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iprzedupi czciciele dolara
Nagrody dla zu ycięzcdw "Sr,etfu Tr'ólarsk;ego „Ciosu Ludu”
Jeszcze tylko 3 dni dzieli nas
od I-go Ogólnopolskiego Biegu
Kolarskiego „Głosu Ludu“ .
5-go października, w niedzielę,
dowiemy się, kto jest najlepszym
polskim . szosowcem na klasycz
nym dystansie 100 km.
W środę zgłosiła się do w y
ścigu grupa 5 kolarzy RKS „Sar
mata“ z Napierałą i Bańskim
na czele.
Ofiarowany przez
Marszałka
Polski Żymierskiego jako nagro
da rower wyścigowy, jest unika
tem w Polsce. Jest to rower fra n 
cuski m arki „Oscar Egg“ , z przerzutką na 4 tryb iki, z obręczam
duralummiowymi. Cały rower ni '
waży więcej niż 5 kg. Podobnego
wyścigowego roweru jeszcze w
Polsce nie było.
Poza t y m nowe nagrody ofiaro
w ali: Kom itet Warszawski PPR
Robotnicza
Agencja
Prasowa,
Państwowe Zjednoczenie Prze
mysłu Cukierniczego, F-ma Pa
~ .. JL,
piernicza Brokowski i F-ma .Ma
Pu- I,ar przechodni ..„Ciosu
t u lu ,
.... -Ludu
.....
Liczba niestowarzyszonych kolarzy wzrosła również. Bła przypomnienia
podajemy, że w iek niestowarzyszony ch kolarzy nie może być niższy niż
17 lat.
Niestowarzyszeni mogą startować wyłącznie na rowerach turystycz
nych, kolporterzy zaś na maszynach kolporterskich, tzn. na piastach
„Torpedo“ .
Trasę biegu dla niestowarzyszonych i dla kolporterów podamy w dniu
jutrzejszym.
Zapisy do biegów przyjmowane będą do dnia 3 bm. włącznie, w Re
dakcji „Głosu Ludu“ , Smolna 13. W yjątek stanowić tylko będą zawod
nicy zamiejscowi, których zapisy będą przyjmowane nawet w dniu wyścigu, na starcie.

doproim dzili Francję na skraj przepaści
PARYŻ, l.X . (PAP). — Francuski minister rolnictwa TanguyPrigent określi! na konferencji prasowej ogólne zapotrzebowa
nie zbożone Francji na 43 M IL IO N Y K W IN TA LI. Wobec tego.
że przewidywane zbiory przyniosą przypuszczalnie 22 M ILIO N Y
K W IN T A L I, zabraknie 21 milionów, które trzeba będzie impor
tować.

niemieccy
o osiągnięciach

dsmekracH polskiej
BERLIN, 1.10 (PAP). W niedziel
nym numerze „Neues Deutschland“
ukazał- się a rtyku ł pozytywnie ocenia
jący dotychczasowe w yn iki przepro
wadzonej w Polsce reform y rolnej,
upaństwowienia
kluczowych gałęzi
przemysłu oraz postępy w realizacji
trzyletniego planu gospodarczego.
Autor artykułu podkreśla w ysiłki
obu polskich p a rtii robotniczych, zmie
rzające do utrwalenia demokracji,
wolności oraz podniesienia ogólnej
stopy życiowej narodu polskiego i
kończy cytatą, zaczerpniętą z arty
kułu Nenni'ego zamieszczonego w
„A v a n ti“ — „Można śmiało powie
dzieć, że Polska jest przykładem god
nym naśladowania“ .

Westfalscy
muszą w ró c ić
Nota

min.

Na podstawie decyzji Międzynarodo
Wizyta ta pozostaje w związku z
wej Rady Żywnościowej, Francja ma
otrzymać z zewnątrz do I stycznia krytyczną sytuacją finansową Fran
1948 roku — 8.250 tys. k w in ta li zbo cji, która w ciągu najbliższych dwóch
ża, w tym przeszło 4 tys. k w in ta li ze tygodni nie będzie miała dolarów na
Stanów Zjednoczonych, 2 tys. z Kana opłacenie niezbędnego im portu oraz
dy i- resztę
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Francja ,,
u -! W
wie
udzielenia dnf*nino-i
doraźnej pomocy Frań
siłuje pokryć w drodze zakupów w , cji
innych państwach, nie reprezentowa
Stanowisko Trumana wywołało we
nych w Międzynarodowej Radzie Żyw Francji poważne rozczarowanie oraz
nościowej, a w szczególności w ZSRR. pesymizm, czy pomoc amerykańska
M inister podkreślił, że w ch w ili obec nadejdzie jeszcze na czas, by zapo
nej toczą się w tej sprawie rokowa biec radykalnemu pogorszeniu Się sy
nia między Francją i Związkiem Ra tuacji gospodarczej.
dzieckim.

Będzie jeszcze
gorzej
~
■

M a ło nadziei

PARYŻ, 1.10 (PAP). Całą noc z
w torku
na środę
trw ało posiePARYŻ, 1.10 (PAP). Po konferencji
m inistrów resortów gospodarrady m inistrów, rzecznik rządu fran - czych gabinetu francuskiego, na któcuskiegó zapowiedział wprowadzenie rym premier Ramadier przedstawił
w najbliższych miesiącach szeregu s u ’
rowych zarządzeń, których zadaniem |
będzie ograniczenie wszelkich wydat j
ków
państwowych
wyłącznie doi
spraw niezbędnych dla życia gospo-j
.

Miclicłowskiego

Odpowiadają za śmierć miliona ludzi

A k t oskarżenia opiera się prawie
wyłącznie na raportach z masowych
morderstw, które oficerowie czterech
głównych „Einsatzgruppen“ sporzą
dzali w celu dokładnego katalogowa
nia lis ty swoich ofiar.
W większości ze 170 dokumentów,
które zostały przedstawione jako do
wód oskarżenia, znaleźć można takie
term iny jak: zlikwidowani, usunięci,
potraktowani zgodnie z rozkazami,
wyeliminowani, potraktowani w spo
sób specjalny itd. Dokumenty te za
w ierają dokładną liczbę ludzi „z lik 
widowanych“ przez daną gi-upę eks
terminacyjną. Na czele oskarżonych
stoi b yły generał SS Otto Ohleńdorf,
komendant grupy eksterminacyjnej, i
Panuje przekonanie, że
---- r- proces
- —
— ten
“ C i i po- I
trwa najkrócej ze wszystkich zna-1

Nie zabraknie

Czy i© pomoże?
Oripps mu rozpocząć
nową politykę gospodarczą...
LONDYN, 1.10 (PAP). — Jak zapo
władają koła poinformowane, pre
mier Attlee w najbliższych dniach
zakomunikuje o dalszej reorganizacji
rządu w związku z sytuacją gospo
darczą kraju.
Z dokonanych już zmian najżywiej
komentowana
jest nominacja
i.,/.-------------- Crippsa
—
- ___ m in is t r e m
fin n « ,
-----------------gospo-------specjalnym
m inistrem
spraw
darczych. -Koła -polityczne
podkreśla\XCL1.
X
------ —*"*■ ' - o m ją, że skoordynowanie całego życia

Bojkot gospodarczy
może obalić faszyzm w Hiszpanii
NOWY JORK, 1.10 (PAP). —’ Posłań
ka do parlamentu brytyjskiego z ramie
nia P a rtii Pracy, pani Manning, w y
głosiła w Nowym Jorku przemówienie,

Pakistan i Yemen
członkam i O N Z
NOWY JORK, 1.10. (Obsł. wł.). —
Na posiedzeniu Zgromadzenia Gene
ralnego Pakistan i Yemen zostały
przyjęte w poczet członków Organi
zacji Narodów Zjednoczonych.
Yemen przyjęty został jednogłoś
nie, przeciwko przyjęciu Pakistanu
głosował jedynie delegat Afganista
nu.

Ziemniaki
d la ś w ia t a
p

r

a

c

y

Centrala Gospodarcza Spółdzielni
Ogrodniczej RP, Warszawa, Koszy
kowa 60-62, sprzedaje dla świata
pracy bez żadnych ograniczeń i za
pisów ziemniaki jadalne białe w
ładunkach wagonowych po 675 zł
za 100 kg i 700 — na tony.

v/ którym oświadczyła, że natychmia
stowe zastosowanie sankcji gospodar
czych w stosunku do Hiszpanii gen.
Franco, doprowadziłoby, zdaniem jej,
do obalenia jego dyktatorskiego reżi
mu i do utworzenia rządu tymczaso
wego. W ten sposób mogłyby się odbyć
w Hiszpanii wolne wybory.
Pani Manning zwiedziła w ubiegłym
roku Hiszpanię i oświadczyła w swym
przemówieniu, że gen. Franco u trzy- \
muje się u władzy jedynie dzięki terro
row i p olicji i poparciu arm ii, których
utrzymanie pochłania 60 proc. budżetu.
Mimo terroru p olicji frankistowskiej
Ruch Oporu w Hiszpanii wzmaga się
z każdym dniem. Pani Manning stwier
dziła jednak, że byłoby rzeczą tragicz
ną, gdyby naród hiszpański, zmęczony
zbyt długim oczekiwaniem i zawiedzio
ny przez Wielką Brytanię i Stany Zje
dnoczone chwycił za broń i rozpoczął
własnymi siłami wojnę domową.
Dlatego też, zastosowanie sankcji go
spodarczych przez ONZ byłoby bar
dziej wskazane, gdyż doprowadziłoby
do obalenia dyktatury frankistowskiej
bez rozlewu krw i.

PARYŻ, 1.10 (PAP). — Po wyjeżdzie 143 ciężarówek francuskich, wio
zących 400 ton cukru, przeznaczonego
do Niemiec, w Verdun proklamowany
został strajk generalny. Wszystkie
sklepy na znak protestu zostały zam
knięte.
PARYŻ, 1.10 (PAP). - Jak donosi
„Hum anité“ , rząd francuski zamierza
wysłać do Niemiec 8 tys. ton kartofli,
które skupuje po cenach reglamentowych.
Dziennik zwraca uwagę, że w cią
gu ostatnich 8 miesięcy deficyt bilan
sowy w obrotach handlowych mię
azy
rancją 1
dzy rFrancją
i Niemcami wynosi przeszło 5 m iliardów franków «a niekorzyść Francji. Sumę tę I-tancja pokryw a w dolarach,

odcięte od swych baz w Chinach

Proces „Einsatzgruppen“ w Norymberdze
NORYMBERGA, l.lo . (Obsł. w Ł).
Prokuratora amerykańskiego trybuna
łu dla zbrodni wojennych zakończyła
odczytanie yaktu oskarżenia,, które za
jęło 13 i pół godziny w spraw ie»naj
większego mordercy świata“ — w
procesie 23 komendantów ,tz\v. „E in
satzgruppen“ , oskarżonych o zamor
dowanie ponad m ilion Żydów Cyga
nów i Rosjan.

A tymczasem
wywożę żywność

Wojska Czang-Kai-Szeka w Mandżurii

rinistrącyjnej państwa.
służby administracyjnej
M inister skarbu Schuman zamierza
N A N K IN , 1.10. (Obsł. wł.). — Źró
przedłożyć na jednym z pierwszych dła rządowe potwierdzają, że wojska
powakacyjnych posiedzeń parlamentu komunistyczne posuwające się wzdłuż
projekty ustaw, których zadaniem ma wybrzeża przecięły linię kolejową,
być ostateczne unormowanie obecnej łączącą Pekin z Mukdenem. Linia ta
krytycznej sytuacji finansowej Fran jest jedyną drogą lądową, łączącą ar
LONDYN, 1-40 (PAP). — W dniu 30 cji.
mię rządową w Mandżurii z je j baza
września m inister Rusinek odbył b li
m i w Chinach.
Bidauit
prosi
sko godzinną rozmowę z b rytyjskim
nyeh procesów przestępców wejea- ministrem spraw zagranicznych, B e ri
Trum ana o pom oc
nych, a jako dowód oskarżenia został ¡nem. Wśród spraw interesujących oba
pokazany film radziecki przedstawia- 1państwa, m inister Rusinek pordszyl
NOWY JORK, 1.10 (PAP). — Ba
jący zmasakrowane ciała pfiąr za m o r-: sprawę Polaków, zamieszkałych od lat wiący
w Stanach Zjednoczonych
o p a ł u
dowanych przez „Eińsatzgruppei*.
i pracujących w Westfalii, którzy do- francuski m inister spraw zagranicz- ’
Sąd Odroczył swoje posiedzenie do ; magają się przyśpieszenia ich powrotu nych Bidauit złożył w środę wizytę
n a
z i m ę
Jutra-_________
do ojczyzny.
prezydentowi Trumanowi.
LONDYN, 1.10 (PAP). — Ambasador
RP w Londynie, Michałowski, -wręczył
w dniu wczorajszym rządowi b ry ty j
skiemu notę w sprawie przyśpieszenia
repatriacji Polaków, zamieszkałych w
Westfalii.

rządowy projekt sanacji sytuacji f i
nansowej i gospodarczej kraju.
Jak sądzą, plan rządowy, któ ry ogłoszony zostanie z końcem bieżącego
tygodnia, przewiduje podjęcie nie
odzownych kroków dla zrównoważe
nia budżetu na rok 1948 i zapewnie
nia stabilizacji franka.

Dla kontynuowania akcji rozpro
wadzania tzwr. węgla interwencyj
nego wśród pracowników, pozba
wionych ka rt zaopatrzenia na paź
dziernik, przewidziany jest dla War
szaw y kontyngent w wysokości ok.
10.000 ton i dla najbliższych okolic
podsiolecznych ok. 2.000 ton.
Węgiel ten rozdzielany jest przy
współdziałaniu organizacyjnym Zw.
Zawodowych, przy czym norma wy
nosi 500 kg na głowę rodziny.

gospodarczego W ielkiej B ryta nii by-1 Ogółem wydobyto w ciągu bieżąceło konieczne wobec obecnej sytuacji 1go roku 114 m ilionów ton węgla, co,
kryzysowej, a nominacja Crippsa na wobec konieczności wydobycia przy-1
nowe stanowisko koordynujące, ma najmniej 200 m ilionów ton w przecią- j
wykazać społeczeństwu brytyjskiem u, gu roku — wygląda katastrofalnie,
że rząd przystępuje zdecydowanie do,
'
realizowania swych planów gospodar! LONDYN, 1.10 (PAP).— Z dniem ).
czych bez oglądania się na pomoc Października weszły w W ielkiej B ryAm eryki.
j tanii w życie nowe ograniczenia i zaLONDYN, 1.10 (PAP). _ W środę! rządzenia oszczędnościowe, do którano premier Atttlee przyjął delega-j r -'ch należy między innym i całkowite
tów związków zawodowych, którzy j skasowanie przydziału benzyny dla
domagali się zapewnienia, że rząd nie! samochodów prywatnych i zakaz wy
zamierza stabilizować płac na dotychj wozu pieniędzy zagranicę. W praktyczasowym poziomie.
| ce równa się to ostatecznemu uniePRAGA, 1.10 (PAP). Po tygodnio
LONDYN, 1.10 (PAP). Ostatnie c y f- ! możliwieniu wyjazdów obywateli bry wym pobycie w Czechosłowacji opu
ry dotyczące b rytyjskiej produkcji tyjskich zagranicę,
ściła Pragę 8-osobowa grupa człon
węgla w niczym nie zapowiadają po
od l.X . obowiązywać będą nowe ków parlamentu brytyjskiego z po
prawy sytuacji, a wprost przeciwnie, wyższe ceny węgla dla spożywców słem Ziłliacusem na czele. Przed
dowodzą, że wszelkie nadzieje na o- prywatnych oraz nowa taryfa kole wyjazdem do Belgradu odbyła się
siągnięcie poziomu produkcji, który jowa, według której ceny biletów konferencja prasowa, na której par
mógłby zapobiec ponownemu kryzy wzrosną o 16 procent, a oplata za prze lamentarzyści brytyjscy złożyli łączne
sowi w zimie, ckazaiy się płonne. W wóz towarów — o 24 proc.
oświadczenie na temat wewnętrznej
ciągu ostatniego tygodnia września
Te nowe zarządzenia są tylko do sytuacji W ielkiej B rytanii oraz za
wydobycie węgla spadło o dalsze 4 datkiem. do całego szeregu niezliczo- granicznej polityki tego państwa.
tysiące ton poniżej przeciętnej n or-j nych ograniczeń i oszczędności
oboPosłowie podkreślili na wstępie,
my.
* wiązujących już od dawna.
iż reprezentują oni poglądy więk-

Wojska komunistyczne zajęły też
dworzec w Hsing Czeng odległym o
20 km na południe cci Julutao, będą
cym głównym portem rządowym,
przez któ ry dochodzą dostawy żyw
ności, drogą morską.
Jednocześnie wojska komunistyczne, które w pobliżu Kaiping przecię
ły niedawno południowo - mandżur
ską linię kolejową zagrażają m iej
scowości Yinkoy, będącej drugim por
tern wojsk rządowych w Mandżurii.
Kom unikat oficjalny donosi, że
wojska
komunistyczne
rozpoczęły
też operacje wzdłuż lin ii kolejowej
K irin - Haillung. Wojska te zbli
żyły się na odległość 35 km na pół
noc od Mukdenu.
W kołach dobrze poinformowanych
oświadczają, że walka o linie komu
nikacyjne, jaką rozpoczęły wojska ko
munistyczne jest wstępem do opera
c ji na szerszą skalę, do której oby
dwie strony przygotowywały się od
hpca. Celem ofensywy wojsk komu
nistycznych jest opanowanie mor
skich i lądowych dróg komunikacyj
nych, dla izolowania Mandżurii od
północnych Chin.

Kapitalizm musi zrodzić faszyzm

Ludy anglosaskie pragną pokoju
oświadczył poseł Zifliacus

Minister Mołolow piętnuje
kłamstwa reakcyjnej prasy USA
TVm Q TTTXr A
m
/b a t r
-r„t_
j ____..
,
„ .
. MOSKWA, I1.10
(PAP). Jak
donosi
cych prawdzie wiadomości o Staprasa
moskiewska,
opublikowanie nach ¿jednoczonych.
w moskiewskim czasopiśmie „L ite Odpowiadając na protest ambasa
raturnaja
Gazieta“
a rtykułu
pt. dora, m inister Mołotow stwierdził,
„H a rry Trum an“ , którego autorem iż nie może podjąć dyskusji w spra
jest Borys Gorbatow, spowodowało wie a rtykułu Gorbatowa, albowiem
wymianę listów pomiędzy ambasa rząd radziecki nie ponosi odpowie
dorem amerykańskim w Związku dzialności za publikowane w prasie
Radzieckim — Smithem a m in i artykuły. Natomiast m inister Moło
strem Mołotowem.
tow w yraził zastrzeżenia co do po
W skierowanym do m inistra ra glądów ambasadora na prasę ra
dzieckiego piśmie ambasador Smith dziecką, podkreślając, iż prasa ta
zaprotestował przeciwko wspomnia zmierza zawsze do jak najw ierniej
nemu artykułow i, domagając się o fi szego przedstawiania bieżących za
cjalnej dezaprobaty wypowiedzi Gor gadnień innych państw i przywią
batowa przez rząd ZSRR.
zuje szczególną wagę do utrwalenia
Smith wystąpił równocześnie z przyjaznych stosunków między nazarzutem
rozpowszechniania p rzezrodam i. Wszelkie wystąpienia ameprasę radziecką, nie odpowiadają- Irykańskie — zaznaczył m inister —

| mające na celu umocnienie między
narodowych stosunków i utrzyma
nie powszechnego pokoju, spotykają
się niezmiennie z pełnym poparciem
prasy radzieckiej.
Temu stanowisku m inister Moło
tow przeciwstawił prasę amerykań
ską, Korzystając * szerokiego po
parcia reakcyjnych kół USA. pro
wadzi ona nie tylko kłam liwą kam
panię przeciwko ZSRR. lecz podsy
ca wrogość wśród narodów, w czym
nie napotyka na żadne przeszkody
ze stron oficjalnych. Odpowiedź Mo
łotowa kończy się stwierdzeniem, i ł
w młedzynarodowyeli kolach demo
kratycznych panuje zgodność opini
co do wyżej wymienionego gachu
wanla się prasy amerykańskiej.

szóści P a rtii Pracy w Izbie Gmin.
Oświadczenie stwierdza, iż kryzys,
w jakim znajduje się Anglia i więk
szość państw na świecie, jest ..śmier
telnym kryzysem kapitalizmu“ , zaś
jedyną drogą jego przełamania jest
dalsze kroczenie ku socjalizmowi.
Posłowie wyrazili przekonanie, te
na terenie międzynarodowym Wiel
ka Brytania zdoła uwolnić się od
niebezpiecznego jednostronnego zwią
zania się ze Stanami Zjednoczonymi
i z zachodnią Europą drogą rozwo
ju i rozszerzeń !a stosunków handlo
wych z państwami Europy wschod
niej z ZSRR na czele.
Zdaniem angielskich parlamenta
rzystów, próby przywrócenia kapita
lizmu w Europie są spóźnione, a
jakiekolwiek powodzenie tej akcji
przyczyniłoby się jedynie do odro
dzenia faszyzmu, czego najlepszym
przykładem jest Grecja. Oświadcze
nie stwierdza ponadto, że przygnia
tająca większość ludności W ielkiej
Brytanii i Stanów Zjednoczonych
nie wierzy w nową wojnę, pragnąc
»■zede wszystkim trwałego pokoju.
Poseł Lee zaznaczył, iż obecnej
brytyjskiej polityki zagranicznej nie
można uważać zą wyraz stanowiska
całej Partii Prący, Pierwszym zada
niem A nglii jest odzyskanie zupeł
nej niezależności ekonomicznej Ostat
nie zmiany w gabinecie wskazują na
zwiększenie wpływów lewego skrzy
dła labouizystów, co w konseHwn•11 -lowinno przypaść zmiany rów
nież i w polityce zagranicznej.

Str. 2

Polska wierzy w pokój i sprawiedliwośći^^a® ^ 01611111
BELGRAD, 1.10. (Obsł. wł.). Marszaj tek Tito wygłosił przemówienie na
| kongresie konstytucyjnym uczestnij ków w alki o wolność Jugosławii,
prestiż i potęga Związku Radzieckie i Marszałek Tito w przemówieniu
go od owego czasu wzrosły niezmier swym podkreślił, że Jugosławia musi
nie a równocześnie na wschodzie i być silna i zjednoczona, by móc się
południowo - wschodniej
Europie przeciwstawić wszelkim prowokacjom
zwyciężyły ruchy ludowe, które uję kół imperialistycznych i podżegaczy
ły władze twardo w swoje ręce i do nowej wojny.
Polemizując z bezpodstawnymi ougruntowały ją
na przeprowadzo
nych reformach społecznych, prze skarżeniami Jugosławii o mieszanie
ciwstawiając się naciskowi z ze się do spraw wewnętrznych Trecji,
marszałek Tito stwierdził, że w istownątrz.
Po trzecie, doświadczenia ubieg- j cie w sprawy greckie ingerują wlaśłych okresów kazały skupić się c a - ' nie sami oskarżyciele. Jugosławia —
łej
słowiańszczyzny
w
obronie ‘ oświadczył dalej Tito — nigdy nie zgoprzed agresją niemiecką i przed każ j ¿¡zj się na żadne poniżające decyzje,
dą inną potencjalną agresją.
Po czwarte wreszcie, przez Euro- j
pę i przez cały świat przeszła fala ]
społecznych lub
narodowo-wyzwo- i
leńczych ruchów postępowych.
Siły postępu i demokracji w ca- j
łym świecie, potężne siły lewicy we j
Francji, Włoszech, istnienie tych sił
w Anglii, nawet w Niemczech, siły
LONDYN, 1.10. (Obsł. wł.). — No
postępu w Stanach Zjednoczonych wojorski korespondent „News Chro
Am eryki, siły ruchów narodowo-wy nicie“ podaje wywiad przeprowa
zwoleńczych w
krajach kolonial dzony z Józefem Martinem, prze
nych i półkolonialnych — siły tych wodniczącym Izby Reprezentantów
wszystkich ruchów wzrastające dziś.
ja k fala, szukająca porozumienia USA. M artin, republikanin, sprecy
zował cztery w arunki, jakie stawia
między sobą.
jego partia, zanim przystąpi do oStąd nasze przekonanie, że pla mawiania planu Marshalla.
ny „monachijskie“ zostaną spara
M artin oświadczył, że prezydent
liżowane a idea bezpieczeństwa
zbiorowego i współpracy międzyna Truman lub m inister Marshall mu
rodowej opartej na dążeniu
do szą: 1) przedstawić dokładne cyfry,
wspólnego celu, sprawiedliwości dotyczące ilości potrzebnych pienię
społecznej i postępu — zwycięży. dzy, 2) prezydent Truman musi dać
Stanowisko Polski w tej sytuacji gwarancje co do tego, w ja k i sposób
jest jasne — oświadczył premier pieniądze zostaną użyte, 3) dowieść,
Cyrankiewicz — określa je polski że pieniądze amerykańskie będą uży
interes narodowy. Obrona przed te na cele konstruktywne odbudo
niemieckim rewizionizmem i im  w y Europy na zdrowych zasadach,
perializmem, dążenia do dobroby nie zaś jako chwilowy zasiłek-,
tu i k u ltu ry najszerszych mas. In 4) zapewnić, że pomoc dla Europy
teres narodowy Polski nie da się nie przyniesie szkody gospodarce aoddzielić od ustroju polskiej demo merykańskiej.
kracji ludowej. Interes narodowy
M artin dodał, że Kongres nie chce
Polski kazał je j zawsze być w obo podjąć nagłej akcji właśnie dlatego,
zie antymonachijskim
i dlatego że mówi się o postanowieniach tym 
tak potężny był opór mas polskich
przeciw polityce Becka. Dlatego czasowych.
Kongres, któ ry ma większość re
masy ludowe w Polsce tak gorą
co popierają dzisiejszą politykę za publikańską, gotów jest zebrać się
na sesję specjalną i dyskutować nad
graniczną naszego rządu.
Polska jest oczywiście przeciwko planem pomocy dla Europy, wysu
monachijczykom.
Polska wierzy niętej przez prezydenta demokratycz
w niepodzielny pokój, w postęp I nego, jeśli tylko prezydent będzie
mógł udzielić dokładnych danych.
sprawiedliwość społeczną.

Sojusz demokracji świata - gwarancją postąpił
PRAGA, 1.10. (PAP). Dziennik
czeski „Rude Prawo“ zamieszcza wy
wiad udzielony przez premiera rzą
du polskiego Józefa Cyrankiewicza,
na temat tzw. polityki monachij
na usankcjonowaniu agresji i
kontrrew olucji
powstałych re
skiej, będącej przyczyną drugiej woj
żimów reakcyjnych w Europie.
ny światowej.
Także dziś obserwujemy:
W wywiadzie tym premier Cyran
kiewicz porównuje na wstępie ten
próbę dyktatu w polityce mię
dzynarodowej sił kapitalistyczdencje polityki monachijskiej z roku
1938 z tendencjami zarysowującymi ! nych,
się również w obecnej polityce mię
próbę wyeliminowania i izolacji
dzynarodowej.
£ Związku Radzieckiego z polityki
„Istota polityki monachijskiej 1933 ’ światowej,
roku polegała na:
9 próbę włączenia najbardziej reakcyjnych i rewizionistycznych
próbie narzucenia polityce międzynarodowej dyktatur europej- ;
skich mocarstw
kapitalistycznych,,
pr6f ę p o s ta w ie n ia
Niemcom
O próbie wyeliminowania Związku *| wolnej ręki na Wschodzie, pró
*■ Radzieckiego -z —
---------J 1
polityki europej:
zdyskryminowania
ONZ jako
skiej,
czynnika bezpieczeństwa zbiorowepróbie
oparcia
porozumienia ! go, próbę zastąpienia idei niepodziel
konserwatywnej Francji i A n glii !
............ ..........." —
........ ■■■■—
z hitlerowskimi Niemcami (i zwasa
lizowanymi nr zez H itlera
Włocha
mi) na pc-zostzwieniu imperializmo
w i niem eeł:'emu „wolnej ręki“ w
jego eksp?ns‘i na Wschód,
na oddań !u Niemcom na „po
żarcie“
całej
słowiańszczyzny

Wywiad z premierem Cyrankiewiczem
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Wybór nowych członków
Rady Bezpieczeństwa

4

r o w o w y c h p ! a X a agresji3naą Z a ! ! NOWY JORK, 1.10 (Obsł wł.>. chód i swych apetytów ku koloniom Zgromadzenie Generalne ONZ przyt morzom
stąpiło do wyboru nowych członków
C na przerwaniu procesu odrodzę Rndy Bezpieczeństwa w
miejsce
3 nia Lig i Narodów, jako czynnika Brazylii, A ustralii i Polski, których
bezpieczeństwa zbiorowego, skiero- kadencje wygasają z końcem bieżąwanego przeciw agresji faszystów- ceS° rokuskiej, na zastąpieniu idei niepodziel | W pierwszym głosowaniu przeszły
nego pokoju ideą „bloku zachodnie- i Argentyna i Kanada, które uzyskały
| po 41 głosów. Ponieważ pozostałe kan
goM
| dydatury nie zdobyły wymaganej
! większości 2/3 głosów, zarządzono
I powtórne głosowanie między U krai
ną i Indiami, które otrzymały sto
sunkowo największą ilość głosów —
PRZYJĘCIE W BELWEDERZE
Prezydent R. P. przyjął w Belwe
derze bawiących w Warszawie pre
zydentów i przedstawicieli władz
miejskich Moskwy, Belgradu, Pragi
Czeskiej, Sofii, Kijowa, Wilna, M iń
ska oraz prezesa Związku Miast
Francuskich.
^ ^
Gościom zagranicznym
szyli przedstawiciele Zarządu Miasta
St. Warszawy z prezydentem Toł
wińskim oraz przedstawiciele War
szawskiej Rady Narodowej z prze
wodniczącym ob. Sankowskim na
czele.

nego pokoju, ideą „bloku zachodnie
go“ ,
próbę wskrzeszenia reakcyjnych
sił i reżimów w całej Europie.
Następnie premier
Cyrankiewicz
wskazał na różnicę między sytuacją
obecną a sytuacją okresu monaehij
skiego oraz na stosunek sił monaehij
skich i antymonachijskich.
Różnice w stosunku do roku 1938
są pokaźne. Po pierwsze hegemonia
Niemiec w bloku sił kapitalistycz
nych nie stnieje więcej. Po tę he
gemonię sięgają
obecnie potentaci
dolara. Sytuację ułatw ia im fakt, że
Europa jest zniszczona wojną i po
trzebuje pomocy. Po w tóre jednak —
_i to równoważy od przeciwnej stroj ny zwiększone niebezpieczeństwo —
11 ■ "
11 ......
'
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33 i 29. W drugim głosowaniu na
Ukrainę padło 29 głosów, a na In , die 24.
W zarządzonych następnych gło
sowaniach żadna z kandydatur nie
uzyskała koniecznej większości 36
głosów. W
siódmym
głosowaniu
Ukraina uzyskała 33 głosy, Indie —
23 głosy.
Na wniosek delegata belgijskiego
Spaaka odłożono dalsze głosowanie,
jak również wybory do Rady Ekono
miczno-Społecznej i do K om isji Po
wierniczej do następnego posiedze
nia.

wi ludowcy potęp aft

sojusz PSL z podziemi am
,
Ij

Posiedzenie
R a d y Państwa
W dniu wczorajszym odbyło się pod
przewodnictwem Prezydenta RP, kolej
ne posiedzenie Rady Państwa.
W trosce o upowszechnienie oświaty i spopularyzowanie czytelnictwa w
w Polsce — Rada Państwa podjęła uchwałę, wzywającą wszystkie tereno
we rady narodowe do najszybszego
powołania komitetów bibliotecznych. Z
uzyskanej od czynników państwowych
kwoty 14 milionów zł Rada Państwo
wa postanowiła ufundować dla Ziem
Odzyskanych 200 bibliotek powiatowych i miejskich.
Rozpatrując sprawy terenowych rad
narodowych. Rada Państwa zatwier
dziła szereg uchwał w sprawie zacią
gnięcia pożyczek średnioterminowych
przez samorządy.

.
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DR MROCZEK W ISŁOCKI, za
mieszkały w Krakowie przy ul.
1 Maja N r 1, złożył oświadczenie:
„Jako b. członek PSL w Krako
wie potępiam działalność oskarżo
nych w procesie Nlepokólczyckiego i towarzyszy, a zarazem zazna
czam, że działalność oskarżonych
członków PSL Buczka, Starmacha
i Kabata nie jest godna miana
Polaka“ . (Dr Mroczek Wisłocki).
Równocześnie
asystent
K lin ik i
Wewnętrznej Uniwersytetu Jagiel1lol,skieg0 M IC H A Ł
WIEJOWSKI,
zam w Krakowie przy ul. MiodoW e j 24 m. 6 złożył oświadczenie:
,
Ja j ako j,. członek PSL potęi p iam ’ ndowodnioną
działalność
szpi eg0wską oskarżonych w procesie Niepokólczyckiego i towarzyszy, a specjalnie potępiam dzia
łalność członków PSL Mierzwy,
Buczka, Starmacha 1 Kabata. Uwa
żam, że ich działalność nie jest
godna Polaka“ . (—) Wiejowski.
j Kurator Okręgu Szkolnego K ra 
kowskiego, W ŁODZIM IERZ GAŁEC
K I złożył następujące oświadczenie:
„W związku z opinią, jaka otar
ła się o mnie, że jestem czynnym
członkiem PSL czuję się w obo
wiązku oświadczyć, że od 1 stycz-

nia br. nie miałem żadnych z tym
stronnictwem kontaktów, za człon
ka tegoż w ch w ili obecnej nie
uważam się, a związek niektórych
członków PSL z podziemiem, co
ujawnione zostało w procesie k ra 
kowskim, "potępiam “ . Kraków, we
wrześniu 1947 r. (—) W. Gałecki.
Podczas
ostatniego
posiedzenia
MRN w Poznaniu radni zajęli zde
cydowane stanowisko w sprawie
ostatniego
procesu
krakowskiego.
W uchwalonej rezolucji czytamy
m. in.:
„Miejska Rada Narodowa stw ier
dza, że przebieg procesu krakow 
skiego w całej pełni ujaw ni! zbrod
niczą działalność WiN oraz jego
| legalnych popleczników PSL, k tó 
rzy nie tylko nie wahali się w y 
sługiwać rodzimej reakcji, ale sta
l i się narzędziem obcych agentur
i ośrodkiem działalności szpiegow
skiej. MRN wzywa całe społeczeń
stwo poznańskie do czynnego zwal
czania wszelkich zakusów ze stro
ny reakcji na nasz ustrój demokra
tyczny oraz apeluje do wzmożenia
w ysiłku w pracy nad gospodarczą
odbudową naszego kraju i kon
solidacją życia politycznego“ .

Nu odbudowę Wuiszuwy

i powiatu
tarnowskiego; Na wspólnym zebraniu pracowniW związku z miesiącem odbudowy Tarnowa
r arnowa
p
. . . wrze i k ów i dyrekcji Międzynarodowego
Warszawy, personel Polskiej M isji przyniosła w samej tylko akcji
Towarzystwa Wagonów Sypialnych
Wojskowej w Wiedniu zebrał sumę śniowej“ blisko trzy m iliony złotych. uchwalono poza 1 proc. od zarobku,
W ramach daru wrześniowego na
7.500 szylingów austriackich, którą
odbudowę Warszawy woj. pomorskie któ ry będziemy wpłacać do końca
przekazał na odbudowę stolicy.
roku oddać jeszcze całkowity zaro
W dniu Święta Spółdzielczości pra wpłaciło przeszło 8 m ilionów złotych, bek dzienny w sumie zł 38.857.
Olsztyn
ok.
500.000
zł,
Białystok
ok.
cownicy „Społem“ okręgu olsztyń
Bończak Edward zł 700.
skiego zadeklarowali na odbudowę 200.000 zł.
Związek Adm inistratorów zł 10.000
D r Sabat — 20.000 zł.
Warszawy 1 proc. swych poborów w
Koło PPR N r 3 zł 1.550.
Adwokat Kobryner — 30.000 zł.
przeciągu 4 miesięcy, wyniesie to łącz
Prezydium
Zarządu
Głównego
ofiar
me
Niezależnie od świadczeń i —
r
7 ™ nj nwM n Pracowników
nie oKoio
około i1 mmona
miliona zi.
zł. imnacuo
Ponadto spoispół
dzielcy olsztyńscy zadeklarowali kwo poszczególnych naszych K ó ł i ic h ;
^
„
a
oflO
tę 2 i pół miliona zł na odbudowę członków - Zarząd Okręgu Warszaw j
*
G lZ n e z o
Domu Spółdzielczego, przy ul. Bielań skiego Związku Zawodowego Pracow
P ra c
SDołecznych
sklej w Warszawie
| pików Państwowych złożył w dniu 23 ! Związku Zaw. Prac. Społecznych
Członkowie Koła Państwowych Za : września br. kwotę zł 100.000 na Fun
• •
_
. pr ,omv .łn Flpkkładów Wydawnictw Szkolnych Z w .! dusz Odbudowy Stolicy 1 wzywa pozo ‘
y l
'
~
___
o
— TPaństwowych,
W „ + , . , ____ „ U
™
v„,„u
u i| stałe n
w - 1 7ZZPP
7 .P P
d«
n ła r A r d n
w
Zaw.
Prac.
uchw
alili
Okręgi
do mwpłacenia
w trotechmcznego zł 5.000.
Zamiast kwiatów w dniu imienin
opodatkować się na rzecz Funduszu najbliższym czasie swoich udziałów sekretarza Kom. Fabr. Franciszka
Odbudowy Warszawy w wysokości na ten cel.
Korczyńskiego składa zł 1.000 Koło
od 0,5 proc. do 1 proc. od poborów w : _______, ____
PPR przy Zakładach PMS.
zależności od grupy uposażeniowej. * • “ p O S r e d n lC T W e m
W związku z wydaniem stałych
Opodatkowanie to obowiązuje na G ło * u L u d u "
legitym acji partyjnych Koło PPR
okres jednego roku.
j”
’
.
przy Powiatowym Urzędzie Bezpie
Akcja zbiórkowa na rzecz odbudo- j w p ła c ili
czeństwa Publicznego składa zł 2.011.
wy stolicy, prowadzona na terenie
Dyrekcja Państwowego Przedsię
biorstwa Instalacyjnego Warszawa IV
wpłaca zł 5.000 w zamian kw iatów
w dniu imienin Naczelnego Dyrek
tora Centralnego Zarządu Państwo
wych Przedsiębiorstw Budowlanych
inż. archit. Wacława Piaseckiego.
W dniu 2 października nadejdzie
Szucki Józef kierow nik młyna 1
tartaku w Kocku pow. Łuków wpła-' do Gdyni S/S „M ark Hanna“ , który
I prz-^wiezie m. in. około 445 ton mle
cii zł 10.000.
ka sproszkowanego. Jest to pierw
Tow. Sienkiewicz W itold zł 500.
Wczoraj opuścili Polskę po dwuty
Lokatorzy domu przy ul. Grena szy statek wysłany przez Międzyna
godniowym pobycie: wiceprzewodniczą
rodowy Fundusz Pomocy Dzieciom
cy Francuskiego Zgromadzenia Naro dierów 44 b. zł 860.
Pracownicy f-m y „Jago“ składają dla Polski.
dowego i sekretarz Komitetu Central
Następny statek z żywnością, wy
nego Komunistycznej P artii Francji — jednodniowy zarobek zł 24.804.
Właściciel sklepu muzycznego przy słaną przez Fundusz Dziecięcy s/s
. acąues Dur". — —— - ------*--i '.Wy
działu Propagandy KC Francuskiej ul. Konopackiej zamiast kwiatów „Marchdale“ , spodziewany jest w
Gdyni 5 października br. Przywie
Partii Komunistycznej — Etienne Fa na imieniny składa zł 1.000.
zie on 453 tony mięsa suszonego.
Józef Ambroszkowski zł 200.
jon.

M o s i Fajon

opuścili Polskę

które pewne państwa usiłują w ONZ
przeciwko niej przeprowadzić.
Jugosławia nie chce żadnych obcych
terytoriów — nie otrzymała zresztą na
wet tego, co się jej należy — ale nie
ulegnie żadnej presji ani naciskowi.
Marszałek Tito oświadczył następ
nie, że nie wierzy w nową wojnę, gdyż
siły demokratyczne są dostatecznie sol
ne, by zniweczyć w ysiłki im periali
stów.
Marszałek Tito wezwał pod koniec
członków związku, by włożyli w reali
zację planu pięcioletniego takie same
bohaterstwo, z jakim walczyli z oku
pantami, a wtedy cele, do których dą
żą na pewno zostaną urzeczywistni me.

Republikanie stawiają warunki

¡przed o m a w ia n ie m p lanu M arshalla
Jestem człowiekiem
Interesu —
powiedział M artin — i nie mogę
zdecydować się na zawarcie umowy
nie mając dokładnych cyfr.

Deficyt finansowy
krajów europejskich
NOWY JORK, 1.10. (Obsł. w ł.). Ra
port Rady Gospodarczej i Społecznej
ONZ donosi, że deficyt finansowy
Belgii, Luksemburga, Czechosłowacji,
Albanii, Austrii, Danii, Francji, Gre
cji, Holandii, Norwegii, Polski, Jugo
sławii, Finlandii, Węgier i Włoch osiągnie w roku 1947 ogółem 6.873 m i
liony dolarów.
Potrzeby tych krajów na zakupy to
warów poza Europą, wyniosą w tym
samym roku 19.301 m ilionów dola
rów, podczas gdy istnieje mało na
dziel, by ich dochód przekroczył cy
frę 12.428 milionów dolarów.
Raport podkreśla, że wiele z tych
krajów nie może liczyć na swoje re
zerwy złota i na pożyczki zagranicz
ne.

Nowy manewr
ganleitera Hiszpanii

MADRYT, 1.10. (Obsł. w ł.). Z do
brze poinformowanych źródeł dono
szą, że na początku października ma
ją nastąpić zmiany w rządzie genera
ła Franco. Przypuszczają, że obecny
minister wychowania Ibanez M artin
ma zostać szefem rządu, którego peł
Pierwsze zarządzenia w celu utwo nomocnictwa oddzielone będą od peł
NOWY JORK, 1.10. (Obsł. wł.). —
Alvaro de Albornoz, premier repu rzenia karnych obozów koncentra nomocnictw szefa państwa.
blikańskiego rządu hiszpańskiego o- cyjnych w hiszpańskiej Afryce za
chodniej, przeznaczonych wyłącznie
dla więźniów politycznych
zostały
wydane przez władze frankistowskie
już k ilk a miesięcy temu, ale rozgłos
światowy, ja k i przygotowania te w y
wołały, zmusił generała Franco do
Dziś przybywa do Polski na zapro
oozornego zaprzestania zamierzonej
szenie Centralnego Komitetu Wyko
akcji.
nawczego Polskiej P artii Socjalistycz
Obećnie okazuje się jednak, że nej przewodniczący Czechosłowackiej
orzygotowania do stworzenia k a r P a rtii Socjal-Demokratycznej. wice
nych obozów w Afryce prowadzone premier rządu czechosłowackiego, Zde
były dalej w tajemnicy i że obozy nek Fierlinger z małżonką oraz sekre
tarz generalny p a rtii — Yilima.
te są już wykończone.

Franco deportuje demokratów
do obozów koncentracyinych w Afryce

Wicepremier Fierlinger
w Polsce

świadczył, że nie zamierza wziąć osobiście udziału w debacie nad spra
wą Hiszpanii w ONZ, ale wyśle list,
przedstawiający stanowisko jego rzą
du wobec reżimu frankistowskiego.
Albomoz stwierdził, że w Hiszpa
n ii od czasu decyzji ONZ, polecają
cej wycofanie przedstawicieli dyplo
matycznych z M adrytu skazanych
zostało na śmierć 150 osób. Albornoz dodał, te według dokumentów
dyrekcji więzień hiszpańskich, ilość
więźniów politycznych w Hiszpanii
wynosi obecnie 106 tysięcy.
LONDYN, 1.10. (Obsł. wł.). — Hisz
pańskie władze więzienne otrzyma
ły rozkaz deportacji do Gwinei w
Afryce zachodniej większości więź
niów politycznych, znajdujących Się
obecnie w więzieniach i obozach
koncentracyjnych w Hiszpanii.

Ku czci bohaterów spod Lenino
Tow arzystwo P rzyja ció ł Żołnierza
wespół z Towarzystwem P rzyjaźn i
Polsko - Radzieckiej,
Zw iązkam i
Zawodowym i i Resortem K u ltu r y i
S ztuki m. st. W arszawy — czyni
przygotow ania do obchodu 4 rocz
n icy b itw y pod Lenino.
Uroczystość odbędzie się w ra 
mach Miesiąca W ym ian y K u ltu ra l
n ej Polsko - Radzieckiej w dn. 12
bm.
P ro gram przewiduje tego dnia
rano złożenie wieńców przez organi
zacje młodzieżowe na Grobie N ie
znanego Żołnierza. Następnie w sa-

Polkla włoska strzela
do robotników i chłopów
RZYM, 1.10 (Obsł. w ł.). Na skutek«
proklamowania strajku powszechne
go w C ivita Vecchia 1 zajmowania
ziertii przez chłopów w Latium nleu-

Nareszcie nadchodzi pomoc

d la d z ie c i p o ls k ic h
Akcją Funduszu Dziecięcego w
Polsce kierować będą Ministerstwa:
Aprowizacji, Oświaty, Zdrowia i
Opieki Społecznej.
Ogółem korzystać będzie z pomo
cy około 700.000 dzieci, z czego
568.000 w wieku przedszkolnym oraz
132.000 w wieku szkolnym. Stanowi
to 20,9 proc ogólnej ilości dzieci,
wymagających
dożywiania
oraz
43 proc dzieci objętych już planem
dodatkowej pomocy żywnościowej.

stannie dochodzi do zamieszek. Przy
zajmowaniu ziemi przez chłopów ma
ją miejsce ostre starcia chłopów i ro
botników rolnych z policją. Składają
ca się z 200 osób grupa robotników
rolnych, która opuściła dziś rano Ven
zano udając się do rejonów Nemi 1
Castel Gandolfo celem okupowania
terenów jeszcze nie uprawionych, za
blokowała całkowicie Via Salaria pa
raliżując cały ruch na tej drodze.
RZYM, 1.10 (Obsł. w ł.). Agencja
„France Presse“ donosi z Rzymu, że
wśród rolników włoskich panuje silne
wrzenie. Panują nawet przypuszcze
nia że o Ue wszyscy aresztowani pod
czas „okupacji“ ziemi nie zostaną
zwolnieni może nastąpić ogłoszenie
strajku generalnego.

l i „R om a“ o godz. 12 odbędzie się
akademia.
Akademię zagai prezes Tow arzy
stwa P rzyjació ł Żołnierza — tow .
m in. Matuszewski, po czym prezes
Tow. P rzyjaźn i Polsko - Radziec
k ie j — tow . m in. Św iątkow ski, w y
głosi a ktu a ln y re fe ra t o sytu acji
m iędzynarodowej ze szczególnym
uwzględnieniem
stanowiska Zw.
Radzieckiego.
O historycznym znaczeniu b itw y
pod Lenino, m ówić będzie przedsta
w iciel W . P.
W części koncertow ej w ystą pi
o rkie stra F ilh a rm o n ii W arszawskiej
oraz orkiestra i chór w ojskow y,
k tó re w ykonają u tw o ry m uzyki ra 
dzieckiej i melodie wojskowe.

Młodzi górnicy
dobrze zasłużyli się
O jc z y ź n ie
We współzawodnictwie pracy w
przemyśle węglowym
brało żywy
udział 32 tys. młodych górników za
trudnionych w 142 kopalniach. Normy
produkcyjne systematycznie przekra
czały koło 20 tys. młodzieży- Śród bio
rących udział w wyścigu 150 uczestników otrzymało nagrody. Na czoio wy
ścigu wysunęli się następujący młodzi
górnicy: St. Kapuścik z kopalni „Koś
ciuszko“, osiągając 377,5 proc. normy,
J. Dworaczek z kopalni „Saturn“ —
269 proc. normy, E. Bawół z kopalni
„Radzionków" — 250 proc. normy, G.
Czech z kopalni „Makoszewo" — 274
proc. normy ł S. Franielczyk z kopalni
„N ow y Orzeł Biały"—236 proc. normy.

Sir. 3

Partia klasy robotniczej- partią narodu! -jggs«
ffSŚAi
obrony interesów kraju

państwo ludowe — oparte o właś
socjalizm, ty m celem je s t zbudo , botniczej, wypisane b y ły hasła ociwe sojusze — m ogliśm y odeprzeć
wanie społeczeństwa, któ re nie b y  ! strzegające przed rosnącą w s iły
a ta k i na Ziemie Zachodnie i ty lk o
łoby rozryw ane i osłabiane przez potęgę hitlerow ską. I podczas, gdy
dzięki te j polityce uniknęliśm y losu
p
o
lity
k
a
ówczesnych
sfer
międzyna
przeciwieństwa' klasowe. T ym celem
p ółkolo nii dolarowego im perializm u.
jest dobro nie ty lk o jednej klasy, rodowych — p o lity k a zdrady i
Przodująca rola p olskiej klasy
ale dobro całego narodu, k tó ry t y l współdziałania z H itle re m — pro
robotniczej
w odbudowie k ra ju , to
wadziła
coraz
bardziej
k
u
ka
ta
stro

ko w warunkach socjalizm u osią
jedna
z
najwspanialszych
k a rt je j
fie
wrześniowej,
klasa
robotnicza
gnąć może najlepsze w a ru n ki ro z 
w oju i w pełni uruchom ić wszyst wskazywała słuszną drogę ocalenia h is to rii. W yp isują ją codziennie w
niepodległości ■— drogę sojuszu % ciężkim tru d z ie : g ó rn ik śląski i ro 
kie swoje s iły twórcze.
ZSRR,
jedynym państwem, któ re b otn ik łódzkich fa b ry k , ro b o tn ik
Klasa robotnicza w yzw alając SIE
W arszawy i pracow nik naszych por
nam
m
ogło
dać realną pomoc.
8 IE , wyzwala jednocześnie C A Ł Y
Obce je j i w rogie b y ły potem tów , w ypisu ją tę k a rtę masy pracu
NARÓD. Dlatego walcząc o SWOJĄ
jące we w szystkich zakątkach k ra 
sprawę, walczy ty m samym o spra wszelkie hasła „s ta n ia z bro nią u
ju . W yp isują ją ludzie ty p u P strow 
nogi“
.
N
ajlep
si
je
j
synowie
zapeł
wę C AŁEG O N AR O D U .
n ili szeregi G w ardii i A rm ii Ludo skiego i rosnące tysiące przodowni
Klasa robotnicza buduje lepszą
wej, wskazując czynem partyzanc ków pracy.
!

Tworzy się wspólny ję iy k

Uchwały Rady Naczelnej PPS i w iel
k a fala wspólnych zebrań PPR i PP®>
na których te uchwały przenoszono
do masy członkowskiej obu p artii ro
botniczych, zapoczątkowały n o w y }
decydujący etap w walce o realizacje
i pogłębianie jednolitego frontu. To
co było dotychczas świadomym _ »działem czołowego aktywu partyjne
go, to do czego dążyły podświadomie
masv robotnicze, zorganizowane w
obu partiach. Zostało postawione w spo
sób jasny i sprecyzowany, w sposon
wskazujący drogę
konkretnej,re
lizacji zasad jed r -tego frontu.
W tym nowym etapie do głosu doszli praktycy, działacze mający do
czynie ia w swej codziennej pracy w
fabryce, czy w urzędzie z peperowcarni i pepesowcami, z ich przyjaź
niami i antagonizmami, z ich entuz
D ecydujący udział p olskiej klasy jazmem i z ich obiekjaml.
W różnych miejscowościach 1 w ro*
robotniczej w dziele odbudowy k ra 
nych gałęziach przemysłu różnie się
ju w yraża się nie ty lk o je j ofiarną kształtowała i różne przybierała fo r
pracą. W yraża się on także w zrea my współpraca między obu partiami.
lizow aniu koncepcji społeczno - go W codziennej pracy, w codziennej
spodarczej
dem okracji
ludowej. walce o podniesienie produkcji, o po
prawe bytu, w codziennej walce z sa
D zięki n ie j osiągamy w y n ik i z za botażem, łapownictwem i spekulacją
zdrością obserwowane w krajach uczyli się członkowie obu naszych Far
t li wspólnego języka.
zachodnich.
TOW. LU D W IK KRASUCKI, I SE
F a k ty te m ówią nam :
KRETARZ MIEJSKIEGO KO M ITE
K LA S O W Y R U C H R O BO TN I TU FPS we W rocławiu w artykule
zamieszczonym w „Trybunie Dolno
CZY 1 J E D Y N IE T Y L K O T A K I
śląskiej“ , wrocławskim organie naszej
B U C H MOŻE S IĘ N A Z W A Ć R U  Partii, omawiając pierwszy okres po
C H EM P R A W D Z IW IE NARO DO  ogłoszeniu uchwał Rady Naczelnej
W YM . P A R T IA K L A S Y ROBO PPS — tak pisze: „Nauka wspólnego
pierwszy
T N IC Z E J I J E D Y N IE T Y L K O T A  języka, charakteryzująca
okres, zakończyła się egzaminem, kto
K A P A R T IA M A P E Ł N E PRAW O
ry wypadł na celująco“ .
N A Z W A Ć S IE B IE P A R T IĄ N A 
Ta, słusznie tak nazwana, nauka
wspólnego języka rozpoczęła się w
RODU.
A> K U B A C K I
zakładach pracy, we współpracy NA
DOLE między podstawowywmi ogni
wami naszej Partii. W tej w-półpracy
realizował się prawdziwy jednolity
front. Tow. Krasucki pisze: „N ASI
TOWARZYSZE W KOŁACH NAU
C ZYLI SIĘ SZCZERZE I BEZ
STRONNIE ROZMAWIAĆ Z SO
BĄ, A W ŚLAD ZA TYM N AU 
C ZY LI SIĘ ROZRÓŻNIAĆ ISTOTNY
INTERES SWEJ P A R TII OD IN T E 
RESU ROZMYŚLNIE PSUJĄCYCH
MIĘDZY
M
IASTEM
A
WSIĄ
JEST
Jakie jest obecnie położenie chłopa
KREW JEDNOSTEK“ . Dalej nastę
Wieś wie, że rząd podjął wielką syn chłopski nie mógł marzyć o zna
DZIŚ
KORZYSTNIEJSZA
DLA puje lista poważnych spraw, pomyśl
polskiego? Warto się nad tym zastano akcję dostawy towarów przemysło lezieniu w mieście fachu 1 chleba.
wić. Warto przede wszystkim dlatego, wych dla wsi na sumę 50 m ilia r
Sprawa butów też nie jest dzie CHŁOPÓW, N IŻ PRZED WOJNĄ. nie załatwionych dzięki współpracy
Nie dostrzegł p. Orzechowski, że obu partii.
że czynione są próby przedstawienia dów złotych i że przemysł zobowią łem przypadku. Któż nie zna ciągłej
życia chłopów w zgoła fałszywym zania swe wykonał.
gadki państwa Narzekalskich na te na wieś płynie ciągle rosnący stru
„W SZYSTKIE TE SPRAWY WY
świetle. Próby takiej podjął s ię :pee*
Wieś w ie ,; że;, państwo, udziela . po mat przedwojennych butów? Do mień towarów przemysłowych, przy K A Z A Ł Y , ŻE NIE M A ZATARGÓW
czym
chłonność
wsi
jest
ciągle
bar«
seiowski ty g .: „ĆhłopsJti Sztandar“ , 1 życzek i pomocy na odbudowę smiśz- prawdy, przedwojenne buty stały się
NIE DO ZAŁATWIENLY, A POD
sztandarem, naszych dzo wielka. Posuwa Się natomiast p. STAWOWYM
zamieszczając elaborat niejakiego p. czonych gospodarstw, na zasiew i prawdziwym
ŚRODKIEM
JEST
Orzechowskiego pod tytułem .„Życie n a ; sprzątanie zbóż, na nawozy sztucz kołtunów ze wsi i miast, programem Orzechowski do kłamliwego tw ier PRZEDE WSZYSTKIM WSPÓLNY'
dzenia, że o fabrycznych materia KO N TA KT OBU KÓ Ł“ .
wsi“ . Elaborat ten przedrukowały: po- i ne, na bydło i konie.
całego polskiego wsteczńlctwa.
łach włókienniczych każdy już na
znański organ p. Mikołajczyka „Polska
Wieś wie, że rząd nie , szczędzi
Przykład współpracy dolnośląskich
Czyż nie jest paradne, że przed wsi zapomniał. Któż tedy wykupuje
Ludowa" i krakowski „Piast“ , do nie środków, aby sprowadzić z zagra
organizacji PPR i PPS nie jest oder
stawiciele
tego
kierunku
polityczne
dziesiątki m ilionów metrów towarów wany. Tow. Kuligowski I sekretarz
dawna organ p. Buczka, skazanego w nicy inwentarz dla chłopów.
go stawiają sprawę w ten sposób, że
znanym procesie Niepokólczyckiego i
Chłop widzi te w ysiłki państwa za brak butów ponosi odpowiedzial łokciowych, kierowanych na wieś Kom itetu Wojewódzkiego PPR w
przez państwo?
M ierzwy za działalność szpiegowsko „ i docenia je w pełni. Chłop w swej
Bydgoszczy, w wywiadzie, udzielo
ność rząd I cały ustrój demokratycz
Na koniec parę słów pod adresem nym naszemu nowemu pismu p a rty j
dywersyjną.
olbrzymiej większości zrozumiał do ny. No,' bo rzeczywiście, dla czego
redaktorów
„Chłopskiego
Sztandaru“
Przyjrzyjm y się wywodom owego p. kąd zmierza Polska Ludowa, kiero
rząd nie każe górnikom wydobywać którzy wywody p. Orzechowskiego nemu „Gazecie Zachodniej“ również
Orzechowskiego, potraktowanym przez wana przez rząd robotniczo-chłop
spod ziemi buty z cholewami za zaopatrzyli wstępem, w któryni^ czy stwierdza na podstawie doświadczeń
wiejską prasę PSL jak swego rodzaju ski.
ze swego terenu, że decydująca jest
miast węgla?
tamy m. in.:
objawienie na temat życia chłopów
współpraca w dołach partyjnych. Na
Ale inaczej patrzy na to wszystko
C złow iek, który się nie śmieje polskich.
Wiadomo, dlaczego akurat z bu
„Często w prasie bywa atako jeden szczególnie ważny
moment
peeselowiec p. Orzechowski.
tami
jest
tak
źle.
Wiadomo,
że
by
wany chłop, któ ry nie przywozi zwraca uwagę tow. Kuligowsiu. mó
W Paryżu bawi obecnie słynny komik
Opisuje cn życie małorolnego chłopa
Zaczyna od twierdzenia, że opi dło wyniszczone u nas zostało przez
zboża na targ, czekając lepszej ko wiąc, że „ŚCISŁA WSPÓŁPRACA
mierykański, „człowiek, który się nigdy na 2—-7 ha średniej jakości ziemi żyt- sywany przezeń żywot chłopa „to
niunktury, czyli inaczej mówiąc KÓŁ PARTYJNYCH NA FABRY
tie śmieje” , Buster Keaton.
nio-ziemhiaczanej. Ma on konia, 2 kro  zagadnienie cięższe, niż przed w oj wojnę, a skóra jak wszyscy wiemy,
rośnie
na
bydle
a
nie
na
drzewach.
zabawia się w paskarstwo“ .
Pamiętamy wszyscy ze starych, przed wy, 2 owce i 3—4 świnie. Rodzina tego ną“ . I zaraz zatapia się w Słod
KACH W ZMACNIA AUTORYTET
I na dowód, że te ataki są bez OBU P A R TII WŚRÓD BEZPARTYJ
tyjennych filmów amerykańskich tę dre chłopa składa się z 6 osób. Bieżące do kie wspomnienia przedwojenne. Bo I' Na podstawie swego ulubionego
lnianą, nigdy nie śmiejącą się twarz, chody gospodarstwa składają się ze że, jakiż to był raj na ziemi! Ileż i „argumentu z cholewami“ p. Orze- podstawne, przytaczają wywody p NYCH“ .
i której śmieliśmy się do rozpuku. O- sprzedaży masła, ja j i świń. Wydatki par butów można było dostać! I ja  i chowski twierdzi: „Trzy lata już Orzechowskiego.
Sprawozdania terenowe, doniesie
‘ dobiega jak wojna się skończyła i
Prosilibyśmy
owych redaktorów nia naszej prowincjonalnej prasy par
lenie Buster Keaton występuje w ćyr- rodziny idą na kupno nafty, soli, sło kież te buty były mocne, dobre!
ki paryskim, ale podobno nie cieszy się niny, cukru oraz obuwia. Reszta idzie
Jednym słowem, bodajby się te ; tak długo brak jest równowartości o wyjaśnienie, co ma piernik do tyjnej mówią o dalszym szukaniu
ńelkim powodzeniem.
na podatki i ubezpieczenia.
form współpracy, o konkretyzowaniu,
złote czasy wróciły. Bodajby nami | artykułów przemysłowych z ro ln i- wiatraka?
To nasza, peperowska prasa ata wprowadzaniu w sprawy dnia co
W tym obrazie, choć nie typowym, znów rządził pan generał Sławoj- I czymi“ .
Dlaczego f
Paryski tygodnik humorystyczny „Le jest niewątpliwie dużo prawdy. Nie lu Składkowski. Bodajby znów sekwe- | Nie dostrzegł on w swym zaśle kowała spekulantów zbożowych — dziennego idei i zasad jednolitego
ttm rd Enchame” zamieszcza karyha- dzimy się, że w ciągu paru lat dokona strator i komornik licytował ostat pieniu, że dla ogromnej większości a także niektórych chłopów za chęć frontu. Im lepiej nauczą się peperowive w której przedstawia wydłużoną ły się na wsi jakieś niewiarygodne nią chabetę. Byleby w róciły dawne artykułów przemysłu państwowego wygłodzenia klasy robotniczej i za cy i peresowcy wspólnego języka de
tiarz Buster Keatoha wśród takich set przemiany. Chłopu niewątpliwie ży buty z cholewami, o których śni na ceny kształtują się O W IELE PO spekulację zbożem. Ale tylko część mokracji, tym mocniej zy będzie jed
nych wydłużonych twarzy tłumu parys je się jeszcze ciężko, szczególnie chło jawie p. Orzechowski.
NIŻEJ cen na towary rolnicze, że chłopów. Nie tych co mają 2—7 ha nolity front, tym trwalsze nasze zwy
e, że „nie śmiejący się ’ ko- pu małorolnemu. Brak w ielu rze
Zgo i pisze,
Tylko — że przed wojną nie zaw sól, nafta, maszyny i narzędzia ro l nie tych, którzy borykają się z trud cięstwo nad reakcją.
mk amerykański ■ * « ^ £ ^ 5 P£ czy, a z tych, które są, wiele jest sze na te buty było. Nie tylko na bu nicze. materiały budowlane, wyroby nościami.
Sto pierwsza
jeszcze za drogich. N ik t nie przy ty nie bywało, ale i na sól, na za włókiennicze, żelazo, nawozy sztucz
Nigdy nie atakowaliśmy chłopów
mwaz nikt teraz w żary
v
puszczał, aby w ciągu krótkiego okre pałki. Nie było — bo ciasno było ne i tysiące innych artykułów, na małorolnych, ani średniorolnych Na
Przystąpiono do elektrj ilka cji sto
" l l t n i e tylko pismo kum or^yczn^ su można było usunąć skutki za chłopu ha ziemi, bo obszarnik sie bywanych przez chłopów, są obec tomiast atakowaliśmy i atakujem " p.erwszej wsi.
cofania gospodarczego wsi polskiej, dział na najlepszych gruntach, bo nie w stosunku do cen na żywiec, tych, którzy dzięki wysokim cenom
W związku z poważnym tym osią
iłumaczy w ten sposób mepo w > *
Buster Keatona w Paryżu. Jeden z m jr skutki wiekowego obszarniczo - ka r nie było Ziem Odzyskanych, bo w masło, jaja i zboże znacznie tańsze, na mięso, masło, jaja i zboże daw gnięciem i dalsz^ mi planami w tej
poważniejszych dzienników parys w » telowego wyzysku masy chłopskiej. miastach panowało bezrobocie, bo niż przed wojną. Że W YM IAN A no zdołali naprawić swe straty wo dziedzinie waito zwrócić uwagę na
Ale nie dość jest opisać w suchych
jenne, zdążyli porosnąć w grubą jedno, zagadnie,s-c.
JFigaro” pisze:
. , .
warstwę tłuszcąp, dorobić się k ilk u
Chodzi o kolejn;ość. Z czasem —
„ Człowiek, który się nigdy me śmie liczbach obecne życie rodziny mało
rolnego
chłopa.
Trzeba
na
ten
obraz
koni i kilkunastu krów, zatrudniają zelektryfikowane zostaną wszystkie
le, obecnie, we Francji, w 1947 roku nie
obecnie po paru parobków i wyzy wsi Polski. Takie jest zamierzenie na
est taką rzadkością i nikogo me potni patrzeć nie jako na zjawisko sta
łe, niezmienne, lecz ulegające prze
skują małorolnych chłopów, każąc szego rządu, i zamierzenie to zes anie
'za do śmiechu” .
t
im odrabiać cały tydzień za wypo zrealizowane. Na razie jednak nie je 
Istotnie wydaje się, że Buster Keaton mianom, rozwijające się od czegoś,
co było, ku czemu co będzie.
życzenie konia na jeden dzień.
steśmy w stanie w ciągu krótkiego
tie w porę .wybrał się do Europy. ^
Wiemy,
że
olbrzymia
większość
Atakowaliśmy i atakujemy łych czasu doprowadzić światło i silę elek
„Człowiek, który się nie śmieje” ! Oa
chłopów,
a
zwłaszcza
małorolnych,
BOGACZY
WIEJSKICH, którzy tryczną do wszystkich chałup w zystzasu, gdy oglądaliśmy słynne film y atak właśnie patrzy na swoje życie.
skupują zboże na pasek, a zara kich gospodarstw wiejskich. Kto więc
terykańskie, przeszło wiele lat. W idzieWieś rozumie, że panowaniu ob
zem uchylają się od świadczeń na powinien m’eć pierwszeństwo?
iśmy przez ten czas innych ziomków
szarników położony został kres
W dużym
stopniu
zagadnienie
rzecz państwa.
.TSL-owcy z Lewicy“ oraz — nazwij
teatona, którzy starali się zaćmić jego
„D Z IE N N IK LUDOW Y” , komentu
rj|2 na zawsze*
rozwiązywane
jest
my ich tak — „PSL-owcy bezpartyj
ztukę, daremnie próbując nas rozśmieRozumiemy, że organ PSL chciał pierwszeństwa
Wieś rozumie, że w Polsce Lu- jąc wiadomość o fermencie w PSL i wy
zyć.
wybielić wiejskiego paskarza i lic h  przez czynniki obiektywne. Wsi lefan i“ .
,lnwef nie będzie już wyzysku suniętym żądaniu zwołania Bady Naczel
Jak widzimy, wytworzyła się dosyć wiarza, oczyścić go od zarzutów. Ale ce na szlakach przewodów’ lub w ich
Ale czy nie staliśmy się wszyscy po
chłopa
przez
kartele
kapitali- nej tego stronnictwa, zastanawia się, kto
rochu Buster Kantonami, „ludźmi, kióinteresująca sytuacja, cio której bar dla czego w takim razie opisuje ży pchi „u, (Orz mują. światło elektrycz
jest uprawniony d,o zwołania peeselow
gy się nie śmieją” .
dzo dobrze pasuje przysłowie o Ko cie biednego chłopa, którego te za ne wcześniej.
rozumie, że skończyło się skiej Bady Naczelnej.
Ale poza tym i czynnik.? mi biektyw
zaku, który „złapał Tatarcyna"... Ro rzuty nie dotyczą?
' Słyszymy, ze najpilniejszym zada
„Według statutu — je j przewodni„a
zawsze
bezrobocie
w
polskich
niem Europy jest odbudowa Niemiec —
lę rozhasanego Kozaka odgrywał do
To jest bardzo brzydki chwyt, ale nymr powinien odegrać w sprawie
czący,
którym
jest
dr
Władysław
miastach i polskich wsiach
ze
elektryfikacji wsi rolę czynn k sublek
i nie śmiejemy się. Ze najlepszą gwaran
niedawna M ikołajczyk, w otoczeniu chwyt zastosowany CELOWO.
K iernik. Jednakże K ie rn ik na parę
zbyteczne gęby“ mają dziś dro
cją pokoju jest odrodzenie potęgi nie
swego jawnego i zatajonego sztabu.
Tu właśnie chodzi o to, aby sze ty,vny. Niekt.'re wsie powinny być —
tygodni
wyjechał
do
Am
eryki.
Zasię
gę otwartą ze swojej zagrody do
Odgrywał tę rolę i zgrywał się w ro kie j masie chłopskiej, którą wszyst na-zym zdaniem uprzywilejowane.
mieckiej — K nie s s ie m y się.
puje to zatem pierwszy wieeprzewod
oMemYsłu w mieście. Że nie trze
UPRZYWILEJOWANE POWIN
ShlszU>ny, ze wzorem „prawdziwej de
niej przy oklaskach i zachwytach ko łączy, a nic nie dzieli od m iej
nlczący, którym jest poseł Paweł
ba
będzie
więcej
jeździć
,.na
Sak
NY BYć WSI. KTÓRE PRZODUJĄ
m okiacji” jest Grecja Tsaldarisa — »
wszystkich osobliwego rodzaju „pa skiego świata pracy, wmówić, że iej
Chadaj,
Drugi
wiceprzewodniczący,
sy« i tułać się na obczyźnie po
W SPEŁNIANIU SWYCH OBO
triotów “ , którzy „bronią naszej nie I wrogiem robotnik jest i pracownik
Władysław Witek, spod Tamowa
WIĄZKÓW
OBYWATELSKICH
^ ' Franeja Ostaje z Ame
podległości 1 wolności“ w ścisłej i umysłowy miast, że bogacz wiejski
oraz
sekretarz,
W
itold
Kulerski,
zali
Ch'V?eś rozumie, że ziemi jest dziWOBEC KRAJU. WSI. KTÓRE
współpracy
z
obcym
i
wrogim
wywia
któ
ry
ją
wyzyskuje,
jest
bliższy
jej
czają
się
dotychczas
do
„mikołajczyry
k i k u k uwywozw
ry d z « r Tpszenicę
s z Z Ż " 1do^
sial w Polsce Pod dostatkiem dla
Ameruki
SZARWARKI,
interesom od człowieka pracującego . WYKONYWUJĄ
kowców“ .
dcm...
Ameryki «V p ie je m y się.
w szystkich chłopów, że rozlegle
KTÓRE WŁASNYM WYS’ » K’ EM
Wreszcie nadszedł czas, że wojow z miasta, czy osady fabrycznej.
Nasuwa
się
następne
pytanie,
czy
mieJ l
¿e w opracowaniu amery«.■bszarv Ziem Odzyskanych cze
BUDUJĄ S7KOŁY, DROGI. KTÓ
niczego „Kozaka Tatarzyn za łeb
Dlatego cholewowe historyjki p
będzie zwołana RN PSL, a jeżeli tak,
■ blyszymyj
9tzbamema Europy”
kała jeszcze na chłouów - prze
RE NA CZAS I NA.TLEPTE1 WPŁA
trzyma“
.
Rolę
Tatarzyna
grają
w
tej
Orzechowskiego
przedrukowuje
cała
to
przez
kogo?
Należy
sądzić,
że
po
kańskiego p~
:aliści hitlerowskiego
siedleńców * przeludnionych oko
CA JA
B O D 'TKT,
POWTilNY
chw ili powyklucz&ni przez M ikołaj prasa peeselowska Te h istoryjki —
siedzenie takie odbędzie się wkrótce
biorą n d z i a l ^ P ^ z przestępcą no-.
MYEĆ
PTFRWS^NSTW
O
W Olic
kraju.
,
,
,
,
czyka
członkowie
Rady
Nacz.
PSL,
to
składowa
część
„akcji
0“
.
prowa
i że przewodniczyć będzie poseł Cha
” n° w.e yo,?°rA4%achtem na czele
Wieś wie. że państwo ludowe me
TR 7VP TV W A N JJT
OŚWIETLENIA
nazywający się dziś Lewicą PSL. Co dzonej w ogólno - polskiej skali,
rymberskwh
.
daj.
myśli o w yzyskiw aniu chłopow na
ELEKTRYCZNEGO.
z tej batalii wyniknie, czyli co się to próba rozbicia jedności chłopskoBędzie to jednak, ja k należy są
nic, nie śm iejm y '
siynnych ostatnio rzecz innych klas społecznych, lecz
Takiego uprzywilejowanie wemaga
stanie z „Kozakiem“ , a co z „Tata- robotniczej w Polsce, jedności, na
dzić, „rada kadłubowa“ , bez jawnych
Czy po wszy _ jeszcze rozśmieszyć Przeciwnie otacza chłopa, a zwłasz
nie
tylko poczucie sprą*.>.i:i «rości,
rzynem“
,
pokaże
najbliższa
przy
której
opiera
się
Polska
Ludowa.
popisach mogą
a/iskh koziołki
,,
„mikolajezykaweów“
.
Wezmą
w
niej
KOZlOi
cza maj 0 } średniorolnego, szczegółale również interes ogólny.
A. Szpakowicz
szłość.“
udział najprawdopodobniej tylko
jakieś stare am
( I m.J
nil opieką i troską.
lyptku pąrv$kvnt.l

P a rtia nasra je s t p a rtią klasy, ro 
botniczej, p a rtia nasra je s t przed
staw icielką ruchu klasowego. Ta
zasadnicza cecha naszej p a rtii jest
źródłem częstych nieporozumień, a
nawet powodem licznych ataków
naszych przeciwników.
W rogowie nasi przywdziewając
to g i obrońców interesów ogólno
narodowych sta ra ją się wykazać,
je jako ruch klasow y nie możemy
walczyć o dobro całego narodu. Jest
to, -— można powiedzieć — jeden z
głównych argum entów ich w a lk i z
ruchem robotniczym . P ostarajm y
się w sposób najprostszy w ytłum a 
czyć to zagadnienie.
Nie ma i być nie może w społe
czeństwie zróżniczkowanym klasowo
w społeczeństwie, w k tó ry m istn ie ją
klasowe przeciwieństwa— ja k ie jś par
Hi czy stronnictw a ponadklasowego. Nie ma i być nie może, w ta kim
społeczeństwie p a rtii czy stron nic
twa, któ re by reprezentowało jedno
cześnie
interesy
W SZYSTKIC H
w arstw społecznych. Każda p a rtia
i każde stronnictw o reprezentuje
interes określonej w a rstw y czy g ru
py społecznej i to bez względu na
to, czy się do tego przyznaje, czy
też teniu przeczy w swym o fic ja l
nym program ie i w swych o fic ja l
nych hasłach.
Jesteśmy p a rtią kla sy robotniczej
i mas ludowych. M ów im y o ty m otw arcie i wyraźnie. G łosim y to w
naszym program ie. Możemy o tem
mówić, bo klasy, k tó re reprezentu
je m y — to przecież olbrzym ia w ięk
szość narodu. Ale są tacy, któ rz y
reprezentując interes jednej ty lk o
w arstw y, interes obszarników i ka
p ita lis tó w — wolą okrywać »woje
klasowe oblicze. Stroją^ się w
fiówe piórka, bo ta k im je s t W Y 
G O D N IE J, bo będąc rzecznikami
M A Ł E J G A R S T K I W Y Z Y S K IW A 
CZY. N IE M OGĄ W YSTĘPOW AĆ
Z O T W A R T Ą P R Z Y Ł B IC Ą .
Różni nas od nich nie ty lk o prze
paść, ja k a dzieli klasę robotnicaą
U wyzyskiwaczy. Różni nas także
to, że m y mówimy o sobie P R A W 
D Ę , oni zaś U K R Y W A J Ą swą isto 
tną klasową treść w powodzi zakła-

manyeh „ogólnonarodowych“
fra 
zesów.
Za ty m i frazesami, za tą oszukać
czą legendą, służącą do ogłupiania
politycznego mas, u kry w a się ja k
za zasłoną dymną, obszarnik i kapi
ta lista. Metoda ta stosowana je s t
od dawna przez reakcję i wstecznictw o dla wzmocnienia ich w pływ ów
politycznych w społeczeństwie, dla
ujaw nienia mas ludowych.
Śmiałe i konsekwentne demasko
wanie tych frazesów i te j legendy,
obnażanie ich nagiej klasow ej tre ś
ci, demaskowanie wszelkich elemen
tów, n iby— narodowych i n ib y — patriotycznych, a w rzeczywistości
kim , że w ałka zbrojna na ziemiach
broniących interesów w ielkiego ka
przez swą walkę o dalekosiężne ce
polskich je s t m ożliwa, Polska P ar
p ita łu — m usi być nieodzownym
le, o nowy, spraw iedliw y u s tró j
tia Robotnicza zajęła swą a k ty w 
składnikiem w a lk i p olityczne j ru 
społeczny. N a swej drodze napoty
nością naczelne miejsce w ruchu
chu robotniczego, je ś li ta w alka ma
ka ona na liczne zadania, k tó re są
polskiego oporu.
być skuteczna.
zadaniami OGÓLNONARODOW Y
Nasza p a rtia je s t p a rtią K L A S Y
Robotnicza, K L A S O W A m yśl po
M I. N a swej drodze b roni ona w
ROBO TNICZEJ, a jednocześnie jest
lityczna
zdała w czasie okupacji
każdym ko nkretn ym wypadku in te 
p a rtią N AR O D U . Nasz ruch jest
egzamin ja k o m yśl najbardziej N A
resów C AŁEG O N ARO DU.
ruchem K LA S O W Y M , a jednocześ
RODOW A. To ona wskazała jedyPolska klasa robotnicza p rzo d o -;
drogę, wiodącą do odrodzenia
nie walczy o dobro C AŁEG O N A 
w walce o niepodle p 0ls k i. To ona kład ła podwaliny
RODU i o sprawę C AŁEG O N A  wała w czoraj _
głość, dziś przoduje w odbudowie pod państwowość polską, rodzącą
RODU.
Czy nie k ry je się w ty m jakaś k ra ju . Oba te cele są celami OGÓL się w h uku dział bitewnych. GłęboN O N AR O D O W YM I,
odpowiadają j j^o narodow y charakter robotniczej,
sprzeczność?
Czy jedno drugiem u nie jest t interesom C AŁEG O NARODU,
klasowej m y ś li politycznej uzewnę
przeciwstawne?
| Przodująca ro la p olskiej klasy t a n ia się dziś w konsekwentnej oOdpowiedź na te p ytan ia w yjaś- robotniczej w walce o niepodle- bronie naszej niepodległości i suwe
nia cel zasadniczy, do którego dą głość znalazła sw ój w yraz • jeszcze renności przed zakusami obcych po
ży i o k tó ry walczy współczesny przed wrześniem 1939 r. To właś tęg. T y lk o dzięki realnej i rozum 
ruch robotniczy. T ym celem jest nie na sztandarze p olskiej k la sy ro- nej polityce, ja k ą prowadzi nasze

Buty z cholewami, jako sztandar polityczny
Objawienia peeselowskiej prasy o życiu chłopów
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WAOSZAWY s s
POGODA
Zachmurzenie zmienne z przelot-

Ł- FJ?. 0Padami. Temperatura nocą w
f , bIizum ?e5a’ w cii*gu dnia około
12 s t W iatry umiarkowane miejsca
mi porywiste z kierunków północno
zacnodnich i zachodnich.

Nie mu podstaw do eksmisji
Mieszkańcy z ul. Siennej czekajq
na decyzję Zarzadu Miejskiego

Z gło sili.się do naszej Redakcji — remontowanych — utrzymają się. 5
dwaj robotnicy,
robotnicy, mieszkańcy
mieszkańcy domu
domu września
dwaj
dostali
jednak
nakazy
^yfr-y, które przekonyuują pny
eksmisyjne z Inspekcji Budowlanej.
Czy przechodząc Mostem Poniatów- i terwencte w sprawie eksmisji, jaką Mieszkań zastępczych Inspekcja im
- e9o ad strony Nowego Światu, za- wyznaczyła im w term inie 7-dnio- nie wskazała.
. ażyliście dwie tablice, umieszczone na
wym Inspekcja Budowlana.
j Mieszkańcy domu złożyli odwoła-Zyczce wiaduktu f Tablice te są stare
----—».o. „„prysną
'nurszale.
Odpryski łi pęknięcia
pęknięcia swiad
świad I Roi>otnicy ci, wraz * kilkom a in - ( nie do M inisterstwa Odbudowy i
o tym, że przeszły one wiernie wraz '■nym i lokatorami sprowadzili się do ! czekają na decyzję. Powołują się
mieszkańcami stolicy burze wojny i ?domu przy ul. Siennej jeszcze w j ®* to, że Wydział Urbanistyki BOS
swstania.
uznał Jbudynek (w części przez nich
, c ° » ¿ « i nam chłodna metalowa ta- ; ®tyczniu 1945 roku> po PrzeprowaL‘ caf Czyście zwrócili uwagę na słowa dzemu na ciasną rękę koniecznych zamieszkały) za nadający się do za
™eJ wypisanef C yfry i nazwiska 1ren,ontów. W październiku 1945 ro- mieszkania do końca 1948 roku. Są
nif1 wyryte, opowiadają nam histo- 1hu Wydział Nadzoru i Zleceń BOS również gotowi ponieść koszty ewen
[L lk d ^ n l0Vn/in ^ duktu * Mostu Ponia- zażąda! od nich wykonania niezbęd tualnych remontów dodatkowych.
Nie
lach 1914, a u korzon ej w y ro k i " fij? ! “ yCh PraC’ iak: pokrycia
dachn'
— wiemy czy dom jest napraw<Budowa samego mostu ciąghęła się o d ! zdjĘcia Bzymsn> oczyszczenia z gru dę dotego stopnia zagrożony, że
L9v - n ° 1927 roku).
roi:u)* ów * naprowadzenia wody ł świat lokatorzy w jego wyremontowanej
filarach
Kilkaset metrów
met*A„ dalej na
—
■*-•»-----, mo la. p race te lokatorzy w ykonali ko- 1części muszą mieszkania opuścić.
stowych błyszczą się świeżością dwie sztem 360.000 zł.
Orzeczenie Kom isji BOS bynajm niej
czarne marmurowe tablice. 1 znowu eyW połowie 1946 roku zja w ił się 0 tym nle 4wla'icz>\ry , nazwiska i daty. Historia drugiej
oabudowy
jest
krótsza i może wy
Właściciel
domu ma prawo do
.
- mostu *
------—
wij , właściciel.
** *»ov*vłvi,
Auuumauavj(»
Adm inistracja uuuiu
domu zaie*t
mn‘e? pompatycznie. ‘ proponowała wówczas mieszkańcom swej nieruchomości, ma prawo prze
Mniej jest także w mej mowit o preze,
prowadzenia remontu, ale musi, ale
sach Rady Miejskiej, a więcej o in ż u - opuszczenie domu w cela P^eprowa
n erach, architektach i robotnikach.
j dzenia remontu, proponując im cza ma obowiązek zapewnić lokatorom
Most, zburzony w 1944 roku. Do od- sowo lokale zamienne w przeznaczo- praw y powrót do mieszkań w yre
■judowy przystąpiono w pierwszych «ej do remontu oficynie. Lokatorzy montowanych Ich kosztem, zwłasz
no a22 lin c k iId fi5
Budowę zakończo- nie zgodzili się, ponieważ nie da- cza że wyremontowali oni nie ty l
n> ¿ 2 npca 1946 r. Budowa trwała do.
,
lokale,-------------------------------ale i położyli dach,
kładme 12 miesięcy i 15 dni
I wano im żadnej gwarancji pow rotu, ko
— swoje
-----------------Czy porównanie tych dwóch tablic nie d° w yremont°wanych przez siebie j «sunęli gruz, gzyms itd. Jeżeli zaś
właściciel do- j 'budynek
przemawia do ciebie, przechodniu z war -lokali.
- - Jak
- -twierdzą,
J
' naprawdę grozi z a w iłe 
i wskiej u licyt
mu starał się wszelkimi sposobami nienl 1 “ usl zostać rozebrany ze
Czy cyfry te nie pocieszają cię, miesz „ wy kurzyć“
.........
■ ■
Stara- względu na bezpieczeństwo mleszich z mieszkań
■ i»cu, zburzonej Warszawy t Czy nie
kańców, to należy im dać mieszka>! pełniają serc naszych nadzieją w siły j nia te przez dłuższy czas nie dawaI
ły
rezultatu
i
lokatorzy
myśleli,
że
odbudowy i możliwości rozwoju nasze i
stolicy f
j w mieszkaniach z dużym trudem od
C W rM

L tA rs,

r.. _ j

uL siennej 30 z prośbą o m-

Polowanie na Służewcu

Kiedy się doczekają?
Kanaiizacyine bolączki Saskiei Kęp;
Grochowa

i Mokotowa

nia zastępcze, bo nikogo nie wolno
wyrzucać na bruk.
Sprawa powyższa nie jest cdosob
niona. Obecnie jest ich więcej. Dla
tego władze miejskie
powinny w
podobnych wypadkach zająć okre
ślono stanowisko, dostosowując swo
ją decyzję rzeczywiście do stanu
faktycznego zagrożonych domów i
dó możliwości znalezienia dla eks
mitowanych
pomieszczeń
zastęp
czych. Eksmisję jest łatwo wydać,
ale mieszkać pod gołym niebem
jest bardzo trudno.
(kg)

Z i Stl C* Ż V i f A 7 r0kn
Warszawie 356 kilometrów sieci wodociągu.
r;
°36 km. Nie wszyscy jednak maja już wodę. Jak
znaczy °do'’’sieci cyf r ,wy.nl1ca' ^ liz a m y się powoli do stanu przedwojennego, to
znaczy do sieci wodociągowej o długości 584 km. Wtedy nie będziemy
obserwowali podobnych obrazków
'

„Garbaty" beniaminek ZOM-u
wyruszy w tych dniach na miasto
Władze sanitarne m artw ią się ma
sami śmieci, zalegającymi podwórza
będą pozostawiały za sobą smugi k u 
i targowiska. Warszawiacy (z przy
rzu i... zapachu. Również sprawniej
zwyczajenia już) narzekają na ZOM.
będzie się odbywał ich wyładunek.
A ZOM?
Dzięki zastosowaniu tzw. „w yw ro t
ZOM ma właśnie zamiar lada dzień k i“ , będzie się usuwać zawartość z
rozpocząć walkę z zaśmieceniem mia „Garbusów“ automatycznie.
sta. Wykonawcami tej akcji będą
Poza praktyczną korzyścią dla m ia
„garbate“ beniam inki ZO M -u — bez- sta, nowe wozy zasługują na uwagę z
pylne wozy. Skromny tabor do wywóz innego jeszcze względu. Zarówno po
k i śmieci nie jest w stanie należycie mysł przeróbki ja k i całkowite je j
obsłużyć miasta. Wozów jest za mało, wykonanie jest zasługą pracowników
a poza tym mają one zbyt małą po ZOM-u, którzy remont wozów prze
jemność, gdyż mieszczą ok. 6 m sześć, prowadzają gospodarczym sposobem.
śmieci.
Ostatnio ZOM w ziął się też ener
gicznie
za remont pordzewiałych i
Toteż
pracownicy
warsztatów
ZOM-u, przystępując do remontu 5 zniszczonych koszów ulicznych do
starych wozów przede wszystkim po śmieci. Dotychczas 60 odnowionych
starali się o zwiększenie ich pojemno koszów zostało rozmieszczonych w
ści do 10 m sześć. W rezultacie, pierw różnych punktach miasta. Trzeba
szy próbny wóz, po kombinacyjnych
przeróbkach, ma wygląd... garbatego.
Dlatego właśnie zespół mechaników
ochrzcił go jednogłośnie: „Garbu
sem".

i. N? S?skiei . K<ipie’ lokatorzy w ie- I dział
Wodno - M elioracyjny.
Ale
u domów, żyją wciąż pod grozą lo- 1wciąż jeszcze sieć nie zaspakaja
Na posiedzeniu D RN Warszawa-Poł.
kalnej powodzi. W szeregu budyń- potrzeb dzielnicy.
¿ow podmywanych stale przez wody
Drugą, niemniej poważną bolącz- dowiedzieliśmy się, że Służewiec stał
podskorne, piwnice bardzo często ką mieszkańców niektórych u lic na
„Gartjus“ jest już prawie gotów
stoją pod wodą, a nieszczęśni loka Saskiej Kępie, jest brak kanaliza się od pewnego czasu miejscem p< lotorzy nie mogą dostać się do zapa cji. Nawet sławna ulica „wzorowa“ wań. M yśliwi — to lekarz powiat jw y Jeszcze w tym tygodniu zaprezentuje
su węgla, jarzyn itd.
Przyczyną BOS-u, Katowicka
się nam na ulicach Warszawy.
dotychczas nie
i milicjanci. Zwierzyna — to psy. Punk
i.ych kłopotów jest za mała sieć ka i została skanalizowana.
Wkrótce warsztaty ZO M -u wypusz
naiów melioracyjnych, odprowadza
W podobnej (a właściwie jeszcze tern kulminacyjnym polowań był dzień
jących wody podskórne.
czą 4 dalsze „Garbusy". Jeśli tylko
gorszej) sytuacji jest Grochów. I
Część
projektowanych
jeszcze tu ta j niewystarczająca jest sieć ka pościgu za wściekłym psem, który po pierwszy próbny wóz zda egzamin,
p.zed wojną kanałów na terenie nałów melioracyjnych.
gryzł dwunastu czworonożnych braci, a od razu przystąpi się do ich remontu
Saskiej Kępy wybudował już W yNa te same przykrości narażona
i przeróbki.
jest ludność dalszego Mokotowa. Po na trzynastą ofiarę upatrzył sobie kota.
Wozy bezpylne, poza zwiększoną
cząwszy od ul. Narutowicza, pery Zwyciężyli myśliwi. Pies zginął z ręki
ferie tej dzielnicy nie są jeszcze Ska
pojemnością, mają inne jeszcze zale
lekarza.
nalizowane.
ty. Są one hermetycznie zamykane,
W budżecie inwestycyjnym Wy
działu Wodno - Melioracyjnego poda
na była suma kredytów, potrzebnych ;
Właściciel
zakładu
ślusarskiego na budowę nowych kanałów. Nieste- ,
przy ul. Hetmańskiej N r 23 ob. Wzo- ty, “ze
T względów oszczędnościowych, j
/c ja ta skreślona została z p re - :
rek chcąc dorzucić swą „Cegiełkę“ w _
Poz7cJa
odbudowie stolicy, ofiarował bezpłat- liminarza.
łlm lna r*a
j Wydział Wodno - M elioracyjny w y
nie 150 łopat.
! stąpił obecnie z planem niezbędnych
Wczoraj zaczęło działalność Biuro < Porad prawnych będą udzielać we
Praktyczny i cenny ten dar ułatw i inw estycji do Prezydium Stołecznej Społecznej Pomocy Prawnej, zorgani- : wszystkich sprawach adwokaci w arusunięcie niejednego metra sześcien Rady. Sprawa
rozpatrywana była zowane przez Okręgową Radę Adw o- szawscy. Zainteresowanym w spranego gruzu, zalegającego jeszcze w ie na posiedzeniu
Prezydium
S.R.N.
i kacką, a przeznaczone dla niesienia * wach samochodowych zdradzamy ta---------- -------------- —
------ -»
le chodników i jezdni ulic warszaw przekazana została do rozpatrzenia | pomocy prawnej niezamożnej ludno- : jemnicę, że członkiem Biura iest rów
skich.
Zarządowi Miejskiemu.
(g) - ści.
f nież najlepszy w Warszawie „spec“
| samochodowy. Na ogólną ilość 662 ad
| wokatów zgłosiło swój akces do B iu | ra Społecznej Pomocy Prawnej 326.
Taksa za porady i czynności wykony
wane przez adwokatów jest niższa od
ogólnie przyjętej.

Na tyłach gmachu BGK, wśród gruzow i rumowisk — rozbrzmiewały wczora j cały dzień wojskowe marsze i pioseńki. T u i przy brzegu chodnika al.
Brackiej, 16-osobowy zespół wygrywał
„od ucha do ucha” skoczne melodie.

Młodz eź szkolna porządkuje te re n

Nie spekulować naftą

326 adwokatów weźmie udział

w Społecznej Pom ocy P ra w n e j

Biuro mieści się w gmachu Zarzą
du Miejskiego, A l. Sikorskiego 1
(gmach BG K) I I piętro. Czynne jest
w godzinach od 16 do 19. Klienci
mają prawo wyboru adwokata (o ile
jest członkiem
B iura)
względnie
— Teraz pozostaje nam cierpliwie zwracają się do tego, którego im
oczekiwać wiosny — m ówi dyr. Ża wskaże, w zależności od rodzaju spra
(kg)
biński. — Na wiosnę przystąpi się do wy, przewodniczący Biura.
remontu klatek i wyruszymy wówczas
n e udary“
a ij , uuictauc
po „żywe
obiecane uaiu
nam przez
N ajlepsrv dow ód
j zagraniczne Ogrody Zoologiczne

a zagraniczni goście czekają w iosny
Przedwojenne ZOO pamiętają chyUczniowie praskich szkół dzień ..
ba wszyscy warszawiacy. Ale n aj- dzień porządkują ogród. Od godziny
częściej wspomina ulubiony Ogród 8.30 do 1, około 100 młodocianych oZoologiczny młodzież. Najbardziej zaś ehotników, uzbrojonych w łopaty i
wyczekuje otwarcia nowego
ZOO----------»
kilofy,-—••
niweluje
i uprząta
gruz
- - o - ------ —* ~ teren
“-* *'•* a
***»*•**Ł£vc* o*
azieciarma, która lw y, tygrysy, czy zeschłe gałęzie i śmiecie. Dzieci zdały
ZT ra w d o L d ^ h ynTp%Zi n°tb^aZkÓW'
t
Prawdopodobnie dlatego na początku „Miesiąca Odbudowy“ młodzież
, d . cydow,1.:,,_ P o „o ż. my w
_ nawet b ard zn ^v^-itr,nawet bardzo wydatnie. Od k ilk u
tygodni opustoszały ogród rozbrzmie
wa młodzieńczym gwarem.

ty!? raZ6nl>n5 rzymską, piątkę_ A więc na wiosnę spotkamy się
Za przykładem swych wychowań- w z o o _ mówi na m,żeananie dvr
ków poszli również... profesorowie. ! żabiński _ Wówczas
— naństwo
'ODASODOWA i
t a « , d „l1 ubiegłego
ta
^ " . “ “ p S ro T u m ^ ”
S 3° f ° 3’
terenie °Srodu przep.2- ; czy uśmiech — nasze mieszkanie prze
cowało ogółem ponad 200 nauczycieli stanie być >A rką Noego«, chociaż sąi nauczycielek. Teren ogrodu z dnia dząc po przyjacielskich stosunkach,
,dz‘en wygląda coraz porządniej. j akie panują pomiędzy gospodarzami
Znikają doły, w yrw y, gruz 1 zielsko a czworonożnymi i skrzydlatymi „sub
zarastające alejki. Młodzież szkolna i okatorami“ ta „A rk a “ nie je
tak zapaliła się do swego zadania, że j zbyt przykra dla
żabińskich
Starosta powiatowy Warszawy - Po
szereg szkół zadeklarowało
pracę)
łudnie zapowiedział likwidację szeregu
przez okres całego października. „Wo
budek i tzw. owocarni, które zajmują
T E A T R R O Z M A IT O Ś C I (M arszałko w ska) dżem“ akcji jest małżonka dyr. Żasię nielegalną sprzedażą produktów Mo
„C z ło w ie k k tó r y s zuka ł ś m ie r c i".
bińskiego, która dyryguje ekipami
M AŁY
(M arszałko w ska
81):
godz
18 ochotników.
nopolu Spirytusowego. Opinia użytecz„P y g m a lio n " G. B . Shawa.
,Na podstawie porozumienia między ności budek ( powiedział starosta) jest
— Dzięki pomocy naszej młodzieży
P O W S Z E C H N Y (Z a m o js k ie g o 20): godz.
13 „S ta r z y P rz y ja c ie le “ M a łu g ln a .
i — mówi p. Żabińska — będziemy Biurem Cen Ministerstwa Przemysłu już tale ustalona, że nawet konie doroż
J A S K Ó Ł K A (M a -sza łko w ska 69)
'Cz ° * ! mogli otworzyć ZOO już na wiosnę. i Handlu _ a Związkiem Prywatnych karskie same przed owocarniami zatrzy
w ie k za b u rtą “ C w o jd z iń s k ie g o .
Eksporterów — wypuszczone będą na mują się i czekają aż „pan ugasi pra
T1SATR „G U L IW E R “
(K ró le w s k a
!
ZOO W SIATCE
rynek warszawski jaja w cenie 13 zł gnienie” .
r
..G ą g o re k" — c o d z ie n n ie o 12.30 d la szkól
Ogród Zoologiczny doprawdy pełną za sztukę. Jaja będą do nabycia w
— o tw a rte w s o b o ty 1 n ie d z ie le o 18.00.
. parą przygotowuje się teraz do otwar następujących sklepach detalicznych:
cia. Ostatnio ruszyła wreszcie z miej
„Bracia Pakulscy" ul. Chmielna róg
sch sprawa ogrodzenia. Potrzebny ma
teriał jest zwieziony na miejsce, a Brackiej, „Serafiński" — A l. Sikor
parkan, któ ry stawia Wydział Ogrod skiego, „Tomczyk“ — Marszałkowska
P A L A D IU M (Z ło ta 7-9) „ A d m ir a ł N a c h i niczy — wydłuża się z każdym dniem. róg Wspólnej, „M arciniak“ — Piusa
m o w " pocz. 14, 18 1 20.
Obecnie ma już długość kilkudziesię X I N r I I .
i „ ? d?i’,<5owa ' i ^ a,acu P °d B la c h ą " posuA T L A N T IC (C h m ie ln a 13): po czątek 14,
ciu metrów. Za parę tygodni cały te
a Prz ó d - Z a ch o w a n e fra g m e n ty ,
l.t I 20 „M ś c iw y Ja strzą b ".
Dostawa i rozprowadzenie wśród V ta?.e?,°nwn5trz.
a Pałacu są zabezpieczane.
P O L O N IA (M a rs z a łk o w s k a 96): „ K o n ik ren ogrodzony będzie drucianą siatką.
ludności
Warszawy
ja
j
po
eenie
Inter
w
ilą
u s ta w ie n ia p ro w iz o ry c z n e g o da g . i busek " ■
PO „ŻYW E D AR Y"
S T Y L O W Y (M a rs z a łk o w s k a U J ): pocz o
wencyjnej będzie miało niewątpliwie „i.Y rozpoczną się ro b o ty p r z y w y k o ń c z e P rz e w id y w a n y ko szt ro b ó t
godz. 13 15 1 21; „ Z ło te w ro ta '
zimą' . ogród
korzystny
w ppływ
na
kształtowanie
LZei w .ty m m k u sięgn ie S m ilio n ó w zl.
T Ę C Z A (S uzina 4) „D z ie w c z ę ta z b a le tu " . Niedługo,
i .
8 ’ jeszcze
,
, yprzed
,
*
a
o rz y s m y w
ły w
n
a
k
s z .a n o w a m e n H *C
O ddanie^ do u ż y tk u części w y re m o n to w a s y r e n a (in ż y n ie rs k a 2) „R o d z in a A r ta będzie wreszcie zabezpieczony i upo- i s ię c e n y tego a rtykułu na wolnym1 j nego
„Pałacyku nod
Błonowych",
‘ rządkowany.
<rynku.
1grudniu b t , 1™ 13la c h ą " n a s tą p i w

mm

z

łaja po 13 zl

T ¡&SW*

dMowa

.Pałacu pod Blachą“

W tej chw ili warsztaty ZOM -u szy
kują nową partię — 80 sztuk. Do
prawdy bardzo się przydadzą. Miej m y nadzieję, że czerwony
kole lśmietniczki
ściągać będzie wzrc c
przechodniów i oduczy ich od zaśmie
cania chodników i jezdni.
(g)

1

żyda

o r q a R iz £ c ji

warszawskiej
D n ia S b m . o godz. 16 odbędzie się ze
b ra n ie m ię d z y p a rty jn e W y d z ia łó w K o b ie cych, D z ie ln ic y P o łu d n ie .
D ziś d n i/ 2 b m . o godz. 17 odbędzie się
o d p ra w a d z ie s ię tn ik ó w n a D z ie ln ic y P ó ł
noc.
D ziś d n ia 2 b m . o godz. 16 odbędzie się
ze b ra n ie p re le g e n tó w D z ie ln ic y O chota.

przy dźwiękach orkiestry przebijają nową ulic*

Spotkamy się w ZOO

dla W arszaw y

*• » « M a j, « . ^

Skrzydlaci chłopcy z Boernerowa

To wojskowa orkiestra zagrzewała do
pracy 400 „skrzydlatych” ochotników.
Wczoraj przebijali bowiem trasę nowej
ulicy lotnicy z Technicznej Szkoły L otniczej w Boernerowie.
Wśród szarych (a raczej stalowych)
szeregowców, z werwą pracowało 80 o fi
cerów. Chłopcy z nieba doskonale da
wali sobie radę z tą krecią robotą. Przy
puścili oni szturm z łopatami po obu
stronach przebijanej ulicy. Uprzątali
gruz jednocześnie od strony ul. Nowego
Światu i ul. Brackiej.
Ochotnicza praca, którą rozpoczęli o
godz. 8 rano, już po paru godzinach
przyniosła doprawdy elektowne rezulta
ty. Nowa ulica na tyłach B G K jest już
prawie widoczna. Niemal cała je j sze
rokość została oczyszczona z gruzów.
Kiedy mijaliśmy ten odcinek o godzi-

Łopa y w darze

dobrze.

Zwraca się uwagę wszystkich kon
sumentów nafty świetlnej, że mogą
pokrywać swoje zapotrzebowanie na
ten a rtyku ł w poszczególnych m ydlar
niach bez żadnych ograniczeń, na pod
stawie urzędowo ustalonej ceny w
wysokości zł 33 za 1 litr.
Dostateczne zapasy nafty zezwalają
na pokrycie pełnego zapotrzebowania
wszystkich konsumentów 1 zaopatry
wanie się w ten produkt po cenach
wyższych względnie w handlu niele
galnym nie znajduje żadnego uzasad
nienia.
W wypadku stwierdzenia spekula
cji w handlu naftą należy zawiado
mić o tym Komisję Specjalną do wal
k i z Nadużyciami i Szkodnictwem Go
spodarczym, a także najbliższą pla
cówkę Centrali Produktów Nafto
wych.

Gmina lableana
dla WarszawaJ
W dniu 28 września br. ludność
gminy Jabłonna wzięła udział w odbu
dowie Warszawy. 400 ludzi, 140 wo
zów konnych i 2 samochody staw iły
się w Warszawie, aby wraz z M. O.
m. Warszawy przystąpić do usuwania
gruzów z ulic: Leszno, Solnej i Pol
nej.
Na Polną, gdzie przygotowywano
teren dla ogródków jordanowskich,
pojechało 37 wozów.
Na ulice: Leszno i Solną — 2 samo
chody oraz 103 wozy.
Udział gminy Jabłonna w uporząd
kowaniu Warszawy zorganizował Za
rząd Gminy z wójtem ob. Kotnowskim (PPS) 1 przewodniczącym Gmin
nej Rady Narodowej, ob. Janem Stra
szewskim (PPR) na czele.

nie 2, lotnicy atakowali właśnie ostatni
j barykadę — wysokie rumowisko na śre
ik u terenu. Orkiestra grała wtedy popi
1larny marsz lotniczy: „Lotnik skrzydl
ty władca...’*
— A , no skrzydła zostawiliśmy w d
mu — rzucił dowcipną uwagę jeden
oficerów. — Zabraliśmy za to z so
łopaty. A 19 ciężarówek dostaliśmy
Wojskowego Przedsiębiorstwa Budów
nego.
Przy przebijaniu nowej ulicy pracu.
codziennie inne grupy wojskowych ehotników. Doprawdy trudno osądzi
która spisuje się najdzielniej. Ale lotni
cy, w każdym razie, przeprowadzili je
den z czołowych „szturmów” .
(hl

A

to nieładnie

Żony czy pracownice domowe wir
nych panów, zajeżdżające ełegariócm
Cheuroletami na Koszyki lub pod kal,
pozostają głuche na wszystkie argu
menty.
Przypuszczamy jednak, że gdyby „za
pobiegliwe” gosposie zwróciły uwagę t
zgorszone spojrzenia przechodniów, wla.yby na pewno użyć lokomocji miesklej, lub też kupować w pobliskim sk
pie.

O t w a r c i © s k ie p a
S p ó łd z . „ S O L ID A R N O Ś Ć *
Dziś o godz. 10 rano nastąpi v
Warszawie przy ul. Marszalkowskij
N r 106 otwarcie sklepu sprzeday
detalicznej spółdzielni „Solidarnoś*.
W » a a » e ai
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P o c z ą t e k r o k u s z k o ln e g o
ir Z u jią zku R a d zie ckim
Pierwszego września rozpoczął się w i pomocy szkolnych. W tym roku zli
Związku Radzieckim nowy rok szkolny. kwidowano ten stan rzeczy przez wy
Tego dnia 17 milionów uczniów (w tym danie 75 mil. książek, co zapewnia każ
2 mil. 700 tys. pierwszoklasistów) prze demu uczniowi radzieckiemu możność
kroczyło progi 115 tys. szkół Federa normalnej nauki. Jeżeli zaś chodzi o ma
c ji Rosyjskiej. W samej Moskwie w ro py, tablice, przyrządy laboratoryjne
ku bieżącym uczącej się młodzieży jest itp., pomoce naukowe, to ilość ich po
• 696 tys. więcej, niż w roku ubiegłym. większyła się o 3/4 w porównaniu z ro
C yfry te mówią same za siebie.
kiem ubiegłym.
8zkole radzieckiej śpieszy z pomocą
i«ąd, okazują żywe zainteresowanie jej Społeczeństwo radzieckie
Życiem szerokie warstwy społeczeństwa.
swej szkole
Sumy, preliminowane na szkolnictwo, są
Szeroko pojęta pomoc okazywana
obecnie o 4 miliardy 417 mil. rubli wyż
szkolnictwu przez całe społeczeństwo,
sze, niż w roku ubiegłym.
stała się już w Związku Radzieckim
Pozwala to na wprowadzenie w życie
chwalebną tradycją. Na porządku dzień
naruszonej przez wypadki wojenne za
nym jest i nikogo już nie dziwi fakt, że
sady powszechnego obowiązku naucza
robotnicy, urzędnicy, uczeni, młodzież,
nia. Stanowi to jedno z głównych za
poświęcają
swój niedzielny odpoczynek
dań i trosk władz szkolnych, rządu i ca
dla
pracy
nad
remontem, budową, czy
łego narodu.
Nie wystarczy tu jednak sporządzenie po prostu urządzaniem szkół. W okręgu
lis t dzieci w wieku szkolnym. Na tym kemerowskim (Syberia) w akcji tej bra
ło udział 66 tys. osób. W jednym z
polu przezwyciężać trzeba poważne trud
głównych miast tego okręgu w Stalińności, pokonywać przeszkody, które mo
sku, wspólnym wysiłkiem wybudowano
głyby utrudnić dzieciom korzystanie z
dwie nowe szkoły, w okręgu Kujbyszew
nauki, W miejscowościach wiejskich
skim społeczeństwo własnymi siłami od
przeszkodą jest chociażby odległość z
remontowało i zaopatrzyło w pomoce
domu do szkoły. Tam, gdzie nie jest ona
naukowe 258 szkół.
riiy t wielka, kołchozy rozwiązują to za
Trudno wyliczać wszystkie okręgi.
gadnienie we własnym zakresie, wyko
rzystując swoje środki transportowe i Każdy z nich może się wykazać poważ
odwożąc dzieci do szkoły i z powrotem. nymi osiągnięciami na tym polu. Nie
Jeszcze ważniejszą rolę odgrywa tu podobna jednak pominąć, gdy mowa o
jednak sieć internatów, w których mo akcji społecznej, postawy mieszkańców
żna umieszczać dzieci, przybyłe z odle Moskwy, którzy w ciężkim wojennym ogłych miejscowości. W roku bieżącym
powiększono dwukrotnie sumy, przezna
czone na organizację burs, co pozwoli
na urządzenie ich przy wszystkich nie
mal szkołach wiejskich.

Poważną trudnością, którą pokonywać
musi szkolnictwo radzieckie, są zni
szczenia wojenne. Tysiące budynków
sakolnych legło w gruzach lub stało się
pastwą ognia. Część z nich odbudowano
bezpośrednio po odstąpieniu Niemców.
Ale specjalnego rozmachu budownic
two na tym odcinku nabrało dopiero w
1947 r. Oto kilka cyfr. W miastach i
wsiach Federacji Rosyjskiej mamy 724
nowych szkół, s czego 531 przypada na
rejony wyzwolone spod okupacji nie
mieckiej.

7 5 milionów podręczników
Dotychczas, co było również następ,
stwem wojny, ucząca się młodzież nie
miała dostatecznej ilości podręczników

Konto Hitlera
Jak donosi ,,Washington Post” ,
jednym * banków amerykańskich zdepo
nowano 22.000 dolarów, które należą się
autorowi „Mein Kam pf” na podstawie
zmowy, zawartej jeszcze w 1933 r. z wy
dawnictwem niemieckim, za sprzedane w
Ameryce do sierpnia 1942 r. 300 tysię
cy egzemplarzy te j książki.
Nie wiadomo, dlaczego rząd amery
kański nie skonfiskował tej sumy. Czy
to dlatego, ie została zdeponowana
przed przystąpieniem Ameryki do woj
ny, esy też z jakichś innych względów
prawnych. Dość, że konto Hitlera do
tychczas istnieje w banku amerykań
skim.
Teras nie wiadomo, co bank ma zrobii z tyrm pieniędzmi. W testamencie
H itlera mówi się tylko o kolekcji ''bra
sów, którą nieboszczyk przekazał naro
dowi niemieckiemu, ale nie ma mowy o
dolarach, które mu się należą w Ame
ryce. Istnieją wprawdzie tacy, co twier
że należą im się odszkodowania od
H itlera, ale w Ameryce pretensje te są
teraz nieaktualne. Poza tym poszkodo
wanych jest dużo i nie wiadomo, komu
przyznać pierwszeństwo.
W ten sposób pieniądze widocznie zo
staną w banku amerykańskim.
Chociaż kto w iet
Może po ostatnich wyjaśnieniach mia
rodajnych osobistości amerykańskich, że
pierwszeństwo do odszkodowań mają
Niemcy, sprawa ta łatwiej da się roz
strzygnąć 7 _
Może pomoże ją rozstrzygnąć hawi
ey obecnie u> Ameryce Schuhmacher,
który ju * Aawno p ie r d z i, i e Niemcy
najwięcej ucierpiały od w ojny i ie ,■„
w pierwszym rzędzie należy si ę 0gszko_

dawanie f
.
,
Zdaje się, ię * obecnym stanie rge.
śsn najlogiczmej byłoby przekazać do
tan/ na odbudowę wydawnictwa, z kt&.
zawarto umowę w. 1933
któr/i
__ r.- •i wure
wkrótce — P° ogólnej odbudowie Nie_ będzie mogło znowu przystąpi
do wydawania dzieła Hitlera. ^ ^

ruda

zeła zn a
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n ie m ie c

Z inicjatywy władz amerykań
skich, pracujących nad odbudową
gospodarki niemieckiej, przewodni
czący Niemieckiego Towarzystwa
Handlu Zagranicznego, p. Peterson
(b. burmistrz Hamburga), udai się
do Szwecji. Pertraktuje on tam z
towarzystwem górniczym Grangesborg Limited. Chodzi o dostawy
dwóch milionów ton wysokowar
tościowych rud żelaza dla Zagłębia
Ruhry. Amerykanie mają sfinanso
wać całą transakcję.
H itler także walczył rozpaczliwie
o uzyskanie rudy szwedzkiej dla
stalowni Niemiec Zachodnich.
„POZWOLENIE NA MASAKRĘ"
W miejscowości Ambala w mu
zułmańskiej części Pendżabu trzech
oficerów — Anglików i sześciu ofi
cerów — muzułmanów tamtejszego
garnizonu angielskiego zezwoliło
swym żołnierzom, jak się wyrazili
publicznie, „zmasakrować jakąś set
kę Hindusów I Sikhów". Rezulta
tem tego osobliwego „pozwolenia"

Problemy Zgromadzenia ONZ
T łll-l-- z j . i . j _____

Odbudowa zniszczonych
szkół

kresie okazywali szkołom jak najdalej dzieckich odpowiedzialne jest w pierw
idącą pomoc.
szym rzędzie nauczycielstwo. I dlatego
4 0 ty*, nowych nauczycieli olbrzymi nacisk kładzie się na szkole
nie kadr pedagogów. W tym roku roz
A w roku bieżącym przedstawiciele fa poczyna pracę we wszystkich zakątkach
bryk i Urzędów stolicy brali bardzo ak Federacji Rosyjskiej 40 tys. młodych
tywny udział w remoncie szkół i zao nauczycieli, przygotowanych i wy
patrywaniu ich w pomoce naukowe. W kształconych w wyższych szkołach pe
ten sposób stali się oni prawdziwymi dagogicznych.
przyjaciółmi uczącej się młodzieży, zna
jąeymi na wskroś je j potrzeby i bo
Oto kilka cech charakteryzujących
lączki.
szkołę radziecką w nowym roku szkol
Za wychowanie młodych obywateli ra nym.

M A DOSYĆ
K. O. K. Mackay, poseł Labour
Party do Izby Gmin, ogłosił, że po
stanowił zerwać z organizacją tzw.
„Parlamentu wschodnioeuropejskie
go" organizowanego przez Europej
ską Unię Parlamentarną. Brał on
ostatnio udział w „tygodniu euro
pejskim“, jaki z ramienia tej Unii
odbył się w miejscowości Gstad w
Szwajcarii. Przysłuchując się jego
obradom Mackay doszedł do prze
konania, że chodzi po prostu o IM 
PREZĘ ANTYRADZIECKĄ reży
serowaną przez najbardziej reakcyj
ne kola imperialistyczne Europy
I Ameryki.
„Jestem zwolennikiem federalnej
organizacji Europy na takich wa
runkach, przy których ZSRR nie
byłby wykluczony od udziain w
niej — oświadczył Mackay. — Nie
chcę natomiast mieć nic wspólnego
z antyradzieckimi akcjami ludzi,
którzy dążą do rozpalenia nowej
pożogi wojennej".
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Bliska 1 daleka przyszłość narodu
angielskiego decyduje się obecnie po
za granicami W ielkiej B rytanii. Kon
ferencje paryskie w sprawie planu
Marshalla 1 nowootwarte posiedzenie
Zgromadzenia Generalnego ONZ — to
pola bitew dyplomatycznych, w któ
rych przedstawiciele rządu angiel
skiego wykazują aż nadto dobitnie,
że idą na pasku p o lityki amerykań
skiej.
Prasa angielska licytując się z pra
są amerykańską, przyłącza się do za
ciekłej kampanii skierowanej prze
ciwko pracy delegacji radzieckiej w
Lakę Success. Prowadzi ona kampa
nię zmierzającą do całkowitego pod
porządkowania ONZ polityce zagra
nicznej Stanów Zjednoczonych.

■
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Jak je w id zi
nasza korespondentka z Londynu
B e ś ś y
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ko młodszy partner Am eryki, ale po
zycja jej nie jest pomyślna, ponieważ
w związku z utrzymaniem wojsk w
Grecji, rząd b ry ty js k i narażony jest
wewnątrz k ra ju na nieustanną k ry ty 
kę. Tu też należy szukać przyczyn no
wych manewrów amerykańskich w
ONZ, które są zapowiedzią ewentual
nego dalszego „usankcjonowanego“
przez ONZ wzmocnienia wojsk an
gielskich przez inne kraje.
Palestyna również jest punktem
drażliwym, któ ry doprowadzi do star
cia się interesów na Bliskim Wscho
dzie.
Gdy rząd angielski postanowił w
lutym wystąpić do ONZ o pomoc, w
parlamencie podkreślono, iż Anglia
nie zwraca się do Narodów Zjedno
czonych z zamiarem zrzeczenia się
mandatu. M inister kolonii Creech Jo
nes w yraził się, że Anglia pragnie ra
czej „rady, ja k należy rządzić pań

W ciągu ostatnich k ilk u tygodni
czyniono poważne w ysiłki, celem przy
gotowania opinii publicznej do przy
jęcia takiego programu. Sposób w
ja ki prasa brytyjska łapczywie w y
ctiwytuje wszelkiego rodzaju wypo
wiedzi „o-pinii" amerykańskiej na terna/_ nicpowcdzenia obecnej sesji Zgro
madzenia, można chyba porównać tylKo z usiłowaniami Hectora Mc Neil,
Przywódcy delegacji angielskiej, któ 
ry chce pokazać światu, że Anglia
decydowanie stanie po stronie Sta
nów Zjednoczonych. Hector Mc Neil
tnnl m ,:l?!zcze zszedł z pokładu okrę
c i ,.” 3 j * rym Przybył na posiedzenie
A_~£. dał jasno do zrozumienia, że
Anglia popierać będzie stanowisko A m eryki w sprawie Grecji 1 w sprawie
rr^A na.zasade jedności w łonie Narodów Zjednoczonych.
Cechą charakterystyczną konferen
cji międzynarodowych, w których bra
Niestety
w
roku
1941
zna
5 L 7.y.n?y udział nowe demokracje eu leźli się Francuzi, którzy sprzedali
ropejskie i Związek Radziecki, były
Niemcom kopalnie w Bor w Jugo
kam,panie Propagandowe elew. reakcyjnych zmierzające do sławii. Po wyzwoleniu aresztowano
zerwania rokowań. W miarę wzrasta- w Paryżu głównego winowajcę tej
zbrodniczej transakcji z wrogiem.
m * L r i i aCn an,a się tych nowych de- Nazywał się on Eugeniusz Mirabaud.
Y z»uągała się też skierowa7P™
nkn ofensywa dyploma.
Widać więc z tego, że Bank M i
tyczna. Nie jest tajemnicą, że mo rabaud jest szczególnie powołany do
carstwa zachodnie są zdumione w i- dawania innym lekcji patriotyzmu!
dzą<% Jak demokracje te dokonują po Widać i tego, że są powody, by wie
tężnego dzieła odbudowy.
v
rzyć w Jego szczerość!
Obecna kampania wymierzona prze
Obszary uwolnione
clwko zasadzie jedności mocarstw w
przez Armię Demokratyczną
ONZ zmierza do izolowania Związku
Radzieckiego.

stwem mandatowym". M inister BeVin również dał do zrozumienia, że
rząd W ielkiej B ryta nii nie jest zwią
zany żadną decyzją, jaką w tej spra
wie mogą powziąć Narody Zjedno
czone.
Na 11 członków komisji ONZ dla
spraw Palestyny, siedmiu wyznaczo
nych zostało przez Stany Zjednoczone- z tycb siedmiu członków, sześciu
podpisało tzw. raport większości pro
ponujący podział Palestyny. Jest zna
mienne, że raport ten stwierdza, iż
Anglia powinna ponosić odpowiedzial
ność za Palestynę do czasu nadania
je j niepodległości. Anglia popiera raport większości; ale krążą ju t pogło
ski, ie nie chce ona sprawować man
datu i ponosić zań wyłącznej odpowie
dzialności. Powodu tego nie trzeba
szukać daleko.
Działalność Anglików w Palestynie,
a zwłaszcza niedawna skandaliczna

spraw« z imigrantami żydowskimi z
„Ezodusa“ , których zmuszono do udania się do Niemiec, wywołała w ca
łym święcie krytykę polityki angiel
skiej wobec Palestyny. Angielska opinia publiczna była oburzona. Coraz
mocniej rozlega się żądanie całkowi
tego wycofania wojsk z tego kraju:
Zapewnienie, że Anglia chce wycofać
z Palestyny swoje wojska, ma też nie
małe korzyści propagandowe. Jeżeli
delegacji brytyjskiej uda się przedsta
wić Anglię, jako państwo pozostające
w Palestynie, jedynie pod presją Na
rodów Zjednoczonych, które zwróciły
się do niej, by nadal pełniła tę „służ
bę publiczną“ , wtedy rządowi łatwiej
będzie stawić czoło krytyce zarówno
w kraju Jak i zagranicą.
Raport mniejszości podpisany przez
Jugosławię, Persję i Indie, proponuje
utworzenie z Palestyny państwa fe
deralnego, nad którym ONZ sprawo
wałaby władzę w okresie przejścio
wym. Takie rozwiązanie Jest prak
tyczniejsze. a ponadto raczej zgodne
jest z zasadami sprawiedliwości i ludz
kości.
Oto kilka momentów, które rzucają
światło na politykę delegacji angiel
skiej w Lace Success.
Betty Waliaee*I

Grecja wfzwollia się sama

Kim sq oszczercy patriotów greckich?

' I Hümáhité

Na czele ataku przeciwko zasadzie
jedności mocarstw stoi rząd Argen
tyny. Jest on zawsze gotów do podob
nych usług, aby odwdzięczyć się za
pomoc, jaką otrzymał od Stanów Zjed
noczonych wtedy, gdy starał się bez
skutecznie o dopuszczenie go do ONZ.
W sprawie Grecji, nie ulega dla n i
kogo wątpliwości, że Anglia wyraźnie
chce uratować monarchię grecką i
zachować reżym reakcyjny. A n g licy!
Amerykanie nie mogąc odnieść w tej
sprawie zwycięstwa, nawet przy użyciu siły zbrojnej, usiłowali już od
samego początku pozyskać poparcie
narodów zjednoczonych dla swojej po
zycji w Grecji.
Poważną rolę odgrywa tu fakt, ie
Grecja zajmuje dominującą pozycję
na wschodnich
obszarach basenu
śródziemnomorskiego i jest jedną z
bram wiodących do złóż naftowych
Bliskiego Wschodu. Posłuszna Anglii
i Ameryce Grecja, będzie stałą groź
bą dla stabilizacji demokracji bałkań
skich. Anglia występuje w Grecji, Ja.

prced Upeem 194? r.,
od Upca it47 r>

A jednak właśnie ten bank rości
sobie prawo do szkalowania demo
kratów greckich. Wraz z grupą ban
kową de Wendel i de Neuflize kon
troluje on Bank Ateński i podczas
niedawnego ogólnego zebrania akcjo
nariuszy tej instytucji przedstawi

ono*« ciKlMi
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ciel Banku Mirabaud był inspirato
rem sprawozdania, w którym powie
dziano:
„Naród cierpi od zbrojnych napa
dów zbrodniczej organizacji o cha
rakterze antynarodowym, która, po
pierana z zewnątrz, chciałaby naru
szyć niepodległość i integralność te
rytorialną ojczyzny greckiej... Jednak naród nasz ma pełne prawo
spodziewać się skutecznej pomocy
od swoich wielkich przyjaciół...“
Oto więc źródła i autorzy oskar
żeń, tak perfidnie szerzonych prze
ciwko patriotom greckim. Oszczer
cami bohaterskiej Grecji są ci sami
ludzie, którzy u nas we Francji
prowadzili konszachty z Niemcami
w roku 19411
Już samo podobne powiązanie wy
starczyłoby, by zdemaskować tych,
którzy popierają Tsaldarisa i Sofulisa.
Ale mapa operacji greckiej armii
demokratycznej stanowi również zna
komitą odpowiedź dla tych wszyst
kich, którzy wraz z delegacją Sta
nów Zjednoczonych na Zgromadze
niu Ogólnym Narodów Zjednoczo
nych mówią o utworzeniu tzw. mię
dzynarodowego korpusu „policyjne
go“ celem „obrony Grecji przeciw
ko agresji ze strony Jugosławii, A l
banii i Bułgarii".
— Co za bezczelność!
Przyjrzyjm y się obszarom uwol

nionym od faszyzmu i terenom ope
racji wojennych. Nie są one bynaj
mniej położone wyłącznie na półno
cy, blisko granic lądowych, w Epirze lub w Macedonii. Armie wy| zwoleńcze walczą na terenie całej
I Grecji. Działają one w samym ser
cu starej Hellady, ojczyzny bohate
rów i artystów, u bram Delf. Są
one na Parnasie, niedaleko Termopilów, gdzie Leonidas odpowiedział
kiedyś innemu najeźdźcy, który żą
dał od niego wydania broni: „Przyjdź
i weź ją sam“. Walczą one także w
okolicach Aten. Nie brak ich w cen
trum Peloponezu.
Oddziały
armii
demokratycznej
walczą również Jeszcze znacznie da
lej od granicy jugosłowiańskiej. Wal
rasą nawet o tysiąc kilometrów stam
tąd, oddzielone morzem, na wyspie
Krecie, w ośrodku liberalnych ' tra
dycji partii VenizeIosa. Pan Sofulis
doskonale wie, że nie brak ich także
i na jego rodzinnej wyspie Samos,
ponieważ oddział armii
demokra
tycznej, który tam operuje, dowo
dzony jest przez oficera, który no
si Jego własne nazwisko i należy do
Jego własnej rodziny. Ruch ludowy
przyjął takie rozmiary, ie nawet
krewni premiera monarcho - faszy
stowskiego rządu wstępują w jego
szeregi.
Nie dawajmy więc wiary brud
nym oszczerstwom paryskich ban
kierów - kolaboracjonistów ! inn.
.wielkich przyjaciół“ z Wall Street.
Cały naród grecki walczy o swo
ją wolność przeciwko najeźdźcy, któ
ry nie chce uznać prawa narodów
do samostanowienia.

były krwawe rozruchy w mieście.
Oficerów, o których mowa, dotąd
nie aresztowano. M ają oni być je
dynie przesłuchani przez specjalną
komisję śledczą.
Ten drobny epizod rzuca charak
terystyczne światło na zagadnienie,
kto właściwie zainteresowany jest
w rozpalania konfliktów pomiędzy
muzułmanami a Hindusami w In 
diach.
METODY W A LK I
CZANG - KAJ - SZEKA
Lotnictwo Czang - Kaj • Szelca
zbombardowało tamy na Rzece Żół
tej w okręgach, zajętych przez woj
ska demokratyczne. Bombardowa
nie nastąpiło właśnie wtedy, kiedy
chłopi znajdowali się w pełni żniw.
Woda, która przedostała się przez
zniszczone tamy, zniszczyła więk
szość urodzaju. Ponad 100 m l zo
stało zalanych, a ponad 10.000 osób
znalazło się bez dachu nad głową.
„Po mnie potop“ — mawiał pe
wien król francuski. Czang - Kaj •
Szek może o sobie powiedzieć: „Po
top przede mną“.
OSOBLIW I „ANTYFASZYSCT
Władze angielskie w Niemczech
zaliczyły oficjalnie p. Hugenberga,
byłego przewodniczącego partii na
cjonalistów niemieckich, członka
pierwszego
rządu sformowanego
przez Hitlera, do kategorii „antyfaszystów".
Jaka szkoda, łe Goebbels się otruł a Goering został powieszony.
Maluczko, a dowiedzielibyśmy się,
że i oni właściwie byli zawsze anty
hitlerowcami. O wiele lepszymi antyhitlerowcami aniżeli świadomi ro
botnicy niemieccy, którzy siedzieli
w obozach koncentracyjnych za H i
tlera, a teraz znów są prześladowa
ni jako „podejrzany element“.
CO IM WOLNO
Delegacja południowo - afrykań
ska na Zgromadzenie Generalne
ONZ Jest głęboko oburzona na za
rzuty, stawiane Afryce Południo
wej w związku z traktowaniem
Murzynów w tym kraju.
Rozdaje ona delegatom broszurę
wydaną przez rząd marsz, Smutsa
ilustrującą wysoce humanitarny sto
sunek władz południowo * afry
kańskich do czarnych tubylców.
Szereg fotografii zawartych w tej
broszurze udowadnia m. In., że Mu
rzynom wolno tam korzystać ze
wspólnych z białymi... CHODNI
KÓW ULICZNYCH!
Niewątpliwie — tego rodzaju do
brodziejstw można by wyliczyć jesz
cze sporo. Na przykład — czy nie
wolno im oddychać tym samym co
biali powietrzem? Nie wynalezio
no również sposobu wydzielania od
rębnego „słońca dla białych“ albo
„księżyca dla białych“.
Nie wynaleziono dotąd. Ale czy
nie wynajdą jeszcze? W Afryce
Południowej wszystko jest możliwe.
KTO W A N G LII
CHODZI BO KINA?
Ankieta przeprowadzona przez
władze angielskie wskazuje, że 32
proc. dorosłej ludności Wielkiej Bry
tanii chodzi do kina co najmniej
raz w tygodniu, a 13 proc. — dwa
albo więcej razy w tygodniu. Dzie
ci w wieku szkolnym chodzi do
kina co najmniej raz w tygodniu nie
mniej, niż 65 proc. ogólnej ich licz
by, a tylko 5 proc. ich liczby w ogóle nie chodzi do kina. Także
wśród dorosłych roczniki młodsze
są większymi entuzjastami ekranu.
Ludzie, w' wieku cd 16 do 29 sta
nowią 24 proc. ludności Anglii, ale
37 proc. ogólnej liczby bywalców
kinotvych.
DWA M ILIA R D Y
NOWYCH DRZEW
W ZW IĄZKU RADZIECKIM
Ministerstwo Lasów ZSRR pro
wadzi intensywne prace w kierun
ku podwyższenia drzewostanu Zwią
zku Radzieckiego.
Akcją tą objęte są poręby oraz
miejsca zniszczone przez pożary,
nieugory itp. na Ukrainie, Białorusi,
Zakaukaziu, Średniej Azji itd
W tym roku według planu ma być
zasadzone dwa miliardy nowych
drzew. Będą to przeważ«,«» sosny,
•lęby, jodły, akacje, orzechy i inne,
zależnie od warunków klimaiycsnych. W miesiącach wiosennych ob
sadzono blisko 200 tysięcy hektarów.
Jesienne roboty zaczynają się od po
łowy września.
W dalszym planie ministerstwo
przewiduje hodowlę nowych lasów.
Jut w roku bieżącym zak’.ufa się
około 3 tysięcy szkółek hodowla
nych.
Do Moskwy w związku z jej 800Ieciem przesadzone zostanie z rółnych okręgów 30 tysięcy drzew.
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John B u li wałczy z kryzysem

Ruszyły statki przez krainę tysiąca jezior

Apetyt oszusta i
rośnie w m iarę jedzenia

Czasami psuje go Komisja Specjalna

Kanał Warmiński uruchomiony
(O d naszego specjalnego wysłannika)

D r Stanisław lis k i, kierownik fabry
k i wyrobów farmaceutycznych „D r A.
Wandér” w Krakowie, nłe był człowie
kiem o małych apetytach. Szczegóły,
które ujawniło śledztwo przeprowadzo
ne przez Komisję Specjalną, dowiodło
raz jeszcze prawdziwości starego fran
cuskiego przysłowia: „apetyt przycho
dzi w czasie jedzenia” . Apetyt pana IIskiego, ongiś, niestety „towarzysza” IIskiego, podnieciło pierwsze 180 tys. ił,
które prawem kaduka pobrał pan lis k i
jako tzw. w języku kupieckim prowi
zję za sprzedaż proszku do wiązania
lodów „Nórdica” .
Dalej już poszło w piorunowym tem
pie — apetycik nie tylko dopisywał, ale
i rósł. Oddało się firm ie Péterek budo
wę magazynu — Wzięło się milionik. Za
kupiło Się dla fabryki ampułki do za
strzyków, wzięło się 650 tys. zł — ciągle
jako prowizję, choć my byśmy obstawa
li pray bardziej przejrzystym określe
niu „łapówka” .
• Firm a Milczarek chciała przerobić owoee na soki — proszę bardzo, za jedne
300 tys. intaresik się ubiło. Wyjątkową
względność okazał pan lis k i dia Zbign.
Ślusarczyka, ponieważ kupując u niego
witaminę „C” wziął „tylko” 120 tys. zł,
a już zupełnie gołębio nastroił go Ru
dolf Karcz, ponieważ zakupił u niego
sulfamidy, pobierając za to tylko 70
tys. zł. Zato przerobienie glukozy tech
nicznej na czystą kosztowało tę samą
; firmę już 180 tys. zł. Kupując różne le
karstwa i surowce od poszczególnych
dostawców pan lis k i nie krępował się
względami serca — 1.200.000 zł — ani
grosza mniej — pewnie gdyby tak wszy
! stłum okazywać dobre serce, daleko by
i' człowiek nie zaszedł.
I No i daleko zaszedł pan liski. Miało
| się w domu 3 i pół kg złota w sztabach
j i monetach i 1.120 dolarów (nie mógł
I przecież lis k i przewidzieć nagłego spad: ku dolara na łeb na szyję — człowiek
* nie jest prorokiem).
Daleko zaszedł pan liski, były członek
Polskiej P artii Robotniczej, brudna, tłu
sta plama na dobrym imieniu naszej
partii. Szkoda, że nie studiował,uważ
niej niedawnej sprawy Sałacińskiego,
który równie! poważył się wślizgnąć w

Kanał Warmiński na całej swej
chronią Żuławy przed zalewem. Po- j Departamentu Dróg Wodnych, inż.
tężna budowla śluzy na frontonie Formacki, — odczytał listę nagro długości posiada 5 takich pochylni,
umajona jest zielenią. W górze, na dzonych za wzorową pracę inżynie z których -ostatnia znajduje się na.
moście i po bokach, na występach rów, techników i robotników. Dosta wysokości około 1Ó0 m nad pozio
muru, malowniczymi grupami usta ną orfi złote, srebrne i brązowe K rzy mem morza.
W ten sposób statki, płynące z El
w ili się mieszkańcy zapadłej do nie że Zasługi.
Wojewoda gdański inż. tow. Zra- bląga, wydostają się na leżące w gódawna jeszcze wioski, Dziś, dzięki
otwarciu urządzeń, otrzymają oni łek, któremu wiceminister Balicki mazurskich wzgórz — jeziora ma
nareszcie normalne połączenie ze przekazał obiekt, podkreślił gospo zurskie.
Tam już statek jeziorami i prze
światem, przy pomocy statków Za darczą doniosłość nowej drogi wod
nej dla województw: gdańskiego i kopanymi między nim i kanałami
rządu Wodnego.
Powoli rozwiera się brama. Przej olsztyńskiego. Po odczytaniu aktu dostać się może do Ostródy i Iła 
ście jest jednak zamknięte wstę erekcyjnego udano się w dalszą wy. Dyrekcja Dróg Wodnych projek
tuje w przyszłości połączenie kana
gą, którą musi przerwać płynący podróż.
Teraz krajobraz jest już inny. łami jezior, leżących na drodze do
Pochwist“ . Statek wpływ a dziobem
na tę kruchą zaporę. Wstęga napi Spośród gęstych, nabrzeżnych szu rze, na wyżynie elbląskiej i wśród
na się, by po ch w ili ulec przeważa warów — wyłaniają się, co pewien Olsztyna.
Jest już noc, kiedy opuszczamy
czas, nieoczekiwanie bogate domy,
jącej sile parowego statku.
Systemat wodny Nogatu oddany stada koni i krów. Jesteśmy na Żu pochylnię w Kątach. Żegnają nas tu
jest do użytku. Teraz wpływamy w ławach. Teren jest tu już osuszony uszczęśliwione z przyjazdu statku
wąską gardziel śluzy. Statek podnosi i ro ln ik spokojnie orze swoją zie dzieci i świadomi od dziś poprawy
się wraz z napływającą wodą, by mię przygotowując ją do jesiennego swego bytu, — miejscowi chłopi. Ka
nał Warmiński da im bowiem moż
za chwilę przy otwieraniu przedniej siewu.
M ijam y śluzę Szonowo i po kilku ność przewożenia płodów pracy do
zapory opaść z powrotem. Statek
przybija do brzegu. Wychodzimy. Tu kilometrach, na prawym brzegu w y miast przemysłowych i do ośrod
wiceminister komunikacji tow. inż. rastają ozłocone słońcem, szpiczaste ków gospodarczych.
Na marginesie tej wycieczki, trzeba
Balicki, w ita się z oczekującymi na wieże Zamku Malborskiego. Tak
brzegu robotnikami i obsługą śluz. musiał wyglądać, kiedy patrzał nań, podkreślić olbrzymi wkład pracy i
których dziełem jest odbudowana za wędrujący z poselstwem Powala z doskonałą wprost organizację, jaką
może poszczycić się Dyrekcja Dróg
Taczewa i Maćko z Bogdańca.
pora wodna.
Wodnych, a przede wszystkim jej
Oglądamy urządzenia śluz, których
dyrektor tow. Riedel.
Stemar.
powstanie wynikało po prostu z ży
ciowej konieczności. Oprowadzający
STATKI PŁYNĄ
nas inżyniercłyie opowiadają, że nim
powstała śluza, Nogat odchodził od
Za mostem krajobraz staje się Wisłv w innym miejscu i bardzo
jeszcze bardziej monotonny. fWolno często, ponieważ b ył rzeką zamar
płyną godziny, odmierzane stojącymi zającą, lody wiślane wpływ ały na
Tu kończy się nasza wędrówka i
co kilom etr znakami wodnymi. W i turalnym biegiem w jego łożysko i autami przenosimy się do Elbląga,
W dniu 24 września najlep
dać, że o rzece ktoś pamięta. Na zatapiały całe połacie żyznych żu gdzie zwiedzamy warsztaty remon
szy w ynik dnia osiągnęła tow.
którymś tam kilometrze, z prawej ławskich nizin.
towe D yrekcji Dróg Wodnych. W i
Korzeniowska, inicjatorka współ
strony wiślanego brzegu, dostrzega
dzimy tu potężny wkład pracy w od zawodnictwa indywidualnego w
my wysunięty daleko w wodę wał
budowę wydobytych statków, ho
Łodzi, która wykonała normę w
ochronny przy zaporze wodnej w
lowników, barek i pogłębiarek.
184,2 proc. (na sześciu krosnach).
Białej Górze. Statek robi nagły
Teraz jadziemy oglądać najciekaw
Współzawodnicząca z nią tow.
skręt i wpływa w odnogę Nogatu.
szy w Europie . systemat wodny, — Rybak Helena wykonała normę
Sztucznie usypane wały mają sta
kanał Warmiński. Autami dostajemy w 158,7 proc.
rannie odamiowane ściany i widać
się do miejscowości Jelenin, gdzie
Tego samego dnia tow. Anna
od razu, że pracowała tu troskliwa
Niemcy chcąc zapobiec temu od oczekuje nas już niew ielki motoro
Dratwicka wykonała normę w
ręka ludzka.
grodzili Nogat wysokiem wałem. I to w y statek, przystosowany specjalnie
Przed nami, za zakrętem, wyrasta nłe pomogło. Któregoś roku Wisła do żeglugi po kanale, a mogący za- j 156 proc. a współzawodnicząca z
nią Stanisł. Kocjaszowa wykona
jak spod ziemi, potężna zapora prze- przerwała w ały i znów zalała szmat brać do 60 ton towaru.
ła
pian dzienny w 105,6 proc.
oiwlodowa. Mocne, stalowe wrota ziemi. Dopiero kiedy wybudowano
Motor włączony i „Zbigniew“ ru 
Towarzyszka Aniela Szczepańska
zaporę w Białej Górze — obłaska sza w drogę. Powoli wpływa w przy i pracująca również na sześciu
wiono kapryśną rzekę. Teraz Nogat gotowany dlań wózek, któ ry jest
krosnach wykonała plan dzienny
jest bardziej kanałem niźli rzeką. całkowicie pod wodą. Teraz zaczy
w 143,4 proc. a współzawodniczą
Kiedy ciekawość nasza została za nają obracać się w ielkie koła, po- i
Przy Szkole Powszechnej Nr 1 spokojona, rozpoczęły się uroczysto ruszające cały mechanizm. Gruba j ca z nią tow. Gołygowska w 131
w Starachowicach dość spręży ści. Dyrektor Dróg Wodnych Okręgu stalowa lina napina się mocno, sta- 1 proc.
W przędzalni tow. Zaremba wy
ście działa
komitet
rodzicielski. Gdańskiego, Inż. Riedel, — opisał w tek zaś uparcie wyłania się z wody.
sunęła się na czoło
wykonując
Wobec nieodpowiednich budynków ^ e ś d w y X ’słoTacTTis'torię Tdbudo- Przed nami równo wystrzyżony tra w 
normę w 149,2 proc. Tow. Dereszkolnych na ostatnim walnym « podkreślając w ielki wysiłek ro- nik pochylni. Kiedy jesteśmy już na
das utrzymała się na drugim
braniu komitet postanowił przystą- , ^¿tnilców
ziemi, z przeciwnej strony, na są
miejscu — 145,7 proc.
pić do budowy nowych budynków)
z kolei dyrektor siednim torze ukazuje się drugi wó
szkolnych na placu zaofiarowanym ;
zek, któ ry swoim ciężarem podnosi
przez Zakłady w Starachowicach.
nas wraz ze statkiem. Jesteśmy już
Komitet rodzicielski prowadzi też
na górze. Wokoło rozciąga się prze
akcję dożywiania. Przewodniczącym
piękna i bogata kraina, pełna lasów
komitetu jest ob. Malinowski Kazi
i żyznych pól. Lekko przymglone po
mierz.
wietrze przesłania wszystko.
*
W zawodach motocyklowych ną
trasie Starachowice — W ierzbi
W tych dniach odbyło się uroczyca — Radom — Skarżysko — Stara-*
u
» * . v t »organizowanych
i S» u u u » .u,« a przez Sekcję!,,ste otwarcie świetlicy w fabryce zachowice
Motocyklową Starachowickiego K in-/! pałek w Błoniu pod Warszawą. Jest
fiu Sportowego niArw-e-rn
piąta świetlica fabryczna, odbudoodbudo
W tych dniach odbyła Się pierw 
bu
pierwsze mipichi»
miejsce 1 to niata
W przemówieniach powitalnych,
sza wspólna konferencja, przy współ wygłoszonych przez przedstawicieli
w raidzie zajął ob. Jóźwicki Tadeusz. wana w roku bieżącym w zakła
Jesteśmy
na
wysokości
20
m.
M
i
dach
Państwowego
Monopolu
ZapałW akrobacjach pierwsze miejsce zdo
udziale powyżej 300 aktywistów mło
jamy domek, w którym mieszczą się dzieżowych organizacji — ZWM i obu p a rtii robotniczych i Kuratorium,
był ob. Diilemba. Zawodnicy otrzy czanego.
mówcy wskazali na awangardową
mechanizmy
turbinowe.
Ogromne,
po
Świetlica w Błoniu mieści się w
mali nagrody ufundowane przez ZaOM TUR woj. warszawskiego.
rolę
młodzieży w utrw alaniu zdoby
kłady Starachowickie, Zarząd M iej- i przebudowanym baraku, położonym dobne do młyńskiego koło, obraca
Na konferencję przybyli z ramie czy demokracji ludowej i stąd w y
się
głośnym
chrzęstem.
Mechanizm
w
ogrodzie
fabrycznym.
W
nowym
ski i społeczeństwo Starachowic.
pływająca konieczność ścisłego współ
budynku świetlicy oprócz dużej sali jest tu prosty. Woda spuszczana jest nia Zarządu Głównego ZWM — tow. działania czołowych organizacji mło
*
Majewski,
KC
OM
TUR
—
tow.
z
górnego
kanału
na
turbinę
i
w
ten
Na posiedzeniu Rady Zakładowej ze sceną są osobne pomieszczenia:
dzieżowych - ZWM i OM TUR oraz
rady
zakładowej
fabryki, sposób poruszają się lin y ciągnące Karczmarek, Warsz. Wojew. Komit. całej demokratycznej młodzieży pol
uchwalono, by w roku bieżącym pokój
PPR
—
Sekretarz
tow.
Tokarski
i
wózek.
Konstrukcja
stara
jak
świat
zaopatrzyć
pracowników n/Zakła- biblioteka fabryczna, szatnia, pokój
CKW PPS — poseł adw. tow. Gross. skiej.
dów w ziemniaki. Ziemniaki mają fabrycznej orkiestry i pokój fabrycz i, co najważniejsze, tania.
Referaty wygłoszone przez przed
sportowego.
Główna
być zakupione w majątkach pań nego klubu
stawicieli centralnych władz orga
i sala świetlicowa może pomieścić okostwowych na Zachodzie.
nizacji młodzieżowych — tow. Ma
ło 4<)0 osób. Ściany sali estetycznie
*
jewskiego 1 tow. Karćzmarka po
Na masówce pracowników Za udekorowano powiększonymi etykie
święcone były umowie, zawartej
kładów Starachowickich uchwa tami zapałek, figuram i przedstawia
■ między ZW M i OM TUR i zada
yA. . o'■>;
sportowców,
bawiące
się
lono oddać jedną dniówkę pracy na jącymi
niom, jakie stoją przed młodzieżą
dzieci oraz oracza z końmi na tle
odbudowę Warszawy.
|
robotniczą i Chłopską.
*
wiejskiego krajobrazu. Należy pod
Bardzo ożywiona dyskusja, w któ
W starostwie powiatowym w Sta kreślić, że budowa lokalu św ietli
rej głos zabrało 14 aktywistów mło
rachowicach odbyło się zebranie cy oraz urządzenie i dekoracje wnę
dzieżowych, obracała się wokół za
Komitetu Pomocy Zimowej, na któ trza zostały wykonane tzw. sposobem
gadnień ideologicznych i praktycznej
rym uchwalono rozpocząć akcję po gospodarczym przez załogę robotni
realizacji umowy ZWM i OM TUR.
mocy zimowej wśród najbiedniej czą fabryki, z której najwięcej w y
szych w powiecie iłżeckim. Komitet różnili się ob. ob.: dyrektor fabryki,
Dużą uwagę mówcy poświęcili
Pomocy Zimowej prowadzi kuchnie inż. Tabor, Głowacki, Sceseśniak F.,
spopularyzowaniu współzawodnictwa
na terenie powiatu oraz rozdawnic Kubicki, prezes rady zakładowej Ko
w pracy i udziału w nim członków
byłko oraz technik Kozłowski.
two odzieży zimowej.
D. L.
ZWM i OM TUR. Kol. Zakrzewski
z Żyrardowa z dumą mógł przed
stawić zebranym zaszczytne -'wyniki,
osiągnięte w Zakładach Żyrardow
skich, przez młodzież ZWM, OM TUR
i bezpartyjną.
Bardzo w nikliw ie i wszechstron
nie omówili zagadnienia ideologiczne
i
form y praktycznej
współpracy
ZWM i OM TUR kol. Tymiński
od Polskiego Związku Zachodnie
W tych dniach Zarząd Główny Pol(Płock), kol. Poboiy (Pruszków), kol.
go i Opieki Społecznej dla na*
tkiego Związku Zachodniego otrzymał
przywiozły, sprawiły nam dużą ra
» Niemiec od jednej z rodaczek, których
dość. Zdawało nam się, że jeste
dzieci przebywały na koloniach letnich
śmy razem w Polsce. Naturalnie
w kraju, następujący list:
przykro ml jest bardzo, te my się
Kochani nasi Rodacy.
odwzajemnić nie możemy, ale wiem,
Dzieci nasze przyjechały do do
do Anglii i Poleotyny
że dostaliśmy je ze szczerego ser
mu szczęśliwie i naopowiadać się
ca, to nam pójdzie na zdrowie. Có
Czynne na terenie woj. olsztyń
nie mogą, jak im tam w tej kocha
reczka moja dostała nawet buciki,
skiego stolarskie zakłady mechanicz
nej Polsce dobrze było. za co je 
spódniczkę i bluzeczkę, z czego się
ne produkują m. in. skrzynki owo
stem Państwu Polskiemu bardzo
okropnie ucieszyła, bo naprawdę
cowe i skrzynki jajczarskie, które
wdzięczna, że tak się zajęło dzieć
ule miała ju t nic porządnego.
wysyła się do Anglii i Palestyny.
mi naszymi, a my również tego nie
Więc jeszcze raz z całego serca
M. in. zamówienie na wykonanie
zapomnimy i będziemy nadal dzie
wszystkim bardzo dziękujemy.
kompletów skrzynek owocowych w
ci nasze wychowywać na Polaków.
Najwięcej jestem szczęśliwa, te
ilości 75.000 sztuk otrzymały spół
Dzieci nasze wyglądają bardzo
dzieci nasze tak duto przybrały na
dzielcze zakłady stolarskie w Ostró
dobrze, mówią i modlą się po pol
wadze. To się a i sama czuję zdro
dzie,, z czego wykonano do tej po
sku, z czego jestem bardzo zado
wa I szczęśliwa, bo wiem, jak im
ry 5.600 kompletów oraz 15.000
wolona. Za te trudy, pracę i mozo
te wakacje potrzebne były.
skrzyń jajczarskich.
ły, które panie polskie dla naszych
Najważniejsze, że dzieci przy
dzieci poświęciły, jesteśmy bardzo
Należy zaznaczyć, że czynne za
wiozły książki polskie i stale czy
a bardzo wdzięczne.
Myśmy się
kłady stolarskie mogłyby znacznie
tają z nich. Nie ma dnia, żeby dzie
ciuli tntaj tak sami i opuszczeni,
zwiększyć produkcję, lecz napotyka
ci nie opowiadały o Polsce.
a tymczasem jest ktoś, co o nas
Z poważaniem
nDom Starej JVag?’ v> Nysie, najpięk niejszy zabytek renesansu śląskiego, ją na trudności w dziedzinie zakupu
pamięta — myśli i na nas czeka.
przed zniszczeniem
ł tanlsłiw a R n M ■ dziećmi
Te podarki, k lin dzieci

Z ty łu za nami został odbudowu
jący się w szybkim tempie, kolejo
w y most tczewski i haskie domki
Tczewa. Przed nami otwiera się
kraina zarosła wnkliną, z której co
chwila podrywają się stada dzikich
kaczek. Nierzadko, z nabrzeżnych
szuwarów, ciężkim lotem wzbije się
w górę czapla.
Wiślane brzegi tej okolicy są do
syć monotonne, czasem tylko poja
w i się pochylona chata rybacka,
przy której na nabrzeżnych wyd
mach piachu zwisają z długich tyk,
suszące sie rybackie sieci. Czasem
przed nami przepłynie maleńka łódź
z pracującym ciężko wiosłami ryba
kiem.
Przepływamy obok mostu libaw skiego. który jak klamrą, spinał
brzegi Wisły na trasie autostrady.
Robotnicy podnoszą 125 metrowej
długości przęsło mostu. Ciężar ogrom
ny, więc trzeba rozbierać je na czę
ści, by później ustawić. Wokół wa
lają się rdzawe części pogiętych
blach.

W ŻUŁAWSKICH
ŚLUZACH

PO LĄDZIE

T ablica

zwycięzców łódzkich

UROCZYSTOŚCI
NA ZAPORZE

Kronikfe Sirfcchcwic

a

Otwarcie świetlicy

S

sze re g i naszej partii. Bo może stracił
by apetyt...
'

Hrabina - gestapówka
lek gestpo u rliU lo
Wincentego W itos«
W Tarnowie rozpoczyna Się. w krót
ce proces hr. Szembekowej, oskar
żonej ó wydanie w, ręce gestapo
Wincentego Witosa.
5 września Witos udał się pocią
giem do Jarosławia na zjazd Str.
Ludowego. Po drodze pociąg, któ
rym jechał uległ bombardowahitt
i Witos odniósł lekkie rany. Prze
wieziono go do szpitala w Jarosła
wiu, następnie do miejscowości Ciszaczyn Wielki, następnie ukryto go
na leśniczówce.
Po zajęciu przez Niemców Jaro
sławia Witos ukryw ał się in Cisżaczynie w mieszkaniu Jana Drohojowskiego Już po k ilk u godzinach
pobytu w tym mieszkaniu Witos zo
staje aresztowany. W czasie widze
nia, które W itos osiągnął w parę ty 
godni później, powiedział on swoim
przyjaciołom Jedlińskiemu i R uligowskiemu, że miejsce jego poby
tu zdradziła gestapo hr. Szembekowa, przebywająca razem z nim na
leśniczówce. To samo powiedział
Witos Drohojowskiemu w momencie
aresztowania.

Wszędzie dobrze
w Słupsku najlepiej
W Słupsku osiedlił się na stałe
były profesor Uniwersytetu Londyń
skiego p. Douglas, któ ry przed wojną
pracował w ambasadzie brytyjskiej
w Warszawie.
Podczas pobytu w Warszawie p.
Douglas ożenił się z Polką. Wybuch
w ojny rozdzielił małżonków. Pan
Douglas wraz z personelem ambasa
dy udał się do Anglii, zaś jego żona
pozostała w Polsce,, gdzie szczęśliwie
przetrwała wojnę i Okupację. Obec
nie p. Douglas powrócił z A n glii i
zamieszkał wraz żoną W Słupsku,
gdzie zajmuje się pracą pedagogicz
ną.

w

.. ysmy

w fabryce zapałek
w Błoniu

NA POCHYLNIACH

ZW M -owcy i O M TUR-owcy obradują

S

S
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Bo Polska - to lestwelka rzecz

Jeden lisi ze szczerego serca

Eksport skrzynek

Przybyszewski,
koi.
MileszewsJri,
kol. Miezewicz. kol. Kantorowie*.
Po podsumowaniu , dyskusji przez
tow. Majewskiego i. :tów. Karezmarka,
uchwalona została jednogłoś
nie rezolucja.
Po części oficjalnej zespoły m łódzieżowe ZW M i OM TÜR wystą
p iły z programem artystycznym.

Z MIAST I WSI
P. AUGUSTYN I JEGO
TAJEMNICA
W Piekarach Śląskich Komisja
Specjalna aresztowała Augustyna
Piotrowskiego, który sprzedając po
tajemnie poniemieckie towary uni
kał skrzętnie i skutecznie płacenia
podatków. W tajemnych skrytkach
mieszkania Piotrowskiego znalezio
no towarów na 8 milionów zł.
ZA NADUŻYW ANIE... WODY
Do obozu pracy skierowany zo
stał G. Unruh z Dąbrowy (wo*.
poznańskie) za bezwstydne fałszo
wanie mleka.
SZPETNIE POSTĄPIŁ SOBIE
P. SZPEK
W Lublinie skazany został na 4
lata więzienia b. pracownik Urzędu
Wojewódzkiego, Wiktor Szpek,. któ
ry przywłaszczył sobie pieniądze,
zebrane wśród kolegów biurowych
na przydziały.
NIESZCZĘSNE G U Z IK I
DYREKTORA SZCZĘSNEGO
Na 4 łata więzienia skazany zo
stał w Poznaniu b. dyrektor Państw.
Zakł. Umundurowania, który sprze
dał na własną rękę partię guzi
ków płaszczowych, pieniądze uzy
skane z transakcji chowając do
własnej kieszeni.
BRON
TO RZECZ NIEBEZPIECZNA
Po 6 (at więzienia zalnkasowall
Leon Stawowy i St. Kamineb ■
Poznania, którzy nielegalnie prze
chowywali broń.
OLSZTYN NIE CIERPI NA
BRAK SIANA
Z łąk śródleśnych należących do
Dyrekcji Lasów Państw, zebrano ta
około 100 ton siana, które częścio
wo wysłane zostanie do PolsM
ContralaoJ.
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Most Nowoswiecki odbudowuje się
Za 60 dni Siedlice będą połączone z Gdańskiem

4,5 tysiąca izb mieszkalnych
dla ludzi pracy na W ybrzeża

Druga wojna światowa znacznie po
głębiła kryzys mieszkaniowy na Wy
brzeżu. Wobec tego nasunęła się ko
system mostu, który byłby najtańszy i Obok pojazdów mechanicznych ! kon nieczność niezwłocznego wznowienia
i najbardziej trwały. Prawie wszyst nych, przez most przebiegać będzie działalności przedwojennych spółdziel
kie systemy mostów drewnianych za linia tramwajowa, która nareszcie ni mieszkaniowych i zorganizowania
projektowane zostały przez inżynie połączy Gdańsk z Siedlicami.
Majster ciesielski ob. Pogórko, nowych. W łatach 1945-47 zostało reak
rów polskich. Kozpatrywano więc pro
tywowanych 5 przedwojennych spół
kiedy
pytamy go, czy skończy na
jekty inż. inż. Ibiańskiego, Pentnowdzielni i utworzonych 8 nowych.
czas
swoją
robotę,
uśmiecha
się
i
skiego i Rychtera. Wszystkie te pro
Spółdzielnie mieszkaniowo-budowlajekty znalazły już wielokrotnie zasto twierdzi, że wstyd by mu było za
sowanie w życiu, gdyż już wybudo wieść zaufanie mieszkańców Siedlic, ne budują małe osiedla, składające się
jednorodzinnych domków z ogród
wano w Polsce według nich dziesiąt którzy czekają na most z niecierpli
kiem,
a ponadto budują wzorowo urzą
wością.
ki mostów. Jednakże żaden z wymie
Ludzie, zajęci przy wykonaniu kon dzone, tanie mieszkania. Tytuł własno
nionych systemów nie odpowiadał
stawianym żądaniom i potrzebom. strukcji są prawdziwymi przodowni ści otrzymują mieszkańcy — członko
wie spółdzielni.
Wybrano zatem system mostu o kon kami pracy.
Tokarz, ob. Łechtowskl na przy
Spółdzielnie administracyjno - mie
strukcji żelazo - drewnianej, zapro
jektowany przez inż. Leona Grocha, kład, na metrowej tokarce, wydobytej szkaniowe są najmłodszą formą spół
który kilkanaście takich mostów po z gruzów, toczy gwinty na sześciome dzielczości mieszkaniowej. M ają one
trowych ściągaczach do mostu.
na celu zrzeszenie lokatorów na zasa
stawił już w Małopolsce.
Spawacz Blome natomiast potrafi dach spółdzielczych, ażeby ułatwić pro
Inż. Groch jest pracownikiem Wy w sposób nienaganny wykroić palni wadzenie administracji domów.
działu Technicznego Zarządu M iej kiem dziury, których nie potrafiłaby
Na terenie woj. gdańskiego mamy
skiego w Gdańsku, spotykamy go wykonać najlepsza wiertaczka w ten
pięć czynnych spółdzielni mieszkanio
przy budowie konstrukcji mostów. sposób.
wych. Trzy mieszkaniowo - budowla
Wyjaśnia nam na modelu zalety „swo
Mówimy tylko o niektórych robot ne i jedną administracyjno - mieszka
Model mostu Nowoświeckiego w Gdańsku
jego“ mostu.
nikach, gdyż nie sposób było ky w yli niową.
Most jest trw ały i mocny.
czać zasług w szystkich ludzi, którzy
sko 25 milionów zł. Koszt w ielki i na
G D A Ń S K , we wrseńnm
Dzięki przychylnemu ustosunkowa
Konstrukcja żelazna obliczona jest tu pracują z takim entuzjazmem.
W ydział Techniczny Zarządu M ie j naszą dzisiejszą sytuację materialną
niu się władz miejskich Gdyni i Gdań
na
ciągnienie,
drewniana
zaś
na
ści
Podkreślić także należy zasługi D r
skiego w Gdańsku postanow ił p rzy nie do pomyślenia. Postanowiono za
skanie. Jest to zatem idealny typ mo rekcji Kolejowej, która przez umożli ska oraz Delegatura Rządu do Spraw
stąpić do odbudowy mostu Nowoswiec tem wybudować most prowizoryczny.
Wybrzeża, spółdzielnie te mogą się po
kiego, k tó ry łączy centrum miasta z Ponieważ firm y budowlane zażądały stu, odporny na wszelkie zmiany at wienie budowy rusztowania i przez szczycić stosunkowo pokaźnymi wyni
mosferyczne
i
co
b.
ważne,
jego
czę
przydzielenie dźwigu do zakładania kami swej pracy. Obecnie jest w nich
robotniczą dzielnicą. Siedlice.
wygórowanej sumy około 5 milionów
Władze budowlane w planie urbani zł oburzeni tym inżynierowie pracu ści są bardzo łatwe do wymiany.
konstrukcji przyśpiesza niewątpliwie zrzeszonych ponad 1.500 członków,
stycznym przewidziały odbudowę te- jący w Zarządzie Miejskim przepra
Długość mostu wyniesie około 26 budowę mostu.
którzy złożyli na Fundusz Udziałowy i
Most Nowoświecki zostanie w term i Mieszkaniowy 3.150.000 złotych. Fun
«o mostu w konstrukcji zelazo - beto wadzili dokładne obliczenia i podjęli m, szerokość zaś około 6 m. Będzie
nowel która według przypuszczal się wybudować mos't za 3 miliony zł, i to most pierwszej klasy, dostosowany nie ukończony i służyć będzie przede dusze te stanowią częściowe pokrycie
nych obliczeń, kosztować będzie b liTeraz należało wybrać odpowiedni I do normalnego obciążenia kołowego. wszystkim robotnikom Gdańska._
wydatków, poniesionych na odbudowę
mieszkań. Za pieniądze te spółdzielnie
oddały do użytku swoim członkom
4.642 izby mieszkalne.
Przetarg nieograniczony
CEN TR ALA G O SPO D ARCZA
Spółdzielnie mają w swym posiada1

Towarzystwo Przemysłu Chemiczno - Farmaceutycznego
d. Mgr. KLAWE, S. A., Tymczasowy Zarząd Państwowy, W ar
szawa, ul. Karolkowa 22/24 ogłasza przetarg nieograniczony na
wywózkę gruzu z ¡posesji fabryki.
Oferty z podaniem ceny jednostkowej za 1 m3 należy skła
dać w biurze fabryki, przy ul. Karolkowej 22/24 do dnia 6 paź
dziernika br. do godz. 10, o której to godzinie nastąpi ich otwar
cie.
x
. .
Fabryka zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferenta
oraz unieważnienia przetargu.
2910
Przedsiębiorstwo Państwowe poszu
kuje wykwalifikowanych monterów samochodowców, silnikowców i podwozioW
ców.
. ,
Oferty wraz z życiorysami, odpisami
świadectw i referencjami, refłektanci prze
ślą w terminie do dnia 15 października
br. na adres: Skrzynka pocztowa N r 162
— Urząd Pocztowy Warszawa I.
______________
2909

WINA

Nachman Ozdoba zam.
Salisbury potudn. Rodezla, A fryka Box 1575
poszukuje tony Ryw kl
oraz córki Racheli zam
poprzednio w Warsza
wie, Nalew ki 30 m. M.
Jakiekolwiek informac
je kierować pod w.w.
adresem.
____________________ 2855
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Państwowy Przemysł Fermentacyjny
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NARBUTTA 7

n ie o g r a n ic z o n y

na dostawę buraków cukrowych samochodami ciężarowymi.
Centralny Zarząd Przemysłu Cukrowniczego ogłasza niniejszytn przetarg nieograniczony na dostawę buraków cukrowych
samochodami ciężarowymi ze składów względme majątków rol
nych do cukrowni lub stacji kolejow ych.
_
Oferty należy składać w Wydziale Transportowym Central
nego Zarządu Przemysłu Cukrowniczego w Warszawie, Al. Nie
podległości 161 parter, w zalakowanych i nieuszkodzonych ko
pertach z napisem: „Oferta na dostawę buraków cukrowych samo
chodami“ w terminie do dnia 4 X 1 9 4 7 r. godz. 10, gdzie też moż
na otrzymać bliższe informacje i podkładki przetargowe. Otwar
cie kopert nastąpi dnia 4 X 1 9 4 7 r, godz. 12, w Biurze Centralne
go Zarządu.
Centralny Zarząd Przemysłu Cukrowniczego zastrzega sobie
prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn i bez zobo
wiązania ponoszenia jakichkolwiek odszkodowań, częściowego
skorzystania z oferty, prawo .podziału przewozów między kilku
oferentów, prawo wyboru przedsiębiorstwa bez względu na wy
nik przetargu, prawo uznania, że przetarg nie dał dodatniego wy
niku, prawo oznaczenia terminu przewozów, miejsca przewozów,
zwiększenie lub zmniejszenie ilości przewozów.
Przy pobieraniu składek ofertowych należy przedstawić re
jestr handlowy, względnie koncesje na prawo wykonania przewo
zów samochodami ciężarowymi.
2859
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Zawiadamia, że w dniu dzisiejszym tj. 2 X 1 9 4 7 r. otwiera
SKLEP DETALICZNEJ SPRZEDAŻY
w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej N r 106
P O L E C A :
u b r a n ia m ę s k ie
p a l t a j e s ie n n e i z im o w e

KAPELUSZE
OBUW IE
BIELIZNĘ
TR Y K O TA ŻE
KOŁDRY
Ceny niższe od wolnorynkowych
Członkowie Związków Zawodowych korzystają z 10% rabatu.
2907

„TECHNICZNA SPÓLNOTA"
Budowlana Spółdzielnia Pracy
a odpowiedzialnymi udziałami
w Warszawie, ul. szpitalna • m M
Wykonuje wszelkie roboty wchodzące w
budownictwa.

MM

Spółdzielnia Pszczelarska v Warsowi#
z odpowiedzialnością udziałami, ul. Czerwonego
Krzyża 12. Odznaczona dyplomem 1 bronzowym me
dałem na Wystawie Przemysłu, Rzemiosła 1 Han
dlu. Bydgoszcz — 1846 r. I I I nagroda za pomoce na
ukowe na Ogólnopolskiej Wystawie Spółdzielczości
Ogrodniczej w Łodzi 1846 r. posiada sklepy: ul.
Czerwonego Krzyża 12, ul. Żelazna 18, róg A l. Jer.,
ul. Raszyńska J. Oddział w Gdańsku, ul. Elbląska
88. Konto N r 872 w Banku Gospod. Spółdzielczego.
Urządza: pasieki szkolne, spółdzielcze w oSrodkach
kultu ry rolnej 1 Inne według najnowszych wymo
gów gospodarczych. Buduje pawilony, stebniki. Pro
dukuje ule 1 sprzęt pszczelarski, węzę 1 świece ko
ścielne. Nabywa 1 zbywa wosk 1 miód oraz Ich prze
roby. Poleca pomoce naukowe 1 tablice dydaktycz
ne z pazczelarstwa. Organizuje konkursy — wyciecz
•
---------------kl, kursy 1 pokazy
praktyczne. Udziela porad fa2818
chowych.

O g ło s z e n ie
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niu 311 domów, z których 265 znajduje
się w. Gdańsku, 22 w Gdyni, 20 w Tcze
wie i 4 w Stargardzie. Spółdzielnie
przedwojenne wykazują w swoich bi
lansach wartość nieruchomości, osza
cowanych przed wojną na sumę
3.700.000 złotych. Spółdzielnie powsta
łe po wojnie włożyły w odbudowę 34
miliony złotych.
Do czynniejszych spółdzielni w Gdy1*
ni należy trzecia gdyńska spółdzielnia
mieszkaniowa, która odbudowuje jed
no- i dwupokojowe mieszkania na
Wzgórzu Focha. Członkami tej spół
dzielni są przeważnie ludzie, związani
z pracą w porcie.
W Gdańsku, Gdańska Spółdzielnia
Mieszkaniowa odbudowuje mieszkania
również wyłącznie dla ludzi pracy.
Spółdzielnia. Pracowników Stocznio
wych „Nawa“ w Gdańsku zrzesza po
wyżej 600 członków 1 administruje 242
domami z 3.192 izbami, wartości około
m iliarda złotych. Członkami tej
spółdzielni są wyłącznie pracowni
cy stoczniowi. Spółdzielnia, oprócz
odbudowy domów, zajmuje się również
ich administracją, a ponadto prowadzi
hotel dla przyjezdny«* robotników,
zbiorowych wycieczek oraz pralnię dla
członków. Zamierza ona poza tym zor
ganizować w osiedlu, na Pohulance,
przedszkole, czytelnię, szkołę pow
szechną, pralnię itp.
Spółdzielnie nie zaspokajają jeszcze
w dostatecznym stopniu potrzeb świa
ta pracy, ale w miarę wzrostu docho
du społecznego zwiększać się będą rów
nież możliwości lokowania większych
sum w budownictwie mieszkaniowym,
zorówno przez poszczególne osoby, jak
również przez poszczególne instytucje

P R Z E T A R G
Zjednoczenie Przemysłu Teletechnicznego, Biuro Budowy Pań
stwowej Fabryki Central Automatycznych w Warszawie, ul.
Chmielna 66, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie:
■ 1) robót remontowo budowlanych w piętrowym budynku fa
brycznym przy ul. Barskiej 28/30,
2) na dostarczenie i uruchomienie dźwigu towarowego w
tymże budynku.
Informacje oraz podkładki kosztorysowe otrzymać można aa
zwrotem kosztów w Biurze Budowy Państwowej Fabryki Centrali
Automatycznych, Warszawa, ul. Chmielna 66.
^
Oferty w zalakowanych kopertach:
1) z napisem: „Oferta na roboty remontowo • budowlane w
budynku piętrowym przy ul. Barskiej 28/30“ należy skła
dać w Biurze Budowy Państwowej Fabryki Central Auto
matycznych do dnia 10.X.1947 r. do godz. 10. Otwarcie
ofert nastąpi komisyjnie w tymże dniu o godz. 11.
2 ) z napisem „Oferta na dostarczenie i uruchomienie dfwi_
gu towarowego w budynku fabrycznym przy ul. Bar
skiej 28/30“ składać należy do dnia 25.X.1947 r. do
godz. 10. Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie w tymże dniu
o godz. 11.
Oferenci winni złożyć wadium w wysokości 2% ogólnej kwo
ty oferowanej w Kasie Zjednoczenia Przemysłu Teletechniczne,
go. Kwit złożenia wadium należy dołączyć do oferty.
Biuro Budowy Fabryki Central Automatycznych zastrzega
sobie prawo wyboru dowolnego oferenta bez względu na wynik
przetargu, jak również unieważnienia przetargu bez podania przy
czyn i wypłacenia odszkodowań.
2912

Podaje stę do ¡publicznej
wiadomości, te Prezydent
Miasta St. Warszawy, Jako
szef administracji ogólnej
n instancji, decyzją z dnia
21 Upca 1847 r. L . D Ł
014-3820-AN 8-47-115 na za
sadzie art. art. 2(1) 1 1(2)
pkt. 1 1 4 art. 8 dekretu t
dnia 10.XI.1845 r. o zmianie
i ustaleniu Imion i naz
wisk (Dz. U .R .P . N r 58
poz. 810) udzielił Ob. FORN A L C ZY K O W I
M IE C Z Y 
SŁAW O W I FRANCISZKO 
W I zamieszkałemu w War
ssawie, przy ul. Naruszewi
cza n r 2 m 18, urodzone
mu dnia 20 stycznia 1908
w Częstochowie, synowi
Stanisława 1 Franciszki z
domu Wieczorek zezwole
nia na zmianę nazwiska
rodowego FORNALCZYK
na nazwisko FO H LAŃSKI.
Zmiana ta rozciąga się
na tonę Irenę W iktorię ur.
dn. 2S.xn.181l r. w W ar*
szawle. c. Antoniego 1 Te
o fili z domu Skowrońska
małż. Kopczyńskich 1 na
córkę Lilianę Martę ur. AAA) FOTOGRAFIE arty
dnia 5.111.1828 r . w War- styczne zniżkowe dla Zwiąż
stawie.
1854 ków Zawodowych, Wojsko
wych t uczniów wykonuje
„Foto-Film “ Puławska 10,
AL Jerozolimskie 61.
141

OGŁOSZENIA OSOBNE

Handlowe

s a m o c h o d ó w

Państwowa Centrala Handlowa w Warszawie ogłasza przetarg ofer
towy na sprzedaż 13 samochodów:
m arki „Fremo"
1. samochód półclężarowy
„ „Mercedes Benz"
ciężarowy
2.
„ „D.K.W.“
3.
osobowy
„ „Henschel“
ciężarowy
4.
„ „Opel-Blitz"
5.
„ „Mercedes Ben*“
«.
„ „Bussing*“
7.
po cysternie
„ „Mann-Diesel"
8.
ciężarowy
„ „Busing-Diesel"
9.
„ „Opel-Blitz“
10.
„ „Hannomag"
osobowy
11.
„
„Opel-P4"
12.
M
„ „Citroen"
13.
cysterna
Oferty z podaniem ceny kierować należy do dnia 4.10.194T r. godz.
10 rano pod adres: Warszawa, ul. Krucza 11 — Biuro Garaży PCH.
Otwarcie ofert i licytacja ustna nastąpi dnia 4.10.1947 r. o godz.
11 rano w biurze Garaży PCH, Warszawa. Krucza 11, gdzie też moż
na wyżej wymienione samochody oglądać i zasięgnąć szczegółowych
informacji.
Nabywca obowiązany jest uiścić całą cenę nabycia natychmiast po
zdecydowaniu sprzedaży oraz niezwłocznie odebrać nabyty samochód.
Do ceny nabycia dolicza się 10% opłat manipulacyjnych i 1% tytu
łem podatku od nabycia praw majątkowych.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu, jak i wybór oferenta
hez podania przyczyn i bez ponoszę nia jakichkolwiek odszkodowań z tego
tytułu.
2848

Ministerstwo Sprawiedliwości zakupi dla własnej drukarni następujące maszyny:
1) j linotyp 2 lub 3 magazynowy,
2) 1 maszynę płaską całoarkuszową,
3 ) 1 maszynę płaską półarkuszową,
4) 1 automat cylindrowy lub dociskowy,
5) 1 maszynę dociskową (pedał) do napędu elektrycznego.
Oferty ze szczegółowym opisem maszyn, stanu, wyposażenia,
roku budowy i ceną należy składać w Ministerstwie Sprawiedli
wości (Warszawa, A l. Wyzwolenia 30) W ydział GospodarczoSkarbowy, najpóźniej do dnia 6 października 1947 r.
2900

ARYTM O M ETRY, maszyny
do pisania. Uczenia. Kup
no — sprzedaż. Mechanlcz
ne
Warsztaty
Naprawy,
Jan Jaworski, Warszawa,
Chmielna 26 teł. 88-330.
237
B R Y LA N TY — biżuteria,
złoto — srebro — zegarki,
Kupno — sprzedaż. Nowy
Świat 48. Nowak.
878
CEMENT, wapno, supre
mę, papę, smołę, lepik,
parkiet dębowy oras inne
materiały budowlane pole
ca ze składu Inż. K w iat
kowski, Mokotowska 47.
328
„FOTO - H A N N A " Atelier
artystycznej
fotografii
specjalność portret dziecka
Marszałkowska 108 (w pod
Wórzu).
345
K U P IM Y zaraz windę Hno
w ą sprzężoną z silnikiem
o mocy 200 K M , długość
Uny 3000 M średn. 14 mm.
O ferty
pod
„Gotówka“
PAP Młodzieży Jugosło
wiańskiej 11, Warszawa.
373
PARASOLE — wyrób —
naprawa. Franciszek Ryczer, sukc., Marszałkowska
101, firm a
egzystuje od
1892 r .
81
Z A K ŁA D
Modelarsko Drzewny. Wykonuje wszel
kie zlecenia. Żemło Woż
niak, Łucka 10.
28
Z A K Ł A D stolarski Toma
szewski Jan. Wykonuje me
hle, urządzenia biurowe,
tanio, solidnie. Chmielna
59—14.
95

T A PC ZA N Y, amerykanki,
fotele, łóżka, materace go
towe, zamówienia tanio,
Wielka 3.
338

U n i e w a ż n i a m legltymac
Ję M .Z.K . 1 bilet miesięcz
ny kolejki Mareckiej, Zbl
kowska Maria.
*77

Hanko
KURS
kroju
męskiego
damskiego, system Sikor
skiego. A l. Jerozolimskie
43 — 37.
301

Rńine

Lokale

CYRKLE — suwaki — suw
m iarki — mlkromierze oraz
zegary kontrolne. Kupno
— sprzedaż „M ikron", M ar
Szatkowska 84.

M IE S Z K A N IE 2 pok. kuch
nia przedp. KRAKÓ W obok Dworca zamienię na
mieszkanie w Warszawie.
Wiadomość
Warszawa,
Dworkowa 5 m 16.
875

CHŁODNICE do samocho
dów nowe, reperacja, wy
miana. Senatorska 33.
275

Proca
PRZEMYSŁ
Tłuszczowy
„Schicht“ poszukuje księ
gowego bilansistę i księgo
wego kalkulatora, warun
k i do omówienia, zgłosze
nia w godz. 8—15 Praga,
Szwedzka 20.
270

Zgnby
SKRADZIONO legitymację
PPR nr 104224, kartę roz
poznawczą na
nazwisko
Dąbrowski Jan ul. Barkocinska 6-24 oraz pięćdzie
siąt znaczków partyjnych.
274
U N IE W A 2 N IA M
zagubio
na legitymację PPR, do
wód osobisty — nazwisko
Łąkowskl Wincenty.
571

290

D ES K I budowlane, stolar
skie, podłogowe, kantów
kę, Ustwy, poleca ze skła
du Inż, Kwiatkowski, Mo
kotowska 47.
327
KREM „Lanol" usuwa pie
gi,
opaleniznę,
wybiela,
udeUkatnia „Kalotechnlka“
W-wa, Szpitalna 6.

UW AGA! Firma
obuwia
Kucharski dawniej M ar
szałkowska,
obecnie AL
Jerozolimskie 45 sklep.
U r z ą d z e n i a łazienkowe
okucia,
odlewy,
śruby
gwoździe,
poleca nowootwary Skład A rt. Tech
niczno - Budowlanych. F.
Szczęsny, Hoża 58, ceny
konkurencyjne.

182

Węgiel i Koks
REGLAM ENTO W ANY I W OLNORYNKOW Y
Z

przydziału Miejskich Zakładów Opałowych
A l. Stalina 41

Względnie

Centrali Zbytu Produktów
Węglowego Lwowska 11
od 500 kg. dostarcza

Przemyślu

Kopalniana Spółka Opałowa, Warszawa, Wllesa *1
teł. 85-100

M eble
T A P C Z A N Y , amerykanki,
fotele, stoły, krzeiła, pole
ca Olszewski, Marszałkow
ska t t (pc. Tapłcerska).

*88

Magazynyt Niemcewicza 34, Białostocka 1 teł. lt.72.0t
loco podwórze i ze zniesieniem do piwnicy wg. cen
obowiązujących,

/

2909

Str. 8
iBffWTW

J. WALEJN T IN O W
'

NA MORZU CZERWONYM
Egzotyczny krajobraz i polityczne rozm owy

CŁO ł I H I W W
Echa spotkania RKU-AKS
„Meksykański“ mecz w Sosnowcu

Ostatnią niedziela rozgrywek p ił ności za zajścia spada również na n i*
Z K a iru do P ori - T afik przyjecha mi, gdy ,tylko weszli do przeznaczo
liśm y koleją. Tam przesiedliśmy się nego dla nich miejsca pod pokładem, tało je w niezliczoną ilość drobnych cy Saudowskiej Arabii. Z trzech karskich o wejście do L ig i przyniosła go.
na statek egipskiej kompanii „A ra - rzucili się do kranów ze słodką wo warkoczyków zaczynających się od stron otacza ją m artwa pustynia, i nam w plonie 1 mecz, k tó ry na pewno
W żadnym . jednak wypadku
samego czoła. Niektórych włosy by miasto wygląda ja k biała plama przejdzie do historii w polskim p iłbien m ail company“ , k tó ry m iał od dą 1 napełnili nią wszystkie swoje
usprawiedliwią fo krwawego fanatyz
ły podniesione do góry i związane wśród morza żółtego piasku. Gdy pa karstwie.
wieźć nas do Messaua. P ort-T afik naczynia: w Dżeddzie wody prawie sznurkiem.
mu kibiców.
trzeć z okrętu, nie widać ani jednej
Nad spotkaniem RKU — Sosnowiec
to maleńkie, położone w pobliżu Su nie ma.
Sądzimy — a przyzna nam rację
Na twarzach wielu pasażerów w id zielonej gałązki. Wszystkie domy ma i AKS — Chorzów, rozegranym w
szu miasteczko portowe o jednopię
każdy, komu leży na sercu dobro
n ia ły szramy — trzy pionowe szwy. ją płaskie dachy.
Było
niewiarygodnie
gorąco
i
m
i
Sosnowcu,
nie
można
przejść
do
po
trowych i parterowych domkach. Nie
mo kategorycznych zakazów marzy To b yły oznaki przynależności do
Wodę tu Się sprzedaje. Przywożą rządku dziennego, zadawalając się sportu polskiego, że nie wystarczy
ma w nim nic godnego uwagi.
określonego plemienia.
łem,
by
wykąpać
się
w
jakim
ś
zaci
ją do Dżeddy na łodziach. I tym faktem, że w ygrał AKS 3:2, że było zamknięcie boiską. Inne lekarstwo
Wczesnym rankiem
opuściliśmy
Jeden z pasażerów spoglądał czę można objaśnić,, że pielgrzym i tak 25.000 widzów, że sędzia Rutkowski jest potrzebne. Nazywa się ono w y 
sznym miejscu przy brzegu. W Mo
P ort-Tafik.
rzu Czerwonym nie można się ką sto na mnie z życzliwą ciekawością. łapczywie napełniali wodą swoje na trochę „n a w a lił“ i że po -meczu były chowaniem sportowym i zdrowym po
Przed nami rozpościerało się Mo pać. Tu, żyją drapieżne rekiny, wstręt Widać było, że chce przemówić i nie czynia. R obili zapas aż do Mekki.
dejściem do sportu. Nie jest to praca
maleńkie awantury.
rze Czerwone.
na 1 dzień, ale na lata. W pracy tej
ne stworzenia, wielkości około 5 może się zdecydować. Olbrzym i cźer
Między Dżeddą a Mekką kursowa
Te maleńkie awantury wyglądają przewodniczyć powinni przedstawiNad spokojną jaskrawo błękitną metrów. Rekiny te są bardzo niebez wonolicy Szwajcar, z którym już nie
taflą wody unosiły się, opary ja k de pieczne, w odróżnieniu od rekinów raz rozmawiałem, oznajmił mi, że ten ła ciężarówka, ale ten nowy wyda jednak następująco (oto komunikat cielele Urzędów W F i PW i zdrowi
lik a tn y dymek. Niebo na wschodzie z mórz północnych, które prawie pasażer, Etiop, chciałby zapoznać się tek był pohad siły większości piel oficjalny PAP o tym meczu):
działacze sportowi.
grzymów. Poszli przez pustynię pie
pokryło się świeżym porannym ru  nigdy nie napadają na ludzi, choć są ze mną. Zgodziłem się.
„Niedzielny mecz piłkarski o wejś
Muszę wziąć w niej również udział
szo.
mieńcem. Przezroczysta woda szu- olbrzymich rozmiarów (do 20 met
cie do Klasy Państwowej R KU (Sosno
Nowy znajomy okazał się człowie
Następnego dnia odpłynęliśmy do wiec) — AKS (Chorzów), zakończył ći wszyscy, którzy zdają Sobie dobrze
miała i pieniła się przy burtach okrę rów). W ciepłych wodach Morza kiem żądnym wiedzy. Głównie inte
sprawę, na jakim gruncie żyje nasze
tu. Wstało słońce — olbrzymie i czer Czerwonego żyje jeszcze jeden nie resowała go Rosja. Pytał ja k w y Messaua. Łódź nasza przecięła Morzi się awanturami ze strony rozfanatypiłkarstwo i do czego prowadzi „młóć
Czerwone
i
popłynęliśmy
wzdłu;
T ° nf , W jego promieniach rozwiała mniej groźny drapieżca — ryba - gląda śnieg, którego nigdy nie w i
zowanych kibiców klubu sosnowiec ką“ punktowa, nie zawsze dobrze i
afrykańskiego
brzegu.
Morze
Czer
się lekka mgiełka. Morze zagrało ty miecz, której długi i ostry dziób jest dział i czy to prawda, że ludzie na
kiego, którzy po zakończeniu spotka zdrowo pomyślaną.
(D)
wone — najcieplejsze morze świat:
siącem słonecznych iskier.
straszliwą bronią. Zdarza się, że ry  północy mieszkają pod śniegiem? obfituje w ra fy koralowe, które ti nia usiłowali zlinczować sędziego za
W dwie godziny później zrobiło się ba ta przebija dno okrętu. Jest tu M ów iliśm y i o wojnie. Mego rozmów
wodów, ob. Rutkowskiego % Krakowa
nieznośnie gorąco. Na okrecie nie by również i ry b a -p iła i ośmiornice i cę zdumiewała „niespodziewana zmia rosną niewiarygodnie szybko. Dlate oraz graczy chorzowskiego AKS.
( l o i owo la sporcie^)
ło takiego miejsca, gdzieby można węże wodne. Zrozumiałe, że kąpiel na“ jaka zaszła w 1943 r. W żaden go okręt musi iść określoną, skontn
B ó jk i i awantury trw a ły od godz.
było skryć się przed upałem. Bre w tak „m iłym “ towarzystwie nie na sposób nie mógł zrozumieć, skąd lowaną drogą.
Woda ma tu jaskrawo - b łękitni 18.30 do 21 wieczór, mimo energicznej
w zięły się takie siły, które przepędzi
zentowe leżaki przesiąkły wilgocią. leży do bardzo bezpiecznych.
Walne zebranie WKS „Legia“ od 
kolor,
a nazwę swoją morze wzięli postawy M. O., Ochrony Porządko będzie się w sobotę, dn. 4 bm., na sta
ły Niemców od Stalingradu, jak
W dzień było jeszcze gorecej. Nie
Było duszno i strasznie chciało się w ia tr suchą trawę.
od czerwonych wodorostów rosną wej, Straży Pożarnej itp. Piłkarze dionie W. P., o godz. 16.30 w pierw 
liczni pasażerowie leniwie wałęsali pić.
AKS wraz z sędzią, zostali m niej lub
Z
zazdrością obserwowałem
Na czym to polega? — pytał, ■— cych u jego brzegów.
się po pokładzie oblewając się po dwóch czarnoskórych pływaków, któ
więcej poturbowani. W szpitalu sosno szym term inie i o godz. 17.30 w dru
Po
dwóch
dniach
około
południe
Czy
naród
wasz
taki
mężny?
Daw
tem i przeklinali upał. W kajucie rych kędzierzawe głowy to n ik ły pod
wieckim znajduje się około 60 osób. gim terminie.
było nieco lepiej. Tam przynajm niej wodą to znów się pokazywały. A fry - niej m ów ili, że Rosja to k ra j słaby* wjeżdżamy dó portu Messaua, leżące Jeden funkcjonariusz M ilic ji został w
Z uwagi na ważność spraw ,,które
można było zamknąć ilum inator i kańczycy szukali śruby okrętowej a oto okazała się silniejsza od \Vszyst go w pobliżu byłej kolonii włoskie; awanturach zabity, trzech dalszych poruszane będą na zebraniu —1 obec
E
rytrei
zajętej
obecnie
przez
wojsks
puscic na siebie strumień powietrza ktćra wpadła do wody o jakieś sto kich.
walczy ze śmiercią. Wszystkie hydran ność wszystkich członków obowiąz
Rozpytywał o Związek Radziecki. angielskie.
z wentylatora. Poszedłem pod p ry- metrów od statku. N urkując pozo
ty sosnowieckiej straży pożarnej, któ kowa.
Wyczuwało
się,
że
szanuje
głęboko
Na
samym
wstępie
ujrzeliśm
y
ca
sznic, żeby się trochę ochłodzić. Ja stawali bardzo długo pod wodą.
*
ra usiłowała awanturników uspokoić
nasz
zwycięski
naród
i
zachwyca
się
ły
las
Sterczących
z
wody
masztów
kież było moje zdziwienie,- gdy za Obserwowałem ich już około dwu
strumieniami wody, zostały przez roz
bohaterskimi
czynami.
Była to zatopiona flo ta włoska.
Warszawa — Poznań, mecz p iłk a r
miast zimnej wody lunął na mnie dziestu m inut, gdy jeden z pasaże
szalałe tłu m y zniszczone“ .
W Dżeddzie wysiadł na brzeg. Roz
Na brzegu tłoczyli się ciemnoskó
ski zespołów pracowników gastrono
gorący deszcz! Tropikalne słońce na rów krzyknął:
Aw
antury
sosnowieckie
—
to
już
staliśmy się ja k przyjaciele.
rzy tragarze w upalnym słońcu ocze
micznych,
rozegrany na stadionie
grzało wodę. Cóż za rozczarowanie!...
nie żarty. W grę wchodzi tu życie
— Rekin, rekin!...
— Dżedda położona jest na grani kując pasażerów.
tŁ Z. K .
Trzeba było wracać do ka ju ty i sie
ludzkie, życie m ilicjantów, którzy sta W. B., zakończył się zwycięstwem Po
Stojący przy burcie Afrykańczycy
dzieć tam przy wentylatorze. M i
ra li się zażegnać awantury pomeczo- znania w stosunku 3:1 (3:0).
również zaczęli krzyczeć. Niedaleko
mo w oli pomyślałem o ludziach pracu pływaków znajdowała
się łódka.
jących na dole przy maszynach. Tam
Wioślarze spostrzegłszy rekina, nie
Nadzwyczajne Walne Zebranie KS
Małą pociechę mają najbliżsi zabi
musiało być istne piekło...
czekając
komendy puścili w ruch
tego funkcjonariusza M. O., że PZPN „Grochów", odbędzie się w sobotę,
Na drugi dzień przybyliśmy do Su wiosła. Łódka pomknęła w kierunku
OB. L ID IA SZMIDT. Materia! do Do organizacji tej mogą należeć przeprowadza dochodzenia i że praw  dn. 4 bm., o godz. 17, w sali konfe
danu. Wziąwszy zapas wody skiero pływaków. Do rekina było jeszcze
interesującego
Wa* a rtykułu zaczer wszyscy, którzy b ra li udział w w a l dopodobnie zamknie boisko w So rencyjnej BOS, A j. Stalina 37. W pro
waliśmy się do martwego miasta około 200 metrów. Między łódką a
snowcu. Nas również to nie pociesza. gramie zebrania m. inń. jest zmiana
suakin, by zabrać muzułmańskich ludźm i — około 50 m. Krzywe, ostre pnęliśmy z biuletynu jednej z agencji ce z okupantem, czy to w wojsku
prasowych, która odpowiada za ści czy w konspiracji — pod w arun Spróbujmy trochę zanalizować ten nazwy KS „Grochów“ na M ilic y jn y
pielgrzymów udających się do M ekki płetw y to zjaw iały się nad wodą to słość
KS „Grochów“ . historyczny mecz.
podanych inform acji.
kiem, że są demokratami.
na święto Ramadan. Suakin leży na znów nikły. Odległość między dra
e
„WYLECZONY“ ,
SZCZECIN —
Widzów
było
25.000
(!).
Sędzia
Rut
granicy Sudanu. Tuż za miastem roz pieżcą a ludźm i zmniejszała się szyb
OB. T.G. Choć z w ie lkim opóźnie
oczekujemy Was w Redakcji.
Marcel
Cerdan.
zawodowy
pięściar
kowski
podobno
nie
uznał
zupełnie
poczyna się rozpalona pustynia. On- ko. Marynarze wiosłowali niew iary
ERWU, SZCZECIN — prosimy o niem, ale otrzymaliście wyjaśnieni« prawidłowo strzelonej bram ki dla ski m istrz Europy, wagi średniej, zno
Port, k tó ry potem ze godnie szybko, słychać było skrzypie porozumienie się z nami osobiście.
Zarządu Głównego Związku Uczest
względów praktycznych został porzu nie wioseł. Pływacy pracowali ręka
ników W alki Zbrojnej. Weźcie pod RKU, a jakoby uznał bramkę dla wu próbować '. Będzie szczęścia na
IŁ Ż A . Z niżki 80 proc. na kolei przy uwagę ogromny napływ kandyda AKS, strzeloną z pozycji „spalonej“ . gruncie amerykańskim. Jak dotąd
eony. Zastąpił go zbudowany przez m i i nogami z taką zawziętością, do
Francuzowi W
Anglików w 1905 roku, o 25 km na jakie j zdolny jest ty lk o człowiek ra sługują tylko członkom rodziny pra tów ubiegających się o stypendium Remis dawał R KU wejście do L ig i szczęście sprzyjało
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Gorące plwociny rozpryskiwały mu się na po
liczkach. Ktoś chciał go sięgnąć, ale przytrzyma
ny przez policjanta, odstąpił. Chwiejąc się spoj
rzał w górę, wysoko nad sobą zobaczył płonący
krzyż i odgadł zaraz, że ma coś wspólnego z tym
zjawiskiem. Czemużby jednak palono krzyż? Pa
trząc przypomniał sobie spocone oblicze czar
nego kaznodziei, który tego ranka praw ił tak
wymownie o Jezusie, o krzyżu, który każdemu
z nas jest przeznaczony i o Jezusie, który pokor
nie krzyż swój dźwigał wskazując drogę i uka
zując sposób dobrej śmierci, wiecznej miłości
ł wiecznego życia. Ale nigdy jeszcze nie widział,
żeby kto p a lił krzyż na dachu. Czyżby biali pra
gnęli, żeby ukochał Jezusa? Słyszał w iatr, któ
r y podsycał płomienie. Czyż powinni go b y li pa
lić? Stał koło samochodu oczekując, żeby go
tam wepchnęli, oczy m iał w zadziwieniu szero
ko otwarte, zgasły instynkty, usiłował sobie coś
przypomnieć.
Widzi, widzi!
— Przygląda się!
Twarze i oczy wokoło niego mało były podo
bne do wyrazu twarzv czarnego kazn ' d-!-* MóryopcW ’ ~
' ' ;v * : ■\- ‘ : :
■

żowaniu. Krzyż, o którym m ów ił kaznodzieja,
był zakrwawiony, a nie płonący, pokorny nie
zuchwały. Na jego widok czuł bojaźń i szacunek,
a nie paniczne przerażenie. M iał ochotę klęknąć
i płakać, a nie kląć i zabijać. Potem przypomniał
sobie krzyżyk, który ksiądz mu zawiesił na pier
si i poczuł ja k ociera się o jego skórę, ten sam
znak, któ ry tam płonie w jego oczach na tle zim
nego błękitu niebios, lizany wściekłymi jęzorami
podniecanych wichrem płomieni.
— Spal go!
— Zabij go!
Zrozumiał: to nie krzyż Chrystusa, ałę krzyż
K u -K lux-K lanu. M iał na szyi krzyż zbawienia,
a tam palono inny, żeby mu wyrazić nienawiść.
Nie, nie chciał tego. Czyżby go kaznodzieja oszu
kał? Poczuł się zdradzony. Zapragnął zedrzeć
krzyż z szyi i odrzucić go. Wtedy podsadzono go
do wozu, gdzie znów usiadł między dwoma poli
cjantami nie spuszczając z oczu płonącego krzy
ża. Zaw yły syreny, wozy ruszyły przepełniony
m i ulicami, mały krzyżyk na piersi p a lił jak
sztylet, skierowany w serce. Aż go palce swę
działy, żeby go zerwać: to magia ponura i czar
na, która na pewno przyniesie mu w rezultacie

śmierć. Wozy przeleciały State Street, potem,
zawsze jeden za drugim, skierowały się na za
chód ku Dwudziestej szóstej ulicy. Ludzie na
chodnikach zatrzymywali się, aby popatrzeć. W
dziesięć m inut potem wozy stanęły przed w iel
kim , białym budynkiem: poprowadzono go po
schodach, szedł przez w ielkie jakieś halle, wre
szcie zatrzymano go przed drzwiami celi. Wep
chnięto go tam, zdjęto kajdanki, zatrzaśnięto
drzwi. Ludzie gapili Się z ciekawością.
Powstał z posadzki. Zamglonymi oczami w i
dział innych mężczyzn, którzy przyglądali mu
się poprzez kraty innych cel. Usłyszał ciche sze
pty i w tej samej chw ili świadomość jego przy
pomniała mu — bez żadnej goryczy, ja k czło
wiek, któ ry wychodzi z domu do pracy i widzi,
że słońce świeci — iż i tutaj, w więzieniu Cook
Country, Murzyni i b ia li b y li podzieleni i prze
bywali na rozmaitych blokach. Leżał na pryczy
zamknąwszy oczy, które powoli ogarniała ciem
ność. Od czasu do czasu wstrząsał się jeszcze od
burzy, która niedawno wrzała w jego piersi.
Jakaś mała komórka wewnątrz niego samego po
stanowiła nikomu już ani niczemu nie wierzyć.
Nawet Janowi. Nawet Maxowi. Może i oni b y li
przyzwoici, ale cokolwiek teraz zrobi lub powie
będzie rezultatem własnych i tylko własnych po
stanowień.
Rozognione zmysły uspokajały się z wolna.
Otworzył oczy. Usłyszał ciche stukanie w ścia
nę celi, a potem szept:
— Ej, ty, nowy drabie.
Usiadł czekając, co dalej nastąpi
— Czy to ciebie przyłapali u Daltonów?
Zacisnął pięści. Legł z powrotem. Nie chciał
z nim i mówić. Nie b y li z jego szychty. Ńie za
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takie zbrodnie siedzą. Nie będzie rozmawiał z
białymi, dlatego, że są biali, ani z Murzynami
bo się wstydzi. Okazywaliby mu za wiele cie
kawości. Leżał tak dłuższą chwilę, próżny wszel
kich pragnień, kiedy usłyszał że uchylają się
stalowe drzwi. Podniósłszy oczy zobaczył białe
go, który przyniósł tacę z jadłem. Usiadł, a tam
ten podniósł tacę na wysokość oczu i postawił
ją przy pryczy.
To ci twój adwokat przysyła, synu. Masz
dobrego obrońcę — powiedział.
— Czy mógłbym dostać gazetę? — spytał Bigger.
- _Hm, czekaj no — powiedział mężczyzną,
drapiąc się w głowę — cóż u diabła, czemu nie.
Weź moją, na, już ją przeczytałem. I słuchaj no,
obrońca przysyła ci garderobę, kazał mi ci o tym
powiedzieć.
Bigger nie słuchał, nie dotykając jadła otworzy ł gazetę. Potem zawahał się, dopóki drzwi nie
trzasnęły. Kiedy usłyszał ten trzask, pochylił się
naprzód, by czytać, potem znóW przerwał, zdu
miewając się uprzejmością człowieka, który go
właśnie opuścił. Na jedną krótką chwilę mógł
się poczuć swobodny, zrobiło mu się lżej. A prze
cież tamten był w porządku, nie uchybił w ni
czym regulaminowi. Nie można tego pojąć. Po
tem zblizył do oczu gazetę i przeczytał: „M u
rzyński zabójca przyznał się do dwóch mor*
derstw. Cofnął się na widok ciała zabitej dzie-*
wczyny. Jutro będzie sądzony. Czerwoni podej
mują się obrony mordercy. Czyżby próbowali
go uniewinnić?“ Oczy jego biegły dalej, szukał
czegoś, co by mu ukazało przyszłość.

(d. c. O.)

