τοΰ Γεωρ 
γιου Σταύρου. Έτσι μαζί μέ τά 
άλλα μέτρα τά όποια έλαβαν γιά 
τήν κατάπαυσιν τής αιματοχυσίας, 
έστειλαν καί μικτόν ναυτικόν συμ
μαχικόν άγημα, τό όποιον άνέλαβε 
τάς πρωϊνάς ώρας τής 21ης ’Ιου
νίου τήν ψρούρησι τοΰ μεγάρου.

Τήν έπομένην έγινε άνακωχή, έ- 
σχηματίσθη νέα κυβέρνησις καί οί 
θησαυροί τής Τραπέέης έσώθηκαν 
όριστικώς άπό τήν αρπαγήν.

Λίγες ή μέρες μετά τήν κατάπαυ- 
σι τοΰ έμφυλίου πολέμου οί πεδινοί 
άντικρούοντες τήν έκθεσι, πού ύπέ- 
βαλε στήν συνέλευσι ό Κορωναΐος 
ύπεστήριξαν δτι αυτός εΐχε τήν 
πρόθεσι νά ληστεύση τήν Τράπε
ζαν καί γι’ αύτό έπροκάλεσε τήν 
σύρραξι μέ τούς άντιπάλους του. 
Τούτο δμως δέν εύσπαθεΐ, γκχτί 
έάν ό Κοοωναΐος εΐχε τέτοιο σκο
πό μπορούσε κάλλιστα νά τόν πρα- 
γματοποιήση κατά τό χρονικό διά 
στημα πού διέρρευσε άπό τής έ- 
ξουδετερώσεως τών στασιαστών ώς 
τήν στιγμή πού έφθασε τό συμμα
χικό άγημα καί έθεσε ύπό τήν 
προστασίαν τών Δυνάμεων τό "Ι
δρυμα.

Έπ’ αύτοΰ άκριβώς ή - έφημερίς 
«Ευνομία» τοΰ Α. Ραγκαβή εις τό 
φύλλον τής 5ης ’Ιουλίου 18ό3 γρά 
φει τά εξής:

«Προσέτι νομίζομεν άνέφικτον νά 
σημειώσωμεν έν τή έκθέσει (τοΰ 
Κορωναίου) ούχί τόν διϊσχυρισμόν 
τοΰ κ. Κορωναίου δτι ούδένα εΐχεν 
άνόσιον σκοπόν κατά τής Τραπέ
ζης, διότι όσην καί αν έχωμεν ύπό- 
ληψιν προς τόν λόγον αύτοΰ, δύναν 
ται άλλοι νά μή τήν συμμερίζων- 
ται, άλλ’ ήν παρέχει άναμφίλεκτον 
περί τούτου άπόδειξιν ό διϊσχυρι- 
σμός αύτοΰ, δτι άν έτρεφε τοιαΰ- 
τα κακούργα σχέδια κατά τοΰ έθνι- 
κοΰ καταστήματος, άφοΰ διά τοΰ 
πυροβολικού του έμάκρυνε άπ’ αύ
τοΰ τούς άντιπάλους του, ούδείς 
τόν έκώλυε νά τά έκτελέση. Ση- 
μειοΰμεν δέ τούτο μετά πλείστης 
χαράς διότι καί ή απλή περί τού
του υπόνοια είναι μέγας κίνδυνος 
διά τήν πίστιν 'Τραπέζης, ίδρυμέ- 
νης εις χώραν έν ή θά προεχειρί- 
ςοντο εις βάθμόν ύπουργοΰ ύποπτοι 
δτι δύνανται νά ληστεύσωσιν, έκτος 
τοΰ δτι τό τοιοΰτον θά ήτο συγχρό 
νως τό μέγιστον αίσχος διά τήν 
Ελλάδα».

Κ. ΜΑΓΕΡ



ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ
’Από τήν εκπολιτιστική κίνησι της χώρας μας

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ ΣΤΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
Η ΝΕΑ ΚΥΒΕΡΝΗΖΙΧ

Ό σχηματισμός τής νέας Κυ βερνήσεως, στηριζομένης έπί Ισχυ
ρός κοινοβουλευτικής βάσεως, τερματίζει όριστικώς την όατό του ’Ια
νουάριου σοβούσαν πολιτικήν άστά θειον. Τό κυριώτερον άποτέλεσμα 
τής άσταθείας αυτής ύπήρξεν ή κα θυστέρησις τού έργου τής άνασυγ- 
κροτήσεως καί ή άποτελμάτωσις των έργων έκείνων διά των όποιων θά 
έπετυγχάνετο ή έκ των έρειπίων άναγέννησις τής χώρας. "Ηδη ή 
προτ/ματοποίησις τής συνεργασίας τριών έκ τών· μεγαλύτερων πολι
τικών κομμάτων δημιουργεί συνθήκ ας τοιαύτας, ώστε νά ύπάρχη βά
σιμος έλπίς ότι ή οικονομική άνόρθωσις τής Ελλάδος θά άρχίση, έπί 
τέλους συντελουμένη.

ΤΟ ΚΑΠΝΙΚΟΝ

Ή άναμενομένη έξαγγελία τών 
κυβερνητικών Αποφάσεων έπί τού 
καπνικού ζητήματος θά δώση τήν 
λύσιν είς έν έκ τών πλέον ζωτικών 
ζητημάτων τά όποια είναι συνδεδε- 
μένα μέ τήν ύγιά άπόδοσιν τού έ- 
θνικού πλούτου. Ό καπνός μαζί μέ 
τήν σταφίδα, τό έλαιον καί άλλα 
είδη, Αποτελούν τά στοιχεία που 
συνθέτουν τήν οικονομικήν ευημερί
αν τού τόπου. ’Ελπίζομεν δτι at κυ
βερνητικοί Αποφάσεις, έρχόμεναι 
μετά τάς ένεργείας τού τέως ύπουρ 
γοΰ τού Συντονισμού, θά είναι Ανά
λογοι προς τήν σοβαρότητα τού 
προβλήματος.

ΟΙΚΟ ηΟΝΙΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Άναφέρεται δτι πειράματα διεξαχ- 

θέντα είς ’Ινδίας διά τήν παραγωγήν 
άνοξυδώτου χάλνδος διά τής χρησι- 

μοποιήαεως έγχωρίον μαγνησίου άντί 
τού έκ τοΰ εξωτερικού εϊσαγομένου νι
κελίου, Απέδωσαν Ικανοποιητικά άπο 
τελέσματα.

Κατά τήν Συμμαχικήν Διοικητικήν 
"Επιτροπήν ’Ασφαλείας ή παραγωγή 
πετρελαίου τών έγκαταοτάσεων Γκέλ- 
σενμπεργκ - Μπενζή ΑΖ είς Γκέλζεν- 
κίρχεν τοΰ Ρούρ δύναται νά αΰξηΰή 
Από 330.000 είς 550.000 τόννους έ- 
τησίως.

Αί άρχαί τής Τύνιδος μελετούν τήν 
έκδοσιν άπαγορευτικής διαταγής διά 
τήν έξαγωγήν έλαιολάδου. ’Αφορμήν 
διά τό μέτρον τούτο έδωσεν ή έσχά- 
τως σημειωθεΐσα Απότομος αΰξησις 
τών τιμών, ή οποία δυνατόν νά έχη 
ώς Αποτέλεσμα τόν άνεπαρκή Ανεφο
διασμόν τών κατοίκων τής χώρας.

*
’Από 1ης Σεπτεμβρίου έπρνελήφθη 

ή ταχυδρομική έπικοινωνία καί Απο
στολή έπιστολών καί δεμάτων μετα
ξύ Δυτικής Γερμανίας και ξένων χω
ρών.

Συμφώνως προς τό ‘Υπουργεΐον Γε 
ωργίας τών 'Ηνωμένων Πολιτειών ή 
παραγωγή έρίων είς τάς "Ηνωμένας 
Πολιτείας κατά τά 1950, άναμένεται 
δτι θά άνέλθη είς 78.207.550 χιλι- 
όγρ. Ή ποσότης αΰτη εΐηβν κατά 5. 
850.000 χιλιόγραμ. άνωτέρα τής τού 
παρελθόντος έτους.

*

Τά έπιδατικά όχήματα τών 'Αμερι
κανικών σιδηροδρόμων έχουν μέσον 
μήκος 22μ. έκαστον.

*

Κατ’ άνακοίνωσιν τοΰ Αμερικανι
κού "Υπουργείου ’Εμπορίου, άπό τον 
τέλους τοΰ Β ’ Παγκοσμίου Πολέμου, 
ένυμφεύθησαν είς "Ηνωμένας Πολιτεί
ας 12.000.000 δνδρες καί γυναίκες.—

Ο ΤΙΜΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΤμεθα βέβαιοι δτι τήν προσο

χήν τής νέας Κυβερνήσεως θά προ- 
καλέση ή παρατηρηθεΐσα κατά τόν 
τελευταΐον καιρόν σημαντική άνο
δος τού τιμαρίθμου, άνοδος ή οποία 
δχι μόνον κλονίζει τά οικονομικά 
μας βάθρα Αλλά θίγει βαθύτατα τά 
συμφέροντα τοΰ έργαζομένου κό
σμου. Ευτυχώς ή Κυβέρνησις δια
θέτει έντός τών κόλπων της δλα 
έκεΐνα τά στοιχεία καί όλους τους 
Αρμοδίους οί όποιοι είναι είς θέσιν 
νά έπιληφθοΰν τοΰ θέματος καί νά 
δώσουν τάς δέουσας λύσεις.

ΤΟ ΜΠΟ Ϋ ΚΟΤΑΖ 
ΤΩΝ ΡΩΣΙΚΩΝ ΠΡΟ ΪΌΝΤΩΝ 

ΕΙΣ ΑΜΕΡΙΚΗΝ

Κατά τούς έμπορικούς κύκλους 
τής Ν. Ύόρκης ή άρνησις τών φορ
τοεκφορτωτών Ν. Ύόρκης καί Βο- 
στώνης διά τήν έκφόρτωσιν ρωσικών 
γουναρικών έκ τών άφικνουμένων 
πλοίων θά ώφελήση τούς έμπορους 
τών νεωτέρων Αγορών γουναρικών 
τής περιοχής τής στερλίνας. "Η Ρω
σία ύπήρξεν ό κυριώτερος παραγω
γός καί έξαγωγεύς είς τάς Ήνωμ. 
Πολιτείας δερμάτων περσικών Α
μνών, τού κυριωτέρου είδους (80%) 
έκ τών είσαγομένων γουναρικών. 
"Αν ή Ρωσία άποκλεισθή τών Αμε
ρικανικών Αγορών, οί έμποροι γου
ναρικών θ’ Απευθυνθούν είς τάς Α
γοράς τής Νοτιοδυτικής ’Αφρικής 
καί τού ’Αφγανιστάν, χωρών αί ό
ποια ι μετά τήν Ρωσίαν είναι οί με
γαλύτεροι παραγωγοί. Τούτο βε
βαίως θά εΐχεν ώς άποτέλεσμα τήν 
υψωσιν τών τιμών είς τάς έν λόγψ/ 
Αγοράς. Τά λοιπά είδη γουναρικών 
(πλήν έρμίνας καί σαμουριών) θά 
Αγοράζονται Από τόν Καναδά.

ΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ 
ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

ΑΙ ΤΙΜΑΙ ΤΩΝ

Ή ’Επιτροπή Οικονομικής Συν
εργασίας περιέκοψε τάς τιμάς τάς 
οποίας θά καταβάλη διά τά πετρε
λαιοειδή προϊόντα τής Μέσης Άνα 
τολής, τά προοριζόμενα διά τάς χώ 
ρας τοΰ Σχεδίου Μάρσαλ. Ή άπό- 
ψασις αύτη, ή οποία τίθεται έν ί- 
σχύϊ διά τά Από 15ης Σεπτεμβρί
ου άποστελλόμενα φορτία έλήφθη 
κατόπιν μακρών συζητήσεων μετα
ξύ τών Αντιπροσώπων τής Επιτρο
πής Οικονομικής Συνεργασίας καί 
έκπροσώπων τής "Εταιρίας Πετρε
λαίων Μέσης ’Ανατολής.

*Η επιτακτική ανάγκη τής ίδρύσεος ενός αυτονόμου οργανισμού 
Τέχνης καί ’Αρχαιολογίας

Τοΰ κοθηγητοΰ τοΟ Πολυτβχνείου κ. ΑΓΓΕΛΟΥ Γ. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ
Α’

Ή Ελλάς δέν είναι μόνον ένα 
σύμβολο ιστορικών Αγώνων γιά τήν 
’Ελευθερία. Είναι έπίσης ένα σύμ
βολο Τέχνης. Κατά τήν Αρχαιότη 
τα, τόν μεσαίωνα, τήν ’Αναγέννηση, 
τόν IΗ ’ αιώνα, ή έλληνική τέχνη 
έπαιξε ένα ρόλο πρωτεύοντα στή 
διαμόρφωση τοΰ Ανθρωπίνου πνεύ
ματος. Τό έιδιαφέρον συνεπώς γιά 
τήν έλληνική τέχνη καί τά διασω- 
ζόμενα μνημεία της, είναι μιά όπο 
χρέωση κάθε πολιτισμένου Ανθρώ
που πρός τήν Αρχαιότερη καί διαρ 
κέστερη πνευματική κληρονομιά 
τοΰ Εύρωπαΐκοΰ πνεύματος.

Γιά τήν "Ελλάδα ή διαφύλαξη, 
καλλιέργεια καί διάδοση τοΰ καλ 
λιτεχνικοΰ πολιτισμού της, δέν Α
ποτελεί γι’ αύτήν ζήτημα μόνον ή- 
θικής Ακτινοβολίας, Αλλά καί μιά 
πηγή έθνικοΰ εισοδήματος. "Η του 
ριστική κίνηση πριν τών πόλεμο έ- 
κάλυπτε ένα σημαντικό μέρος τοΰ 
έλλείμματος τοΰ προϋπολογισμού. 
ΙΣτή,ν ’ Ιταλία, όπου ή τουριστική 
ύποδοχή (ξενοδοχεία, δρόμοι) ή
ταν καλύτερα ώργανωμένη, ή ά 
πάδοση έφτανε σ’ ένα μεγαλύτερο 
Ακόμη ποσοστό τοΰ έθνικοΰ εισο
δήματος (30%). Τό θέμα λοιπόν 
τής άνασυγκροτήσεως στό καλλι
τεχνικό πεδίο έχει διπλή σημασία 
γιά τήν "Ελλάδα: ήθική καί ύλική.

Β’

Ή Ανασυγκρότηση στό καλλιτε 
χνικό πεδίο μπορεί νά περιλάβη 
τρεις κλάδους:

α) Τήν τέχνη τοΰ παρελθόντος, 
δηλαδή τά Μουσεία, τά Μνημεία 
τέχνης, τά Καλλιτεχνικά κέντρα.

β) Τήν τέχνη τοΰ παρόντος, δηλ. 
τις ζωντανές χειροτεχνίες λαϊκής 
τέχνης, τις σχολές καλλιτεχνικής 
παιδείας.

γ) Τήν τέχνη τοΰ μέλλοντος, 
δηλ. τις δυνατότητες γιά τήν καλ
λιτεχνική Απόδοση τών συγχρόνων, 
τό σχέδιο για τόν σύνδεσμο τής 
τέχνης μέ τά προβλήματα τής Ανοι- 
κοδομήσεως, γιά τήν Ανάπτυξη καί 
διάδοση τών έλλη νικών καλών τε 
χνών στό έσωτερικό καί στό έξω- 
τερικό, τό συγχρονισμό, τήν Αγω
γή καί τήν διεθνή πνευματική έπι- 
κοινωνία τών Αντιπροσώπων τής 
σημερινής έλληνικής τέχνης.

Γιά τούς τρεις αυτούς σκοπούς 
έπιβάλλεται ή ίδρυση ένός αύτονό 
μου όργανισμοΰ, ένός ’Ινστιτούτου 
Τέχνης καί ’Αρχαιολογίας, πού θά 
άναλάβτ] τό έργο τής άνασυγκρο- 
τήσεώς στό καλλιτεχνικό πεδίο 
κατά τόν Ακόλουθο είδικώς τρόπο:

Γ’

Γιά τήν Αναδιοργάνωση καί κα
λή λειτουργία τών Μουσείων καί 
τών Καλλιτεχνικών Κέντρων, όπως 
καί γιά τήν Αποκατάσταση και A 
ναστήλωση τών μνημείων τέχνηc, ή 
"Ελλάς έχει Ανάγκην είδικοΰ προ
σωπικού. Γιά τήν έπιμόρφω οη ένός 
τέτοιου προσωπικού δέν είναι Αρ
κετό τό Πανεπιστήμιο, πού μετεκ
παιδεύει μόνο δασκάλους καί όχι

τεχνικούς, Αρχαιολόγους καί ύπαλ 
λήλους μουσείων. ’Απαιτείται λοι
πόν ή δημιουργία μιας ειδικής σχο
λής άπό τό ’Ινστιτούτο πού μπορεί 
νά λειτουργήση Αρχικά μέ τούς υ
πάρχοντας ήδη καθηγητάς Αρχαίο 
λόγους καί πεπειραμένους διευθυν- 
τάς μουσείων, Αψοΰ ένημερωθοΰν 
έπί ένα έξάμηνο στή μουσειογραφι· 
κή κίνηση τής Εύρώπης καί τής 
’Αμερικής, Ή Σχολή πρέπει νά έ- 
φοδιασθή, μέ ειδική βιβλιοθήκη, 
συλλογή εικόνων καί έκμαγείων, 
μικροφίλμ καί ταινιών, μηχανήμσ 
τα φωτογραφικά, προβολής εικό
νων καί κινηματογράφου. Σκοπός 
της θά είναι νά έκπαιδεύη στελέχη 
γιά τά μουσεία, τά μνημεία καί τά 
καλλιτεχνικά κέντρα τής "Ελλάδος. 
Σήμερα οί υπάλληλοι αύτοί, άνα- 
ζητοΰνται μεταξύ τών πτυχιούχων 
τής φιλολογίας, οί όποιοι όμως ά 
γνοοΰν έντελώς τις μεθόδους τής 
μουσειογραφ ίας, τών Ανασκαφών 
καί τών Αναστηλώσεων, κοιθώς και 
τήν "ιστορία τής τέχνης μετά τήν 
’Αναγέννηση, γιατί τά μαθήματα 
αυτά δέν διδάσκονται είς τή.ν Έλ 
λάδα ούτε καί στοιχειωδώς. Συνε
πώς, οί πτυχιοΰχοι φιλολογίας εί
ναι έντελώς Ακατάλληλοι καί Αναρ
μόδιοι νά άνταποκριθοΰν στά κα 
θήκοντά ένός διευθυντοΰ μουσείου, 
ή ένός έπιθείορητοΰ Αναστηλώσεων, 
Ανασκαφών ή καί συντηρήσεως τών 
μνημείων τέχνης (ναοί, έκκλησΐες, 
κτίρια) ή Αποδοτικής λειτουργίας 
ένός καλλιτεχνικού κέντρου, όπως 
είναι ό Μυστρας, τό “Αγιον "Ορος 
κλπ. ΊΗ Σχολή συνεπώς πού προ- 
τείνομε νά ίΐδρυθή θά έρχόταν νά 
συμπληρώση ένα κενό καί όχι νά 
άντικαταστήση μιά σχολή, πού λει
τουργεί μέ έλλείψεις.

Τά έξοδα τής Σχολής αυτής, ό
πως καί οί δαπάνες συντη ρήσεως, 
πλουτισμού καί συγχρονισμού τών 
έλληνικών μουσείων, μπορεί νά Αν 
τιμετωπισθοΰν σύν τώ χρόνω άπό 
τά ίδια τά μέσα τών Μουσείων, δη
λαδή άπό τις εισπράξεις έκθέσεών 
τους στό έξωτερικό καί κυρίως ά
πό τήν Ανταλλαγή δευτερευόντων 
έργων πού βρίσκονται άποθηκευμέ 
να στά υπόγειά τους καί γιά τά 
όποια τά ξένα -μουσεία θά ήταν 
πρόθυμα, γιά νά τ’ Αποκτήσουν, νά 
προσφέρουν ώς Αντάλλαγμα στήν 
"Ελλάδα έργα νεώτερης τέχνης, βι
βλιοθήκες, συλλογές, μηχανήματα 
καί κάθε είδους υλικό πού θά είχε 
Ανάγκη τό ’Ινστιτούτο γιά νά λει- 
τουργήση Αποδοτικά.

Μιά τρίτη πολύτιμη ύπηρεσία πού 
θά είχε νά προσφέρη τό πρώτο 
τμήμα τοΰ ’Ινστιτούτου θά ήταν ή 
γενική Απογραψή τών έργων τής 
Αρχαίας, μεσαιωνικής καί νεώτερης 
έλληνικής τέχνης, ή έκδοση κατα 
λόγων μουσείων, ό Απολογισμός 
τών Ανασκαφών καί ή συστηματι
κή παρακολούθηση τής έλληνικής 
καί ξένης βιβλιογραφίας γιά τήν 
έλληνική, τέχνη.

Δ’

Τό δεύτερο τμήμα τοΰ Ινστιτού
του θά άναλάβη τήν Αιαδιοργάνω 
ση τών χειροτεχνιών λαϊκής τέχνης,

καθώς καί τής καλλιτεχνικής έκ- 
παιδεύσεως. Είναι δυνατό νά γίνη 
συνδυασμός τών δύο αύτών δρα 
στηριοτήτων μέ τήν ίδρυση μιας 
μέσης Σχολής Καλών Τεχνών, φοι- 
τήσεως τεσσάρων χρόνων, πού θά 
έψοδιάζη τούς καλλιτέχνας μ’ ένα 
metier χρήσιμο στή γενική Ανοι
κοδόμηση τής χώρας καί οίκονομι 
κά Αποδοτικό, "Ετσι στή Μέση αυ
τή Σχολή Καλών Τεχνών μπορεί 
νά διδαχθούν οί μέλλοντες ζωγρά
φοι καί γλύπτες καί μιά διακοσμη 
τική τέχνη λ.χ. μωσαϊκό, ύαλογρα* 
φία (vitraux), ταπητουργική, φρέ 
σκο, κεραμοπλαστική, κεντήματα, 
μετάλλοπλαστική, χαρακτική, σμάλ 
το κλπ.

Μετά τις τεχνικές αυτές σπουδές 
ό νέος καλλιτέχνης θά προχωρήση 
στή,ν Άνωτάτη Σχολή Καλών Τε
χνών, πού πρέπει νά ένωθή μέ τήν 
’Αρχιτεκτονική Σχολή, ώστε ό άρ- 
χιτέκτων, ό ζωγράφος καί ό γλύ 
πτης νά Αποτελέσουν μιά οικοδο
μική οικογένεια καί νά βαδίσουν 
όλοι μαζί στό έργο τής Ανοικοδο- 
μήσεως, όπως έγινε στό παρελθόν, 
όταν ή τέχνη χάρη σ’ αυτή τήν ε
νότητα τών κλάδων γνώριζε στιγ 
μές ευτυχισμένης άποδόσεως.

Ε’

Τό τρίτο τμήμα 6ά φροντίση γιά 
τήν οργάνωση, κατοχύρωση καί Α
νάπτυξη τοΰ καλλιτεχνικού έπαγ- 
γέλματος. Στό τμήμα αυτό τοΰ ’Ιν
στιτούτου θά υπάγεται τό καλλιτε 
χνικό έπιμελητήριο τής "Ελλάδος, 
οί όργανώσεις έκθέσεών έλλήνων 
καλλιτεχνών στό έξωτερικό καί 
ξένων καλλιτεχνών στήν "Ελλάδα, 
ή δημιουργία σχολών γιά τήν με
τεκπαίδευση ξένων καλλιτεχνών 
στά καλλιτεχνικά κέντρα τής "Ελ
λάδος καί έλλήνων στά καλλιτεχνι
κά κέντρα τοΰ έξώτερικοΰ, ή προ 
κήρυξη βραβείων καί υποτροφιών, 
ή έκδοση καί μετάφραση βιβλίων 
γιά τήν τέχνη, ή ωιδοση περιοδικού 
στήν έλληνική καί Αγγλική γλώσ
σα γιά τήν άλληλογνωριμία τών 
λαών στό πεδίο τής τέχνης κλπ.

Αύτό θά ήταν τό τριπλό έργο 
τοΰ ’Ινστιτούτου Τέχνης καί ’Αρ
χαιολογίας πού προτείνομε τήν ί
δρυσή του στήν "Ελλάδα.

ΑΓΓΕΛΟΣ Γ, ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ 
ΤΙΜΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΔΙΑ ΤΟ ΕΡ ΙΟΝ

‘Ως άνεκοίνωσεν έσχάτως ό έκτε- 
λών χρέη πρωθυπουργού και υπουρ
γός τών Οικονομικών τής Αυστρα
λίας κ. Φάντεν άποστολαΐ έκ Νοτί
ου ’Αφρικής, Αυστραλίας καί Ν. 
Ζηλανδίας συνεστήθησαν εις Μελ- 
βούρνην πρός έξέτασιν προτάσεως 
διά καταρτισμόν σχεδίου τιμής Α
σφαλείας τοΰ έρίου. ΑΙ Αποστολαΐ 
συνεζήτησαν το ζήτημα τής συνερ
γασίας των μετά τής Διεθνούς "Ο- 
μάδος Μελέτης τοΰ Έρίου. Ή πρό- 
τασις αυτή είχε ύποβληθή άρχικώς 
ύπό τής Βρεταννικής Κυβερνήσεως



ΤΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ
ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΚΑΙ Η ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΤΩΝ
(Συνέχεια έκ τής 2ας σελίδας) 

νων πού ένδιαφέρονται άμεσα για 
τη δουλειά αυτή.

Τό διοικητικό σώμα τής ’Αμε
ρικανικής 'Ομοσπονδίας Εργασίας 
οστοτελεϊται. από ένα εκτελεστικό 
Συμβούλιο πού εκλέγεται άπό την 
έτησία συνέλευση ή οποία εκλέγει 
επίσης τον Πρόεδρο καί τον Γραμ
ματέα — Ταμία. (Τά αξιώματα 
αυτά κατέχονται σήμερα άπό τον 
Ούίλλιαμ Γκρήν καί τον Τζώρτζ 
Μήνι). Τό Εκτελεστικό Συμβού

λιο του Συνεδρίου Βιομηχανικών 
’Οργανώσεων άποτελεΐται άπό ένα 
αντιπρόσωπο κάθε εθνικής όμοσπον 
δίας πού υπάγεται σ’ αυτή καί ά
πό ένα Πρόεδρο, Γραμματέα - Τα
μία καί εννέα άντ ιπροέδρους, πού 
έκλέγονται άπό την έτησία συνέ- 
λευσι. Πρόεδρος τού Συνεδρίου Βι
ομηχανικών ’Οργανώσεων είναι ό 
Φίλιπ Μάρρεϋ καί ό Γραμματεύς— 
Ταμίας της ό Τζέϊμς Κάρεϋ.

Πολλά αμερικανικά σωματεία έ
χουν υπογράψει συμβάσεις με τούς 
εργοδότες τους. Οί συμβάσεις αύ- 
ταί πού ισχύουν για ώρισμένη χρο 
νική περίοδο, αφορούν ζητήματα ό
πως τά ήμερομίσθια, ώρες καί συν
θήκες εργασίας, πληρωμές Απολύ
σεων καί δικαιώματα σειράς άρχαι- 
ότητος, δπως έπίσης καί την δια
δικασία για την διευθέτησι παρα
πόνου ν. Πολλές φορές προβλέπουν 
τήν διαιτησία σέ ζητήματα πού 
σχετίζονται μέ τήν ερμηνεία δρων 
ή ακόμη καί άλλα ζητήματα πού 
δεν άναφέρονται ειδικά στις συμ
βάσεις. Συμβάσεις μπορούν νά 
γίνουν άνάμεσα σ’ ένα σωματείο 
καί ένα έργοδότη, άπό ένα άριθμό 
συνεργαζόμενα σωματεία καί ένα 
έργοδότη, άπό ένα σωματείο καί 
μια άμς^δα άπό έργοδότες, ή άπό 
ένα άριθμό σωματείων καί μιά ο
μάδα άπό έργοδότες. 05 άμερικανι 
κές ενώσεις προτιμούν νά έξασφα- 
λίζουν τά αιτήματα τους μέ ειρηνι
κό τρόπο, αλλά δεν διστάζουν, έ
κτος άπό τούς δημοσίους υπαλλή
λους, νά άπεργήσουν έάν παρουσία 
στή άνάγκη νά κερδίσουν εκείνο 
πού ζητούν.

Πολύχρονες καί σκληρές απεργί
ες γίνονται καί τώρα, μά δέν είναι 
τόσο συχνές δπως πριν άπό λίγα 
χρόνια, όταν οί περισσότεροι έργο 
δότες δέν είχαν άκόμη άναγνωρίσει 
τό δικαίωμα τών έργατών νά σχη
ματίζουν ενώσεις (σωματεία). Τά 
τέσσερα περίπου πέμπτα τής δύ
ναμης τών σημερινών συνδικάτων 
στις Ηνωμένες Πολιτείες (οργανώ
θηκαν μέσα στά τελευταία δέκα έ
ξη χρόνια. Πριν άπ’ αυτή τήν πε
ρίοδο τά συνδικάτα είχαν δύναμη 
σέ ώρισμένες ομάδες έργατών μέ 
μεγάλη εΐδίκευσι και σ’ ένα μικρό 
άριθμό άπό διάφορες άλλες έργα- 
σίες .Ή σκληρή όμως άντίδρασις, 
πού συνάντησαν άπό τούς έργοδό
τες τών βιομηχανιών μαζικής πα
ραγωγής, δπως ή βιομηχανία τού 
Χάλυβος καί αυτοκινήτων, ματαί
ωσε τήν Τδρυσι τών σωματείων μέ
σα στά έργοστάσιά τους. Ή πείρα 
δμως τής κρίσης τού 1929 έκαμε 
πολλούς έργάτες νά αΐσθάνωνται 
πιο έντονη άπό ποτέ τήν άνάγκη 
προστασίας πού θά τούς έδινε τό 
σωματείο τους.

Κ Γ δτο(ν μερικές άπό τις 6α- 
ρειές υπερβασίες τους, δπως ή το-

ποθέτησις «σπιούνων» δίπλα τους 
καί τό γράψιμο στή μαύρη λίστα 
τών έργατών έκείνων πού άνήκαν 
σέ σωματεία, χαρακτηρίστηκαν πα 
ράνομες άπό τήν Κυβέρνησι τού 
Ροΰζβελτ στήν πρώτη του τετραε
τία, οί έργάτες άθρόοι μπήκαν 
στήν δύναμη τών σωματείων. Στον 
τελευταίο πόλεμο τό έργατικό κί
νημα άναπτύχθηκε άκόμη περισσό
τερο. Ή ΰψωσι στις τιμές πού δη
μιούργησε ό πόλεμος έκαμε πολ
λούς έργάτες νά συναισθανθούν πε
ρισσότερο τήν σπουδαιότητα πού 
είχε ή συνένωσί τους γιά τήν ισο
τιμία στά ήμερομίσθιά τους μέ 
τις τιμές τού έμπορίου.

Τά περισσότερα ’Αμερικανικά 
έργατικά σωματεία ακολούθησαν 
μια άχρωμάτιστη πολιτική πού στη 
ρίζονταν πάνω στήν άρχή τής «ά- 
μοιβής τών φίλων καί τιμωρίας τών 
έχθρών» άνεξάρτητα άπ’ τό κόμμα, 
πού άνήκαν. Στά τελευταία χρόνια, 
αυτό έτροποποιήθηκε κάπως μέ τό 
σχηματισμό πολιτικών έπιτροπών 
μέσα στά σωματεία πού ένεργοΰν 
δραστήρια γιά νά έπηρεάσουν τήν 
εκλογή υποψηφίων καί τήν υΐοθέτη- 
σι τής γραμμής των άπό τά μεγα
λύτερα κόμματα. ’Εκτός άπ’ αυτό, 
μερικές ένώσεις χρωματίσθηκαν ο
ριστικά μέ τήν άνοικτή ύποστήριξί 
τους σ’ ώρισμένα πολιτικά κόμμα
τα. Μία άπ’ αυτές, ή διεθνής ' Ε- 
νωσις ’Εργατών Γυναικείων Φόρεμά 
των, έφθασε στο σημείο νά άναλά- 
6η ήγετικό ρόλο στήν Τδρυσι ενός 
νέου πολιτικού κόμματος στήν Νέα 
Ύόρκη. Ή ένέργεια δμως αυτή ά
πό μέρους της είναι μία έξαιρετική 
περίπτωσις. Όποιουσδήποτε υπο
ψηφίους κι’ άν ύποστηρίζη τό σω
ματείο, τά μέλη της είναι έλεύθε- 
ρα καί άνεξάρτητα στις πολιτικές 
προτιμήσεις τους, φτάνει νά μήν 
παραβιάζουν τήν πειθαρχία τού σω 
ματείου των καί νά μήν ένεργοΰν 
άντίθετα μέ τις θεμελιώδεις άρχές 
τού δημοκρατικού συνδικαλισμού. 
Μερικά σωματεία άπαγορεύουν τή 
συμμετοχή τού κομμουνιστικού κόμ 
ματος καί μερικών άλλων οργανώ
σεων, μέ τό αίτιολογικό δτι ή συμ
μετοχή τους είναι άσυμβίβαστη μέ 
τον δημοκρατικό συνδικαλισμό. Γ Γ 
αυτό οί ενωμένοι μεταλλωρύχοι δέν 
δέχονται μέλη τού κομμουνιστικού 
κόμματος, τούς Κιού Κλούξ Κλάν 
καί ώρισμένες άλλες ομάδες. Άπό 
τήν άλλη μεριά ή Διεθνής 'Ομο
σπονδία Έργατών Γυναικείων Φο
ρεμάτων μόλις άπέρριψε μίαν πρό- 
τασιν πού θά άπέκλειε τούς κομ- 
μουνιστάς νά άναλάβουν άξιώμα- 
τα. Ή έκθεσις τής Νομικής Επι
τροπής τής έθνικής συνελεύσεως 
τής ομοσπονδίας έλεγε τά εξής : 
«Εμείς πού άπαρτίζουμε τήν Διε
θνή 'Ομοσπονδία Γ υναικείων Φορε
μάτων πολεμήσαμε καί σαρώσαμε 
τούς κομμουνιστάς ξεσηκώνοντας 
τις μεγάλες μάζες τών μελών μέ 
τήν διαφώτησι τής καταστροφικής 
φύσεως τών κομμουνιστών. Γιά νά 
τό πετύχουμε αύτό δέν χρειάσθηκε 
νά προσφύγουμε στήν έκδοσι συν
ταγματικών διατάξεων. Ή έπιλογή 
παρομοίων διατάξεων σ’ άλλα σω
ματεία δέν έμπόδισαν ούτε τήν συ
ναλλαγή τους μέ τά κομμουνιστικά 
στοιχεία ούτε καί τήν έπέκτασι τής 
κομμουνιστικής έπιρροής. Γ Γ αύτό 
τό λόγο οί συνταγματικές αυτές δι-

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 
ΤΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΦΟΡΩΝ ΑΓΕΛΑΔΩΝ

ατάξεις δέν είναι ούτε άπαραίτη- 
τες, ούτε καί άρκετές γιά τήν ά- 
ποτελεσματική καταπολέμησι τού 
κομμουνισμού μέσα στά έργατικά 
σωματεία. Τά ξυπνημένα καί δια
φωτισμένα μέλη ενός σωματείου 
είναι ή μεγαλύτερη άσφάλεια Απέ
ναντι στον κομμουνισμό καί τήν 
δράσι του».

Ή κομμουνιστική επιρροή στά 
’Αμερικανικά συνδικάτα βρίσκεται 
σήμερα στά χαμηλότερο της Οη 
μεϊο μέσα στά τελευταία τριάντα 
χρόνια. Κατά τήν διάρκεια τοΰ λα
ϊκού μετώπου καί τοΰ πολέμου οί 
κομμουνισταί κερδίσανε επιρροή σέ 
ποήλά συνδικάτα, γιατί ή πολιτική 
τους γραμμή άνταποκρινότανε σέ 
μεγάλο βαθμό μέ τις έπιθυμίες 
τών έργατών. ("Οταν δμως οί κομ 
αουνισταί άρχίσανε νά υιοθετούνε 
μιά Αδιάλλακτη γραμμή σέ κάθε 
ένέργεια ή αίτημα τών έργατών 
πού σχετιζότανε μέ τήν αποστολή 
έμπορευμάτων στήν Σοβιετική Ρωσ 
σία καί δταν ένας άπό τούς κομ- 
μουνιστάς άπ’ τά σημαίνοντα στε 
λέχη τού ’Εργατικού Κινήματος 
προχώρησε ώς τό σημείο νά ζητή- 
ση άπ’ τούς έργάτες τήν ΰπόσχεσι 
δτι δέν θά κατεβοΰνε σέ απεργία, 
λίγοι έργάτες μείνανε σύμφωνοι μέ 
τήν γνώμη του). Τά γεγονότα δ 
μως τών τελευταίων έτών πείσανε 
τήν μεγάλη πλειοψηψία τών έργα
τών, δτι τό κομμουνιστικό κόμμα 
μέσα στά συνδικάτα, δπως καί άλ 
λοΰ, είναι τό όργανό πού έξυπηρε- 
τεϊ μόνο τήν εξωτερική πολιτική 
τών Σοβιέτ.

Αύτό είχε σάν Αποτέλεσμα νά 
χάσουνε οί κομμουνιστάί τήν έπιρ 
ροή τους άπό τό ένα σωματείο, στό 
άλλο. Πολλά σημαίνοντα στελέχη 
τού έργατικού κινήματος, πού κά
ποτε τούς ύπεστήρίζαν ή σύνεργά 
ζονταν , στενά μέ αύτούς, έγιναν 
τώρα άσπονδοι άντικομμουνισταί. 
(Σέ μερικά συνδικάτα, οπού δ κομ
μουνιστικός έλεγχος τής έκλογικής 
μηχανής εμπόδιζε τήν έκδήλωση 
τής θελήσεως τών μελών τους, σχη 
ματίζονταν νέα σωματεία πού σέ 
μικρό χρονικό διάστημα είχαν τή,ν 
ποστήριξι τής πλειοψηφίας τών ερ

γατών.
Ή σημερινή δύναμη τών κομμού 

νιστών στά έργατικά συνδικάτα 
τής ’Αμερικής, είναι ίσως λιγώτερη 
άπό τό ένα δέκατο π:ύ είχε στήν 
δύναμή της.

"Αν καί δπως τονίσαμε παραπά
νω τό έργατικό κίνημα στήν Άμε 
ρική κράτησε τις περισσότερες φο
ρές Ακομμάτιστη θέση στήν πολι 
τική, τά τελευταία χρόνια κινήθηκε 
δραστήρια προσπαθώντας νά έπη- 
ρεάση τήν ’Αμερικανική πολιτική. 
Στόν έσωτερικό τομέα ή προσπά 
θεία αυτή έσήμαινε πίεσι γιά τήν 
έπιβολή μέτρων, δπως γιά τήιν βελ- 
τίωσι τής νομοθεσίας τών κοινωνι 
•κών Ασφαλίσεων, γιά μιά νομοθε
σία που θά προστάτευε άμεσα τά 
δικαιώματα τών συνδικάτων, τά 
κατώτερα ήμερομίσθια καί τό ά 
νώτατο δριο τοΰ ωραρίου έργασί- 
ας, δπως έπίσης καί τήν νομοθετι 
κή προστασία τών πολιτικών καί 
Ανθρώπινων δικαιωμάτων. Τό έρ
γατικό κίνημα ύπεστή ρίξε έπίσης 
τήν κατάργησι κάθε φορολογίας 
πού έπεβλήθηκε στήν κατανάλωση 
καί τήν έφσρμογή, ένός οίκ ονομι 
κοΰ συστήματος, πού θά στηρίζον
ταν σέ μιά προοδευτική φορολογία

At αγελάδες εις τά περίχωρα τών 
’Αθηνών αντί νά καταβροχθίζουν πέ
τρινους τοίχους εις άναζήτησιν Α
σβεστίου, δπως έκαμαν μέχρι τοΰδε, 
θά τρώγουν εις τό έξης μίαν προσε- 
κτικώς καθορισμένη» μερίδα μαρμα- 
ρόσκονης, χάρις εις τάς μελέτας πού 
άνέλαβον άπό κοινού τό 'Υπουργεΐον 
Γεωργίας καί οί Σύμβουλοι τοΰ Σχε
δίου Μάρσαλλ.

Έπί έτη τώρα, οί γαλακτοκόμοι 
τής Ελλάδος βλέπουν κατάπληκτοι 
ζώα γαλακτοφόρα νά μίασούν μακα
ρίως τό ασβεστώδες επίχρισμα τών 
πέτρινων φρακτών τής Αττικής. Ει
δικοί ιού Σχεδίου Μάρσαλλ έδωσαν

ρα, κανονικά την μαρμαροσκσνην των, 
άναμεμιγμένην μέ τήν άλλην τροφήν 
των, ή καί χωριστά εντός σκαφιδι
ού. „

Έλπίζεται δτι ή χρήσις τής ν£ας 
μεθόδου θά έπεκταθή καί εις τήν ύ- 
πόλοιπον ’Ελλάδα διά τής κυκλοφορί
ας εντός τών προσεχών έβδομάδων 
ένός φυλλαδίου τό οποίο» έκτυποΰται 
ύπό τήν αιγίδα τοΰ Σχεδίου Μάρ
σαλλ ύπό τού Υπουργείου Γεωργίας 
και τιτλοφορείται «'Η Διατροφή τών 
Γαλακτοφόρων ’Αγελάδων».

Εις τό φυλλάδιον καθορίζονται α! 
όρθαί άναλογίαι πρωτεΐνης, υδρογο
νανθράκων καί λιπών, τάς οποίας

τήν έξήγησ,ν δτ, τδ φα,νόμενον τού- πΡέτΓε',νά τών
λακτοψορων ζωων, όπως και αι ανα-

το παρατηρεϊται λόγφ τής έπιτακτι- 
κής ανάγκης τών ζώων αυτών, δπως 
εισαγάγουν εις τόν οργανισμόν των 
άσβέστιον τό όποιον αποτελεί απα
ραίτητον συμπλήρωμα τής 
των διαίτης.

Πολλαπλά πειράματα, μέ διάφορα 
όρυκτά, εΐχον ώς αποτέλεσμα τήν ά-

λογίαι τών μεταλλικών ουσιών.
Άναφέρονται έξ άλλου τά πλεονε

κτήματα ώρισμένων φυτικών τροφών, 
δπως τά τεύτλα, ό άραβόσιτος καί τό 

υγιεινή^ τριφύλλι, κιατάλληλα διά τήν χειμε
ρινήν διατροφήν τών γαλακτοφόρων 
ζώων.

Άπό πολλών έτών ή βασική τροφή
νακάλυψιν δτι, τό φθηνοτερον μέσον Τών γ αλακτοφόρων ζώων εις τήν Έλ- 
παροχής ασβεστίου εις τά γαλακτο- λά:δα είναι τό άχυρο» τό οποίον δμως 
φόρα ζώα τής Ελλάδος είαι ή άπλή οττερείται σχεδόν τελείως μεταλλικών 
μαρμιαρόσκσνη, υποπροϊόν τών λατο- ή άλλων ειδικών αξίας συστατικών:
μείων τής Πεντέλης, πού έδωσε πά 
μάρμαρα τού Παρθενώνας.

Ή μαρμσρι^τίκονη χρησιμοποιείσαι 
εις τό έμπόριον διά τήν πρόσμιξιν ά
σβεστου καί σκυρόκον ιάματος, στοι
χίζει δέ περί τάς 5.000 δραχμάό ά- 
νά 30 όκάδας. Δηλαδή 150 δραχμαϊ 
άρκοΰν διά τήν καθημερινήν μερίδα 
μιας άγελάδος — 25 περίπου δρά
μια — έπί δύο συνεχείς έβδαμάδιας. 

Ολα σχεδόν τά γαλακτοφόρα ζώα
τής περιοχής Αθηνών λαμβάνουν τώ- κοΰς διαίτης των.

Οί ειδικοί τοΰ Σχεδίου Μάρσαλλ πα
ραδέχονται δτι ή κοίτάσίτ,ασίς οώτή 
θά συνεχισθή έπί πολύ άκόμη, έως 
δτου δηλ. έπεκταθή καί κατακτήση 
τά λειβάδια ή καλλιέργεια πλουσίων 
ποικιλιών νομής, δπως τό τριφύλλι. 
’Εν τώ μεταξύ ή συμπλήρωσις τής 
τροφής τών γαλακτοφόρων ζώων μέ 
μαρμαρόσκονην καί άλλα συμπεπυ-
κνωμένης μορφής συστατικά, θά ίπτο- 
καθιστά τήν παρούσαν έλλειψιν έπαρ-

στά πιό μεγάλα εισοδήματα. (Στό 
τελευταίο πόλεμο, τό σύνολο τών 
πολιτειακών καί ομοσπονδιακών 
φόρων στά μεγάλα εισοδήματα ά 
νέβηκε σχεδόν 100%. Καί σήμερα 
σέ πολλές περιπτώσεις ό φόρος 
αυτός ξεπερνά τά 85%).

Τό έργατικό κίνημα άρχισε νά 
δε ίχνη ζωηρό ενδιαφέρον γιά τή,ν 
Αμερικανική] εξωτερική πολιτική 
επιδιώκοντας άπ’ τή μιά μεριά νά 
έπηρεάση τήν Κυβέρνησι κι’ άπ’ 
τή,ν άλλη ενεργώντας άμεσα γιά 
νά βοηθήση τά έλεύθερα έργατι,κά 
κινήματα σ’ δλο τόν κόσμο. Τόσο 

’Αμερικανική Συνομοσπονδία 
Εργασίας, δσο καί τό Συνέδριον 
Βιομηχανικών ’Οργανώσεων ύ- 
ποστη ρΟζουν τό Σχέδιο Μάρσαλ 
καί τις προσπάθειες της Κυβερνή
σεις τών 'Ηνωμένων Πολιτειών νά 
ενίσχυση τις δυνάμεις πού άνθί 
στανται Απέναντι σέ κάθε όλοκλη- 
ρωτική εισβολή. Καί οί δύο είναι 
μέλη της Διεθνούς Συνομοσπονδίας 
τών έλευθέρων συντεχνιών καί ε 
παιξαν σπουδαίο ρόλο στήιν οργά
νωσή της. ν

Ή συνεργασία τών δύο αυτών 
μεγάλων ’Αμερικανικών Συνομο 
σπονδιών στόν διεθνή τομέα τις έ
φερε σέ πιό στενή έπαφή καί στόν 
έσωτερικό τομέα. Οί διαφορές πού 
τούς χώριζαν στήν άρχή, τείνουν 
νά λείψουν σέ μεγάλο μέρος τά 
τελευταία χρόνια. Τό Συνέδριο 
Βιομηχανικών ’Οργανώσεων ίδρύ 
9η κε άρχικά άπό έργατικά 'στελέ
χη πού αισθάνονταν, δτι ή μορφή 
του βιοτεχνικού συνδικαλισμού πού 
κυριαρχούσε στήν ’Αμερικανική, Ό 
μοσπονδία ’Εργασίας δέν ήτοιν κα
τάλληλη γιά τις ’Οργανώσεις τών 
μαζικών Βιομηχανιών, δπως της 
Βιομηχανίας Χάλυβος -καί αύτοκι 
νήτων, δπου τό μεγαλύτερο μέρος 
τών έργατών δέν ή σαν τεχνίτες μέ 
μεγάλη πείρα καί δπου όλίγα

τράστ διοικούσαν όλόκληρες βιο
μηχανίες. Στό σημείο αύτό δέν 
μπορεί νά διαπιστώση κανείς σή 
μέρα μεγάλες Αλλαγές. Τόσο, στήν 
Αμερικανική 'Ομοσπονδία ’Εργα
σίας, δσο καί στό Συνέδριο Βιομη 
χανικών ’Οργανώσεων, υπάρχουν 
βιομηχανικά καί βιοτεχνικά σωμα
τεία. · Κάθε Συνομοσπονδία άκο 
λουθεί έλαστικήι πολιτική, πού προ
σαρμόζεται Ανάλογα μέ τις περί 
στάσεις.

Αναλύοντας άπό πολιτική πλευ
ρά τις Αρχές τής ’Αμερικανικής 
Συνομοσπονδίας ’Εργασίας καί 
τοΰ Συνεδρίου Βιομηχανικών 
’Οργανώσεων, βρίσκουμε δτι δέν 
τούς χωρίζουν μεγάλες διαφορές. 
Πολλά σωματεία ωστόσο τοΰ Συ 
νεδρίου Βιομηχανικών ’Οργανώ
σεων ή σαν κάποτε κάτω άπό τόν 
έλεγχο τών κομμουνιστών καί αύ 
τό έδημιούργησε ζητήματα στις 
σχίσεις τών δύο 'Ομοσπονδιών. Μέ 
τήν έξάλειψι δμως τής κομμουνιστι 
κής έπιρροής στό Σ.Β.Ο., έξαφα 
νίσθηκε καί ό λόγος πού έμπάδιζε 
τή,ν συνεργασία τους. Σήμερα οί 
δύο αυτές οργανώσεις πέτυχαν σέ 
μεγάλο βαθμό μιά συντονισμένη 
δρασι στά περισσότερα προβλήμα
τα τής έξωτερικής καί έσωτερικής 
πολιτικής. Αύτή τήν στιγμή γίνον 
ται διαπραγματεύσεις γιά τήν ορ
γανική ένωσή τους, άν καί αυτές 
γιά νά συμπληρωθούν θά χρεία 
σθοΒν πολύ χρόνο έξ αιτίας τών 
πολλών νομικών καί τεχνικών ζη
τημάτων πού πρόκειται νά διευθε 
τηθοΰν.

Στήν άφοσίωσί τους δμως γιά 
τά ιδανικά ένός έλευθέρου κόσμου 
καί γιά τό σκοπό τής καλυτέρευ 
σης τών συνθηκών γιά τούς έργά 
τες, δχι μόνο μέσα στις Ηνωμένες 
Πολιτείες, άλλά καί σ’ δλο τόν κό 
σμο, »1 δυό αυτές συνομοσπονδίες 
βρίσκονται σ’ Απόλυτη συμφωνία.



Η ΡΩΣΣΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΑΚΟΜΗI

ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΣΑΡΙΚΗ
(Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδας) 

τά τήν διάρκειαν τής παραμονής μου 
εις την Σοβιετικήν "Ενωσιν διεπί- 
στωσα τίποτα άπό τόν ένθουσιασμάν 
ή την ελπίδα που παρετήρησαν οί 
πρώτοι εκείνοι έπισκέπται.

Τό παρελθόν Ετος έκάναμεν εις 
τήν Μόσχαν ενα Ενδιαφέρον πείραμα. 
Παρετηρούσαμεν εις τάς Εφημερίδας 
τάς φωτογραφίας τών Σοβιετικών ή- 
γετών οί όποιοι παρηκολούθουν την 
συνήθη Παρέλασιν τής Πρωτομαγιάς, 
άπό τής κορυφής τού Μνημείου τού 
Λένιν. Εΐς έκ τών συναδέλφων μου 
εΐχε τήν εμπνευσιν νά βγάλη άπό τό 
άρχεΐον μας τήν Πράβδα καί νά συγ- 
κρίνη τάς φωτογραφείας τής παρελά 

σεως πού παρηκολουθήσαμεν, μέ τάς 
φωτογραφίας παρόμοιας παρελάσεως 
πρό 15 Ετών. Ή διαφορά ήτο άπό 
τάς πλέον Ενδιαφέρουσας διαπιστώ
σεις μου εΐς τήν Ρωσσίαν. Τό 1934, 
οί πλεΐστοι τών Σοβιετικών άρχηγών 
εΤχον πολιτικήν περιβολήν - τραγιά
σκες και μπλούζες. Έφαίνοντο ισχνοί 
καί νευρώδεις, βλοσυροί καί πλήρεις 
αΰτοπεποιθήσεως. Τό 1949 έφοροΰ- 
σαν στρατιωτικός στολάς μέ τόσα 
παράσημα πού μπορούσαν νά παρα- 

/· —βληθούν μέ τόν Γκαϊριγκ. τΗσαν πα- 
χ η<εΐς καί πλήρεις αυταρέσκειας. Ώ- 

μοίαζον άπολύτως μέ μίαν ομάδα ευ
χαριστημένων αστών.

Σήμερον βασιλεύει εΐς τήν Ρωσσί
αν εν νέον Τσαρικόν καθεστώς μέ 
τήν βοήθειαν μιας νέας άριστοκρατί- 
ας. Ή Σοβιετική "Ενωσις σήμερον 
ομοιάζει περισσότερον μέ τήν Τσαρι
κήν Ρωσσίαν πρό έκατόν Ετών παρά 
μέ τήν Ρωσσίαν τοΰ πρώτου τετάρ
του τού παρόντος αίώνος.

Εύρομεν εις τήν Ρωσσίαν ένα 6ι- 
βλίον γραμμένο τό 1839, ”Αν καί 83 
ολόκληρα Ετη πριν Π δημιουργηθή ή 
"Ενωσις τών Σοβιετικών Σοσιαλιστι 
κών Δημοκρατιών, Εν τούτοις μάς Ε

δωσε τήν έντύπωσιν ότι ήτο ένα 6ι- 
βλίον πού περιγράφει καλύτερον παν
τός άλλου τήν σημερινήν κατάστασιν 
Εν Ρωσσίςι. Ό συγγραφεύς του ήτο 
Γάλλος, ά Μσρκήσιος ντέ Κυστίν. 
Μέλος τής Γαλλικής άριστοκρατίας 

, υ<αί πολέμιος τής Γαλλικής 'Επανα- 
IW-τάσεως, ό Μαρκήσιος έπήγε εις τήν 

Ρωσσίαν άναζητών δικαίωσιν τών μο
ναρχικών του ιδεών. Πλήν δμως άπε- 
γοητεύθη τόσον μέ τήν τυραννίαν ή- | 
τις έπεβάλετο εις τόν δεινοπαθούντα 
Ρωσσικόν λαόν, ώστε μετεβλήβη εις 
υπερασπιστήν τής δημοκρατίας. ’Ι
δού μερικά άποσπάσματα τού βιβλί
ου του, Εν μεταφράσει:

« Η Ρωσσία είναι μία χώρα δπου ή 
Κυβέρνησις λέγει δτι θέλει, διότι μό
νον ή κυβέρνησις Εχει τά δικαίωμα 
νά όμιλή».

«Η Ρωσσική Κυβέρνησις όμοιάζει 
.μέ τούς φύλακας φυλακών, οπού κρα
τούνται βαρυποινίται».

«Οί Ρώσσοι βλέπουν τήν Ευρώ
πην ώς ένα βραβεΐον τό οποίον θά 
τούς δοβή, άργά ή γρήγορα, λόγω 

τών διαφωνιών μας. Υποθάλπουν 
τήν άναρχίαν εις τήν χώραν μας μέ 
τήν Ελπίδα οτι θά μπορέσουν νά τήν 
έκμεταλλευθοϋν».

«Ό Ρωσσικός δεσποτισμός δχι μό 
νον δέν υπολογίζει τάς ιδέας καί τά 
-αισθήματα, άλλά διαστρέφει τά γε
γονότα, μάχεται κατά τής μαρτυρίας 
καί τέλος κερδίζει τήν μάχην. Διότι 
ή μαρτυρία δέν Εχει προασπιστήν εις 
τήν Ρωσσίαν, όπως δέν Εχει ή δικαιο
σύνη, Εάν στενόχωρη τόν άρχοντα».

Ακόμα καί αυτά τά όλίγα άποσπά 
σματα τού βιβλίου τού Μαρκησίου— 
πόσον άκριβής άλήθεια περιγραφή 
τής Σοβιετικής Ενώσεως σήμερον— 
.μαρτυρούν ότι οίαδήποτε Επανάστα- 
σις καί άν Ελαβε χώραν εΐς τήν Ρωσ
σίαν, αυτή πολύ όλίγον Επιρρέασε 
τάς βασικός άρχάς τού Τσαρικού συ
στήματος. Αί ίδέαι τοΰ Κάρλ Μάρξ

Εφαρμόζονται όλιγώτερον εις τήν Σο
βιετικήν "Ενωσιν σήμερον, ή εις οί- 
ανδήποτε δυτικήν χώραν, περιλαμβα- 
νομένων τών Ηνωμένων Πολιτειών.

'Αξίζει νά ϋπενθυμίσωμεν δτι ό 
Κάρλ Μάρξ καί ό φίλος του "Εγ- 
κελς, ή σαν πολιτικοί καί κοινωνι
κοί άναλυταί, οί όποιοι έπηρρέασαν 
μεγάλως τήν άνάπτυξιν τής παγκο
σμίου πολιτικής καί οικονομικής σκέ- 
ψεως κατά τόν 19θν αιώνα. "Απαξ 
καί ή Μόσχα άποδοκιμάζει κάθε τι τό 
ξένον, είναι άξιον σημειώσεως δτι άμ- 
φότεροι οί προαναφερθέντες άναλυ
ταί, ήσαν δυτικοί.

Τό σημαντι κώτερεν γεγονός έν τού 
τοις, είναι δτι οί Μάρξ καί "Εγκελς 
ανέπτυξαν ένα συλλογισμόν διά νά 
δικαιολογήσουν τήν έπανάστασιν. 
Άλλ’ ουδέποτε έπροχώρησαν εις τήν 
Εργασίαν των άρκετά, διά νά διευκρι
νίσουν, τι θά συνέβαινε μετά τήν 
έπανάστασιν. Εις τά Εκατομμύρια 
τών λέξεων τάς οποίας οί δύο ουτοι 
άνδρες Εγραψαν καθ’ δλεν τόν βίον 
των, ή Σοβιετική φράσις «δικτατορία 
τοΰ προλεταριάτου άναφέρεται μόνον 
άπαξ εΐς τά κομμουνιστικόν μανιφέ
στο.

Ολαι αί άρχαί αί όποίαι διέπουν 
τό κυβερνητικόν, πολιτικόν καί όργα- 
νωτικόν σύστημα τού Σοβιετικού κομ 
μουνισμεύ — ώς συνειθίζεται· νά ά- 
ποκαλήται σήμερον — δέν πρέπει νά 
άποδίδωνται εΐς τόν Μάρξ, άλλά μό
νον εις τόν Λένιν, τόν Στάλιν καί 
τούς συντρόφους των. Αί ίδέαι των 
άνεπήδησαν έκ τής έκπαιδεύσεως καί 
τής πείρας τήν οποίαν απέκτησαν 
κατά τήν Εποχήν τού Τσαρικού καθε
στώτος. Η φιλοδοξία τής κυριαρχί
ας Επί τής ’Ανατολικής Ευρώπης καί 
όλοκλήρου τής ’Ασίας — τήν οποίαν 
άπεκήρυξαν οί πρώτοι έπαναοτάται 
εΐς τήν Ρωσσίαν, άλλά ΰπεκινήθη καί 
πάλιν άπό τούς νΰν άρχοντας τής Σο
βιετικής ‘Ενώσεως — είναι φιλοδο
ξία τήν όποιαν ουτοι έκληρονόμησαν 
άπό τούς Τσάρους. Γνωρίζοντας μό
νον τάς Τσαρικός μεθόδους διακυ- 
βερνήσεως Ενός λαού, έσκέφθησαν 
καί συμπεριφέρσνται ώς Τσάροι, ά- 
κόμα καί όταν φαίνεται δτι ομιλούν 
κατά τρόπον διαφορετικόν.

Κατ’ αυτόν τόν τρόπον Επεσε τό 
Σιδηροΰν Παραπέτασμα.

Αυστηρότατα μέτρα έλήφθησαν διά 
νά άποτρέψουν κάθε Επαφήν τών Ρώσ- 
σων μέ τον Εξω κόσμον. Οί γόμοι 
Ρώσσων πολιτών μέ πρόσωπα έξ άλ
λων χωρών απαγορεύονται, Έψηφί- 
σθη ειδικός νόμος ά όποιος χαρακτη
ρίζει καί τήν πλέον άσήμαντον πλη
ροφορίαν, ώς κρατικόν μυστικόν. Ή 
κίνησις ξένων ύπηκόων Εντός τής χώ
ρας είναι άπολύτως περιωρισμένη,
Η είσοδός των εΐς Σοβιετικά πνευ

ματικά ή Εκπολιτιστικά ιδρύματα, ά- 
κόμα καί εις αυτήν τήν Βιβλιοθήκην 
Λένιν, άπαγορεύεται τελείως. Πόσης 
φύσεως μικροδυσχέρειαι καί δυσκο- 
λίαι παρεμβάλλονται εΐς τό εργον 
τών διπλωματών τών διαμενόντων εΐς 
τήν Μόσχαν.

Η Ρωσσική οικονομική μηχανή εί
ναι διαρκώς καταδικασμένη εις τήν 
ήμίσειαν άπόδοσιν παντός άλλου κρό 
τους, καθ’ όσον άπαιτοϋνται δύο πρό
σωπα διά μίαν Εργασίαν — τό έν 
νά Εργάζεται καί τόν άλλον νά έπι- 
βλέπη. Εις τάς, Ηνωμένας Πολιτεί- 
σς κστσστρωνοντσι περισσότερα οί- 
κονομικά σχέδια Εντός Ενός λεπτού 
ή κ'ιχταστρώνσνται εις τήν Ρωσσίαν 
εις διάστημα μιάς όλοκλήρου ήμέ- 
ρας. Διότι ή ’Αμερικανική οικονομία 
δέν διευθύνεται άπό όλίγους Επισή
μους κρατικούς Εκπροσώπους)—όπως 
εΐς τήν Ρωσσίαν — άλλά άπό τά Ε
κατομμύρια παραγωγών τών Ηνωμέ
νων Πολιτειών.

(Εΐς τό Επόμενον τό 2ον μέρος.)

Τά βιομηχανικά έργα βάσει τού Σχεδίου Μάρσαλ

Η ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΙΑ ΤΟΝ ΠΛΗΡΗ
ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΝ ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Τό σύστημα παραγωγής καί διανομής είνε τό πρώτο/ άμερκανικοϋ τύπου εργον

Έγνώσθη Εκ τής Διοικήόεως Οι
κονομικής Συνεργασίας τής Ούάσιγ 
κτων δτι ό κ. Ούώλτερ Μπιούρκ, Ά 
μερικανός ειδικός εις τά ζητήματα 
παραγωγής ηλεκτρικής Ενέργειας, θά 
άναλάβη τήν διεύθυνσιν τών Εργων 
έγκαταστάσεως καί λειτουργίας τ ού 
συστήματος παραγωγής καί διανιμής 
ήλεκτρικοΰ ρεύματος έν Έλλάδι.

Βάσει συμβάσεως υπόγραφε ίσης 
μεταξύ τής Ελληνικής Κυβερνήσεως 
καί τής Εταιρείας ΕΜΠΑΣΚΟ, ά κ. 
Μπιούρκ θά Εχη τήν θέσιν τοΰ Γενι
κού Διευθυντεΰ τής Κρατικής Εται
ρείας ’Ηλεκτρισμού ήτις Ιδρύεται υ
πό τής "Ελληνικής Κυβερνήσεως. ‘Η 
Εταιρεία άναλαμβάνει τήν ύποχρέω- 
σιν τής έγκαταστάσεως καθ’ άπασαν 
τήν χώραν, συστήματος παραγωγής 
ηλεκτρικής ένεργείας άντί δαπάνης 
ύπολογιζομένης εΐς 85.000.000 δολ- 
λάρια περίπου.

Βάσει τοΰ προγράμματος βιομηχα
νικών Εργων τοΰ Σχεδίου Μάρσαλλ 
προβλέπεται ή άπ’ ευθείας διάθεσις 
25.00*0 000 δελλαρίων διά τά Εργα. 
Η Ιταλία, βάσει τών δρων συμφω

νίας μεταξύ τών Διοικήσεων Οικονο
μικής Συνεργασίας Ελλάδος - ’Ιτα
λίας, θά συνεισφέρη τό ΐσόποσον 30. 
000.000 δολλαρίων. Αί ’Ιταλικοί λι- 
ρέττοό 6|ά χρησιμοποιηθούν διά τήν 
Εξ Ιταλίας άγοράν ήλεκτρικού Εξο
πλισμού διά τό σύστημα παραγωγής 
ηλεκτρικής ένεργείας τής Ελλάδος,. 
Η Ιταλία διαθέτει λίαν άνεπτυγμέ- 

νην υδροηλεκτρικήν βιομηχανίαν.
Τά έξοδα άνεγέρσεως κτιρίων καί 

Εργασιών έγκαταστάσεως έν Έλλάδι, 
υπολογιζόμενα εΐς 30 000.000 δολλά- 
ρια περίπου, θά καταβληθούν έκ τού 
Λογαριασμού Δραχμών Άνασυγκροτή 
σεως.

Τά σύστημα παραγωγής καί διανο
μής καθ’ άπασαν τήν χώραν ήλεκτρι- 
κής ενεργείας, τό όποιον θά είναι τό 
μόνον έν Ευρώπη σύστημα όργανω- 
μένον βάσει τών συγχρόνων ’Αμερι
κάνικων προτύπων, είναι βασικής ση
μασίας δι άτήν οικονομικήν άνάπτυ- 
ξίν τής Ελλάδος. Δια τοΰ συστήμα
τος τούτου, τοΰ όποιου ή Ελλάς εί
χε άπό μακροΰ χρόνου άνάγκην, θά 
έπιταχυνθή ή βιομηχανική καί γεωρ
γική άνάπτυξις τής χώρας. Θά συν- 
τελέση επίσης τούτο εΐς τήν έξύψωσιν 
τού βιοτικού Επιπέδου, διά τής παρο- 
χήζ εργασίας τοσον διά τήν έγκατά- 
στασιν δσον καί τήν λειτουργίαν τοΰ 
συστήματος, δπως Επίσης καί διά 
τής παροχής τών ευκολιών τού ηλεκ
τρισμού εις τάς οικίας, τά Εργοστά
σια καί τά γραφεία.

Τά πρόγραμμα βασίζεται εΐς εκθε- 
σιν τήν όποιαν συνέταξεν ή ΕΜΠΑ
ΣΚΟ μετά μελέτην τών Ελληνικών 
δυνατοτήτων καί πόρων, ήτις διήρκε- 
σεν Επί Ετος. Αί εις δολλάρια δαπά- 
ναι τής μελέτηςαύτής, άνελθούσαι εΐς 
880.000 δολλάρια έκαλύφθησαν ύπό 
τοΰ Προγράμματος Τεχνικής Βοήθει
ας του Σχεδίου Μάρσαλλ.

Η συμβασις τοΰ Ελληνικού Δημο
σίου μετά τής Εταιρείας ΕΜΠΑΣΚΟ 
ήτις συνήφθη κατόπιν διαγωνισμού, 
ύπεγράφη τήν 7ην ’Ιουλίου 1950. Ή 
ισχύς της προβλέπεται διά 60 μήνας 
άπό 1ης Αύγούστσυ 1950.

Ο κ Μπιούρκ άναμένεται νά φβά- 
ση εΐς Ελλάδα περί τά μέσα Σεπτεμ 
βρίου. Επί 35ετί<χν πιερίποι» διετέ- 
λεσε μέλος τοΰ προσωπικού τής "Ε
ταιρείας ΕΜΠΑΣΚΟ προτού άποσυρ- 
θή τής Ενεργού υπηρεσίας τά τέλη 
τοΰ παρελθόντος Ετους. Πρό τής 
προσλήψεώς του εις τήν ΕΜΠΑΣΚΟ, 
διετελεσε Πρόεδρός τής "Εταιρείας

Φωτισμού καί Κινήσεως τής Μιννεσό- 
τα.

Πεντήκοντα περίπου άτομα τής Εν 
λόγιρ Εταιρείας θά μεταβούν εις τήν 
Ελλάδα διά τήν Εφαρμογήν τού Ενερ

γειακού προγράμματος. ΟΙ άμεσοι 
βοηθοί τού κ. Μπιούρκ θά είναι οί 
κ. κ. Ε. Πέτερσον, άρχιμηχανικός- Ού 
ώλτερ Μερίλλ, ηλεκτρολόγος μηχανι
κός- Λ. Κάντιγκ, ηλεκτρολόγος μηχα
νικός- Σ. Σίσκο, μηχανικός Επί τού 
δικτύου διανομών- Χάμιλτων, μηχανι
κός ειδικός Επί τών άγορών Μπούθ, 
τεχνικός σύμβουλος καί X. Ρίϊντ, νο
μικός σύμβουλος. Τό έν Έλλάδι υπό
λοιπον προσωπικόν τής "Εταιρείας 
θά άποτελήται άπό περιφερειακούς έ- 
πόπτας, έπόπτας Επί τής ΕκΙτελέσε- 
ως Εργων, λογιστάς καί ειδικούς Επί 
τών οικονομικών προβλημάτων καί Ε
πί ζητημάτων προσωπικού Ούτοι, θά 
μεταβαίνουν εΐς Ελλάδα, ευθύς ώς ή 
παρουσία των θά καθίσταται άναγ- 
καία.

Ή Εταιρεία θά άπασχολήση Επί
σης περί τούς 200 "Ελληνας ειδικούς, 
οιτινες θά Εξοίσκηθοΰν καταλλήλως, 
ούτως ώστε νά δυνηθοϋν οίίτοι νά λά
βουν θέσεις μηχανικών καί Εποπτών. 
Οΰτω, άμα τή συμπληρώσει πενταε
τίας, οότοι θά δυνανται νά άναλά- 
βουν πλήρως τήν ευθύνην τής λει
τουργίας τής Εταιρείας. Έπί πλέον 
θά παρασχεθή Εργασία εΐς 15.000 
περίπου "Ελληνας έργάτας.

Βάσει τής μετά τής ΕΜΠΑΣΚΟ 
συναφθείσης συμβάσεως προβλέπεται 
η έκτελεσις οκτώ Εργων άνασυγιιρο- 
τησεως. Ταύτα είναι ή άνέγερσις 
θερμικού Εργοστασίου εις Άλιβέριεν 
Εύβοιας, ισχύος 68.000 χιλιοβά(ττ 
κατά 24ωρον, τό όποιον δέον δπως 
άποπερατωθή Εντός διετίας. Ή άνέ- 
γερσις Επίσης ύδ'ροηλεκτρικοΰ Εργο

στασίου εΐς "Αγραν έπί τού ποταμοΰ 
Βόδα, ισχύος 40.000 κιλοβάττ, τό ό
ποιον θά άποπερατωθή Εντός διετίας. 
Επίσης υδροηλεκτρικοί Εγκαταστά
σεις έπί τού ποταμού Λούρου πλησί
ον τών πηγών τού 'Αγίου Γεωργίου, 
ισχύος 5.000 κιλοβάττ, συμπληρούμε- 
ναι μετά διετίαν. Παρόμοιοι Επίσης 
Εγκαταστάσεις θά άνεγερθοΰν έπί τοΰ 
ποταμοΰ Λάδωνας, πλησίον τής γέ
φυρας Πήδημα, ισχύος 50.0(00 χιλιο- 
βάττ, συμπληρούμεναι μετά τριετίαν. 
Επίσης προβλέπεται δίκτυεν διανο

μής ηλεκτρικού ρεύματος 150.000 
βολτ συνολικού μήκους 600 μιλλίων. 
3.000 - 4.000 μίλλια κυρίων γραμ
μών διανομής, ισχύος 15.000 βόλτ. 
10.000 μίλλια δευτερευουσών γραμ
μών διανομής. Τέλος, πΐροβλέπεται 
ίδρυσις 25 περίπου υποσταθμών, ά- 
ποδόσεως 5 - 20.000 κιλοβάττ, πρός 
διανομήν τού ηλεκτρικού ρεύματος έκ 
τού συστήματος διανομής.

Βασει πληροφοριών . παρασχεθίει- 
σών ύπό τής ΕΜΠΑΣΚΟ, καθωρίσθη- 
σαν αί προδιαγραφαί τοΰ θερμικού 
εργοστάσιου και έκληθησαν οί Ενδια
φερόμενοι να υποβάλουν τάς προτά
σεις των Άναφέρεται Επίσης δτι κα
τά τάς άρχάς τοΰ προσεχούς Σεπτεμ
βρίου θά όρισθή ή ’Αμερικανική ’Ερ
γοληπτική Εταιρεία, ήτις θά προβή 
εις τον καταρτισμόν twv σχεδίων και 
την έκτέλεσίν τών πρ οαναφ ερ θ έντων 
έργων. Εξ άλλου, άνεφέρφη δτι αί 
προδιαγραφαί διά τά σχέδια τών υ
δροηλεκτρικών Εργοστασίων άποστέλ- 
λονται ήδη εις Ελλάδα, όμάς δέ μη
χανικών, εΰρίσκετσι καθ’ όδόν προς. 
Ιταλίαν, δπου καί θά μελετήση τήν 

δυνατότητα παροχής υπηρεσιών έκ μέ 
ρους ’Ιταλών μηχανικών ώς καί τής 
προμήθειας τών αναγκαίων ειδών Ε
ξοπλισμού.

Η ΒΕΛΤΙΩΣΙΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝ. ΓΕΩΡΓΙΑΝ

ΤΑ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Τά πλέον σύγχρονα γεωργικά μη

χανήματα έχορηγήθησαν διά πιστώσε 
ων τοΰ Σχεδίου Μάρσαλλ καί εις τούς 
πτωχετέρους τών Ελλήνων γεωργώιΐ 
μέσω τής Υπηρεσίας Μηχανικής Καλ 
λιεργείας τοΰ Υπουργείου Γεωργίας.

Ή Ελληνική 'Υπηρεσία Μηχανι
κής Καλλιέργειας δέν εΤναι νέα. Ί- 
δρυθεϊσα τό 1925, έπετέλεσε κατά τά 
τελευταία δύο ετη μεγάλην πρόοδον 
χάρις εΐς τήν έκ 5.170.000 δολλαρί
ων ένίσχυσιν έκ τού Σχεδίου Μάρ
σαλλ ώς καί 8.500.000.C100 δραχ
μών, έκ τού Λογαριασμού Δρ#ιχμών 
ΑνασυγκροΤήσεως διά τοΰ οποίου τό 
Ελληνικόν Δημόσιον συμπληρώνει 
τήύ παρεχομένην βάσει τού Σχεδίου 
Μάρσαλλ άμεσον βοήθειαν. Πρό τής 
Εφαρμογής τού Σχεδίου Μάρσαλλ, ή 
έν λόγω 'Υπηρεσία έδέχθη βοήθειαν 
έκ μέρους τής ΟΥΝΡΑ καί τής 
ΑΜΑΓΚ

Ώς είναι φυσικόν οι "Ελληνες γε
ωργοί δέν διαθέτουν τά άπαραίτητα 
άλλά δαπανηρά μηχανήματα διά τήν 
ίκχέρσωσιν καί άποθάμνωσιν, ίσοπέ- 
δωσιν καί προετοιμασίαν τών γαιών 
5Γ άρδεύσεις, προετοιμασίαν έσχά- 
τως άξιοποιηθεισών έλωδών έκτάσε- 
ων πρός καλλιέργειαν, ώς καί διά 
τήν βαθμίδωσιν κλιτύων λόφων, οΤτι- 
νες πιθανόν νά άνήκουν εΐς πολλάς 
οικογένειας. Τά εργον αυτό άπαιτεΖ

βαρυν μηχανικόν έξοπλισμόν, ό δέ μέ
σος "Ελλην αγρότης δέν διαθέτει εϊ- 
μή μόνον έλαφρά Εργαλεία καί μικρά 
ζώα.

Ες άλλου, οι Ελληνες γεωργοί 
δεικνύουν άπροθυμίαν εις τό νά υιο
θετούν νέας μεθόδους μέχρι πλήρους 
άποδείξεως τής ορθότητας καί τής ά- 
ξιας αυτών. Σ υνεπώή., επέρχεται ά- 
πώλεια χρόνου εις τάς νεωστί άποδο- 
θείσας |κτάσεις πρός άρδευαιν μέ- 
χρις δτου χρησιμοποιηθή τό ϋδωρ εις 
τά καθ’ έ'καστα άγροκτήματα. Έπι- 
πρεσθέτως, οί Ελληνες άγρόται στε
ρούνται ειδικών γνώσεων σχετικών 
μέ τήν ίσοπέδωσιν τών γαιών καί 
τήν προετοιμασίοτν αυτών διά τήν 
εισροήν τών ύδάτων τής άρδεύσεως 
ώς καί τών άπαραιτήτων διά τάς Ερ
γασίας αύτσς μηχανημάτων. Επίσης 
ή Εν λόγω Εργασία, στοιχίζει περισ
σότερον άπό το ποσόν πού οί κάτο
χοι μικρών κτημάτων δυνανται νά κα
ταβάλλουν τοΐς μετρητοΐς.

Ή παροχή πιστώσεων τού Σχεδίου 
Μάρσαλχ εΐς τήν Υπηρεσίαν Μηχανι
κής Καλλιέργειας, τήν πλαισιουμέ- 
νην ύπό Εμπειρογνωμόνων, άποτελε! 
μέσον συμμετοχής εις εύρείαν κλίμα- 
κα περισσοτέρων έκτάσεων εις τήν 
παραγωγήν έντός του 6ρ.αχιζτέρου κα- 
τά τό δυνατόν διαστήματος. Μεγχί- 
λας ηύξηΐμένη γεωργική παραγωγή 
άποτελε? ενα τών πλέον ζωτικών σκο-
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Μ. ΒΡΕΤΑΝΗ IA

, Ώς Ανεκοίνωσεν πρό τίνος εις 
Όττάβαν τοΰ Καναδά 6 σέρ Σέ 
σιλ Γουέηρ, πρόεδρος τοΰ Συμβου
λίου Βρεταννικών ’ Εξαγωγών Δολ 
λαρίου, αΐ είς δολλάρια έξαγωγαί 
της Μέγ, Β ρεταννίας κατά τους 
ϊελευταίους μήνας ύπερέ® η σαν κα
τά πολύ τάς έξαγωγάς οίασδήποτε 
άλλης μεταπολεμικής περιόδου.

Ό σέρ Γουέηρ, ό όποιος έπεσκέ 
φθη τό Τορόντο καί θά παραμείνη 
επί άρκετάς ήμέρας είς Όττάβαν 
πρσκειμένου ν’ αναχώρηση έκεϋθεν 
διά Μόντρεαλ, Νέον Ύόρκην καί 
Ούασιγκτώνα, εΐπεν επίσης ότι «ή 
άνάπτυξις τοΰ έμπορίου, διά τό ό 
ποιον έργαζόμεθα από καιροΰ βαί 
νει αύξανομένη ίκανοποιητικώς.ϊ 
Κατά τούς υπολογισμούς τοΰ ίδιου 
αί Βρεταννικαί έξαγωγαί προς τάς

Ηνωμένας Πολιτείας κατά τό πα 
ρελθόν τρίμηνον έκυμάνθησαν είς 
τό έπίπεδον των 300 Εκατομμυρίων 
δολλαρίων έτησίως, ένω αί είς Κα 
ναδαν γενόμεναι έξαγωγαί έκυμάν 
θησαν είς τά 400 εκατομμύρια δολ 
λάρια.

ΙΤΑΛΙΑ
Κατ' άνακοίνωσιν τοΰ ’Ιταλικού 

υπουργείου ’Εξωτερικού Έμπορίου 
διά Ιή,ν έξαγωγήν ιταλικής όρΰζης 
καί έλαιολάδου θά απαιτούνται είς 
τό μέλλον είδικαί άδειοι. Προηγου 
μένως ή εξαγωγή των έν λόγω εί 
δών ήτο έλευθέρα προς οίαιδήποτε 
χώραν Ανεξαρτήτως τοΰ νόμισμα 
τος, είς τό όποιον εΐχον κλεισθή 
αί συμφωνίαι.

ΑΙΓΥΠΤΟΣ
Κατά τόν Υφυπουργόν τοΰ Έφο

πών προς τούς όποιους αποβλέπει ή 
εφαρμογή τού Σχεδίου Μάρσαλλ έν 
Έλλάδι, δεδομένου δτι ή είσαγωμένη 
διά πιστώσεων τοΰ Σχεδίου Μάρσαλλ 
εις "Ελλάδα ποσότης τροφίμων είναι 
σχεδόν ΐση προς τάς είσαγωμένας 
ποσότητας κϊανσίμου ύλης, πρώτων 
όλων ώς καί των λοιπών καταναλωτι
κών αγαθών όμοΰ λαμβανομένων. Αί 
είσαγόμεναι είς την "Ελλάδα — χώ
ραν πρωτίστως γεωργικήν — ποσό
τητες τροφίμων στοιχίζουν πλέον τών 
100.000.000> δολλαρίων κατ’ έτος 
"Η έν Έλλάδι παραγωγή τροφίμων 
κατ’ άτομσν, κίατά στρέμμα καί κατά 
τετράποδαν είναι μικροτέρα οίασδή
ποτε άλλης χώρας τοΰ Σχεδίου Μάρ
σαλλ.

"Η Υπηρεσία Μηχανικής Καλλιέρ
γειας αναλαμβάνει νά βοηθήση είς 
τήν άνάπτυξιν τής καλλιέργειας ένος 
αγροκτήματος ή μιας ολοκλήρου πε
ριοχής έφ’ δσον ή πλειονότης τών ά- 
γροτών συμφωνήσουν έπί τών κάτωθι

1. Έκκαθάρισιν θαμνωδών έκτάσε 
ων, αϊτινες δύνανται νά άποβοΰν κα
τάλληλοι πρός καλλιέργειαν.

2. "Αροσιν καί λοιπάς καλλιεργη
τικός προετοιμασίας τών νέωστί ά- 
ποξηρανθεισών γαιών.

3. Έκχέρσωσιν έκεΐ δπου χρειάζε
ται βαρύς εξοπλισμός.

4. Β αθεΐαν αροσιν χρησιμοποιου- 
μένων πρός τούτο βαρέων αρότρων 
καί τρακτέρ. (Σημαντικοί έκτάσεις 
έκ τών ήδη καλλιεργουμένων θά παρή- 
γον περισσότερα προϊόντα, έάν έφηρ- 
μόζετο βαθυτέρα άροσις πίαρ’ δσον 
τούτο είναι δυνατόν νά γίνη διά τών 
μέσων τά όποια είναι είς θέσιν νά δι- 
αθέση ό "Ελλην γεωργός).

5. Κατασκευήν αρδευτικών καί α
ποστραγγιστικών τάφρων.

6. Βαθμίδωσιν τών έδαφών πρός 
καταπολέμησίν τής διαβρώσεως.

7. Προετοιμασίαν τών γαιών πρός 
άρδευσιν είς νεωστί έκτελεσθέντα έγ- 
γειοβελτικά έργα.

8. Έκτέλεσιν έπιδείξεων βαθμιδώ- 
σεως έδαφών καί προετοιμασίαν πρός 
άρδευσιν.

Ή Υπηρεσία Μηχανικής Καλλιέρ
γειας δέν προσφέρει τάς, υπηρεσίας 
της είς τούς γεωργούς δωρεάν. Είς 
έκάστην περίπτωσιν, ό αγρότης φέρει 
τό μεγαλύτερου βάρος τοΰ κόστους 
τής έπιδοτουμένης ταύτης έξυπηρετή- 
σεως, έξασφαλίζων συνήθως πρός τού 
το δάνειον έκ μέρους τής ’Αγροτικής 
Τραπέζης τής Ελλάδος.

Οι παρά τή έν Έλλάδι ’Αποστολή 
τής Διοικήσεως Οικονομικής Συνερ
γασίας ’Αμερικανοί έμπειρογνώμονες 
έπί γεωργικών ζητη μέσων παρέχουν 
τήν συνδρομήν των πρός τήν "Υπηρε
σίαν Μηχανικής Καλλιέργειας είς to

έργον τοΰ καταρτισμού καί έποπτεί 
ας τοΰ προγράμματος βελτιώσεως 
καί άξιοπριήσεως τών έδαφών ώς καί 
τοΰ προγράμματος μονίμου χρήσιμο· 
ποιήσεως τών άξιοποιουμένων έκτάσε 
ωνν. Έπιπροσθέτως, οί έν λόγω ’Α
μερικανοί ειδικοί παρέχουν τεχνικήν 
βοήθειαν διά τήν εφαρμογήν σχεδίων 
προετοιμασίας τοΰ έδάφους πρός άρ
δευα ιν καί βαθμίδωσιν.

Η "Ελληνική Κυβέρνησις, μέση) 
τοΰ ‘Υπουργείου Γεωργίας, θέτει είς 
έφαρμογήν τό ανωτέρω πρόγραμμα, 
παρέχει τά άναγκαιούν προσωπικόν 
καί τά άπαραίτητα μέσα, έρχεται είς 
συμφωνίαν μετά τών κατόχων γεωργι
κών κλήρων καί τής ‘Υπηρεσίας Γεωρ 
γικών ’Εφαρμογών, όργανώνει περι
φερειακά αγροτικά συνέδρια καί ποι- 
κιλοτρόπως ενθαρρύνει τήν συμμετο
χήν τών άγροτών είς έργα άποσκο- 
ποΰντα είς τήν αυξησιν τής είς τρό
φιμα παραγωγής τής Ελλάδος.

Οί διευθυνταί πέντε Ελληνικών γε
ωργικών ιδρυμάτων έπισκέπτονται 
τώρα είς "Ηνωμένας Πολιτείας πειρα
ματικούς σταθμούς τοΰ ’Αμερικανικού 
"Υπουργείου Γεωργίας. Ουτοι θά πα
ραμείνουν έπί τρίμηνον έκεΐ πρός δι
εξαγωγήν γεωργικών μελετών. ‘Η ά- 
ποστολή πραγματοποιείται διά πι
στώσεων τοΰ Σχεδίου Μάρσαλλ.

Οί άποσταλλέντες ειδικοί είναι οί 
έξης: Δημήτριος Κατακουζηνός του 
κεντρικού έδαψολογικοΰ έργαστηρίον 
’Αθηνών, Βασιλ. Χριστίδης τοΰ ’Ιν
στιτούτου βάμβακος Θεσσαλονίκης, 
Δημήρριος Ταλλέλης τοΰ κεντρικού 
ινστιτούτου φυτοκαλλ ι εργεί ας Θεσ
σαλονίκης, Δημήτριος Πάνας τοΰ πει
ραματικού σταθμού δασικών καί κη
πουρικών προϊόντων Λαρίσσης καί 
Κώσ. Τσαρλάγκης, τού διαγνωστικού 
Τμήματος τοΰ βακτηριολογικοΰ ινστι
τούτου ’Αθηνών.

"Η όμάς άνεχώρησε τήν 18ην Αΰ- 
γούστου άερ:πορικώς. "Η άποστολή 
τελεί υπό τήν αιγίδα τοΰ Σχεδίου 
Μάρσαλλ, τής "Υπηρεσίας Γεωργικών 
Σχέσεων μετά τοΰ Εξωτερικού καί 
τής "Υπηρεσίας Πειραματικών Σταθ
μών τοΰ "Υπουργείου Γεωργίας.

"Έκαστον έκ τών μελών τής Απο
στολής έκτος τής μελέτης τών ζητη
μάτων τοΰ κλάδου του, θά παρακολσυ- 
θήση καί τόν τρόπον καθ’ δν έχει όρ- 
γανωθή «καί λειτουργεί είς τάς Ηνω
μένας Πολιτείας ή έρευνα έπί τών 
γεωργικών προβλημάτων.

Οί πέντε ειδικοί συνεφώνησαν ό
πως, κατ’ έφοψμοίγήν τοΰ προγράμ
ματος παροχής τεχνικής βοήθειας πα
ραμείνουν είς τό "Υπουργεΐον Πεωίρ- 
γίας έπί πενταετίαν τουλάχιστον ά· 
πά τής είς Ελλάδα έπανόδου 
τόν προσεχή Νοέμβριον.

διασμοΰ, ή Αιγυπτιακή Κυβέρνησις 
έπραγματοποίησεν κέρδος έξ ένός 
Εκατομμυρίου Αιγυπτιακών λιρών 
έκ της Εξαγωγής όρΰζης άγορα 
σθείσης έκ της Εντοπίου άγορδς. 
Ώς διευκρίνισεν οδτος, ή Κυβέρνη 
σις είχε κατορθώσει νά διάθεση 
τή(ν όρυζαν είς τιμάς πολύ άνκοτέ 
ρας Εκείνων, τάς όποιας είχε κα 
ταβάλει διά τήν άγοράν της, δια 
τηρήσασα -μόνον απόθεμα έκ 50 χι 
λιάδων τόνων, λόγω τής σημειωθεί- 
σης άνόδου τών τιμών είς τήν διε
θνή άγοράν. Ή Κυβέρνησις σκο
πεύει νά πωλήση το έκ 50.000 τόν- 
νων Απόθεμα πρός τό παρόν άπο 
βλέπουσα είς τό νά Απακομίση με
γαλύτερα κέρδη έκ τοΰ πλεονάσμα 
τος τής νέας συγκομιδής.

Κατά τό παρελθόν ή όρυζα έπω- 
λεΐτο είς χώρας τοΰ μαλακού συν
αλλάγματος, αλλά ή νέα πολιτική 
συνίσταται εΐς Επιδίωξιν πρός πλη 
ρωμήν διά σκληρού συναλλάγμα
τος.

θά έπιτευχθή αΰξησις αυτής μέχρις 
ιδτου ψθάση τούς 300 τόννους ίνών 
χρυσολίτου κατά μήνα. Ό παραγό 
μένος άμίαντος προορίζεται κυρί
ως δι* έξαγωγάς.

— Άνηγγέλθη ή έπίτευξις συμ
φωνίας μεταξύ τής "Εταιρίας Ύφαν 
τουργικών Μηχανημάτων καί Έφο 
δίων Τεξμάκο τοΰ Γ ιοχάννεσ 
μπουργκ καί τοΰ "Ελβετικού Οίκου 
Έρμπα διά τήν έν Νοτίω ’Αφρική 
κατασκευήν ύπό τοΰ τελευταίου 
τούτου Οίκου χημικών ούσιών έκ 
τών χρησιμοποιούμενων ύπό τών 
κλωστοϋφοτντουργών. Προς τοΰτό 
θά ίδρυθή είς Γιοχάννεσμπουργκ 
ειδικόν έργοστάσιον, τό όποιον έλ- 
πίζεται ότι θά άρχίση λειτουργούν 
πρό τοΰ τέλους τοΰ έτους.

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 
Κατ’ άνακοίνωσιν τοΰ Ύπουργοΰ 

Εφοδιασμού τής Αυστραλίας κ. 
Μπήηλ, ή χώρα του έζήτησε ν’ ά- 
γοράοη άπό τήν Ιαπωνίαν μεγά
λος ποσότητας ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΧΑ- 
,Κ 1 διά στρατιωτικάς στολάς. Τοΰ 
υφάσματος αύτοΰ παρατηρεΐται με 
γάίλη έλλειψις είς Αυστραλίαν, αί 
δέ άμεσοι άνάγκαι τής χώρας ύ- 
περβαίνουν κατά πολύ τήν δυναμι
κότητα παραγωγής τής Κοινοπολι
τείας, Εσυνέχισεν ό κ. Μπήηλ. Οί 
6 νομή χάνο ι τής Αύστραλίας, κατέ- 
ληξεν οδτος, δέν άντετάχθησαν είς 
τήν προμήθειαν τοΰ είδους αύτοΰ. 
Αί σχετικοί αιτήσεις αποβλέπουν 
είς τήν ένίσχυσιν τής άμύνης τής 
χώρας.

ΒΡΑΖΙΛΙΑ
Τό τμήμα Εισαγωγών καί Έξα 

γωγών τής Τραπέζης τής Βραζιλί
ας, άναγγέλλει ότι δέχεται προσφο 
ράς διά τήν έξαγωγήν έλαίων μα- 
μονά καί μπαμπασσού, ύπό τόν ό
ρον ότι ή παρεχο-μένη πίστωσις θά 
κατανεμηθή είς δύο ίσα μέρη —τό 
μέν έν θά χρησιμοποιηθή διά τήν 
ικάλυψιν εισαγωγής αυτοκινήτων 
(ή τιμή φόμπ τών όποιων είς τήν 
χώραν τής παραγωγής των δέν θά 
πρέπει νά ύπερβαίνη τά 1600 δολ. 
Ήνωμ. Πολιτειών), τό δέ έτερον 
διά τήν χρηματοδότησιν εισαγωγών 
σϊδηροδρομιικοΰ ύλικοΰ ή όλικοΰ 
πρός κατασκευήν όδών, ώς καί διά 
σασσί φορτηγών αύτοκινήτων, ά- 
γροτικών μηχανών καί πρώτων ύ 
λών. Επίσης δέχεται προτάσεις 
διό τήν εισαγωγήν αυτοκινήτων 
τζίπς (τά τελευταία αυτά πρέπει 
νά είναι κατάλληλα καί δΓ Αγρο
τικός εργασίας) έναντι τής έξογω- 
γής ξυλείας, καρόα, πορτοκαλλιών, 
μπανανών, όρΰζης, βαμβακερών νη- 
μΑτων και υφασμάτων.

ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ

Έγνώσθη ότι ήρχισε λειτουργών 
νέος μύλος άμιότντου είς Νατάλ τής 
Νοτίου ’Αφρικής. Ίδρυθεις ύπό τής 
Εταιρίας ’Αμιάντου τοΰ Νατάλ, ό 
μύλος εύρίσκεται είς Απόστασιν 23 
χιλιομέτρων άπό τό Κράνησοπ, είς 
περιοχήιν πλουσίαν είς βράχους πέ

των | ριέχοντας Αμίαντον. "Η άρχική πα 
- ραγωγή ύπολογίζεται είς 50 τόν

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Κατ’ έπίσημον Ανακοίνωσιν τών 

•συμμαχικών Αρχών κατοχής ή διά- 
λυσις τιμήματος τών πρώην χαλυβ- 
ίδουργείων Χέρμαν Γκαΐριγκ είς 
Βάτενστεντ Σάλτζγικότερ είς τήν 
Βρεταννικήν ζώνην τής Γερμανίας 
θά έχη συμπληρωθή περί τό τέλος 
Οκτωβρίου. 1Η Βρεταννο—.Γερμα
νική επιτροπή, ή όποια Ασκεί συμ 
βουλευτικόν ρόλον έπί τής διαλύ- 
σεως τοΰ όπολειπομένου τμήματος 
τοΰ έργοστασίου, Ανήγγειλεν ότι ή 
κοιτά 50% άφαίρεσις τοΰ μηχανι-

μπάλες Από Ιουλίου μέχρι Σεπτεμ 
βρίου, 605-000 μπάλες Από ‘Οκτω
βρίου μέχρι Δεκεμβρίου, 287.000 
μπάλες Από ’Ιανουάριου μέχρι 
Μαρτίου καί 178.000 μπάλες άπά 
’Απριλίου μέχρι ‘Ιουνίου. Έκ τής 
σννολικώς προτεινομένης ποσότη 
τος πρός εισαγωγήν ή "Ένωσις 
σκοπεύει ν’ Αγοράση 943.000 μπά
λες έξ ‘Ηνωμνων Πολιτειών, 160. 
900 έκ Πακιστάν, 80.000 έξ Ινδιών 
52.000 έξ Αΐγύπτου, 50.000 έκ Με
ξικού, 40.000 έξ ’Αργεντινής, 10. 
000 έκ Βραζιλίας καί τέλος 26. 
000 έξ Ούγκάντας καί άλλων χω
ρών.

"Ο ΊΑπων υπουργός τών Μετά 
φορών κ. Τακέσι Γιαμαζάκι άνήγ- 
γειλεν ότι έντός τοΰ μηνός Σεπτεμ. 
βρίου. Αναμένεται ότι θ’ άρχίσουν 
τακτυκαί φορτώσεις έμπορευμάτων 
μεταξύ τών "Ηνωμένων Πολιτειών 
καί τής ’ Ιαπωνίας. Οδτος προσέ
θεσε ν, ότι έλπίζεται, ότι καί άλλα 
κράτη θά Ανοίξουν τούς λιμένας 
των είς τά ’Ιαπωνικά πλοία.

ΙΙΝΔΙΑΙ

Τό ’Ινδικόν "Υπουργεΐον Έμπο
ρίου καθώρισεν τάς Αναγκαίας δια 
τυπώσεις πρός έκδοσιν Αδειών εί 
σ αγωγής άκατεργάστου μετάξης 
καί μεταξωτών νημάτων έξ άπορ-

ικοΰ τών Εξοπλισμού ήρχισεν άπό ΡΨ*™ν μετάξης είοαγομένων έκ
1 της περιοχής των χορών του μα
λακού συναλλάγματος καί τής ’Ι
απωνίας, κατά τό διάστημα άπά

Της Σεπτεμβρίου. Ούδεμία μετα
βολή Αποσκοποΰσα είς έπιβράδυν- 
σιν τοΰ ρυθμοΰ τής διαλύσεως τών 
Εργοστασίων πρόκειται Εξ άλλου 
νά γίνη αποδεκτή.

ΙΚατά τό πρώτον Εξάμηνον τοΰ 
τρέχοντος έτους αί έξαγωγαί χυτό 
σιδήρου έκ τής Δυτικής Γερμανίας 
αί όποΐαι εΐχον ήδη κατά τό 1949 
ύπερβή τό προπολεμικόν των έπί
πεδον, ύπερέβησαν τό 200πλάσιον 
τών προπολεμικών έξαγωγών (61. 
422 τόννους).

Αί έξαγωγαί χυτοσιδήρου είδι- 
κώς ηύξήθησαν μέ πολύ ταχύτερο ν 
ρυθμόν άπό τό σύνολον τών Γερ
μανικών Εξαγωγών.

ΙΑΠΩΝΙΑ
Κατά πρόσφατον άνακοίνωσιν 

τής Ένώσεως ’Ιαπώνων Κλωστοϋ- 
φαντουργών αί Ίαπωνικαί έξα^ω 
γαί βαμβακερών ϋφασμάτών και 
νημάτων κατά τόν μήνα ’Ιούλιον 
άνήλθον είς 98.600.000 ύάρδας καί 
3.073.000 λίβρας άντιστοίχως. Κα· 
τά τόν μήνα ’Ιούνιον αί έξαγωγαί 
τών αυτών ειδών άνήλθον έν συνό- 
λω είς 88.665.000 ύάρδας υφασμά
των καί 2.154.000 λίβρας νημάτων. 
Αί έξαγωγαί τοΰ μηνός ’Ιουλίου 
Ανεβίβασαν τό σύνολον έξαγωγών 
διά τό έτος μέχρι τέλους τοΰ έν 
λόγω μηνός είς 640.437.000 ύάρ
δας βαμβακερών υφασμάτων καί 
είς 1|7.491.000 λίβρας βαμβακερών 
νημάτων.

Έν τώ μεταξύ ή "Ένωσις Κλω 
στοϋψαντουργών ύπέβαλεν είς τήν 
Κυβέρνησιν ίδιικόν της πρόγραμμα 
εισαγωγών άκαπεργάστου βάμβα
κος διά τό έτος βάμβακος 1950, 
διά τοΰ όποιου προτείνει όπως ά· 
γορασθοϋν 1.361.000 μπάλες κατά 
τό διάστημα Από 1ης Ιουλίου 1950 
μέχρι 30 Ιουνίου 1951. Τά ώς άνω 
πρόγραμμα βασίζεται είς κατά τρί 
μηνον είσαγωγάς ώς έξής: 291000

’Ιουλίου μέχρι Δεκεμβρίου 1950. 
Αί άδειαι διά εισαγωγήν άκατερ 
γάστου μετάξης έξ ’ Ιαπωνίας καί 
τών χωρών τής περιοχής τοΰ μα
λακού συναλλάγματος θά παρα- 
χωρηθοΰν α) είς Κυβερνήσεις, 
πρός κάλυψιν τών χειροτεχνιών 
των, β) είς μεταξουργεία καί έρ- 
γοστάσια χρησιμοποιούντο ήλε-κτρι 
κούς έργαλειούς καί γ) είς άνε 
γνωρισμένους είσαγώγείς. Αί Κυ
βερνήσεις δέον όπως ύποβάλλουν 
τάς αιτήσεις των άπ’ ευθείας είς; 
τόν Ανώτατον Ελεγκτήν έπί τών 
Εισαγωγών είίς Νέον Δελχί μετά 
τοΰ ό νάματος τών ύποψηφίων. είσά 
γωγέων, έάν ύπάρχουν, διά τών ό
ποιων έπιθυμοΰν νά γίνουν αί εί* 
σαγογαί. “Οσοι έκ τών αίτούντων 
άνήκουν είς τήν β' κατηγορίαν, 
δέον όπως άποστείλουν τάς αιτή
σεις των πρός τόν άνώτατον Έλεγ 
κτήν έπί τών Εισαγωγών είς Νέον 
Δελχί. Αί αιτήσεις αύταί θά πρέπει 
νά συνοδεύωνται. ύπό βεβαιώσεων 
τών Κρατικών Διευθυντών Βιομη
χανιών, διά τών όποιων νά δηλοΰ- 
ται μεταξύ τών άλλων καί ό άριθ- 
μός τών ήλεκτρικών έργαλειών,. 
καθώς καί ό σκοπός, διά τόν ό 
ποιον θά χρησιμοποιηθή ή άκατέρ- 
γαστος μέταξα. Οί άνεγνωρισμένοι 
εισαγωγείς δέον όπως άπευθυνθοΰν 
είς τούς Έλεγκτάς τοΰ Εΐ.σογωγι- 
κοΰ Έμπορίου είς τούς λιμένας- 
Αί χορηγούμενοι άδειαι διά μέν 
τήν ’Ιαπωνίαν θά είναι κατ’ άνα- 
λογίαν 40% έπί τοΰ ήμίσεος τών 
μεγαλυτέρων έτησίων εισαγωγών 
των έξ όλων τών χωρών, ώς πρός, 
δέ. τάς χώρας τοΰ μαλακοΰ συναλ 
λάγματος, κατ’ Αναλογίαν 10% έ
πί τοΰ ήμίσεος τών μεγαλυτέρων έ
τησίων των εισαγωγών έξ όλων τών 
χωρών συμπεριλαμβανομένης καΕ 
τής Ιαπωνίας,.
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ΤΑ ΚΥΡίΩΤΕΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Μετά την διαταραχήν, την όποιαν 
νπέστη ή διεθνής έμποραγορά, συνε
πείς! έπιδράσεως τοϋ έν Κομέψ πολέ
μου, με άντίκτύπον καί εις τήν έλλη- 
νικήν αγοράν, ένθα παρετηρήθισαν ά
νετη μήσεις, άλλα καί έφεκτικότης εις 
νέας προμήθειας, άπεκατεστάθη ήδη 
κατά σοβαρόν ποσοστόν ή εμπιστοσύ
νη εις τήν δημιουργηθεϊσαν νέαν κα- 
τάστασιν. Αί τιμαι εις το εξωτερικόν 
Εμφανίζονται ήδη σταθερότεροι μέ τό 
σιν παγιοποιήσεως εις τά νέα των 
επίπεδα, τούτο δέ καί έπέτρεψε τήν 
διενέργειαν πράξεων εις εΰρυτέραν 
κλίμακα.

Τό σπουδαιότερον ενδιαφέρον εις 
τήν Πειραϊκήν αγοράν συνεκέντρωσαν 
ή έγχώριος δρυζα, αί ζαχάρεις καί τά 
άλίπαστα, κατά κύριον λόγον καί άλ
λα τινά είδη τροφίμων, έν δευτέρρ 
μοΐρςι. Άναψορικώς μέ τήν δρυζαν έ
χει πλήρως έξασφαλισθή ή έπάρκεια 
τής χώρας. Μετά τήν πρό μηνός καί 
πλέον μεταφοράν έξ ’Ιταλίας διά τού 
φορτηγού «Άσουντσιόνε» 5.000 τ.ζα- 
χάρεως, έκομίσθησαν καί ίκαναί άλ
λοι ποσότητες έξ ’Αμερικής, Αίγύ- 
πτου καί Μέσης ’Ανατολής, έπί τή 

|6άσει ιδιωτικών ανταλλαγών, πρ:Εκη- 
ρύχθη δέ διά τήν 22αν Σεπτεμβρίου 
νέα δημοπρασία διά τήν έκ τού εξω
τερικού προμήθειαν 6000 τ. όρύζης.

,Εν τώ μεταξύ όμως ή πλούσια νέο 
Εσοδεία τής εγχωρίου παραγωγής δι- 
ωχέτευσε τά πρώτα φορτία της εις 
τήν κατανάλωσιν μέ τιμάς γύρω τών 
8500 ■—- 9500 δρ. κατ’ όκάν, άναλό- 
γως ποιότητας καί χρόνου παραδόσε- 
ως. Ή έψετεινή έσοδεία μας υπολογί
ζεται νά φθάση γύρω τών 15.00(0 έ
ως 16.000 τόννων άναποφλοιώτου ό
ρύζης, ή δέ ποσότης αίίτη θεωρείται 
χαλύπτονσα τά 3)5 τών άναγκών τής 
χώρας. Τά πρώτα φθασίματα όρύζης 
προήρχσντο άπό τήν Λακεδαίμονα, λό 
γιρ δέ τής καλής αυτών ποιότητας καί 
τών έκλεκτών ποικιλιών, έγένοντο με
τά προθυμίας δεκτά άπό τε τήν χον
δρικήν καί τήν λιανικήν πώλησιν. Πα- 
ρετηρείτο σχετικώς άπό μέρους τών 
γεωργικών κύκλων, οτι τοιαύτη είναι 

Μ| έπιτυχία τής όρυζοκαλλιεργείας έν 
^Ελλάδι, ώστε βασίμως νά προβλέπε- 
ται, δτι μετά μίαν δεκαετίαν, δέν θά 
έχωμεν μόνον έξασφαλίσει τήν αΰτάρ- 
κειάν μας, άλλά θά διαθέτω μ εν καί 
τινα περισσεύματα δι’ έξαγωγάς. Μέ 
τήν άφιξιν τών πρώτων φορτίων άπό 
τάς έπαρχίας έπανήρχισε καί ή λει-
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τουργία τών όρυζομύλων, μειωθείσης 
οίίτω τής έποχικής έν τώ κλάδω άνερ- 
γίας.

"Οσον άφορά τάς ζαχάρεις, ή αι
σθητή έλλειψις άντιμετωπίσθη μέ τήν 
μεταφοράν έκ Τεργέστης 500 τόννων. 
Διά τής ποσότητας ταύτης έπραγμα
τ οποιήθη μία κρατική διανομή καί έ- 
καλύφθησαν αί άμεσαι άνάγκαι τής 
άγοράς, μέχρι τής 8ης Σεπτεμβρίου, 
δτε κατέπλευσεν έκ Κούβας μέ 8750 
τόν. ζαχάρεως τό τουρκικόν τύπου 
«βίκτορυ» φορτηγόν «Τσορούχ». Τρεις 
ημέρας βραδύτερον έκομίσθησαν έτε
ροι 460 τ. ζαχάρεως έκ Βηρυττοΰ μέ 
τό παναμαϊκόν φορτηγόν «Βεράγκου- 
αζ». Καί μέ τά φθασίματα ταΰτα δ
μως καλύπτονται αί προσωρινοί καί 
άμεσοι άνάγκαι τής καταναλώσεως, 
κατά δέ τάς έορτάς τών Χριστουγέν
νων καί τού Νέου "Ετους, θά εΰερθώ- 
μεν ένώπιον νέας έλλείψεως, έάν άπό 
τούδε δέν έξασφαλισθοΰν έγκαίρως 
νέαι άγοραί καί φορτώσεις έπαρκών 
ποσοτήτων.

Ό καφφές έπίσης ένεφάνισε ζωη
ρόν κίνησίν κατά τήν διάρκειαν τού 
ύπό άνασκόπησιν δεκαπενθημέρου. 
Μετά τήν έγκρισιν τοϋ άποτελέσμα- 
τος τής τελευταίας μειοδοτικής δημο
πρασίας διεβνβάσθη εις την Βραζιλί
αν ή παραγγελία 500 τ. καφψέδων 
(5% πλέον η έλαττον) ήνοίχθη δέ καί 
ή σχετική πίστωσις. Α, τιμαι ΰ'ψώθη- 
σαν, λόγψ τών γεγονότων τής "Απω 
Ανατολής^ καί διά ποιόίτητας Ρίου 
No 6 έπληρώθησαν 960 δολλάρια κα
τά μετρικόν τόννσν, μέ παράδοσιν έ
πί τής παραλίας τού Πειραιώς (συμ
περιλαμβανομένου καί τού διά τήν θα
λάσσιον μεταφοράν ναύλου). Χαρα
κτηριστική τής ύψώσεως τών τιμών 
είναι ή σύγκρισις μέ τήν προηγουμέ- 
νην παραγγελίαν, ήτις είχε κλεισθεί 
γύρω τών 690 δολλαρίων κατά μετρι
κόν τόννον. Ο καφφές τών άφρικανι- 
κών άποικιών ηύξήθη καί αυτός κατά 
έκατόν περίπου χάρτινος λίρας τόν 
τόννον, έφθασε δηλαδή τάς 386 λίρας 
έναντι 292 τών προηγουμένων παραγ
γελιών (πρό τής ρήξεως εις τήν Κο
ρέαν). Καφφέδες Ρομπούστας καί 
Ουγκάντας έκομίσθησαν γύρω τών 
150 τόννων έξ έκάστης αποικίας καί 
ήρχισαν νά διατίθενται εις τήν κατα
νάλωσήν άναμίξ μέ βραζιλιανούς καί 
μέ άντιστοίχως μειωμένην τήν τιμήν, 
έναντι τού καθαρού βραζιλιανού καΦ- 
φέ.

'Αλλά καί ,τά άλίπαστα έκινήθησαν 
μέ ζωηρότητα καί άμείωτον διετήρη- 
σοcv τό ένδιαφέρον τής άγοράς. Ένηρ- 
γήθη ήδη μία δημοπρασία διά τήν 
προμήθειαν 4000 τ. βακαλάου άπό 
τήν ’Ισλανδίαν καί τάς Φερόας νή
σους. Τό πρώτον φορτίον άναμένεται 
νά κομισθή εις Πειραιά τήν πρώτην 
εβδομάδα τού ’Οκτωβρίου (20ί40τ.) 
καί τό δεύτερον φορτίον (έτεροι 2000 
τόν.) έντάς τού πρώτου δεκαημέρου 
τού Νοεμβρίου. "Εως τότε έπαρκοΰν 
διά τάς άνάγκας τής καταναλώσεως 
τά υπάρχοντα εις τάς έν Πειραιεΐ καί 
Πάτραις ψυγεία άποθέματα έκ 1950 
τόννων βακαλάου. Καί εις τά λοιπά 
άλίπάστα (σαρδέλλες καί ρέγγες) 
ζωη;ροΐτέρα ή ικίνησις. Έκομίσθησαν 
ήδη αί πρώται παρτίδες ρεγγών άγ- 
λικής προελεύσεως, διεβιβάσθησαν δέ 
νέαι παραγγελίαι εις ’Αγγλίαν, ‘Ι
σλανδίαν καί Πορτογαλίαν. Έν τψ με 
ταξύ τά έγχώρια άλίπαστα καλών 
ποιοτήτων υποσκελίζουν όσημέραι τά 
ξενικής προελεύσεως. ‘Η πάστωσις έν 
Έλλάδι αποδίδει όσημέραι καί πε
ρισσότερον έκλεικτά προϊόντα. Έση · 
μειώθη μάλιστα καί ή έξαγωγή μικρο- 
παρτίδων εις Μέσην ’Ανατολήν, Κύ
προν καί Αίγυπτον.

Ο σίτος, τά άλευρα, καί τά λοιπά 
δημητριακά καί τά κτηνοτροφικά προ
ϊόντα μέ ζωηρόν τήν ζήτησιν καί δια
τηρημένος τάς τιμάς εις τά αύτά έ
πί πεδα τού προηγουμένου δεκαπενθη
μέρου. Ή μεταφορά σίτου έκ Βορείου 
’Αμερικής έξηκολούθησε, έλλείφει δέ 
έστεγασμένων χώρων έναποθηκεύσεως 
έναυλώθησαν καί έτερα φορτηγά έκ 
τών άργούντων, άτινα καί μετετράπη- 
σαν οϋτω εις πλωτός σιταποθήκας. 
Έν δλω 15 φορτηγά διαφόρων μεγε
θών άπασχ:λούνται ήδη εις τήν έργα- 
σίαν ταύτην μέ μίσθωμα κυμαινόμε- 
νον μεταξύ 7500 έως 15.000 δρ. μη
ν ιαίως κατά τόννον.

Καί τά όσπρια έζητοϋντοτ, λόγοι 
τής προσεγγίσεως τής χειμερινής πε
ριόδου, χωρίς δμως καί νά προκύψη 
άνατίμησις, Μικροποσότητες τινες, 
άναφερόμεναι εις προγενεστέρας πα
ραγγελίας, έκομίσθησαν ήδη έκ Τουρ
κίας. Τά μαύρα πιπέρια καί γενικώς 
τά μπαχαρικά έσημείωσαν νέας υ
ψώσεις. "Εφθασαν εις τάς 168.000 
δρ. τήν όκάν τά μαύρα πιπέρια καί 
είς 60.000 δρ. ή κανέλλα. Μεταξύ ει
σαγωγέων καί Κράτους υπάρχει διά- 
στασις είς τάς αΐτουμένας άδειας ει
σαγωγής. Οί εισαγωγείς ζητούν άδει

αν συναλλάγματος μέ τιμήν 1600 λι·» 
ρών ’Αγγλίας κατά τόννον διά τήν ά- 
γοράν μαύρων πιπεριών, ένφ ή αρμό
δια κρατική υπηρεσία άρνεϊται τήν 
χορήγησιν άδειων μέ τιμήν μείζονα 
τών 1100 λιρών. Τά τυριά ξενικής 
προελεύσεως, τά έλαια, οί ξηροί καρ
ποί καί οί κενοί σάκκοι μέ Ελλειψιν 
ιδιαιτέρου Ενδιαφέροντος.

Αί είσαγωγαί υγρών καυσίμων συ
νεχίζονται μέ ρυθμόν άνάλογον προς 
αποθεμάτων, ένψ καί αί είσαγωγαί 
γαιανθράκων υπήρξαν διά τόν αυτόν 
σκοπόν ηύξημέναι. "Ηδη πρόκειται νά 
παραγγελθή καί ικανή ποσόπης άν- 
θρακίτου. Τά φθασίματα γαιανθρά
κων κατά τό 15θήμερσν, είς Πειραιά 
έφθασαν είς 22.000 τ·, ένώ έτεροι 7, 
500 τ. έξεφορτώθησαν είς τήν Θεσσα
λονίκην άπό τό φορτηγόν «Λεωνί
δας». "Ετεροι 15.000 τ. εύρίσκοντα» 
έν πλώ καί 25.000 τ. ύπό φόρτωσιν 
είς 'Αμβέρσαν, Ρόττερνταμ καί Βρέ- 
μην. "Οσον άφορψ τέλος τήν ξυλείαν 
έκομίσθησαν έν δλω περί τά 3.000 
στάνταρτς έκ Τεργέστης καί έκ Σου
ηδίας, μεταξύ δέ τριών είσέτι έν πλ'ώ 
φορτίων είναι καί τό Ελληνικόν σκά
φος «’Ιωάννης Νομικός», μέ προορι
σμόν τάς Καλάμας.

Η ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΓΕΓ0Ν0Τ0Η
26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ.

— Κομμουνισταί άντάρτοα ένήρ-
γησαν έπιδρομάς εναντίον ένδεκα 
πόλεων της περιοχής Μιανίλλας, 
πρωτευούσης των Φιλιππινών.

— Εμπορική σύμδασις Αίγυπτου 
— Γ ιουγκοσλαβίας.
27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ.

— Άνακοίνωσις τής έτησίας έκ- 
θέσεως τής Βαλκανικής ’Επιτροπής 
πρός τόν Ο.Η.Ε.’Εκ Βουλγαρίας ύ- 
φίσταται άπειλή κατά τής 'Ελλά
δος,
28, ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ.

— Ή κυθέρνησις Βενιζέλου ένι- 
σχύεται διά τής εισόδου είς αυτήν 
τού Δη.μοικρατικοϋ Σοσιαλιστικού 
κόμματος.

— Τερματισμός τής Διασκέψε,ώς 
τής Ευρώπης.
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30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ.
— ’Αμερικανική προειδοποίησις

πρός τήν Έρυθράν Κίναν. Οίαδή- 
ποτε συνεργασία μετά τών Βορειο- 
κορεατών θά κριθή ώς έπίθεσις.

— Αί Ήνωμέναι Πολιτεΐαι έδέ- 
χθησαν νά δανείσουν διά τής Τρα- 
πέζης Εισαγωγών — ’Εξαγωγών 
ποσόν έκ 15.000 δολλ. πρός τήν 
Γ ιουγκοσλαδίαν.
31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ.

— Τό Συμδούλιον ’Ασφαλείας 
τού Ο.ιΗ.Ε. άπέρριψε πρότασιν τού 
κ. Μαλΐκ δπως συζητηθή θέμα πε
ρί δήθεν τρομοκρατίας είς Ελλά
δα.

—1 Αΰξησις τών εισιτηρίων τών 
τράμ.
1 ΣιΕΠΤΕΜ'Β Ρ I ΟΥ.

— Ό πρόεδρος Τρού,μαν είς ρα-

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1841

Διοικητής: ΓΕΩΡΓΙΟΣ I. ΠΕΣΜΔΖΟΓΛΟΥ
Σύνολον ενεργητικού (31.5 1950) Δρχ. 1.555.950.352.190 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ (Τηλέφ. 3ο.011)

110 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝ ΑΙΓΥΠΤΩ:
ΚΔΨΡΟΝ (Rue Adly Pacha 34)
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ (Rue de I'Anclenne Bourse 4)

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΑΙ ΕΙΣ ΟΛΑΣ ΤΑΣ ΧΩΡΑΣ TOY ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
Έκτελούνται δλαι ai Τραπεζικοί έργασίαι υιό τους μάλλον συμφέροντος ορούς

διοίφωνυκόν του λόγον καθώρισεν 
δτι θά έκ.ραγή παγκόσμιος πόλε
μος, έάν άλλη χώρα άναμιχθή είς 
τήν έν Κορέα σύρραξιν.

— Τά Συμβοόλιον ’Ασφαλείας έ- 
νέκρινεν προσέλευσιν έκπροσώπου 
τής Ν. Κορέας, όχι δμως καί τής 
Βορείου.

— Ύπε-γράφη ό αναγκαστικός 
νόμος «περί μέτρων έπιενκείας».

— At 'Ηνωμ. Πολιτεΐαι θά δε
χθούν 7.500 "Ελληνας μετανάστας 
μέχρι 30ής Ιουνίου 1951.
2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ.

— Ύπό τής κυβερνήυεως καθώ- 
ρίσθη μέση, τιμή συγκεντρώσεως 
τής κορινθιακής είς 2.950 κατ’ δ- 
κόίν, τής δέ σουλτανίνας είς 3.500 
δραχμάς κατ’ όκόδν.

— Άνετέθη είς ’Αμερικανικόν οί
κον ή μελέτη ίδρύσεως αλυκών 
διά τήν παραγωγήν 'Βιομηχανικού 
άλατος.
4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ.

— Ή Ε,Π.'Ε.Κ. άπεφάσισεν νά 
μή μετάσχη κΟβεριήσεως Βεν>ζέ- 
λου.οδτε νά δώση ψήφον έμπιστι 
σύνης.

— Άθρόαι ναυλώσεις έλληνικών 
φορτηγών α)π.

— Έξέγερσις τών Κούρδων τής 
Περσίας. — Μάχαι μετά Περσικών 
στρατευμάτων.
5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ.

— Άπό τάς 600 δημαρχίας τής 
Τουρκίας τό Δημοκρατικόν Κόμμα 
έζησφάλισεν τάς 560.

— Είς τά πληρώματα πετρελαιο- 
κινή’των καί ιστιοφόρων παρεσχέθη 
έπίδομα 25% έπί τών μισθών των 
άναδρομικώς άπό 15 Αϋγούστου.

— Ρωσσικόν άεροπλάνον έπιτε- 
θέν είς Δ. Κορέαν έναντίον συμμα
χικών πολεμικών κατερρίφθη,

— Άντικομμουνιστικά μέτρα είς 
Ελβετίαν.
6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ.

— Τά Σοσιαλιστικόν Κόμμα Δα-
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νιας έξέρχεται τό ίσχυρότερον κόμ-1 
|ΐα. ΟΙ κομμουνισταί άπώλεσσν Ιάς 
περισσοτέρας των Ιδρών των.

— "Ηρξατο των έργασιών της ή 
5η Γεν. Συνέλευσις της Παγκοσμί
ου Τραπέζης καί τοϋ Διεθνούς Νο
μισματικού Ταμείου.

— Τιμή σίτου ώρίσθη τοΰ μέν έγ- 
χρρίου 2.465 δραχ. εις Πειραιά 
ικαί κέντρα συγκεντρώσεως 2.300 
δραχ. τοϋ δέ ’Αμερικανικού 2.665 
Βραχμάς κατ’ άκαν.

— Ρωσσυκή διακοίνωσις πρός 
τάς Ήνωμ, Πολιτείας διά τό κα- 
ταρριφίθέν έξω των Κορεατικών α
κτών ρωσσυκόν βομβαρδιστικόν. 
Οί Αμερικανοί παραπέμπουν τό 
ζήτημα εις τόν O.HjE.
7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ.

— Ύπεγράφη άπόφασις συστάσε- 
ώς έπιτροπής πρός μελέτην επιβο
λής φορολογίας εις τούς ώφεληθέν- 
τας άπό τόν πληθωρισμόν. Τό προ
ϊόν τής φορολογίας θά διατεθή δι" 
άποζημίωσιν μικροκαταθετών,

— Ύ,πό τοΰ άπουργείου Εθνικής 
Οικονομίας άνεκοινώθη, δτι έξεδό- 
θησαν άδειαι καί ήνοίχθησαν αΐ πι 
στώσεις διά την εισαγωγήν 2.000. 
000 υαρδών βαμβακερών υφασμά
των λαϊκής χρήσεως. Επίσης ήνοί
χθησαν πιστώσεις διά τήν εισαγω
γήν πατάτας.

— ’Αναβρασμός εις Μόσχαν λό
γω τής υπό Αμερικανών καταρρί- 
ψεως Ρωσσικοϋ αεροπλάνου.

— Άθρόαι συλλήψεις κομμουνι
στών καί ξένων πρακτόρων εις Γαλ- 
λίαν.
8 Σ ΒΠΤΒΜΒ Ρ Ι ΟΥ.

— Ό ΰπουργός Γεωργίας κ. 
Δαμπρόπουλος έδωσεν έντολήν εις 
τήνΆγροτ ικήνΤράπεζαν,δπως χορη- 
γήση πιστώσεις πρός γεωργικός 
όργ ανώσεις δι’ εναρξιν προ συγκεν
τρώσεως σίτου.

— ’Απεργία Καταστηματαρχών.
9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ.

— Ή κυβέρνησις Βενιζέλου κα- 
τεψηφίσθη λαβούσα 106 ψήφους έ- 
πί 230 ψηφοφορησάντων. Ό κ. Βε- 
νιζέλος θά ύποβάλη παραίτησιν.

— Δύο νέαι έπισταλαί τοΰ κ. Μα- 
λίκ διά τάς θανατυκάς καταδίκας 
έν Έλλάδι.
11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ.

— Έναρξις μεγάλων συμμαχικών 
γυμνασίων εις Γερμανίαν.

— θάνατος τοΰ στρατάρχου 
Σμάτς.

— Σύνοδος τού Συμβουλίου ’Αρ
χηγών τών έπιτελείων ϋπό την προ- 
ΐ jρίαν τοΰ Αρχιστρατήγου Άλ.

0 ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΕΙΣ ΤΑΣ HNQM. ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
ΑΙΣΥΝΕΠΕΙΑΙΤ0ΥΠ0ΛΕΜ0Υ ΤΗΣ.Κ0ΡΕ ΑΣ

!0 δείκτης κόστους τής ζωής είς 
Ήνωμ. Πολιτείας άνήλθε κατά τόν 
παρελθόντα Ιούλιον κατά 3 %. Ό 
δείκτης τιμών καταναλώσεως την 
15ην ’Ιουλίου ήτο 172.5% τοΰ έ- 
πιπέδου τοΰ 1935—39, ήτο δέ ό 
υψηλότερος άπό τοΰ ’Οκτωβρίου 
τοΰ 1948. ‘Ως άνέφερε τό Γραφεΐον 
Στατιστικής τής ’Εργασίας είς τήν 
άνοδον τοΰ έν λόγψ δείκτου συνετέ- 
λεσεν ή απότομος άνοδος τών τι
μών τοΰ κρέατος, τών φρούτων και 
τών λαχανικών, ή οποία έπηκολού- 
θησε τόν πόλεμον τής Κορέας. Ή 
αΰξησις αυτή ήτο άρκετή ώστε κα
τέστη δυνατόν νά δοθή είς τους 
335.000 έργόττας τής Τζένεραλ Μό 
τορς Κορπορέησον αΰξησις έκ 5 
σέντς κατά ώραν έργασίας, βάσει 
είδικοΰ όρου τοΰ συμβολαίου των, 
ό όποιος προβλέπει τήν αΰξησιν ή 
έλάττωσιν τών αμοιβών των άναλό- 
γως τοΰ δείκτου κόστους τής ζωής. 
Πλήν τών 335.000 έργατών τής Τζέ 
νεραλ Μότορς, οί όποιοι θά λάβουν 
τήν έκ 5 σέντς καθ’ ώραν αΰξησιν,

άπό 1ης Σεπτεμβρίου, 76.000 ΰπάλ 
ληλοι περίπου θά λάβουν έπίσης έ- 
πίδομα ακρίβειας τοΰ βίου.

ΠΩΣ Θ Α ΚΑΤΑΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ
Η ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΣ ΤΩΝ ΚΑΠΝΩΝ 

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΩΥΡΚΙΑΣ
Ή Επιτροπή Οικονομικών Ύπο 

θέσεων τοΰ Συμβουλίου τής Ευρώ
πης άπέρριψε πρότασιν τής Ελλά-

Η ΑΓΟΡΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΤΕΪΟΥ 
ΠΑΡΑ ΤΗΣ Μ.ΒΡΕΤΑΝΝΙΑΣ

Κατ’ άξιοπίστους πληροφορίας 
έκ Κολόμπο ή Μεγ. Βρεταννία θά 
πρέπει νά καταβάλη περί τό 1.000. 
000 στερλινών έπί πλέον διά τό 
τέϊον τό όποιον ήγοράσθη βάσει τής 
μεταξύ Ήνωμ. Βασιλείου και Κεϋ
λάνης συμφωνίας περί άγοράς με
γάλων ποσοτήτων. Κατά τάς ιδίας 
πληροφορίας ή Κεϋλάνη άπέρριψε 
τήν παράκλησιν τής Μεγ, Βρεταν- 
νίας διά τήν άπαλλαγήν της έκ τοΰ 
έκ 15 σέντς κατά λίβραν έξαγωγι- 
κοΰ φόρου, έπιβληθέντος ϋπό τοΰ 
ΰπουργοΰ Οικονομικών είς τόν προ
ϋπολογισμόν τοΰ ’Ιουλίου. Προ τής

| έπιβολής τοΰ φόρου εΐχον φορτωθή 
μόνον 19 έκατομμύρια λιβρών τεΐ- 
ου, ΰπολειπομένης ποσότητας έξ 
85 εκατομμυρίων λιβρών, έπϊ τών 
οποίων θά έπιβληθή φορολογία.

Κατόπιν τών ίσχυροτάτων σει
σμών και τών έπακολουθησασών 
πλημμυρών ή βιομηχανία τεΐου τοΰ 
Άσσιάμ παρέλυσε κυριολεκτικώς. 
Οί κήποι τεΐου έκαλύφθησαν όλοι 
άπό τό ύδωρ, τά δέ έργοστάσια ύ- 
πέστησαν καταστροφάς. Τό Άσσάμ 
παράγει συνήθως πλέον τοΰ ήμίσεος 
τής συνολικής παραγωγής τών Βο
ρείων ’Ινδιών.

δος καί Τουρκίας διά τήν ΐδρυσιν 
εύρωπαϊκοΰ μονοπωλίου καπνών, ά- 
πεφάσισεν δμως δπως μελετήση 
τούς τρόπους διά τών οποίων θά 
καταστή δυνατή ή άπορρόφησις τών 
πλεονασμάτων Ελληνικών καί Τουρ 
κικών καπνών. Τά σχέδιον τούτο εί- 
σηγήθη πρώτος ό κ. Κ. Τσαλδάρης 
κατά τήν είς Στρασβούργον σύνο
δον τοΰ Συμβουλίου Ευρώπης τής 
11 ης Αΰγούστου. Κατ’ αυτόν αί 
παράγωγοι χώραι τής Ευρώπης, ώς 
ή ‘Ελλάς καί ή Τουρκία, διέθετον 
πλεονάσματα καπνών, ένώ χώραι ώς 
ή Μεγ. Βρεταννία διέθετον δολλά- 
ρια διά τήν εισαγωγήν τεραστίων 
ποσοτήτων καπνών έκ περιοχών κε$ 
μένων έξω τής Ευρώπης. Τό προτει- 
νόμενον μονοπώλιον θά ήσκη έλεγ
χον έπί τής παραγωγής τών χωρών/’ 
—μελών, θά έλάμβανε μέτρα διά 
τήν βελτίωσιν τής ποιότητας καί 
τής ποσότητας τών ευρωπαϊκών κα
πνών καί θ’ άπέκλειε τάς ανεπιθύ
μητους είσαγωγάς.

ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ** ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
Καί κατά τό ϋπό έπισκόπησιν 

χρονικόν διάστημα (25)8 — 14) 
9)50) συνεχίσθη ή άνατιμητική πο
ρεία τών τιμών έπί τών πλείστων 
έκ τών σοβαρών αξιών, κρατικών καί 
εταιρικών, κάπως άσθενεστέρα δ
μως τώρα.

Αί συναφθεΐσαι τοΐς μετρητοϊς

συναλλαγαί, κατά τό ύπό έπισκό- 
πησιν χρονικόν διάστημα τοΰτο, ή- 
σαν άρκετά ζωηραί είς δγκον, συγ- 
κρινόμεναι πρός έκείνας τοΰ προη
γουμένου 15)θημέρου, διεκυμάνθη- 
σαν δέ ώς ακολούθως, κατά κατη
γορίας τίτλων:

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ. Έκ τούτων άξιόλογον κίνησιν εΐχον τά έ-

Κλείσιμον 
26.000
25.500 
20.000
35.500 
37.000

3.130.000
25.500 
78.000

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ. Έκ τούτων μόνον τών «’Ανταλλαξίμων 
8 % καί 6 % έκινήθησαν, διακυμανθέντα μεταξύ κατωτάτης 2.900 καί 
άνωτάτης 3.000, μέ κλείσιμον 2.9 00.

ξής, διακυμανθέντα ώς ακολούθως: 
Κατωτάτη Άνωτάτη

1881 — 1884 26.000 28.500
Μονοπωλίων — Παγίου 25.000 26.000
Έλλην. Σιδηροδρόμων 20.000 21.500
1914 500 έκατ. 33.000 • 35.500
Προσφυγικοΰ 35.000 38.000
Ύδρεύσεως 2.900.000 3.210.000
Σταθεροποιήσεως 25.000 29.000
Κτηματικής 4 3Λ % 78.000 . 85 000

Παπάγου. ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΑΙ ΑαΙΑΙ. Έκ τούτων άπησχόλησαν τούς συναλλασ-
— Ή Τουρκία κλείνει τά σύνορα σομένους αί εξής διακυμαηιθεΐσαι ώς άκολούθως:

πρός Βουλγαρίαν, πρός παρεμπό Κατωτάτη Άνωτάτη Κλείσιμον
δισα» όψαδικών άπελάσεων τών Ελλάδος 1.020.000 1.150.000 1.120.000
Πομάκων. ’Αθηνών 51.500 58.000 58.000
12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ. Εθνικής 9.600.000 10.400.000 10.370.000

— Έναρξις τών έργασιών της Εμπορικής 77.000 82.500 82.000
διασκέψεως τών τριών έν Ν. Ύόρ- Κτηματικής 245.000 260.000 255.000
κη.

— Παραιτηθέντος τοΰ κ. Τζόνσον Β ΙΟΜΗΧΑΝΙ ΚΑΙ κλπ. ΑΞΙΑΙ. Έκ τών μάλλον κερδοσκοπουμέ-
Αναλαμβάνει ώς υπουργός Άμύνης νων αςιων τούτων άξιολογον κινησ ιν εΐχον αί έξης. διακυμανθεΐσαι
τών Ήνωμ. Πολιτειών ό κ. Τζώρτζ ως ακολούθως: %

* | ft: 6 ■Υ ί:
Μάρσαλ. Κατωτάτη Άνωτάτη Κλείσιμον

— ’Έκτακτος συνεδρίασις τής Ήλεκτρ. Σιδ)μων 99.500 107.000 105.500
ύπό τόν κ. Βενιζέλον τριμερούς κυ- Ζέφυρος 25.000 35.000 35.000
βερνήσεως. Λιπασμάτων 202.000 223.000 221.000

— ‘Η Μ. Βρεταννία διακόπτει τήν Πυριτιδοποιείου 185.000 207.000 207.000
προμήθειαν Απλών πρός τήν Αίγυ Χρωματουργείων 240.000 250.000 240.000
πτον. Γ αβριήλ 12.500 15.000 15.000
14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ελαιουργεία Λεβαδείας 15.000 20.000 20.000

— Πλήρης συμο τών τριών Εριουργίας 40.000 43.700 40.500
έπί τής Ανάγκης έι ^χύσεως της Πειραϊκή - Πατραΐκή 204.000 215.000 215.000
άμύνης Εύρώπτν- καί ’Ασίας. Πλεκτήρια Μαρκεζίνη 5.000 7.500 7.500

Έλλην. Υφαντήρια 15.000 18.000 18.000
ΕΤΜΑ 115.000 128.000 120.000
Χρυσαλλίς 57.500 62.000 60.000
"Ατλας 22.300 23.500 23.000
Ηρακλής 158.000 166.000 166.000
Τιτάν 70.000 72.000 70.000
Τσιμ. Χαλκίδος 28.500 34.000 32.000
Βωξΐται Παρνασσοΰ 60.000 100.000 100.000
Επιχειρήσεων 45.000 47.000 45.000
Μεταλλ. ’Ένωσις «κοιναί» 60.000 75.000 75.00Γν
Σωληνουργεΐα 148.000 150.000 148.00ν
Χαλκοΰ 93.000 93.000 93.000
ΒΕΣΟ 12.000 13.000 13.000
Καμπάς 90.000 145.000 145.000
Οινοπνευματοποιίας 18.500 19.800 19.200
Οίνων 36.000 39.000 38.000
Ευρώτας 2.500 3.500 3.500
ΖΑΑΕ 58.000 59.000 58.000
Κυλινδρόμυλοι Αττικής 80.000 80.000 80.000
Κονσερβών 20.000 23.000 23.000
Φιξ 160.000 190.000 162.000
Φούκα 18.000 20.000 20.000
Ηλεκτρικής 19.500 20.000 20.000
Λαμπτήρων 15.000 18.000 18.000
Ψυγεία Θεσ)νίκης 9.000 10.000 10.000
Χαρτοποιίας 132.000 148.000 140.000
ΒΙΟ ΒΙΟ 29.000 28.000
Γεωργικής Βιομηχ. 15.000 16.500 16.500
Δ. Υ. Προσόδων 155.000 160.000 160.000
Εθνικής άσφαλ. 700.000 750.000 715.000
Ιπποδρομιών 63.000 67.000 63.000

ΤΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ 

Κατά τό ύπό έπισκόπησιν χρο
νικόν διάστημα έγένοντο άρκεταί ά- 
γοραπωλήσίαι έπί τών «άποδεικτι- 
κών συναλλάγματος» πέριξ τών 
δραχμών 22.000, διά τά είς λίρας 
στερλίνας «μπόν» καί δραχμών 10. 
000, διά τά είς δολλάρια Η Π Α τοι- 
αΰτα, χρηματιστηριακής άξίας πολ
λών δισεκατομμυρίων δραχμών.

Η ΑΓΟΡΑ ΧΡΥΣΗΣ ΛΙΡΑΣ 
Εν τψ Χρηματιστηρίψ 'Αθηνών 

έγένοντο άρκεταί άγοραπωλησίαι,

κατά τό άπό 25)28—14)9)50 χρο 
νικάν διάστημα, μεταξύ κατωτάτης 
τιμής 221.500 καί άνωτάτης 224. 
400, μέ κλείσιμον 222.000 δραχ
μών, δι’ έ κόστη ν χρυσήν λίραν.

Έν δέ τή έλευθέρψ άγορςι διεκυ- 
μάνθη αΰτη μεταξύ κατωτάτης τι- 

ί ϋής 221.200 καί άνωτάτης 224.900 
με. κλείσιμον 221.900 δραχμών.

ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ 
Οί ήμερήσιοι μεταφορικοί τόκοι, 

κατά τό άπό 25)8—14)9)50 χρο
νικόν διάστημα, διεκυμάνθησαν, έν 
τή έλευθέρψ άγορφ μεταξύ δραχμών 
0,11 — 0,12 %.


