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N o u ja P o lska
w handlu zamorskim
Międzynarodowe Targi Gdańskie stanowią NOWY ETAP morskiej po
lity ki handlowej Odrodzonej Polski.
Jest to już drugie w tym roku, po Międzynarodowych Targach Po
znańskich, przedsięwzięcie tego typu, mające na celu ożywienie naszych
stosunków gospodarczych ze świa
tem. Jest to najlepszą miarą na
szych wysiłków w kierunku rozsze
rzenia
wymiany
międzynarodowej
i udziału Polski w gospodarstwie
światowym.
Zarazem jest to wymownym do
wodem WSZECHSTRONNOŚCI I A K 
TYW NOŚCI
NASZEJ
P O L IT Y K I
HANDLOW EJ, która nie zasklepia
się bynajmniej w kole najbliższych
sąsiadów lądowych a zmierza rów
nież do nawiązania i rozszerzenia
stosunków z bliskimi i dalekimi pań
stwami zamorskimi.
Jedną z pierwszych trosk demo
kratycznego rządu Odrodzonej Rze
czypospolitej była odbudowa i uru
chomienie wszystkich trzech głów
nych portów polskich : — Gdańska,
Gdyni i Szczecina. Mimo wielu in
nych naglących potrzeb odbudowy,
rozumieliśmy, że odbudowa portów
jest jednym z warunków’ wznowie
nia naszej więzi ze światem, że w przyszłości ułatwi ona odbudowę ca
łości gospodarstwa narodowego.
Odbudowa i uruchomienie naszych portów morskich, a w szczegól
ności Gdańska i Gdyni wiąże się nierozerwalnie z dwoma ważnymi czyn
nikami naszej odbudowy gospodarczej — EKSPORTEM W ĘGLA I PO
MOCĄ UNRRA DLA POLSKI.
Już w lipcu 1945 r. pierwsze statki z węglem odpłynęły z Gdyni. Od
tąd eksport węgla przez porty z nielicznymi odchyleniami wzrastał syste
matycznie, stając się podstawą obrotów portowych i innej wymiany z za
granicą. W lecie 1945 r. zapadła też decyzja wyładunku w portach pol
skich transportów UNRRA. Sceptycy wątpili wówczas w możliwość zor
ganizowania tego przeładunku. A jednak już we wrześniu 1945 r. dzięki
wysiłkowi administracji morskiej i robotników portowych, pierwsze stat
ki z dostawami UNRRA mogły zawinąć do Gdyni i Gdańska, zwalniając
nas od uciążliwego tranzytu przez Konstancę. Odtąd IM PO R T ZAM O R
SKI W ZRASTAŁ Z M IE S IĄ C A N A M IESIĄ C . W grudniu 1945 r. wyda
wało się chwilowo, że porty nie podołają temu wzrastającemu tempu. K ry 
tyczne rapor|.y amerykańskich i brytyjskich obserwatorów poszły do W a
szyngtonu i Londynu. Groziło zmniejszenie dostaw UNRRA. Wykonaliśmy
jednak dodatkowy wysiłek. Nadzwyczajna Komisja Międzyresortowa dla
usprawnienia przeładunku portowego skoordynowała wszystkie elementy,
pracy portów i kolei. Porty sprostały rosnącym zadaniom. Odtąd krzywa
zdolności przeładunkowej stale wyprzedzała krzywą obrotów.
Jesienią 1946 r. niepokój na Wybrzeżu wywołał pewien spadek obro
tów portowych, wywołany wyczerpywaniem się dostaw unrrowskich i chwi
lowym zmniejszeniem eksportu węglowego. Sceptycy przepowiadali za
stój. Okazało się jednak, że po okresie całkowitego unieruchomienia por
tów w zimie rb. spowodowanego zamarznięciem Bałtyku, nastąpił ponowny Wzrost przeładunku, który wymagał większego obciążenia Szczecina,
a nawet uruchomienia eksportu węgla przez
mały port w Ustce. Mimo zakończenia dostaw UNRR a w ostatnich miesiącach osiągnięto rekordowe
przeładunki w związku j. rosnącą wymianą handlową.
Tendencja stałego wzrostu obrotów z morskimi sąsiadami Polski —
państwami skandynawskimi, z Wielką Brytanią, Stanami Zjednoczonymi
i innymi państwami zamorskimi, stanowi gwarancję, że PORTOM N A 
SZYM N IE GROZI ZASTÓJ.
TV r. 1945 i 1946 nasze porty miały charakter prawie wyłącznie prze
ładunkowy. Obecnie nabierają coraz więcej cech portów HA NDLO W YCH.
Wainym elementem tej zmiany był powrót naszej floty handlowej do por- tów macierzystych, który nastąpił ostatecznie wbrew różnym sceptykom
i wbrew oporowi emigracyjnej reakcji w październiku ub. r. przez prze
niesienie siedziby przedsiębiorstw żeglugowych z Londynu do kraju. Re
patriacja floty handlowej umożliwiła uruchomienie REGULARNEJ ŻEGLU g i HANDLOW EJ zc Skandynawią, W ielką Brytanią, Europą Zachod11 ^ Ameryką Północną ł Południową i Bliskim Wschodem. Uruchomiono
dwi" Unie pasażerskie do Ameryki Półnoenej — z Gdyni i z Genui. Czy
nfe świadczy to o wielkim naszym wysiłku w kierunku kontaktów z całym światem? Czy nie obala to reakcyjnych legend o „żelaznej kurtynie“?
Ruchliwość naszej małej, ale ambitnej floty handlowej ułotwiła powięk
szenie j ej tonażu o około 66 tys. ton
skutkiem przekazania nam przez
Radziecki kilkunastu statków tytułem udziału w reparacjach.
W s p ó ł p r a c a m o r s k a z e z w i ą z k i e m r a d z i e c k i m odegrała
w i e l k ą r o l ę w nadaniu handlowego charakteru naszym portom, tak
Poprzednio w ich odbudowie. Bowiem pomoc radziecka w odminowan ® Portów i dróg morskich, w oczyszczaniu portów z wraków i w ich
pogłębieniu, miała duże znaczenie dla osiągnięcia obecnej sprawności
* ®u»łności przeładunkowej portów.
Układy gospodarcze POLSKO-CZECHOSŁOW ACKIE, otwierające przed
®P»kiem, Gdynią i Szczecinem szerokie możliwości tranzytowe stanoą dalszy ważny etap w rozwoju naszego handlu morskiego.
by te i Wiłpomnieć o U R U C H O M IE N IU K O M U N IK A C JI KO,._i_ We J ZE SZWECJĄ, która po przeniesieniu do Świnoujścia, zastąpi
Ł. „ 1 komunikację C-reileborg-Sasnitz w tranzycie ze Skandynawii do
Europy Środkowej.
o*e ^^dzynarndowe Targi Gdańskie przyczynią się niewątpliwie do jeszoortón SZeK<! wf m . " ia naszych zagranicznych obrotów handlowych i roli
„
Czyż nie jest symboliczne, że celowi pokojowego zbliżenia mięiennofl"0da,n* s, y wys?a Hoim, niegdyś baza niemieckiej marynarki wo'
s* narzę<Izia germańskiej agresji na Bałtyku?
ty w n J WJ?ynar° i ^ £ i Tar?.i Gdańskie raz jeszcze świadczą o naszej pozywyslłk, POKOJOWEJ roli w Europie i w świecie, o naszych aktywnych
N A R nrii! W
RO ZSZERZENIA I PO G ŁĘBIENIA M IĘ D Z Y NOW ax ? WEJ
GOSPODARCZEJ, OPARTEJ NA POSZAAN lU SUWERENNOŚCI I RÓWNOŚCI W SZYSTKICH NARODÓW.
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0 wykonaniu PaństW0łieg° planu przemysłowego
za pierwsze półrocze 1947 r.
Wywiad z tow. wiceministrem Eug. Szyrem
¡Sztandary pracy i nagrody specjalne
przyznawane były również, najlepszym
zakładom w przemyśle materiałów budo
‘Wlanych.
Przygotowuje się współzawodnictwo
— JAK WYKONANO PLAN PR ZE  proc. planu, przemysł elektrotechniczny 'międzynarodowe pomiędzy polskimi i
MYSŁOWY W PIERWSZYM PÓŁRO wg. cen z 1937 r. — 103 proc. planu, czechosłowackimi fahrykam.. Jako pierw
przemysł • chemiczny wg. cen z 1937 r. sze będą współzawodniczyć zakłady
CZU BR.?
—
99,5 proc. planu, przemysł cukrowni włókiennicze.
Wyniki planu za pierwsze ¡półrocze są
O powadze z jaką robotnik odnosi się
gotowe w danych tymczasowych. Orga czy (kampania 1946 i 1947) wg. cen z do współzawodnictwa o tytuł przodowni
na statystyczne i planowania po otrzyma 1937 ' r. — 128 proc. planu, przemysł pa ka w odbudowie kraju świadczy wyzwą
ntu sprawozdań przeprowadzają ścisłą liw płynnych wg. cen z 1937 r. — 88 nie obywatela Wincentego Pstrowskiekontrolę podowamych cyfr. Podanie wyr*, proc. planu, przemysł włókienniczy wg. «go rębacza kop. „Jadwiga“ w Zabrzu.
ków dlia poszczególnych gałęzi przemy, cen z 1937 r. — 97 proc planu, prze Ten stary górnik, którego 21-letni syn
stu napotyka na trudności związane z mysł nrderałńy i mat. budowlanych wg. Tównież pracuje na tejże kopalni prze.
różnorodnością asortymentów produk - cen z 1937 r. — 105 proc, planu, prze kracza 270 proc. ustalone j normy. Oce cyjnych w takich przemysłach jak: włó mysł papierniczy — 90,8 proc. planu, niając swe osiągnięcia jako wkład w
kienniczy, chemiczny, metalowy tp. Tam przemysł drzewny — 107 proc. planu, dzieło odbudowy kraju, górnik Pstrow.
gdzie przyjęcie ilości wykonanej produk przemysł skoórzany — 90,4 proc. planu. ski wzywa dp współzawodnictwa wszy.
Po przeliczeniu wartości nadwyżek w
c j: w jednostkach Wagowych lufo jedno
stkicii innych rębaczy kopalnianych,
sikach miary nie jest możliwe, przyjmu wykonaniu planu przemysłów: hutneze gotorwanip i organizacji pracy.
go,
metalowego,
elektrotechnicznego,
je si ęjako miernik ceny niezmienne z
Osiągnięcie wyników na obecnym c.
1937 roku. Ceny te raz ustalone, nie mo. cukrowniczego, materiałów budowlanych t®p:e pracy zależne jest w dużej m ie 
gą ulegać zmianom ani wahatrom, : w i drzewnego oraz niedoboru w planach rze nie tylko od wysiłku f zycznego, ale
ten sposób unika się trudności i błędów niektórych pozostałych przemysłów o- i od umiejętności i sprawności w przy wynikających ;z obliczania wartości pro trzymujemy wartość nadwyżki ok. 107 gotowaniu i organizacji pracy.
milionów złotych przedwojennych a war
dukcji według cen bieżących.
Dlatego też rozwojowi współzawodir
tości niedoboru ok. 50 rrrlionóW zł przed
otwa pracy towarzyszą coraz liczniejsze
Poszczególne gaięze przemysłu w y . wojennych.
wynalazki.
konały pian za pierwsze półrocze w spo
— JAK
WZROSŁA
PRODUKCJA usprawnienia techniczne i
sóib następujący:
PRZEMYSŁOWA
W 1 PÓŁROCZU Akcja oszczędnościowa włącza się na
Energetyka
(w jednostkach MWh), 1947 R. W STOSUNKU DO PIERW. tym odcinku do walki o podnesienie wy
dajności pracy. Dużo zależy od persona
cały przemysł węglowy w g cen z 1937 SZEGO PÓŁROCZA UB. ROKU?
r., węgiel klaimienny (w tonach) — 100
V— O wzroście produkcji przemysło  hi kierowniczego j nadzorującego. Dzię
proc. planu, cały przemysł hutnicy wg. w ej świadczą następujące cyfry odnoszą ki jego pomysłowości, pracowitości i sta
będzie osiągnąć
cen z 1937 r. — 105 proc. planu, prze- ce się do niektórych ważniejszych dzia łej opoce, można
znaczniejsze niż dotąd, przekroczenia
mysł metalowy wg. cen z 1937 r. — 104! łów.

Wiceminister przemysłu i handlu Eug. Szyr udzielił redakto
rowi gospodarczemu PAP odpowiedzi na kuka pytań w związku
z ogłoszonymi nieoficjalnymi danymi o wykonaniu państwowego
planu przemysłu za pierwsze półrocze 1947 r.

I półrocze 46 r.
I półrocze 47 r.
Węgiel kamienny ,
9
,
21.600.000 ton
27.170.000 ton
Stal
,
9
585.000 „
723.000 „
Wyroby
walcowane ,
,
.
367.000 „
513.000 „
Cynik
.
•
. s
i
.
25.000 „
34.500 „
v Wagony
towarowe .
*
s
1.787 8®t.
5.015 szt.
. Ropa nąftowa
.
.
j
s
55.600, ton
61.530 ton
1Nafta *T *
*
»
8.000
15.200“ „
Tkaniny
ogółem .
.
a
28.203 „
36.205 „
Papier
62.500 „
92.500 „
— Te różnice mówią za sieire i świad
Jednym z podstawowych elementów
czą o dynamice planu.
w walce o te wyniki byia wydajność pra
— JAKIE
TRUDNOŚCI
TRZEBA cy. Robotnik pracując w ciężkich wa
BYŁO POKONAĆ PRZY REALIZACJI runkach daje dowody swego patrioty«.,
mu : swej wiary w poprawę stopy życio
PLANU?
wej mas pracujących, dzięki stałemu
— Praca w I półroczu nie odbywała
wzrostowi produkcji. i wzrostowi wy .
się w warunkach normalnych. Ostra i dajności pracy.
:
'
przewlekła ®ima spowodowała liczne per
Charakterystyczne są wyniki współza
turbacje produkcyjne, jak zresztą w wie
lu innych krajach Europy, Mieliśmy du wodnictwa pracy .zespołów młodzieiżo że. trudności w dostawach surowcowych wych. Wynik« trzeciego eta.pu tego
z powodu zamarznięcia portów, co od. współzawodnictwa w przemyśle metalo
biło się, szczególnie na włókiennictwie wym, cynkowym i hutniczym 6ą poważ
(bawełna, juta) j przemyśle chemicz ńe (dokładne, wyniki .podaliśmy w
nym (piryty) oraz na przemyśle papier -numerze z 28 iipca — przyp. red.).
niczym (brak celulozy).
Przerzucanie
Wielkie znaczenie ma współzawodni surowców wewnątrz kraju natrafiało ctwo pracy eaiyćh zespołów w przemy
również na duże trudność«.
słach włókienniczym i hutniszym ora«
— CO WPŁYNĘŁO NA OSIĄGNIĘ współzawodnictwo kopalń i zjednoczeń
CIE TAKICH WYNIKÓW?
węglowych w przemyśle węgłowym.

Herszt morderców puchaczowskich— zabity
A resztow anie 2 bandytów
którzy brali udział w zbrodni

Komunikat oficjalny francusko-polski

o rokowaniach handlowych między obu krajami
rnu .at

które wejdą prowizorycznie w
ministra życie z dniem 1 września br.;
b) układ dotyczący dostaw in
„e iriż e n e ow srzyskie“ westycyjnych i innych, które
byłyby dostarczane przez Fran
Niemców i Am erykanów
cję w ciągu kilku lat, w zamian
B ER LIN , 1.8. (pAP) w Monachium
0t^rarto pierwszy amerykańsko - nie- za wzrastające dostawy węgla
jnieCKi „Klub panów“ do którego nale polskiego.
ży 50 obyw ateli am erykańskich i 50
Rozmowy natury finansowej
priemców.
będą toczyły się na razie w Pa
protektorem k lu b u jest generał Clay.
g lu b ma służyć celom „zbliżenia to - ryżu a następnie będą równo
jparzyskiego" między A m erykanam i a cześnie prowadzone w Warsza
jjiem cam i.
wie i w Paryżu.

« fo ie

CŁCS LUDU

W
czasie
akcji
przeciwko spirator potwornej zbrodni herszt
mordercom puchaczowskim, za bandy — Strup Józef pseud.
bity został dnia 30 Iipca br. in- „Ordon“, który ma na sumieniu
również wiele innych niemniej
ohydnych zbrodni. Był on m. in.
inspiratorem straszliwego mor
du, dokonanego dnia 1 maja na
7 ZW M-owcach w pow. lubar
towskim.
Aresztowano poza tym dwóch
bandytów,
którzy brali czynny
PARY2, 1.8 (PAP). Dnia 11gospodarki na-rodowej Andr© Phi— Przewkiuje się pomyślne za
sierpnia ogłoszono wspólny ko-1 lipa dały już obecnie możność kończenie wszystkich wyżej wy udział w mordzie i rabunku pu
francusko - polsk« o na- ustalenia Bsty towarów, których mienionych rokowań na miesiąc chaczowskim. Są to Schmytke
Ludwik, b. żołnierz armii nie
stępującej treść«:
wymian: interesuje Dba kraje. październik.
mieckiej oraz Matusiak Witold.
P o le ko . francuskie rokowania Obie den .gacje uważają za wska
PARY2, 1.8 (PAP). W dniu
W lesie wykryto bunkier z do
jjand,owe wszczęte 26 Iipca zane przygotować:
wczorajszym minister przemysłu bytkiem zrabowanym nieszczę
1947 r. pomiędzy delegacją pol
a) układ o bieżącej wymianie i handlu Hilary Minc opuścił śliwym ofiarom Puchaczowa.
ską. Pod przewodnictwem mini- towarowej na okres najbliższych
Paryż, udając się w drogę po
Akcja przeciw bandzie „O r
&tra P.rUmysłu i handlu Hilare 12 miesięcy 1 układ płatniczy, wrotną do Polski.
dona“
trwa.
go Mlnca j delegacją francuską

pod
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przewodnictwem

Spadek eksportu w USA
Przewidywane ograniczenia konsumeji
WASZYNGTON, 1.8. (Obsl. wł.). Wed
ług informacji opublikowanych przez de
partament handlu, eksport Stanów Zje
dnoczonych osiągnął w miesiącu maju
br. rekordową cyfrę 1.442 miliony dola
rów.
\
W czerwcu tego roku eksportowano
już towarów tylko na sumę 1.220 milio
nów. Amerykańscy eksperci finansowi

przepowiadają dalsze obniżenie eksportu
w sierpniu i wrześniu.
Eksperci uważają, że o ile Stany
Zjednoczone
będą
chciały
utrzy
mać eksport na poziomie 16 miliar
dów dolarów rocznie, to będą musiały
zdecydować się na ograniczenie konsum
eji wewnętrznej co najmniej o 7 proc.

norm produkcyjnych, g tym samym uzysikać wzrost funduszu wypłat, szcze.
golnie w tych przemysłach, w których
powszechnie stosowany jest system akordowo - premiowy.
Należy uwypuklić, osiągnięcia kierów
niezych zespoiów hut jak np. rozwój
,produkcj: elektrod w hucie „Baildon“ , •
lub opanowanie produkcji blach tran sformatorowych w hucie „Batory“ .
Fabryka traktorów w Ursusie w dn.
22 iipca z okazji rocznicy PKWN zademonstrowaia pierwszą serię traktorów.
Zakłady chemiczne w Moście,i*i, w tym
samym termin e dały
przedterminowe
uruchom «enie produkcji amoniaku syn
tetycznego, a perwsze worki saletrzaku
w dniu 29 Iipca, tj. na 22 dni przed u.
staiionym terminem. Podobnym osiągnę
ciem był pierwszy spust stali w hucie
szczecińskiej
rozpalenie nowego wie!
kiego peca na hucie „P okój"
Szereg
zakładów tu przeze mule nie wymienię,
nych słusznie pretenduje do umieszcze
nia ich na liście sztandarowych ohieiktów.
W całym kraju odbywa sę
natężona
praca nie tytko w kierunku odbudowy,
ale i w kierunku rozbudowy przemysłu.
Jednym z takich symbolicznych odcin
ków jes-t linia wysokego napecia buda
wana na. przestrzeń1 Śląsk.' — Łódź. Za
kończenie jej w ustalonym terminie na
31 października br. wymaga olbrzymich
wysiłków i stałej opoki Państwa.
Odwiercenie
nowego źródła gazu
'ziemnego pod Mofcem, następny z ko.
lei sukces po osiągnięciu wiertniczym w
Dębowe pod Cieszynem świadczy rów.
mież o pioniersk’ch postępach dokonvwa
mych w niezwykle ciężkich warunkach
technicznych. Plan jest bitwą o iesy 0;_
czyzny i o przyszłość narodu — plan bę
dzie wykonany.

Depesze gratulacyjne Prezydenta
w związku z osiągnięciami

naszego przemysłu węglowego
Przed kilkoma dniami donieśliśmy o meldunku Centralnego Zarządu Prze
mysłu Węglowego do Obywatela Prezydenta o wydobyciu 10Ó milionów ton
węgla od chwila objęcia kopalni przez władze polskie. Obecnie mamy do za
notowania nowy meldunek o nowym osiągnięciu. Na ręce Ob; Prezydenta
wpłynęła następująca depesza...
PO OBYWATELA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
WARSZAWA — BELWEDER
Meldujemy, że górnictwo węglowe w lipcu wydobyło 5.086.472 tony wę
gla kamiennego. Pierwszy raz w Polsce wydobycie miesięczne przekroczyło
5 milionów ton.
Pian państwowy wykonany w 100,3 proc. Osiągnięta wydajność —
1.160 kg, gdy lipiec 1946 r. miał 1.004 kg na 1 górnika. Wyprodukowano
247,375 ton koksu. Plan wykonano w 105,3 proc.
Eksport za lipiec węgla kamiennego i koksu osiągnął nienotowane nigdy
w Polsce cyfry 2.170.000 ton, w tym 801 tys. ton przez porty morskie.
Szczęść Boże!
Generalny Dyrektor CZPW
Prezes Żarz. Gł. Centr. Zw. Zaw. Górników
Inż. TOPOLSKI
SZCZĘŚNIAK

W odpowiedzi Prezydent Bierut polecił wystosować następują
ce telegramy do gen. dyrektora CZPW inż. Fr. Topolskiego i pre.
zesa Żarz. GL Centr. Zw. Zaw. Górników, ob. Szczęśniaka:
Pozdrawiam serdecznie górników polskich i wszystkich pracowników
przemysłu węglowego w związku z ich osiągnięciami przy wykonaniu zadań
produkcyjnych: t) przekroczeniem w miesiącu lipcu cyfry powojennego wy
dobycia węgla kamiennego 100 milionów ton; 2) przekroczeniem cyfry mie
sięcznego wydobycia węgla 5 milionów ton; 3) pomyślnym wykonaniem
z nadwyżką państwowego planu produkcji węglowej
Dziękuję gorąco robotnikom i pracownikom przemysłu węglowego za ich
mozolną i ofiarną pracę, którą cały naród polski oceni jako potężny wkład
w odbudowę pomyślności i dobrobytu Rzeczypospolitej.
BOLESŁAW BIERUT
Analogiczny meldunek od Centralnego
otrzymał premier Cyrankiewicz.

Zarządu

Przemysłu

Węglowego

Zorm«lzei»ie B iura Cen

Wykorzystać wszelkie możliwości
w celu informowania konsumentów

o ustalonych cenach na towary
Biuro Cen Ministerstwa Przemysłu i Handlu zarządza, aby
Komisje Cennikowć przy wykonywaniu swych obowiązków sto
sowały nie tylko powszechnie przyjęte sposoby publikacji w po
staci plakatów oraz umieszczania w prasie miejscowej odpo
wiednich komunikatów, ale aby wykorzystały
wszelkie możli
wości dla przeprowadzenia specjalnych akcji w drodze organizo
wania np. zebrań informacyjnych, nadawania komunikatów ra
diowych itp.
Dotarcie ustalonych cen maksymalnych do jak najszerszych
mas zarówno kupiectwa, jak i konsumentów — jest jednym z
warunków stworzenia podstaw do ich przestrzegania.
Przy prowadzeniu akcji specjalnych należy zwrócić uwagę
obok obowiązujących cen maksymalnych, na jakość towarów
objętych cenami maksymalnymi.

Str. 2

Stary dyliżans
i nowoczesny Rolls-Royce
G ó r n i c y b r y t y js c y
porównywaj* swoe kopalne
z kopalniami ZagląUia Rnfcry

Rają Bezpieczeństwa obraduje nad sprawą Indonezji

Zgazd lekarzy
zajmujących się
badaniem reumatyzmu

Pod protektoratem ministra zdrowia
dra Michejdy i ministra pracy i opieki
społecznej tow. Rusinka, odbędzie się w
Cieplicach w dniach 20 — 22 września
pierwszy po wojnie zjazd lekarzy, zaj
mujących się zagadnieniem kośćca sta
wowego.
Lekarze, pragnący wziąć udział w
stwa, w zw ązkiu z oświadczeniem van zlezdzie, proszeni są o nadsyłanie zgło.
szeń pod adresem: Solice — Zdrój
Kleffetnsa, wstrzymała się od rozpatrzę (Szczawno) Zarząd Uzdrowisk Dolno
nia sytuacji w Indonezji, pozostawiając śląskich.
sprawę na porządku dziennym, aż do
chwili otrzymania informacji o wynikach
mediacji Sta,nów Zjednoczonych. Dele - ko aitorscienistSw francuskie!’
gat brytyjski za znaczył, że spór holen
PARYŻ, 1.8 (SAP). Ogłoszono wyrok
dersko - indonezy jski nie jest sporem w procesie zakonników, którzy pod da
między dwoma suwerennymi państwa. chem swego klasztoru ukrywali poszuki
mi, lecz sytuacją, która ze względów wanych przez policję kolaboracjonistów.
Kary wymierzone winnym, sięgają od
politycznych i gospodarczych
może
8.000 do 20.000 franków grzywny i od
spowodować tarcia międzynarodowe.
1 do 2 lat więzienia.
Przedstawicie] Stanów Zjednoczonych
Johnson oświadczył, że rezolucja austra
hj&ka, wzywająca Holandię i Indonezję w Hiszpanii
do niezwłocznego zaprzestania działań
M A D R Y T , 1.8 (Obsl. wł.). W eoruwojennych i poddania 6poru arbitrażo na (czyt. K orunia) skazano wczoraj
wi, . wymaga uprzedniego rozśtrzygmę - na śmierć 30-letniego Rogelio Gonza
cia dwóch trudnych kwestii prawnych: les. Pozostali dw aj oskarżeni, skazani
1) czy Indonezja jest państwem suwe_ zostali na 30 la t więzienia. Oskarżeni
zostali oni o to, że m ie li być członka
remnym i 2) czy Rada Bezpieczeństwa m i ko m ite tu centralnego p a rtii kem u
kompetentna jest do wydania taikiego nistycznej.
zalecenia.
Delegat radziecki Andrzej Gromyko,
oponując przeciwko twierdzeniom n ie . traktat pokojowy
których delegatów, że Indonezja nie jest
R ZY M , 1.8 (Obsł. wł.). Zgromadze
państwem suwerennym, podkreślił,
iż nie Ustawodawcze ra tyfiko w a ło tra k 
Rada Bezpieczeństwa w całej pełni u- ta t pokojow y większością 252 głosów
prawniona jest do rozpatrzenia sporu przeciwko 68, przy 80 w strzym ujących
się.
Indonezyjsko -. holenderskiego.
Delegat amerykański Johnson naie gai, by Rada Bezpieczeństwa powzięła
niezwłocznie decyzję w sprawie zaprze, w Rzymie
stania, działań wojennych j odroczyła dy zamknięto za przekroczenia
skusję nad zagadnieniami natury praw. dotyczące racjonowania żywności
nej. Delegat Polski również podkreślił
RZYM, 1.8 (PAP). Rząd włoski poczy
konieczność natychmiastowego zaprze „ nit po raz pierwszy poważniejsze kroki
dla zwalczenia czarnego rynku. W c ągu
stania działań wojennych w Indonezji.
3 dni zamknięto 40 wielkich restauracji
NO W Y JORK, 1.8 (PAP). Ra w Rzymie za przekroczenie rozporzą
da gospodarczo - społeczna ONZ dzeń, dotyczących racjonowania żywno
ści. Były to najelegantsze lokale w sto
postanowiła zaprosić Republikę licy Wioch, w których można było otrzy
Indonezyjską na międzynarodo mać literalnie wszystko za wysoką cenę.
Jednocześnie przeprowadzono obławy
wą konferencję w sprawie han na handlarzy czarnego rynku na głów
dlu i zatrudnienia, która odbę nych placach i ulicach Rzymu. Skonfi
skowano wiele ton mąki i zboża ukry
dzie się w Hawanie w listopa tych w całym kraju. Szereg osób aresz
towano.
dzie br.

Statki amerykańskie przybywają;

LONDYN, 1.8. (Osi. w!.}. — Dziś po
wróciło do Anglii 30 górników angiel
skich, którzy zwiedzali Zagłębie Ruhry.
Po powrocie jeden i eórnków oświad
czył, że kopalni« angielsk e w porówna
NOWY JORK, 1-8 (PAP). W czwar- I NOWY JORK, 1.8. (PAP). — Jaik do
niu z niemieckimi wyglądają, jak stary tek wieczorem Rada Bezpieczeństwa | nosi korespondent PAP, ambasador ho j
rozklekotany dyliżans porównany do no przystąpiła do dyskusji nad 6prawą Indo lenderski
van
Kieffens,
porównał
woczesnego Roite Royce'a.
nezji. Przy stole obrad zasiedli również akcję do ewentualnego sporu między
rządem federalnym USA a jednym ze
przedstawiciele Holandii i Indii.
Delegat australijski William Hodgson stanów. Zapytany o to, dlaczego więc
stwierdził, że od północy dnia 20 lipca Holandia nie uznając Indonezji za su zachowują swój styl
na wyspach Jawa i Sumatra toczą się werenne państwo prowadziła przez tnie
PRAG A, 1.8. PAP). W miejscowo walk.: na wielką skalę między siłami sące pertraktacje z rządem indonezyj
ści K o ryn tyn y, położonej w odległości zbrojnymi Holandii i Republiki Indonezyj skim i podpisała z .nim wreszcie umo
zaledwie k ilk u kilo m e tró w od g ra n i sklej. Wszelkie próby rozjemstwa były wę — ambasador van Kieffens nie poitra
cy B a w a rii w Czechach, w yb u ch ł w dotychczas bezskuteczne. Rząd australij fil udzielić odpowiedzi.
W czasie konferencji van
Kieffens
tych dniach groźny pożar, k tó ry w cią ski uzna! więc za konieczne ńezwłoczne
gu k ilk u godzin s tra w ił p ra w ie wszyst zwrócenie uwagi Radzie Bezpieczeństwa wyraził również nadzieję, że zakończe
k ie osiedla. Szkody wynoszą k ilk a m i na tę sytuację. — Wobec nagłości spra nie „akcji policyjnej“ w Indonezji jesf
wy, mówca wzywał do zaniechania prze kwestią paru dni.
lionów koron.
Tymczasem wiadomości napływające
Dotychczasowe w y n ik i śledztwa w y  wleklej dyskusji proceduralnej.
z Indonezji i Hagi mówią o brutalnych
kazują, że pożar w y w o ła li w ysiedleni z
Delegat indyjski poseł Indii w Wa
metodach walki ze stromy Holendrów i
Czechosłowacji Niemcy.
szyngtonie B. R. Sen, podkreśli koniecz o zdeterminowanym oporze Indonezyj ność jaik najrychlejszego położenia kresu
czyków, ‘którzy na poszczególnych od ■
działaniom wojennym w Indonezji.
diakach używają najprymitywniejszych

po z d o b y t y p r z e z H o l e n d r ó w k a u c z u k

Niem cy

Londyński

Times“

za socjalizacją
kopalń Ruhry

Delegat radziecki Gromyiko stwierdza
jąc, że Rada Bezpieczeństwa powinna
zaprosić przedstawiciela Indonezji — do
LO N D YN , 1.8. (PAP). Londyński dal, że nie ma powodu odraczania dysku
„T im es“ w a rty k u le w stępnym w ypo s ji do czasu przybycia tego przedstawi
w iedział się bez zastrzeżeń za socjali ciela, należy bowiem ipam'ętać, że w Indoiłezji toczy się krwawa wojna.
zacją kopalń R uhry.
D ziennik uważa, że nie należy zw ra
Przedstawicie! Holandii van Klepiens
cać kopalń kartelom niem ieckim , k tó  sprzeciwił się dopuszczaniu przedstaw
re w yrządziły ty le szkód światu. A u to r cież Indonezji utrzymując, że Indonezja
a rty k u łu podkreśla następnie, że so posiada wprawdzie rząd de facto, nie
cjalizacja kopalń przyczyni się do pod jest jednak państwem suwerennym.
niesienia ich wydajności i zachęci gór
Zabierając ponownie głos, delegat au
n ik ó w niem ieckich do wytężonego
stralijski Hodgson podkreśli! natomiast,
w ysiłku.
że działania wojenne w Indonezji nie są
„T im es" zaznacza, że oddanie ko 
tylko jakąś „akcją policyjną“ , lecz sta
palń w ręce ich dawnych w łaścicieli
nowią rzeczywistą wojnę i konflikt zbrój
oznaczałoby p o w ró t Tyssena i Stinne- ny między dwoma państwami.
sa do władzy.
Zdaniem delegata australijskiego, Ra
da Bezpeczeństwa staje w danym wypad
ku przed doniosłą próbą i jej autorytet
będzie zależał od tego, czy potrafi
zakup łutoniu w USA
W ASZYNG TON, 1.8. (PAP). Zaprze wszcząć szybką i skuteczną akcję w in
czono tu wiadomościom, jakoby W ie l teresie pokoju światowego.
ka B ryta n ia zamierzała zmniejszyć
Rada Bezpeczeństwa postanowiła kon
swe zakupy ty to n iu w Stanach Z je d - tynuować dyskusję nie czekając na przy
noczopych o sumę 30 m ilio n ó w fu n  bycie przedstawiciela Republiki Indone
tó w szteriingów rocznie. Redukcja za zyjskiej. Podczas dotychczasowych obkupów b ry ty js k ic h nastąpi w m n ie j- j rad obecnych było 3 nieoficjalnych dbserwatorów indonezyjskich.
szych rozmiarach.

A n ilia zmniejsza

Zabity wicepremier Burmy

rodzajów brani. Wczoraj komunikat rn;
donezyjski oskarżył Holendrów m. In. o
wysyłanie przed atakującymi oddziała
mi samochodów ciężarowych napełnio
nych kobietami indonezyjskim:. Sami Ho
lendrzy przyzba!: się do „omyłkowego“
zestrzelenia samolotu
indonezyjskiego
Czerwonego Krzyża, który transporto
wa! lekarstwa i środki opatrunkowe z
•Simgaporo.do stolicy Republiki Jo g ja 
karta.
Przedstawiciele Indonezyjskiego
Czerwonego Krzyża oświadczył, że sa
molot był wyraźnie znakowany i Holen
drzy wiedzieli o jego zawartości.

Udział kapitału amerykańskiego
w e k s p h a ia c ji bogactw Indonezji
M O SKW A, 1.8. (PAP). Dzisiejsza pra
sa radziecka zamieszcza szereg danych
ilu s tru ją c y c h udział kapitału amerykań
skiego w eksploatacji bogactw Indone
zji. W edług danych holenderskich, w
ogólnej sumie 4 m iliardów 800 m ilio 
nów guldenów inw estycji zagranicz
nych w Indonezji, udział am erykański
wynosi 370 m ilionów guldenów. Caaso
pismo amerykańskie „W orld Kopert“
ocenia inwestycje kap itała amerykań
skiego w Indonezji jeszcze w yżej.

Am erykańskie towarzystwo naftowe
„Standard O li" posiada na Sumatrze
przeszło 500 szybów naftowych. W ro
w isko przewodniczącego Zgromadzenia ku 1945 „Standard O li" zainwestował
Ustawodawczego wyznaczy! dotychcza poważne kapitały w budowie w ielkiej
sowego m in is tra spraw w ewnętrznych
ra fin e rii nafty na Snmatrze.
B u rm y K ju-N enna, znanego ja ko agen
W ielkie firm y amerykańskie „Goeta A n g lii. W ten sposób A n g lia opa
now ała całkow icie sytuację w Radzie dyear T iro and Rubber Company" oraz
„United States Rubber Company" poW ykonawczej B urm y.

prowadzi! politykę antybrylypkq
M O SKW A, 1.8. (PAP). „N ow oje W re
m ia “ naw iązując do m orderstw a 7 m i
n istró w w B urm ie podaje szereg szcze
gółów, któ re rzucają św iatło na te
wydarzenia.
Czasopismo stwierdza, że zamordo
w any wiceprzewodniczący R ady W y
konawczej B u rm y Aung San w czasie
okupacji stał na czele zorganizowanej
przez okupantów japońskich „a rm ii
ludow ej“ . Następnie, gdy porażka Ja
p o n ii ńie ulegała ju ż żadnej w ą tp li
wości Aung San przyłączył się do
„A ntyfaszystow skiej L ig i Wyzwolenia
Narodowego“ , zaś po powrocie A n g li
ków — nawiązał z n im i kontakt.
W ostatnim jednak czasie — s tw ie r
dza pismo — A ung San zaczął się po
now nie wahać. Umowę anglo - burmańską zaw artą W styczniu b r „ Aung
San, w edług świadectwa jego współ
towarzyszy, podpisał bardzo niechęt
nie i ostatnio k ilk a k ro tn ie publicznie
podkreślił, że nie życzy sobie by B u rm a stała się dom inium angielskim. W
zw iązku z tym A ung San w y s tą p ił nie
dawno przeciwko przewodniczącemu
Zgromadzenia Ustawodawczego B u rm y
T akin-N u, k tę ry w y ra z ił zgodę na prze
kształcenie B u rm y w dom inium an
gielskie. W k ilk a dni po ty m w ystą
pieniu przeciwko T akin-N u — Aung
San został zabity.
G ubernator angielski m ianował na
jega miejsce T a kin -N u ,zaś na stano

HAGA, 1.8. (PAP). — Według dome
sień prasowych, Holendrzy zagarnęli od
republikanów olbrzymie ilości kauczuku
oraz cukru i innych .produktów żywno ściowytóh, obecnie ' zaś pragną wywieźć
e ja.k najszybciej. Dziennik „Handel bad“ donosi, że na obszarze Cherbion
Holendrzy zdobyli setki tysięcy ton kau
czuku. Według tegoż dziennika w b ie 
żącym tygodniu przybyć mają statki a.
merykańskie, by odtransportować ten
kauczuk do Stanów Zjednoczonych.
MOSKWA, 1.8. (PAP). - Powołując
się na informacje prasowe z Hagi, agen
cja TASS donosi, że na Jawie > Suma
trze trwają gwałtowne walki. Straty ho
lendersikie wynoszą około 9 tysięcy za
bitych j rannych. Holendrzy używają
czołgów amerykańskich, brytyjskich i
korzystają z poparcia marynarki i lotni,
©twa. Osiągnęli jednak dotychczas tył ko niewielkie sukcesy, zajmując kilka
punktów na wybrzeżu Jawy i Sumatry.
Ne tyłach holenderskich rozwija się par
tyzantka.
NOWY JORK, 1.8. (PAP). - Na piąt
kowym .posiedzeniu Rady Bezpieczeń stwa delegat beigijsk: van Lamgehove
domagał się, by Rada nie zalecała prze
rywania działań wojennych w Indonezji
bez szczegółowego przedyskutowała ca
¡«kształtu zagadnienia.
Przedstawicie! Wielkiej Brytanii Law.
ford domaga! się, by Rada Bezpieczeń-

siadają na Sumatrze po 200 tysięcy
darów plantacji kauczukowych.
Zdaniem prasy radzieckiej, Stany
Zjednoczone są również poważnie za
interesowane w stosunkach handlo
wych z Indonezją. W roku 1941 eks
port am erykański do Indonezji wyniósł
przeszło 184 m iliony dolarów, a im 
port z Indonezji — 241 m ilionów do
larów . Po w ojnie nastąpi! dalszy
indonezyjsko - amerykańskieobrota towarowego.

wypere Anglią

z rynku
polu niowo-amorykańskiego
LONDYN, 1.8. (Obsł. wł.). W dobrze
poinformowanych kołach londyńskich oświadczają. że sir Stafford Crips, oodczas swego pobytu w Paryżu, przedsta
w ił Claytonowi zaniepokojenie Anglii z
faktu, że towary eksportowane przez
Anglię wyłączane są coraz bardziej z
rynku południowo amerykańskiego przez
towary amerykański«.

m r o k śmierci

Włoch ' ra t f kowały

40 wleikich restauracji

reprezentowania ideałów wolności i postępu
List Prezydenta w związku z obradami F I A P P

Wysokie odznaczenia

W imię tego więlkłego dzieła witamy
Dnia 1 sierpnia br. rozpoczęła w War
Witając serdecznie na ziemi polskiej
ezarwie obrady egzekutywa Między naro przybyłych na zjazd delegatów, mówca serdecznie przedstawicieli europejskiego
dowej Federacji b. Więźniów P olitycz nawiązał do rezolucjj powziętej przez ruchu opom w naszej męczeńskiej sto
nych.
FIAPP w paryskim kongresie w kw let. licy, której ruiny i zgliszcza ponurym
Aby powitać zjazd przybyli na otwar- niu br. Rezolucja ta domagała się w swym milczeniem świadczą o barbarzyń
Postanowieniem Prezydenta RP z inż. Pawłowski (dyr. Fabryki Uszczel c'e obradt w imieniu Prezesa Rady Mi 'mieniu 10 milionów byłych więźniów stwie wojującego faszyzmu.
Członkowie Międzynarodowej Federa
dnia 22 lipca br. wielu pracowników i ro nień w Łodzi) i Grzelczyk Henryk (kie nistrów i Rządu — wścemin. Dietrich, politycznych całkowitej demilitaryzacji i
dr Chromecki w imieniu Ministerstwa faktycznej denazifikacj Niemiec, inte _ cji b. Więźniów Politycznych walką I
botników przemysłu włókienniczego o- rownik PŁOCH w Łodzi).
Spraw Zagranicznych, sekretarz generał gralnego poszanowania uchwal Poczdam krwią zdobyli sobie, moralne prawo re.
trzymalo wysokie odznaczenia państwo- ,
Srebrnymi Krzyżami Zasługi odznaozo ny KC ZZ — Kuryłowicz, prof. Gut z skich, spłacenia przez Niemcy należ - prezentowania ideałów wolności, postę.
we.
no 119 zasłużonych inżynierów, majstrów Ministerstwa Kultury i Sztuki, minister nych reparacji i odbudowy krajów^ znisz pu i braterskiego współżycia narodów.
Za wyjątkowe zasługi przy urucho
i robotników, Brązowymi Krzyżami Za poczt i telegrafów — b. długoletni wię czonych wskutek agresji niemieckiej — Wasz głos znajdzie rozległe echo wśród
zień hitlerowskich obozów koncentracyj przed gospodarczą odbudową Niemce. milionów ludzi dobrej woli całego świa
mieniu produkcji stedonu udekorowani
sługi odznaczono 300 osób.
nych Putek oraz wiceprezydent Warsza
Na zakończenie swego przemówienia ta, spragnionych pokoju, braterstwa ł
zostali orderem Polonia Restftuta V ki.
Dekoracja odznaczonych odbędzie się wy Strzelecki.
wicemin. Balicki wyraził
przekonanie, twórczego postępu ludzkości.
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cego FIAPP — doręczone zostało pismo
Przewodniczący Federacji Lampe — .
cław (kier. tkalni PZPB Nr 8), inż.
od Prezydenta Rzeczypospolitej Bólesla w Imieniu całego gremium — wyraził
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pr.zez Prezydenta R. P. życzenia.
Pismo Prezydenta odczytał sekretarz
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Następnie — w imieniu Prezesa Rady
generalny Międzynarodowej
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.
wśród ciężkich ofiar i udręczenia — raz
rekcja Przemysłu Jedwab. - Galant.), i ozajny Francji na rok 1947 wykaże de- złożonego przez premiera Ramadier na
począł mówca. Prawdą jest, ze tylko
„D o Prezydium Rady
początku bież roku, iż „budżet zostanie
współpraca, wzajemne zrozumienie I
Międzynarodowej Federacji
byłych miłość są zdolne poprowadzić świat do
zrównoważony za wszelką cenę“ .
Więźniów Politycznych (FIAPP).
pokoju, dobrobytu i postępu".
Pod koniec debaty budżetowej, która
Na zakończenie wicem:,n. Dietrich
j
W
Imieniu
Rzeczypospolitej
Polskiej
i
trwa od początku wiosny — minister
swoim własnym pragnę przesłać Panom, składa uczestnikom zjazdu w imieniu
Schuman potwierdzi! istnienie deficytuj jako przedstawicielom organizacji więź Premiera życzenia owocnych i najwspa
Oświadczył on m. rn„ że jeśli nie osią hriiów politycznych 16 zaprzyjaźnionych nialsizych wyników obrad.
W imieniu Ministerstwa Spraw Zagra
gnięto ścisłej równowagi między wydał z nami krajów, z okazji ich zebrania się
serdeczne po nicznych pozdrawia zjazd wicedyrektor
kami i dochodami, to w każdym razie j «a ziemi polskiej, gorące
departamentu politycznego_ w MSZ, dr
cy .polityki zagranicznej U S A ,. widząc miała zamiar zmniejszyć swe garnizony zbliżono się znacznie do równowagi- i row enie
zwiększającą s:^ opozycję demokratycz w Niemczech i Austrii. Wojska b rytyj Ogólna suma wydatków na br. została
Spotkanie się„ wybitnych przedstawi - Chromecfci, b. długoletni więzień Oświę.
nego społeczeństwa
amerykańskiego, skie w Trieście również nie zostaną u~
cieli 10 milionów
mów ludzi, którzy przeszli cim la.
Mówca apeluje, aby c:, którzy pozna.
ustalona obecnie na 635 miliardów fran piekło obozów i więzień . hitlerowskich,
chcą pozornie umyć ręce od odpowe- szczuplone.
li grozę faszyzmu namacalnie — nie
ków,
z
których
180
miliardów
przypada
dzialności za politykę rządu greckiego.
jest
zdarzeniem
o
dużym
znaczeniu
w
Data redukcji .wojsik brytyjskich w
puścili więcej do jego odrodzenia się.
Równooeeśnie przedstawiciele Amery Grecji i we Włoszech nie została jeszcze na wydatki wojskowe. Dochody prelimi życiu międzynarodowym.
Ostatni powitał zjaizd wiceprezydent
ki, kierujący obecnie działalnością obecne ustalona.
Sprawa utrwalenia pofioju i dobrego Warszawy Strzelecki, podkreślając szcze
nowano w wysokości 610 miliardów Ir.
go rządu greckiego, widzą, że rząd ten
współżycia narodów wymaga dzisiaj golną symool.kę obrad Międzynarodowej
jest zdyskredytowany przez swoją po
czynnej solidarności | współpracy wszy. Federacji^ w mieście, którego niemal ca
litykę reakcyjną i że w intersie Ameryki
stkich tych, którzy poprzez śmierć i mę łej ludności przypadł w udziale !os więź
leży jego przekształcenie przez wprowa
czeństwo milionów bohaterskich bojow niów h.tierows,kiego obozu w Pruszkodzenle do rządu nowych ludzi, jeszcze
ników wolności, pokój ten zdobyli.
• w ie - po upadki Powstania Warszaw ne skompromitowanych, którzy jednak
Ludzkość odniosła zwycięstwo nad skiego.
realizowaliby zasady polityki amerykań
Niemcom ¡hitlerowskimi dzięki sojuszo < Odpowiadając na powitania i serdecz
skiej równie posłusznie jak rząd obecny.
Pracownica Komitetu Centralnego PPR
wl wszystkich wolność miłujących naro nie dziękując w imieniu FIAPP za zło
LONDYN, 1.8 (PAP). Brytyjskie mini
dów, dzięki współpracy mocarstw sprzy żone życzenia przewodniczący
Lampe
sterstwo spraw wojskowych podało w
przeżywszy lat 47.
mierzonych Anglii, Francji, Związku Ra
i (wy,raz głębokim uczudom solidar.
piątek do wiadomości, że Wielka Bryta
dzieckiego
i
Stanów
Zjednoczonych
Azmarła po ciężkich cierpieniach dnia 31.7.1947 r.,
ności, łączącym naród francuski z naro
nia omawia obecnie ze Stanami Zjedno
meryki Północnej.
,
dem polskim z bohaterską stolicą, k tó 
czonymi sprawę zredukowania brytyj
Ta wojna dowiodła, że m.mo różnic ra świadczy o najipotworniejszeym ba r
Wyprowadzenie zwłok z kaplicy szpitala iw . Ducha
skich sil zbrojnych w Grecji i we W ło
w systemach gospodarczych i politycz barzyństwie faszystowskim, na okreśie
na
cmentarz
Bródzieński
odbędzie
się
w
sobotę
szech.
nych poszczególnych państw, sojusz ta nie którego brak stów w języku łudź dnia 2.VHI.1947 r. o godz. 15-ej.
Rzecznik ministerstwa podkreślił, że
ki jest możliwy i owocny, że leży on w kim.
redukcja ta pozostaje w związku z pla
interesie całej ludzkości.
Zjazd postanowił wystosować do Pre
nem zwolnienia rąk roboczych dla prze
Jestem przekonany, że wbrew przeciw zydenta Rzeczypospolitej Polskiej depe.
mysłu i rolnictwa. Wojska brytyjskie nie
działaniu ciemnych sił wstecznictwa szę i najgorętszym podziękowaniem m
zostaną zastąpione przez wojska amery
współpraca taka możliwa i niezbędna serdeczne powitanie i zainteresowanie
kańskie.
11 jest również dzisiaj w okresie pokoju. zjazdem.
Rzecznik zaprzeczył jakoby Anglia
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Mimo dodatkowych podatków

budżet Francji wykaże deficyt

w związku z zbliżającymi się wyborami prezydenta
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Walką i krwią zdobyli moralne prawo

Zmiana tonu prasy amerykańskiej
MOSKWA, 1.8 (PAP). Korespondent
paryski „Prawdy“
zwraca uwagę na
zm'anę stanowiska prasy amerykańskiej
wobec rządu greckiego. Konserwatyw
ne dzienniki amerykańskie, które dotych
czas popierały politykę terroru, stosowa
ną przez rząd grecki, obecnie jednogło
śnie krytykują tę politykę.
Tę zmianę tonu prasy amerykańskiej
przypisać należy — zdańem „Prawdy“
— różnym powodom. Jednym z powo
dów jest okoliczność, że wobec zbliżają
cych się wyborów prezydenta, kierowni-

ftlasz or - schronieniem

Tow. łulia Nalewajko
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D o w ó d ca z q tu p o w a n ia A . L.
na Ż o lib o rz u

NA D R O G A C H KLĘSKI
W piątkowym ,,Robotniku” umieszczony zosta’ a rtyku ł TOW . Z E N O N A
K L IŚ Z K I, członka K C PPR i przewodniczącego K lu b u Poselskiego PPR
w Sejmie Ustawodawczym na temat problemów, związanych z Powsta
niem Warszawskim. Toni. Kliszko w czasie powstania był dowódcą A . L.
na Żoliborzu.
Przedrukowujemy a rtyku ł tow. K lis z k i w całości.

W historii Polsk' są daty, któ tkwiące w sercu narodu, jak głę
re nie u wszystkich budzą jedna- bokie rany, które czas dopiero
może zasklepić. Do tak;ch dat
zalicza się dzień 1 sierpnia 1944
r., dzień wybuchu Powstania
Warszawskiego.
Z perspektywy trzech lat nie
podległości możemy spokojniej
oceniać najtragiczniejszą kartę
w dziejach narodu, umęczonego
hitlerowską okupacją. Leży w
naturze człowieka, że nie chce
przyznać się do tego, iż został,
oszukany w najświętszych dla
niego sprawach, że nie chce wie
dzieć o tym, iż ołiara życia dwu
stu tysięcy ludzi, iż ofiara naj
piękniejszego miasta w Połsce —
była elementem zbrodniczej kal
kulacji poi'tycznej. Prawda o
Powstaniu
Warszawskim
ma
smak najboleśniejszej goryczy,
jest tragiczna- i trudna nieraz do
przyjęcia dla tych, którzy wal
czyli na barykadach w żarliwym
kowe uczuc!a, wywołują jedna przeświadczeniu, iż przyWżają
kowe oceny i sądy. Są daty dzień wyzwolenia Polski.

Dwie prawdy o Powstaniu
Dwa oblicza Powstania
Prawdą o Powstaniu W ar
szawskim jest bezprzykładne
bohaterstwo i ofiarność ludu
Warszawy, prawdą o Powsta
niu Warszawskim jest bezprzy
kładny cynizm, głupota i zbrod
nicze szaleństwo grup i ludzi,
którzy pod batutą p. M ikołaj
czyka szafowali bohaterstwem
i poświęceniem Warszawy.
Prawda o Powstaniu Warszaw
skini- ma dwa oblicza.
Jedno jest obliczem patrio
tycznego ludu Warszawy, któ
ry na ołtarzu miłości Ojczyz
ny złożył hekatomby ofiar.
Drugie jest klasowym obli
czem kliki, złożonej z sanatorów, wuerenowców i endeków,
inspiratorów Powstania, któ

rzy chcieli zatrzymać koło hi
storii i aby to uczynić, poświę
cili Warszawę.

Powstanie

Warszawskie

było

czynem zbrojnym na miarę nie
spotykaną niemal w historii walk
narodowo - wyzwoleńczych ostat
niej wojny, najpłomienniejszym
wybuchem nagromadzonej nie
nawiści do hitlerowskiego oku
panta.

Powstanie Warszawskie było
jednocześnie czynem politycz
nym, kalkulowanym na zimno,
żerującym na patriotyzmie mas
ludowych, wymierzonym prze

dis Powstania Warszawskiego, i dem nienawiści antyradzieckiej,
W warunkach potwornej okupa- narażała je,na podwójne straty,
cji
hitlerowskiej
koncepcja spychała je na manowce pob,,dwóch wrogów“ zatruwała du- tycznego i narodowego samobójszę społeczeństwa polskiego ja- ( stwa.

Dokumenty obłędu
I przestępcze] polityki
W dniach bitwy nad Wołgą,
(iedy decydowały się losy Euro>y, a przede wszystkim narodu
Dolskiego, skazanego na zagiadę
przez hitlerowskiego okupanta,
ukazała się w „Biuletynie Infor
macyjnym“ (B.I.) z dn. 1 paździer
nika 1942 r. notatka tej treści:

mocy Lekarskiej, w szczerym stepie,
MUSZĄ BYC STRASZNE. Byłoby
z naszej strony niesprawiedliwością,
gdybyśmy nie podkreślili Z D U M IE 
WAJĄCEJ W YTR ZYM A ŁO ŚCI PSY
CHICZNEJ
ROZBITKÓW
A R M II
PAULUSA“.

Słowa te pisane były w mo
mencie,
kiedy rozpoczynała się
„Piekło nad Wołgą. Bitwa o Sta
nowa
faza
wzmożonego terroru
lingrad rozrasta się do dziejowego
okupanta,
kiedy
krematoria
znaczenia. Ważnym jest również to,
Oświęcimia,
Majdanka
i Trebunże ta cibrzymia bitwa „nad wielką
ki
dymiły
coraz
mocniej
i coraz
rzeką“ przedłuża się. W YBIJAJĄ
sprawniej, w momencie, kiedy
SIĘ W NIEJ I N ISZC ZĄ DW IE
potworna akcja wysiedlania z
NAJW IĘKSZE
PO TĘG I
PCHANE
Lubelszczyzny była w pełnym
NA SIEBIE TAK, JA KBY TO B Y
ŁO
RZECZYW IŚCIE
IC H
N IE  toku, a setki i tysiące dzieci od
łączonych od rodziców marzły
UCHRONNE PRZEZNACZENIE".
na śmierć w bydlęcych wago
W trzy miesiące później, kie nach. Słowa te dyktowała głębo
dy łoś bitwy o Stalingrad był ka nienawiść do Związku Ra
przesądzony, kiedy następowała dzieckiego, który dźwigał, głów
ostateczna
likwidacja
resztek ny ciężar wojny; słowa te lęgły
armu Paulusa, „B.I.“ z dn. 28.1. się w mózgach tych, którzy od
1943 r. tak ubolewał nad jej lo czuwali paniczny lęk przed per
spektywą utraty władzy i któ
sem:
„ c i e r p i e n i a Ż o ł n i e r z y w a l  rzy reprezentowali polityczne i
klasowe interesy kapitału finan
c z ą c y c h w z a w ie j a c h i m r o 
sowego i wielkich obszarńików.
z i e , bez dostaw, bez skutecznej po- 1

„Czekanie z broni« u nogi”
Z koncepcji „dwóch wrogów“

wyrastała taktyka „czekania z
bronią u nogi“ . Żywym siłom
zbrojnym. Armii Krajowej wy
znaczono rolę biernych i neu
tralnych obserwatorów zmagań
wojennych na froncie wschod
nim. „B. 1.“ z dn. 11.6.42 r. pi
sze o tym z całym cynizmem:
„K O M U N ISTO M zależy na dopro

wadzeniu na ziemiach polskich dc
siania stałego wrzenia. RUCHAW KA
ZBROJNA
U N IE M O Ż L IW IŁ A B Y
TRANSPORT WOJSKA I M ATERIA
ŁU WOJENNEGO PRZEZ NASZE
Z IE M IE oraz zmusiłaby Niemców do
skupienia kilkunastu
dywizji
dla
zgniecenia rozruchów. Wszystko to
stanowiłoby POW AŻNE O DCIĄŻE
N IE
DLA
CZERWONEJ
A R M II,
oczekującej
na
rozpoczęcie
lada
dzień niemieckiej ofensywy“.

polsko-radzieckich. Gdy KRP na
jesieni 1943 r. wydała deklara
cję, podkreśliła w niej mocno,
że konieczna jest „nieustanna
czujność wobec zaznaczających
się wpływów sowieckich na dy
plomację
Aliantów
i
ciągłe
u św i adami anie spo łec zeńst wom
państw sprzymierzonych istoty
niebezpieczeństwa także totahzmu rosyjsko - komunistycznego •
Gdy w maju 1942 r. wyruszy
ły ’ w pole pierwsze .oddziały
Gwardii Ludowej, gdy rozpoczę
!a się planowa akcja sabotażo-

yFows?, a H f f f c h
Pod naciskiem naszych doświadczeń, pod naciskiem dołów AK-owrłdch, którym bezczynna broń parzyła dłonie,
nod naciskiem bestialskiego
terroru okupanta, została przez
dowództwo AK dokonana korektywa teorii „czekania z bro
nią u nogi“ na rzecz hasła „wal
ki ograniczonej“ .
D o w ó d z tw o AK 1 D e le g a tu ra

3

sta n ia
W a rs z a w s k ie g o f
o s ło w a ch n a p is a n y c h na
się cy prze d s p ro w o k o w a n ie m pow
s ta n ia . Wywołali le w nmme^c ^

. odnowiedmm ^ d a ,s . '
.
skich, eg°isbyeznvc < ^ •• •_interesów, ale utopili je w morzu
krwi.
W ś ró d z a rz u tó w w y s u w a n y c h
i pod adresem in s p ira to ró w P o w -

stan'a W a rs z a w s k ie g o je s t te n .
tw u
_
y
J że te rm u w y b u c h u p o w s ta n ia nie
h a m o w a ły w a lk ę z b ,o ,n a n,e
» | ; A , , „ pcJ
z d o w ó d z tw e m
obawie przed M ą , me w „ b a , »} » a
i
Jes,
w la ś c i
w ie przed re p re s ja m i i w z ro s te m A rm .i
1
r
<
w p za rzu t b e z p o d s ta w n y .
te n o r n, lecz c z y n iły to w obawie,
•
p
Gdyby istniało no*- ’ urenie
między AL i AK. gdyby .istniało
porozumienie między
całością
polskich sił zbrojnych a Armią
Czerwoną, nie doszło by do wy
buchu Powstania w dniu ! sierp
liia 1944 r.
Brak
byi dła woDelegatura w walce z PPR po------ porozumienia
,
sługiwała
się wyświechtanym i dzów AK zasadniczym ^ warun.
kłamstwem, że PPR dąży do spro ; kiem wybuchu Powstania.
wokowania przedwczesnego w y - 1 Powstanie Warszawskie było
buchu powstania. Powtarzano najbardziej tragiczną i konsek.
przy tym słowa, które miały być wentną manifestacją koncepcji
skierowane
przeciw partyzan „dwóch wrogów“ . Powstanie War
ckiej i dywersyjnej działalności szawskie miało wykopać prze AL, a które odwróciły się prze paść między Krajową Radą Na ciwko ich autorom. W „B.I.“ z rodową, a tą częścią społeczeń dn. 1.IY.4S r. czytamy'w artykule, stwa, która żyła i walczyła w 'za
pisanym na temat „ograniczo - sięgu oddziaływania „Londynu“ ,
nej walki zbrojnej“ :
w zasięgu oddziaływania koncep
„Powstanie można wywołać tylko cii „dwóch wrogów“ . Powstanie
jeden jedyny raz. I mnsi to być Warszawskie miało tworzyć po bezwarunkowo
powstanie
ndane. most dla przejścia do wałki z od
POW STANIE NIEUDANE, NIEPRZY radzającą się Polską Ludową. W
GOTOWANE, W YW O ŁANE W N IE 
Powstaniu Warszawskim koncep
O DPO W IEDN IEJ C H W IL I — B Y
wrogów“ poniosła
ŁOBY RÓW NOZNACZNE Z ZATO  cja „dwóch
P IE N IE M KRAJU WE K R W I - dotkliwą klęskę Musiała ponieść
K R W I BEZ CELU STRACONEJ - klęskę, bo stawała w poorzek naj
oraz wyniszczyłob}’ nasz najbardziej żywotniejszym interesom narodu
cenny element ludzki“.
i państwa polskiego, bo ciągnęła
Nie wiem, czy inspiratorzy Pow Polskę w przepaść.

przed społeczną i nólitywna akty
wizaefą dołów AK-owsklrh, r o 
snącą w toku walk narodowo.wy
zwoleńczych, w obawie przed
możliwością współdziałania bojo
wego i politycznego oddziałów
AK i oddziałów AL.

ciw najistotniejszym interesom
Jasne jest, że masa żołnierska front wschodni. Delegatura two
kraju, wyzwalanego spod oku AK, że niżsi oficerowie nieświa rzyła siłę zbrojną AK dla zgoła
pacji hitlerowskiej.
domi byli tych celów. Szli do AK innych celów.
■po to, aby walczyć z okupantem
dla zbrojnej ochrony „lon
hitlerowskim i wielokrotnie z
Źródła klęski wrześniowej
dyńskiego“ aparatu władzy
nim walczyli. Ale „B. 1.“ w nu państwowej, który miał przystą
i przyczyny tragedii Powstania
merze z dn. 27.8.42 r. pisze o pić do pracy w momencie osta
tym dość wyraźnie na margine tecznej klęski Niemiec.
ty
czołowych
działaczy
demo
Analizując i oceniając poe
sie
rozpoczęcia bojowej ^działal
kratycznych
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Wspólnie wolrzYlfśm y —
wseóhiie budujemy
W trzecią rocznicę Powstania
Jest to nasz dług w<,’ •• uilioWarszawskiego chylimy
czoło j nów tych, którzy zginęli za >ol
chyli _i skę pod gruzami warszaw*
iprzed cieniami^ rpoległych,
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my czoło przed miastem - bohate Alei Szucha i na Pawiaku, na
rem, które symbolizuje wiecznie Montelupich, w fortach Bema i
kipiącą żywotność narodu polskie
na Radogoszczu. w Oświęcimiu,
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Majdanku, Treblince,' Stutthofie,
Niechaj wspomnienia rocznico
we ułatwią tym, którzy patrzą a Mauthausen, Oranienbnrgu i wie
nie widzą jeszcze, zrozumienie lu, wielu innych oboza h śmierci.
Jest to nasz dług wobec tych
wspólnej naszej prawdy. Ws*ól nie walczyliśmy na barykadach tysięcy Polaków, którzy z rąk re
Warszawy, wspólnie budujemy akcyjnych skrytobójców
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wielki wspaniały dom Polski Lu za Polskę przy Zakładaniu funda
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mentach.
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Na północy i w6C‘h o.
dzie kraju zachmurzenie
zmienne, na pozostałym
AK.owcy spotykają się ze swymi kole- należyte trzeźwe i jasne rozpatrzenie do
Ostatnim miejscem złożenia wieńców
Obywatel Warszawy zajęty codzien. '
Poza oficjalnym, wspólnym obchodem
obszarze dość pogcd.niie.
gami z Armii Ludowej i wspólnymi si. kumentów i zrozumienie celów poiityc®
jest
skromny
grób
5
AL-owców.
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ną
pracą,
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swoimi
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społeczeństwa,
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Temperatura w ciągu
lam', odbudowują zniszczony kra j“ nych inicjatorów powstania.
łają
się
sztandary.
Następuje
pełna
czci
dnia od 18 st. na W y  mi i porwany szybkim nurtem, płynące ; nieć Warszawy ma swoją własną drogę,
Następnym mówcą jest ppłk Baranów
Mówca poddając wnikliwej analizie
brzeżu do 26 st. na po. go wokół życia, nie dostrzega już dzi. i któi ą odmierza; szukając tam echa cisza
ludniu kraju.
Umiarko
Uroczysta akademia
wane wiatry z kierunków pó!nocno-za_
W godzinach .popołudniowych odbyła
chocfcni-ch
się uroczysta akademia.
SEZON WYŚCIGOWY W SOPOCIE
Na długo przed wyznaczonym termi
W związku z rozpoczęciem sezonu
nem w ohszernej, przystrojonej sztan
wyścigowego w Sopocie, czynne będą
darami : 'barwami narodowymi sali „Ro
kasy w Warszawie na terenie wyścigów
ma“ gromadzi się publiczność. M ;mo że
konnych na Służewcu w dniach: 3, 9,
ciasno jest już nie tylko na parterze i
10, 15, 17.V1U br.
na balkonach, ale i w przejściach i na
W dni te tramwaje linii „13“ kierowane
schodach, nie słychać głośnych
ro z 
będą z PI. Zbawiciela do Służewca w
mów, nie słychać hałasu. Ludzie mówią
godz. od 13,30 do 20 a wagony I M
półgłosem. Uroczysty nastrój Powązek,
„19“ w ciągu całego dnia kursować bę.
uroczysty nastrój ulicy z
ginącymi
dą w składzie podwójnym.
wśród kwiatów pomnikami męczeństwa,
WALKA Z W YPADKAMI
przeniósł się i tu do tej sali. Wspomnie
SAMOCHODOWYMI
nie Powstania zbyt żywo, zbyt boleśnie
Tow. Trzeźwość urządza w gmachu
tkw i w duszach wszystkich wiarszawia
Rady Narodowej, Al. Sikorskiego 1.3,
ków, w duszach wszystkich Polaków.
w sobotę dn. 2 sierpnia o godz. 12 w
Nagle — zupełna cisza. — Wojskowi
gabinecie wiceprezydenta Fijałkowskie
prężą się na baczność. Orkiestra gra
go konferencję poświęconą sprawie bez
Hymn Narodowy.
pieczeństwa ruchu samochodowego.
Akademię zagaja generalny prze Referują: dr H. Minc, pik J. Kona
wodntezący Zw:ązku Uczestników Wal
Zbiorowa Mogiła przy ul. D ługiej.
rzewski i red. Jan Szymański.
T/ienicc na Grobie Nieznanego Żołnierza
ki Zbrojnej o Niejx>d lagi ość i Demokra
KONCERTY POPULARNE
cję
płk
SĘK
.
MAŁECKI.
Skreślając
w
ski, który uwydatnia tworzącą się w o- I koncepcje polityczne obozu londyńskieW niedzielę dnia 3 sierpnia 1947 r. siaij wypalonych domów, zoranych poci przeżytych wzlotów i klęsk, śladów, u,
krótkich 6lowach bohaterskie zmagania gnu ciężkich walk z wrogiem jedność go stwierdza, że cele jake sobie sta
staraniem Wydziału Kultury i Sztuki Za skaml jezdni, zaschniętej na murach traconych najbliższych i (przyjaciół.
ludu warszawskiego z nierówną silą caiego narodu bez różnicy przekonań po wia! ten obóz, zaślepienie j nieumiejęt
rządu Miejskiego m. st. Warszawy, od Krwi.
N a C zern sako w ie
wojsk hitlerowskich, wzywa zebranych litycznych. Do walki rzuć.li się wszyscy ność wyciągania wn osków z istniejące]
W trzecim raku Niepodległości oObrzy
będą się następujące koncerty popular
m:e osiągnięcia odbudowy ¡ normaliza Przyczółek Czerniakowski — odcinek
żołnierze, którym przyświecał ¡eden cel sytuacji wojskowej i politycznej, zasło
ne:
— walka z wrogiem i pomsta za krzyw niły inicjatorom powstama ogrom cier
Park Ujazdowski — Orkiestra
Wo. cja życia, przesłoniła przed nim niedaw, dramatycznej walki wrześniowej. Tutaj
poświęcenia , narodu.
żołnierze Pierwszej Armi',
dy zadane ręką okupanta. Po omówieniu pień
doeągów i Kanalizacji Z. M. pod dyr ną wizję tragicznych dni. Od czasu do wylądowali
N e było wypadku, aby .jakakolwiek
sytuacji wojennej i politycznej w okre
ob. St. Dutkiewicza od godz. 15 do 17. czasu wzrok jego pada na tablice wzrr.u aby nieść pomoc wycieńczonym .paw sie powstania mówca stwerdza, że wal nawet najbardziej skompromitowana re
Park Dreszera — Orkiestra Wodoc ą- rowane na miejscach straceń — wtedy .«tańcom, i ginąc z nimi razem. Na tym
ka dowództwa AK z Niemcami była za akcja wyrzekła się walki o tóobyce wla
gów i Kanalizacji Z. M. pod dyr. ob. St. zamajaczy przed nim cień tych, któr-y •to miejscu w trzec:ą rocznicę Powstan a pozostali przy życiu towarzysze bro
jeżą pod fundamentami domów ¡ pod
słoną ukrywającą jego rzeczywiste cele dzy. Powstanę było ostatnią stawką w
Dutkiewicza, od godz. 17,30 do 19,30.
ni złożyli dla uczczenia poległych kole.
polityczne. Przedstaw.clele rządu londyń walce, o władzę obozu londyńskiego. Wy
Park Paderewskiego — Orkiestra Re licznymi jeszcze gruzami.
Ale w rocznicę Powstania ożywają gów wieńce i kwiaty.
skiego w kraju, nie chcąc z nik m dzie brano do walki Warszawę, uważając, że
prezentacyjna M. Z. K- pod dyr. L. Cy.
Zaciągnięto również warty honorowe.
obrazy walki, wraca z całą silą wspom.
lić się spodziewanym zwycięstwem, od rząd w niej utworzony będzie miał więk
mermana, od godz. 12 do 14,
rzucali z góry wszelkie porozumienie z sze znaczenie.
Park Żeromskiego — Orkiestra Re nenie tak niedawnej martyrologii mia_
G rób sztabu Armii Ludowej
W chwli, gdy cała ludnośś Warszawy
innymi organizacjami a przede wszyst
prezentacyjna M. Z. K. pod dyr. L. Cy. sta.
Warszawiak jasno zdaje sobie sprawę,
kim
nie chcieli porozumienia z Armią z niecierpliwością oczekiwała Armii Czer
Znaleźli tu wspólną mogiłę żołnierze
mermana. od godz 14,30 do 16,30.
Czerwoną. Obecnie wszyscy zdają sobie wonej, jedynej siły, która mogła wów
Park Sowińskiego — Orkiestra Re że nie ma ani jednego metra kw. ziemi, sztabu Armii Ludowej ekshumowani z
sprawę, że walka mogta być wygrana czas przynieść wolność, inicjatorzy pow
prezentacyjna M. Z. K. pod dyr. L. Cy. po której stąpa — który nie byłby prze u lic y Długiej. Nie wszystkie nazwiska
siągnięty krwią żołnierzy Polski Pod - są znane. Nie wszyscy zmarli zastali zi
tylko z pomocą Arm i Radzećkiei _ i stania prowadzi) politykę szkalowania i
mermana, od godz. 17 do 19.
ziemnej.
wszyscy zdają sob e sprawę jaką należy lekceważenia tej sliy.
dentyfikowani. I dlatego wieniec białoOFIARNOŚĆ DZIERŻONIOWA
Aleje Sikorskiego — tak, to tutaj pa. czerwonych róż złożony przez Uczest iść drogą do umocnienia krwawo zdo
Powstanie Warszawskie—kończy mów
Z powiatów
dolnośląskich w akcji
bytej niepodległości.
ca — nauczyło walczyć wspólnym wy
zbiórkowej dla Warszawy wyróżnił się dały sąlwy plutonów egzekucyjnych. ników Związku Walk o Niepodległość i
Z kolei na trybunę wstąpi! pik Bień siłkiem. aż do zwycięstwa. Tak jak w cr
powiat dzierżoniowskl. Ogóleim zebrano Zbielałe postacie osuwające się cicho na Demokrację przeznaczony jest i dla tych
kowski. Powstanie Warszawskie stanowi kresie powstania caty lud Warszawy wał
tam z górą 2 j pół miliona zł, przy czym 'bruk, przeraźliwy sygnał trąbk alarmo, którzy nawet po śmierci nie odzyskali
jeden z najbardziej wzniosłych i boha czyi z wrogiem, tak obecnie Polska De
na jednego mieszkańca przypada około wej, warkot sinika, nienawistne mundu nazwiska ani imienia.
ry i kwiaty, kwiaty, składane wbrew
terskich momentów walki narodu polskie mokratyczna zjednoczyła cały Naród dla
W dalszym (pochodzie złożono wieniec
40 złotych.
go o wolność — oświadcza mówca.. Dla budowy i odbudowy wyzwolonej Ojczyz
na Grobie Nieznanego 2ółn>ierza.
Spośród warstw społecznych pierw - wszelkim zakazom i karom.
należytej oceny historycznej niezbędne ny.
Drapacz chmur — pierwsza po latach
sze miejsce zajmują rolnicy. Ich wkład
Cmentarz Powstańców
jesi spojrzenie nie tylko w bohaterske
okupacji swobodnie powiewająca flaga
Na zakończenie akademii odbyła się
stanow; 35 proc. ogólnej sumy.
serca powstańców i ludu stolicy lecz część artystyczna.
biało . czerwona. PASTA — zwycięski
Z BIBLIOTEKI NARODOWEJ
Wszyscy uczestnicy pochodu udali się
Od 1 do 16 sierpa a czytelnia Biblio wypad — gmach policji i wałka do kre na Cmentarz Powązkowski, gdzie ks.
teki Narodowej będzie otwarta codzien su sil.
Powiśle, Czerniaków, Stare Miasto, płk Pączek odprawił uroczystą Mszę Mauzoleum Powstańców na Powązkach.
nie (z wyjątkiem niedziel
Świętą. Pierwsze miejsca przed ołtarzem
Wola,
Mokotów, Żoliborz. Wszędzie to zajęli przedstawiciele Ministerstwa O.
świąt) od godz. 8 do
samo.
Warszawa
w
ogniu.
Warszawa
w
godz. 20.
brony Narodowej z szefem departamęn do uczczenia pamięci poległych bohate
trzasku bomb. 63 bezsenne noce, bu - tu pik Brońskim na czele, przedstawi. rów — minutą milczenia.
Od 18 — 31 sierpnia
telki z benzyną w rękach dzieci, ciągła cieie Zarządu Głównego Związku U
Po powołaniu prezydium uroczystość’,
czytelnia Biblioteki Na
tortura nadziei zmieniającej się pewno czestników Walki Zbrojnej, reprezentan pierwszy zabierd glos w imieniu żołnie
Inspektorzy Nadzwyczajnej K o m isji
rodowej — z powodu re
W celu omówierna sprawy, urędni
ścią coraz silniejszą nieuchronnej klę ci partii politycznych, organizacji spo - rzy Arm ii Krajowej płk BROŃSKI. W Mieszkaniowej m. st. W -w y: Der- cy zaproszeni zostali do pobliskiej
montu — będzie
za
ski.
mknięta.
Stanisław restauracji, gdzie po sutej lib a c ji Der
ktczmych, związków młodzieżowych jtd. skupieniu słucha sala słów padających lecki Czesław, G ajew ski
oraz Banasiak Jan, orientow ali się lecki zażądał w zamian za „um orze
Kazanie wygłasza ks major Witkowski. z trybuny:
„Obchodzimy dziś trzecią
rocznicę dobrze w zakulisow ych machinacjach nie eksm isji“ 29 tysięcy złotych. W
Poczty
sztandarowe i delegacje
wieńcami udają się do Mauzoleum Po Powstania Warszawskiego, trzecią rocz kw aterunkow ych. W padli w ięc na po p'arę dni po otrzym aniu łapów ki przy
ległych Bojowników o wolność stolicy. nicę bohaterskiej walki ludu warszaw, mysł, że tego rodzaju nielegalne spra niósł on ob. Sawickiem u pismo
Pochód wciąż rośnie. Dołączają się i ci, śkiego, który niemal bezbronny powstał w y mogą być źródłem... rów nie nie stwierdzające, że lokal przydzielony
przeciwko uzbrojonemu po zęby wrogo legalnych zysków.
zostaje obecnym lokatorom , a nakaz
którzy przyszli na swoje -groby.
D erlecki udał się do mieszkania kw aterunkow y będzie w krótce wyda
Potem następuje obchód wszystkich wi. Ich zapal bojowy, ich bohaterstwo
Warszawiacy mają często ja k najlep ją, odchodząc kupić gazetę lub papie kwater. Powstańców ¡pochowano w szy zostały wykorzystane przez pewne czyn ob. Sawickiego Teodora i ob. Ż ylok ny.
H eleny przy ul. Serockiej 19. Poka
sze chęci, które jednak pozostają wy r o s y — „p a n i zechce zwrócić uwagę, że ku bojowym. Leżą około 6iebie żołnie niki, nie w polskich mteresach“ .
Niedługa była radość lokatorów,
Rozlegają się burzliwe, spontaniczne zując legitym ację służbową oświad-.
łącznie w sferze „pobożnych życzeń” . to jest moje miejsce” . Qsoba przycho- rze Armi: Ludowej, PAL-u, AK, Bata.
gdyż po pewnym czasie g o rliw y in
oklaski,
gdy
mówca
stwierdza:
„Obec
czył im , że za nielegalne kupienie
Stenów Chłopskich. I te wspólne mogi.
spektor grożąc ponownie eksmisją
ły nakazują obecnym głęboką rozwagę nie my, żołnierze AK mamy już kieru mieszkania zostaną eksm itowani. Lo
zażądał tym razem łapów ki w w y 
w której dojrzewa świadomość jedność1 nek polityczny, którego wówczas tak katorzy, któ rzy rzeczywiście m ie li na
wszystkich
Polaków, scementowanej nam brakowało. W trzecią rocznicę Pow sum ieniu zapłacenie odstępnego po sokości 30 tysięcy złotych. T utaj jed
stania Warszawskiego wszyscy uczciwi przedniej właścicielce zostali ukarani nak m iara się przebrała. Zrozpaczeni
krw ią bojowników o wolność.
lokatorzy zw rócili się do K o m isji
przez „surowego“ inspektora.
Na
Specjalnej.
drzwiach mieszkania z ja w ił się druk
Aresztowani urzędnicy nie przyzna
z pieczątką Nadzwyczajnej K om isji
M ieszkaniowej, obwieszczający, że lo l i się do szantażu ani do wzięcia ła
ka l zastrzeżony jest do dyspozycji pów ki. Dowody w in y są jednak tak nie
zbite, że sprawa została skierowana
K om isji.
Po tygodniu D erlecki tym razem w przez Komisję Specjalną do Sądu
ców RP. o współudział w walce z *1~
Przed kilkoma dniami poruszaliśmy
asyście Gajewskiego oraz Banasiaka Okręgowego. Ponieważ za nadużycia
koholizmem.
sprawę zwiększania się liczby wypad
szczególnie surowa
Mamy nadzieję, że rezultaty nie każą zażądał natychmiastowego opróżnie służbowe grozi
ków samochodowych i podkreśliliśmy,
że w .kampanii jaka toczy sję dokoła te na 6ieble długo czekać i uświadomiona n ia lokalu i dopiero po usilnych pro kara — Derlecki, Gajewski i Bana
go zagadnienia brak jest uwzględnienia większość kierowców oczyści swe sze' śbach oświadczył wspaniałomyślnie, siak sądzeni będą w trybie doraź
najważniejszego czynnika tj. — czynni regi z nieodpowiedniego i szkodliwego że: może uda się to inaczej załat nym.
w ić “
elementu.
ka społecznego.
Toteż z wielkim zadowoleniem mo
żemy dziś poinformować naszych czytel
Dotyczy to zarówno spraw ważnych ja k dząca pyta kto jest ostatni, aby p rzy
ników, że odezwa wydana przez Zwią
i drobnych codziennych. Jedną z nich padkiem, o zgrozo, nie wyprzedzić daw zek Zawodowy Transportowców RP. —
jest sposób wsiadania do autobusu. Od n ie j stojących.
Obraz ten ja k za dotknięciem różdż Oddział Automobilistów — do kierow
bywa się to wszędzie i zawsze tak sa
ców jest całkowicie zgodna z wysuniętą
k
i
czarodziejskiej zmienia się, gdy na
mo. P rzy przystanku stoi długa, rów
przez nas inicjatywą.
horyzoncie
ukazuje
się
zarys
autobusu.
niutka kolejka. A jakże, oczekujący sa
Ostrzegając
wszystkich
szoferów
Łamią
się
szyki,
silniejsi
odpychają
mi przestrzegają porządku i zastrzega!:ib:r:ąch, zamiast wersalskich grzecz przed piciem alkoholu podczas pracy Za
ności słyszymy, soczyste epitety, pada rząd Związku stwierdza:
Piękne słoneczne lato i tnyśl o tym, Zarządzie Miejskim pracuje nie on je. jest niejednokrotnie piękniejsza niż la
ją jakieś paczki, coś się tłucze, — jed
Nie będziemy tolerować zabójstw że daleko na Dolnym Śląsku istńeje den, ale dwadzieścia kilka tysięcy ludzi, \ to, a i zima, szczególnie w górach ma
nym słowem szturm do autobusu roz
na jezdniach i chodnikach, dość krwi Szikianska Poręba, w Karpatach Żako - a w miejskich domach wypoczynkowych i wiele uroku. O odpoczynku decyduje
| ofiar ludzkich pochłonęła okupacja, pane, a nad morzem Łeba, urocze miej jest tylko 400 miejsc. Nie wie również ; przede wszystkim spokój, A o fen naj poczęty.
abyśmy dzisiaj jednostkom niezdają- scowości, w których można odpocząć, o tym, że w . Szklarskiej Porębie jest I trudniej w' tzw. sezonie, kiedy domy
Możeby jednak zmienić porządek rze
TE A T R
R O ZM A ITO Ś C I (M a rsza łko w ska )
cym sobie sprawy z tego, że wódka nasycić się pięknem oraz zapomnieć o teraz ciasno i gwarno, niczym w War-J wypoczynkowe są przeludnione, a nale
czy. N ajpierw stać, ja k kto chce, nawet
„S z k la n a m enażeria”
„M A Ł Y '
(M a rszałko w ska
8 1 ); godz.
1» tłoczyć się i bić o palmę pierwszeństwa,
lepiej by odpoczął w domu w j ży podkreślić, że i ceny produktów spo
1 samochód nie mogą iść w parze, aby zgiełku Warszawy i troskach dnia c o . szawie
w ie le hałasu o n ic ” wg Szekspira.
Brzeźcach lub Osuchowie. Są to stare żywczych są wtedy znacznie w yż
dziennego
nie
daje
spać
po
nocach
pra
w
stanie
zamroczenia
pijackiego
roz
ale
w
momencie
nadejścia
autobusu
PO W SZEC HN Y“
(ZammsKieiM
¿0) godz
jeżdżali przechodniów na jezdniach I cowniikom Zarządu Miejskiego (podob dwory w pięknej lesistej okolicy, poło sze. (kg)
spróbować ustawić kolejkę. Oszczędzi
18 .C złow iek k tó ry szuka śm ierci” .
TEATR
MUZYCZNY
„S iedem
śmiechów
nie jak i pracownikom wiciu innych in żone nad jeziorem i mające tę dobrą
chodnikach.
to
dużo
nerwów,
ubrania,
z
którego
Wydawca:
«»ó w n vchV Początek w niedziele I św ięta o
Oczekują
/z
mecienpii - stronę, że można tam dostać tanio agri
przy każdym kursie odpada p rzynaj
Zarząd Związku wespół z organami stytucji).
godz. 15.30 i 19-tej. W dni powszednie godz.
Komitet Centralny
wością
swej
kolejki
w
kalendarzyku
low&kie
jarzyny,
owoce
i
mleko.
Domy
M I c fi Obywatelskiej i Wydziałem Ru
mniej po jednym guziku, no i czasu,
Polskiej P artii Robotniczej
I9 JAŚK o Ł K A (M a rsza łko w ska 89) o godz 18
którego te zawody bynajm niej nie przy
chu i Motoryzacji, użyje wszelkich urlopowym, a gdy zbliża się upragniony stoją jednak puste, bo mimo 25 wolnych
R e d a g u | e: Komitet Redakcyjny
„S p ra w a M o n ik i”
G o d z i n y
p r z y j ę ć ;
możliwych środków aby wytępić zło termin przypuszczają szturm do biur miejsc w Brzeźcach reflektuje na nie
..S T U D IO ”
(K a ro w a 31) o godz. 19.15 sparzają.
Komiczna farsa
Matro „ T o moje dziecko .
Redaktor
Naczelny
od godz.
15— 10
jakie tkwi ciągle w niektórych kie Wydziału Wczasów Z. M., aby otrzy - tylko 15 osób, a Osuchów zdobył nie
T E A T R C O M O E D IA — „P rz y ja c ie l p rz y jSekretarz Redakcji
..
..
10— 11
mać miejsce właśnie w Zakopanem, więcej jak 12 amatorów.
rowcach.
dzie w ie c z o re m ".
Szklarskiej Porębie czy Łebie.
Epidemia urlopów lipcowych i sierp
Peletony:
Potępiając nieodpowiedzialne jednost
I wtedy często spotyka ich rozcza niowych sprawia również, że od wrze
Redaktor Naczelny
86-045
^ ÍL c u d Z o
ki, Zarząd-wzywa wszystkich członków rowanie. Dowiadują się, że do wyżej śnia do czerwca domy wypoczynkowe
Sekretarz Redakcji
88-228
Klerł działów
8*1225
Związku do podjęcia akcji w tej sprawie. wymienionych (wymarzonych) miejsco Zarządu Miejskego, nawet w takich
ks
dzień 2 sierpnia 1947 r. sobota
6.00 Pieśń p o r. 6.15 D zień. p o r. 6.30 M uz.
A D M ' N I S 1 R A C I A
Zarząd Związku Zawodowego Tran wości pojechać nie można, bo ilość miejscowościach, jak Szklarska Poręba,
p o r. 7.15 W ia d . p o r. 12.06 W ia d . p o łu d n.
czynna od godz.:
8— 16
sportowców RP jest świadom iż po miejsc jest ograniczona, są skierowania Zakopane, czy Krynica świecą pustka
P A L A D IU M (Z ło ta 7-9) „C ie n ie p rzeszło  12.10 „M e lo d ie lu d .” gra zesp. harm o n . pod
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Zjawisko to występuje _ zresztą nie
sobie sprawę z obowiązku i odpowie żeli zaś bardzo pragnie się pojechać do
kro fo n em po k ra ju ” . 13.10 M uz. o b ia d . 15.00
16 ' 20 „P ię c iu zuchów ”
w
W
arszaw
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N r. 101
dzialności jaka na nas ciąży jako kie Szklarskiej Poręby czy Łeby, to trzeba tylko w Zarządzie Miejskim, ale»1pra
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P R E N U M E R A T A
ża g ie w ” , p ocz. 14, 16 i 20.
rowcach, ale w szeregach naszych są wziąć urlop w innych miesiącach (od wie, we wszys/tkjch zakładach pracy • m
S TY LO W Y (M a rszatkuw ska 112); pocz o w y k . J. Gross. 16.00 D zień, pop o ł. 16.20 „ P r z y
zł. 60.— miesięcznie wraz z przesyłka
k o ło w ro tk u ” pieśni. 16.40 S krzynka Techn.
jednostki, które sobie lekceważą prze września do czerwca). Wtedy można u. stytucjach.
godz 13, 15 I 21; „ M y z K ro n szta d tu ” .
pocztową
16.50 Pogad. gospod. 17.00 „ P r z y sobocie po
Oczywiście, że każdy woli otrzymać
pisy drogowe, obowiązk' i zarządze zyskać pobyt nie dwutygodniowy a
SYRENA (P raga
Inżynierska 2 ): od godz
ro b o cie ” . 18.30 M uz. 19.30 U tw o ry fo rte p
Adres Redakcji i Administracji
14 „ P io tr I ”
nia władz i tych musimy wyelimino trzytygodniowy i zabrać ze sobą rodzi urlop w okresie letnim, ze względu na
J. S. Bacha. 20.05 Aud. K o m isji O pieki nad
TĘ C ZA (Ż o lib o rz . Suzina 4 ) ; ..G oal .
W arszaw a, ul Smolna 12.
Z a b y tk . 20.15 R eportaż. 20.25 „Z a p om n ia ne
wać z pośród nas, pozbawiając ich nę. To jednak w większości wypadków perspektywę słonecznej pogody j moż
21.00 D zień, w iecz.
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CYRK NR. 3 M o ko to w ska ró g P o ln e j co nasze p ie śn i” .
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Cennik ogłoszeń ukazuje się w ponledzatkł.
dzienni? b og a ty, a tra k c y jn y p rog ra m 16 nu- „S p ra w y i lu d zie ” fe lie t. W . O do lskie j. 21.30
jazdarń mechanicznymi.
wczasy chce wyjechać tylko w lipcu lecz należy zdać sobie sprawę, że nie środy * piątki.
■aerńw wspaniała tresura gołębi, k lo w n i, hu- M uz. le kka . 21.45 Słuch. p t. „P rz e d w io ś n ie ” .
,„u rv ś c i. b ale t, tresura ko ni, a krob a cje. Po 22.10 W ia d . s p o rt. 22.15 M uz. ta n . 23.00 Ost.
Wzywamy
wszystkich
członków lub sierpniu.
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wyjechać
w
ciągu
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tnie
czątek przedstaw ień o godz. 19-tej m inu t 30. w ła d . dzień. ra d. 23.20 M uz. ta n . 24.00 M uz.
Związku Zawodowego Transportow
Zawiedziony, nie chce wierzyć, i t w sięcy. Zresztą w naszym klimacie jesień
8-36268
W soboty i n iedziele o godz. 16-tej m in u t 15. ta n . 01 H ym n.
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Możeby spróbować odwrotnie?
Szturm do autobusu odparty...
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Go zobaczymy na M.I.G. w Gdyni i Sopocie

T A K BYŁO
á d

Z w iedzam y paw ilon przed otw arciem Targów
Tegorocznie Międzynarodowe
Targi Gdańskie odbędą się poza
obrębem
właściwego
miasta
Gdańska, a mianowicie w Sopo
cie i Gdyni.
W Gdyni.
W Gdyni odbędą się targi ry
backie, żeglarskie i przemysłu
spożywczego, w Sopocie targi i
wystawa sztuki ludowej, przemy
słu artystycznego i galanterii.
Będą tam reprezentowane: Cen
traía Rybna oraz wszelkie przed
siębiorstwa i instytucje związane
z eksportem, importem i tranzy
tem ryb, ich przetwórstwem, (fi
lety, konserwy, itp.).
Z je d n o c z e n ie Stoczni Polskich
I poszczególne stocznie rybackie,
zakłady produkujące kutry, lo
dzie, ekwipunek, sieci, sygnaliza
cję, uzbrojenie pokładowe itp., kle
je wodoszczelne,* surowce i pół
fabrykaty do wytwórczości, Cen
traía Handlu Zagranicznego, ob- sługująca eksport, import i tran
zyt ' przemysł spożywczy.
Międzynarodowe Targi Gdań
skie, zobrazują przede wszystkim
naturalne możliwości eksportu
produktów rolniczych, przystoso
waną do nich strukturę portów i
żeglugi (chłodnie, statki-chłodnie,
bekomarnie, eksport jaj, produk
cja konserw, eksport owoców i
płodów leśnych), jak również
możliwości importu przez nasze
porty towarów kolonialnych i owoców.
W Sopocie.
W Sopocie reprezentowany bę
dzie przemysł artystyczny, prze
mysł i sztuka ludowa oraz prze
mysł galanteryjny wszelkich ty
pów i rodzajów.
Międzynarodowe Targi Gdań
skie scentralizują działy celem
rzedsławienia całokształtu wyyórczośoi artystycznej pod ką
tem handlowym. Przemyśl włó
kienniczy weźmie udział w dzia
le galanterii i zorganizuje pokaz
mody.
Ujawnione możliwości.
Ptrzemysły ciężkie nie wezmą
w tym roku udziału w Targach
wobec tego, że pociągnęłoby to
olbrzymi nakład kosztów, Mimo
zwężonego w tym roku pro
gramu Targów, wystawione zosta
ły działy niezmiernie atrakcyjne i
charakterystyczne dla nas, jako
dla kraju najbardziej zniszczonego
przez wojnę, a jednak zdolnego
już w poważnym zakresie do
eksportowania nadwyżek swojej
produkcji na rynki obce.
Z jednej strony ujawnienie na
szych możliwości w zakresie ek
sportu ryby dla państw południo
wych, niektórych artykułów prze
mysłu spożywczego, runa leśne
go, konserw i bekonów, z drugiej
zaś szerokiej skali wytwórczości

S

n ie u d a n e p ró b y
Wojewódzka Komisja Cennikowa w
Krakowie zatwierdziła nowe ceny arty
kułów pierwszej potrzeby. Obniżono
znacznie cenę chieba żytniego (na 35 zł
za 1 kg.), ceny mąki żytniej pszennej
oraz ceny mięsa i wyrobów mięsnych.
Po ukazaniu^ się nowego cennika za
notowano zmniejszenie podaży tych ar
tykułów na rynku, Dzięki natychmiasto
wemu zasileniu rynku przez Woj. Wy
dział Aprowizacyjny 2,5 tys, ton mąki,
próby spekulacji zostały zlikwidowane.
Również rynek mięsny po chwiowych
wahaniach stabilizuje sę. Podaż mięsa
zwiększa się. ceny utrzymują się na po
ziomie zatwierdzonym przez komisję
cennikową.

artystycznej podkreśla znaczenie polskiego handlu zagranicznego,
gospodarcze
I-tszych Targów w oparciu o prace naszego tran
sportu i portow.
Gdańskich.
Zorganizowanie w trzecim ro
W ogólnej hali te pierwsze, do
ku po niszczycielskiej wojnie w znane wrażenia ,,zaokrąglą“ nam
iście rekordowym tempie Targów w podobnie plastyczne formy uję
na Wybrzeżu, było zadaniem o- te tablice na stoisku GAL-u, in
gromnym, toteż warto i należy stytucji powołanej przez Rząd do
przyjrzeć się z bliska, w jakim eksploatacji morskich linii żeglu
stopniu zadanie to zostało wyko gowych.
nane.
Eksponaty zagraniczne.
W pawilonach MTG.
W tej części pawilonu skoncen
Na obu terenach zarząd MTG trowane są stoiska firm zagra
wzniósł własnym sumptem czte nicznych z największym i najob
ry pawilony i adaptował resztki ficiej zapoatrzonym w eksponaty
b. kasyna (w Sopocie), uzyskując Stoiskiem holenderskiej firmy
ponad 6 tys. m. kw. powierzchni „Philips“ . Firma ta wystawia róż
pod dachem, a przy tym przysto nego rodzaju precyzyjne aparaty
sował tereny otwarte do zabudo elektrotechniczne, mające swoje
wy przez instytucje, stocznie i fir zastosowanie w nowoczesnej me
my prywatne o powierzchni, rów j dycynie, a dalej sprzęt radiowy i
nającej się reaktywowanym wio- j różne najświeższej daty wynalaz
sną roku bieżącego terenom Mię j ki. Dalej wiele ciekawych rzeczy
dzyń arodowych Targów w Poz zobaczymy na stoiskach Szwajca
naniu. Wyznaczone tereny zosta rów, Szwedów, Duńczyków, Frań
ły dokładnie wykorzystane we cuzów, Czecbosłowaków, Wę
dług tegorocznej imprezy pro grów i Austriaków. Firmy te nie
gramu zakreślonego na 10 ty reprezentują oficjalnie swoich
godni przed otwarciem Targów. krajów, lecz niemniej dokumen
Zanim przecięta zostanie wstę tują zainteresowanie chłonnym
ga przez przedstawiciela Rządu rynkiem polskim.
Rzeczypospolitej, przejdźmy ż w a ' W pawilonie głównym i w tak
wym krokiem przez pawilony i zwanym pawilonie „B “ a także na
place targowe.
terenach otwartych spotkają się
Zaczynamy od Gdyni, gdzie zagraniczni wystawcy z naszymi
specjalnie uwypuklony ma być, eksporterami i importerami, przy
zgodnie z założeniami Komitetu gotowanymi do zawarcia na miej
Ekonomicznego Rady M inistrów,' scu szeregu transakcji. Z naszej
eksportowo-żeglugowy charakter strony uplasowały się w Gdyni re
MTG.
nomowane -placówki przemysłu e
Tuż, zaraz prży wejściu do e- letroitechnlcznego, papierniczego,
fektownej „wieży“ , głównego pa cementowego, drzewnego i paliw
wilonu — wzrok nasz zatrzymu- płynnych,
je się na plastycznych mapach i
Ryba ma głos.
tablicach, ilustrujących linie roz
Tamże w Gdyni, osobną grupę
wojowe, technikę i osiągnięcia stanowi nasze rybactwo, rybny

przemysł przetwórczy i przemysł
spożywczy.
Najokazalej wystąpią: Centra
la Rybna, uzbrojona ostatnio we
wspaniałe samochody - chłodnie
(semitrailery) oraz „Społem“ . Cen
trala Rybna zmieniła na czas Tar
gów swój nowowzniesiony nad ba
senem Prezydenta magazyn na
pawilon targowy. „Społem“ zaś
ulokowało się w znajdującym się
po przeć'wnej stronie basenu bu
dynku GAL-u, znacznie poszerzo
nym przez własną dobudówkę.
Całości obrazu .działu gdańskich
pierwszych MTG dopełniają Zjed
noczenie Stoczni Polskich i Stocz
nie Rybackie zajmując 6wymi eks
ponatami obszerne tereny po pra
wej stronie wyżej wymienionego
•basenu i na jego wodach.
W Sopocie w najbardziej atrak
cyjnym i ruchliwym punkcie — w
rejonie mola spacerowego, naj
więcej miejsca zajęły bogate asor
tymenty naszej wytwórczości ar
tystycznej, sztuki-ludowej, galan
teriii włókienniczej i Innej oraz
rzemiosł.
Ten krótki przegląd terenów
pierwszych MTG nie wyczerpuje
peltrego obrazu imprezy, której
realizacja aczkolwiek nie była la
twa, kładzie w istocie trwały ka
mień węgielny pod instytucję Mię
dzynarodowych Targów Gdań
skich, mających być z czasem
dźwignią naszego eksportu i na
szej morskiej polityki gospodar
czej.
B. W. Święcicki.
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Szczecin w 1947 r. A leja Niepodległości. Na lewo widoczny gmach Urzędu
Pocztowego

Foto J. F. Świteź

Wracają polskie statki

Regulamin administracyjny dla wystawców Akcja kpt. Kubina daje dobre wyniki
w czasie trwania i . T. G.
DLA WYCIECZEK ZBIOROWYCH
TERENY Targów są otwarte od dnia
5 sierpnia br.
PAWILONY WYSTAWOWE otwiera
się dla wystawców codziennie o godz.
8 rano i zamyka o godz. 21. Wystawcy
do godziny 8.45 wSinn/i sprzątać swoje
stoiska. Po czym pawilon sprząta służ
ba MTG. Pawilony otwiera się i zamyka
komisyjnie, po zamknięciu pawilonów
milicja i MTG plombują drzwii wejścio
we i wyjściowe.
OBSŁUGA STOISKA
Obsługa informacyjno - handlowa sto
isk winna składać się z osób kompetent
nych. Każdy wystawca winien mieć w
czasie trwania Targów swojego przed
staw dęła, mogącego udzielić wyczerpu
jących i wiążących informacji oraz w
miarę możności, władającego przynaj
mniej jednym z obcych języków.
POGOTOWIE TECHNICZNE
Na terenie MTG czynne jest pogoto
wie stolarskie oraz elektrotechniczne.
Normalne doprowadzenie pionu na stoi
sko wynosi zl 1.500 plus opłata za insta
lację, zależnie od je j wielkości i wyko
nania oraz oplata za zużyty
Poza tym Zarząd MTG służy
com w każdej chwili fachową radą za1
równo w technicznym jak i artystycz
nym kierunku.
KOMISJA AKCEPTACYJNA — czyn
na na terenie Targów w Gdyni od godz.
9 do godz. 18 z przerwą na obiad od
14 do 15, decydować będzie każdorazo
wo o dopuszczeniu transakcji importo
wej iub eksportowej oraz potwierdzać
wszelkie transakcje kupna i sprzedaży za
warte ną MTG. za dewlizy i waluty ob
ce.
URZĄD POCZTOWO - TELEGRA
FICZNY otwarty będzie na terenie Tar
gów od godz. 9 do godz. 20.
TELEFONY
Dla wygody PT. Wystawców założo
ne będą telefony za zwrotem kosztów,

których wysokość zarówno za instalację
jak l za eksploatację zostanie ustalona po
założeniu. Przy połączeniach mlfdzymia
stowych rozmowy przeprowadzane * te
renów MTG mają zagwarantowane
pierwszeństwo.
RADIO
Czynne na terenie Targów nadaje au
dycje reklamowe za opłatą wg. cenni
ka. Biuro obsługi radia czynne jest od
godz. 9 do godz. 20.
POSTERUNEK KOMISARIATU M I
LICJI OBYWATELSKIEJ czynny na te
renie MTG bez przerwy.
*
STRAŻ POŻARNA czynna całą dobę.
♦
FOTOGRAFOWANIE dozwolone jest
po uprzednm uzyskaniu zezwolenia w
Dyrekcji MTG.

Od dłuższego już czasu za granicą,
a szczególnie na terenie Niemiec, pra
cuje specjalny delegat Głównego Urzędu
Morskiego, zajęty wynajdowaniem i re
windykacją przedwojennych jednostek
pływających, zabranych w okresie w oj
ny jjrzez., Niemców.
*
To odpowiedzialne zadanie z powodze
niem wykonuje kpt. żeglugi wielkiej Ku
brn, przywracając nam coraz to nowe
jednostki.
Nie jest to bynajmniej sprawa łatwa.
Panoszący się jeszcze w zarządach por
tów niemieckich hitlerowcy utrudniali
pracę na każdym kroku. Ale upór i
świadomość słuszności żądań zwycię
żały.
Toteż na liście rewindykowanych jed
nostek widnieje coraz więcej pozycyj.
W ostatnim, okresie, nie licząc „Robura V II" i całego szeregu pracujących
już w portach polskich holowników i
statków o większym tonażu, udało się
odzyskać kuter pilotowy „P ilot 4", lo-

dołamacze„Ferse“ i „Narutowicz“ , ku
ter .rybacki „Gdy 44“ , dwie motorówki
portowe, cztery jachty pełnomorskie:
„Hetman“ , „B ystry“ , „O rlik" i „Boże
na“ ; kuter hydrograficzny „Latarnik“ .
Odnaleziono także najsilniejszy holownik
portu gdańskiego „Huragan".
Rewindykacja jest już zasadniczo na
ukończeniu. Wiele jednostek już odna
leziono a tera® trwają pertraktacje o
ich przekazanie. Jest to zadanie, które
wymaga czasu.
Na trudności napotyka kpt. Kubin je
dynie ze ©tatkiem „Lewatit II“ , który
obecnie eksploatuje Marynarka B rytyj
ska, Trudności w przekazaniu tego stat
ku wynikają stąd, iż statek ten po za
braniu przez Niemcy, wcielony był do
floty wojennej, jako baza zaopatrzenio
wa dla lodzi podwodnych. Z tego też
tytułu Anglcy, mimo, że wiedzą, iż sta
tek jest, własnością Polski, zatrzymują
go u siebie.
Po za „Lewantem 11“ kpt Kubin po-

Pomysłowość i energia polskiego konstruktora

-¿ ’.1 świeci swój tryum i na Pa-Fa-Wagu
We wrocławskiej Państwowej Fabry
ce Wagonów uruchomiono — po raz
pierwszy w Europie — produkcję ten
drów systemem taśmowo - montażo
wym. Przeznaczono do tego celu olbrzy
mią, 20.000 m sześć, liczącą halę, wyre
montowaną częściowo jeszcze w maju
br. i przystąpiono od razu do produkcji.
Obecnie w tym dziale zatrudnia się 190
pracowników, którzy są w stanie w y
budować miesięcznie 12 tendrów W
m'arę uzupełniania asortymentu przyrzą
dów przewiduje się podniesienie produk
cji do 25 sztuk na miesiąc, przy pjący
na jedną zmianę.

Montaż tendra na taśm:e daje kolosal
ną oszczędność na robociźnie, bo wyma
ga przeciętnie 3.000 godz. roboczych do
wykonania jednego tendra, a więc prze
szło 30 proc. mniej niż nip. w fabryce
Cegielskiego. Co więcej — pozwala on
na zatrudnienie większej ilości robotni
ków nie w pełni wykwalifikowanych, co
obecnie, wobec dającego się odczuwać
braiku fachowców, jest szczególnie waż.
ne. Organizacja pracy jest tego rodzaju,
że każda grupa wykonywa określoną ro
Przed Sądem Wojskowym DOKP — , magazynier. Dostawcami^ kożuchów byli botę na swoim odcinku, nie potrzebując
Łódź stanęło ośmiu funkcjonariuszy Bogołęcki i Osimowicz, którzy zasiadają znać całokształtu pracy.
Okr• Kolei Łódzkiej, oskarżonych o po na lawie oskarżonych, oraz Lewandow
Równie ważna jest mechanizacja pro
pełnienie nadużyć podczas dostawy ko ski i Falkowska, którzy zbiegli w nie dukcji. Poszczególne części wykonują
wiadomym
kierunku.
żuchów dla pracowników Kolei Państwo
automatycznie maszyny Według szablo
Na całej tej transakcji DOKP — Łódź nów, a zadaniem robotników jest tylko
wych w Łodzi.
Jak wyn ka z aktu oskarżenia, Mini straciła około 4 milionów zł. A. Dzię- montaż części składowych i obsługa ma
sterstwo Komunikacji przydzieliło DO borski pobiera! prowizje od dostawców szyn.
ogółem „zarobił“ 393.500 zl., Cz. Lis
KP — Łódź w grudniu 1946 r. 10 mil.
Fakt, że obecny upaństwowiony prze
zl celem zakupu kożuchów dla kolejarzy. | otrzymał „w prezencie _od jednego
mysł, potrafi nietylko zwiększać produk
W skład komisji zakupów weszli: kierów j kupców kożuszek wartość. 1U.UUO zl, a cję, ale także unowocześniać ją, dowo
nik Wydz:ału A.prow zacji i Zaopatrzę- ; oskarżony T. Lisik, pracownik magazy dzi wielkiej pomysłowości ' wielkiej ener
nu _ A. Dzięborski, kierownik robót w j nów Nr 6, za pośrednictwo pobrał 84 000 gii polskiego konstruktora.
Parowozowni Głównej Łódź Kaliska — ! zl. Oskarżeni brali udział w licznych liZwłaszcza znamienne jest, że tego ro
J. Katrfńsk’, przedstawiciel Wydziału j bacjach, urządzanych przez dostawców.
dzaju inowację zastosowano właśnie we
Aprowizacji i Zaopatrzenia — C. Lis. ! Wina wszystkich oskarżonych została
Do komisji nie , powoiario żadnego całkowicie udowodniona na podstawie ze Wrocławiu, właśnie na Ziemiach Odzy
skanych, w fabryce odbudowanej w
rzeczoznawcy z, branży kożuszniczej. i branych
dołączonych do aktów mateprzeciągu zaledwie 2 lat z gruzów.
Ogólem zakupiono 432 kożuchy zlej ja- ralów.
Prawie wszystkie części składowe ten
kość po wygórowanych cenach. Tran-.
Rozprawie przewodniczy mjr. Jandra wyrąb a się na miejscu z wyjątkiem
sport przyjęli'- Witold Grabowski z i czięelę, oskarża prok. mjr. Kanel
wózków, które dostarcza fabryka w Cho
,(te)
Wydz. Zasobów i Jan Wnukowski — I

rzowie i wypukło prasowanych części są na konstrukcji niemieckiej z zasto
płaszcza tendrowego, które sprowadza sowaniem szeregu umocnień i ulepszeń.
Mieszczą one 30 m sześć. wody. System
się z Poznania, z fabryki Cegielskiego.
Produkcję wózków podejmie Wrocław montażu ilustruje może najlepiej za
ska Pa - Fa - Wag jeszcze w bieżącym mieszczony poniżej szkic schematyczny.
Oczywiście nie rościmy 6ob:e pretensji
roku, we własnym zakresie.
Tendiry, które produkuje fabryka, typu co do ścisłości proporcji poszczególnych
D43 i D30 tzn. beczkowe, wzorowane części rysunku.
»ob.p.lgJflrW?-

) cbrabTgrkł

Tych kożuchy nie zagrzały
bilionowa alert w BOK --Łódź

tor gfcfwny-i

Lis, Lisik i spółka na ławie oskarżonych

Na 5 taśmach (a) wyrabia się tzw. czterokołowych wózkach — próbę ha
podzespoły tzn. poszczególne części ten mulców.
Na koniec gotowy już tender wędru
dra, jak przegrody wodne, żeberka,
skrzynie węglowe itp. Znajdujące się je do komory lakierniczej (i) skąd mo
obok obrabiarki (b) wyrabiają części po że jechać w świat.
Jak widać praca jest w ten spćlsób
trzebne do montażu podzespołów.
Spawanie pudła wodnego odbywa się zorganizowana, że żaden ruch pracow
na rusztowaniach (c), gdzie zakłada się nika nie' idzie na marne. Z kupy nie
kształtnych
blach i żelastwa, od etapu
również skrzynie węglowe.
,
..
.
. d
o
etapu, powstaje na drodze taśm doDalszy ciąg montażu ma miejsce na sj(onały, lśn ący lakierem tender
biegnącej cyklicznie taśmie głównej (d).
Możemy być dumni z naszej fabryki,
na której dopasowuje się coraz to mniej pym bardziej dumni, że Pa Fa - Wag.
sze detale. Potrzebnych części armatury uruchamia jeszcze w bieżącym roku,
itp. dostarczają obrabiarki (e : f).
nowy dział produkcji.: budowę wagonów
W następnym etapie robi się próbę pocztowo . bagażowych,
wodną, a po osadzeniu tendra na 2
Jan Popiel

szukuje jeszcze polskiego statku „ Le
wa nt II I“ , który według opowiadań,
miał być zatopiony na morzu północnym,
jednak ta wersja nie jest sprawdzona
oficjalnie.
Niezależnie od rewindykacji statków,
kpt. Kubin poszukuje wywiezionego z
polskich portów sprzętu technicznego i
urządzeń portów. Szczególnie chodzi ta
o dźwigi gdyńskie. W tej akcji kpt Kub n poszczycić się może także poważny
mi sukcesami, gdyż wiele już dźwigów
odnaleziono -i przesiano do Polski:
Poza rewindykacją statków, do czyn
ności kpt. Kubina należy również zakup
sprzętu statkowego ; techncznego z .de
mobilu amerykańskiego. O ta tn o nade
szły do portu szczecińskiego i gdyńskie
go 4 barki desantowe, które mogą słu
żyć jako promy, względnie, po wymon
towaniu motorów nadają się jako przy
stanę dla żeglug).
O trudnościach w przesyłaniu tego
sprzętu mówi najlepiej fakt, że podczas
transportu barek w pobliżu portu Istat
w Szwecji jedna z nich uległa awarii i
ratownicy szwedzcy uważali ją za stra
coną. Kpt. Kuib nowi nie ¡»zostawało
nic innego, jak zostawić barkę na ska
lach. Szczęśliwym trafem jednak na po
moc przypłynęła radziecka ek pa ratow
nicza, która przy pomocy polskich holowników „Rekin“ i „Posejdon“ urato
wała barkę. Ściąganie jej trwało 13 dn*
i jest bezsprzecznie zasługą, ekipy ra
dzieckiej.
Uratowana w ten sposób barka po doholowaniu do Gdyni oddana została do
stoczni w Pleniewie, gdzie poddana bę
dzie remontowi.
(S t.)

Z MIAST I WSI
SOBIERAJ — INNYM PIEKŁO
Marla Sobieraj, właścicielka restaura
cji w Rawie Maz.
została ukarana
grzywna 10 tys. zł za brak cennika.
TRZY NOWE OGNISKA STONKI
ZIEMNIACZANEJ
Jedno z nich odkryto w gminie Bo.
gacice (woj. śląsko • dąbrowskie), dru
gie w woj. lubelskim, trzecie w pow Wo
łów (woj. wrocławskie). Trzecie ognisko,
odkryte obecnie — stanowi szóste z kor
lei na terenie kraju.
NAJWYŻSZE ODZNACZENIE
HARCERSKIE OTRZYMAŁ
GEN. ZAWADZKI
W okolicy Głuchołazów odbyło się u.
roczyste wręczenie tow. gen. Zawadzkie
mu złotego harcerskiego krzyża zasłu
gi. Przy tradycyjnym ognisku tow. Za
wadzki wygłosił harcerską gawędę, po.
czym nastąpiła dekoracja 9 zasłużonych
harcerzy. Tow. wojewoda zwiedził kolo
nie i obozy harcerskie i wyraził wielkie
zadowolenie z ich stanu.
FORMALIK NIE JEST FORMALISTĄ
W Bydgoszczy ukarany został Leon
Formalik, właściciel sklepu rzeźnickiego, który podobnie jak większość rzeź»
ników bydgoskich, nie uznaje formalno*
ści i uparcie nie ujawnia cen na swoich
wyrobach.
ŚMIERĆ. KTÓRA POWINNA BY6
OSTRZEŻENIEM
W Toruniu cala rodzina Thielów, skla
dająca się z 8 osób, ciężko zatruła się
mięsem, pochodzącym z n^kwalnego uboju. Jedna osoba zmarła, stan reszty
nie budzi nadriał.
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Ze wszystkich krańców świata - w Pradze
Otwarcie Światowego Festivalu Młodzieży
(Korespondencja własna)
Była godzina jedenasta wieczorem — i rają konkretnej cielesności w śpiewie w jednakowych stalowo - białych uibra
pora,, w której nasze miasta pow-ojenne tej dla wszystkich nas zrozumiałej pio- ■niech delegację młodzieży polskiej. Hu
śpią już na dobre, Ale rozświetlone ne- 6enki:
ragan prawdziwego entuzjazmu zerwał
onaimi ulice Pragi były przepełnione fa- i
„Ne melem, ne melem
®,ę, gdy na stadion wkroczyła delegacja
tającym tłumem, cale — rodziny — o j.
Sobrela nam woda mim*
młodzieży radzieckiej, — gdy pod wielcowie. babki i maleńkie dzieci — 6ie Nazajutrz było uroczyste otwarcie admi sztandarami z portretami Lenina i
działy na brzegach chodników. Pierw- Festiyalu. Po południu nad Pragą prze i Stalina, pod flagami 16 republik związ
śle wrażenie owego pierwszego cieple ł szła letnia burza
chłodny wietrzyk ko kowych wmas zerowali przede tawfcele
go lipcowego wieczoru naszego w P ra-jjiysal okalające stadion im. Masaryka fla- bohaterskiej młodzieży narodu, nieugię
|g i 45 narodów, których młodzież b ie - tego w walce o pokój.
: rze udział w Festivalu,
Niepodobna wyliczyć wszystkich dele
60 tysięcy Prażan na trybunach pow gacj;. Pokaźna grupa młodych A n g listało w porywie entuzjazmu, gdy na rów niosła transparent „Niech żyje
stadion wkroczyła otwierająca def ladę nasz Festival — symbol naszej jednoś
uczestników Festivalu niewielka grup ci". Najliczniejsza delegacja — m ło .
ka micdych Hisz.pan, dzierżących oilb. dzieży francuskiej zaprezentowała pięk
rzymi trójkolorowy sztandar ' Republik: no kostiumów ludowych Owernii obok
Hiszpańskiej.
kombinezonów górniczych z Nordu —
Była w tej defiladzie wzruszająca w :tala ją owa szczególna serdeczność,
kolejność. Za Hiszpanami szM mlodz która ótacza wszędzie naród RobespierGrecy w czerwonych czapeczkach i bia re‘a, Marat i Gabriela Peri. Szła też
łych plisowanych spódniczkach — przy mlodz.eż wszystkich krajów Skandynaw
pominając w ten sposób, że faszyzm w stkich, młodzi Amerykanie z Kanady,
Europę nie zestal jeszcze wykorzenić - Stanów Zjednoczonych,. Meksyku i Bra
ny, że walka trwa.
I zyjit.
A zarazem za nim. — wałcząca mło
— W imieniu Światowej Federacji
dzież koiomalna: Indonezyjczycy nie Młodzieży Demokratycznej Witam Was,
śli transparent „Republika Indonezyjska : delegatów na Festival. Przybyliście ze
wolna i niezawisła — pozostanie nią na wszystkich stron świata, by zademon lawsze!“ .^ Pod sztandarem ludowej Re. strować Waszą jedność i Waszą wolę
publiki Vietnam u szli
przedstawiciele do walki o lepszą przyszłość, o pokój—
milionowej organizacji młodzieży V ie t, tymi słowami otw-era Festival Prezynamskiej, za nimi szli Koreańczycy i dent Światowej Federacji, 28-letn'i de.
Burmańczycy. W czerwonych fezach putowany francuski Guy de Boyssno.
szli przedstawiciele młodzieży Algie
Na maszt wznosi się flaga zielona,
ru, Egiptu, Sudanu i Marokka.
Szl' przybrana wstążkami wszystkich kolo.
M lodżTif rumuńska wykonuje
Murzyni z Trynidatu, Gambii i A fryki rów tęczy — to sztandar Federacji —
swój taniec narodowy
Południowej.
symbol młodości, braterstwa, nadziei.
dze — to była nieustająca serdeczność
W jednym szeregu kroczyła mlodz.eż j
*
tego szpaleru ludzkiego, wzdłuż które, żydowska : arabska Palestyny. W jed - 1 Przemawiają jeszcze krótlko miody
go przechodziliśmy, poznawani dz~ęk; nym szeregu szła ml-dzeż hinduska i : Hiszpan i Grek, Indonezyjczyk i Chin
muzułmańska Indii. Brytyjska zasada im 1czyk, Francuz i Amerykanka, Anglik i
wielkim polskim orłom na piersiach.
Drugie wrażenie to było owo ściska, pertallstyczna: .Dziel i panuj“ wzięła w , Rosjanin. A w czasie tych przemówień
delegacja młodzieży greckiej wchodzi
jące gardło wzruszenie, które nie omi łeb na tym Festivalu.
Szła wolna młodzież krajów derraokra j na dach trybuny głównej i rozwijając
nęło nikogo, kio znalazł się na Świato
c jł ludowej: Aflbanił, Jugosławii, B u ł transparent z lakonicznym
napisem:
wym Festi valu młodzieży w Pradze.
garii, Rumunii, Węgier, Polski j Cze - i „Grecja“ , ustawia się na tte flag; b ry ty j
Wlaśne stanąłem w tłumie obok mło
chosłowacji. Burza oklasków i skando. skiej i amerykańskiej — • wymowny sym
dego Algierczyka, kędy dźwięk fanfar
walnie imienia' „T ito “ towarzyszyły . boi oskarżenia im perta lizmów.
i tysiące różnokolorowych światełek pa
przemarszowi
młodych Jugosłowan, j
Wiec kończy 6ię już w kompletnym
pierowych Lampionów oznajmiło nad „Polsko — na zdar!“ , „Polsko — na ; mroku. A potem przy blasku reflekto,
ciągane nocnego pochodu młodzieżowe
go w tę noc przed otwarciem Festiva zdar!“ — potężna fala okrzyków i okla rów — niebywale widowisko z okresu
aków powitała pięknie prezentującą się włoskiego Odrodzenia „Campo di Bolu.
Francuzi szli jakimś długim wijącym
się wężem splecionych ramion, śpiewa,
iąc „La jeune Garde“ . Brunatni Hindusi
w długich białych szatach krzyczeii
„na zdar“ , i Hiszpanie, i Vietnamczycy,
i Amerykanie. „Na zdar“ od.pow adała im
rozentuzjazmowana ulica czesika.
„Dzień różnych narodów
Jednym marzeniem żyjemy.™“

rentino“ — Na stadion wkracza 400 stu
dentów włoskich w kostiumach z XVI
wieku, w zbrojach z palkami i halabarda
mi, przy dźwięku fanfar i werbli. Mło.
dy murzyński śpiewak 0 ‘Connor wspa
niałym basem śpiewa p.oeemki Haarie
mu — nowojorskiego ghetta m urzyń.
skiego. Mecz piłki nożnej między Cze
chami a Jugosłowianami przy świetle
elektrycznym ku powszechnemu aplau.
zowi zakończony wynikiem remisowym.
I wreszcie do świtu — szalona, nie
pohamowana zabawa' taneczna, krótkie
urywane spotkania chłopców i dziew cząt z przeciwległych krańców kuli ziem
sklej, porozumenie często jakimś spe.
ojalnym volapuckiem — łamaną fra.n cuszczyzną, angielszczyzną, „słowiańsz.
czyzną“ , mimiką i gestykulacją — cóż
znaczą jednak przeszkody
językowe,
gdy serca młode i biją wspólnym ry t
mem — jedności i braterstwa ludzi, któ
rzy uchwyc li tchnienie wolności.
HENRYK HOLLAND

ZE Ś W I A T A
DZIWNI

MĘŻOWIE ZAU FAN IA
ANGLOSASÓW
Poseł do brytyjskiej Izby Gmin, L. J.
Solley, który niedawno odwiedził Triest,
ogłasza szczegółowe dane o mianowaniach, dokonanych przez anglo - ame
rykańskie władze wojskowe, rządzące,
jak wiadomo, tym miastem.
M. In. mianowani zostali:
Na stanowisko dyrektora szkól
dla
nauczycieli — niejaki Quarantu(tti, któ.
ry do ,r. 1943 był generalnym inspekto
rem szkól włoskich w TRZECIEJ RZE.
SZY.
Na stanowisko głównego inspektora
policji — niejaki Pisciotta, za Mussoliniego pełniący funkcje KIEROWNIKA
POLICJI POLITYCZŃZNEJ w tymże
Trieście.
Na stanowisko sędziego niejaki dr
Anasisopoii, który był OFICEREM ŁĄCZ
NIKOWYM FASZYSTÓW WŁOSKICH
PRZY REINERZE, OSTATNIM N IE 
MIECKIM GAULEITERZE TRIESTU.
Na stanowisko głównego doradcy So
juszniiczej (anglosaskiej) Administracji
Wojskowej dla spraw szkolnictwa sło.
weńskiego — niejaki prof. Baraga, 'któ
ry został w Lublanie skazany zaocznie
na śmierć ZA WSPÓŁPRACĘ Z N IEM .
CAMI i znęcanie się nad aresztowany
mi antyfa*szystami.

W idok ogólny Stadionu im. Masaryka w chw ili otwarcia Festwahi. To środku
delegacja radziecka, na lewo od n ie j delegacja mongolska i polska

Raźnia broni w czasie wojny

— potężnejącą falą narastała ta pieśń
bo wa Światowej Federacji Miodzie ży, śpewana we wszystkich chyba językacn świata —
'

„...W te ciężkie groźne lata
O szczęście wałczyć idziemy
Na różnych ziemiach świata
Na morzach i oceanach“ .

ZAWÓD DLA BOGATYCH
Zawód sąd/owski jest zawodem dla
bogatych Conajmniej w Wielkiej B ry.
tan i. Wynika to niedwuznacznie z I;c<.b
ankiety przeprowadzonej przez Wydz.ał
Psychologii Uniwersytetu w Manche
ster.
Przeszło połowa sędz'ów, którzy z o 
stali objęci ankietą, (nie zajmowała się
pracą zarobkowa
przed
osiągi j em
dwudziestego t yortego roku życia
Tylko 4 proc. z pośród nich było syna
mi robotników iizycznych.
Czy można dziwić się, że sądy, któ
rych personel rekrutowany jest w ten
sposób, wykazują mało zrozumenia dla
położenia i sposobu myślenia robotni ków, a za to bardzo dużo — dla in te 
resów ludzi bogatych?
PO PROSTU — TANDETA
Angielscy marynarze skarżą się bar
dzo na statki amerykańskie, tzw. „Liber
ty Sh.ps“ , budowane w czasie wojny i
dostarczane sojusznikom. Za wymaję.
c:e 200 takich statków płaci obecne An
glia rządowi amerykańskiemu dwa mi kuny dolarów miesięcznie.
Marynarze angielscy tw'erdzą, że licz
ba wypadków i awarii na tych statkach
rośnie w niepokojącym tempie. Na 22
statki, które w ciągu ostatnich 5 mie
sięcy ub. r. „zgubiły“ swe propellery —
było 20 ,,L'berty Ships“ (pozostałe dwa
były TEZ wojennej amerykańskiej pro
dukcji). Kompanie okrętowe, używające
tych statków boją się, że mogą się na
nich załamać pokłady.
Także flota wojenna angielska nie
jest zachwycona amerykańskimi dosta
wami. Torpedowce, jakie otrzymała ona
w zamian za wydzierżawienie USA przez
rząd brytyjski szereg baz morskich na
terenie Imperium, mają tą przykrą wła
sność, że LUBIĄ SIĘ PRZEWRACAĆ.
TOPIĄC SWĄ ZAŁOGĘ.
Słowem — taradenta.
CZY SIĘ DOWIEDZĄ?
Para redaktorów amerykańskich, p.
Eugeniusz Pulliam z żoną, właściciel«
grupy p’sm w stanach zachodnich USA
udali się do Londynu, by wyjaśnić, dla
czego Ameryka jest tak niepopularna w
Europę. Chcą oni wyrobić sobie zdanie
w tej sprawie w ciągu 28 dni pobytu w
Anglii.

Olbrzymia baza metalurgiczna ZSRR w czasie pokoju

Rozwój Uralu w lalach władzy Radzieckiej
W r. 1941 Niemcy zajęli główne ośrodki ciężkiego praemysiu w euro.
pejsikiej części ZSRR. Nie tylko Niemcy, ale .wielu z ich ówczesnych prze
ciwników w świeci? kapitalistycznym sądziło, że iw ten sposób została ziarna,
na siła oporu piaństwa radzieckiego, a Armia Czerwona pozbawiona stałego
dopływu brom i amunicji.
Stało się wręcz przeciwnie. Z miesiąca na miesiąc, z roku na rok rosła
liczba ciężkich czołgów, artylerii ciężkiej i najcięższej, samolotów, amunicji
wszelkiego typu, rzucana przez A rm ię Czerwoną do walki. Potok stałi
płynął, zdawałoby się, bez kresu i za tym potokiem stali szła naprzód Armia
Czerwona — AZ DO ULIC BERLINA. A trzeba przypomnieć, że mniej
niż 10 pr c. uzbrojenia Arm ii Czerwonej pochodziło t dostaw sojuszoiaąych.

delegacja młodzieży greckiej

W latach stalinowskich pięciolatek
szybko rosło uprzemysłowienie Związ
ku Radzieckiego. Do 1941 r. przemysł
Związku Radzieckiego przewyższał dzie
slfctokrotnie przemysł carskiej Rosji z

K u law iec odźyl

rolku 1913, a jeżeli chodzi o budowę m* gate złoża przeróżnych rud i m inera,
szyn, to nawet 25 razy. Przemysł ra - łów oraz olbrzymie zakłady przetwórcze*
dziecka wyprzedziwszy Anglie i Niem,
, .
,
,
,
/
J
^
Inne duże centrum przemysłowe —
cy stanął na pierwszym miejscu w Eu.. \ .
,
ropie. Ale jeszcze w szybszym tempie i rejon D °ITfc™
ki ~ graniczący z rok
rósł przemysł Uralu.
ntozym Kazachstanem, .posiada potężne
Gdy wybuchła wojna przemysł uraJ-, z'toża rudy żelaznej. Perspektywy jego
ski ogromnie wzrósł. Ze strefy przy. rozwoju gospodarczego są bardzo du frontowej^przeniosły się na wschód set że. Świadczy o tym szybki rozwój no
wo odkrytych złóż w Ajatskie. Na ca
łej przestrzeni od Miassa do Magnitogoreka istnieją możliwości
odkrycia
licznych nowych złóż rudy żelaiznej.

Jeże! można ochrypłym gardłem od
dać ból narodu i wcię do walki, to od.
dan to chyba najmocniei na ulicach
Pragi młodzi Grecy. Większość z nich
przedostała się na Festival z wolnego
skraw.ra swej pęknę: ojczyzny — z par
tyzanckiego kraju generała Markosa.
Wołali: „Anglosa6i — z Grecji precz“ ,
skandowali imię „Markos“ , które 6iało
się symboem umiłowania wolności iw y
trzymalości w walce — jako tatkie pod
jęte zostało przez statecznych Prażan
i przez impulsywnych młodych Italczyków.
Ale Festival nie jest tylko gigantycz
nym międzynarodowym w,ecem w obro
nie pokoju i przeciw faszyzmowi. Jest
świętem radości życia, nieodłącznej od j
młodości. Jest nieustannie trwającą za
bawą j wielkim koncertem i olimpiadą
sportową — jednocześnie.
Kiedy nocny pochód doszedł do s ta .
dionu na Sokoln — skończyły się o.
k rz y k . Wielotysięczny tłum młodzie
żowy rozlał się po olbrzymim stadionie.
Przez megafon słychać muzykę jazzo
wą, ałe wnet jugosłowiańskie „kolo“
Budowa Odlewni stali w hucie czelabiń skiej na Uralu. Jest to jedna z większych hut, które buduje się obecnie w Z w.
tańczone i śpewane wspólnie przez mlo
Radzieckim, zgodnie z Planem Pięcioletnim
dych Jugosłowian — byłych partyzan że np. CZOŁGI I DZIAŁA BYŁY N IEM AL WYŁĄCZNIE WŁASNEJ, R A.
kt potężnych fabryk i zakładów prze
tów Tiło j młodych Chińczyków — o.
DZIECKIEJ PRODUKCJI.
becnych żołnierzy demokratycznej ar.
mysłowych wraz z obsługującymi je ro
toiSta! jest ważna w czasie iwajny. Nie jest mniej ważna w czasie pokoju.
mi Mao - T6e - Tunga, pfizez młodych
botnikami. Rozwinęło się też nowe
Fabryki, które w czasie wojny produkują czołgi, czy ciężkie działa, mogą
Holendrów i piękne dziewczęta z Ind-odownie two, w które zainwestowano mi
w czasie pokoju wyrabiać maszyny wszelkiego rodzaju, mogą podnosić bo
nez : — zagłuszyło dźwękl tanga.
Kardy rubli. W jednym tylko roku 1943
gactwo kraju.
A gdz eś w kącie stadionu kilkadzie
Skąd szły w czasie wojny radzieckiej czołgi i dolała, pociski i saznołotył
oddano do użytku 2 nowe piece hutni
siąt młodych Czeszek i Czechów usiadło
Opowiada o tym artykuł członka Akademii Nauk ZSRR, S. G. StrumiRna,
w koło i śpiewa tęskne czeskie p:o6en.
cze w Magniitogorsku. Produkcja ener,
który z pewnymi skrótami przedrukowujemy z pisma radzieckiego „Ogonłok“ .
ki ludowe — po chwili śpiewają już z
gil elektrycznej wzrosła o setki m ilio 
nimi Polacy i Bułgarzy i Ukraińcy — i
Pokłady gómegio Uralu posiadają nse dzaju muzeum mineralogiczne, w któ
słowa o słowiańskim braterstwie nabde- wyczerpane skarby. Jest to swego ro- rym przedstawione są prawie wszyst nów KWH.
Ogólna produkcja przemysłowa Dra
kie pierwiastki tablicy Mendelejewa.
lu wzrosła podczas w ojny 3 i pół raza.
W warunkach systemu radzieckiego
Ural stał się główną kuźnią broni.
UraS osiągnął niebywały rozwój.
Dziś, przed Uralem stoją nowe zada
Jeszcze do czasu drugiej wojny świe nia — odbudowa zniszczonych przez
towej wybudowano na Uralu pomad 200
wojnę obszarów Związku Radzieckie potężnych zakładów
przemysłowych.
goPowstały wtedy Dolno . Tegilskie za
Urateka kuźnia broni po przebudowa
kłady budowy wagonów, czelaibińskie niu się na produkcję pokojową, staje
zakłady budowy traktorów, kombinat się już jednym z najważniejszych o.
Berezraikowski, jeden z najpotężniej - środków budowy maszyn w Związku
szych chemicznych zakładów przemy - Radzieckim, dostarczając mu jednoczę
słowych Europy do chwili wybuchu dru śnie żelaza, materiałów drzewnych 1
głej wojny światowej i wiele innych, produktów chemicznych, które przyczy
wśród których tytko jedna gigantycz. niają się do zwiększenia urodzajności
na huta w Mdgnitogorsku produkuje radzieckich pól.
kilkakrotnie więcej metalu, niż 90 sta
Ural obejmuje obszary posiadające
rych fabryk uralskich produkowało do różnorodny stopień rozwoju gospodar
wybuchu Rewolucji PaidzieriAowej.
czego. Związane jest to z rozmieszczę,

Defihtje

Zapewne mianowano tych panów po
to, aby łatwiej było wykorzenić faszyzm
w Trieście. Znają oni tak dobrze meto
dy pracy faszyzmu, że nie powinnoby
być im trudno wykorzenić jego reszt,
ki — GDYBY TYLKO CHCIELI.
A co będzie, jeśli wykorzystają swe
doświadczenia, aby budować NOWY fa
szyzm, budować go NA NOWO?

Twierdzą niektórzy, że Goebbels, ku
lawy arcymistrz kłamstwa Trzeciej
Rzeszy, popełnił samobójstwo w płoną
cych ruinach Berlina. Ponoć są na to
dokumenty, świadkowie, dowody...
Ale kiedy czyta się prasę zagranice
ną, doprawdy chwilami ma się w ątpli
wości, czy przypadkiem kulawiec nie
ząaranżował tylko w sposób genialny
pozbrów swego samobójstwa, aby w rze
czywistośei prowadzić dalej swą dzia
łalność — pod firm ą „obrońcy zachod
n ie j cyw ilizacji” .
Jest na S y cylii bandyta imieniem
Giuliano. Bandyta —- z gatunku K R Y
M IN A L N Y C H . Za Mussoliniego był
Istnieją 'perspektywy odkrycia n o . jednym z szefów sławnej „m a fii” sy
wych złóż miedzi w południowej czę cylijskie j, nieuchwytnym, choć obecnym
zawsze tam, gdzie to było potrzebne
ści Uralu, która geologicznie została faszystom. Okazał się ' on jednak
mało zibadaoa.
uchwytnym dla p o lic ji
Republiki
W łoskiej, która wsadziła go do krym i
Złoża rud aluminiowych -w rejonie
nału. Niedługo w nim, posiedział —
Kamieńskim są też dostatecznie duże. wypuszczono go na polecenie A M G O T
Mato zbadane tereny południowego Ura — sojuszniczych (anglosaskich) władz
wojskowych.
ta kryją w sobie prawdopodobnie boga
Dlaczego wydano takie polecenie? Nie
te złoża przeróżnych rud i minerałów.
wiadomo.
Wiadomo natomiast, że Giuliano,
5.1etni pfan gospodarczy dokładnie owkrótce po swym wyzwoleniu, zorga
kreśla drogi dalszego rozwoju gospo.
nizował bandę, która zajęła się ju ż
da-rczego Uralu. Największe .penapekty
. .
. ,
tylko grabieżą i szantażem, ale tak.
wy posiada właśnie Ural południowy. “ e ^polityką” .
, .
, - ,
,
.
1 lenoszego maja br. banda Giuliano
Pokazn® _zloza rud zekznych znajdują ostrzelała
z karabinów maszynowych
W rejonach Ajat, Dżeltygara, w pa- pochód pierwszomajowy w Palermo
śmie górskim Kujbas — Uwal, i w rejo- i
°d je j kul dziewięciu uczestni
i z , - , ...
kow pochodu, a ponad trzydziestu zome Komarowe . Zigazmskim. W p a -, stało ciężko rannych.
śmie górskim Uczaly — SJbaj — Bilawa j
Po takim wstępie Giuliano w ypłyzinaleziono zfoża rud miedzianych,, a w n<$ Tuz
szerokie wody.
masywie Kimpensajskim znaleziono ru.
Z y ^ z L S ó T d o Z a lk i'm
dę niklu. Rejony przylegające do rejo śmierć i życie ż komunizmem, ponoć
nu Orek, posiadają bogate złoża glinki ^ zalewającym całe Włochy. „M ym je-

g; - rwałej, kwarcyty,
astfal-tyty ftp. „■manifeście” bandyta — jest stworzeUral południowy posiada surowce po _ j nie niepodległego państwa sycylijskie■ 19°, zorganizowanego na zasadach za
trzebn® dla rozwoju kolorowej meta
chodniej demokracji” .
lurgii i zwiąizanycH ,z nią innych gałę
9? r ° zum,ie on pod tym i „zasada
zi przemysłu.
mi i Zapewne metody gangsterów z
Chicago „zachodniego”
odpowiednika
W toku 5rłatek stalinowskich rozlbu. „m a fii” .
dowana zostanie znacznie sieć transpor . ^ e ,coę ciekawe, że Giuliano znajdu
tu, elektryfikacja, przemysł lekki, prze je wciąż jeszcze protektorów, którzy
uważają, że ehs-herszt „m a fii’ może
mysi spożywczy itp.
, lm fi? przydać, ‘o chraniają go, zaopaRany rozwoju gospodarczego połud . tru ją w pieniądze, broń, dają mu druniowiego Uralu przewidują
powstanie karnie, pozyjalają „działać” .
potężnej gospodarki rolnej w rejonach! Tlzem wobeci takiego Giuliano był
mialst oraiz gospodarstwa rybnego ńa j e l i t o ^
^ esse\ 5 którego Goeb■B
zrobił hitlerowskiego „ świętego"t
ziorach rejonu Magmtog
a.
Marnym szczeniakiem, wyduszającym
Ural, jest tak bogaty we wszelkiego P° Var? marek od drżących przed nim
rodzaju surowce, że jego rozwój jest »dziewczynek” i masakrującym za goz najbairdzie? ważnych zadań !
uKcy
kie’
niem źródeł surowcowych. W pierw  ijednym
J y . ,
De
i•
rjoś komunistę. A ten od razu z karaszym szeregu kroczą cztery stare o- budowmetwa Związku Radzieckiego na : binów maszynowych w jasny dzień z
,manifestem” w ręku...
kręgi przemysłowe Uralu: Swierdlowski, nattiższe 3 tab 4 pięciolatki.
S. G. STRUMIŁTN
i - 9 ° ^ ied^cie.’ cz” to nie Goebbels odMokotowski, Czelabiński j Ztatoustow.
! zyi, i>D pobić własne rekordy ?
ski. W nich znajdują eię zarazem bp-.
członek Akademii Nauk ZSRR
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OGŁOSZENIE
Wolne są do objęcia w Starostwie i Wydziale Powiatowym
w Choszcznie stanowiska:
1) referenta ogólno - administracyjnego,
2) referenta karno - administracyjnego,
3) referenta społeczno - politycznego,
4) inspektora samorządu gminnego,
5) pow. instruktora pożarnictwa,
6) dwóch buchalterów,
7) leśnika dyplomowanego.
Osoby reflektujące na powyższe stanowiska proszone są
o składanie podań wraz z życiorysami i odpisami dokumentów
do Starostwa Powiatowego Choszczeńsklego, poczta Choszcznc,
woj. Szczecin.
Starosta Powiatowy
1927
ChoszczeMd

PRZETARG NIEOGRANICZOMY
Ministerstwo Ziem Odzyskanych sprzeda w drodze przetargu
ffpftowenro niżej wymienione motory, części samochodowe oraz
samochody:
samochód „Ford“ V -8 Nr rej A.98809
1)
„
„Ford“ V -8 Nr. rej. A.09811
2)
„
„Wanderer“ 6-cyl. Nr rej. B.06037
3)
4)
n
„Wanderer“ 6-cyl. Nr. rej. B.05443
5)
w
„Opel Adam“ 4-cyl. Nr. rej. B.02249
6)
„
„Adler“ Nr rej. B.03956
7)
„D.K.W .“ 3/4 tonny
8) 2 kotły typu wojskowego przenośne
9) 90 szt. prądnic 12 volt Bosch (nowe)
10) 9 motorów samochodowych różnych marek
11) 1 tokarka 3 m zdekompletowana
Wyżej wymienione przedmioty oglądać można w garażach
Ministerstwa Ziem Odzyskanych przy ul. Kazimierzowskiej 21
do dnia 12 sierpnia 1947 r. Oferty należy składać w zalakowa
nych kopertach niefirmowych z napisem „Przetarg na samocho
dy i części“ do dn. 12.VII1.1947 r. do godz. 10.30 rano w lokalu
Ministerstwa Ziem Odzyskanych ul. Litewska 10, Wydział Go
spodarczy pak. Nr 11. Otwarcie ofert nastąpi tegoż dnia o godz.
11, w wymienionym lokalu.
Ministerstwo Ziem Odzyskanych zastrzega sobie prawo wy
boru oferenta oraz unieważnienia przetargu bez podania przy
czyny.
Oferty nieuwzględnione pozostaną bez odpowiedzi.
1923

O g ło szen ie o p rze ta rg u
Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Warszawie ogłasza
przetarg nieograniczony na wykonanie budowy szopy stolami
elektrotrakcyjnej na st. Grochów.
Oferty w zalakowanych kopertach należy składać do godz.
12-ej dnia 11 sierpnia 1947 r. do skrzynki ofertowej w Wydzia
le Drogowym przy ul. Wileńskiej 2/4, gdzie w godzinach urzę
dowych można otrzymać bliższe informacje oraz podkładki do
składania ofert.
Do oferty należy dołączyć kwit Kasy Dyretocyjnej na wpłacone
wacHum w wysokości 2% zaoferowanej sumy.
1919
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Obowiązkiem Waszym wynikającym z dekretu Rady M inistrów z dnia
3-II-1947 r. o obrocie bezgotówkowym jest posiadanie rachunku
czekowego lub bieżącego w instytucji finansowej
O TW IER A JC IE W IĘC R A C H U N K I WE W ŁASN YM

Poszukuje kierowców samochodowych

w majątkach rolnych.
zdecydowanych

„Spółdzielczym Banku Kupiectwa i Drobnego Przemysłu“

PRZETARG NIEOGRANICZONY

P rz e ta rg n ie o g ra n ic z o n y
Państwowe Zakłady Samochodowe N r 2, Warszawa - Praga,
ul. Mińska 25 ogłaszają przetarg nieograniczony na:
1. Wykonanie robót budowlanych adaptacyjnych w bud. Nr 11
PZS-2 wadium zł 40.000.—
2. Urządzenie instalacji dla światła i siły w bud. Nr 11 PZS-2
wadium zł 10.000.—
3- Urządzenie instalacji dla siły i światła w bud. Nr 13 PZS-2
. wadium zł 15.000.—
.
4- Ułożenie sieci kablowej na terenie PZS-2 przy ul. Mińskiej
25 Wadium zł 10.000.—
przy ul. Mińskiej 25.
Podkładki przetargowe za zwrotem kosztów otrzymać można
w Wydz. Inwestycyjnym PZS-2 przy ul. Mińskiej 25 w godz
9 12, gdzie również udziela się bliższych objaśnień.
Oferty w zalakowanych kopertach z napisem jak w punkcie
1
3> } Podaniem terminu wykonania roboty i pokwitowaniem
stwierdzającym złożenie odpowiedniego wadium w kasie PZS-2,
należy złożyć do dnia 14 sierpnia 1947 r. do godz. 12, o której
nastąpi otwarcie ofert, w Wydz. Inwestycji PZS-2.
PZS-2 zastrzega sobie prawo wyboru oferenta bez względu
na wynik przetargu, rozdzielenia ofert między kilku oferentów
oraz unieważnienie przetargu bez podania powodów.
1920

w Warszawie

wozy

Zgłoszenia tylko dobrych

zamieszkać na prowincji.

ciężarowe
fachowców

Warunki wg umowy

zbiorowej dta pracowników rolnych. Oferty składać w Centrali

z ogr. odp.
W ARSZAW A, U L. K RU CZA 47a
Inform acje i czynności bankowe codziennie od g. 9 do 14-ej

„Agriki", Warszawa, Marszałkowska 8.
1926

1928
C Z A S O P I S M O
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Państwowy Instytut Elektrotechniczny w Warszawie ul. Ko
szykowa 75, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie
dwóch tablic rozdzielczych laboratoryjnych.
Oferty w zalakowanych kopertach z napisem: „Oferta na wy
konanie tablic rozdzielczych“ należy składać do dnia 20.VIII.
br. do godz. 12 w pokoju Nr 401 Państwowego Instytutu Elek
trotechnicznego w W -wie przy ul. Koszykowej 75.
Bliższe informacje oraz podkładki przetargowe mogą oferenci
otrzymać w Zakładzie Grzejnictwa Elektrycznego — Państwo
wego Instytutu Elektrotechnicznego w W -wie pokój Nr 418 IV
piętro, (w terminie od 4 do 8 V III br. w godz. 11 — 13).
Do oferty należy dołączyć kwit na wpłacenie wadium w wy
sokości 1% sumy kosztorysu na konto w B.G.K. Nr 725.
Otwarcie ofert nastąpi dn. 21.V III br. o godz. 12 w Zakładzie
Grzejnictwa Elektrycznego Państwowego Instytutu Elektrotech
nicznego w Warszawie.
Państwowy Instytut Elektrotechniczny zastrzega sobie prawo
wyboru z przetargu oferenta bez względu na cenę, częściowe
uwzględnienie oferty oraz prawo całkowitego lub częściowego
unieważnienia przetargu bez podania przyczyn i bez prawa od
szkodowania.
Oferty nieuwzględnione pozostaną bez odpowiedzi.
1918

Wychodzi od stycznia 1947 r.
Prenumerata roczna 450 zł
Redakcja i Administracja:
Warszawa, ul. Chocimska 14 p. 34. Konto P.K.O. 1-4629.
1856
Ogłoszenie Ob. Prezydenta Miasta Szczecina o obowiązku
zgłaszania pozwoleń na prowadzenie pojazdów mechanicznych.
W oparciu o przepisy zawarte w rozporządzeniu Ministrów:
Komunikacji, Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych
t Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 14 maja 1947 r. o obowią
zku zgłoszenia pozwoleń na prowadzenie pojazdów mechanicz
nych (Dz. U. R. P. Nr 38/47 poz. 191) oraz na podstawie zarzą
dzenia Urzędu Wojewódzkiego z dnia 9 lipca 1947 r. Nr Mot.
R. P. 2-0-25-2/2956/47 podaję do wiadomości co następuje.
1. Wszyscy posiadacze pozwoleń na prowadzenie pojazdów
mechanicznych, zamieszkali na terenie miasta Szczecina, powinni
w terminie od dnia 20 lipca 1947 r, do dnia 20 października
1947 r. przedłożyć w Zarządzie Miejskim m. Szczecina posiadane
pozwolenia do zarejestrowania.
2. Celem dokonania zgłoszenia należy złożyć w Zarządzie
Miejskim deklaracje w 2-ch egzemplarzach na drukach, które
otrzymać można w Zarządzie M ’ejskim m. Szczecina, Wydzia)
Techniczny, Referat Motoryzacyjny, I piętro, pokój 89. Do dekla
racji należy dołączyć posiadane pozwolenie na prowadzenie po
jazdów mechanicznych oraz potwierdzenie miejsca zamieszkania
kierowcy przez Władzę Kwaterunkową.
3. Pozwolenia nie potwierdzone do dnia 20 października
1947 r. podlegają odebraniu.
Prezydent Miasta
wz. (—) Inż. Władysław Kotowski
1862
Wiceprezydent Miasta

Ogłoszenie o przetargu
Państwowa Centrala Handlowa w Żyrardowie ogłasza prze
targ nieograniczony na wykonanie w lokalu Powszechnego Do
mu Towarowego, reperacji dachu, bliższe informacje oraz pod
kładki otrzymać można w Agenturze P.C.H. w Źyradowie przy
ul. Wysockiego Nr 3.
Oferty w podwójnie zalakowanych kopertach bez znaku firmy
z napisem „Oferta na reperację dachu dla P.D.T. w Żyrardowie
przy ul. Wysockiego Nr 3“. Należy składać do dnia 11.8.1947 r.
do godz. 12-tej, o której to godzinie nastąpi otwarcie ofert. Do
oferty należy dołączyć:
1. Pokwitowanie kasy oddziału P.C.H, na wpłacone wadium
przetargowe w wysokości 5% sumy oferowanej, względnie
dowód zwolnienia od obowiązku złożenia wadium.
2. Odpis Świadectwa Przemysłowego, upoważniającego do
prowadzenia robót.
Ag. P.C.H. w Żyrardowie zastrzega sobie prawo dowolnego
wyboru oferenta bez względu na sumę przetargu oraz prawo
uznania, że przetarg,nie dał wyniku, jak również prawo zwięk
szenia lub zmniejszenia ilości wykonania robót
1916
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SPOŻYWCZY“

poświęcony sprawom naukowo - technicznym
i gospodarczym przemysłu spożywczego

O g ło s z e n ie o p rz e ta rg u
Państwowy Instytut Elektrotechniczny w Warszawie ogłasza
przetarg nieograniczony na wykonanie elektrycznej maszyny
hamowntezej.
Oferty W zalakowanych kopertach należy składać do dnia
ll.V III. br.. do godz. 12, w pokoju Nr 401 Instytut ul. Koszykowa
75, gdzk również udzialane będą bliższe informacje dla oferen
tów. Otwarcie ofert w dn. 11.V III. br. godz. 12.
Państwowy Instytut Elektrotechniczny zastrzega sobie prawo
wyboru oferenta bez względu na wynik przetargu względnie
częściowe lub całkowite unieważnienie przetargu bez podania
przyczyn I prawa do odszkodowania.
1917
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Ogłoszenie o przetargu
Centrala Handlowa Przemysłu Chemicznego ogłasza przetarg
na dostawę i montaż 2-ch dźwigów dla gmachu Centrali w W ar
szawie przy ul. Młodzieży Jugosłowiańskiej 18.
ślepe kosztorysy za zwrotem kosztów i informacje można
otrzymać w Oddz. Budowlanym C.H.P.Ch. przy ul. Młodzieży
Jugosłowiańskiej 18, III p„ od dnia 2.8.1947 r. w godz. 8— 12.
Oferty należy składać w zalakowanych kopertach w Oddz.
Budowlanym w godz. urzędowania do godz. 10 dnia 14 sierpnia
1947 r. Do oferty należy dołączyć dowód złożenia wadium w go
tówce lub w papierach wartościowych, uznanych przez Minister
stwo Skarbu na sumę 2 proc. od sumy kosztorysowej, wystawio
ny przez Wydział Finansowy C.H.P.Ch. lub dowód zwolnienia
od obowiązku złożenia wadium.
Otwarcie kopert nastąpi dnia 14.8.1947. o godz. 12 w Oddz. Bu
dowlanym przy ul. Młodzieży Jugosłowiańskiej 18. Przy wypeł
nianiu kosztorysu firmy winny podać ilość dni roboczych potrzeb
nych do wykonania robót. Pożądany jak najkrótszy termin.
Centrala Handlowa Przemysłu Chemicznego zastrzega sobie
prawo:
a) unieważnienia przetargu bez podania powodów! ponoszenia
z tego tytułu jakichkolwiek odszkodowań,
b) swobodnego wyboru oferenta bez względu na wynik prze
targu.
1922

na

Państwowy Bank Rolny w Warszawie ogłasza przetarg nieo
graniczony na roboty remontowo - budowlane przy odbudowie
i rozbudowie budynku mieszkalnego Il-piętrowego przy ul. św.
Rocha Nr 7 w Białymstoku.
Informacji udziela Sekcja Techniczno - Budowlana Państwo
wego Banku Rolnego w Warszawie, ul. Nowogrodzka 50 pokój
Nr 424 IV piętro.
Składanie ofert do dnia 12 sierpnia br. do godz, 10-ej w Sekcji
Techn.-Bud. Państw. Banku Rolnego w Warszawie — otwarcie
nastąpi o godz. 11-ej tegoż dnia.
Wymagane wadium 1% sumy kosztorysowej.
Państwowy Bank Rolny zastrzega sobie prawo zwiększenia
1 lub zmniejszenia ilości robót, wyboru oferenta bez względu na
| wysokość oferowanej sumy, unieważnienia przetargu bez podania
j przyczyn, jak również prawo uznania, że przetarg nie dał wyniku.

Centrala Handlowa
Przemysłu Chemicznego
w Warszawie, ul. Młodzieży Jugosłowiańskiej 18
teł. 883-16, 883-18, 868-57, 874-53.
Skrót telegraficzny: „C H E M IA “
dostarcza w każdej ilości po cenach jednolitych dla całego kraju

PBZETARG 5 ' r n s K A R I C Z O I T

Ubezpieczalnia Społeczna w Gdańsku ogłasza przetarg nie
ograniczony na dostawę:
a) łącznicy telefonicznej, automatycznej, przystosowanej do
obsługi od 30 do 50 aparatów wewnętrznych, 5 linii miej
scowych, 6 linii sznurowych z prostownikiem,
b) baterii akumulatorów, z aparatem do kontroli oraz baterią
dodatkową,
c) 30 do 50 aparatów telefonicznych biurkowych
Cena obowiązuje loco Ubezpieczalnia Społeczna Gdańsk, ul.
Wałowa 14b.
Oferty na całość dostawy lub poszczególny rodzaj należy
składać w zalakowanych bez znaków firmowych kopertach za
opatrzonych w napis: „Oferta na dostawę łącznicy“ pod adre
sem Ubezpieczalnia Społeczna Gdańsk, Plac Wałowy 15d pokój
32, do dnia 11 sierpnia 1947 r, godz. 11-ta po czy nastąpi ot
warcie ofert.
Oferta obowiązuje w ciągu 30 dni od dnia otwarcia,
Do. oferty należy dołączyć kwit wadialny na sumę zł 10.000,
(złotych dziesięć tysięcy) złożoną na konto 1006 — Ubezpieczal
nia Społeczna w Gdańsku — w Banku Gospodarstwa Krajowe
go Oddz. w Gdańsku wzgl. do kasy Ubezpieczalni Społecznej
w Gdańsku.
W wypadku nieprzyjęci» oferty złożone wadium zostanie
zwrócone natychmiast.
Ubezpieczalnia Społeczna w Gdańsku zastrzega sobie prawo
dowolnego* wyboru oferenta bez względu na wynik przetargu,
prawo częściowego korzystania z oferty jak również unieważnie
nia przetargu bez podania powodów oraz zobowiązania pono
szenia jak! :hkolwiek odszkodowań z tego powodu, prawo uzna
nia, że przetarg nie dał dodatniego wyniku oraz przeprowadze
nie w okresie ważności o fe rt dodatkowego przetargu pomiędzy
wybranymi oferentami.
Gdańsk, dnia 29 lipca 1947 r.
t
\ Dyrektor

1924

(W. Lippert

FORMALINĄ 40*/'
Cena dla detalistów w Oddziałach C.H.P.Ch. — 275 zł za 1 kg
Dla półhurtu rabat.

KLEJ DEKSTRYNOWY
I
'

Cena dla detalistów w Oddziałach C.H.P.Ch. — 126 zł za 1 kg
Dla półhurtu rabat.

KLEJ Z MĄKI KARTOFLANEJ
Cena dla detalistów w Oddziałach C.H.P.Ch. — 88 zł za 1 kg
Dla półhurtu rabat.
Sprzedaż w Oddziałach i Pododdziałach C.H.P.Ch.:

|

Warszawa — M łodzieży Jugosłowiańskiej 18
teł. 883-18, „Chemohurl,“
Ł ó d i — Ż w irk i 11/13, tel. 168-54, „C hem ohurt“
K atow ice — Sokolska 4, „Concordia“ , tel. 319-87
Jelenia Góra — Plac B ieruta 5, tel. 22-55
„Chemia“
Szczecin — Ks. Jarom ira 12, „C entrohem "
K raków — św . A n n y 2, tel. 573-31, 595-50
„C hem ia“
Gdańsk - - Wrzeszcz, M a te jk i 4, „Centrochem “
teL 4-13-08.
Bydgoszcz — Mazowiecka 31/33, „Chem ia“
tel. 10-87
Poznań—M ickiew icza 28, tel. 18-66, „C hem ohurt“
Radom — Limanowskiego 9, „C hem ia“
teL 16-24
L u b lin — Buczka 4, tel. 11-33, 10-22, „Chem ia“
—* L u b lin , skrz. poczt. 50
Częstochowa — A l. Kościuszki 28 m. 2
„Chem oprodukt“ , tel. 24-13, 20-75
W rocław — Komandorska 18
Inow rocław — K r. Jadw igi 29, tel. 13-85
Włocławek — Szczęśliwa 2
Białystok — Warszawska 69
Olsztyn — Daszyńskiego 2.
1949
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S zk ic e m e d io la ń s k ie
(Korespondencja własna)
Mediolan ¡powita! nas marszem a Akty.
Nie — nie by! on odegrany specjalffie
aa naszą cześć. Ale tak e if ziożylo, że
usłyszeliśmy go w gcdzktie naszego
przybycia.
Wpro6t z jednego z mniejszych dwór
ców: Sanoto Chr ¡stophorę — pojechaliś
my tramwajem do katedry mediolań _
skiej. Bo już od Werony na nasze zapy
tania o Mediolan i jego godne zwiedze
nia zabytki nieodmiennie
„W Mediolanie — to tylko katedra,
tedra jest piękna. No i w Scala“ .
A jednak nie katedra była najpięk „
rfejsza w Medkterie. Najpiękniejsze by
ło to oo się działo przed katedrą. Na
ogromnym płaou przed katedrą zyykia
danym koiłorowymi karrdenia-mi odbywa
ła się jaikaś piękna scena z opery. Nie
widzialna orkiestra grała marsza z A łdy. Biało, czerwono, żółto ubrane dziew
częta krążyły, tańcząc wokół katedry.
Kobiety w jaskrawych sukniach, z pęka
mi różiwkolorowych kwiatów we w ło 
sach, przy paskach i w rękach. Czarno
1 biało ubrani mężczyźni, niektórzy w
czymś w rodzaju 'kasków na głowie, in
r i w cylindrach, I oni przystrojeni kwia
tam i, zielenią, gałęziami drzew porna _
rańczowych. Szeregi były nierówne, bo
między
ludźmi kroczyły powolnym,
świątecznym krokiem osiołki przystro
jone od 'kopyt do oczu tak jaskrawo, że
zastanawteffhsmy się dłuższą chwilę, czy
to pięknie pocięty papier,
czy żywe
kwiaty. Były to kwiaty. Wszyscy
—
nawet osiołki — ®złi do taktu, a gdy ostatnie dźwięki orkiestry
umilkły —
•rozległ się śpiew.
Staliśmy klika chwil oczarowani barw
nością I muzyką. A było tak, jak gdyby
tutaj w Mediolanie ctóełeśmla się jakaś
scena z pięknie wystawionej opery, i
spełniły się marzenia wielu muzyków o
wyprowadzeniu artystów ze scen na o ,
twartą przestrzeń, J.uż, już chcieliśmy
porównać to widowisko do wagnerow skłch oper w Bayruth, gdy usłyszeliśmy
za naszymi plecami rozmowę o nowym
arcybiksupie. Ałeż, to była procesja!
Nie mogliśmy się dowiedzieć dokład
nie, z jakiej odbywała się okazji, czy z
powodu śmierci arcybiskupa, czy też
intronizacji nowego w pdętoęj katedrze
mediolańskiej. Widzowie, których' liczy
iiśmy na dziesiątki tysięcy interesowa
li się — jak i my zresztą pięknością wi
«łowiska no i śpiewem.
Stojący obok
nas 'tęgi Włoch wystukiwał takt lasecz
ką i mruczał melodię pod nosem, W pew
mój chwili machnął ręką i przepychając
się przez tłum poszedł — orkiestra nUe
grała po Jego myśii. Ttum widzów pod.
dawał melodię tym z procesji, a oni pod
chwytjrwail fą i zgwtaie już rozbrzmię
wała nad całym placem, ł tu jak w We
necjg pomiędzy hidinń i osiołkami chwia
ły aię m clenktah nóżkach gołębie.

podlatywały czasem, by przysiąść na
Ten jest wiolki, majestatyczny, na
— O, mocni są jeszcze faszyści u n&$
chwiłę na czyimś rairtieniu, czy na pawający strachem, to teń pierwszy w kraju, dodaje nasz rozmówca, jak się
grzbiedie osiołka.
jestt zgodny z pojęciami p Bogu ludu óikazuje, członek partii komunistycznej.
włoskiego. Tego ludu, który swoje w i ¿Na początku trochę schylili głowy, ale
RODAKÓW ROZMOWY
no chrzci nazwą „Laorśma Ghristi“ , teraz .znów podnoszą. Nieźle im się po
— No, Stefan, jak ei się ten baje po przeklina w napadzie gniewu Madonnę wodzi u mas w kraju — dodaje z góry
doba — słyszymy nagle w znanym nam, i wszystkich świętych, sprzedaje
na ęzą — pod wysoką protekcją anglo nadwiślańskim narzeczu.
prędce malowane kredką na ulicy wize amerykańską.
— Niczego, można wytrzymać
— runki świętych w 'bardzo ludzkich po
Przecież my nie możemy u siebie roz
pada odpowiedź — trochę tego tam się zach ; scenach. Góżfoy się to u nas dzia wiązać najbardziej nabrzmiałej bolącz uzbierało. Dalszy ciąg rozmowy prowa io, gdyby ktoś wypuścił na rynek wi ki: „kwestii rolnej“ .
Azony jest w nieznanym nam narzeczu no pod poetyczną nazwą: „Łza Chry
I Włoch, upewniwszy się przed tym
złodziejskim. Wdajemy się w rozmowę stusa?". O publicznym przekinaniu św. w naszej z nim jednomyślności w wielu
z rodakami, choć daliśmy sobie uroczy, Jana w razie niedostania się do tramwa sprawach, opowiada nam o nędzy chło
sfe słowo, że pobyt we Włoszech ma jtt wolę wcale nie wspominać.
pa włoskiego, o -bezrobociu w miastach,
być urlopem od wszystkich bolączek e0 niskich zarobkach robotnika.
*
migracji polskiej.
Obyczajem turystów,
uważających, 1 Kilkadziesiąt rodzin włoskich włada
Rodacy
iodacy to dwaj w sile wieku rnężczy że gospodarze powinni: oprowadzać ich ogromnymi połaciami kraju. Gaje po
żni. Jeden z ogromną, czarną czupryną, po swoim domu zaczepiamy sympatycz marańcz i cytryn, pola winogronowe,
bez dwóch padców u prawej ręki, przez nie wyglądającą parę Włoską z prośbą pola niskiej, włoskiej pszenicy, całe
otwartą koszulę widać było liliowy rysu o pokazanie nam osobliwości Medioia - piękno wisi włoskiej podziwiane przez
nek na piersi. Jakiś okręt. Obie ręce nu. Stajemy się powodem kłótni małżeń nas w dolinie Padu należy do niewiel do łokci miały skromny tatuaż: główtei skiej — cna bowiem uważa, że trzeba klej garstki obszarników. A chłopi pra
¡kobiece, kotwice, skrzyżowane noże. nam .pokazać centrum
miasta., e on cujący przy winobraniu, uprawie potma
Drugi był malutki a płaską, brązową chciałby nas prowadzić gdzieś na boiska rańczy, orce i stewie to tylko dzierżaw
twarzą, w czekoladowej marynarce % sportowe i korty tenisowe. Godzimy ich ey. Obszarnik włoski mieszka zazwy
wielką kiścią bzu w butonierce.
jednak propozycją zwiedzenia centrum czaj w pięknym pałacu w dużym mieś
Obaj — jak się okazało — czekają obok którego jesteśmy, a potem, przy cie, z© swych włości zna jedynie zamek
już od kilku godzin na pociąg sanitar rzekamy naszym mediolańczykom obój na wsi i przylegający doń park. Pobiera
ny Kraków — Włochy, który ma przy rżeć równeż wszystkie sportowe osobH on od swych dzfeżawćów — chłopów
Obecność w Moskwie dyl. PUWF,
jechać po repartiantów. „Tymczasem— wości miasta. Centrum Mediolanu — 5Ó proc. dochodów z uprawy roli.
i
PW
taż. T. Kuchara, stała się wspól
państwo rozumieją — trzeba
trochę zupełnie nie zniszczonego wojną jest
Nasi przewodnicy mediolańscy umoż
przypatrzeć się temu włoskiemu raarocfc handlową dzfe’micą, o pięknych sfcle - liw ili nam zwiedzenie jednego z obszar nym mocnym i cennym ogniwem, które
wi i coś nie coś zarobić“ — odzywa się pach wysokich kifkupiętirowych domach. nłczych pałaców. Marmurowe, .piękne powiązało sport polski z bratnim spor
z porozumiewawczym uśmiechem ten W sklepach jest wszystko, o czym mo schody, szerokie westibule, drzwi' % kry tem radzieckim. Pierwszy prawdziwie
czarny.
gą marzyć elegancko kobiety ¡ m ęż ształowych szybek oprawnych w złoto,
poważny i planowy kontakt został na
A maleńki pyta nas o stosunki w Pol czyźni.
pięknie malowane' sufity i kobierce, ko
wiązany. Dyr. Kuchar przeprowadzi sze
&ce i powtarza znaną nam śpiewkę o
, Nylony, kapelusz© borsalino, jedwa - bierce, kobierce.
NKDWD, Sybirze, o głodzie, bezhołowiu bie, drogie kamienie, krzyształy, srebra,
W trzypiętrowym pałacu o mnogości reg rozmów % przewodniczącym Między
i wszystkim najgorszym. Przekonany, wszystko w . wielkich ilościach, dobrych pokoi mięsaka .rodzina złożona z trzech związkowego Komitetu- do Spraw Wy
że to najoczywistsza prawda. — Ale gatunkach i bardzo wysokich cenach.
osób. — Nie ma nadziei na zmianę — chowania Fizycznego i Sportu Romano
wracam — kończy kładąc dłoń na p;erpowiada nam Włoch z żalem, gdy mu
WŁOSKIE
BOLĄCZKI
si — bo Ojczyzna wzywa. — Jest to
opowiadamy, o reformie rolnej u nas w wem i zostało postanowione, że rozwój
Kupujących w sklepach mało. Przecięt kraju. Trzeba by wziąć się? razem z so stosunków sportowych między Polską i
taik niewymownie 'komiczne, że w yb u 
chamy głośnym śmiechem* aż wokoło nego mediołańczyka nie stać na te cu cjalistami ..za to tałałajstwo — wybucha ZSRR opierać się będzie na corocznie
nas rozlegają się syki słuchających mu da. żeby się pocieszyć — bo i my mie z wściekłością. Bo widzicie — tłumaczy
zyki Włochów. Czarny jest trochę zde libyśmy na te piękne rzeczy ochotę, a. nam gonitwie — jak tytko idziemy ra ustalonym kalendarzu sportowym.
tonowany naszym śmiechem, aie malut le wiadomo — dewizy, wstępujemy na zem w jednolitym froncie — w ygry Kalendarz ten ustalać będzie Komitet
ki nie traci rezonu: — Byliśmy w Egip prawdziwe.włoskie lody do cukierni. Cu Warny. Tak było nf>. na Sycylii, gdzie w
do Spraw W. F. i Sportu w ZSRR, współ
kiernia
mieści
się
na
trotuarze,
pod
cie, Palestynie, Brazylii j Argentynie —
wyborach otrzymaliśmy około 43 proc.
rozprawiła daej — ale teraz Ojczyzna wielkim parasolem w niebieskie i c.zer wszystkich głosów. Ale wśród socjafi - nie ® P tłW F i PW, jako reprezentantem
wola nas. Będziemy pracować, bo wie wone pasy. Liżemy lody i obserwuje - stów oiie wszyscy są za jednością. całokształtu 6portu polskiego, zrzeszone
my Włochów.
my, jak jest zniszczona.
Nemu np. jest je j zwolennikiem, de go w KC ZZ, Zw. Sairiop. Chłopskiej,
Nasi Włosi, to robotnicy. On pracuje 5©st, silna grupa przeciwna mu. A póki
Częstujemy foh papierosami — w
słusznej obawie, że jeśli my tego nie w fabryce jedwabiu, ona jest tkaczką. tre ma naszych rządów, pdlty nie ma i . m i s t r z o s t w t e n i s o w y c h
zrobimy — sami saę poczęstują i żegna Signor CeuBi —■ to nazwisko n a s z ło sprawiedliwości.
my się. — „Państwo mogą być spokoj rozmówcy jest b. eiókWeotiny. Między
Rozmawiamy jeszeae długo. Powoli
ni — uspakaja nas aa pożegnanie ma innymi opowiedział nam o tym co się zapada zmrok, ulice Mediolanu jaśnieją
ły — tu sam: swoi i nic s łf Wam nie wydarzyło w roku ubiegłym: Oto taszy kofiordwytaj neonami, światłami w y
ści — a jest Jeb sporo w MedWąnle o„ staw, latarniami o tak jasnym świetle,
s to i« “ .
To „sami swoi“ pozwała nam się do panowałi więzienie, w którym przeby że przypominają pochodnie. To światło,
myślać, że mamy przed 6obą przedsta wało wielu ich zwolenników. Gztomko enie wystrojony tłum i krocząca oW międzynarodowych mistrzostwach
wicieli pewnego zawodu. A może, że wfe partii demokratycznych w cTiągu kil
nas para robotników poważnie za
łm
dni
szturmowali
więzienia,
w
'ko
ń
cu
ten
zawód . reprezentują
tu
tylko
stanawiająca się nad przyszłością ziemiłenisowych w Pradze .rozegrane zostały
„swoi“ ? Byłoby to dość nśepocłeezają- dali ustfenatum faszystom: albo w ciągu i l-udu włoskiego — jakże znajome nam ćwierćfinały mężczyzn.
kilku godzin opuszczą więzienie, afco
T. Brown (USA) zwyciężył Cernika
ce.
;st to. wszystko. Przecież to nasze, poił
wysadzą ich w powietrze. F&szyści o
(OSR) 6r3, 6:8, 6:4 Joltansson (Szwecja)
' oprawy do 1939 roku.
ŁZA CHRYSTUSA
puści i więzienie.
wygrał z Sibą (C8R) 4:6, 6:1; 6:0, drugi
ANNA LANOTA
Idziemy do Katedry. Na zewnątrz jest
Szwed Bergetón wyeliminował mistrza
cała szara i wygląda tak jakby.’ ktoś au
Polski Skonecłciego 4:6, 8:6, 5:4, a naj'sztywnfł szarym munem piękne, bruk lepszy gracz czechosłowacki Drobny
setekie koronki i ułożył je w wieżycz
zwycięży! lekko Australijczyka Harpera
ki i kopułę. Przywodzi na myśl również
6:1, 6:3. W półftaałach spotka się Brown
Ob. JAN PTASNIK. Podany przez kremowe, czy piankowe cuda w ysta
* Johanssonem i Bergełin z Dro:bnym:
Was fakt, że Hst miejscowy, wysłany w wiane czasem w ’ sklepach cułdenniW grze podwójnej mężczyzn para poł
czyoh,
a
będące
przedmiotem
dziecię
Warszawie 18 czerwca szedł 24 dni na
sfca została już wyeliminowana przez pa
sąsiednią prawie ulicę, jest jednakie od cych marzeń.
rę'czeską Drobny, Gęrnlik, w stosunku
Precyzyjność i lekkość . Katedry ®pra
osobntotty. Mimo znacznych usterek
poczta nasza, a zwłaszcza miejscowa, I wiają, że wydaje się, jak gdyby przy! siadła tylko na chwilę na placu med o funkcjonuje na ogół sprawnie.
| lańskim, a zaraz pofrunie dalej. A wnę
OB. MAKAREWICZ. Macie żal o to, trze jest inne. Poważne, majestatyez że zabawa w Straży Pożarnej trwała
ne. Piękne witraże, o czerwieni jalkigdy
do Czechosłowacji
tylko do godz. 24 — a nie jak to było by nasyconej krwią, przedstawiają s c ^
zapowiedziane na afiszach, przez całą ny z ewaogełi'.
„Wisła“ (Kraków) wyjechała do Cze
noc. Pewnie, że to nieładnie, że to pach
chosłowacji na 3 mecze piłkarskie. Pierw
Światło przedostające się przez nie
nie „kantem“ , ale w każdym razie, oby przepojone jest mrokiem i czerwienią.
sze swe spotkanie rozegrają krakowiacy
watelu, do Komisji Specjalnej sprawa ta Przy bocznych ołtarzach kilkunastu mo
ze znaną już w Polsce drużyną SK.
się nie kwalifikuje.
dlących 6ię. Bóg, którego wielbiono tam
„Nusle“ . 1
OB. JERZY PROCHNICKI, Żyrar w procesji, a ten z wnętrza Katedry —
dów. Po to, aby się starać o pracę, to dwie różne istoty. Tamten był sw oj
„W i6ła“ wyjechała w najsilniejszym
wcale n:e musicie znać nazwiska perso ski, bliski można sobie było poźartować
swym składzie, % Jurowiczem, Flankiem,
nalni ka.
w {ego obecności.
Mediolan. Ulica Sw. Wawrzyńca
Giergietem i Graczem na czele.
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Kontakt sportowy
między Polską a ZSRR został nawiązany

Dwaj Szwedzi, Czech i Amerykanin
w półfinale gry pojedynczej mężczyzn
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Odpowiedzi Redakcji

„W isła “ udała się

RICHARD WRIGHT

S Y ju m
Zgadł. Ten właśnie przyszedł po to, żeby
wszystko wyjaśnić. Było to regularne badanie.
Nic bez namysłu. Trzeba opowiedzieć całą, uło
żoną historią, każdy z faktów oddzielnie, ja k
by sobie nie zdawał sprawy z ich znaczenia.
Odpowiadać jedynie na pytania, nic od siebie
nie dodawać.
— Pojechała na wykład?
Spuścił głowę i nie odpowiedział.
— Mów że.
— W idzi pan, dopiero zacząłem pracę»*
— Co pod tym rozumiesz?
Pan Dalton podszedł bliżej, patrząc mu ostro
w twarz.
— Odpowiadaj na każde pytanie, Bigger.
— Tak, psze pana.
— Odwiozłeś ją na wykład?
Jeszcze nie odpowiadał.
— Pytam się, chłopcze!
•— Nie, psze pana. Nie odwiozłem je j na wy
kład.
— A tylko dokąd?
— No, jak tylko dojechaliśmy do parku, ka
zała m i zawieźć się do Loop.
— Co, więc nie na wykłady? — spytał pan

organizacjach młodzieżowych i związ
kach sportowych.
Ponieważ do końca sierpnia, PUWF
i PW ma przedłożyć swe wnioski
odnośnie spotkań w Polsce w roku 1948
— wyżej wymienione organizacje i
związki proszone są, aby do dni-a 20
sierpnia br. przedłożyły Państw. Urzędo
wi WF j PW swe propozycje dotyczące
nawiązania kontaktu ze sportem radziec
kim na rok 1948, określając daty i pro
gram konkurencji, mających odbyć się
w Polsce. Komitet do Spraw W. F. i
Sportu przedłoży ze swej strony .propo
zycje, dotyczące spotkań na terenie
ZSiRR.
Organizacje i związki, które do tego
terminu nie przedłożą swoich propozycji
— nie będą uwzględniane w kalendarzu
na rok 1948.

«

m

Dalton, a dolna warga obwisła mu w zdumieniu.
— Nie, psze pana.
—; Czemuś m i tego przedtym nie powiedział?
— Prosiła o to.
Zapadło milczenie. Piec huczał. W ielkie czer
wone cienie tańczyły na ścianach.
— Więc dokąd ją zawiozłeś — spytał B ritten.
— Do węzła, panie.
—- Co to znaczy do Węzła?
— Do Lakę Street.
— Pamiętasz może numer?
— Chyba szesnasty, panie.
— Szesnaście, Lakę Street?
•— Tak, panie.
— To Biuro Ochrony Praey — powiedział
Dalton, zwróciwszy się do B rittena — ten Jan,
to Czerwony.
— Jak długo tam była?
— Chyba z pół godziny.
— Co potem?
— No, czekałem w samochodzie.»
— Siedziała tam dopóki je j nie odwiozłeś do
domu?
— Nie, psze pana.
— Więc wyszła...

— W yszli, psze pana.
— Więc ten człowiek, Jan, b y ł z nią razem?
— Tak, panie! B ył z nią. Zdaje się, że po
niego wchodziła. Nic nie powiedziała, weszła
tam, została trochę i wyszła z nim razem.
— Potem odwiozłeś ich...
— On odwiózł.
—Nie prowadziłeś?
— Owszem panie, ale potem on chciał prowa
dzić i kazała mu oddać kierownicę.
Znów zapadło milczenie. Chcieli, żeby podmalow ał obraz, więc podmalował go tak, ja k sam
chciał. Drżał z podniecenia. M ógł im przecież
naopowiadać, co mu się żywnie podobało i nic
mu za to nie m ogli zrobić. Słowo idzie na sło
wo, a Jan b y ł przecież Czerwony.
— Czekałeś gdzieś na nich? — spytał B ritten,
łagodniejszym tonem.
— Nie, psze pana, byłem w wozie...
— Dokąd że pojechali?
M ia ł chęć opowiedzieć im , ja k mu kazali
siedzieć między nim i, ale pomyślał, że na to bę
dzie czas, kiedy będzie m ów ił o swoich uczu
ciach.
— No, pan Jan zapytał mnie, gdzie można
dobrze »jeść. Jedyne miejsce, gdzie jadają cza
sem b ia li, a które znałem, to było u K uchty E r
ny — wym ów ił bardzo wolno słowo „b ia li“ , że
by zrozum ieli, że wiedział, co to oznacza — na
Południowej Stronie.
— I tam ich zawiozłeś?
— Pan Jan prowadził, psze pana.
•— Jak długo tam bawili?
•— No, zabawiliśmy tam...
— Czyż nie czekałeś na n id i w samochodzie?

Zakłady Graficzne Robotnicze] Spółdzielni W ydawniczej ,,PRASA“ — W arszawa, Smolna l i -

5:7, 2:6. Para amerykańsko • austratijska Brown, Harper wygrała z parą czeską dr Hiik6, Matons 6:0, 4:6, 11:9.
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M ISTR ZO STW A P ŁY W A C K IE YYP
rozegrane będą w K rakow ie 2 i S
bm. Program zawodów przewiduje:
10Ó m st. dow., 100 m st. klas., 400
m st. dow., 3X10® m st. zmień., skoki
z wieży 5 m, 50 m w umundurowaniu
z granatem.
W JU G O S ŁA W II znajduje się obec
nie przeszło 800 towarzystw sporto
wych ł 1350 aktywów, gromadzących
ok. 300.000 czynnych sportowców. Plan
5-letniej odbudowy przewiduje w Ju
gosławii na inwestycje sportowe su
mę 900 m ilionów dinarów.
SCHEURER w ygrał mistrzostwo
Szw ajcarii w 10-boju, uzyskując 6.418
pkt.
Jego w yniki były następujące: 100
m — 11,7 sek.; 400 m — 54 sek.; 1.500
m — 4:52,5; 110 m p. pł. — 16,5 sek.;
wzwyż — 1,80 m; w dal — 6,84 m;
tyczka — 3,60 m; kula — 11,90 m;
dysk — 35 m ; oszczep — 42,53 m.

— Nie psze pana. W idzi pan, robiłem , co m i
kazali. Z atrudniali mnie przecież.
— Och, domyślam się — powiedział B ritten
— na pewno cię zaprosił, żebyś z n im i jadł?
— Nie chciałem, panie, przysięgam, że nie
chciałem. Ale poty nudził, aż z n im i wszedłem.
B ritte n odw rócił się, zatapiając nerwowo w
czuprynę palce lewej ręki. Potem znów zw rócił
się do Biggera.
— No i u p ili się, co?
— Tak, panie, p ili.
— Ile w ypili?
— Zdaje m i się, że bardzo dużo, panie.
— Potem odwiozłeś ich do domu?
<— Woziłem ich po parku, panie.
— I potem odwiozłeś?
— Tak panie. Około drugiej.
— Czy panna Dalton była bardzo pijana?
— No, nie mogła stać o własnej sile, panie.
Kiedy dojechaliśmy, musiał ją nieść po scho
dach — powiedział Bigger, spuściwszy oczy.
— Nie szkodzi, chłopcze, możesz nam wszy
stko opowiedzieć — powiedział B ritten. Bardzo
była pijana?
,— Była nieprzytomna — powiedział.
B ritte n spojrzał na Daltona.
— W tym stanie nie mogłaby sama opuścić
domu — powiedział.
— Istotnie nie mogła. — B ritte n spojrzał na
Biggera i ten m iał uczucie, że k ry je jeszcze podstępniejsze pytanie.
— No i co dalej?
Teraz może zacząć. Niech się coś nie coś do
wiedzą.

(d.c.n.)

