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rokiem ostatecznego

Tow. Gomułko - Włesłow
o Nowym Roku Polski Ludowo;

ZWYCIĘSTWA

W trzecią roczncę powstaniu
Krajowej Rady Narodowej

DEMOKRACJI

Przegląd wydarzeń politycznych
no arenie międzynarodowej w r. 1946

W POLSCE

U W ) ta i . plury rozpocznie
się jutro
lo drugi rok po
powo jenny. Obchodzić hęjdzicmy jego początek bez wo
jennego zaciemnieniu, bez tiu
l u dział i przelewu l:rtvi na
ironiach straszliwego zmagania na
rodów. I lo jest jego wielka, pozy
tywna cecha lo jesl moment za
sadniczy, o którym nie wolno nam
zapomnieć w chwilach zniechęce
nia. w chwilach, (gdy stajemy w
obliczu trudności, zrodzonych r
wojny, zakończonej zwycięstwem
nad Niemcami w i: lilia.
Nie giną nasi najbliżsi mu w
niemieckich katowniach, ani na
frontach walki z niemieckim , na
jeźdźcą. Nic płoną polskie wsie
i miasta, nic rozpiera się wróg nu
polskiej ziemi. Święcimy Nowy
Rok iu pokoju, w wolnej, odbudo
wanej Rzeczypospolitej. To jest
nasza wielka zdobycz,' okupiona ofjaram i całego narodu i osiągnię
ta dzięki mądrej polityce obozu de
mokraćji polskiej.
Nie znaczy io. że wszy sika jesl
już dobrze. Straszliwe rany po
niósł nasz k ra j i nasz naród w cią
gu pięciu lat w ojny i zaleczenie
ich w ciąga półtora roku byłoby
rzeczą n ie m o ż liw ą . Dopiero dźwi
ga s ir z gruzów Warszawa, dopie
ro podnosi sic — podnosi powoli—
ze zniszczeli wojennych wieś pol
ska. dopiero stopniowo zapalają
* tr pttłcniska pad kotłatni coraz to
nowych fabryk, unieruchomionych
.przez wojnę. ĄJe linia rozwoju
prowadzi wyraźnie wzwyż. Nie
wpadając w przesadę, możemy
spokojnie powiedzieć: DZISIAJ
JEST LEDIEJ, A N IŻ E L I BYŁO
WCZORAJ. JUTRO BĘD ZIE L E 
PIEJ. A N IŻ E L I JEST DZIŚ.
Będzie lepiej — pod jednym wa
runkiem. Że będzie utrzymany po
kój pomiędzy narodami, że będzie
utrzymany spokój w kraju.
Nowa zawierucha wojenna by
łaby katastrofą dla świata. Ale
przede wszystkim byłaby kata
strofą dla Dolski. Straciliśmy oko
ło W proc: obywateli kraju. Dru-

N

gi laki upust krwi
wstecz, nie o dzies
w leki- Zniszczeniu
nej wo jnie znaczn
kra ju. Nowa wo j
na totalna grozi
łaby nam znisz
czeniem tego, co
pozostało, co ź
trudem odbudo
waliśmy. Dlate
go naród polski
jest przede wszykim zaintereso
wany w tym,
aby pokój pano
wał
pomiędzy
narodami.
aby
Rok Nowy. któ
ry zaczyna się -ja
ho. był rokiem o
statecznego okiel
znania podżega
czy wojennych,
byt rokiem ostu
teczncgo u moc
n ie n ia

trw a łe g o

iiu“ — mówi angielskie
>; ¡bliska będzie silą poetimąlrz, jeśli upora się
iczarni do wojny dorno-

I %H) LOK n o w y . 110K Eu ;
SEAL SIE ROKIEM UMOCNIĘ
j M A TRWAŁEGO POKOJU MIĘ
I l)ZY NARODAMI — DUO W IKI
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bytu mas lupo
wycie. Rozumie
to obór demokra
cji polskie j i dla
tego hasto poje
dnania,
hasto
współpracy, ha
sto porozumie
nia
pomiędzy
wszystkimi
ży
wymi, twórczy
mi sitami naro
du postawił so
bie za naczelną
wytyczną swej
działalności.
Poza tym po
rozumieniem, po
za tym pojedna
niem, poza tą
współpracą po
stawił się z wla
miej woli, obóz
reakcyjnego pod
ziemia i sprzy
mierzonego z
nim
Dolskiego
Stronnictwa L u 
dowego. Zbrod
nia sokołowska,
która kitka dn>
temu wstrząsnę
ła ludnością Sto
hcy i wojewódz
twa warszawski?

~
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opartego o współ
Al
pracę i zaufanie
Kk
narodów pokoju.
¿ ji||
Właśnie ostałnic tygodnie koń
czącego się dzisiaj roku przy'ż /flttm źż/.
niosły rozjaśnićAMmSmć
nie miedzynaromfiĘSl
dowego widno'/Z fljk
kręgu, przynio"/m
sły szereg zna■
łów . świadczą
cych, że sity po- '
koju przeważają
w święcie nad si
łani i.
prący mi
ku nowym światowym 'konfliktom
że wola Indów, pragnących pQ.
koju, jest silniejsza ót{ intryg jg.
wnycl; =0 h^ 0 S^ftafan g d i podie..
gaczy wojennych.
PRZYCZYNIĆ SIĘ DO JEGO

K IE ZADANIE. J A K IE STAJE W
DZISIEJSZYM DNIU PRZED NA
RODEM DOLSKIM, PRZED IX)ł.ETYKĄ ZAGRANICZNĄ R Z E 
CZYPOSPOLITEJ.
,,Miłosierdzie zaczyna się we wto

baru- robol n iló w cli od a Iron >ski cli.
Sn propo:ycjc współpracy — od
powiada ¡ą cynicznym żądaniem
własne i dyl. lal ary.
sławetnych
/■'i proc: j). Stanisława •Xlílcolajtzijla. Xn wc-inąnia do porozumie
nia
- oílpowfddajfi nikczemną
akcja
\ kołami, wymierzany
mi zza plnln u> działaczy demokra
tycznych.
Trzeba to sobie powiedzieć ja
sno i wyraźnie: polityka bloku re
akcyjno - ppęselowMkieao, zmierza
(jo wywołania w ojny domowej w
krain. W ojny domowej.
Irzebna hyc może tila c
chiib obcych inspirator
min i />■ Mikołajczyka
innie być tylko kalaslr . -w,.
lego narodu polskiego, ' ■ iwżd
yo z nas. bez wzylcihi
. ,,
jakiego stronnictwa nul ■
SPARALIŻOW AĆ K
PODŻEGACZY DO W. ; .K! i W
TOBÓJCZEJ
ZACHO
K fíA.Ił POKÓJ ■ 1 LA I
Wiz, VI
NĘTRZN Y. ZAP E W N Ii Cl 0,11
.NARODOWI MOŻNOŚNEJ. TWÓRCZEJ PRODPĘDOWĄ. NAD PO X IE M DOBROBYTU X
i)T O DECYDUJĄCE Z \ DANE
J A K IE STAJE PRZED \
NOWYM ROKU. W R.

sha), ( u grazi nam w razie
zewnętrznego, grozi nam
bardziej w wypadku maik
jczycli w kraju. Nie stać

’ ii .

Z a d a n ie m gospodarstw a polskiego w o k re *
Planu jest pod niesien ie poziom u stopy życiow ei
mas p racu jących p o w yżej poziom u p rzed w o jen n e
go. Z a d a n ie to zostanie osiągnięte p rz e z w y ró w n a 
nie szkód w ojennych, sca len ie g o sp o d arstw a Ziem
D aw nych i O d zyska n ych , re a liz a c ję zasad nowego
ustroju g o spodarczego, zm ia n y struktury gospo
d a rcze j i p rze p ro w a d ze n ie pełnej re p a tria c ji Po
lakó w . (U c h w a ła K . R. N . w sp raw ie Planu O dbu

Ogólna wartość całej produkcji dóbr
w gospodarstwie narodowym powinna
stopniowo w okresie Planu, ażeby osięgn/i
ku 1 9 4 9 wyższy poziom dochodu na głc
-«ości niż w roku 1 9 3 8 .
Wskaźniki dochodu «“ rodowego w
'łanu Odbudowy powinny wynosić dla 194d
50, dla 1 9 4 7 roku dla 1 9 4 8 roki
a dla 1 9 4 9 roku ponad 110 (przy ipoa aw,
r. 1 9 3 8 - 10 0 ) (Uchwała K. R. N. w)
*
Planu O d b u d o w y Gospodarczej).
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Ma Ranmąrlfanidowif
K asy czyn n e dziś
do godz. 7 w ie c z ó r
Jeszcze tylko dziś, 3 S grudnia
można uzyskać 25 proc. bonifi
katy, wpłacając Daninę Naro
dową.
Celem ułatwienia obywatelom
wykonania
obowiązku narodo
wego; kasy urzędów skarbo
wych w ostatnim dniu“ r*oku bę
dą przyjmowały wpłaty na Da
ninę
Narodową
do
godziny
7 wieczór.
Pełnomocnik Rządu do spraw
Dóniny Narodowej zwraca uwa
gę osób obowiązanych do uisz
czenia Daniny Narodowej, że na
mocy dekretu z dnia 13 listopa
da 1946 r. jeszcze tylko do dnia
31 grudnia 1946 r. włącznie bę
d i mogły skorzystać z bonifika
ty (opustu), w wysokości t /4 na
leżnej kwoty, wpłacając pozo
stałość tj. 3/4 daniny do kas
urzędów gminnych (od gruntu)
miejskich (od nieruchomości) i
kas urzędów
skarbowych (od
przedsiębiorstw J wolnych zawo
dów). Po ^upływie tego terminu
przywilej opustu 14 daniny z
powodu
przedwczesnej wpłaty
upada.

„Stowarzyszenie braci miłosiernych”
Sądy denazifikacyjne w strefach zachodnich
BERLIN, 30.12. (PAP). — Komentu
jąc niedostateczne postępy dcnazifikacji
w zachodnich strefach okupacyjnych w
Niemczech — pismo
„Neues Deuts
chland“ twierdzi, iż na podstawie pra
wa o denazitikacji w Hesji około 50
proc. dyrektorów i kierowników przed
siębiorstw przemysłowych powinno być
zwolnionych z pracy.
Okazuje się jednak, iż większość tych
ludzi pozostała na stanowiskaclj, a na-

Śladent

Sshuhinuchem
-LONDYN, 30.12 (PAP). Agencja
Reutera donosi'z Hamburga, że z
Hannowem do Londynu udał się
Hans flermsdorł, przewodniczący
sekcji „młodych socjalistów nie
mieckiej partii soejal - demokra
tycznej.
Podróż ta odbywa się na zapro
szenie b r y t y js k ie j Partii Pracy.
Hermsdorf ma przestudiować dz;a
łałność organizacji młodzieżowych
w \yielkiej Brytanii.

j-ęt zamierza „przywrócić porządek“

się Miemcy
ii? I n ?
.IN, 30.12. (Obsł. wL). Jak
agencja „France Presse w
Panny Marii w W irtem nad Elbą, odbyło się nabój
o na intencję: „oby Bóg pa
nam nasze ziemie“,
nabożeństwie obecnych było
•e Niemców. Modlili się oni
wrócenie im Ziem Zachod-

PARY2, 30.12 (PAP). Jak donoszą tu
z Saigonu, b. głównodowodzący francu
skich sil zbrojnych w Indochimach, ge
nerał Japąues Leclerc, który dokonał
inspekcji terenu walk, oświadczył, i i
Francja rozporządza dostatecznymi śród
karni, aby przywrócić w Indochraach
spokój i wysyła tam posiłki. Również
francuski minister kolonii Mouitet, podo
bnie jak gen. Leclerc, stwierdza, iż
Francja zamierza „przywrócić porzą
dek“ .

Zwolnienie funduszów polskich w USA

( — ) Gundorow

Moskwa, 30 grudnia 1946 r.

oraz złota i rachunków Banku Polskiego

N

ambasador

skich oraz sposób traktowania aowy
merykańskieh właścicieli przed
Jugosławii w W arszawie
siębiorstw, przejętych na Ziemiach
BELGRAD 30. 12. (PAP). — Do W }
Odzyskanych.
szawy wyjechał nowomiamowany aml 'Ą
sador Jugosławii dr Rade PribiczewitL.
Ustalono w ogólnych zarysach
Przed Wyjazdem z Belgradu dr Pribiprocedurę oszacowania przedsię czewicz oświadczy! dziennikarzom, że z
biorstw, przewidującą m. inn. u- radością obejmuje swą nową placówkę
tworzenie polsko - amerykańskiej by pracować nad dalszym zbliżeniem po
litycznym, gospodarczym i kulturalny,rn
Komisji Mieszanej i tryb jej dzia pomiędzy Jugosławią a Polską.
łania.
Ambasador wyraził podziw z powodu
Jednocześnie minister skarbu
Stanów Zjednoczonych poinformo
wał ministra skarbu Rzeczypo
spolitej Polskiej, że Stany Zjedno
czone zwalniają z dniem 7 stycz
nia 1947 r. zablokowane fundusze
polskie w Stanach Zjednoczonych,
jak również złoto i rachunki Ban
ku Polskiego.

Komuniści chińscy tworzą własny rząd

Czang Kai Szek żąda dalszej pomocy USA

«.i«

■cz-nej, na którym
Tuiig, przywódca
oraz generał Czu
dzi pertraktacje z
tralnym.

obecni byli Mao Tse
komunistów chińskich
En Lei, który prowa
chińskim rządem cen

szybkiego zagospodarowania _Ziem Za
chodnich przez Polskę, i oświadczył, że
zdaniem jego granica na ^Odr ze i ^Nisie
nie jest granicą
dzielącą
Wschód od Za
gra '
'
chodu lecz granicą między pragnącymi
pokoju narodami słowiańskimi a Imperia
listycznymi Niemcami.
Dlatego narody demokratyczne całe
go świata patrzą na Polskę jako na mu_r
obronny przeciwko ewentualnej agresji.

M in . Tevfve
we W rocławiu
Dnia 30 brń. p rzyb ył w godzinach
rannych do Wrocławia minister od'
budowy rządu belgijskiego, p. J.e4LvU
z małżonką oraz w y b itn y architekt
belgijski, radca belgijskiego m inister'
stwa odbudowy, van Goethen.
Goście obejrzeli z zainteresowa
niem olbrzym ie plansze i zdjęcia do
kum entalne, ilustrujące
straszliwe
zniszczenia wojenne na Dolnym Ślą
sku i wykonane prace; zwiedzili roV
nież zabytki W rocław ia oraz szeneg
zakładów przemysłowych.

PARYŻ, 30.12. (PAP). — Jak donoszą
z Nankinu, przywódca komunistów chiń
skich gen. Czu-Em-Laj, przemawiając w
Yenam oświadczy i
„Przewidziana reorganizacja
rządu
jest farsą, której celem jest zmylenie
amerykańskiej opinii publicznej oraz do
starczenie rządowi UŚA pretekstu do u- w przeddzień Trzech Króli
dzielenią rządowi Czang-Kei-Szek« do.
W przeddzień Trzech Krój’ 4v. niedzie
datkowej pomocy, a mianowicie ,pożyczki lę 5 stycznia 1947 r. odbędzie się w. sa
w wysokości 500 milionów dolarów“ .
lonach Ministerstwa Odbudowy p'-'T m*
*■
Czu-En-Laj dodał, że pogwałcenie za Al. Stalina Nr 38 wieczór koleżeński,
wartych dotychczas umów i zwołanie -organizowany przez Oddział Warszaw
nielegalnego zgromadzenia narodowego ski Zw. Zaw. Dziennikarzy R.
Zaproszenia w sekretariatach r«dakcyj
przez Kuomintang uniemożliwiły wszel
ski, którego znal sprzed wojny, zwró kie rokowania pokojowe.
pism codziennych i agencji.
cił się do niego o dostarczenie mu wia
domości z dziedziny gospodarczej, a
przede wszystkim rolniczej.
Na pytanie prokuratora,
oskarżony
wyjaśnia, że Ralski dal mu do zrozu
mienia, : iż dostarczone , materiały mają
być wykorzystane przez PSL w roz
grywkach partyjnych z partiami zblo
LONDYN, 30.12. (PAP).
Agencja uprowadziło 2 żołnierzy i i sierżanta
kowanymi. Ralski mówił mu również,
że PSL cieszy się sympatią państw I Reutera donosi, że żydowska organi brytyjskiego, którzy po przewiezieniu
zostali pu
zacja terrorystyczna Irgun Zwei Leu do ogrodu zoologicznego
zachodnich“ .
mi, która w ulojkach rozprzestrzenio blicznie poddani chłoście.
Jajco trzeci oskarżony zeznaje 59- nych w sobotę w Jerozolimie i Tel
letni Emil WehrStein; który do roku A vivie zapowiedziała,
Iż
członkowie
1939 byt starostą W Drohobyczu. Przy brytyjskich sii zbrojnych, w Palestynie
znaje się oh częściowo do winy. a mia zostaną poddani chłoście w odwet za
nowicie," do współpracy z WiN i do skazanie 16-letniego 2yda za udział w
akcji wywiadowczej.
napadzie na bank na 18 lat więzienia
i karę chłosty, wprowadziła swą gro
zm arło
źbę w czyn.
W Nathani miejscowości położonej
Jak się dowiadujemy, jedno z czwo
pomiędzy Tel Avlvem a Haifą 10 uzbro
jonych Żydów wtargnęło do hotelu i po raczków ob. piecewiczowej, zamiesz
sterroryzowaniu
obecnych
oficerów kałej w Myśliborzu, na Pomorzu Za
brytyjskich uprowadziło majora Brat- chodnim, mimo starannej opieki i wie
ta, członka 6 dyw izji spadochronowej. lu zabiegów lekarskich, zmarło.
Było to słabe i w ątłe niemowlę, któ
ciągu 11 miesięcy o 31 proc., produkcja Po uprowadzeniu m jr otrzyma! 20 ude
tkanin bawełnianych o H Proc-> tkanin rzeń pasem skórzanym. W Tel Avivie re od pierwszej c h w ili budziło naj8 uzbrojonych terrorystów żydowskich' większą troskę m a tki i lekarzy.
wełnianych o 26 proc.

Wieczór dziennikarski

Ciekawe zeznania oskarżonych w procesie Katowickim
W drugim dniu rozprawy zeznawał
w dalszym ciągu oskarżony Chrustowski, który raz po razie zasiania się
niepamięcią, jeśli chodzi o jego zezna
nia złożone w śledztwie.
Jak wynika z tych zeznań, potwier
dzonych obecnie na rozprawie głównej,
Chruśtowski zgodził się na zbieranie
i przekazywanie Ralskiemu wiadomo
ści dotyczących żołnierzy radzieckich,
wojska polskiego, UB, MO, wiadomo
ści o stosunkach aprowizacyjnych itd.

anizacyj robotniczych w Turcji
16 grudnia 1946 r. rząd turecki roz
począł kampanię
przeciwko
partiom
demokratycznym ich organom
praso
wym i związkom zawodowym. Zarzą
dzenia te w praktyce doprowadziły do
zupełnego
zahamowania
dziaia!no»ścl
związków zawodowych. Związek Zwią
zków Zawodowych w Stambule został
rozwiązany, zamknięto kluby robotni
cze we wszystkich ośrodkach przemy
słowych i nakazem rządowym zostało
zawieszone jedyne pismo związków za
wodowych „Sendike“ .
Podczas dyskusji nad budżetem na
rok 1947 w parlamencie tureckim obec
ni byli tylko przedstawiciele reakcyjnej
tzw. partii republikańskiej.
Posłowie
demokratyczni demonstracyjnie^ opuścili
salę posiedzeń nie chcąc brać udziału
w głosowaniu nad budżetem skierowa
nym .przeciwko interesom narodu.

o 3,5 miliona zł na Fundusz Wyborczy PPR
ł swiał pracy wojew. pomorskiego
pracująca województwa pomorskiego bierze aktywny
zbiórce na Fundusz Wyborczy PPR.
hczas zostało rozprowadzonych cegiełek na Fundusz
try na ogólną sumę zł 3.1)25.000.
żnlły się szczególnie następujące zakłady pracy:
•y fabryki w Solyay Mątwy wpłacili
30.000 zl
firmć Głogowski w Inowrocławiu
20.000 „
fabryki Maszyn Rolniczych w Inowrocławiu 12.500 „
nicy umysłowi Zarządu Miejskiego w Inowrovviu
6.000
:y Państw. Fabryki Cukierków w Toruniu
10.000 „
firmy Ferd. Bohm we Włocławku
14.000 ,
cukrowni Brześć Kujawski oraz mieszkańcy
20.000
s-,ta Brześcia
n ry miasta Włocławka i powiatu włocławskie
162.330
w,<płacili
20.000
ń.: y powiatu tucholskiego wpłacili
26.000
ińi-y powiatu Swiecle wpłaclU
cy kupcy ! mieszkańcy miasta Bydgoszczy
390.000
'b c ili

wet w wypadkach, kiedy członkowie ra sił okupacyjnych, co przypisuje się czę
dy nadzorczej lub też dyrektorzy zosta ściowo trudnej sytuacji ekonomicznej w
li postawieni przed sąd denazifikacyjny ■tej strefie.
Raport brytyjski w tej sprawie .notu
obchodzono się z nimi jako z ludźmi „za
służonymi“ .
je „spontaniczne protesty .przeciwko roSądy denazifikacyjne, które ,popularnie
nazywane są „stowarzyszeniem braci
miłosiernych“ stosują się do zasa
dy: małych przestępców należy wieszać,
a wielkich uwalniać od odpowiedzialno
ści.
Głównym powodem tego łagodnego
traktowania byłych popleczników naro
Z okazji pobytu ministra prze
dowego 'socjalizmu jest fakt, iż wśród
sądowników znajduje się wielu dawnych mysłu, Hilarego Minca, w Stanach
iiitlerowców. Dopiero niedawno 25 b. hi Zjednoczonych, jako delegata na
tlerowców —- pracowników sądu denazifikacyjnego w Hesji zostało skazanych Generalne Zgromadzenie Narodów
i
sesję Rady
na kary więzienia za zgłoszenie fałszy Zjednoczonych
wych danych w kwestionariuszach.
UNRRA, uzgodnione zostały zasa
BERLIN, 30.12, (PAP), -r- Część pra
dy dotyczące procedury odszkodo
sy niemieckiej rozpatruje projekt tzw.
amnestii d.a młodzieży niemieckiej prze wawczej dla właścicieli amerykan
widujący, iż chłopcy i dziewczęta, któ skich za przedsiębiorstwa, przeję
rzy w czasie dojścia Hitlera do władzy te na podstawie ustawy z dnia 3
byli bardzo młodzi i pod Wipływem pro
pagandy narodbwo-socjalistycznej^ wstą stycznia 1946 r.
Uzgodniono w szczególności, ja
pili do młodzieżowych organizacji hitle
rowskich zostaną uwolnieni od odpowie ka część odszkodowania będzie
dzialności, bez przewodu sądowego lub przyznana w dolarach z tym, że
specjalnego śledztwa.
Pisma twierdzą, iż takie podejście do warunki płatności takich odszko
sprawy młodzieży hitlerowskiej idzie dowań będą uzgodnione między
całkowicie na rękę podziemnemu rucho rządami, ustalono pewne ułatwię
wi faszystowskiemu w Niemczech.
Córa* częściej zdarzają «ig wypadki nia' dla strony amerykańskiej, co
rzucania kamieni w okna biur brytyjskich do terminów i sposobu zgłaszania
lub amerykańskich; Nie wolno również roszczeń
właścicieli
amerykań
zapominać o bombach podłożonych prze*
podziemną młodzieżową organizację ter
rorystyczną pod gmach sądu denazifikacyjnego w Stuttgarcie.
BERLIN, 30.12, (PAP). — Ze strony
członków brytyjskich alianckiej komisji
kontrolnej, zwrócono uwagę na wzma
gające się nastroje antybrytyjskie w pro
LONDYN, 30.12. (PAP). — Agencja
w incji nadreńsko - westfalskiej — naj
większej i najdonioślejszej części strefy Reutera donosi z Nankinu, że chińska
brytyjskiej, obejmującej również Zagłę partia komunistyczna postanowiła utwo
rzyć odrębny rząd z siedzibą w Jenanie.
bie Ruhry.
Ogól Niemców zajmuje coraz to bar , Postanowienie te zapadło na zebraniu
dziej nieprzychylne stanowisko wobec! przywódców chińskiej partii komunisty-

finansowana z funduszów PSL

Zładowanie Związków Zaw.

í'SC

Otrzym aliśm y wczoraj od przewod
niczącego K o m ite tu Wszechsłowiań- i
skiego, gen. Gundorowa, następującą
depeszę:

Do Redakcji „Głosu Ludu“
w Warszawie.
Z okazji Nowego Roku serdecz
nie pozdrawiamy Redakcję i wszy '
stkich czytelników „Głosu Ludu“.
snącym trudnościom", przy czym nie ma
dowodów, które by wskazywały na orga Życzymy powodzenia w Waszej
nicowanie tych protestów przez którą pracy nad umocnieniem jedności
■kolwiek partię
lub przez zwią- demokratycznych sił Polski.
" ,polityczną
»lit
zki zawodowe.
Przewodniczący Komitetu
Wszechsło wiańskiego

Akcja wywiadowcza WiN

*T $

WA, 30.12. (PAP).
Dziennik
poświęca artykuł sytuacji go. j w Turcji.
podkreśla, iż mimo. że Turbrata udziału w wojnie świa/stem gospodarczy kraju jest
; litowany. VV ciągu ostatnich
iesięcy ceny wzrosły o 80 proc.
gzęść przedsiębiorstw przemybgranicza swoją produkcję.. '
w maju 1946 r. -rząd turecki
dzil
zmianę w ustawodnwijotniczym, pracownicy zaczęli
,a ,k s ie w związkach zawoV\i ^październiku i listopadzie
•hly> liczne strajki, gdyż rolomagah się poprawy warunirotestowali przeciwko nńUtauństwa. Wydatki na policję i
V T urcji pochłaniają 65 proc,
udżetu państwowego.

generała Gondurowa
dla „Głosu Ludu"

masowo uniewinniają dygnitarzy hitlerowskich

*M ki nie ustają we Vietnamie
:tY !N, 30.12 (PAP). Jak donosi aReutera wojska vie4namsk»e ata•«rnizpny francuskie w Nan Dirah
. Haiphongu. Wojska annamiakie,
"„co Nan Dinh, otrzymały posiłki,
iii imneuskie sity zbrojne użyły
przy zdoDjwaiitu umocnień viet
h w mieście.
uski minister kolonii Moutet, któ
lyl do I.cdochin w celu załagodzę
liktu, udał się samolotem do stonbodzy, P-ion Pernh, gdzie odrerencję z wysokimi urzędnikami
imi.
:rfy -francuskie przebiły się do
miejscowości, położonej 30
północny wschód od Hanoi i u2-tysięczny garnizon francuski,
cd przeszło tygodnia przez' woj
? namskie.

Życzenia noworoczne

Oskarżony przyjął te propozycje, jak
mówi „ze względów czysto ideowych,
jako
zwolennik
kursu
politycznego
PSL", jak również z przyczyn material
nych, gdyż przyrzeczone mu wynagro
dzenie. .
Oskarżony wyrazi) już w śledztwie
przypuszczenie, że ' wywiad finansowa
ny byt z funduszów PSL. Ralski tłu
maczył z naciskiem, że chodzi o skom
promitowanie czynników rządzących,, o
zwiększenie w ten sposób popularności
PSL i zapewnienie mu w nadchodzą
cych wyborach zwycięstwa.
Z kolei zeznaje oskarżony Ferdynand
Kantoch pseudo „Łukasz", ostatnio kie
row nik spółdzielni rolniczo - handlowejZa czasów okupacji miał °n volksllstę i służył w wojsku niemieckim. Ryl

Oficer brytyjski wychłostany

Publiczna egzekucja w ogrodzie zoologicznym

Jedno z czworaczków
myśliborskich

Zawrotne tempo odbudowy
Tymczasowy Bilans pierwszego roku czwartej pięciolatki
MOSKWA, 30.12 (PAP). W związku z
nadchodzącym. Nowym Rokiem, w pra
sie radzieckiej zaczęły pojawiać się, ‘tym
czasowe cyfry, bilansujące wyniki pierw
szego roku czwartej pięciolatki.
;
W roku bieżącym odbudowano wielkie
piece w największej na Ukrainie hucie
żelaza „Maritrpolakwj“ ona* w hucie
Makśjewskiej, Konstantynowsikiej, Olmaiańsikiej i Dnieprodzierżyńskiej. Zbu
dowano i odbudowano 13 pieców ma«enowskich, 6 Walcowni, 8 koksowni.
W ciągu 11 miesięcy bież. roku pro
dukcja hut żelaza zwiększyła się od l i *1*
do 13 proc. w porównaniu, z tym samym
okresem ubiegłego róku. W HI kwarta
le 1946 r„ produkcja stali i żeliwa w po
ludniowych okręgach ZSRR wzrosła pół
tora r»za w porównaniu z III, kwartołef11
1945 roku.
W roku bież. uruchomiono. 39 kopalń
węgla. W Zagłębiu Donieckim wydobycie
węgle w ciągu U miesięcy 1946 r. jest
o 31 proc. większe, nłż w tym samym
okresie 1945 r.

Mn komisji atomowej ONZ

Gromyko krytykuje plan Barucha
jako sprzeczny z Kartą Narodów Zjednoczonych

która zaleca używanie energii atomowej
oraz innych nowoczesnych wynalazków
naukowo - technicznych wyłącznie dla
celów pokojowych.
Organa kontrolno - inspekcyjne po
winny wykonywać swe funkcje na pod
stawia własnego regulaminu, przewidu
jącego w pewnych wypadkach decyzje
J«k «twierdził delegat radziecki, pro oparte na większości głosów.
pozycja Borucha w aprawie wyelimino
Riąd radziecki profanuj® rozważenie
wania prawa v«t* z międzynarodowego
Olbrzymie sukcesy osiągnięto W dzie traktatu atomowego pozasitaj« w sprzecz propozycji amerykańsCch, punkt po punk
dzinie odbudowy zniszczonych elektrow ności z Kartą. Jedinwkże, pomimo po cie, w celu wprowadzenia absolutnie ko
ni. Elektrownia Z ujeweka
osiągnęła ważnych wad propozycji amerykańskich, niecznych poprawek oraz . niezwłoczne
przedwojenną moc. W Donbasie odbu rząd radziedki nie sprzfcci/wia się ifeh przystąpienie do opracowania międizynadowano drugą wielką elektrownię Roz szczegółowemu omówiwiu. R^ąd radziec rodowej konwencji w sprawie zakazu
produkcji i używania broni atomowej i
szerzono elektrownię w Enso pod Lenin ¡ki uważa za rzecz niezbędną, ażeby w y
gradem i szereg innych. Aloe elektrow mieniona i iwie defekty projektu amery innych broni masowego ¡niszczenia, rria.
ni białoruskich osiągnęła 75 pnoc. mocy kańskiego zostały usunięte, calem uzgo jąc na względzie projekt _ konwencji
przedłożony przez rząd radziecki w dniu
przedwojennej.
dnienia projektu z decyzjami Generalne 19 czerwca.
go
Zgromadzenia
i
postanowieniami
W roku bież. uruchomiono szereg ce
Autor krytykowanego pianiu, Banuch,
mentowni 1 fabryk maszyn rolniczych.
nie replikował na przemówienie delegata
Wiceminister
Gromyko
stwierdzi),
ż«
Produkcja samochodów wzrosła w cią
radzieckiego.
gu 11 miesięcy roku bież. ó 35 proc. w rychła decyzja w sprawie zakazu broni
Delegat australijski Hasluck, zgodzi!
porównaniu ¡z 1945 r., produkcja loko atomowej i innych broni masowego nisz
się na przyjęcie wniosku wiceministra
motyw wzrosła dwa i pól razy, zwięk czenia stanowiłaby pierwszy doniosły
izyla sie 'znacznie produkcja przemyski j praktyczny krok w kierunku wykonania Gromyko, w sprawie
PMjafcèj» obi ia •.
W . nchw*.:
'-.r ¡.madzenii.

NOWY JORK, 3012 (PAP).. Na po
niedziałkowym .posiedzeniu komisji kon
troli energii atomówdj ONZ. delegat ra
dziecki, wiceminister Gromyko, poddał
ostrej krytyce ptan przedłożony w imie
niu USA przez Barucha, oświadczając,
że plan ten jest sprzeczny z zasadami
Narodów Zjednoczonych.

dnak z zarzutem rzekomego przewleka
nia sprawy.
Delegat brytyjski sir Afexander Cadogan popart propozycję Barucha, oświad
czając, że rząd brytyjski przywiązuje
jak największą 'wagę do zasady, że nie
powinno hyc „żadnej ochrony gwałcicieii konwencji drogą veta“ .
Delegat Francji, Parcdi, głęboko ubo-.
lewa! nad faktem, że w tonie komisji
panują wciąż pewne rozbieżności- De
legać ja francuska zgadza się * istotą
legacja
sprawozdania komisji atomoyvej i bę
dzie glosowała *a jego przyjęciem.
Delegat Holandii, BeeJ«erts van Blo,klanu, zaproponował przegłosowanie osobno części sjłrawoapida, co do któ
re) istnieją rozbieżności, tj. w sprawa«
veta, oraz oaobno pozostałej części.
Delegat Polski, ambasador Lange, wy
s,unąl propozycję, by sprawozdanie ode
słać do Rady Bezpieczeństwa bez for
malnego glosowania
NOWY JORK. 30,12 (PAP). Na Pbsiedzeiriu nocnym komisja e-tomo'^8* ONZ
przyjęła wniosek amerykański 10 glosa.
m,; rv7„ p TitrsrI.r'/,/*r-‘tiacveh sie od oto-
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W . GOM UŁKA-W IESŁAW

NOW Y ROK POLSKI LUDOWEJ
Wstępujemy w Nowy Rok — wyrwać ją ae świadomości mi
Mw rośniemy w służbie naro
Każdy mord zbójecki, każda
rok 1947.
du polskiego, reakcja ginie w luka w naszych szeregach, spo
lionów.
My wodowana przez zbrodniarzy fa
- w minionym roku 1946 okrze
Stopami tfełr milionów udep służbie obcych wywiadów.
pła i wzmocniła się Polska Lu tana została nowa droga dziejo
dowa. Wyrósła ona pod każdym wego rozwoju
Polski,
droga
względem,
wyrosła zwłaszcza wskazana i wytyczona przez od
politycznie i gospodarczo.
rodzoną i zjednoczoną demokra
L
W świadomości narodu rozwi- cję polską. Z drogi tej nie zej
P-nęla się i ugruntowała idea dzie już naród na manowce i
nĄej Polski, której narodziny ob bezdroża, dofeęd chciałaby go
wieścił światu i historii Manifest sprowadzić reakcja.
'? Lipcowy Polskiego Komitetu W y
Zamykamy rok 1946 i wstę
zwolenia Narodowego. Nie ma pujemy w Nowy Rok, jako po
już dzisiaj takiej siły, która by tężna siła napędowa dalszego
hi
łaby w stanie zniszczyć tę ideę, rozwoju Polski w duchu ideałów

Kartki
zk a le n d a rz a
Styczeń
J STYCZNIA obraduje IX sesja Kra
jowej Rady Narodowej.
3 STYCZNIA uchwalona ustawa o na
cjonalizacji wielkiego i średniego prze
mysłu.
Tow. MINC, przedkładaj;ąc z ramienia
Rządu ustawę tę Krajowej Radzie Naro
dowej określił dzień je j uchwalenia jako
„DZIEŃ USTAWOWEJ LIKW IDACJI
TRUSTÓW I KARTELI, DZIEŃ LIKW I
DACJI WYZYSKU WIELKICH KAP I
TALISTÓW I BANKIERÓW“ .
' 13 STYCZNIA. Kongres Stronnictwa
Ludowego potępi) stanowczo rozbijacką
robotę p. Mikołajczyka i wypowiedział
się za ścisłą współpracą stronnictw de
mokratycznych.
Witając Kongres imieniem Polskiej
Partii Robotniczej,
tow. WIESŁAW
stwierdził: „Dążeniem naszej Partii jest
utrwalenie, wzmocnienie i rozszerzenie
sojuszu robotniczo - chłopskiego“ .
16 STYCZNIA. Uchwała o rozpisaniu
Pożyczki Odbudowy-Kraju.

Łuty

demokracji ludowej. Przez rok
ubiegły wyrosły słły wszystkich
stronnictw Bioku Demokratycz
nego. Wśród nich nasza partia
— Polska Partia Robotnicza po
dwoiła swoje szeregi, przekra
czając liczbę pół miliona człon
ków. Przeszło 300 tysięcy robot
ników, chłopów i inteligencji za
ciągnęło się w roku 1946 pod
nasze partyjne sztandary.
Możemy dziś powiedzieć wszy
stkim naszym wrogom i wrogom
Polski Ludow ej:'— Nie pomogły
wam kłamstwa i kainowe zbro
dnie.
Nie zdołaliście powstrzy
mać twórczej, rewolucyjnej ł po
stępowej fali dziejowego rozwo
ju narodu polskiego. Ona was
zalewa i ona zniszczy wszystkie
wasze grobie zaporowe. Patrzcie
na w s p a n ia ły rozwój i wzrost rośniemy dlatego, że stoimy na
Polskiej
Partii
Robotniczej
i straży interesów mas ludowych
wszystkich stronnictw demokra- i sfewymy przez to idei Polski sil
f
<
To rośnie i rozwija .nej, wolnej 1 suwerennej, reakcja
-

14 LUTEGO. Proces 23 członków,
NSZ, oskarżonych m. in. o wy mordowa- j
nie 196 osób we wsi Wierzchowiny woj. się
lubelskiego.
2 ^ L U » Ł G a ^ P r W jstawicieIe PPB I ^ści
PPS^Tstwierdzają, że—wobec wysunięiła-- ęy,przez PSL żądanik 75 proc. mandatów 1
w przyszłym SejJBeîilalsze to zn w w ylw dn!
sprawie bloku wyborczego z PSL nie
mogą być prowadzone.

Marzec
H) — 12 MARCA. Zjazd Zwiąaktt Sa
mopomocy Chłopskiej.
10 — 12 MARCA. Zjazd Związku Sa
mopomocy Chłopskiej. Prezydent BIE
RUT, witając Zjazd stwierdza: „ROZ
WÓJ
ZWIĄZKU
SAMOPOMOCY
CHŁOPSKIEJ JEST JEDNYM Z NAJ
WAŻNIEJSZYCH ODCINKÓW PRAQY,
KTÓRA UTRWALA ZDOBYCZE DE
MOKRACJI I KSZTAŁTUJE NOWE
WARUNKI DOBROBYTU LUDU PRA
CUJĄCEGO WSI I MIAST“ .
14’—20 MARCA. Wizyta w Polsce bo
hatera narodów Jugosławii, ministra mar
szalka JOZEFA BROZ - TITO.
18 MARCA. Podpisanie układu o przy ja
źni 1 wzajemnej pomocy pomiędzy Pol
ską a Jugosławią.
31 MARCA. Rada Naczelna PPS wy« u
wa projekt referendum ludowego.

tym baju pełne zwycięstwo Blo
kowi Wyborczemu
Stronnictw
Demokratycznych i Związków
Zawodowych. A zwycięstwo de
mokracji przy wyborach do Sej
mu Ustawodawczego
oznaczać
będzie zwycięstwo szczytnych idealów Polski Ludowej.
Z tą wiarą wchodzimy w Rok
Nowy — rok 1947.

Kartki
z kalendarza
6 CZERWCA. Rząd przyjmuje uchwałę o zniesieniu świadczeń obowią
zkowych od jesieni 1946 r.
8 CZERWCA. Pojawia
się pismo
„Nowe Wyzwolenie“ , grupujące peeseiowców — przeciwników • polityki M i
kołajczyka.
9 CZERWCA. Masowe obchody Świę
ta Ludowęgo w całym kraju. Obchody
organizuje Stronnictwo Ludowe i Sa
mopomoc Chłopska.
10—12 CZERWCA. „D ni Kultury Pol
skiej“ we Wrocławiu. Tow. V
oświadcza:
„M USIM Y
WYi
MŁODE“ POKOLENIE NA
PIASTÓW, NA HISTORII P
ŚLĄSKICH, NA DZIEJACH
ZANCKICH WALK
Z
N I« “
NA HISTORII I ARMII I
WOJSKA POLSKIEGO, NA
CO;<
WSPÓLNEGO Z ŻOŁNIERZ
DZIECKIM MARSZU DO Dl
BERLINA“ .
30 CZERWCA. Referendum
68,2 PROC.
GŁOSOW
W
.
WYPOWIEDZIAŁO SIE TRZ\
,
„T A K “ .

Lipiec

2 LIPCA. Umarł wiceprez
nictwa Pracy, Zygmunt Fel
4 LIPCA. Pogrom w JOe
mordowano 34 Żydów, ranion
17 LIPCA. Delegacja rządu I: n. !
Hiszpańskiej odwiedza Warsz
21 LIPCA. Zlot Związku V
w Warszawie przy udzi
w dych
sięcy młodzieży. Prezydent «
twiera, odbudowany w re'
tempie most Poniatowskiego

R O M A N ZAM BROW SKI

Sierpień
7 SIERPNIA. Odwiedziny ,
generalnego Światowej Fcder
zków Zawodowych, tow. S <
Warszawie.
22 SIERPNIA. Wizyta w
Dyrektora Generalnego UNR <
Jedności Narodowej deklarowali nie bandom całej beznadziejności relio La Guardia.
27 SIERPNIA. Zjazd Ziem Ou
swoją solidarność z programem ich zbrodniczej akcji.
nych we Wrocławiu, tow .
-v
Polski Ludowej — Manifestem
Walne zwycięstwo Bloku De w liście do Zjazdu zapowiada
PKWN, a w rzeczywistości zbudo mokratycznego w wyborach — CZENIE CHŁOPÓW - OS
NA ZIEMIACH O D ZYSKAV .
wali partię przywrócenia władzy

PRZED N O W Y M EG ZA M IN EM

Kwiecień

Moi

Czerniec

Pracą i walką usuwamy wszy
stkie przeszkody, które hamują
nasz marsz i idziemy naprzód
ku lepszej przyszłości. Świado
mi jesteśmy tego,
że najtrud
niejsza walka, jaka nas czeka w
1947 roku, to walka na odcinku
gospodarczym, walka o przezwy
ciężenie braków i trudności po
wojennego okresu odbudowy, to
w pierwszym rzędzie walka
o
sprawiedliwy podział tego naro
dowego bochenka chleba, który
wyprodukujemy.
Wchodzimy w Rok Nowy
z
głęboką wiarą
nowych zwy
cięstw zjednoczonej demokracji
w walce o całkowite unicestwie
nie reakcji i niesprawiedliwości
społecznej, z głęboką wiarą no
wych sukcesów na polu odbudo
wy kraju, powiększenia produk
cji przemysłowej * rolniczej w
ramach planu gospodarczego za
gospodarowania Z'em Odzyska
nych i ostatecznego utrwalenia
granic Polski na Odrze, Nisie i
Bałtyku.
Wierzymy głęboko,
że
rok
1947, który w pierwszych dniach
swego życia niesie nam zacięty
biój przy wyborach
do Sejntu

szystowskich,
przysparza nam
setki i tysiące nowych ¿złonków
i zwolenników, hartuje ducha
bojowego naszej Partii i całego
Polska Ludowa w świadomo ginie dlatego, że poszła na służ obozu demokratycznego,
rodzi
milionowy szarych ludzi pra- bę imperialistycznych interesów świętą nienawiść wszystkich dew Tświadomości całego »aro- cbcych paiłstw i podżegaczy wo ’mokratoW' dó faszystowskich ban
jdytów, otacza ich głęboką po l^ s ta w o d a w c z e g ^
jennych., ;
,
^iqjbÿjijk
"V
i

27—30 KWIETNIA. X sesja Krajowej
Rady Narodowej zatwierdza preliminarz
budżetowy na trzy końcowe kwartały
1946 r. oraz ustawę o referendum ludo
wym.
1 MAJA. Masowe demonstracje we
wszystkich miastach Polski. Warszawa:
150 tys., Łódź — 200 tys., wojewódz
two śląsko - dąbrowskie — ponad 1 mi
lion demonstrantów.
11 MAJA. Złożenie do grobu zwłok
przywódcy Polskiej Partii Socjalistycz
nej, tow. Mieczysława Niedziałkowskie
go, zamordowanego przez Niemców w
Palmirach. Przemawiając imieniem PPR
tow. ZAMBROWSKI oświadczył: „M IE 
CZYSŁAW NIEDZIAŁKOWSKI MÓWIŁ
1 ŻAR ZYŁ O REWOLUCJI W MAJE
STACIE PRAWA. DOKONAŁ TEJ RE
WOLUCJI w MAJESTACIE PRAWA
ZAHARTOWANY W WALCE Z NIE
MIECKIM OKUPANTEM I POLSKĄ
REAKCJĄ OBOZ DEMOKRATYCZNY“ .
19 MAJA, Uroczystości ku czci 25-lecia
trzeciego powstania śląskiego na Górze
Sw. Anny. Tow. WIESŁAW mówi do z
górą 150 tys. zebranych: „2RODŁO NA
SZEGO ZWYCIĘSTWA W OSTATNIEJ
W°JN IE WYPŁYWA ZE ZJEDNOCZE
NIA WSZYSTKICH SIŁ SŁOWIAŃS
KICH W WALCE Z ZABORCZOŚCIĄ
NIEMIECKĄ“ .
23 ■“ 26 MAJA. Wizyta w Moskwie
prezydenta
Bieruta,
wiceprezydenta
Szwalbego, p re m ią Osóbki - Moraw
skiego, wicepremiera Gomułki, marsz.
Żymierskiego) min> , Minca i min. Ko
walskiego. W rezultaCie wizyty rząd
ZSRR podjął się zaoPat!vwania w broń
i sprzęt wojenny Wojsk* Polskiego.
Polska otrzymała od ZSRR kredyty w
złocie i żywność.
30 MAJA. Ogłoszenie uchwały Rady
Naczelnej PSL, nawołującej db głoso
wania „N ie“ w odpowiedzi na pierw
sze pytanie.
'

gardą i potępieniem przygniata
jącej większości narodu.
M y rośniemy i zwyciężamy
dlatego,
gdyż
reprezentujemy
Polskę ludu pracującego, repre
zentujemy rozwój i postęp. Wróg
zaś ginie dlatego, gdyż reprezen
tuje reakcyjno-faszystowskie ma
ry przeszłości, reprezentuje epo
kę historyczną, która już minę
ła i nigdy tiie powróci.

Rok 1947 rozpoczyna się w Pol
sce pod znakiem wyborów sejmo
wych.
Trzy zasadnicze
zwycięstwa
demokracji ludowej —
odep
chnięcie germanizmu na Zachód i
ostateczne ustalenie granicy Pol
ski na Odrze i Nisie, likwidacja
wielkiego zacofania rozwojowego
Polski przez dokonanie wielkich
reform społecznych i zabezpie
czenie awansu społecznego dfa łu
dzi najbardziej cennych i twór
czych klas narodu przez po®bawienie władzy politycznej warstw
pasożytniczych baronów kartelo
wych i obszarników — stworzy
ły niewzruszone podstawy szyb
kiego rozwoju Polski Ludowej.
Wiadomo jednak, że w okre
sach powojennych do najtrudniej
szych zagadnień należą sprawy
gospodarcze.

Wiadomo też, że probierzem
dla każdego
nowego
ustro
ju ekonomicznego jest: czy potra
fi on rozwijać siły produkcyjne»
czy potrafi on więcej, lepiej i ta

1 CZERWCA. Otwarcie Zjazdu To- niej produkować, stwarzając tym
T
A
Przyjaźni Polsko-Radzieckiej

eamym warunki dla wzrostu dob

robytu szerokich mas ludowych.
I właśnie w tej najtrudniejszej
dziedzinie rok 1946 przyniósł naj;
wymowniejsze dowody wyższości
ustroju demokracji ludowej, opar
tego na unarodowieniu wielkiego
i średniego przemysłu oraz na in
dywidualnej gospodarce chłops
kiej nad przedwojennym systemem
ekonomicznym opartym na prze
wadze wielkiego kapitału 1 pro
wadzącym do klęski
k ry z y s ó w
i bezrobocia.
Jeśli już w 1946 roku produkcja
węgla, przemysłu
metalowego,
elektroenergii, nawozów sztucz
nych, maszyn rolniczych przewyż
szyła stan przedwojenny, jeśli
sprawności naszego
transportu
zazdrości szereg krajów europej
skich jeśh, powoli wprawdzie, ale
systematycznie rosły płace realne
robotników i ¡pracowników, jeśli
pierwsi w Europie znieśliśmy
świadczenia rzeczowe, dając tym
impuls do wzrostu produkcji rol
niczej — to znaczy, że nasz ustrój
gospodarczy zdał 'egzamin i że
plan trzyletni, który w 1949 roku
podniesie nasz dochód społeczny
0 75% w stosunku do 1938 roku
będzie zrealizowany.
He

Każdy swój krok naprzód w la
tach ubiegłych demokracja ludo
wa okupywać musiała ciężką wal
ką z reakcją. Wszystkie trudności
gospodarcze, nieuniknione w ok
resie powojennym, wszystkie pot
knięcia, błędy i nadużycia w mło
dym aparacie państwowym, wszy
stkie siły negacji i bierności, wszy
stkie zadawnione urazy i przesądy
były skwapliwie wykorzystywane
1 troskliwie kultywowane przez si
ły wstecznictwa dla zahamowania
marszu naprzód Polski Ludowej.
Niebezpieczeństwo ich wzrosło,
gdy z siłami reakcji podziemnej,
wspomaganymi przez obce ośrod
ki, sprzymierzyło się PSL, którego
psywódejfe wchodząc dp Rządu

obszarniczo-kapitaiistycznej, par
tię powrotu do stosunków przed1wrześniowyeh. Udział swój w Rzą
dz-ie Jedności Narodowej przedsta
wicieie PSL wykorzystali dla para
hżowania jego działalności, dla roz
budowania swoich ośrodków w
aparacie rolnictwa, ¡administracji
° £ ó ln e j i szkolnictwa i dla powią
zania ich z ośrodkami reakcji podzierunej,

Działalność PSL, sprzymierzo
n o z reakcją, stała się za
ja d ą na drodze do osiągnię
t a pełnej stabilizacji politycznej,
dla ustanowienia spokoju, porząd
k i i praworządności w terenie, tak
niezbędnych dla osiągnięcia jedno
ści narodowej i owocnej realizacji
°dbudowy gospodarczej.
. Doniosłe znaczenie zbliżających
się wyborów sejmowych polega
właśnie na tym, że usuną one prze
szkody na drodze demokracji ludo
wej, że przyśpieszą one osiągnię
cie pełnej stabilizacji politycznej i
spokoju, ładu w terenie. Aby jed
nak wybory sejmowe tę rolę ode
grały trzeba takiej mobilizacji sił
całego obozu demokratycznego,
aby zakończyły się one nie zwyk
łym zwycięstwem bloku demokra
tycznego, ale aby przyniosły one
druzgocącą klęskę PSL.
Mamy świeże doświadczenie w y
borów we Francji, Brak walnego
zwycięstwa lewicy stworzył tam
tak chwiejną równowagę, że kryje
to w sobie zarzewie wielu kryzy
sów na przyszłość a już teraz do
tkliwie hamuje realizację programu
demokracji francuskiej,
Walne zwycięstwo Bloku De
mokratycznego w wyborach — to
odebranie perpektywy rozbijackSej akcji PSL, zaostrzenie w nim
kryzysu wewnątrznego fi ujawni®-

to cios dla wszystkich sił zagrani
cą, które inspirują i podtrzymują
działalność antypaństwową reak
cji w Polsce.
Walne zwycięstwo Bloku De
mokratycznego w wyborach — to
zapewnienie stałych, silnych, wew
nętrzmie jednolitych rządów, rzą
dów prawdziwej Jedności Naro
dowej, to zapewnienie spokoju, ła
du i .praworządności w terenie.
Walne zwycięstwo Bloku De
mokratycznego pozwoli wreszcie
demokracji ludowej skupić całą uwagę na zagadnieniach odbudowy
gospodarczej, na zagadnieniach
podniesienia dobrobytu mas pra
cujących przez bardziej energicz
ną ingerencję do aparatu rozdziel
czego 1 handlu prywatnego, przez
bardziej skuteczną walkę ze spe
kulacją, z nadużyciami i z prze
rostami administracyjnymi- przez
skuteczniejszą obronę interesów
biednego i średniorolnego chłopa
przed wyzyskiem lichwiarzy i pry
watnych pośredników.
*

•

Wrzesień
16 WRZEŚNIA. MW. MO
świadczą w Paryżu: „H IS !
DECYZJE POCZDAMSKIE
CE ZACHODNICH GRANE
NIE MOGĄ BYC PRZEZ
KWESTIONOWANE“ .
20—22 WRZEŚNIĄ. ,\a x i
jow ęj Rady Narodowej zost.
Trzyletni Plan Odbudowy C
Kraju i ordynacja wyborcza
26 WRZEŚNIA. PPR, PP:
postanawiają utworzyć
ws
wyborczy stronnictw demo;, ,
przy wyborach do Sejmu.

Październik

15 PAŹDZIERNIKA.
Dr
Ziem Odzyskany^1 we Wroc
WIESŁAW
oświadcza: „ i
p a ź d z ie r n i k a

m i e l is m

M IAC H
OPRYSKANYCH
4 M ILIO NY POLAKÓW'“ .

Listopad
4 L IS T E A D A . Rozpoczj
Ces morderców śp. Scibio
Wykazu,®- że został zamo
to, akf »nie przeszkadzał
kowi w PSL“ .
1P LISTOPADA. Kongri
autochtonów
Ziem
Odz\
parszawic.
*2 LISTOPADA. Prezydii
Rady Narodowej postanawir
dzid wybory do Sejmu dn
13 LISTOPADA. Prezydii
Rady Narodowej i
Rad’
przyjmuje dekret o Danini,
na Odbudowę Ziem Odzyr
23 LISTOPADA. UMÓW,
PRACY POMIĘDZY PPS

Dla pęperowców jest przedmio
tem specjalnej chwały fakt, że nie
ma w Polsce ani jednego stronni
ctwa, ani jednego wybitnego dzia
łacza, który by nie przyznawał, że
największy wkład koncepcji poli
r Grudzień
tycznej, pracy 1 krwi do wielkiego
1— 3 GRUDNIA.-Zjazd
dzieła budowy Polski Ludowej ma Techników
Polskich
w
Polska Partia Robotnicza. PPR stoi .2—4 GRUDNIA. Obrady
też w pierwszych szeregach bojo m isji Centralnej Związkói
Wych w Warszawie. KCi
wników przeciw reakcji.

Się do bloku stronnictw ;#,
F a k ty te n a k ła d a ją szczeS ° 'n ^ nych.
o b o w ią z k i n a każdego członka p a r
2 - 4 GRUDNIA. Rada N
tii W akcji p rz e d w y b o rc z e j, k tó ra zatwierdza umowę „ wspóti
10 GRUDNIA. Złożono li
będzie wielką batalią między de
wą Bloku Demokratyczne'
mokracją J reakcją17 9RUDNIA. W Wars
W bitwach klasowych obowią czai się proces Fischera.
zuje szereg praw znanych na w oj
17 GRUDNIA. W powie
skim banda NSZ zamordow
nie.
ośmiu
robotników • per
dwńełi żołnierzy W. P.

O

G

wazmeisze
ydarzenin
sdzpmrodawe
w 1946 r.
Styczeń
-zniu. Rozpoczęła się w Londysza sesja Zgrom üllííil u Gäi.c»
Organizacji Narodów Zje..n>;zo

Ł O

S

O

Hr 1 (746)

*J

Poprzez konflikty i nieporozumienia —
idziemy do ziuycięstiua pokoju
W Belgii poniosła klęskę kiery*

Tuż przed Nowym Rokiem 1946

jej w skład koalicji rządowej.
W Bułgarii zwyciężył FrOrit Pa
triotyczny, a w jego ramach par
tehi Poruzumiewawczeg. Par» carstw, tak długo zjednoczonych tia komunistyczna, która rozporzą
stycznej i socjalistycznej.
w walce i Niemcami, również dza większością głosów w parla
zma. F il ks t jo mu został wyzagadnienie, trw ałego poko."
mencie. ' jzeseni Pady Ministrów Fran- pokoju, który dalby fieszermi po
We Włoszech „front ludowy“ —
stycz.łia utworzył nowy rząd
V niti możność spokojnej, tw ór porozumienie 'socjalistów i komu
czcj, na szerszą skałę zakrojone’ nistów okazało się silniejsze od kle
:znia. Proklamowana zosta a
rykafnej chadecji, a ostatnie w y 
ja Federacyjnej Ludowej Re* pracy.
-gostawii.
Nadzieje te okazały si? niestety bory do samorządów przyniosły
dalszy poważny wzrost głosów
przedwczesne.
Łuty
oddanych za stronnictwami robot
ąo. Odbyły się w Związku Ra*
Churchill 1 ^ 4 6 r.
niczymi, przy czym komuniści w y
wybory uo Rady , NiijWyższej
N
T
wicie czasu m inęli od roz suwają się na pierwsze miejsce.
W wyborach wzięło udral
6 osób czyii 09,7 proc. ogj-nej mów iiiuskiewskicn. a już nr h<>W Rumunii zwyciężył Front Naprawnionych do glosowania. lyzuncie międzynarodowym po
rodowe • Demokratyczny, złożony
. wyborców głosowa o na ka.ia!oku komun stów i bezpartyj. ja w iły sic chmuryz komunistów, socjalistów —~ je
Kola re a k c y jn e w krajach an
dnolito , frontowców', ludowców
o. I rozkazu gen. Franco stra- glusaskich podjęły nagonkę prze i lewych liberałów.
tadrycie 10 republikanów Hh z - ciwko polityce porozumienia. Osia
We Franci; kilkakrotne wybory
w tej liczbie Garcią i RoJrigc* wiony Hearst. ongiś przyjaciel
w ykazały stały wzrost głosów od
H itlera, przodował w tej nagonce. danych na kandydatów party ko
Marzec
Za nim szli' inni, pomniejsi
munistycznej,. która w tej chw ili
. Churchi i wygłosił w mieście
Nagonka- osiągnęła punkt kul mn za sobą około jednej trzeciej
Stanach ¿jednoczonych mowę,
m. in. zaatakował zachodu c m lnacyjny w chwili, kiedy whj- narodu francuskiego i jest najsil
oiski.
czv> się w nią Winslón C h u rch ill niejszą partia Francji.
a. Został opublikowany \vy- To co" w okresie wojny wyślę
W samej A nglii wybory uzupeł
eiony
przez gerteraiiss.niusa powało u Churchilla tylko niekie
niające do parlamentu przyniosły
oapoWiedzi na mowę fulFollhiiia.
- j dy, mimochodem, niejako nu mar wszędzie klęski churchillowskim
yińesie: ciasny, reakcyjny jego"
konserwatystom.'
a. W Grecji, w warunkach ter- i
anarchistyczno-laszystoWikiego i światopogląd, głęboka niechęć do
Obraz jest jasny
.zarów no w
• wybory do par.r.nentu. Par- 1wszelkich ruchów postępowych, i- " H e li słowiańskich ! innych kra
ratyczne zbojko.owaly wybo- teraz stało się naczelnym, dom i
j:
Europy P ołudniow o-W scho
ięło udziału w wyborach przeakcentem działalności
oc. uprawnionych do głosowa- nującym
dniej, gdzie rządzi już obóz demo
Churchilla.
kra cji ludowej, jak i w krajach Za
W mowie fultońskiej znalazły chodu, masy idą na lewo, masy idą
Kwiecisń
tu a. Rada Bezpieczeństwa roz w yraz wszystkie te jego tenden za stronnictwam i robotniczymi.
ł «'niosek rządu polskiego d y cje.
Ten wzrost prądów lewicowych
d sprawą reżimu iaszystowC hurchill jest w tej chw ili, fo r pobudza reakcję .do wszelakich sza
Hiszpanii.
malnie rzecz biorąc, tylko przy leńczych marzeń o „w o jn a c h , pre
tnia. Konstytuanta francuska
ą 309 głosów przeciwko 249 wódca opozycji w parlamencie wencyjnych“ , o „rozprawieniu się
rojekt konstytucji Repul ł kl b rvtyjskim .
Ale wiadomo, że z hołotą ogniem i żelazem“ i t, d.
j. Przeciwko projektowi glo- wśród dyplomatów Foreign O f Ale zarazem stawia on tę reakcję
rajna prawica i ugrupowania
M inisterstw a przed zagadnieniem doprawdy tru
a także posłowie MRP i par- fice (brytyjskiego
Spraw
Zagranicznych) w pływ y dnym do rozwiązania: kto ma te
inych socjaMstów.
churchiilow skie są silniejsze od jej marzenia wypełniać?
Mai
w pływ ów
elementów
postępo
Ochotników na to w Europie nie
Rząd ZSRR rozpisał p ycz- wych. Wiadomo, że polityka te
widać. Narody europejskie nie
trzną na odbudowę i rozbudolarki narodowej na sumę 20 go M inisterstwa — nawet zda chcą bić się za niczyją kasę pan
poważnej części posłow cerną. Narody europejskie chcą
rubli — na |at 20. W ciągu niem
ii pożyczka „zostuła podpisana Labour Party — jest dyktowana żyć w pokoju.
- 21.817.963.000.
właśnie
przez
zwolenników
Z jednym, jedynym wyjątkiem.
We Francji odbyło się refe- Churchilla.
sorawie projektu konstytucji,
Niemcy na widowni
Faktem jest, że w pływ y churistał odrzucony większością—
W
jednym kraju wybory dały
głosów, przeciwko—9.323.709 chillizm u dały się odczuć i w o fi
wyraźną przewagę reakcji. Tym
cjalnej'
polityce
mocarstw
anglo. Trybunał Narodowy
[)uskazaf na karę śmierci 13 głów -askich. P ertraktacje o tra k tu 1 krajem są Niemcy,
nur ' Ich przestępców ' 'en- , satelitam i Rzeszy ciągnęły się
"ichałern Antonescu na czele
niesłychanie długo. Sprawa peryykonano I czerwca.
'
skiea*o Azerbejdżanu przez catłj
ja. W Pradze został powieszowiosnę i początek łata odgrywa
Frank. gąf narodu czeskiego.
ła roię ulubionego konika pro
ja. Odbv|y s[ę w Czechosłowaantyradzieckiej. Przy*
iry do 7 Gromadzenia IM awo. pagandy
i . ' Komuniści otrzymali 2 rr ]'o. pom nijm y, jak to gdzieś bo aj
tysie""^
'sów. n r tla socbUc że w maju „w ojska sowneem
zna 905 tys., Naród, socjaliści
maszerowały na Teheran*
—7
‘vs|f>cv I partia ludowa — -.HO
oczywista
tylko
w
w
yobraźni
»losów.
hearstmvskich dziennikarzy.
przyjazny.

Zdawmo

się,

że

znia. Prem er Francji de Gau.f;
obradę — to zapow iedź ^sta te cz
do dym.sji. Bezpośrednim poymisji de Gaulle-ą bytu iwula- nego uzgodnieniu poglądów mu/

r S|# tV"‘
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Do czego idzie świat?

• tma. Odbytu się w Londynie odbyła się konferencja m oskiew knlna prawica, a komuniści zdpby
posiedzenie Rady Uizpiscziń- ska. Konferencja miała przed
li poważną liczbę głosów i Weszli

C ic r w fe c
We Francji odbyły sif
i Zgromadzenia n-tsw daurl.ia komunistyczna otrzymała

L

prawicowe skrzydło niemieckiej
socjaldemokracji, wysługujące się
'jaw nie reakcyjnemu nacjonalizmo
wi niemieckiemu. To sarno mieliś
my w Berlinie — lewicowa Partia
Jedności Socjalistycznej uzyskała
w tym mieście zaledwie 20 proc.
głosów.
Nie sposób tłumaczyć ten Takt
samym tylko wpływem
reakcyj
nych kół wojskowych anglosas
kich, faworyzujących niewątpliwie
nacjonalistyczną- i reakcyjną pra
wicę niemiecką. Przyczyny te T i
zjawiska tkw ią głębiej.
Zwycięstwo demokracji ozna
czało dla przeciętnego Niemca —
7 wyjątkiem nielicznych stosunko
wo szczerych anty faszystów
0sobistą klęskę. Oznaczało pozba
wienie Niemiec możliwości eksplo
atowania nadal ziem podbitych
przez Hitlera. Oznaczało utratę
ziem zagarniętych przez Niemcy
już dawniej — ja k nasze Ziemie
Zachodnie. Oznaczało wszystkie
ciężary obcej okupacji wojskowej,
Oznaczało, że wszystkie ofiary 0 sobiste, niesione przez każdego
Niemca w ciągu pięciu lat wojny
okazały się „fałszyw ą inwesty
cją“ . Czy to nie wystarcza, aby
nienawidzieć tej zwycięskiej demo
kracji?
Ta nienawiść Niemców do demo
kracji jest właśnie przyczyną go
rącej
sympatii do elementów
reakcyjnych na całym święcie. \y
objętej prądami lewicowym i Euro
pie Niemcy wydają się reakcji tą
opoką, na której może budować.
Stąd1 w ilk a kóf reakć^j&ych całe
go'świata o możliwie iagodne wa
runki pokoju dla Niemiec.
Postawmy sprawę jasno:
Nie ,ma m owy o jakiejś polityce
wyniszczenia narodu niemieckie
go. Nie można zniszczyć prawie
siedemdziesięciomilkmowego na
rodu.
Na to zgadzają się wszyscy.
Chodzi,jednak o dwie rzeczy.
Chodzi po pierwsze o to, aby
Niemcy nie stali się znów niebez
piecznymi dla otoczenia, aby nie
mogli podjąć nowej agresji prze
ciwko swym sąsiadom. A by temu
zapobiec uchwały poczdamskie

I tysięcy, MRP — 5.589 tysięJeden czynnik komplikował po
aIowie — 2.295 tysięcy, *pra540 tysięcy głosów. Koinunlś- ważnie grę reakcji światowej.
146 rr,;|ndatów, socjaliści — Bvl nim wzrost ruchów postę
1 — IGO, radykałowie — 39.
powych, ruchów demokratycz
- 62.

nych w
Europie, niepokojący
«dębokn zarówno tę reakcję, jak
i ’ je j
Ukrytych
mocodawców:
wielkie
koncerny
międzynaro
dowe. W w ielu krajach E u ro p y od*
/ca. zm afł wybltHy ladziecsi
j
były
się \\ tym roku w ybory.
i. b prezv 'eiit Rady Najwyż9. Mi-hnił Iwa-m wkt Kallniji. We wszystkich — z, jednym w y 
•wca. Bginu t utworzył nowy jątkiem — przyniosły one suk
:usk.! w »kład którego weszło ces lewicy.
ławiciełi MRP, 10 komunistów
W Czechosłowacji partia koIstńw.
Po porozumieniu w Nowym Jorku
hiun'stvczna
wysunęła się na
L in ie ć
pierwsze miejsce, a komuniści !
razem
wzięci
Klemeut Gatwatą przywódca socjaldemokraci
jniśtycżłlel utworzył nowy posiadają, większość głosów w
echosłoiyacj'parlamencie.
śa Paryskie i sesji Rady Mini- I
W Holandii partia komunistyczaw Zagranicznych
przywr,,
!
na
zajęła jedno ¿ czołowych
PARYŻ, 50.12. (PAP). — Jak donosi okresu ostatnie i wojny w dziedzinie ad
zwołaniu W Paryżu 99 ''Pcz
i Pokojowej z udziałem 21 1miejsc, zdobywając np. w Am-- z Londynu agencja France Pressc, bry- ministracji, transportu i zaopatrzenia.
Potwierdzenie tych przypuszczeń wi
sfird a ffllé przeszło 30 proc. gio- tyjskic koła wojskowe odmawiają oficjał
er Odbyło s'ę we Włoszech
> I id we w sprawie ustroju
■gci Włoch. 12 682.787 wybnrwiedziąłn się za republik», z«
— wypowiedziało y f
—
wyb-rców.

Cele wizyty Montgomery

Domysły i przypieczenia
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marszałka Mord; z ery
•¡Tabu

/kiego z

wydarzenia
mlęikynnsodowe
w IMS r.
Siesptoń

12 sierpnia. Rząd mdzUspid wystosował notę
Turcji w sprawie rewizji statutu ej
Dardaneli.
jgj
13
sierpnia.
'
„Delegacja
dobrej
woIT
przew
idyw
ały
nie
tylko
rozbroje
W strefach anglosaskich i w stre
Angielskiej Partii Pracy odbyła podroż
fie francuskiej zwyciężyły w wy. nie, lecz także gruntowną denazl- do ZSRR „w celu wzmocnienia przyjaz
borach ugrupowania reakcyjne i fikację — „oclhitleryzOwanie“ Rze nych stosunków między Anglią >l Z .RR1

Wzrósł ruchów
demokratycznych
w Europie

r:cgo potwierdzenia, względnie zdemen
Trybuna} wojenny w Jugo- I SÓW.
towania _DOglosek o możliwości anglo »1 na śmierć Mlchajłowlcza t
W Jugosławii odniósł triumfalne radzieckich rozmów sztabowych z okazji
pólpracown'ków, Wyrok został
I zwycięstwo Front Patriotyczny, nadchodzącej wizyty marszałka Montgo
17 llpca.
mery w Moskwie.
W Pałacu Luksemburskim w I złożony z komunistów, demokraWedłua informacji zasięgniętych przez

Najważniejsze

dzi się w fakcie, że marszałek Montgo
mery zabiera ze’sobą generałów Robertsa i Camerona, specjalistów od tych
spraw w brytyjskim sztabie, imperialnym.
Dalej korespondent. agencji France
Presse przytacza- wersie że iednym 7, c.e

szy.
Chodzi po drugie o to, aby Niem
cy nie żyii lepiej aniżeli narody
Europy^które H itler ograbił i zruj
nował. W tym celu uchwały pocz
damskie postanowiły ściągnąć z
Niemiec reparacje i wyraźnie poe-tc.now iły, że poziom żyd a narnciu ńietłjicclriego nie powinien w
najbliższym ¿¿asie być wyższy od
po ć outu
ciń otacza jących jc na
rodów,,
t) ro<v,'K
- Związek Radziecki
i pi-Tistwa słowiańskie, O to walczą
łd' v dem-o-krątycznó we wszystkich
krajach świata. Aby do tego nie
dopuścić, aby i pomóc Niemcom,
tw ierdzy reakcji w Europie, aby uratować hitlerowców niemieckich
od „denazifikacji“ , a przemysł wo
jenny Rzeszy od zniszczenia •— o
to walczy reakcja światowa, po
brzękująca raz po raz .... nie tyle
szabelką, co bombą atomową.

W arsitiw o o f,Trzeciej
wojnie" i spokój Stahna

10 sierpnia. Krwawe rozruchy w Koiw
kucie. Liczba zabitych wynosi prze»
2 tysiące.

Wrzesień
I września, W Grecji odbyło się relerendum. Glosowanie ludowe przeprowa
dzone zostało w warunkach niesłychane
go tenoru tnonarchistyczno - faszystow
skiego. Według danych oficjalnych więk
szość glosujących wypowiedziała się za
powrotem króla.
S września. W Bułgarii odbyło się glo
sowanie ludowe w sprawie usttoju poli
tycznego kraju. 3,832.001 glosujących
(czyli 02,72 proc.) wypowiedziało się za
republiką.
¡2 września. Minister Handlu USA,
y.aiiace wygłosi! na wiecu w Nowym
Jorku przemówienie, , w którym nawoły
wał .do- pokojowej współpracy ze Związ
kiem Radzieckim.
15 września. Bułgarskie Zgromadze
nie Narodowe proklamowało republikę,
zgodnie z wolą narodu bułgarskiego,
wyrażoną podczas referendum.
24 września. Generalissimus Stalin
złożył oświadczenie w odpowiedzi tia
pytania korespondenta dziennika „Sunduy '
Times", w którym wyraża pewność, iż
nic ma niebezpieczeństwa nowej wojny.

Pnźdsieniik
Związek
Radziecki
jedyne
1 października. Międzynarodowy Try
wielkie mocarstwo, prowadzące
konsekwentną politykę rozbrojenia bunał Wojenny ogłosił wyrok na 22 nie
mieckich przestępców wojennych. Dwui denazifikacji Niemiec nie dał się j iiastu zbrodniarzy zostało skazanych na
zastraszyć nagonce e le m e n tó w re 
a k c y jn y c h . Na s ta n o w is k u Z S R R
wobec sprawy naszych g ra n ic za
chodnich — stawiającej - w te j

karę śmierci, trzech uniewinniono, pozo| stałych skazano na karę więzienia,
i
13 października. We Francji odbyto
się powszechne glosowanie ludowe w
sprawie projektu nowej konstytucji.
chw ili jeden z decydujących pro Większością 9.263.416 głosów prze-ivv
bierzy stosunku do, n a c jo n a liz m u 8.143.891 konstytucja została przyjęta.
niemieckiego — widzim y n a jle p ie j,
15 października. Paryska konferencja
żc Z w ią z e k R a d zie cki nie u stę p u  pokojowa zakończyła swą prace. Za
je przed krzykiem i g ro ź b a m i w o  twierdzone zostały i projekty traktatów
pokojowych z Wiochami, Rumunią, Buł
jennymi.
garią, Węgrami i Finlandią.

i i Związek .'Radziecki. ad-Tje <sobie
sprawę z szantażowego charakte
ru wszystkich
churchillowskich
gróźb wojennych. W wywiadzie,
udzielonym we wrześniu dziennika
rzowi angielskiemu W orthow i, generalissimus Stalin dat jasną oce
nę sytuacji międzynarodowej. Po
wiedział on m. in.:

23 października. >W Nowym Jorku zo
stała otwarta sesja zgromadzenia gene
ralnego Organizacji. Narodów Zjedno
czonych.
27 października. Odbyły się w Bułgarii
wybory do Wielkiego Zgromadzenia Na
rodowego. Zblokowane partie demokra
tyczne otrzymały -78 proc. głosów.

29 października. Na posiedzeniu Zgroniadzenia Generalnego ONZ Moiotow
„Nie sądzę, aby istniało rzeczywi postawił wniosek o powszechnej redu
ście niebezpieczeństwo ..nowej w oj kcji zbrojeń i o zakazie używania broni
ny“ . Wrzawa dokoła „nowej wojny" atomowej.
jest teraz ¡{łownie dziełem wojskowoListopad
politycznych agentów wywiadu, któ
rzy znajdują poparcie nielicznych u44lstupad. W Nowym Jorku rozpoczę
rzędników cywilnych. Plotki te są im ła się sesja rady ministrów spraw zagra
potrzebne jedynie po to, aby:
nicznych.
a) straszyć pewnych naiwnych po
lityków spośród swoich oponentów ■ 5 listopada. W Stanach Zjednoczonych
widmem wojny 1 w ten sposób do odbyły się wybory do Kongresu. Parlia
pomagać swoini rządom do wymu Republikańska otrzymała większość w
szenia od tych oponentów jak naj izbie Reprezentantów i w Senacie.
większych ustępstw;
19 listopada.' \Ve Fr.ancj) odbyły się
b) przeszkodzić na pewien czas re wybory do Zgromadzenia Narodowego.
dukcji
budżetów
wojskowych
w Na pierwsze miejsce wyszła partia koswych krajach;
munistycąna.
Komuniści
otrzymali
c) zahamować demobilizację wojsk 5.696.900 głosów, socjaliści 3.433.000
i w ten sposób zapobiec szybkiemu głosów, MRP 4.988.000 gibsów, radyka
wzrostowi bezrobocia w swych kra- łowie 1.870.000 głosów, PRL 907.000
, jach.
głosów. Komuniści zdobyli 186 manda
Należy jednak ściśle odróżnić obec tów. socjaliści 104 mandaty, MRP — 163,
ną wrzawę wokół „nowej wojny“ , radykałowie”— 63; PRL — 82.
1 od rzeczywistego niebezpiećzeństwa
(3 listopadi. 58 posłów. laboiil'Z'/stuw
„nowej wojny“; która w chwili obe
skich do pa; i (l entu angielskiego wnio
cnej nie Istnieje“ .
sło poprawkę do mowy tronowej króla.
To zostało powiedziane wc W poprawce tej poddają krytyce podły
wrześniu, w okresie, kiedy to kę zagraniczną rządu.
„w rzaw a dokoła nowej w o jn y“
19 listopada. Odbyły się wybory do
przybierała wprost niesamowite parlamentu rumuńskiego. W glosowaniu
wzięło udział 88,99 proc. wyborców. Na
rozmiary.
blok partii demokratycznych padło 71,8
Jak jasna jest dziś słuszność o- proc. ogólnej liczby oddanych głosów.

wej spokojnej, pewnej siebie w y
powiedzi!
Minęły dramatyczne sceny pa
ryskich posiedzeń, minęły wzaje
mne ataki i oskarżenia — w ostat
nich tygodniach mamy porozumie
nie mocarstw co do szeregu pozor
nie nieroz-wiązalnych zagadnień, a
w sprawię najważniejszej i najtru
dniejszej —- niemieckiej, obrady
mają się zacząć w Moskwie w mar
cu. Fakt, że będą one odbywać się
w Moskwie, stanowi dobry omen
dla wszystkich, którzy pragną, aby
ich rezultatem było ostateczne obezwładnienie niemieckiej zabor
czości,
Nie znaczy to bynajmniej, że w
w roku 1947 nie będzie znów dra
matycznych »cen, konfliktów i
tarć pomiędzy mocarstwami. Bę
dziemy je mieli niewątpliwie. Ale
tak samo . iewątpliwe jest, na
szym zadaniem, że sity porozumie
nia okażą się silniejsze, że te kon
flikty zakończą Się kompromisem,

,

;

22 listopada. Dimitrow utworzy! nuwy
rząd bułgarski, złożony z przedstawicieli
partii, wchodzących w skład Frontu O j
czyźnianego.
24 listopada. Wc Francji odbyt ST
wybór elektorów, którzy mają wybrać
czipnków Rady Republiki. Pierwsze miej
scc zajęła partia komunistyczna.

Grudzień
8— 10 grudnia. W Belgradzie odbyt
się kongres słowiański.
9 grudnia. Na posiedzeniu rady mini
strów spraw Zagranicznych w Nowy*1'
Jorku, postanowiono zwołać następną
sję Rady Ministrów dla omówienia spra
wy niemieckiej, na dzień !O marca 1947
roku w Moskwie

11 grudnia. Sesja Wielkiej Czwórk
zakończyła się w atmosferze zgody i po
rozumienia. Uzgodnione zostały ostaiecz
nie teksty traktatów pokojowych z sa
telitami Niemiec. Podpisanie traktatów
edbędzG się 10 lutego 1947 roku w Pa.
fyżu.
14 grudnia, '/.gromadzenie Generrlne
ONZ przyjęto uchwalę o odwołaniu am
basadorów. akredytowanych przy rządzie
jjeri, Frnrfcoi
15 grudnia. Sesja Generalnego ¿gro
madzenia ONZ przyjęta jednomyślnie re- sprawie rozbrojenia.
10
’owym Jorku w t łpo
a zakończyły się
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W TR Z E C IĄ ROCZNICĘ P O W S T A N IA KR
KONCEPCJA,
Trseeią rocznicę powołania do
życia Krajowej Rady Narodo
wej obchodzi naród polski w wa
runkach o szczególnej doniosło
ści. KRN wypełnia już swe za
danie i stworzyła podstawę dla
trwałej stabilizacji kraju,
pod
stawę, która daje nam możność
skończenia z tymczasowością i
budowę trwałych form ustroju
prawno - politycznego,
opartego
na dwu naczelnych zasadach:
niepodległości i demokracji.
Obecną rocznicę
utworzenia
Krajowej Rady Narodowej ob
chodzimy na progu nowego okre
su — okresu, któremu da począ
tek dzień
19 stycznia. Naród
nasz zadecyduje w tym dniu o
dalszej drodze rozwoju Polski.
Zadecyduje o niei w oparciu o
doświadczenia całej swej histo
rii walk ó niepodległość i demo
krację, w oparciu o doświadcze
nia ubiegłych trzech lat w szcze
gólności.
Te trzy ostatnie lata naszej his
torii, lata, które sprawiły, że z
dna upadku i niedoli narodowej,
z rozbicia politycznego
i poli
tycznych manowców wyszliśmy
na twardy gościniec ku lepszej
przyszłości —
te trzy ostatnie
lata nierozłącznie związane są z
działalnością
Krajowej
Rady
Narodowej, związane są z jej
koncepcją wywalczenia i bu
dowy Nowej Polski. Ta koncep
cja zwyciężyła i jej zwycięstwo
zaważy przytłaczająco na decy
zji narodu polskiego w dniu 19
stycznia.

dziej przewidujących umysłów w
narodzie. Była to sytuacja wręcz
tragiczna.
Musiała być sytuacja naszego
narodu tak długo tragiczna, jak
długo w jego imieniu przema
w iali i występowali
na forum
międzynarodowym samozwańczy
przywódcy,
których sanacyjna
konstytucja wyniosła na emigra
cyjne fotele ministerialne. Świat
brał ich słowa i czyny za wyraz
miarodajnej opinii narodu pol
skiego, bo przecież innego przed
stawicielstwa narodowego wów
czas jeszcze nie mieliśmy.

Co nam groziło?
Polityka londyńskiej kliki re
akcyjnej opierała się na jednym
generalnym założeniu, któremu
poświęcono wszystkie
wysiłki:
skłócić między sobą ’aliantów, ro
zerwać
front
antyhitlerowski,
odciągnąć od rzeczywistego udziaiu w wojnie przeciw Niem
com siły zachodnich aliantów i

Gospodarz lokalu, tow. Cześ
ław Blicharski opowiada:
Było to pamiętnego roku 1943
Terror okupanta
wzmagał się

ciągu tych trzech lat, aby raz
jeszcze unaocznić, czym była dla
Polski jej koncepcja polityczna,
cofnijmy się myślą do pamiętnej
nócy sylwestrowej na przełomie
1943-44 r., dp sytuacji, w jakiej

Znajdował się wówczas nasz na••‘ i'»“

|

„Noc okupacji“ — tąkun okrjp-.
śleniem nazywamy
zwykle
te
czasy. Nie ma tu potrzeby dłu
żej się nad tym rozwodzić, bo
żywo stoją nam jeszcze przed
oczami wszystkie zbrodnie hitle
rowskiego najeźdźcy. Ale była
to dla naszego narodu, nie tylko
zwykła noc, po której nastąpi (z
całą pewnością brzask dnia. By
ło znacznie gorzej.
Zapewne, naród polski nigdy
nie utracił wiary w wyzwolenie
i byłoby obelgą dla niego po
dawać to dziś w wątpliwość. Ale
czy może ktoś zaprzeczyć,
że
Wszystko zależało jedynie od na
szego własnego wysiłku i od na
szego rozumu politycznego? Sy
tuacja, w jakiej znajdowała się
Polska w okresie, gdy Niemcy
chyliły się do upadku, musiała
budzić największe obawy i naj
miększą troskę wszystkich bar

przedłużyć wojnę w nadziei, że i groziło Polsce, że po wyzwoleuda się w ten sposób uratować j niu naszych ziem decydować bępozycje reakcji w kraju. Założę- ! dą o nas bez nas, że nikt z'nami
( nie to bankruto
nie będzie się
wało krok po
liczył, bo nie ma
kroku i wreszcie
z naszej strony
Jałta przypiecze
żadnego odpotowała ostatecz
w>edzialnego
ną jego klęskę.
przedstawiciel
Czy . wyciągnęli
stwa, z którym
z tego wnioski
można by roz
emigracyjni wo
mawiać. Innymi
dzireje? Nie —
słowy:
groziło
brnęli nadal po
nam: że o tym,
drodze, k t ó r a
jak ma wyglą
wiodła naród do
dać nasz dom,
katastrofy. N a
decyzje zapadać
wet przekreśle
będą w różnych
nie rachub na
stolicach . świa
okupację Polski
ta, tylko nie w
przez w o j s k a
Warszawie.
| anglosaskie nie
Czy
istniały
zmieniło ich po
uzasadnione in
Prez. Bolesław Bierut
lityki.
teresem narodo
Wobec zacieśnienia
_____
się
u wym powody tego ślepego uposchyłku wojny współpracy wiel
londyńskiej kliki? Argumen-.
kich
mocarstw
sojuszniczych, tem, którym szermowała ona dla

pozorów, które by. pozwoliły ol?
radującym w spokoju toczyć dys
kusje.
Mieszkanie
moje
przy
ul.
Twardej 22, miało już swoje wy
próbowane walory konspiracyj
ne. Prowadziłem bowiem w jed
nym z pokojów fikcyjną pracow
nię rymarską — tak że liczny
napływ ludzi nie wywoływał żad
nych zbędnych domysłów.

oficerowie
Gwardii
Ludowej.
Wkrótce potem tow. Artur wpro
wadzi! oh. Janowskiego — takie
nazwisko przybrał na ten wie
czór dzisiejszy Prezydent KRN,
ob. Bolesław Bierut. Następnym
z kolei był ob. Rola (marsz, ż y 
mierski).
Powoli mieszkanie zapełniało
się ludźmi. W posiedzeniu brało
udział 20 osób.
Pierwsze plenarne posiedzenie
Po ustaleniu listy
obecności,
Krajowej Rady Narodowej wy żebrani zasiedli przy ustawionych
znaczone zostało na noc sylwe
s tro w ą ^ # ‘3 i;,;grudnia 1943 'roku
na

K a z im ie rz M ija ł

W yrywał a naszych szeregów
coraz to nowych
towarzyszy.
Ale równolegle w walce zacię
tej i bezlitosnej — krzepła jed
ność obozu' demokratycznego.
Wtedy to zwrócił się do mnie
tow. Artur (Kazimierz M ijał) z
propozycją zorganizowania
w
moim
prywatnym
mieszkaniu
pierwszego zebrania
Krajowej
Rady Narodowej. Należało na
tychmiast przystąpić do organi
zacji, do zamaskowania miesz
kania, do stworzenia fikcyjnych

1

r o % / ;^ ą j)a -

wa syfweśfrowa usprawiedliwia
ła liczne zebranie towarzyskie i
zabezpieczała przed podejrzenia
mi i płotkami współlokatorów.
Zbrojne zabezpieczenie .zebra
ni# powierzono . tow. Markowi
(Gen. Spychalski). Jedynie on i
tow. Artur obznajomieni byli z
miejscem1 zebrania.
W ciągu kilku dni, przed usta
loną datą poczyniono odpowied
nie zabezpieczenie wewnątrz mie
szkania. Podłogę wyłożono dy
wanami — uszczelniono okna.
Punkty zborne dla uczestników
zebrania, którzy byli- poinformo
wani, że lokal znajduj© się na
Żoliborzu, bądź na Mokotowie,
Ustalono
ńa
Marszałkowskiej,
Królewskiej i PI. Grzybowskim.
Wieczorem
pamiętnego dnia,
przybyli do mego mieszkania jako pierwsi tow. Marek i dwaj

Przed nowym egzaminem
Dokończenie artykułu tow. R. Zambrowskiego
Nie wolno" lekceważyć przeciwnfka. Nie wolno dać się złudzić
wewnętrznymi pozorami jego bier
ności. T rzeb a widzieć jego gorące
•nywą działalność w terenie P°
koskach i miasteczkach. Trzeba
Wytrwale iść śladami jego szep^n«j, oszczerczej propagandy i w
’J ^ywidualnej agitacji śmiało prze
ciwstawiać jej prawdę Polski Lu
dowej.
Aby zwyciężyć przeciwnika trze
ba znać j«g0 pjail strategiczny,
PSL stroi się w oudge piórka —
deklaruje swoją solidarność z naj
bardziej radykalnymi reformami
*Połecznymi, choć jt&go aktyw —
i^hłopi“ z Marszałkowskiej $
*»otrkowwkiej — śmieją się z tego
^ kułak. Trzeba zedrzeć masl{ę z
PSL i ujawnić nagą prawdę o tej
Partii powrotu do stosunków
Przedwrześniowyth, o pupilach
Churchillów j innych protektorow Niemiec

Ale trzeb* Wtedneć, fe n a jł**.

ZAW IO DŁA
usprawiedliwienia swej gry i
aby nie dopuścić do znormalizo
wania stosunków polsko-radziec
kich, był argument granica ry
skiej.

Sprawa granic
Taki był pretekst, bo prze
cież reakcja wiedziała
bardzo
dobrze,
że przez porozumienie
ze Związkiem Radzieckim uzys
kamy linię Odry i Nisy i że w
ogólnym bilansie zmian granicz
nych uzyskamy, a nie stracimy.
Wiedziała dobrze, chociażby wo
bec stanowiska, jakie zajął jej
najlepszy protektor, Churchill, że
swą polityką i tak niczego nie
zdobędzie, a może zaprzepaścić
okazję odzyskania Ziem Zacho
dnich. Rezultatem zabiegów re
akcji mogły być zatem nie „lep
sze“, ale jak najgorsze dla Pol
ski granice.
Nawet najbardziej idąca „pod
prąd“ polityka, nawet najbardziej
beznadziejny upór mogłyby zna-

Jak odbyło się piertusze posiedzenie KRN
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Aby przypomnieć rolę KRN w
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KTÓRA

niejszytn elementem peeselowskiej chłopskich na wsi, uprzednio uś
koncepcji wyborczej jest terror wiadamianych i organizowanych
moralny i fizyczny, stosowany powinno stworzyć taką atmosferę
przez wszystkie siły reakcji i prze siły Bloku Demokratycznego, o
de wszystkim przez bandy.
którą rozbiją się wszelkie próby
Wprowadzić dezorganizację i moralnego i fizycznego sterroryzo
zamieszanie do aparatu wyborcze wania wyboręy i sparaliżowania
go i do społeczeństwa przez terror jego woli — oto wyborcza kon
indywidualny, przez wszelkie pro cepcja organizacyjna Bloku Demo
wokacje, szantaż i szeptaną pro kratycznego. Realizacja tej kon
pagandę, sparaliżować wolę nieu cepcji wymaga jednak maksymal
świadomionego,
nieaktywnego, nej mobilizacji wszystkich sił or
ni eupoi ¡tycz nion ego
wyborcy, ganizacyjnych. Sił tych jest dosyć.
szczególnie tego z małych osad i Wszystkie stronnictwa demokra
zapadłej wg1- — Oto koncepcja PSL tyczne znaczni® Pomnożyły swoje
i band zbrojnych. Tak zamierzają szeregi w ciągu ostatniego roku.
oni wykorzystać powszechne i
PPR wyrosła od swojego I Zjaz
woln® Wybory i dlatego wołają Q
dtj (w grudniu 1945 r.) do 1 stycz
więcej tych „wolności“.
Tej koncepcji reakcji zjednoczo nia t. j. w ciągu roku o 300 tys.
ne Siły demokracji ludowej ¡prze członków, w tej liczbie ok. 200
ciwstawić muszą swe ją koncepcję tys. nowych członków .— robotni
mobilizacji sił i organizacji wy ków przemysłowych i kolejowych,
i przekroczyła pół, miliona, "\y cią
borów.*
Zbiorowe i manifestacyjne gło gu tegoż7 roku PPR znajdowała
sowanie gru p robotniczych i pra- -się pod wściekłym atakiem wszy
v miastach i gnig stkich sił reakcji, a z rąk band

.. Żona z -dziećmi pozostał« w
kuchni, a j a wespół z- oficerami
Gwardii Ludowej stałem na stra
sy przy drzwiach wejściowych.
r ° Północy zarządzono 1przer
wę w obradach. Nowy rok uczczono lampką wina. "Na twa
rzach zebranych malowało się
wzruszenie. Ktoś rzucił życzenie
za, wolność narodu...
Ciszę i skupienie przerwał nie
spodziany strzał w pobliżu. Przy
puszczaliśmy, że Niemcy nakryli
zebrąnie, ale wkrótce wyjaśnion°, że to jakiś gestapowiec w i
watował na cześć nowego roku.
Po. wyjaśnieniu - sytuacji przy-'
siąpiono ponownie do obrad.
tow , Artur odczytał w imięn>u nieobecnego tow. Wiesława,
leierat na temat aktualnych za
gadnień politycznych. I dalej po
uczyła sjg dyskusja. A gdy wyczerpąno wszystkie punkty obrad

uchwalono przesłać depesze do
rządów ZSRR, Stanów Zjedno
czonych i Wielkiej Brytanii —
w których komunikowano o u-

I ;p
iá *

Gen. Marian Spychalski
konstytuowaniu się Krajowej Ra
dy Narodowej.
Ciemno jeszcze było na dwo
rze, gdy uczestnicy historyczne
go zebrania Krajowej Rady N a
rodowej opuszczać zaczęli miesz
kanie.
Jako pierwszy wyszedł
prez. Bierut.
Od tej chwili mieszkanie moje
stało się miejscem regularnych
zebrań Krajowej Rady Narodo
wej. Trw ały przez niecały rok—
do I lipca 1944 roku.
Rozmowę przeprowadził (jol)

leźć w oczach naród
wiedliwienie,
gdyby ć
były słusznością spraw>
sem narodu.
Polityka
reakcyjnych była jedne
no niesłuszna, jak i wbr
resom narodu prowadź
tym leży tajemnica, że
towała ona nie tylko r
międzynarodowym, ale
także klęskę w masach
Polski.
Zmierzała do
największej ze wszysti
z zawrotną szybkością
powstania Krajowej R;
dowej.

KRN w ygrała i

intert

W-i

Gdy trzy lata temu v
westrową schodzili się ;
wszą sesję Krajowej
rodowej, demokratycz;
cze Polski podziemnej
krajowe agendy „Łono u“
sadzone przez sanator
satelitów, trzymały je
swej sieci spory zespć
zacji niepodległościowy ,
tały wielu nieraz najlej
laków. Aparatura delep
sobna w walizy pełne
dbsadzała zawczasu po: ;
nowała wojewodów,
itd. aż do komendantć
włącznie.
Idea Krajowej Rad;
wej, idea zjednoczenia
kich sił demokratyczni
dla walki o niepadleg
cepcja budowy Nowej
ką rzuciła KRN, żłobiła
gę nie bez oporów. A
stawimy te siły, które
prezentuje u nas obi
Kracji, z siłami, któr
skupić KRN w dniu s’
tu, trzy lata temu -¡,
widzieli ogrom przeb;
Idea KRN wygrała bi
szę narodu polskiego,
była słuszność, bo wyi
Jfpfffj ..interesy, nasz.eg
Ną przestrzeni tych
krok po kroku, dziei
szczerbi! się i kruszył
akcji, malał zasięg jej
KRN zwyciężała, jedn
raz to nowe siły, bo k
potwierdzał słuszność
żeń. Zwyciężała nie t)
ce, ale i w budownicl
Polski.
Nie ma innej drogi
niż ta,
która
żapoc
została przez KRN tr:
mu. Nie ma innej drc
dynie ta droga nie za
w okresie najcięższej
kierunku, w jakim ma
naród polski, zawyroko
historia, ten kierunek
życie. Dlatego nie ma : i
ra by zdolna była zepci
z powrotem na „londyńs
nówce. Ani w dniu 19
ani potem!
Andrzej K

NSZ i W IN zginęło ponad 1500 praktycznej działalności w masach
Akcja "Wyborcza pov
członków naszej p artii
zaw sze m a ksym a ln ą
m<
na jego terenie.
tysięcy nowych członków i
Akcja przedwyborcza i dzień 19 sil k a ż d e j partii- Wystarc
1500 zabitych
zestawienie tych stycznia będzie egzaminem a za pomnieć, że nielegalni wa
dwu liczb jest aż nadto wymowne razem szkołą dla całej naszej par komuniści przy wyborac
t° odpowiedź na ataki fa tii, a w szczególności dla 300 ty wych w 1928 r. otrzymał
szystowskiego podziemia.
głosów w Warszawie, lic;
sięcy jej nowych członków.
Koncepcja pociągnięcia wybór 1500 członków, a socjaliś
Wściekłe ataki reakcji staiy się
puklerzem chroniącym nas od na ców do zbiorowego i manifesta- Cy 50 tys- członków w ki
pływu elementów przypadkowych, cyjnego udziału
w głosowaniu rali na sw o je listy o k o ło 1
karierowiczowsfcich i obcych, zaw wymagać będzie od każdego na gipsów. 45 wyborco'
sze gotowych wciągnąć się do członka partii podwojenia i po n¡stycznych na jednego
szeregów partii rządowych, sło trój enią jego normalnej aktyw partii w Warszawie j 30 w
wem, wzmógł silę moralną, zahar ności. Jeśli
bowiem
miejska s o c ja lis ty c z n y c h na jedne
tował naszą partię.
organizacja
partyjna
normal owca w kraju —- były r
Dąże,nie do masowej, milionowej nie wymaga
od swoich człon miarą p o p u la rn o ś c i tych p
partii nie może jej rozcieńczyć. ków, aby czynni byli i wpływali również miarą aktywność
za c ji
wszystkich
c
Podwojenie szeregów naszej na swoich kolegów w swoim tere
partii nie oznacza odstępstwa od nie pracy, w oddziale fabrycznym partyij robotniczych.
Trzeba, aby każdy PP
naszych zasad organizacyjnych, czy biurze — to w obliczu wybo
nie może prowadzić do niebezpie rów członek partii, nie "aniedbu- traktował wybory sejmów
czeństwa spełznięcia do typu par jąc tej pracy, winien również roz wielką bitwę z reakcją, at
tii chłopskiej o luźnym członko winąć agitacyjną i organizacyjną dał w akcję wyborczą tył
stwie i wątłym życiu wewnątrz pracę w warsztacie pracy wśród sercu i zapału, ile poprzed
partyjnym lub do typu partii o kolegów — współmieszkańców je szej partii wkładali w w;
członkostwie n:e obowiązującym go obwodu oraz pracę agitacyjną wolucyjną, trzeba, aby
żadnej pozytywnej działalno wśród ludności w domach i blo PPR-owiec aktywnością s\
rażał członków wszystkie!
ści, a uprawniającym tylko do kach bezpośrednio w obwodzi®Szczególne znaczenie ma wre obozu demokratycznego, i
domagania się od kierownictwa
szcie aktywna praca — w m.eśoie, możemy być spokojni', że
lepszej posady iub orderu.
każ sejmowe zakończą się
Nasza partia musi być silna nie- a w szczególności na vvSi
tylko liczebnością, ale świadomoś dego peperowca w wioskowych, zwycięstwem listy Bloku D
cią. aktywnością, ofiarnością i dy blokowych i obwodowych Komi tycznych Stronnictw j Zu
scypliną swych członków,, partią tetach Obywatelskich , Demokra Zawodowych.
wymagającą od Każdego, ratoika, tycznego Bloku Wyborczego.
Roman Zambrc
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Członek Królewskiego
Tow arzystw a Naukowego

w Londynie

Montaż cystern w Mariupolskich Zakładach Metalowych

najważniejszym wy- j które zdobył w szeregu wojen, wielkiej w artości handlowej. Gdy nie pospolita i bezwartościowa,
I9 i ; j N ' 1ć r: : X :c chciał jednak tych skarbów j by tak b'-io, trzym ano by w ta* ponieważ rzadko tylko n o to w a ł,
m n maziom
że lądowanie w Nor- piMazac
¡>j.;uzać oia
białyni
ludziom —■
— bal
bał | icninicy ich miejsca pobytu, po gdzie je znalazł.
rzerwanie frontu pod j się je utracić,
dobnie jak szczegóły geologii, pól
Jednakże jeden z nich, owad
lub oswobodzenie Pa j ', .W ojny ti tych ludów " — pi* naftowych.
Badanie
geografii rwany Prophaiangopsis Obscura,
— że najważniejsze i sze Wallace — „są prowadzone zwierząt stałoby się jeszcze tru  jest nadzwyczaj ciekawy,
/est
'■’loniier, imanie roefU^eiwwskii
|,ro j tiulów dla wykonywania osłon przeciw»
;ic zwycięstwa G ier- i o b:w : i ozdoby, oraz dla pom dniejsze, niż jest ono dzisiaj.
to nie tylko jedyny znany przed m.cnlowama ciał radioaktywnych są | ko przenikliwym promieniowaniem,
nik które tinieszkcdii- i szeżenia wszelkich krzywd, za*
Zapewne, niektóre miejsca po stawiciel swego rodzaju,
ale i szkodliwe dla organizmu ludzkiego. Ulu j Należy przypuszczać, że stop ten *•
j Niemców, niż d z ia -j rć\vno rzeczywistych jak i uro bytu okazów świata zwierzęcego sam rodzaj jest tak niepodobny Ochrony
pracującego personelu, v ln t ■względu na swoje wyjątkowe własno•
niło we bran»:ji.
| jo n y d i“ . Wal.Tce pisał to w r. są zupełnie dziwaczne. Tak np. do wszystkich innych owadów, żróil! i promieniotwórcze, o n » potężne
ści znajdzie w technice różnorodne zajednak i in-n> pogląd. I «853 i na pewno nie czytał M ur- PsSudosinella reiigiosa, mikrosko że musiano dlań stworzyć
nd- współczesne larfipy roentgenowskie, pra stosowania.
»młyńskiego Przeglrdu j ksa, ale minio to bardzo slusz- pijny owad, należący do' rzędu dz5elna rodzinę. Ląc.zy on w so cu.iącc przy wielkich napięciach (do I
zriego“ za rek. IC44: j ¡' e wskazał ‘nu ekonomiczne po-, Cojlemhela,
zrtaieziony
został bie tyle pierwotnych cech. że u* mil.ona wolt) muszą być bardzo staran
O ko elektryczne
/ie najważniejszym wy j di cc wojen. ,
wyłącznie
w
krypcie
katedry waża sie go zn bardzo zbliżone nie osłaniane.
dla
Oceny barw
19 4 1 roku było
z a -j
M y w naszym kręgu kultura!» Lund w Szwecji.
go do wspólnego przodka św ier
Stosowane dotychczas powszechnie o*
i się malej siewki (ga nym, nie przypisujemy
wielkie
Ta krypta jest poza tym cie s zczy, długonogich koników pol słony oiowlane okazują się już niewy
a) w dole ż w iro w ym ; i wartości produktom zwierzęcym, kawa dla entom ologów i z innćj nych i kilku innych grup.
starczające. Ponieważ skuteczność osłon
wsx (hrabstwo w A n -i aczkolw iek'niektóre futra są dość przyczyn^’. /Jest ozdobiona rzeź
Niestetc służba generała
od wzrasta z ciężarem użytego na osłony
d raz ' ty ik o zaobser- j drogie. Natom iast całkiem drob- bą, przedstawiającą wesz w iel bywała sie w tak różnych k ra  materiału — powstaje konieczność budo
Amerykanie wprowadzili nową
Angni samiczkę tego j na ¡¡ość żółtego metalu — złota, kości jednej stopy, ssącą krew z jach, że nie wiem y nawet, w .ja wadia osłon z materiałów możliwie cięż metoda automatycznego sortowa
kich.
wysiadując:.)
ja ja ,
a oraz błyszczącego kamienia — jagnięcia
tej sam ej- wielkości. k ie j, części świata
n a trafił on
nia warzyw, opartą na elektrycz
Około 15 metali posiada gęstość wiek
w r. 1804 w pobliżu : diamentu,
ceniono
jest więcej Wesz. ma oznaczać państwo, a na wspomniany okaz'. .
nym analizowaniu barw.
i niż ciężka praca całego życia. jagnię
—
kościół, aczkolwiek
Moja ulubiona historyjkę sta szą od ołowiu, Są to przeważnie metale
Zastosowana aparatura składa
rzadkie i drogie. Rtęć Jest w normalnej
ę, ze nie tr r - tu ję ko- Prowadzim y w ojny o tc przed niektórzy ludzie tłumaczą sobie nowi ^darzenie, które przytrafiło
się
z lampy, oświetlającej przesu
temperaturze — płynna, zaś vo!iraih —
laszego
kraju
przez m ioty, r.p. wojnę boer.sk;!. a go to tv '"ównanie raczej odwrotnie... sie pewnemu Pernwiańczykowi.
wająca
się automatycznie warzy
niezmiernie twardy i trudny w obróbce.
joważ.nie. jak to czyni j uda Je się nam wejść w icll powa, oraz z dwóch układów optycz
Pewnej rtocy przestraszył go
Ś
w
i
e
r
s
z
c
z
g
e
n
e
r
a
ł
a
Ostatnio M. Ci. S, Price wraz ze współ
londyńskiego
pisma ! siedanie, chowam y je do pod
jakiś podejrzany szelest w jego pracownikami opracował w General E- nych, rzucających obraz badanego
H
e
a
rs
a
y
ziemnych
/skarbców.
?ego, aie gdyby społe-1
ogrodzie, w samym centrum L i lectric Company metodę produkcji no produktu na fotokomórki, z któ
rzadNieznany jest obszar zaffliesz- my. W ystrzelił w tym kierunku
rych jedna wyposażona jest w
ludzkie rozwinęło się f Gdybyśmy cenili pióra
również - bardzo z rewolweru, a następnego rana wego ciężkiego stopu. Składa się, on w f i l t r czerwony, zaś druga —- w zie
inaczej, wypadek ten kich ptaków, tak jak cenimy zło kania innego,
90 proc. z wolframu, a w 10 proc, — i
lany. Prądy z fotokomórek po
eć znać zna doniosłość to, ukazanie się m alej siewki w rzadkiego l szczególnie interesu znalazł zw łoki, dużego, nieznane
ńłklu i miedzi.
>
A n g lii mogłoby w yw ołać ,,go- jącego stworzenia.
wzmocnieniu przekazywane są do
go nauce, zwierzęcia. Coś w ro 
Sproszkowana mieszanina metali zo
rączkę piór“ , podobną do
Z m a rły generał Hearsay zebrał dzaju świnki morskiej, o dużym,
w odpowiednich matrycach spraso oscylografu katodowego. Porówna
mbijskicli Indian I łączki ’złota“ Charlie Chaplina. kolekcję owadów, która po jego puszystym ogonie. Zwierzę ta staje
wsna pod olbrzymim ciśnieniem. Otrzyma je on zawartość światła czerwone
¡Albo, gdyby to się było zdarzyło śmierci
przeszła
na własność otrzym ało nazwę Dlnomys i za- na masa, ogrzana następnie do tempera go i zielonego w barwie badanej
Uape
,
...
.
,
. nieco wcześniej,
mogłoby
byliczono je do
nowej
rodziny. tury. 1450 st. w atmosferze redukującej jarzyny i powoduje odrzucenie pro
Muzeum
Brytyjskiego.
lu ludów, pierwotnych jQ si,,fonH H itlera do najazdu ra
Później
natrafiono
na
jeszcze kuffczy ślę o 20 proc. swych wymiarów duktów, nie odpowiadających wy
Widziano
go
nieraz,
ja
k
wśród
aki przedstawiają du- czej na A nglię, niż na Związek
maguniom.
liniowych i formuje jednolity, nieporoć . gospodarczą. . K 1«- Radziecki. W naszym wypadku bitw y w Indiach, chwyta! różne kilka, zwierząt te g o . rodzaju.
Amerykańska metoda' sortowa
okazy
i
przypinał
szpilkami
do
N
ikt
nie
tw
ierdzi
jednak,
że
wuty blok metalowy 0 gęstości 17.
i tym względem są o- — wspomniany ptak jest w Eu
nia pozwala, oczywiście, na doklad
i W ąiiaee‘a o kółum- ropie dość pospolity, ale w pro swego korkow ego hełmu, a póź stanowiło to w historii peruwian
Otrzymywany w ten sposób nowy
wydarzenie ciężki stop daje się łatwo obrabiać i jest lic ustalenie stawianych warzy
dianach Uape. Pisze o wadzenie go do nowego kraju, niej dopiero katalogowa! je. w rięk skiej najważniejsze
szość jego trofeów była zupeł- owego roku.
wołeh ,,Podróżach po
najlepszym ze znanych obecnie ifiate- wom pod względem Wyglądu w y
mogłoby stanowić
groźbę
dla
magań, oraz na ogromne zwiększę
i Rio N egro“ . Hodomonopolistów na kontynencie.
nic szybkości samego sortowania.
znaczną iiosć ptaków,
Dziwy
geografii
papugi, które latały
Bakterie w roli królików
świata zwierzejt
. nic powracały
do
doświadczalnych
aściciei i
po pokarm.
Z punktu widzenia naukowego
:i Indianie w wielkich wartość tego rodzaju obsetwaówmeż strusie i o r ły . ; cji jest niewielka. W istocie fakt,
alv po 2 sztuki^ drobiu żc jakiś rzadki ptak pojaw ił się
Przeżywamy obecnie okres ogrom ne - mocy kontrolujemy, badamy, względnie | Stwierdzi! on, że istnieje ścisła współ/
goi rozwoju elektrotechniki. Wkracza 0_ lvfćiiuj£my całym ^zeregicin procesów, i
Normalnie działanie Witamin badane
pomiędzy procesami fiizioil6| w A nglii,
jest ważniejszy
i
m w coraz to nowe dziedziny życia .
jest na zwierzętach takich, jak: .myszy,
ii tc ptaki dla ich piór, zoologów kontynentalnych,
niż staje się jednym z wykładników', \ęj)a. dotyczących najróżnorodniejszych dzlc- głezaymj, zachodzącymi w żołądku, a króliki, świnki morskie. Konkretne re
,
. ,
,
. . . Występującymi W hkn napięciami elek*
jyły do ozdoby
męs- angielskich.
rakteryzującycb cywilizację naszej epoki.
Jednym z ciekawszych zastosowań tej tryc-z-nymi. •Z chwilą ustalenia tej wspói- zultaty otrzymać można po paru tygo
(eclinikt
pomiarowej są specjalne^ apara- | zależności możemy, śledząc zmiany na- dniach prac.
M .' Pióra papuzie
nie
Czy była nadmierna ilość tych
Rozwojowi je j towarzyszy doskonale
' "używane
przy badaniu
VV szeregu amerykańskich laborato
A'
i ....
i-..-...,...
metodami elektrycznymi, wniosko
turainego koloru,
ale :>tcków we Francji w r. lO-L-' nie się i wysubfelnianie zarówno metod, ty elektryczne
procesów fizjologicznych.
wać o procesach trawienia, zachodzą-^ riów zastąpiono ostatnio, zwierzęta do
.ino je. w ydzierając pta i Gzy brakło im pożywienia? Czy jak i samych przyrządów, służących do
.W określonych waB-unikach wszelkie cych w żołądku.
świadczalne — bakteriami. Zamiana i«me pióra
i następnie j też przybycie ich pozostawało w pomiarów wielkości ' '-frycżnych,
żywe tkanki i organy stają się /ródiem
ka była możliwa, bowiem witaminy wpiy
Posługując
się
specjalnym
aparatem,
Miernictwo elektryczno daje • -u <j0 siJ elektrycznych. Jaskrawym przykła
Wflją ‘również na rozwój drobnoustro
: w to rn jej sec w ydr c- związku z inwazją jakichś inprecyzyjne narzędzie pozna- dem są w tym wypadku niektóre gatun służącym’ do. rejestrowania prądów elek jów .
k >ry ropuchy Nowe ipio -1 uych ptaków w tyni samym ro- dyspozycji
nia, elektryczny przyrząd pomiarowy. k i ryb, tzw. „ryby elektryczne“ . Wytwa trycznych żołądka — tzw. elektrogastroStosowanie bakterii, w roli- królików
w yfastaly p takim za-| ku? Takie pytanie mógłby , sobie Przyrządy te, produkowane dziś maso rzają one napięcia elektryczne dość grafem, prof. Czagowiec of-tzymał sze doświadczalnych posiada duże, praktycz
; zadać zoolog, a odpowiedź na wo, sąTątw© dostępne i stosunkowo ta znaczne, często kilkudziesięciu woltów, reg rezultatów', mających zarówno nau ne znaczenie, gdyż skraca czas pracy do
-y żóiie
nie. Posiadają cały szereg zftiet, są d0 . U pewnego gatunku . ryb południowo- kowe jak i. praktyczne znaczenie.. 1 . 3ti godzin.
akty, przyzwoicie ubra- nie — dopomogłaby nam w zro
kladne,
czułe, proste i łatwe w obsłudze. amerykańskich, napięcie to dochodzi Jo'
inina w sile wieku, n0- zumieniu praw rządzących fauną. Wszędzie, gdzie to się staje możliwe, czterystu kilkudziesięciu woltów.
Na
ogól
jestem
zadowolony,
Normalnie w każdym żywym organiz
posługujemy się chętnie elektrycznymi
nadto: na plecach —
przyrządami pomiarowymi. Przy ich po- mie stale zachodzą procesy elektryczne
małpiej siersei; naszyj- że rzadkie zwierzęta nife mi

Nowy ciężki stop

chroni przed przenikliwym promieniowaniem

Amerykańska metoda
sortowania wariyw

Prrtdy elektryczne w żołądku *

Przyspieszona metoda
Elektrotechnika na usługach fizjologii badania
witamin

Statystyka i życie

eł;
wielki .kamień
w
walca, pas z zębów ja•az para podwiązek
i
i u kostek. Fanie nosipodwiązki.
nym potężnym
wodzu
Normalnie proces metalizowania ¡ést elektrycznego, powlekają się warstew
mówiono, że jest wła- dokonywany na drodze galwanicznej. ką szlachetniejszego metalu.
wielkich bogactw — w 1Przedmioty metalowe Zanurzone w od
Ostatnio w Bureau of Standards w Wa
liór i zębów jaguara, ¡ powiędniej kąpieli, pod Wpływem prądu szyngtoitie dwaj chemicy amerykańscy

Niklowanie bez prqdu

Chemiczna metoda metalizowania

opracowali ciekawą metodę niklowania,
niewymagającą użycia prądu. W roz
tworze wodnym soil niklowych (np.
chlorku niklu), przy zastosowaniu dodał
ko wy cli substancji chemicznych (foaforo
we sole sodu) i zachowaniu odpowiednie
go stężenia oraz temperatury roztworu,
następuje redukcja soli niklowych z wy
dzieleniem metalicznego niklu.
Na przebieg reakcji silny wpływ ka
talityczny wywiera obecność pewnych
metali, do których należy i nikiel. Zanu
rzając do powyższego roztworu przed miot metalowy odpowiednio oczyszczo
ny. powodujemy osadzanie się na nim
wydzielającego się z kąpieli metalicznego
ilikiu.
Szybkość procesu metalizowaniu żale źy od składu roztworu, oraz od objęto
ści użytego płynu w stosunku do pow.erzchni metalizowanego przedmiotu.
Przy nikł waniu przedmiotów stalowych
«<- T - r - , - * : k r , p
: ^ Wfîrrt^v
f * « « n n»-.bcrcî od H ,4u i 4 tysi^ci
!

Są one bez porównania słabsze, niż u
„ry b elektrycznych“ i wiążą się z pro
cesem pobudzenia, z tzw. stApetn czyn
nym organizmu. Każdemu skurczowi
mięśnia, każdej czynności nerwów lub
mózgu towarzyszy wytwarzanie się ‘ na
pięć i powstawanie prądów elektrycz
nych.
Siedzenie, tych zmian elektrycznych
pozwala na badanie procesów fizjologicz
nych, zachodzących w żywym orgahiżmie, które jest niemożliwe do przepiowadzenia w inny sposób.Chodzi tu często o zjawiska zachodzą
ce bardzo szybko, w ciągu setnych lub
tysiącznych części sekundy j wytwarza
nych przez bardzo małe napięcia, nieprzekraczające niejednokrotnie miliono
wych części wolta. Dlatego też musz.ą
W tych wypadkach być stosowane spe
cjalne, odpowiednio czułe i szybko dżintające aparaty elektryczne. Reagują one
na bardzo słabe podniety elektryczne i
rejestrują je na ruchomej taśmie w Po
staci odpowiednich Wykresów.
Przykładem takiego aparatu jest elek
trokardiograf, nie tylko pożyteczny,
wprost niezastąpiony dziś środek do badania schorzeń serca, dzięki rejestrowatóu przebiegających w nim prądów elek
trycznych.
W podobny sposób za pomocą przyrzę
du zwanego elektroencefalografem bada
ne są również procesy zachodzące w
mózgu.
Siedzenie metodami elektrycznymi pro
Cisów Fizjologicznych, zacbcdzącycb w
innych (ygariaah jest obecni«- cpracowy
wane praez licznych" badaczy.
Profesor kijowskiego
Uniwersytetu
litanie- !,

bi-ta:

r. - V

:tad'

.

Rozmieszczenie wojen w czasie

Prawa statystyczne odnoszą się do
procesów masowych, w których oporujemy wielkimi Uczbami elementów. Im
większe są te liczby, tym ściślej stosu
ją się statystyczne prawa.
Matematyk, Poiasort, sformułował pra
wo, określające zbieżność w czasie nie
przewidzianych zdarzeń. Prawo Poissona pozwala nam obliczyć, w konkret
nych Wypadkach, prawdopodobieństwo
zaistnienia w pewnym czasie okre-ślonyćli ilości zdarzeń rozpatrywanego ty
pu. Tak na przykład możemy o-bficzyć,
jakie jest prawdopodobieństwo, że w
ciągu roku w Lublinie zostanie zawarta
określona ilość małżeństw, lub też, że
nastąpi określona liczba narodzin lub
zgonów.
. -Okazuje-się, że istnieje_-zawsze pewna
liczba najprawdopodobniejsza, zaś licz
by mniejsze i większe od niej będą córa
mniej prawdopodobne.
Możliwe jest. niewątpliwie, że jadąc
do Monte Gario będzie się wygrywaio

•Stale; dzień w dzień, przez miesiąc; naj
prawdopodobniej jednak nastąpi przegra
na. Prawdopodobieństwo przegranej jest
przv tym ogromne.
■w angieiskśfn czasopiśmie
Naturę“
Lewis F. Richardson, iglosii niedawno
ciekawy artykuł <•> rozmieszczeniu wojen
W czasie. Okazuje się, że zjawisko zbiez
mości początków i końców wojen \y cza
sie, z dość dużą dokładnością zcadzła
się z prawem Statystycznym Poissona.

Richardscm rozważał okres 110 lat od
1820 do 1929 roku, 1 Uwzględniał jedynie
Wojny, w których, ginęło ponad i 0.000
ludzi. Rezultaty obliczeń Ujął w tabelkę,
gdzie,podał Mość lat bez żadnej, w w
wiedzianej wojny, względnie ,z Jedna
dwiema, Irzćrna, czterema i więcej wv
powiedzianymi wojnami. Podobne zesta
wlenie zrobił dla zawieranych pokojów
U dołu zaś załączył najprawdopodobniej
sza ilości teł, obliczone Według prawa
Poissona.
.
2
X = ilość zdarzeń w roku n
1
3
0
4 Więcej niż 4
9
Ilość lat z X wybuchami w0jen
62
35
2
2
Ó
ił - / , . 5 1 - 4- •» V »otirot-Krmf aa_. J .
13
34
62
1
0
0
35,5 10,2 1,9 0.3 0,1
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Profesor Quincy Wright ^ Wy|<aze.| ¿e góinym, konkretnym wypadku!
Ni«
prawo Poissona odźwierdedla rówi#? nnicj, Oipieraj ?c się na prawach siatydobrze okres czasu od 1500 ro..u d 1931
tycznych | 'rozporządzając odpowiednim
roku. W tym wypadwu Jednak nataży P0- materiałem liczbowym, można by okre
slugiwać się w obliczeniach innym' ślić współczynnik, charekłeryzujacy wow: ' '-¿I ni!:: mi.
«
jjwnezość „ u
epoki. Bvlóbv nie
Oczywiście, że ic 'Uaiemaiycz-tKr roz- wątpliwi« olijąweiTi* pożądanym, aby «,
ważania
-i---».u;:-. ; . •
cywilizacji 'udzkiej
,v niczości nwłał, dąz... u:y
........ .. . . . •
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D ro g i literatury i kulti
Trójglos pisarzy: angielskiego, francuskiego i radzi
Czy artysta może być obojętny wo
bec przemian, dakonywyjących się w
Otaczającej go rzeczywistości? —• 'Jest
to sprawa istotnych dróg rozwojowych
sztuki. Nigdy jednak nie była ona tak
aktualna jak w obecnej epoce, Stawia
jącej człowieka, 0 więc i artystę, w
öbiktzu wielkich t zasadniczych prze
obrażeń
.Podajertiy tutaj trójgłos pisarzy: an
gielskiego, francuskiego i .radzieckiego.

rozkwita najpełniej na podłożu do pcw
nego stopnia ustabilizowanym.

J. B. Priestley

•Aktualność Żerom skiego

John Boyton Priestley,
znany pu
bliczności polskiej jako "poWlcściuplsarz
1 dramaturg, (powieść „Trzej panowie
W ćywiłu“
drukował „Głos Ludu“
a sztukę
„Miasto w dolinie“ Wysta
wiono w Krakowie), należy do pisarzy
reprezentujących w literaturze angiel
skiej tendencje społeczne. Jest on zbli
żony przekonaniami do socjalistów,
Co się stanie z literaturą w najbliż
szej przyszłości? . —- stawia Priestley
üytônle. Oczywiście, odpowiedzieć na
W pytanie stanowczo i ’ jednoznacznie
niepodobna. Stan literatury w dużej
mierze zależy od stanu, w jakim znaj
Pisarzowi potrzebny jest rozumnie
duje się cały świat. Okresy wstrząsów ukonstytuowany ustrój społeczny;
pi
i konfliktów, być może ważne dla usarz nie może pracować w sposób na żdrowionia świata, sàme przez się nie
rodzą wielkiej literatury.
Literatura leży ty, jeżeli grunt chwieje mu się pod
nogami. Skoro za parę lat świat się
uspokoi —■ w przeciwnym razie : może'
łatwo unicestwić sam siebie — nastąpi
wielkie odrodzenie literatury we wszy
stkich krajach.
Okaże się wtedy możliwy nawrót do
poezji, która będzie śmiała, afirmatyw
na t chętnie czytywana przez najszer
Pozą tym radio sofijskie poświę sze rzesze w odróżnieniu od niezrozu
wysilonych lu'p rozprzffżonych
ciło Mickiewiczowi specjalną au miałych,
wierszy, jakie narzuca się czytelnikowi
dycję, uzupełnioną koncertem m u w ostatnim czasie. .
Nie ulega wątpliwości, że przerafłnozyki p o ls k ie j.
f
wana, rieurasteniczna i często perwer
■STUDIA
syjna IJeratur«, która cieszyła się po
wodzeniem
w
ograniczonych,
lecz
n ad l it e r a t u r a po lską
wpływowych sferach Europy zachod
W LENINGRADZIE
niej w ciągu lat 20-tych i 30-tych, zni
Koło rtoyjianóznawczo Uniwer knię w najbliższej przyszłości. Ale nie
aby zniknął indywidualizm
sytetu Lerdngradzkiego rozpoczęło chciałbym,
pisarzy anglosaskich. W sztuce pewien
akcję celem poznania studentów Z indywidualizm jest uzasadniony, choć
utworami literatury polskiej, czes nie należy go mieszać z „indywidualiz
mem“ , słusznie potępionym w życiu po
kiej, serbskiej i bułgarskiej.
litycznym i gospodarczym.
W zakresie literatury polskiej oPristley uznaje konieczność społecz
mówiono: krytykę starych i no nej służby pisarza, dodaje jednak za wych przekładów „Grażyny“ , bit strzeżenie.
nie mógłby pracować napraw
wę pod Grunwaldem w literaturze dę Pisarz
dobrze, gdyby był sprowadzony do
polskiej, przekłady poezji Puszki ¡roli oficjalnego propagandysty, pisząc«na w języku polskim. Specjalne go na zamówienie. Prawdziwa sztuka" to
wieczory literackie poświęcone b y  dzi się w głębi ludzkiego serca i mózgu
i me może być powoiana do życia naka
ły poezji polskiej X V I wieku („T re zem jakiejś egzekutywy.

stai do wygłoszenia wy
rze mas“ . Mówca na ws
CS %
że nie zgadza srę z typ
narzuca on wrażenie, jfll
ow i'.
typy kultury, jeden zar
wybranej elity, a drugi
— Chciałbym przede w
ślić zasadę — stwierdzi
¡-gor —
kul tui a jest jedna i .niej
>
jesi ona udziałem nielicz
;zy owijają w nią swoje
bloki, lecz że jest ona w
wszystkich ludzi i że, p o
kr* w L
określenia użyjecie: mas
« -A ‘ludzkości i Uwiń jej mo
głębi narodu bierze ona
i swoje prawe wzrostu
Szczupła garstka czy
daje się, że nią dysponu
terpretatoreni, kolporter
szeni ogólnych wartości,
nety, gdyby korzenie ic
W związku z tym po,
A rrj
pionierską rolę twórców
owej nielicznej garstki,
ty.' ktzwykło się przeciwstaw
rzy jednak nie chcą dar
do roli bariery,
broni
„klas wybranych", i nie
odizolować od losu swC;.
rftgo wyszli, gdyż byłoby
ne ze zdradą ojczyzny.
W odpowiedzi tym, ktur:
lub odrzucają poszczegó c
dowe w imię jakiejś „sum
znaczył Aragon:
Prawdą jest, że kultu,,
stanowi niepodzielną jed c sic, że nie istnieje w mm
i kultura mas, czerpie i
Wartość w formie naroc:
naród jest właśnie zestn
rym ściśle stapiają się z
sa, ponieważ naród jest ;
rej my wszyscy wyrast
t w którą kultura głęb
swoje korzenie i bierze
ię i życie. I prawdą jes
wielka kultura ludzkości
kich kultur narodowych,
przez amp
nputację tych ku
ich współ!
ótetnienie, przez

Nowe wydau:e „Wiufru ud morza“ *), kończeniu ,,WIa|ru od morza" — czczą liflltucjti ' nierealnych polityków
dyptopodjęte przez Państwowy Instytut. Wy * dumę ze siebie jako bożyszcze, a na dep matów,
dawniczy traktować należy nie tylko ja laniu wszystkich innych, białych i . żół
Bardzo w porę wydana została cenna
ko wyraz hołdu złożonego pamięci tych, czarnych i śniadych, zasadzają I prąca dra p.erugi. Poza sWą ogólni) war
Wielkiego pisarza w dwudziestą roczni gruntują swoją własną, na wyspie wy taścią literacko - publicystyczną,' rnoże
cę lega zgonu (1925 — 1945), lecz prze robiona sprawiedliwość... Tam jeszeże ona tćż sfużyć jako pożądany kotnen de wszystkim — -jako przypomnienie i wygłaszają słowo sprawiedliwość ... fam t m do tyżnowiondgo — w bardzo sta udostępnienie dzielą, które w doskonałej, jeszcze wygłaszają słowo Sprawiedliwo rannej^oprawie graficznej — „Wiatru od
formie artystycznej zawiera cenną i ; nić ści, z flegmą dusząc obiekt za gardło".. morza", jednej z najistotniejszych pozmiernie aktualną treść hlstoriozofii na
Mądrość i dar widzenia, właściwe wiej zycyj ideologicznego tsstemehtu Auto
rodowej.
kim twórcom literatury, przewyższają, ra,
'„W iatr od morza" jest bowiem poe jak się zdaje, niekiedy, zawodowe kwaBolesław Dudziński
tyckim opracowaniem dziejów plemion
Słowiańskich, rozsiadłych ongi między
Łabą i Odrą, p.emion, które w wieko wyeh, śmiertelnych zapasach z germań
ski) zaborczością tworzyły historyczne
zręby dawnego państw« polskiego.
Poglądy' Żeromskiego na złowrogą
dla Słowiańszczyzny roję germańskiego
„parcia na Wschód", na dziejowa k o  W ROCZNICĘ URODZIN
mowilość jego dziel, demuniczitość
nieczność przeciwstawienia się wszelki DOSTOJEWSKIEGO
przedstawionych typów i pesy
mi silami temu naporowi i zabezpieczę W rokit bieżącym obchodzimy mizrn:
nia dla Polski szerokiego oparcia na sio
Dostojewski w yw arł Ogromny
wiańskich ziemiach północno - zachod 125 letnia rocznicę urodzin wielkienich, nigdzie nie wystąpiły z Większą si i/o pisarza rosyjskiego, Teodora w pływ nie tylko na rosyjska, ale
łą i wyrazistością, jak na kartach ,,\Via Dostojewskiego,
i światową literaturę. Także w li 
tru od morzu1'. Książka ta ze zrozumia
teraturze polskiej widać ślady tego
łych względów łatwo trafiła na jnciens
niemiecki
w pływu u Żeromskiego, Struga, a
Najgorętszym, patriotycznym pragnie
Ostatnio również Andrzejewskiego.
niom stało się dziś zadość: nowa Polska
..Zbrodtda i kara“ , przerobiona
stanęła mocną stopą nad' Bałtykiem, a
przez sławnego paryskiego inśc&nizachodnie swe granice oparła niewzru
zutora. Gastona Baty, na scenę, oszenie na Odrze i Misie Łużyckiej. Ale
Konstanty Sir
biegla wszystkie teatry świata (gra
odwieczna Walka z niemczyzną, reprezen
towaną przez 70-miliónowe plemię poliina byki również w Warszawie), (t
tlerowskie, nie została bynajmniej zakon
obecnie święci triu m fy na scenach
czona i nie ustanie tak diugo, dopóki nic
londyńskich.
, t _________
.
. j
t ł _____ ¥
U o ¿.V L ¡Z
liedzie w ,Niemczech
wytępiony
doszczęt
-----A—
nie. duch krzyżackiej
agresji, J---¡Lj
dopók
STUDIUM L IT E R A C K IE
Niemcy nie zrezygnują ostatecznie z
W KATOW ICACH
myśli o — „powrocie“ .
Wraz ze wznowieniem „Wiatru od
W
jamach
zorganizowanego
morza" ukazała, się nakładem Państwo
przez Związek ZaWodóWy Litera
wego Instytutu Wydawniczego zwięzła
tów Polskich Studium Literackie
praca dra Aleksego Dcrugl, pil „Aktual
go przewidziane są odczyty: J. An ny “ Kochanowskiego) oraz poezji
ność Zfcronfskiegd“ (Sti.' 48).''
Louis Aragon
drzejewskiego „ Z warsztatu pisa X V I I I wieku (Krasicki).
Broszura omawia tylko niektóre elemen
Lopis Aragon
ty tej aktualności, mianowicie problemy,
rza“ . J. Przybosia „Mowa wiązana NAGRODY PLASTYCZNE '
znany jest w
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i proza“ , „Rozwój środków wyra
Polsce z wyda
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nej przed woj
zu w poezji ostatnich stu lat
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stycznych zamknięty został przy
ną p o w i e ś c i
stosunków polsko - niemieckich, wresz
„Współczesne
kierunki
poetyckie“
,
Twórczość jego przypadła na lala
„Dzwony w Ba.
znaniem plastycznej nagrody mia
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prof. Pigonia „Jak Mickiewicz pi sta Łodzi pośmiertnie Karolowi
z y ld “ uraz nie
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Nie wyczerpując, oczywiście, całości ści swoje niezwykle i odrębne miej go „Rodzaje stylów literackich“ .
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i wielkość Fran
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wej w Sofii odbył się wieczór po kowa dla Ksawerego Dunikowskie
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nej Francji jako
tów, zestawień I konfrontacji, zaryso - ści ..Zbrodnia i kara“ . „Biesy“ , święcony Mickiewiczowi z udzia go oraz nagrodę miasta Poznania
Konstanty Simonow i
pisarz, który po
wap linię poglądów Żeromskiego na „ Idiota", .,Bracia Kararnuzow“ bu łem szeregu wybitnych przedstawi dla
Wacława Taranczewskiego.
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stawił
sprawę
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cieli
literatury
bułgarskiej. Prof. Ciągle jeszcze w zespole miast
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sprawę
walki.
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głos zdobył powieścią o
Na inauguracyjnej konferencji ' UNE
slojewskiego ze względu na niesa- \ twórczości Mickiewicza.
sji i Niemiec.
ne brakuje stolicy.
lingradu pt. „Dni i noc.
SCO w Paryżu Aragon zaproszony zo
te poszukiwania autora broszury wio
nicm cieszy się również
da do bardzo pouczających rezultatów.
teatralna o zakończeniu w
Powinny być one pouczające zwłaszcza
kasztanami Prag*“ . Sprav
dlo tych, którzy w imię demagogii i fał
cje zast. gen. sekretarz;
szywej popularności radziby nadużyć na
sarzy radzieckich.
zwiska Żeromskiego dla pewnych doraż
— Gdy zastanowić się na«:
nycii manewrów politycznych.
trudności i równocześnie
tak np. w okresie wyprawy kijów
cięstw drogą literatury
ćkiej i _ zaniedbanego przez Polskę
mówi Simonow, — ¡o staj,
plebiscytu na Warmii i Mazurach Zerom
przede wszystkim swoist
aki powstawał gwałtownie przeciwko
tury. która odróżnia ją oc
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teraiur świata. Nigdy w 11
ńom z Moskwą1, przypominając, że:
ści literatura, nie była tak
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„Jesi taktem niezaprzeczonym, iż ta Mo
oa iT* Z:
łuvuui^ ) uj wviil>uzi w i zadania, jakie mają spełnić uczelnie art\
na z ludem, jego interesai
mija w wytężonej pracy _jubileuszowa ßlauer^ Aleksander Kamiński, K. Hegel,
3 * * i w urastają
r n m
. r n państwo"
* *
skwa dzisiejsza złożyła uroczystą dekla data \Vyższej Szkoły Sztuk Plastycz
n« ie«/ * ł 1
nauczania. Żakonspirowa j 1styczne
na m
miarę
i walką, jak daje się t0 z.
B. P°dcz«szyński i A. \Voliński.
c n r iff J*ko Warsztaty Reperacyjnego wą
wa —
— ii »
ó U m L
rację niepodległości Polski. Panowanie
wychodzą
poza ramy i możliwo teraturze radzieckiej na pr
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kroku“ .
Miejska Wyżeza Szkoła Sztuk Pla 
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wogrodzkiej róg stycznych w Warszawie należy do naj - tkwi w stanowisku, jakie
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Upłynęły 2 tyg. od czasu, kiedy
wyjechała Luiza. Aleksy został je
den w całym domu. Henrietta wy
ruszyła do Lyonu za sprzedażą je 
go obrazów, a gospodyni, Loiseau,
wyprawiła się na tydzień w gości
nę do krewniaków. W yjazd Lui
zy, ten fakt, że znowu jego praca
przepadła na Bóg wTie jak długo,
przygnębiły go. W dzień wyjazdu
Henrietty wstał dopiero w połud
nie Po co wstawać?
Podobny upał nie może trwać
długo, będzie burza. W ia tr podry
wał wpółzamknięte, zaczepione na
haczyki okiennice... Domek stał
przy dworcu. Był to jednopiętrowy
budynek, kryty dachówką. Sypial
nia Aleksego wychodziła na ogró
dek, gdzie rosło kilka drzew owo
cowych, i na tory kolejowe. Pocią
gi huczały, odgłosy przestrachu
zlewały się z sobą i rozdzielały...
Aleksy zapalił ostatniego papiero
sa. Myślał o rozpoczętym obrazie
i niepostrzeżenie zasnął.
Przespał cały dzień i obudził się
tylko dlatego, że zastukano do
drzwi: malec z pismem od pana
Blaina, który prosił go, aby przy
szedł do niego. Aleksy ubrał się z
pośpiechem.
Ponury Blain tym razem nie po
częstował go winogronowym mo
szczem, przyjął go oficjalnie, sie
dząc za biurkiem: „Luiza wpadła
w, Lyonie, nie powiodło się... Wzię
li ją w czasie zwykłej obławy' uli
cznej, lecz rozpoznali i, oczywi
ście, natychmiast wyprawili ją da
lej. Nie uda się jej tym razem wykaraskać, skoro bowiem powtórnie
schwycą kogoś, kto uciekł“... Blain
oddał Aleksemu zeszyt, kilka ksią
żek i walizkę, które Luiza tutaj
zostawiła. Następnie wstał, wycią
gnął do Aleksego rękę, jakby go
wyganiając; nie warto więcej przy
chodzić, poza tym on sam wyjeż
dża...
Teraz całe niebo było w białych
smugach, jak zebra. W iatr gnał
Aleksego do domu, wiejąc mu w
plecy. Kilka wielkich kropel spa
dło z nieba, jak łzy, których już
nie można było powstrzymać. Ale
ksy przyszedł do domu zadyszany
— walizka była dosyć ciężka.
Znowu rzucił się na łóżko, rze
czywiście rzucił się... Luiza, Luiza!
Jaka nierozumna, Boże, jaka nie
rozumna! I dlaczego zachciało się
jej leźć wilkowi w paszczę! Aleksy
nie zdecydował się prosić pana
Blaina, co on chciał powiedzieć —
„nie uda się je j wykaraskać" Czy
to znaczy, że ją rozstrzelają? Ko
biet nie rozstrzeliwują. Nie!... Im
ścinają głowy... Posyłają je do ko-

KTOŚ MA DWADZIEŚCIA LAT
widocsante źle zamknięta, cicho stu
kala w okno. Lekki odgłos, tuktuk, uparty i nieśmiały. Aleksy za
czął słuchać: tuk-tuk... tuk-tuktuk... Trzask gromu zagłuszył jak
olbrzymia fala deszcz, zgrzytanie,
jęki i dyszenie pociągów. Ale zno
wu skroś ostatnie odgłosy usłyszał
owo tuk-tuk-tuk...
Aleksy wstał: jasne było, że ktoś
stuka w Okiennice. Która godzina9
Trzecia!... Wciągnął piżamę i prze
szedł korytarzem do drzwi, do sa
du. Co to mogło być? Usłyszał jesz
cze, stojąc u drzwi: tuk-tuk-tuk.
Aleksy próbował popatrzeć przez
szybę w drzwiach, ale ciemna noc
przemieniła szkło w zwierciadło
i zobaczył tylko swoje własne od
bicie, niejasne i załamane w poto
kach deszczu... Tuk-tuk-tuk... Zde
cydował się otworzyć.
Tak bywa na filmach: deszcz
werwa! się ja k huragan, za nim
w mroku wścizgnęła się ludzka po
stać i zatrzymała się na progu. W
słabym świetle lampy na koryta
rzu zobaczył młodego mężczyznę.
— Co się stało? — zapytał Ale
ksy.
— Niech pan mnie wpuści —
szepnął chłopiec — jestem u kresu
sił, zeskoczyłem z pociągu, na któ
rym wiozą transport..^
— A — wyrzekł Aleksy. — Do
brze,., niech pan wejdzie.
Chłopiec wszedł. Był przemo
knięty, jakby go tylko co wycią
gnęli z wody, i zostawił w koryta-

C hłopiec oczekiwał, o p a rłs z y się
plecam i o ścianę

rzu wielkie mokre ślady. Aleksy,
zanim zabrał się do rozpalenia 0gnia w kuchni, zasłonił okno za
słoną, którą pani Loiseau chowała
tutaj od czasu, kiedy traktowano
sprawę obrony przeciwlotniczej po
ważnie. Chłopiec oczekiwał, oparł
szy się plecami o ścianę; kapało z
niego, jak z parasola, dopiero co
zamkniętego 'po ulewie. Tekturo
wa walizka u jego nóg była prze
moczona na wskroś. Aleksy .zeszedł
z okna i zapalił światło. Młody
człowiek wyglądał strasznie: po
jego twarzy ciekła nie tylko woda,
ale i krew.
— Co mamy robić? — zapytał
'Aleksy u tk w ił twarz a> poduszkę Aleksy. — Na szczęście jestem w
domu jeden. Niech pan się rozbie
i zaczął płakać
rze, osuszy— Dam panu ręcznik.
Młody człowiek zdjął kurtkę i
palni soli lub na roboty rolne do
„obozu powolnego zniszczenia“. Ich koszulę i obtarł spodem dłoni
nie rozstrze.-wują, nie, nie, nie, ich krew, ołynącą z nosa. Chusteczka,
nie rozstrzeliwują... Luiza! Na zgm którą wyciągnął z kieszeni, była
łej słomie, w ubiorze więziennym, jednym
czerwonym
zwitkiem,
z numerem na delikatnej piersi— przesyconym świeżą krwią. Umył
Aleksy jęknął- Luiza, istota życia, się pod kranem; krew ciekła nadal
w co się wplątała, ta nieszczęsna! przede wszystkim z rozcięcia w po
Aleksy utkwił twarz w poduszce przek brwi; krwotok z nosa prawie
—.
i zaczął płakać... Pociągi zgrzytały już ustał.
j dyszały, a on ciągl^|Płal\ ał— Niech pan się umyje dobrze—
powiedział Aleksy — założę panu
Pociągi zgrzytały
kiedy zasypiał i k F f y oQU
opatrunek.
się. Ale teraz była ciemna noc
Poszedł do sypialni i wrócił z
i padał deszcz. Głos gromu mi
potrzebnymi rzeczami. Kazał mło
szał się z grzechotem przecho dzieńcowi usiąść i założył mu opa
dzących pociągów. Aleksy wci> trunek według wszelkich prawi
ehał świeżość, idąc2 od otwartycii deł.
okien jadalni. Jedna okiennica,
r - Pan jest lekarzem? — zapy
tał chłopiec i Aleksemu pochle
«, Fragm ent opowiadania „Pryw abiło to. Z wymytą twarzą i nale
tme życie Aleksego Sławskiego, wol^ o a r ty s t/' ze zbioru „Łachm an za życie zaczesanymi włosami nie
znajomy okazał się wcale ładnym
200 franków “, mówiącego o
¡ronacii we F rancji, wydanego w 1943 "htopcem.
r S ito s łm e m .Daniel-, odzna
— Co teraz będziemy robili? ¿onego^w 1945 r. nagrodą G o n o u rzapytał Aleksy. — Może rozpałi-

my V piecu, aby wysuszyć pańskie
rzeczy? Ale ja tego nie potrafię, łu
czywo gaśnie mi zawsze wcześniej,
nim zdoła się zająć drzewo... Mo
że pan potrafi?
Młodzieniec przysiadł przy piecu.
— Niech pan kładzie drobne —
radził Aleksy — drobne prędzej
się rozpalają... Jutro nałupiemy
więcej, nic nić szkodzi, jestem
jeden,; nikomu nie trzeba się tłu
maczyć. N
— Czy mogę zdjąć trzewiki? —
zapytał chłopiec.
— Oczywiście, i spodnie! Przy
niosę panu piżamę, mam nadzie
ję, że została jeszcze jedna czysta
piżama—
Aleksy pobiegł szukać piżamę,
ale znalazł tylko spodnie od niej;
na szczęście chłopiec m iał w wa
lizce zapasową koszulę.
— Jaka bieda, że nie ma ani
kropli spirytusu, nawet wina!
Gdzieś w domu jest ono na pewno,
ale chowają je przede mną, ja k 
bym był alkoholikiem — biadał
Aleksy.
Młodzieniec, bowiem drżał od
chłodu. Zaraz da mu filiżankę her
baty, to mu wyjdzie na dobre. Po
stawił na kuchni wodę. Ogień roz
palił się doskonale.
— Jest pan może głodny?
— Proszę nie robić sobie kłopo
tu — odpowiedział niepewnie chło
piec.
Aleksego ogarnęły wątpliwości:
czym by go nakarmić?
— Pan zapewne nie jadł o.
biadu?
— Nie jadłem od wczoraj —
przyznał się chłopiec. — N i* znam
tej okolicy... Jestem z Saint Etien
ne. Wczoraj wyskoczyłem z pocią
gu... Myślałem tylko o tym, jak
by się z tego wyrwać! Pozostali
mówili: „Łamiesz dane słowo!“
Ale nie mogłem pozwolić, aby
mnie wywieźli jak bydlaka! Ot i
skoczyłem... Mówiłem sobie: „Mam
dwadzieścia franków, dam sobie
jakoś radę"— Lecz potem postano
wiłem nigdzie nie wstępować. Kie
dy nikogo nie znasz... Szedłem
ścieżkami, aby nie napotkać żan
darmów... Nie wiem nawet, czy są
tutaj Szwaby— A potem usnąłem
na niewielkim kamiennym murku
i co widzę? żandarmi na rowerach
0 dwa kroki!». Ześlizgnąłem się na
tę stronę murku i wtedy skaleczy
łem się. Szczęśliwie zeskoczyć z po
ciągu i rozkwasić sobie nos, jak
sukinsyn, spadając z parkanu w y
sokiego na metr! — z goryczą po
kiwał głową. — Tutaj także są
Szwaby?
— Nie — odpowiedział Aleksy,
otwierając szafę — ale wszyscy
mają takie uczucie* jakby tu byli.

Ten ryży okazał się dla niego bra
tem, wpuścił go, nakarmił, ale jest
w nim coś niepojętego— Nie umie
napalić w piecu, jakby było to nie
wiadomo oo, nie wie, oo to jest
m aquis...
— M aquis to m aquis — powie
dział Jan i poprzestał na tym.

Aleksy zresztą nie nalegał, po
myślał, że gospodyni nie będzie
jeszcze przez tydzień i w ciągu
tego czasu nie ma się o co bać.
— Jeżeli ktoś zajdzie —- rzekł—
powiem, że pan jest moim, krew
nym, który przyjechał niespodzia
nie.
Jan wybuchnął śm iechem :
— Niespodzianie, to prawda!
Długo śmieli się z tego. Ale na
tacy nic już nie zostało i Aleksy
przypomniał sobie jeszcze o pusz
ce zielonego groszku w walizie
Henrietty, wśród zapasów, których
nie wolno było nikomu pod żad
nym pozorem ruszać... Henrietta
wyskoczy ze skóry, jeżeli nie znaj
dzie tam puszki. Cóż jednak robić!
Zresztą, ona nie wyskoczy ze skó-

Pan przychodzi po zapasy ? >—
S k le p ik a rk a ro z p ły w a ła się
w uśm iechu

Aleksy podziękował.
ry... Aleksy poszedł szukać w w ali
zach, przewrócił wszystko i wrócił
z puszką. Zjedli groszek, nie za
grzewając go, i uznali, że był wspa
riiały...
— Tak! Ot co chciałem powie
dzieć... — odezwał się Jan — m a
quis to jest takie miejsce, w któ
rym kryją się ludzie z oddziałów.
To wysepka ruchu oporu, prawie
partyzanci, ci, którzy przygotowu
ją się do partyzanckiej wojny...
Tam im dają instrukcje, oficerów...
To służba wojskowa, tani ciebie
uczą władania bronią, ćwiczą w
dyscyplinie i wszelkim marszo
wym ekwipunku.
Wyrażał się całkiem otwarcie,
pouczał tego ryżego — jest w nim
coś niepojętego, zapewne, ale to
chłop pierwszej klasy... Jan, pra
wda, nie odbywał służby wojsko
wej, ale na broni zna się coś niecoś: w jego rodzinie wszyscy z po
kolenia na pokolenie byli robotni
kami w fabryce broni w. Saint Etienne, on potrafi rozebrać, utrzy
mać w porządku i władać bronią
wszystkich rodzajów i modeli... Aleksy był przepełniony podziwem,
ale chciało mu się bardzo spać.
Już dawno był dzień. Zaprowadził
Jana do sypialni, obaj wyciągnęli
się na łóżku i zasnęli snem spra
wiedliwych.

Czym nakarmić tego biednego
malca? I nagle na górnej półce sza
fy dostrzegł tacę z przygotowaną
na niej zastawą, nakrytą talerzem
— zimne mięso, jajka na twardo,
sałatka z pomidorów, ser i prawie
pełna butelka wina! Henrietta
przygotowała wszystko przed odjardem, a cm zapomniał zjeść.,.
Siedli za stołem i obaj poczuli
cudowny apetyt.
— Niech pan powie — zapytał
Obudzili się dopiero w południe
młody człowiek,
zaspokoiwszy i Aleksy chciałby jeszcze nieco po
pierwszy głód — czy oni tutaj są spać, ale Jan już wstał, słychać

było, jak puszczał wodę w kuchni.
— Trudno mi powiedzieć, praw Poza tym trzeba było wszystko

źli?

dę mówiąc, nie wiem. Widziałem
raz na drodze dwudziestoletniego
chłopca między dwoma Szwabami,
zapewne polują tutaj — to wszyst
ko, co m i wiadomo.
—- Żłe, kiedy ktoś ma dwadzieś
cia lat — powiedział Jan, miał bo
wiem na imię Jan — gdybym tyl
ko mógł nawiązać kontakt z ma
quis/
Posiłek, wino, zmęczenie uderzy
ły mu do głowy, policzki mu się
zaczerwieniły.
Aleksy nie wiedział, co to jest
maquis... Jan odłożył swój widelec
1 z niedowierzaniem popatrzył na
Aleksego: nie wiedzieć, co to jest
maquis! Skąd on spadł? Gzy też
mówi to umyślnie?
Jeżeli rzeczywiście nie wie, to
już Jan, oczywiście, nie będzie mu
tłumaczył. Jan był zaniepokojony.

z Blainem. Trzeba było się jednak
zdecydować: nie njiał pojęcia, do
kogo jeszcze mógłby się zwrócić.
Ach! Gdyby Luiza była tutaj!—
Pan Blain był w dmu. Nie, od
Luizy nie ma wiadomości. Był bar
dzo suchy, jakby mówił: mam na
dzieję, że nie myśli pan przycho
dzić codziennie i pytać mnie o Lu
izę! Nie, prawdę mówiąc, przyszedł
nie w tej sprawie, nie tylko w tej
sprawie... No tak ot... znalazł się tu
jeden... on jest jeszcze bardzo mło
dy. Obecnie, pan wie, źle, kiedy
ktoś ma dwadzieścia lat. Chodzi o
to, że on ma wielkie kłopoty... I
Aleksemu przyszło na myśl, oo
Luiza opowiadała mu o panu Blai
nie, i że on tutejszy... Jednym sło
wem, czy nie wie przypadkiem,
gdzie można się ukryć?
Pan Blain początkowo słuchał
jego zawiłego opowiadania, potem
widocznie znudziło go to:
— Nie wiem, co mogła opowia
dać panu Luiza. Nie zajmuję się
tymi sprawami, mam i tak dosyć
przykrości z powodu Luizy, czy
pan nie rozumie, że z niej ciągną
żyły i że mogą przyjść tutaj? Mo
gę tylko skierować pana... Czy to
pewny chłopiec, wytrzymały, czy
te^ inteligent w rodzaju pana? Ro
botnik? To prostsza sprawa? Po
ważny człowiek?
— Tak — odparł Aleksy — wię
cej, niż poważny. Nie znam go
długo, ale mogę za niego ręczyć...
To taki człowiek, który...
— Ślicznie — znowu przerwał
Blain. (Co za maniery przerywać
w pół słowa. Nieokrzesany grubianin). — Pan zna dom Vallier?
Niech pan zaprowadzi tam pań
skiego chłopca, pańskiego przyja
ciela... Ale nie wcześniej, aż o półnócy, kiedy już wszyscy śpią w osiedlu. Nie należy ściągać ludzi.

ohmyśleć...
Zaczęli obmyślać. Jan przygoto
wał kawę, chociaż była pora raczej
drugiego, niż pierwszego śniada
nia. Deszcz przeszedł, stało się Fr0
miennie, chłodno, niebo było nie
bieskie. No i cóż począć? Aleksy
powiedział do Jana, że najlepiej
będzie poradzić się pana Blaina...
Przyjaciółka jego mieszkała u
Blaina, pojechała do Lyonu ’ tam
ją aresztowali. Takie nieszczęście!
Aleksy przypuszczał, że Blain to
człowiek obrotny, a poza tym jest
tutejszy i Luiza miała swoje po
wody, aby darzyć go zaufaniem...
śli-.znie, jeżeli on uważa, że pan
Blain może wyciągnąć go z opre,sji, to zgoda..."
Po śniadaniu znowu położyli się
i zdrzemnęli. Chodziło tylko o to,
że Aleksemu wcale nie uśmiecha
ło się spotkanie twarzą w twarz

Chłopiec spał na łóżku z otwarty
m i ustami: żal było go budzić. Ale
ksy objaśnił mu położenie i pole
cił rozpalić ogieii, a sam poszedł
kupować wszystko, co potrzebne
do jedzenia. Jak zrobić to w nie
dzielę, kiedy wszystko zamknięte?
— Pan przychodzi po zapasy? —
sklepikarka rozpływała się w uśmiechu: pierwszy raz widziała

)

kuchnię. Zakupy Aleksego pntyjęi
z zachwytem: w Saint Etieune ni«
można było dosłownie niczego do
stać do jedzenia, nie było mowy o
tym, aby po prostu zajść do skle
piku i kupić jakiś prowiant Pomyśleć tylko, jak trudno było mat
ce wyżywić ich wszystkich! Ma
trzech młodszych braci i jego żo
na mieszka razem z nimi. Jak oni
na pewno niepokoją się o niego!
Ojciec stracił głowę w dzień jego
odjazdu, z pewnością zachorował
od tego. A Mariza... Chociaż obie
cał im, że nie pozwoli się wy
wieźć!..,
Jan doskonale wiedział, jak przy
gotować dynię i nauczył Aleksego
łuskać zielony bób.
Po obiedzie grali w karty. Oko
ło dwunastej w nocy zjedli resztki
obiadu i dokończyli pomidorów —
okazało się, że trzy kilogramy te
bynajmniej nie tak wiele.
Noc była ciemna, jak na zamó
w ie n ie . Nie spotkali nikogo ani na
ulicy, ani na drodze za mostkiem.
Dom Vallier, obwity winogradem,
był głuchy, ale przez szczelinę wi
dać było światło... Otworzył im
drzwi stary dziadek:
— A więc uciekłeś, jak wszyscy
porządni ludzie! Ernest jest tutaj,
czeka na ciebie już godzinę...
Żandarm popijał z Vallier — sy
nem. Wnuczka była czarująca, bez
wątpienia urodzona tutaj... Osiem
naście lat, nie więcej... Jan zmar
szczył się na widok munduru żan
darma: nic dziwnego — z nieprzy
zwyczaj enia.
-— No — powiedział żandarm —
jedziemy, mamy jeszcze spory ka
wał drogi... Erneście, nie zapomnij
powiedzieć Marii, że wziąłem dla
dziewczynki półtora metra czegoś
w r o d z a j u satyny i żeby przysłała
m i jej stary fartuch — tak będzie
wygodniej, niż na miarę...
*
Pani Vallier, matka urodziwej
dziewczyny, zawiązywała pakiet:
— Położysz go sobie z tyłu czy
na kierownicy roweru?
— Nie trudź się, sam sobie dam
radę... — nałożył kepi.
Jan uścisnął rękę Aleksemu:
— Z przyjemnością zostałbym u
ciebie — rzekł, prawie rozgniótł
szy mu rękę.
— Jedziemy, do widzenia... —.
żandarm śpieszył się.
♦

„

Następnego dnia Aleksy wziął
swoje płótno, pudełko z farbami
i wyruszył do w illi pana Blaina.
Sklepikarka, stojąca na progu
drzwi, przywitała go i zapytała,
patrząc na płótna i pudełko, czy
żona jeszcze nieobecna.
— Tak, tak"' — odpowiedział
Aleksy uprzejmie.
Chce pan zielonego bobu?
Przy końcu wioski spotkał dziad
ka Vallier, który odezwał się do
Aleksego z torbą do zakupów. — niego: „W itam !“. A jego wnuczka
Co panu dać? — ciągnęła, wpu
szczając go do sklepu tylnym wej
ściem.
Aleksy poprosił na chybił trafił
trzy kilogramy pomidorów, prze
straszył się, kiedy zobaczył, że
okazało się ich tak wiele, i dotknął
palcem grubej dyni: nie wiedział
dokładnie, co to jest, ale na pew
no coś do jedzenia, a nic poza tym
w sklepie nie było.
— Chce pan zielonego bobu? Zo
stawiłam go dla jednej klientki,
ale mogę, żeby się przysłużyć, nstąpić funt. Nie wolno, aby pan
zachorował w czasie nieobecności
żony!...
Aleksy wziął ten funt bobu, któ
ry sklepikarka wydostała spod la
dy. Czuł się nieco zmieszany, ale
było mu wesoło. W sklepiku „Primeurie“ (nauczył się już stukać do
tylnych drzwi) kupił Aleksy funt
wielkich brzoskwiń — wypadło
Ich b rr dzo mało — i kilogram gru
szek, tym razem utrafił właściwie.
Wrócił obładowany i zadowolony.
Na szczęście Henrietta zostawiła
mu cały chleb, a i Jan również
miał chleb w walizie, bo z chlebem
byłoby już wiele gorzej. Aleksy
miał taki strach przed kartoflami,
że prawie nigdy nie próbował ich
używać...
Jan rozpalił w piecu i zamiótł

Jedziem y, do widzenia... '

jeszcze piękniejsza i bardziej zło
cista w świetle dnia, niż ostatniej
nocy. zatrzymała się, żeby mu po
wiedzieć:
— Pańskiego krewnego już prze
prawili... nie będzie już musiał na
zbyt długo czekać przy obecnym
tempie wydarzeń! Dla takich lu
dzi, jak pan i j afc my, przychodzą
szczęśliwe dni!—
„Dla takich ludzi, jak pan i my“
— podśpiewywał Aleksy. Pchnął
furtkę sadu o wysokich drzewach,
znalazł za okiennicą- klucz od al
tanki i rozłożył się w niej.
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GŁOS WYBRZEŻA
ZW IED ZA M Y NASZE PORTY

Kronika
Wybrzeża
ROZVVOJ B IB L IO T E K I M IE J S K IE J
W GDYNI

W ciągu kilkunastu miesięcy br
biblioteka miasta Gdyni wzbogaci}»
«o
0 100 Pfoc. Po wyzwolcmu Gdyni dokupiono ogółem 4.0Ü0
tomotv o treści beletrystycznej i spo
łecznej. ilość tom ów B ib lio te k i Nau.
« * * > wynosi obecnie około 3.000:
wysokość abunamentów ustalona zosta
ła na 200 zł, co zwiększy możliwości
nnansowe B ib lio te ki dla zakupu now ydaw nictw , w dniu 32 hm.
Biblioteka M iejska otw iera filię na
Przedmieściu G dyni — Obtużu. O tw ar
P nowej f i l i i B ib lio te k i M iejskiej
jest dalszym krokiem do zaspokoję.
ma Słodu Wybtiżcźa.
l ik w id a c j a l o k a l i
K E S T A U R A C Y J N Y C Ii

Spodnie z żądaniem Zw iązków Za
w o d o w y ^ odnośnie lik w id a c ji nad™ * 'u lo k a li rozryw kow ych w Gdyni
i Gdańsku, lik w id u je się coraz więcej
restaut-acj i j berów. Ostatnio w G dy
ni zostaty zamknięte dw ie restautacje ' »Habonera'1 i „A d ria “ .
* , i J? Z lA Ł Ś W IA T A P R A C Y P R ZY
U K Ł A D A N Itl N O W E G O R O Z K Ł A D U
JA ŻD Y

w związku z wprowadzeniem n o 
wego rozkładu jazdy, k tó ry będz o
obowlązywać otj dnia 4 m aja 1947 r.
DOKP Gdańsk urządza Inform acyjną
konferencję w dniu 3 stycznia 1947 r.
o gódz. io w Gdyni, w gmachu Do
rn1’ ^olejarza przy ul. Jana z K o l
na 35.
Na.' Powyższą konferencję DOKP
Gdańsk zaprasza przedstawicieli Rad
¿układowych. Urzędu W ojewódzkie
go, K u ratorium Szkolnego, Zarządu
Miejskiego i Izby Przem ysłowo-Han
dlowej i Rzemieślniczej ceU.n uzgod
nienia i uwzględnienia potrzeb Świnta pracy przy układaniu tras po
ciągów w ruchu podm iejskim i lo 
kalnym. p rzew iduje się rów nież przy
bycie przedstawicieli zainteresowa
nych zakładów pracy z lin ii kolejowej

Tczew — Gdańsk — G dynia — Lembork — Reda — Puck — ITel, oraz
K artuzy —- Kościerzyna — Gdynia.
W A L K A Z G R U ŹLIC Ą
N A KASZUBACH
Jćsienią br. G łów ny Zarząd Polskie
go Czerwonego K rzyża u tw o rz y ł w
w Dzierzążnie pod K artuzam i na K a 
szubach, w ie lk ie prew entorium dla
dzieci zagrożonych gruźlicą. W c h w ili
ob®cnej w prew entorium przebywa
już około 500 dzieci. W Utrzym aniu
prewentorium
w ydatnie
dopomaga
Szwedzki Czerwony Krzyż.
A R E S Z T O W A N IE
W IC E P R E Z E S A S P Ó Ł D Z IE L N I
K om isja Specjalna poleciła areszto
wać wiceprezesa Spółdzielni „Zgoda“
w Gdyni, Bolesława Kim ona, pod za
rzutem niedopatrzenia przy rozdziale
towarów tekstylnych.

„CHŁOPSKA DROGA”

Od Helu do nabrzeża portu gdańskiego
Opieka nad obcym statkiem,
k tó ry zbliża się do portu, nie
lozpoczyna się z chwilą, gdy
stanie on przy nabrzeżu, by
rozładować lub załadować to
war. Większe statki, m ijając cy
pel półwyspu helskiego już otrzy
r?i Ują polskiego' opiekuna, który
bezpiecznie wprowadza je do
portu. Tym opiekunem jest pi
lot portowy.

— To, co opowiem wam o
życiu pilota będzie zawierało'
może 1 słowa goryczy, ale pro
szę nie brać tego za oznakę
2 w v k ły gw arny dzień porto zmedięcenia, lub żalu, że te.
wy. P rzy Kanale W iślanym w właśnie zawód przypadł mi v
Gdańsku stoi kilką statków, w ; dziale. Chciałbym opisać ty łk i
basenie w ęglowym
widać ¡cli jak ciężka i odpowiedzialna jest
kilkanaście. N ajbliższy dźw ig za praca pilota portowego.
nurza w lukach statku ogrom 
— Większość ludzi — nawet
ne wielopalcowe chw ytaki, które u , którzy znają życie portu, ni'
w yciągają stamtąd złom żelaz wiedzą, czym właśnie jest pilot
ny, — skrzypią przetaczane po
¡.u.'1owy. Że powinien on u-ń
woli wagony towarowe. W len
tytuł kapitana wielkiej żeglugi,
gw ar; to wybuchający naglą se
ze kwalifikacjam i swymi niczym
rią ostrych zgrzytów i odgłosów
się nie różni od kapitanów tych
syren okrętowych, to cichnący
Wielkich i pięknych kolosów mor
na chwilę w zmieszanej i mono
skich, które prują wody ocea
tonnej
gm atwaninie
różnych
nów i mórz. A praca jego,
słabszych odgłosów, wpadp na
szczególnie dzisiaj kiedy wiele
gle ostry. : szybki w arkot mo
jest jeszcze pól minowych, w ra
toru. Środkiem kanału pędzi ku
ków i mielizn dokoła portu, jest
wejściu do portu m otorówka,
denerwująca i pełna napięcia.
zostawiając za sobą długą białą
Gdy zdarzy się wypadek, że sta
smugę piany.
tek ulegnie awarii lub osiądzie
— To pilot w ypływ a na spot przy wjeżdzie do portu na mie
kanie statku — inform uje n a s liźnie, przede wszystkim bada
je d e n z p r a c o w n ik ó w .
się, czy nie ma w tym w iny pi-

W
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Tymczasowy Zarząd Wojew. Zw. Samopomocy Chłopskiej w Gdańsku
?.>vlijz«k‘ Saiuopamocy Chłopskiej woj.
gdańskiego rozpoczął ¿wą działalność w
maju 1945 r. ma więc poza sobą półto
raroczny okres pracy. Liczy obecnie po
nad 19 tysięcy członków, posiada, jako
swój dorobek, blisko 100 zorganizowa
nych gminnych spółdzielni, ponad 300
miejskich i prowadzone przez nie obie
kty przemysłowe i resztowki rolne.
Dane powyższe świadczą o potrzebie
Lej organizacji w .masach chłopskich woj.
gdańskiego, o ufności i nadziejach w
niej pokładanych, że zrealizuje ona za
mierzenia demokracji ludowej, związane
z przebudową ustroju rolnego i . gospo
darczego wsi. Rolnik, wstępując do Żwią
zku Samopomocy Chłopskiej liczy prze
de wszystkim na pomoc wzajemną i or.
ganlzacyjną w kierunku szybkiej odbu
dowy zrujnowanego przez wojnę rolnic
twa.
Cyfry powyższe mówiłyby o dość du
żym wkładzie pracy organizacyjnej w

terenie, gdyby istotnie działalność do
tychczasowego Zarządu Wojewódzkiego
Zw. Sarn. Chłop, uwzględniała potrzeby
wsi w należy tej mierzej Niestety, nie
wszystkie .powstałe spółdzielnie spełnia
ją swoje zadania. Część ogranicza swo
ją działalność do automatycznego roz
prowadzania przydziałowych i mpnopo1-PWycb towarów. Niektóre są nawet ba
zą dla prywatnych interesów, służąc wy
godnym szyldem spółdzielni.
Byty Zarząd Wojewódzki nie postawił
pracy na właściwym poziomie, ze szko
dą dla interesów wsi i odbudowy rolnic
tw a . Wykazał nieudolność, opieszałość i
chaotyczno»« w działaniu. Zabagnil on
swoją gospodarkę finansową i majątko
wą, hi®' tylko nie Wykorzystał dość do
brej sytuacji na tak Ważnym terenie. jak
Wybrzeże, dla stworzenia sofcie stałych
podstaw materialnych, lecz raczej pozo
stawił po sobie wiele niewypełnionych
zobowiązań pieniężnych.

. Rolnicy pow. morskiego

się za blokiem
Vám m iwW sÑ opowiadajq
5 tys. osób na wiecach przedwyborczych
t e a t r y

MIEJSKI „Wybrzeże“ GDYNIĄ, Plac
Grunwaldzki, wtorek i środa o godzlnić
19.30 „Rewia sylwestrowa“ .
MARYNARKI
WOJENNEJ, GDY
NIA, Skwer Kościuszki, wtorek i środa
o godzinie 19.30 „Nieboszczyk pan Ple“
— sztuką Cliapis w reżyserii j z wystę
pem J. Merunowięza, dekoracje Haupta.
DRAMATYCZNY, SOPOT, Rokossow
skiego 41, sztuka Rogera Ferdinanda
„Szczeniaki“ w reżyserii J. Merunowicza, wtorek i środa o godzinie 19.30.
POLONIA GDAŃSK - WRZESZCZ,
al. Rokossowskiego, wtorek i środa o
godzinie 18 „Antygona“ — Spfoklesa.

KINA
GDYNIA „Warszawa“ — Gunga-Din,
„A tlantic“ — Niebo jest dla was.
GRABÓWEK „Fala" — Samotny ża
giel.
c ,h VLONIA „Promień“ — Piętnasto
letni Uapitatli

GDAŃ$k „Światowid1 — Szczęśliwa

W ostatnich dniach w powiecie mor
skim odbył się szereg wieców i maso
wych zebrań, w których wzięto udział 0kolo 5.000 osób. Uczestnicy tych zebrań
zdecydowanie opowiedzieli się za Blo
kiem Demokratycznym. Na zebraniach
występują oficerowie i żołnierze, którzy
serdecznie są witani przez miejscowy
ludność.
••/

W jednej tylko gromadzie WierzchucjnomiLWiecu, gdzie przemawia! Wojsko
wy Brodowlcz, zebrało się ok. 300 osób.
Ludność kaszubska \y całej p.ełnł mani
festuje swe przywiązanie do Wojska
Polskiego, które swym ofiarnym wysił
kiem odzyskało nasze Ziemie Zachodnie
i które mocno stoi na ich straży(J)

fidynia w komunikacji kolejowej
między Szwecją a Wągrami
Z chwilą uruchomienia między Trelie- ładunki towarowe. Wzmożony ruch tran
borgtóm w Szwecji a Gdynią komunika zytowy uez-ynit koniecznym uruchomie
cjj morsko - kolejowej, odbywającej sie nie w listopadzie br. drugiego promu
promem, „stworzone zostały warunki do „Siarkę“ . W ostatnich tygodniach prom
Uruchomienia tranzytu kolejowego tn. zabiera każdorazowo po kilkanaście wa
tan. - ż Węgier do krajów Skandynaw .- gonów towarów tranzytowych. Również i
akich.
transporty ezóphoslowackie, przeeliódzą
Od 1 sierpnia br. przewóz towarów cutranzytem przez Gdynię do Szwecji,
tranzytowyjth z Węgier do państw skat) Norwegu i Danii korzystają z promudynawskich i odwrotnie odbywa się na Uruchomienie
komunikacji
kolejowej
zasadzie^ konwencji międzynarodowej o między Gdynią a Szwecją znacznie przy
przewozie towarów kolejami żelaznymi czyniło się do ożywienia "ruchu tóWaroOstatnio tą drogą -idą coraz' częstsze’ wego w obu naszyć portach

trzynastka. .
SOPOT „Bałtyku _ Jgzabel „Polo
nia“ — „iLnJ?5 bez posagu.
WRZESZCZ „Bajka“ — A imię ich
milion.
OLIWA „Polonia“ _ Si,ary Lord
fLUPSK „Polonia“ - . Jej pierwszy
bal
7 B ł w „Wista“ - Uwoa,iciêL1.
i w pierwszy dzień świąt Bożego Naro
ŁĘBOb k „Fregata1 — 2ami«¿ć śnież- 1 dżenia na uuey Chylońskiej w Gdyni ea
na.
inoehód osobowy jadący z nadmierną
szybkością‘ Wjechał na chodnik, w tłum
S /P IH B,fiWewa“ - Daleka ^ r°ea.
W EJHEftowQ „Ś w it“ — Nówp D0 osób powracających % rannego nabożeń
koleni®'
stwa. Cztery osoby odniosły poważne
obrażenia.
Wypadki samochodowe zdarzają sie
ostatnio coraz częściej. Najczęstsza ich
przyczyną jest nadmiernie szybka jazda

Walczymy z wypadkami samochodowymi
Czas skończyć z bezkarnością szoferów

pÓm

S T b l iź h ie m u

lota
portowego.
Jaka
wielka
jest zatem jego odpowiedzial
ność. Za uszkodzenie statku, lub
przedłużone zatrzymanie go w
porcie płacim y państwu, z któ
rego statek przybył, dziesiątki
a czasem i setki tysięcy złotych
Pilot musi dokładnie znać port
I okolice, musi mieć pewną rę
kę i szybką orientację.
— Czy w chwil-, gdy pilot do
staje się nu pokład statku, on
właśnie obejmuje nad nim ko
mendę?
— T a k ,, kapitan statku obo
wiązany jest oddać mu miejsce
mt mostku kapitańskim, ale z
tym właśnie byw ają czasem kło 
poty. .Zdarzają się tacy uparci
kapitanowie,
którzy
niechętnie
ustępują swego miejsca,- zdaje
im się, że oni, znający dosko
nale swój statek wprowadzą go
lepiej do portu, niż pilot porto
wy, k tó r y po raz pierwszy znafazł się na pokładzie obcego
statku.
K ilkakrotnie
m iało, to
miejsce, ąie większość kapita
nów rozumie, że. nie pozwalając
pilotowi spejnję swoich obowiąz
ków, przyjm ują z kolei na siebie
wielką odpowiedzialność.
Kilka
miesięcy temu jeden z zagra
nicznych statków, mający uparlego kapitana, wjechał na m ie
liznę. Nie było w tym żadnej

W trosce o wieś i odbudową rolnictwa

TYGODNIK PPR
D L A

Tego samego dnia — w parę
godzin później rozmawiamy z
jednym 2 pilotów. Jśst to wy
soki i barczysty
mężczyzna.
Energiczny wyraz twarzy, by
stry Wzrok i spokojne, opanowa
ne ruchy.

rozpocząć stanowczą walkę z wypadku
mi samochodowymi. Czas już nareszcie
ukrócić jazdy kawalerskie szeforów. Mi
licja Obywatelska powinna zwrócić bacz
ną uwagę na ruch saflsochodpwy. Za
niedozwoloną szybkość muszą być sto
sowane, tak wysokie kary* które by unie
możliwily harce samochodowe. Jednoczę
śnie szoferzy winni wypadków jsamooho
dowycli powinni pokryć straty poniesie
..
-11Tj«*-

naszych
portów
Stocznie polskie

winy pijota i wszystkie konsek- zdobywają zaufanie
wencje tego wypadku poniósł zagranicy
Kapitan.
Stocznie
nie mają «
swej
■i
f f o
IW z.uIV, polskie l,,v
" oj trądy7
—- Dlaczego
w s p o m n ia ł
pan ! Cjj przedwojennej- Dlatego też trudno
uli

p o c z ijtk ó , że o p o w ia d a n ie je - j się dziwić, że zagraniczne towarzystwa
żeglugowe z pewną niechęcią i nieufno
ścią zgłaszały
w, stoczniach polskich
pierwsze poważniejsze remonty swoich
jednostek. Przed naszymi stoczniami
stanęło poważne zadanie zdobycia sobie
zaufania. I właśnie dlatego wszystkie na
prawy, których dokonano w ciągu całe
go roku pracy mają tak doniosłe znacze
nie. Nie chodzi tu o ten czy inny remont,
chodzi o to, że początkowe' prace na-,
szych stoczni stanowić będą o ich powo
dzeniu i opinii, jaką zdobędą sobie za
granicą na długieJetas
, .

go o pracy będzie m iało ppsm
goryczy? Wiemy, jak ciężka Jest
iO praca, ale wiele prac w porcie
jest ciężkich i wymaga poświę
cenia.
— Tó jest sprawa trudniejsza
1 sięga w psychikę każdego ma
rynarza,. oficera . m arynarki i ka
pitana. Gdy kończyliśm y szkoły
morskie,- każdy z nas m arzył o
tym , że będzie kapitanem w iel
kiej i pięknej jednostki, że prze
mierzy oceany i morza. W y s ta r
czy czytać literaturę
m aryni
styczną, - żeby zrozumieć, czym
jest dla marynarza ' jego statek.
Ten statek z banderą ojczystego
kra ju na maszcie i z dźwięczną,
bliską sercu nazwą w ojczystej
mowie. Oczy najbardziej zahar
towanych ludzi moi za zachodziły
izami w chw ili, gdy musieli sw ój
statek pożegnać.
M y, piloci, właśnie pozbawieni
jesteśmy własnego statku, choć
życie nasze tak ciągle związane
jest z morzem. Raz po raz u j
muję w ręce stery obcych okrę
tów, na krótką chwilę staję na
mostku kapitańskim, by wydać
rozkazy, ale statek jest mi obcy,
a trasa niezmienna — od pół
wyspu helskiego do nadbrzeży
portów. To, czym powinien być
dla nas -okręt, zastępuje nam,
cały port i całe jego ruchliwe
życie.
A. S.

Są dwie zasadnicze wartości pracy
stoczni: dokładność i sumienność w w y
konaniu remontu — to wartość pierwsza
i zasadnicza. Druga — nie mniej ważna
— to terminowość Wykonania zleconego
remontu. Jak wiemy, statek, który z po
wodu mniejszego czy większego uszko
dzenia został zatrzymany w porcie i od
dany do naprawy, traci na czas trwania
remontu aWą wartość jako jednostka dó
chodowa. Dlatego też każdy dzień przed
iużająęej się naprawy ma dla właścicie
li, statków wielkie znaczenie. 1 zawsze
wybiera się stocznię taką, która naprawy ,
wykonuje szybko i sprawnie.
Jak widzimy, w takich warunkach odbudowywujące się z gruzów stocznie
polskie miały przed sobą trudne zadanie
— musiały wytrzymać konkurencję, wie
lu stoczni zagranicznych, mniej "znisz
czonych, posiadających więcej fachow
ców i długą tradycję — mimo to stocznie nasze wyszły z ie j konkurencji zwy
cięsko. _ Świadczą o iym przede wszy
stkim liczne listy pochwalne nadesłane
z zagranicy, które stwierdzają, że napra
wy w naszych stoczniach były wykona-'
ne i szybko i solidnie. W ien sposóh
Polskie Stocznie zdobywają sobie powo
li^ zaufanie i dobrą opinię, co przyczynia
się do tego, że córaz więcej prac zosta
je im powierzonych.

Wystarczy zajrzeć do naszych stoczni,
by'-stwierdzić, że zawsze W dokach sto
ją liczne zagraniczne okręty, wystarczy
Dokonali tego wszystkiego łudzić.' hoł
porozmawiać z ekipami stoczniowymi
dujący panamikolajczykowskiej „wierze,
czuwającymi, o każdej porze dnia i no
ujmujący w tjm swoisty sposób cele i
cy by w razie drobnego uszkodzenia sta
zadania organizacji Samopomocy, Chłop w lutym
tku w porcie w ciągu kilku minut być
skiej.
,
Dochodzenie w sprawie Rudolfa Hos już na miejscu, j dokonać naprawy.
Na skutek lustracji przeprowadzonej
(S)
prze/ przedstawicieli Prezydium Zarzą sa — komendanta obozu w Oświęcimiu
zostało
zakończone.
Obecnie
Prokuratu
du Glowuego Zw. Sam. Chłop- postano
wiono pu stwierdzeniu fatalnego stanu ra Najwyższego Trybunału Narodowego
EKSPORT PORCELANY
rzeczy zawiesić w czynnościach urzędu jest w trakcie wykańczania aktu oskar
I KRYSZTAŁÓW DO DANII
żenia
w
iej
sprawie.
jący jeszcze w listopadzie Zarząd WoProces Rudolfa Messa odbędzie się w
Nasz przemysł ceramiczny
rozwija
jeWodzKi Zw. Saip_Chłop, w Gdańsku.
coraz żywszą działalność eksportową.
Na konieczność tej decyzji wpłynęło lutym 1917 roku w- Warszawie.
Do Danii wystaliśmy już kilka transpor
również zbliżające sic przejecie agehd
tów^ kryształów, porcelany i innych w y
Izby Rolniczej.
robów. Duński statek „Yrsa“ w dniu 22
W dniach 33 i 33 listopada br. Prezy
dium Zarządu Głównego- Zw. Satn. zwiedzają kopalnie Sią&ka hm. zabrał z 'Gdyni 355 ton drobnicy,
w tym również większą ilość wyrobów
Chłop, w osobach prezesa ob. Janusza i
Delegacja polskich górników z Bel
wiceprezesa ob. Króla powołało w miej gii, która przybyła na kilkudniowy po przemysłu ceramicznego. Poza tym na
sce dotychczasowego nowy tymczasowy był do kraju, powitana została na dwor pokładzie tego statku odesłano do Danii
transport wikliny:
Zarząd Wojewódzki Złożony z działaczy cu
kolejowym w Katowicach
przez
Samopomocowych- Prezydium iymczaso- przedstawicieli związków zawodowych
POWROT TRAWLERÓW
wego Zarziądu zostało dobrane pod ką z terenu województwa śląsko - dąbrow
Z POŁOWÓW DALEKOMORSKICH
tem fachowości, energii i oddania pracy skiego.
san1opnTn oc ow cj .
W dniach przedświątecznych powró
Pi- krótkim
odpoczynku
delegacja
Zarząd Główny Zw. Sam. Chłop, na- zwiedziła kopalnię „W ujek“ w Katowi’* cił do swej bazy w Gdyni trawler da
łożył na nywe prezydium obowiązek j cacli, zjeżdżając, do podziemi. W pod lekomorskie „Ławica“ przywożąc z po
łowów na Morzu Północnym 70 ton
uzdrowienia
• vl, JW prac
P1 woj. zarządu, postawie zifeniiach delegaci górników, przebywa
nią jen na odpowiednim poziomie i reali ją c y c h na emigracji w Belgii, w . bez ryb, przeważnie śledzi.
zację zatiań statutowych Zw. Sam. pośrednich rozmowach z - pracującymi BUDOWA HOOWNIKOW DLA GAL
Chł-OP- na lerenie województwa gdań mieli możność poznać naszą rzeczywi
Stocznia nr 13 w Gdyni otrzymała jak
skiego . Tymczasowy Zarząd Woj. Sam. stość.
'
J' ;
wiadomo zamówienie z GAL pa budo
Chłop, w, Gdańsku będzie czynny do
Następnie delegacja zwiedziła ośrodek wę holowników. I\ażdv z nich będzie
c z a j!. wyboru nowych władz Związku ntieszkajny kopalni „W ujek“
, . zapozną.
.
posiadał maszyny 0 mocy 100 P. P!anv
zgodme ze statutem.
jąc się / warunkami, w jakich miesz- zostały juz sporządzone i zatwierdzone
S. Adamiec
i kaja górnicy i ich rodziny.
| Rozpoczęcie robót’ nastąpi niebawem

Proces Hossa

Górnicy polscy z Belgii

Rozbudowa Gazowni Gdańskiej w 1947 roku
150.000 m. sześciennych gazu dziennie
Gazownia Miejska w Gdański) należy j fychczas niecałe 11, milionów zt. Wyóat-1 szek J Podgórze
dp najpiękniejszych obiektów przemy- J te są znikomo małe wobec widomi2) Przyłączenie sieci ..azowei do Gdv
siowy eh na Wybrzeżu. Podczas działań liardowej wartości zmontowanego oBlek- ni, gdzie uprzednio przeprowadzona
° * 0 bę
y
wojennych dzięki szczęśliwemu zbiegowi ¡tu przemysłowego. Dla porównania moż dzie rozbudowa miejskiej sieci, zaś \v
okoliczności nie uległy całkowitemu zni- j na dodać, że ófłbujfowa, np. gazowni Oliwie odbudowany zostanie zbiornik wy
sźczeńiu urządzenia produkcyjne, nato-1 warszawskie!' o podobnej długości sieci równawczy. Zdolność produkcyjna ga
miast sięp gazową i zbiorniki przejęły j przewodów kosztowała 150 milionów, zowni wyniesie wówczas 150 tysięcy
nasze władze w stanie kompletnej dewa
- Odbudowywano dotychczas gazownie metrów sześciennych gazu dziennie.
stacji.
gdańską etapami i ta metoda bedzie
Planuje się róAmież odbudowę wielu
Pierwsza dotacja w kwocie 50.000 zt stosowana w przyszłości. W dziale roz urządzeń technicznych dla usprawnienia
na odbudowę gazowni została wpłącona budowy sieci przewiduje się w 1947 r.: i udoskonalenia produkcji oraz urucho
przez GDO pod koniec lipca ub. roku.
Ił Zasilenie gazem dzielnic Gdańska mienie dalsi; ,ćh 1.400 latarni gazowych.
Odbudowę poprowadzono sposobem go mniej zniszczonych, a połączonych z ga W roku wię £ przyszłym^ będziemy mieli
spodarczym. W tym systemie większą ro zociągami wysokiego ciśnienia. Gaz rozwiązany ^ . oblem oświetlenia ulic w
lę, niż-fundusze, odgrywa) zapal do pra otrzyma Orunia, Sianki, Siedlice, Pictra- Gdańsku.
(w .)
cy, entuzjazm, ofiarność, twórcza ambi
cja całego zespołu pracowniczego.
Pokonywano piętrzące się przeszkody j
fanatycznym wprost uporem, poświę- j
cając pracy nawet część
odpoczynku 1
nocnego, byleby w terminie najszybszym j
oddać gaz do dyspozycji społeczeństwa i
gdańskiego. Nie szczędząc trudów i w ! W siedzibie Kola gdańskiego Z\*'iązku cel .500 kg cukru, 920 puszek różnych
warunkach częstokroć niebezpiecznych Uczestników Walki Zbrojnej o Nlepodle konserw, 500 kg biszkoptów, 130 par
dla życia, załoga gazowników gdańskich, gtość i Demokrację odbyła się gwiazdka obuwia i większą ilość odzieży.
którzy_w większości rekrutują się z fa_ dla dzieci członków Związku i sierot po
Bogate dary gwiazdkowe powstały /.
chowców
warszawskeh,
zaopatrzy*?1 pole-b-ch. Wielką radość wywołało zja ofiarności społeczeństwa. Na .en cel
Gdańsk w gaz w terminie wcześniej wienie się wśród dzieciarni św. Mikołaja, zebrano w gotówce 39 tys. złotych. Po
szym, niż można byfo tego oczekiwać który obdarował wszystkich paczkami, nadto uzyskano przydziały w naturze i
w najśmielszych przewidywaniach. Dziś zawierającymi słodycze, owoce, obuwie PCK i gdańskiej Opieki Społecznej, któ„ „ ¡lepszym gafunk" mamy
/»'iązkowi
artykuły '
Jednocześnie . upatrzono MS
vd6v
* Lin:;
ńone następnie we
krawieckiej na stiten ł ?-? o. uh« *«
znę dziecięcą.

Gwiazdka dla dzieci uczestników walki zbrojnej

o niepodległość i demokrację
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fiffkrc dziedzictwo przemysłu węglowego
Potrzeby inwestycyjne
po trzydziestu latach rabunkowej gospodarki
Węgieł jest podstawą
naszej
odbudowy i ostoją naszego ży
wa gospodarczego. Wszyscy z
«znaniem i wdzięcznością w ita '
my stałe sukcesy naszego prze
mysłu węglowego. Aie mało za
stanawiamy się nad tyra, w ja
kim stanie jest polskie kopalnic
two węglowe. Gzy przemysł wę
glowy podoła wielkim zadaniom,
jakie spadają nań w okresie pla
nu trzyletniego? I czego potrze
ba, aby górnicy nasi wydobyli
w 1949 roku 80 milionów ton
węgla?
Wśród wiełu potrzeb przemy
słu węglowego na pierwszy plan
wysuwają się inwestycje.
Po
trzeby te są ogromne, o wiele
większe, niż można by przypusz
czać, jeśli sądzić powierzchow
nie, na podstawie dotychczaso
wych błyskawicznych postępów
naszego górnictwa. Oświetlenie
tego zagadnienia znajdujemy w
artykule inż. Michała Bajera w
specjalnym numerze „Przeglądu
Górniczego“, wydanym z okazji
Kongresu Techników Polskich w
Katowicach.

Ogrom ny bilans strat
Swoje wywody inż. Bajer roz
poczyna od zobrazowania stanu
wyposażenia naszego
kopalnic
twa węglowego w okresie przedwrześniowym.
Stan ten daleki
byl od ideału. Wskutek najroz
maitszych przyczyn postęp tech
niczny nie utorował sobie drogi
do naszych kopalń. Koniunktura
nigdy jakoś w ciągu 20-lecia
1918— 1939 nie dopisywała prze
mysłowi węglowemu. Kilkakrot
nie obliczano potrzeby inwesty
cyjne przemysłu węglowego, ale
na, tym też kończyło się. M e

chanizacja prac wydobywczych
i transportowych pod ziemią nie
odnosiła sukcesów.

Okupacja niemiecka
dopełniła miary
W okresie od roku 1939 do
1945, tzn. do czasu wyzwolenia
kraju, hitlerowcy uprawiali w
naszym górnictwie gospodarkę
typowo
rabunkową.
Potrzeby
wojenne
dyktowały
Niemcom
konieczność
coraz
większego
wzmożenia produkcji przemysłu
węglowego na terenach okupo
wanych w Polsce. Stosując pra
cę przymusową i forsując za
wszelką cenę wydobycie, zdołali
oni podnieść produkcję w Zagłę
biu Staropolskim do 144% sta
nu przedwojennego, a w Zagłę
biu Opolskim do 111 % produkcji
1938 r.
Ale zarazem nie uczynili
w
gruncie rzeczy niczego, aby pod
nieść stan wyposażenia, technicz
nego kopalni.

Autor oblicza potrzeby inwe
stycyjne przemysłu ' węglowego
w ciągu trzechlecia planu na
1.120 — 1.135 milionów złotych
według
cen
przedwojennych,
wliczając w to także koszty bu
dowy nowych kopalń i zakładów
pomocniczych oraz m ie s z k a ń ro
botniczych.

że plan inwestycyjny na rok
1946 jest pierwszym planem,
jaki został opracowany i jest
realizowany po uzyskaniu nie
podległości w 1919 roku. Mię
dzy pierwszą i drugą wojną
światową, a więc na przestrze
ni 20 lat, raz tylko, w 1935 r
powstał trzyletni program in
westycyjny,
bardzo
zresztą
skromny, ale do realizacji te
go planu nigdy nie doszło. Go
spodarka kapitalistyczna kon
cernów nie mogła opanować
trudności i nie zdobyła się na
wysiłek finansowy, tak niezbę
dny dla zapewnienia
kopal
niom utrzymania ich zdolności
wydobywczej na pewnym sta
łym poziomie. Upaństwowienie
przemysłu węglowego otwiera
dla tego przemysłu nowe ho
ryzonty rozwojowe“.

Przeszło miliard zł
przedwojennych

Autor dalej szczegółowo ana
lizuje plan inwestycyjny na rok
Ogrom potrzeb
1946 i stwierdza, iż państwo nie
inwestycyjnych
poskąpiło olbrzymiej sumy 2
W ten sposób nasz przemysł miliardów zl na potrzeby prze
węglowy jest obecnie właściwie mysłu węglowego. Ale zarazem
w stanie poważnego zdewasto autor wskazuje na konieczność
wania. Złożyły się na to dwie jeszcze większych wydatków na
polityki rabunkowe: przedwrześ- ten cel. Musimy bowiem odro
niowa, obliczona na maksymalne bić nie tylko to, co zostało za
zyski, i wojenną, niemiecka, o- niedbane przed wojną i nie tylko
bliczona na maksymalne wydo-1 to, co Niemcy zdewastowali- Mu
bycie, możliwe do wyśrubowania simy inwestować więcej, niż
w jak najkrótszym czasie.
trzeba było inwestować dawniej
Objąwszy taki ciężki spadek, dla podtrzymania zdolność* wy
Polska Ludowa zabrała się do dobywczej kopalni. Musimy in
gospodarowania
według zgoła westować z myślą o tym, iż
chcemy zwiększać wydobycie i
innych zasad.
„Trzeba z uznaniem podkre podnosić wydajność pracy górni
ślić — stwierdza inż. Bajer — czej.

(a)

Kopalnia „Wiktoria“. Widok ogólny

Czy możemy eksportować
artykuły żywnościowe
Musimy wykorzystać dobrq koniunkturę
na rynku światowym
Zdawało by się, że przy obec
Dzięki nadspodziewanie wiel
nej naszej nędzy aprowizacyjnej, kim sukcesom tegorocznej kam
przy deficycie zbóż, mięsa i ich panii cukrowniczej, wyproduko
przetworów, przy dotkliwym bra waliśmy już W toku bieżącej
ku tłuszczów roślinnych i zwie kampanii 372 tys. ton cukru. Jest
rzęcych nie może być nawet mo to ilość o prawie 120 tysięcy
wy o eksporcie artykułów żywno ton większa, niż pierwotnie za
ściowych z Polski.
planowana.
W rzeczywistości jednak nie
Powstaje jednak pytanie, czy
możemy i nie powinniśmy kate nie byłoby rzeczą bardziej celo
gorycznie odrzucać myśli o eks
wą eksportować mniej cukru, ale
porcie żywności. Bliższe zbada za to więcej przetworów cukro
nie sprawy doprowadza nas do wych, a przede wszystkim cu
wniosku,
iż nasze możliwości
kierków, których produkcja już
eksportowe w tej dziedzinie są
obecnie przekracza zapotrzebo
znacznie większe, niż można by wanie rynku
krajowego?
przypuszczać na pierwsze spoj
Jest
rzeczą
najzupełniej
jasną,
rzenie.
iż
w
y
g
o
d
n
ie
j
n
a
m
je
s
t
eksporto
Była już mowa w naszej pra
sie o eksporcie jaj z Polski. Nie w a ć w y r o b y c u k ie rn ic z e , n iż cu
kier. W cukierkach bowiem eks
możemy wprawdzie mówić o
portujemy
większą ilość pracy
nadprodukcji jaj w obecnym onaszych
zakładów
przemysło
kresie, lecz szybkie postępy ho
wych,
a
ponadto
przetwory
owo
dowli drobiu stworzyły już pe
wien kontyngent
nadwyżkowy,1 cowe i inne wyroby krajowego
którego eksport pozwoli nam na przemysłu spożywczego, jak rów
przywóz z zagranicy innych, tań nież pewne pochodne przemysłu
szych i bardziej potrzebnych dla cukrowniczego. Dlatego możemy
wyrównania bilansu aprowizacyj uznać za bardzo korzystne zjawi
nego kraju artykułów żywnoś sko eksport cukierków do Szwe
ciowych,
a przede
wszystkim cji (po 100 ton miesięcznie) oraz
przygotowany wywóz naszych
tłuszczów.
wyrobów cukierniczych do An
Cukier czy cukierki?
glii i Francji.
W takiej samej sytuacji jes
Przetwory ziemniaczany
teśmy w szeregu innych gałęzi
wytwórczości * środków żywnoś
Już w roku n)46 uzyskaliśmy
ciowych.
dobry urodzaj ziemniaków. W

„Wici” zrzuca peeselowskie jarzmo
Młodzież chłopska toruje sobie drogę do demokracji
Odezwa podpisana przez ponad 176
działaczy wiciowych znalazła w kołach
młodzieży wiejskiej żywe echo. Nadehodzące z terenu wiadomości wyka
zują słuszność postulatów tej odezwy
domagającej się uwolniehla „W ic i“ od
narzuconego przez PSL kierownictwa.
Tak na przykład: kiedy przed ,kilku ty 
godniami powiatowy zjazd wiciowy w
Ciechanowie wybrał zarząd złożony z
ludzi, na których padło podejrzenie, że
mogą samodzielnie myśleć, pozostają
cy pod wpływami PSL, zarząd woje
wódzki odmówił uznanid tych wybo
rów. Takieh przykładów jest wiele.
W województwie krakowskim pomi
mo. iż teraz jest pod silnym naciskiem
PSL, we wszystkich powiatach, za w y
jątkiem nowotarskiego — _ znanego z
działalności band dywersyjnych, odby
ły się po wsiach liczne zebrania mło
dzieży, na których poddano surowej
krytyce dotychczasową politykę zarządu
głównego i omawiano środki zaradcze.
W Lubelskiem, w szeregu powiatów,
jak biłgorajski, krasnostawski, puław
ski odbyły się zebrania kół młodzieży
wiciowej, na których żywo dyskutowa
no na • temat ostatniej odezwy i „W i
ciowej Wolnej Gromady“ .
Podobnie przedstawia się sytuacja w
województwie białostockim, gdzie mło
dzież wiciowa radzi nad uaktywnieniem
swoich prac i nad wciągnięciem do or
ganizacji jak najszerszych rzesz.

Na rzecz rodzin
8 robotników Chodakowa
Na rzecz rodzin zamordowanych to
warzyszy z Chodakowa koło partyjne
dzielnicy Mokotów składa zł 2.370.

Polskie Koleje Państwowe
przekroczyły roczny plan
Polskie- Koleje Państwowe pomimo
iż itostan taboru wynosi
jak
dotąd
40 proc. stanu przedwojennego, osią
gnęły jednak w dobiegającym
końca
roku 1946 nadspodziewane rezultaty. Za
ładowały one za czas od 1 stycznia do
20 grudna 3.510.640 wagonów, w yko
nując przedterminowo
z nadwyżką
S proc. całoroczny plan naładunkowy,
który wynosi 3.244.674 wagony.
Poza tym od 1 stycznia do 30 listo
pada przewieziono 198.045.668 pasaże
rów, nie licząc 3.223.997 repatriantów,
czyli łącznie 201,269.665. osób. Najle
piej świadczy o wytężonej pracy kole
jowej porównanie z rokiem przedwo
jennym 1938, kiedy przy 100 Droc. ta
boru w ciągu ł l mieąięcy przewieziono
ii» o widie więcej, bo 207.130,000 pa
« te ró w .

W

województwie

olsztyńskim w ięk jej dojrzałości

do

uwolnienia gi* od

szość zarządów,
powiatowych 1 kół nacisku PSL
Na Ziemi Lubuskiej 1 na Pomorzu
wiejskich oświadczyła,
że nie chce
młodzież pod przewodnic
mieć nic wspólnego z PSL, a w szcze Zachodnim

gólności ma dość bezczynności, zarzą
du wojewódzkiego.
Również w Poznańskie«! liczne w y
stąpienia młodzieży wiciowej dowodzą

twem ob. Leckiego uchwaliła zwołać
zjazd wojewódzki w sprawie uwolnie
nia „W ici“ od wpływów partyjnych i
uaktywnienia organizacji.

Świadkowie rozpoznają zbrodniarza z Wawra
Dalszy ciąg procesu b. gub. Fischera
Po przerwie, spowodowanej świętami
Bożego Narodzenia, toczy się w dal
szym ciągu rozprawa przeciwko b. gu
bernatorowi Fischerowi i współoskarżonym. Wczorajsza sesja ro*poczęia się
od ustalenia listy świadków. Godny uwagi jest fakt wysunięcia przez proku
ratorów ni« tylko świadków oskarże
nia, ale i obrony, jak np. świadka Fal
kowską, która ma zeznawać na okolicz
ności, odciążające winę oskarżonego
Leista.

To nie ja — to rxqd Rzeczy
Pierwszy zeznaje świadek min. K«ryłowicz. Świadek Ku-rylowicz podaje do
wiadomości sądu fakty terroru w sto
sunku do
pracowników miejskich i
związków zawodowych.
Gdy w 1939 roku nastroje wśród
tramwajarzy grożą strajkiem,
policja
niemiecka aresztuje i wywozi, do obo
zów kilkudziesięciu aktywistów związ
kowych. Kiedy wskutek wortmloów gło
dowych tramwajarze chcą. opuścić pra
cę, biciem i groźbami zmuszają ich
podwładni b. gubernatora do wyjeżdża
nia W ustalonych godzinach z remiz
tramwajowych. Chluba związku zawo
dowego kolejarzy — teatr „Ateneum“
— zbudowany ze składek czkm kw sklch, zostdl oddany w prezencie kole
jarzom niemieckim. Polityka płac l *prowizacji prowadziła nieuchronnie do
przestępstw i omijania praw1 i przepisów, co było na rękę władzom niemiec
kim. Dawała to podstawę prawną ak
tom terroru, łapankom, obozom i h»ym
formom prześladowania Polaków.
Oskarżony Fischer stara się wciąż
jeszcze uwolnić swoją osobę od wszel
kiej odpowiedzialności za stosunki W
dystrykcie warszawskim. Twierdzi, że
on realizował tylko w drodze służbowej
rozporządzenia rżądu Rzeszy. Osobiście
był najżyczltwlej usposobiony dla lud
ności Warszawy, na dowód czego przy
pomina sądowi, że w kryzysowym roku

1939 wymógł pomoc żywnościową 0(1 raża zadowolenie z wyniku konfronta lic ji można było brać dowolną
Centralnych władz niemieckich.
cjiosób w charakterze zakładników.
Świadek Kuryłowicz pamięta dokład
nie owe dowody życzliwości b. guber
natora Fischera. Otóż gdy po' ¿¿koń
czeniu działań wojennych Warszawa
głodowałą, a ludność stała kiłka dni w
kolejce za bochenkiem Chleb«. Niemcy
w zarekwirowany«!! nam samochodach
paradowaH po mieście l rzuoeii pajdy
chleba w zebrany t a . Aparaty fotogra
ficzne uwieczniały dowody miękkiego
serca zdobywców Warezawy. Zdjęcia te
można było oglądać w „Weehen-Rundschsu“ (tygodnik filmowy).
Byli i tacy Polacy, którzy nawolywali do nieprzyjmowania
chluba ód
zwycięzców. Tym i przechodniami, któ
rzy okazywali tak mało zrozumienia
wspaniałomyślności
niemieckiej, „zao
piekowali“ się agenci niemieccy w cy
wilnym ubraniu, którzy krążyli wśród
tłumu.

„Tęga w zielonym ubrania
w idziałem w W aw rze“
Świadek płk Janikowski zeznaje w
sprawie pamiętnych wypadków w Wawrse, za które odpowiedzialność ponosi
oskarżony Daurn. Przypominamy naszym
czytelnikom, że w poprzednich zezna
niach oak. Daum twierdził, że nie miał
nic wspólnego ze zbrodnią, popełnioną
w Wawrze, ani też nie mógł wpłynąć
na złagodzenie wyroków, wydanych
przez niemieck i sąd wojskowy.
Płk Janikowski dementuje w swoich
zeznąniach oświadczenie osk. Dauma.
Na zapytanie, kto był w sali sadu w o j
skowego w Wawrze, kto zadecydował
o jego uwolnieniu, wskazuje czwarte
go z rzędu oskarżonego ze słowami:
„O to ten w zielonym garniturze“ .
Twarz Dauma po oświadczeniu świad
ka staje się purpurowa, a małe jego
szczurze oazy zwężają się jeateze bardsiaj, pobHasność zaś śmieje się i wy

ilość

Drugim świadkiem, badanym w zwią
Daum:
Nie.
zku z wypadkami w Wawrze, jest ob.
Prok. Sawicki: — Jeżeli oskarżony
Piegat. Na pytanie sędziego „p an zo twierdzi, że według niemieckich prze
stał w Wawrs« rozstrzelany?“
świa pisów obojętne jest, kto popełnił czyn,
dek odpowiada: „Tak“ .
to chyba oskarżony przyzna, że można
było wziąć nieograniczoną ilość ludzi?
Daum: — Właściwie tak.
•'Zmartwychwstały**
Prok. Sawicki: — Wobec tego przyoskarża Dauma
padWlem jest, że stracono 107 ludzi,
Świadek Plegat hył skazany w Wa a nie tysiąc?
wrze aa rozstrzelani« i cudem urato
Daum: •— Tak daleko to jednak nie
wał życie. Odtwarza praed sądem dzie idzie (wesołość na sali).
Prok. Sawicki: — Gdzie jest granica?
je tragicznej nocy' wawerekiej w spo
Daum: —, To zależy od wyroku. W y
sób bezpośredni, wywołujący wielkie
wrażeni# na zgromadzonych' w sali są rok musi być taki, by czyn i kara były
dowej:
równoważone wyrokiem sądu.
Prok. Sawicki: — Czy równoważone
— „Była to późna noc, gdy zabrano
nas z domu. Prowadzono mnie przez było 107 Polaków i 2 Niemców? Więc
podwórze, gdzie dwurzędem ««tawieni gdzie jest granica, gdzie jest 'kryte
byli mieszkańcy Wowra, żołnierze ka rium? Oskarżony musi nrzyznać, że
towali i bfli stojących, a organizatorzy nie ma żadnej granicy.
rzezi, wśród których noanaję Dauma,
przyglądali się z okien 'tragicznemu w i Tym razem nie rzqd winien
dowisku. Nie było sądu, ani śledztwa.
a podwładny
Wiek, nazwisko — i odczytywano w y
Oskarżony Daum stwierdza jednak
rok śmierci. Gdy wyprowadzono nas na
podwórze i usłyszałem salwy, zachwia- w dalszym zeznaniu, że odpowiedzial
łem się i upadłem. Dopiero po kilku ny za wydarzenia w Wawrze jest major
minutach poczułem, że nie zostałem Haase.
Prok. Siewierski przytacza dwa fiagtrafiony. Przeleżałem kiłka godzin pod
stosem ciał sabitych, po czym wymkną menty z zeznań oskarżonego DaiJnia
łem się i udekiem niedostrzeżony d0 złożonych w Londynie, w których. oskarżony zajmuje stanowisko odmien
domu“ .
ne. W pierwszym fragmencie oskarżo
ny Daum przyznał, że mógł ingerować
Granica zbrodni
w sprawie niniejszej, jednakże
nie
Między prokuratorami a oskarżonymi
Deurnem następuje wymiana zdań, cha chciał, ponieważ był zdania, że surowy
rakteryzująca mentalność przestenców wyrok powinien być przykładem odstra
szającym dla Polaków, w drugim frag
niemieckich.
mencie Daum zeznaje, że na pytania
Prok. Sawicki: — Przecież oskarżony majora,
przeprowadzającego
badanie,
nie _może twierdzić, że tych dwóch czy może ferować wyrok, oskarżony
sierżantów niemieckich
zostało zabi Daum odpowiedział:
tych przez 107 obywateli polskich?
— Tak, proszę bardzo.
Osk. Datim: — Nie.
W dalszym ciągu rozprąwy 'ozpatryProk. Sawicki: — Dlatego pytani sig, -wano działalność oskarżonego Meisineay według przepisów niemieckiej po gwa,
'------~

ciągu najbliższych paru lat zdo
łamy niewątpliwie jeszcze bar
dziej zwiększyć produkcję tego
podstawowego artykułu spożyw
czego.
Zdolność wytwórcza polskie
go przemysłu
ziemniaczanego
daleko przekracza nasze wewnę
trzne zapotrzebowanie. Zdolność
produkcyjna tego przemysłu jest
największa w Europie. Przed
Wojną Polska dostarczała corocz
nie do Anglii wielkie ilości tych
wyrobów. Ale już w 1947 roku
będziemy w stanie wrócić na ry
nek brytyjski z 2 tys. ton mącz
ki ziemniaczanej
(rzecz jasna,
po zaspokojeniu potrzeb rynku
k ra jo w e g o ).

Czy możemy eksportować*

mięso?
Pytanie, czy możemy ekspor
tować mięso, wydaje się na
pierwszy rzut oka pozbawione
sensu. Jak to, przecież twierdzi
m y — i słusznie — że brak nam
mięsa?
W istocie jednak możemy i
nawet powinniśmy pewne gatun
ki mięsa eksportować. Przed
wojną wywóz polskich bekonów
i szynek stanowił jedną z naj
ważniejszych pozycyj naszego'
eksportu. Sprzedawaliśmy te wy
roby po bardzo niskiej cenie, bo
ówczesna sytuacja na rynku
światowym nie sprzyjała polskie
mu eksportowi. Ale obecnie sy
tuacja uległa zmianie. Na ryn
ku światowym jest bardzo wiel
ki popyt na szynki i bekony i
ceny są dobre.
Nasz przemysł konserw mięs
nych, wyrabiający renomowane
polskie szynki w puszkach za
mierza już w roku 1947 wy
wieźć około 3 tys. ton takich
szynek. Będzie to zapewne bar
dzo korzystna .transakcja dla
kraju.
Jeszcze bardziej korzystnym
będzie eksport konserw z drobiu.
Jak wiadomo hodowla drobiu
c/yni u nas poważne postępy.

Piwo, drożdże, jarzyny
i grzyby
Nie są to jedyne przedmioty
eksportu produktów żywnościo
wych.
Mamy
tego
znacznie
więcej.
Dalszą dziedziną eksportu gą
różne konserwy jarzynowe, wy
rabiane przez nasz przemysł
spożywczy.
Zagranicą
bardzo
chętni© kupują nasz© konserwowarte ogórki i grzyby, a także
suszone, solone i mrożone ja
rzyny, grzyby, owoce mannolady, konfitury ¡td.
Widzimy więc, że eksport róż
nych artykułów żywnościowych
jest zarówno możliwy, jak i ko
nieczny. Ułatwi on nam naby
cie
zagranicą
nieluksusowych
artykułów żywnościowych, prze
de wszystkim tłuszczu, a z dru
giej strony wprowadzi nasze ar
tykuły na rynki światowe i stwo
rzy popyt na te towary w przysz
łych latach, kiedy na eksporcie
żywności będzie nam bardziej
zależało, niż w chwili obecnej.

ÉÊ#

Potrzeby i możliiuości rozruoju
Jak zapobiec brakowi wyrobów walcowanych?
Produkcja hutnicza odgrywa decydu
jącą rolę w dziel« naszej odbudowy gosjteáaircz'ej i ło zarówno w sensie szero
ko pojętej odbudowy ekonomicznej, jag
i w sensie dosłownym: w sensie odbudo
wy »niszczonych mostów i torów kole
jowych, wypalonych j zniszczonych do
mów mieszkalnych oraz wszelkiego ro
dzaju zabudowań gospodarczych.
Jak nasz przemysł hutniczy radii sobie
ze stojącymi przed nim wielkimi _zada
niami? Czy jest w atare» zaspokoić po
trzeby gospodarstwa narodowego, które
t miesiąca na miesiąc wzrastają?
Odpowiedź na to pytanie nie jest pro
sta. Bo z jednej strony jest faktem nie
zmiernej wagi, że polski przemysł hut
niczy ® honorem wywiązał się w tym ro
ku ze swych zadań planowych. Ale z
drugiej strony zdajemy sobie sprawę,
że mimo te sukcesy, kraj nasz odczu'va i długo jeszcze będzie odcíUWa|! do
tkliwy braik żelaiza i stali.
WYKONANIE TEGOROCZNEGO
PLANU
Przyjrzyjm y się najpierw wykonaniu
Planu. Nie me jeszcze w praw ce osta
tecznych danych o wynikach produkcyj
nych za cały rok 1946, ale na podstawie
Wyników za 11 miesięcy oraz wykona
nia planu w pierwszej połowie grudnia,
można ju t wywnioskować, że roczna
produkcja polskiego przemysłu hutnicze
go, wynosi w porównaniu z planem jak
flasitermi «*•
ton): plan na produ- wykon.
r. 1946 keja w %%>
około
103
426
:azina
414
97
922
960
żelaza 703,4 728
103
110
1.100 1.204
vto
nwIco99
794
800
.. ,j wniosek, który wynika z
tabeli, mówi o tym, że nasze
w’ przemyśle zdąfo egzamin
/yniki produkcyjne pierwszelanowej pracy przemysłowej
niezbicie, iż pian by! realny
j notabene nie tjWw hutnictwa,
wzyB+kłch innych gałęzi przei jóiności, jeśłi idzie o luitnic•• .i.tiy, że kienownicitwo
ga. ’ id obliczyło wszystkie swe
Odchylenia od planu Są ntezy czyni idą
raczej i|n
i im minus.
' 7 wniosek potwierdzają rów3 o wykonaniu rocznego planu
:i przemysł cyiitowy, który
a Centralnemu Zarządowi
hutniczego. Oto, co mówią

f

on):

plan na produ- wykon,
r. 1946 lrcja w*/»%
około
54,0
57,5
106
8,0
8,8
110
125
119
95
, wynik pierwszego roku pla
ży polskiego hutnictwa żelaizkowego pozwala pam z całą
mówić o realności przewidytrzylełnlego w tej dziedzinie
cl.
70 p o z o s t a j e „ w ą s k im
GARDŁEM“
żaze dane o wykonaniu planu
wowy preemysł hutniczy mó.
n ta k ie o tym, i« produkcja
aystarczająca w stosunku do
- jnąeych potrzeb. Bo jedno*
■iadujemy się, że najwaiżniej«rtt huiMetW» "~* państwowy
«Wowy •— nie by} w stanie
czmego pto»1 Stałości, głów
lądu na brak w d ó w ki,
zą bezsporną. że przemysł
«czynił ogromną postępy w
mego wilcu i zdołał w fe to
tonąć przedwoj^jjy po,z8om
wbudowując ze straszliwego
swoje tMdważłiięjsze i»kładstwówa Fabryka Wagonów
Wiu, fik Zakiatjy Sta.raoho„Ur#ii)*‘ pod Warszawą i
oh. Jest również bezspornym
> nasze toutafettyo osiągnęło,
le br. pirzetiwojenny poziom
’yrobów w»le<n»anych,. pomlvej dewastacji walcowni, do* z NiemcówW o a:
Centralny
Partit S o b o tn ie j
« u j e :
Aaflakeyjny
1 " y p r z y j ? ć:
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.
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hutnictwa żelaznego
Ale pomimo przekroczenia przedwo
jennego poziomu produkcji zarówno
pozę® wytwórczość wyrobów walcowa
nych, jaik i przez przemysł, który te w y
roby dalej przetwarza, odczuwamy w
dalszym ciągu coraz dotkliwszy brak
walcówki.
Ten paradoksalny na pierwsze wejrze
nie stan rzeczy ilustruje najlepiej, jak
dalece kwestia walców ki sta je się „wąs
kim gardłem" naszej odbudowy.
SKUTKI NIEMIECKIEJ POLITYKI
DEWASTACYJNEJ
Jest jeszcze jeden paradoks, jeżeli
mówimy o przemyśle hutniczym. Mia
nowicie, zdawałoby się, że obecnie, po
dwóch latach od chwili wyzwolenia kra
ju i po całorocznej pokojowej pracy powinnibyśmy coraz słabiej odczuwać skut
ki w ojny i okupacji niemieckiej. Tym
czasem w dziedzinie żelaza i stali zaczy
namy te skutki odczuwać coraz dotkli
wiej, coraz boleśniej.
Tłumaczy się to tym,, że w ciągu mi
nionego okresu zdołaliśmy wyczerpać
wszelkie możliwe remanenty wyrobów
walcowanych. Im szybciej rozkręcaliśmy
przemysł, im szybciej szła odbudowa na
szego kolejnictwa, tym szybciej konsu
mowaliśmy zarówno zapasy, jak i bie
żącą produkcję walcówki.
Dlatego też zaczynamy dopiero obec
nie odczuwać skutki zniszczeń i dewastacyj, spowodowanych przez rabunko
wą gospodarkę niemiecką w naszych hu
tach. Bo remanenty zostały zużyte, a
zniszczenia pozostały. Niemcy rozmon
towali prawie wszystkie nasze zespoły
walcownicze, a urządzenia wywieźli lub
zniszczyli. Walce, które ocalały, nie by
ty w ciągu wielu lał odnawiane, Tym się
tłumaczy, że mimo największych wysił
ków' naszych inżynierów i hutników nie
udało się w ciągu ubiegłego roku uni
knąć szeregu poważnych awatryj na wal
oowniach, które spowodowały dłuższe
przerwy w produkcji walcówki np. w
hucie „P okój“ , w hucie „Batory“ i in
nych.
KONIECZNE INWESTYCJE
W WALCOWNI.
.
Toteż wkraczamy w nok 1947 już z
gotowym deficytem wyrobów walcowa
nych. Jak wynika z liczb tymczasowych
planu trzyletniego, niedobór . walcówki
w przyszłym roku wyniesie 215 tys. ton,
w 1948 r. — 330 tys. ton i w 1949 r . ~
355 , tys. ton. Deficyt będzie zatem rósł
jednocześnie z wytwórczością, która w
1947 r, powinna globalnie przekroczyć
wysokość poziomu przedwojennego i w
1949 rokit dojść do półtora miliona ton
rocznej produkcji.
Ażeby więc zapobiec groźbie braku
walcówki, musimy przystąpić do inten
sywnych prac inwestycyjnych w tej ga
łęzi produkcji. Ale zadanie to jest rów 
nie oczywiste jak trudne.
Dawniej Polska. nigdy sama nie Wy
twarzała urządzeń walcownianych, lecz
zawsze je przywoziła z zagranicy. Kie
rownicy naszego przemysłu również obecnie chcieli pójść po tej samej linii
najmniejszego oporu. Okazało_ się jed
nak, że zadanie to nie jest takie proste.
Obecnie bowiem w całym świeci« daje
się mocno we znaki braik żelaza i stali.

Zniszczenia wojenne W Europie i poza
Europą są wszędzie bardzo wielkie,
a ponadto wiele krajów pragnie, po w o j
nie odnowić przestarzałe lub zbudować
nowe urządzenia walcowniane. Dlatego
'też terminy wjjkonamia zamówień na
zespoły walcowniane są dziś we wszy
stkich krajach produkujących nadmiernie
rozciągliwe i przewyższa'’ okres 2 — 3
lat. Co więcej, nie powiodły się jak do
tąd również nasze próby nabycia w Eu
ropie lub w Stanach Zjednoczonych ja
kiegoś starego zespołu walcowniane go.
\Vobec tego nie pozostało nam nic in
nego, jak uplasowanie ' pewnych długo
terminowych zamówień zagranicą i je
dnoczesne przystąpienie do budowy ze
społów walcownianych własnymi siła.
mi. Nie robiliśmy tego dawniej nigdy,
ale ponieważ nie mamy innej _rady,
przeto postanowiliśmy tak uczynić.
Są wszelkie dane do przypuszczenia,
że potrafimy o własnych siłach wykonać
takie urządzenia hutnicze. Wszak nauczy
lis my się produkować w kraju prostow
nice do szyn, których dawniej nie robi
liśmy.
OBRÓT USZLACHETNIAJĄCY
W ZAKRESIE WALCÓWKI
Ażeby jednak zapobiec chwilowemu
brakowi wyrobów walcowanych w kra
ju, podjęło kroki w celu przeróbki na
szej słali surowej na walcówkę w hu
tach zagranicznych. W tej chwili dobie
gają końca rokowania z! hutnictwem bel
gijskim na temat obrotu uszlachetniają
cego na,rzecz Belgii. Będziemy wysyłali
do Belgii stal surową (wlewki), ażeby
ją w hutach belgijskich przerabiać na
niezbędne dla r.as wyroby walcowane. _
Nasza produkcja steli jest dostatecznie
duża. abyśmy sobie mogli na to pozwo
lić. Zdolność wytwórcza naszych wiel
kich pieców i pieców martiniowskich
znacznie przewyższa zdolność w ytw ór
czą naszych walcowni, może nawet być
podniesiona o kilkadziesiąt procent beż
dodatkowych
inwestycyj.
Natomiast
zdolność przetwórcza walcowni nie mo
że być taik samo powiększana,, iecz wy
maga inwestycyj. Toteż zanim te inwe
stycje zostaną wykonane, najlepszą for
mą zapewnienia krajowi materiałów w al
cowanych jest zamierzona przeróbka na
szej stali w B e lgii- Pokryje to dużą
część naszego .niedoboru w tej dziedzi
nie. Resztę trzeba będzie dokonywać w
innych krajach.
Tak wyglądają potrzeby i perspekty
wy rozwoju naszego przemysłu wailcownianeigo, tak wyglądają możliwości za
żegnania deficytu walcówki.
(rez).
1 % /tn s i C z u t & l n i C t s

C^PO STO W Y
■J
Rok 1946 mamy już poza sobą- Może
my więc uczynię roczny rachknek su
mienia — i snuć projekty na przyszłość.
W jakim nastroju i w ja Kim lobie ma
my żegnać rok miniony? Czy jesteśmy
z całorocznego dorobku sportowego za
dowolem? Odpowiedź będzie całkowicie
pozytywce. Był to nie tylko dotry tok
aa naszego odradzającego_ 5ię'«poitu,
zniszczonego latami wojny i okupacji —
ale był to rok wprost przełomowy dla
najżywotniejszych problemów w. I. i
sportu w Polsce.
Rok 1945 byl rokiem chaosu w spor
cie. Podobny był do ślepca, macającego
rękoma ściany i próbującego pierw
szych kroków. Sport nie miał ojca ani
matki. Zyt i rozwijał się dziko,1samoist
nie, naturalną silą /swej żywotności.
Rok 1946 różnił się ' od poprzedniego
kontrastowo.
Historyczny dekret Krajowej Rady
Narodowej o powszechnym obowiązku
w. f. i p. w. stworzył fundament pod
już
wyraźnie
zarysowany - przyszły
gmach sportu polskiego. Powstała naj
wyższa władza w. f. i sportu w kraju —
Państwowy Urząd WF i PW, zorganłzo
wala się Państwowa Rada WF i PW, bę
dąca syntezą czynnika społecznego w
sprawach w. f, j sportu.
Praca PUWF, oparta na doświadcze
niu, energii j umifowaniu idei sportowej
— spoczywała na barkach 3, ludzi: dyr.
Kuchara, ppłk. Górnego i mgr. Składa.
Dopiero teraz po roku widzimy, co ci lu
dzie ?' nieliczną grupką swych współ
pracowników — zrobili dla sportu poi skiego.
Cały kraj pokrył się siecią komórek
w.
p. w- Otwarto Akademię WF na
Bielanach,

będącą

kuźnią przyszłych
kadr pracowników dziedziny w . f. i spry
tu. Powstało 20 ogólnopolskich związ ków sportowych, z których niektóre rOz
winęly b. ożywioną działalność. Powstał
Polski Związek Związków Sportowych

(na razie jeszcze słabo aktywny). Rozpo
czął swą prac? Zw, Rób. Stów. Sporto
wych i co ważniejsze — rozpoczęła się
planowa praca organizacyjna w dziedzi
nie w. f. i sportu w Komisji Centralnej
Zw. Zawodowych. _Cały świat pracy za
czął zapoznawać się ze sportem. Praca
referatu sportowego KCZZ j'est jeszcze
w stadium organizacji, ale liczba 47.000
czynnych sportowców, zrzeszonych w

p is z ą :

przełomowy dla w. f. i sports

|

Czekamy na Olimpiadę

Związków Zawodowych — mówi ¿arna
za siebie.
Pod względem wyszkoleniowym zro
biono w roku ubiegłym również dużo.
W lecie zorganizowano intensywną akcję
obozową. Obejmowała ona różne dziedzi
ny sportu. W dziale budownictwa spor
towego odremontowano kilka pływalń i
hal sportowych. Powstały wytwórnie
sprzętu i Przyborów sportowych.
To wszystko dofycży dziedziny orga
nizacyjnej, wyszkoleniowej i administra
cyjnej. Pozostała jeszcze strona czysto
— sportowa. Jak przedstawia się ona w
minionym roku?
Otóż możemy stwierdzić, że pod
względem 5jx>rtowym rok 1946 byl rów
nież wybitnie pozytywny. Kontakt z za
granicą byl dość żywy. Najintensywniej
szy byl on z Czechami i obejmował wie
le dziedzin sportu jak- narciarstwo, boks,
szermierkę,
tenis
stołowy,
tenis,
lekką atletykę, piłkę nożną j piłkę
ręczną.
Mieliśmy poza tym kontakt
ze Szwecją (piłka nożna, szermier
ka, boks), z Francją (pitka nożna,
boks),
z
Węgrami
(pitka
nożna,
boks, tenis), ze Szkocją (pitka nożna),
Związkiem Radzieckim (piłka nożna).
Jugosławią, (piłka nożna) i Rumunią
(pitka nożna). Lekkoatleci nasi uczestni-

czyli- w mistrzostwach Europy w Oslo,
koszykarze w mistrzostwach Europy w
Genewie, piłkarze. robotnicy byli ' na
Igrzyskach w Szwajcarii i pięściarze na
wszechsłowiańskich, mistrzostwach w
Pradze.
Jak na I-szy rok odrodzonego sportu
— to „zagranicy“ tej było aż za dużo.
Cenne sukcesy odnieśliśmy w narciar
stwie, piłkarstwie (Szkocja, Francja i
porażka w Nordkoping w Łodzi) i
częściowo w boksie (tournée „W arty“ i
„Z ry w u “ ). Mimo wielu niedociągnięć
.organizacyjnych i niejednokrotnego ,,bra
nia w 6kórę“ , uczyniliśmy widoczny po
stęp. we Wszystkich dziedzinach sportu.
Chaos i bałagan zostawiamy
-mb''
Obecnie przystępujemy do p : . ■cy, opartej o dekret o pows.
bowiązku w. f. p. w. Dążyn
sowienia sportu, który ma s;
- o.brodziejstwem
wszystkich
u'-y.v.voü.
Równocześnie wchodzimy w
olimpijski, rok przygotowań .
nia wyników.
Rok, który żegnamy, dóbr.
żyt renomie sportu polskieg
-<
śmy sobie życzyć, by rok
nam jak najwięcej miłych n .
i.'-ne.
i był rokiem rekordowym w
cy sportowej.
(D)

Am eryka - Australia
Ameryka zdokywa Puchar Dawisa
Jack Kramer pierwszy w świecie
Nigdy jeszcze w żadnym meczu fi
nałowym o Puchar, Davis‘a tak nie zawodły papierowe obliczenia“ — jak w
roku bieżącym. 70 proc. fachowców ty 
powało 3:2 dla Australii; 20 proc. 3:2
dla USA; pozostałe 10 proc. nawet 4:1
dla Australii.
Takiej klęski w żadnym wypadku
Australia nie przewidywała. Amerykanie
nie oddali punktu — 1 wygrali 5:0.
W dniu wczorajszym rozegrano dwie
ostatnie gry pojedyńcze. Burza przeszkn
dziła temu w sobotę. Na korcie stanęli
dwaj najlepsi tenisiści swych krajów:
Jack Kramer (USA) i John Bromwich.
Walka tych dwóch graczy o moralny ty
tuł amatorskiego mistrza świata byia

dość zacięta, mimo, że B'
wziął seta.. Wynik meczu:
dla Kramera.
W drugim singlu rezerw
kanin Gardner Muiloy wyg;
Paiisem również w 3 setach
6:3, 6:3, 6:4.
Bezpośrednio po meczu, tak
dla Australii, Prezydent Au
nisowego Norman wręczy! '
USA Walterowi Pate, Pu
wyrażając nadzieję, że w .
dojdzie do powtórnego sp .
reprezentacji. Pate w odpov.
dził. że wynik 5:0 przeszed1 •
oczekiwania Ameryki.

Okręgowy Oddział Spożywczy »SPQ u
Z w . Gosp. R.P. w W arszawie

Lichwa czy należność

p o d a j e d o W l a d o m o i c l , ¿O Hurtownia Tytoniowa na t ‘ O v
liiej 14 będzie czynna do dnia 31 grudnia 1946 r Od dnia 2 styt >. , "Si"
Obywatelu Redaktorze!
przyjęte przez lekarza. Doktór oświad przenosi się Hurtownię Tytoniową z ul. Otwockiej 14 na ulicę Salową
Dziecko moje cierpi na oczy. Lekar czył: „Dziś nie mogę badać, gdyż ko
ka, u której leczy się żona, poradziła nieczne jest uprzednie wkraplanie atronam się zwrócić do dobrego Specjali piny. Oto recepta na krople. Proszę
sty, Wymieniając jako takiego dra me przyjść za tydzień. Za dzisiejszą wiPrzedstawiciel inż. Aleksander Borman
dycyny J. S., ordynującego w Łodzi zyte należy Się 700 zł, następne będą
S k le p : u l. M a r s z a łk o w s k a N r 6 8 , t e le f o n 8 5 7
po
500
zł
.
Wizyta
trwała
ogółem
Żona moja udaia się z dzieckiem do
POWIELACZE PŁASKIE - ulepszone modele. Maszyny i artykuły biuro.
Łodzi! Była 30-tą w poczekalni dra S 5 mmut.
PO W IE LA N IE I PRZEPISYW A NIE
M ASZYNIE
Z rozmów w poczekalni można było
Jednakże badania szły. bardzo szybko.
1-2333
REM O NTY M A S Z Y N BIUROW YCH. Kjupno —
Po niecałych trzech godzinach została wnioskować, że te same metody stoso
wane są d0 wszystkich, bez względu
Wydział Szkolenia CZPH poszukuje nauczycieli wszystkich t, r
na możliwości płatnicze. Obecna w
poczekalni studentka, chora na Zapale na stanowiska dyrektorów, wykładowców i kierowników admin'
nie spojówek, opowiadała, że płaci zł w ośrodkach szkoleniowych. Reflektuje się tylko na poważnych I
50Ó za każdorazowe wkraiplanle lekar Pobory służbowe uzależnione od wykształcenia i ilości lat pra r
stwa.
wej będą ustalone na podstawie indywidualnych umów.
Uważam, że niektórzy lekarza pobie
Prośba o nadanie posady, o którą kandydat się ubiega, z
rają bezsprzecznie wygórowane honora dokładnego życiorysu, należy przesiać co Wydziału Szkolenia CZ.U
ria. Uzy na to nie ma rady? Czy leka wice, Lompy 14, pokój nr 59. O załatwieniu podania będą powi*
rze ule posiadają poczucia społeczne flektanci pisemnie.
go, by zrozumieć, że choroba obecnie
zatamuje każdy budżet domowy? Czy
j-ssr-j
leikarz, choćby r»aw«t był najlepszy, mu
si 'alc , kalkulować wysokość swoich
honoranow, aby zarobić jednego dnia
Poszukuje F A C H O W C Ó W z dziedz
więcej, aniżeli zarabia dobrze płatny
pracownik w ciągu miesiąca? Czy nie
wszelkich instrumentów m uzycznych.
należy zastosować pojęcia lichwy w
Z g ł o s z e n i a z przebiegiem praktyki
Stosunku do wolnych zawodów?
(Nazwisko i «dres do wiadomości re
Warszaw«, W ileńska 2 4 p o k. 142.
(Biura M inisterstwa Kul .
dakcji).
Od redakcji:
Sprawa honorariów lekarzy oraz le
Żabińska A. - DŻO LLY I S-KA
jU
karzy dentystów w obecnych waruni ñ.
kaci', tfdy
Ubezpieczania Społeczna,
Tołstoj L. — DZIECIŃSTW O
gatunków .... ■^==
nie zawsze j«gt w stanie spełniać swo
Żeromski S. NOWELE, OPOW IADANIA, FRAGM ENTY
BRYCZESY gotowe, zam ,
ją rolę w stosunku do społeczeństwa
wJectwo nowoczesne* 1
Łukasiewicz St. NAUCZYCIELE
— wymaga omówienia i przedyskuto
Chmielna 33, sklep.
wania.
Tołstoj A. — DROGA PRZEZ M fK Ę - I M I tom
prosimy czytelników naszych — za
G AZY, siatki młyńskie,
Rymkiewicz Wł. RAFAŁ Z LASU
równo lekarzy jak I pacjentów — i W arszawa, ul. Dobra 2 6 i kiego
rodzaju kupuje
Nałkowska Z. — M ED Ą LIO N Y
także i odpowiednie czynniki Minister
Warszawa, Poznańska 3Í
Hirszfeld L. — HISTORIA JEDNEGO ŻYCIA
stwa Zdrowia, o wypowiedzenie się w
sprawie poruszonej przez naszego czy
Słonimski A. WYBÓR POEZJI
O D D ZIA Ł STOŁECZNY FOTOGRAFIE nagrobkotelnika.
wykonywa
„B I
’ A -I
Hertz P. — DW IE PODROŻĘ
CENTRALI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH Jnowe)
erozolimskfe 27, Prowii
Iwaszkiewicz J. — W IERSZE WYBRANE
wszystkim PP. Odbiorcom składa
jemy listownie.
jak n*jlep®ze
Tworkowski S. — A R CHITEKTURA WSI

„BŁOCH

BBUN"

Przemysł Muzyczny

nowości

W YDAW NICZE

=

DROBNI

Korki: » w , Kupuje 0 G Ł 0 S

ZI

H. BALICKI

StumphWojtkiewicz S. GW IAZDA W Ł. SIKORSKIEGO
Gąsiorowska N. — K A P IT A L IZ M W ROZWOJU
DZIEJOW YM

Wszędzie do nabycia
1.21*5

SP. WYD. „CZYTELNIK“

Odpowiedzi Redakcji

MJR KONDASZEWSKI SPÓŁ
DZIELNIA ZORZA. Wiadomość w spra
wie sklepu na Puławskiej otrzymaliśmy
od Komitetu Warszawskiego PPR. Tam
też sprawę tę przekazujemy. Przypusz
czamy, że wrócimy do niej jesncze po
dokładniejszym
zbadaniu
podanych
przez Was faktów.
SZCZERBACZUK, STEFAN KIERZKIEWICZ — Kwitujemy , odbiór listów.

Komunalna Kasa Oszczędności m.st. Warszawy
(Instytucja prawa publicznego)

załatwia wszelkie operacje w zakres bankowości wchodzące
Centrala -A!. Jerozolimskie 41

i y . > ‘
1-23

Oddziały: ul. Targowa 65
/mińska 2

Życzenia Noworoczne

,

Warszawa, dnia 1 stycznia 1947 r.j"

Z okazji imienin Naczelnego Dy.
rektora Zjednoczenia Przemyślu
Skórzanego Okręgu Warszawskie
go i Białostockiego

01, MIEUUUWI u rn
i Dyrektora Garbarni
ność“ w Żyrardowie

„Oszczęd

STEMPLE kauczukowe w C H A -F IL M “, Warszawa,
27. Prowincję informujen

MASZYNY DO PISANIA
Kupuje: nawet zepsute,
części). Poleca: długi wa
ne •— walizkowe. Naprawa
przeróbki niemieckich. IV
inowany GRZECHOCINS
Złota 46 : Żyrardów —
Proszę wyciąć - • z_.

.
— „*, > ’ •
j

oi. miimuwi ciEBwitsRim

U N IEW A ŻN IA M zagubioną kertę roz
poznawczą i kartę rejestracyjną RKU
Krusicki Mieczysław.
1-2326

G a rb a rn i

U N IE W A Ż N IA M skradzioną kartę roz
poznawczą, leg. PPR nr 880, nomina
cję zastępcy członka Kom. Obw. n r
64, leg. służbow-ą Min. Aprowizacji i
Handlu, przedstawicielstwo do spraw
UNRRA i subskr. Pożyczki 27 seria
025539 i 2 7 /lII/IV , na nazwisko Brudniewska Teodozja.
1-2327

Rada

Zakładowa i Pracownicy
„Oszczędność“ w Żyrar

dowie składają tą drogą serdecz
ne życzenia, a zamiast kwiatów
ofiarują Sanatorium Przeciwgruź
liczemu w Żyrardowie zł 5.000 oraz
na Schronisko dla Sierot im. Br.
Rucińskiej w Żyrardowie zł 5.000.
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