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Rząd USA chce zmilitaryzować Amerykę Łacińską !
a następnie podporządkować ją swoim pianom

IMPRESJEi
Z PROCESU KRAKO W SKIEGO

Ostrzegawczy głos Wailace a na łamach „New Republic”

Problem nowy, który w ypłynął świadczonymi innym obcym w y.
we czwartek, to stosunki między wiadom.
| Oto do Lodzi zjeżdża agent je 14.8. (PAP). B. w iceprezydent Stanów Zjednoczonych Hen f państw południowo - amerykańskich powiadają się za je j udziałem w kon W iN a UPA.
Stwierdzone zostało na podsta. 'dnego z obcych wywiadów dla pro
ry \YaIlace w a rtyku le na łamach ,,N ew Republic“ w zyw a delegatów na j dodatkow ym obowiązkiem dostarcze- ferencji, chociaż .dawniej sprzeciwiały
jm fe re n c ję am erj kańskich m in istró w spraw zagranicznych, któ ra rozpoczy I nia środków pieniężnych dla baz w oj- się temu, uważając Kanadę za agen wie dokumentów, że w r. 1945 ' j wadzenia
szpiegowskiej roboty.
na się 15 hm. w okolicach Rio dc Janeiro, by odrzucili p ro je k t rządu Tru- | skowych USA.
1946 istniały
kontakty
między j Wląftze Bezpieczeństwa posłanata A ngii.
mana w spraw ie standaryzacji uzbrój enia na p ó łk u li zachodniej.
Stwierdzając, że Stany Zjednoczone : W iN a UPA — kontakty nawiąza. ! w iają go inwigilować.
W iN do„P raw da“ wskazuje dalej na opór,
Wałlace tw ierdzi, że rząd amerykan dukowaną w Stanach Zjednoczonych ja k i napotyka ekspansja am erykań podporządkowują sobię, państwa po
ne z in icja tyw y WLY na p la tfo r-\ wiedział się o tym postanowieniu,
ski chce zm ilitaryzow ać A m erykę Ła i zapewnić kierow niczą rolę dla Sta ska w A rgentynie, na skutek starcia łudniow o - amerykańskie, operując
cińską, zaopatrzyć ją w broń, w yp ro - nów Zjednoczonych wśród państw Ą - z interesam i monopolistów angielskich. obiecankami pomocy gospodarczej, mie wspólnej w a lki polskich i U-j l ju ż idzie po lin ii winowskiego
„P raw da“ pisze: „Losy państw połud kraińskich faszystów przeciw Pol. ; w yw iadu odpowiednia szgfrówlm.
m e ry k i Łacińskiej. Żadne z państw
M eksyk i K olum bia sprzeciwiają się
A m e ry k i Łac. — pisze Wałlace — jeżeli szkodliw ym dla nich traktatom , na niowo - amerykańskich, które się znaj sce Ludow ej i Zw iązkow i Radziec. „Pocoście to przekazywali“ — pyta
S p r n w ie d liw o ś c i
nie dąży do d yk ta tu ry , nie może podpi rzuconym im przez Stany Zjednoczo dują , pod stałym dyktandem swego kiemu. is tn ia ły kontakty w tym prokurator Strzałkowskiego
%y
potężnego sąsiada i tracą coraz barsać się pod d oktryną Trumana.
słało się zadość
ne, zaś prezydent Chile w y s tą p ił pub dziej swą niepodległość, są bardzo po , samym czasie, kiedy płonęły poi. pomóc władzom Rzeczypospolitej,
W ałlace podkreśla, że stronnictw a licznie przeciwko podporządkowaniu uczajace. P ow inni o tym pomyśleć skie wsie, podpalane przez bande- czy tez. by pomóc obcemu szpie.
liberalne w państwach A m e ry k i Łaciń a rm ii c h ilijs k ie j dowództwu zagranież
wszyscy c i, którzy obecnie w Europie rowców, kiedy ginęły polskie dzie- j gowi?“ .
skiej stale w ystępow ały przeciwko po nemu.
w ysuwają argum enty o konieczności cj Qg n0Zy ukraińskich wychowań j Strzałkowski m ilczy chwilę. ..Nie
s k a z a n a
w oiyw aniu się obecnie na doktrynę
„P ra w d a “ podkreśla przy ty m zna pójścia na rękę Stanom Zjednoczonym
Monroego, zdając sobie sprawę z te  m ienny fa kt, że obecnie po opanowa
w ątpliw ie, by ostrzec szpiega“ —
w dobrowolnym ograniczeniu swojej ków Hitlera.
go, że Stany Zjednoczone zechcą w y 
Oskarżony Strzałkowski usiłował m ów i wreszcie,
n iu Kanady, Stany Zjednoczone w y  suwerenności.
Sąd Okręgowy w Warszawie korzystać ją dla uspraw iedliw ienia
te kontakty zbagatelizować. Tin-j Co można dodać do tych słów?
swej ingerencji w spraw y wewnętrzne
wydał wyrok w sprawie M arii ty c h państw. S tronnictw a te. są słu
maczał, że szło o uzyskanie od ban j
*
*
*
Bortnowskiej, oskarżonej o znę sznie zaniepokojone projektem standa
derowców inform acji i skłonienia \ M ateriały prokuratora rozbiły
canie się nad współwięźniarka ry z a c ji uzbrojenia we wszystkich 0
ich do zaniechania antypolskiej całkowicie jeszcze jedną tezę obron
mi w obozie koncertlracyjnym. państwach A m e ry k i Łacińskiej.
na oskarżonego — jakoby w yw iad
działalności.
Ściganie
próżniaków
odłożono
na
później
Wałlace w zyw a jednocześnie konfe
Bortnowska skazana została na
„W y w ia d musi umieć być u. W iN przedstawiał się z wojskowe
w Rio de. Janeiro, by poświę
LONDYN, 14.8. (Obsł. yeł.). — Agen pracownicy, posiadający kwalifikacje
karę więzienia na przeciąg lat rencję
ciła uwagę i czas zagadinien.om gospo cja France Presse donosi, że głównym zawodowe oraz m atki małych dzieci. przejm ym , jeśli trzeba“ — tak ob. go na wyłącznie polityczno - gostrzech, pozbawienie praw oby darczym kontynentu, ja k to zapropo punktem przyszłego dekretu o kon
jaśnia serdeczny ton odczytanej j podarczy.
Podczas dyskusji nie poruszono za
watelskich na dwa lata oraz now ał na Radzie1Gospodarczo - Spo tro li zatrudnienia w Anglii
będzie gadnienia przeniesienia
przez prokuratora korespondencji j Dane o dem obilizacji WP, o c y j.
robotników,
konfiskatę mienia. Na począt ka łecznej OŃZ delegat Chile Santa Cruz. skierowanie do podstawowych gałęzi zatrudnionych w mniej ważnych gałę między W iN a UPA. Tłumaczenie rach nowego poboru, o jednostkach
Wałlace
zgadza
się
z
twierdzeniem
przemysłu angielskiego mężczyzn w
ry zaliczono je j areszt od dnia
m arynarki wojennej — do ja kich
Santa Cruz, że życie gospodarcze w wieku od 18 do 50 lat 1 kobiet od 18 ziach przemysłu. Zagadnienie zaprzęg to nikogo nie przekona.
10 marca 1947 r.
Osobliwa to uprzejmość t ser- celów politycznych, do ja k ie j akcji
państwach A m e ry k i Łacińskiej wciąż do 40 lat, którzy .szukają pracy. Ta nięcia 'do pracy elementów próżnująjeszcze ma charakter p ry m ity w n y i pierwsza wersja dekretu została przy cych opracowane zostanie późnie;. ¿eczn0^ó wobec „ upowsłdch“ ban- politycznej mogły się przydać ijs.
na w pół kolonialny.
Komisja doradcza uchwaliła, że wo dytów, idąca w parze z zaciekłą go rodzaju materiały?
jęta po 4-godzinnej
dyskusji
przez
sytuacji
gospodarczej nienawiścią do Polaków —- demo
Wałlace kończy swój a rty k u ł na mieszaną komisję doradczą, składają bec i ciężkiej
Mogly się przydać jedynie dia
stępującym apelem: „N iech delegacje cą się z przedstawicieli pracodawców rżąc® zażąda od robotników, pracują
celów wojskowych, dla Obcych
tg „brygada szturmowa" państw A m e ry k i Łacińskiej na konfe l związków zawodowych, którzy ze cych w podstawowych gałęziach prze kratów.
*
*
*
protektorów W iN .
w Rio de Janeiro uświadomią brali się dziś na posiedzenie
pod mysłu zwiększenia ilości godzin pra
#
*
*
stwierdzają Jugosłowianie rencję
Serdeczność w stosunku do ban.
sobie okoliczność, że standaryzacja ujJBLGRAD, 14.8 (PAP). Decyzją głów asbrojenia nie będzie lekarstw em na e- przewodnictwem ministra pracy Isa- cy, w zależności od *iły roboczej 1 su derowców szła w parze z usługami
Obrona przypuściła szczególny
aesa. 'Wyjątkiem * tej reguły będą rowców.
sztabu młodzieżowych brygad ¡wa- pidemię, szerzącą się w śród 75 m ilio 
szturm do materiałów cytowanych
ejr, polskiej brygadzie młodzieżowe;, pcie nów ludności tych państw i nie p rz y 
przez prokuratora, dotyczących zet*
czyni się do zlikw id o w a n ia analfabe
w ją e e j od miesiąca przy odbudowie linii
mieszczenia na liście „podejrzą,
tyzm u w7 tych krajach. Niech odpo
koiejowej Szaman—Sarajewo, nadano ty wiedzą, że k ra je A m e ry k i Łacińskiej
nych“ osób, które pomagały Ź y.
tuł „brygady szturmowej“ . „Brygada nie mogą sobie pozwolić na tak w ie lkie
dom w okresie okupacji. Szło je j
polska — glos i rezolucja sztabu główne w y d a tk i na uzbrojenie, a jeżeli Sta
o wykazanie, że osoby te znalazły
go — dała świadectwo nierozerwalnej n y Zjednoczone są tak bogate, iż mo
się na „fiszkach“ kartoteki nie ją .
gą sdę dzielić z in n ym i, to k ra je Am e
współpracy młodzieży pefekiej i jugosło ry k i Łacińskiej w olałyby maszyny i
ko pomagający Żydom, lecz jako
wiańskiej, współpracy zrodzonej w naj warsztaty, aniżeli a rm a ty i in n y sprzęt
lewicowcy.
cięższych chwilach walki o niepodległość w o jsko w y“ .
Tłumaczenia — tłumaczeniami,
' i .pogłębiającej się obecnie w czasie po
M O SKW A, 14.8. (PAP). Dzisiejsza
a dokumenty — dokumentami
Delegat radziecki, oświadczył, że rezo
„P raw da“ zestawia rozpoczynającą się
koju“ .
LONDYN, 14.8. (PAP). — Jak‘ donosi żować akcję powstańców, rozpoczął w
Przewodniczący sądu stwierdza,
Za szczególnie ofiarną pracę 13 człon konferencję państw am erykańskich w agencja Reutera,' .w dniu dzisiejszym dniu .dzisiejszym,, jak donoszą, z Salonik, łucja amerykańska, domagająca się, aby że w cytowanych przez prokurato.
przybył do Aten generał John Crasker,' zakrojoną na szeroką .skalę ofensywę, Rada Bezpieczeństwa uznała .winę AftaR
io
de
Janeiro
w
niedawną
konferen
ków brygady póDskiej otrzymało tytuł
cją paryską .stwierdzając, że m ają o- dowódca brytyjskich sił zbrojnych n a w której bierze udział- artyleria i forma-' nii, Bułgarii i Jugosławii, w wywołaniu j ra „ fiszkach“ jako jedyne „prze.
„bohatera pracy“ , a 19 zostało wyróż ne ten sam cel — u trw a le n ie hegemo Środkowym Wschodzie. W czasie dwu- •,cje lotnicze.
incydentów granicznych i stwierdzała-, żn steps>wo“ wymienione jest przenionych.
n ii św iatowej Stanów Zjednoczonych. dniowego pobytu w Atenach generał j NOWY JORK, 14.8. _(PAP). — Na „za^rsza to pokojowa“ — jost aibsolutni1 chowywanie Żydów.
C.reckar zostanie .przyjęty, przez króla i ozwartkawytn posiedzeniu Rady Bezpie- nie do przyjęcia dla Związku RadzieokieD ziennik radziecki pisze, że pań Pawła, oraz przeprowadzi rozmowy zjozeństwa, poświęconym, debacie nad sy-i
A tak się nie udał. Ale uw ypu.
go.
..
.
stw a południow o - amerykańskie już premierem Masimosem.
Zdaniem przedstawiciela ZSRR jedyna k lił ińną rzecz: oto nawet obrona
tuaćją
iw
Grecj,
wygłosił
przemówienie
J
U w a g a
obecnie są p raw ie k o lo iiią am erykań
BELGRAD, 14.8. (PAP). — Z. Aten j delegat radziecki Andrzej Gromyko, zmiana jaka zaszła ostatnio w Grecji •—
ską, bowiem ich życiem gospodarczym donoszą o zaciekłych watkach między Stwiehdsżl on,-że powołanie do życia sta to ta, że obecnie zawijają do portów nie przeczy, że „ Londyn“ gotował
W sobotę,’ dnia 16 bm.
p o lity k ą wewnętrzną k ie ru je im pe Janiną i Konścą,-.która znajduje się już !Gej bałkańskiej komisja granicznej było-1 greckich okręty amerykańskie z bronią na pierwsze dni sw ej władzy w ie l.
o godzinie 15 w sali po
ria liz m am erykański, k tó ry d yktu je cśłkbwicie w rękach partyzantów -oraz
rum'» n
łw krzywdą
^V7vbkTć\ p da AibansS,
Alhsrwłi Bułgarii
RfiłctacS ii JugO'
la airmii rządowej. Gromyko nazwa! re ką .rzęź Polaków - lewicowców,
w» \i by
siedzeń
Stołecznej
Rady
im ta k i rozw ój przemysłowy, ja k i od okolicy Tepe'!ova
neunh
nie , zolucję amerykańską absurdalną i ośweąd Polaków
- — i: Zagorjani
rr----- ;—t w Epjjje. i sław i, które w najmniejszjnn stopniu
demokratów, Polakówpowiada USA.
że moż< ona jedynie podważyć au działdczy robotniczych i chłopZe względu na krytyczną sytuację ‘ ponoszą od.powiedziainości za rzekome in !' czył, że_może
Narodowej (B.G.K., II pię
i
io
ryte
t
ONZ.
K uba pod dyktandem Stanów Zjed- rząd ateński zmuszony był powołać pod ] cydenty graniczne,
tro) odbędzie się caprzyskich.
noozonych ro z w ija przede w szystkim [Kroń dwa dalsze roczniki.
siężenie przewodniczących
LONDYN, 14.8. (PAP). — Jak wynika
przem ysł cukrow niczy, B o liw ia dostar
z-ców oraz ławników Spo
Rozprawa czwartkowa uw ypukli
cza cyny, K o lum bia i Salvador — ka  z iniprinaćji napływających z Aten, po-'
łecznej Komisji Podatkowstańcy greccy, którzy umocniK się na j
w y, Honduras — bananów itd.
la dużą rolę, jaką w rachubach
.wyżynie Grammos, zagrażają łdiku du- j
Obecność obowiązkowa.
Monopoliści amerykańscy — ko n klu
W iN odgrywał WRN. Strzałkom,

B ortnow ska

na 3 lata więzienia

Problem dystrybucji siły roboczej w Anglii

Brygado polska

greccy zagrażam

kilku dużym miastom w Macedonii

Rząd ateński mobilizuje dwa dalsze roczniki

Nie będzie pomocy amerykańskiej

żym miastom w północnej i zachodniej j
d uje dziennik— chcą w ykorzystać ofoec Macedonii, m. inn. Płonnie, Amintejnie i '
ną konferencję w celu obciążenia Grevenie. Rząd grecki, pragnąc spara'5-

Nowa grupa przestępców gospodarczych
powędrowała do obozów pracy
Komisja Specjalna uwalnia nas od szkodników
W ałka ze wszelkiego rodzaju przeja
w am i szkodnictwa gospodarczego pro
wadzona przez poszczególne Delegatu
r y K o m is ji Specjalnej w cafym k ra ju
trw a nieustannie.
Ostatnio powędrowała do obozu pra
cy npwa p a rtia przestępców społecz
no - gospodarczych. Na pobyt w obo
zie na okres 16-tu miesięcy skazany
został m. in. dyre kto r K om unalnej K a
sy Oszczędności w W ałbrzychu Zieliń
ś k i Jerzy.
Z ie liń s ki otw orzy wespół z w icedy
re kto ra m i K K O — M issukiem i Cie
chanowiczem bezprawne konto w PKO
niejakiem u Ostrowskiemu, finansując
w ten sposób spekulacyjne transakcje
oraz u ła tw ia ją c tem u ostatniemu uprą
w ianie handlu łańcuszkowego.
Za „wspaniałom yślność“ wobec spe
kulanta pow ędrow ali rów nież do obo
uzu na okres 15-tu miesięcy poza Zie
liń s k im w spólnicy jego: M issuk Józef
i Ciechanowicz M arceli.
Wspomniany już spekulant Ostrów
ski Jan, główny bohater afer spekula

p rze d m a rc e m 1948

NOWY JORK, 14.8 (PAP). Prezydent
Trutnah oświadczył dziś na konferencji
prasowej W Białym Domu, żę w 1chwili
obecnej, rac nie Wskazuje na konieczność
zwołania specjalnej sesji Kongresu,' któ
ry jak wiadomo, zbierze się dopiero w
styczniu 1948 r.
Prezydent powiedział również, że nie
może określić rozmiaru pomocy, jakiej
Europa może się spodziewać ,na .podsta
wie planu Marshalla.
Truman. odmówić wszelkich. ' komenta
rzy odnośnie kryzysu - gosp-odarczego W
Wielkiej' Brytanii.

r.

WASZYNGTON, 14.8 (PAP). Oświadczeiiie prezydenta Trumana, że nie w i
dzi 'potrzeby zwołania specjalnej sesji
Kongresu, przyjęte zostało przez człon
ków delegacji brytyjskiej z , dużym rozczarowaniem.’ Obecnie — zdaniem ob
serwatorów politycznych — nie ma już
żadnych szans na przyśpieszenie reali
zacji planu Marshalla lub na jakąkolwiek
,,specjalną ppmoć USA dla państw euro-,
pejskich przed szcjegóiowym opracowaniem pi«anu Marshalla i .zatwierdzeniem
go przez Kongres, co w najlepszym, wy
pad>ku nastąpić może w marcu 1948 r. j

ski wym ienia WRN w liczbie
„bratnich p a rtii“ tuż po PSL.
Jedno różniło WRN od PSL,
WRN był grupką generałów bez
wojska. Tego wojska m iały dó.
starczyć WRN-Owsfdm niby —
generałom winowskie wtyczki w
PPS. Na te wtyczki rachowali in .
form atorzy „Gazety L u d o w e j4, w .
{,iacu w owum czasie hałaśliwą
• ,

, T-

r

^ jla m ę „w iatrom od Krakowa .
wiejącym ponoć w PPS.
K rakow ski sztab W iN osiadł w
więzieniu. Przestał wiać również
„W RN-owski w ia tr od Krakowa“ .
Pozostały tylko zeznania Strzał
kowskiego, świadczące raz jesz
cze
o tym. ja k słuszne były uchiiia
Wspólne zebranie rozszerzonych ak rady połączonych aktywów dzielnico- ;
ly ostatniej Rady Naczelnej PPS,
tywów .miejskich PPR i PPS w To wych PPR i PPS.
runiu zgromadziło ponad 500 działaczy
Treścią
obrad
były
zagadnienia i wzywające
cło
nieprzejednanej
bratnich partii robotniczych:
współpracy obu partii robotniczych, j w a lki Z WRN.
r.W.

cyjnych skazany został na 2 la ta obo
Rogowski rozpam iętywać będzie w
zu pracy przym usowej. O strow ski bę obozie swoją w inę w przeciągu 18-tu
dąc urzędnikiem C entrali Z b ytu Por miesięcy, Z ió łko w ski zaś w ciągu 12-tu
celany, Fajansu i W yrobów Szklanych miesięcy W bbozie pracy.
w W ałbrzychu w y s ła ł w porozum ieniu
Za mąćhińację tow aram i przezna
z kie ro w n ikie m C entrali Różyckim czonymi do rozdziału reglamentowane
większą ilość porcelany do Warszawy go osadzeni zostali w obozie pracy na
bez zapłaty i zabezpieczenia, w celu oikres 12 miesięcy, pracow nik „Tczew
sprzedaży na w olnym ryn ku . Do prze skie j Spółdzielni Spożywcóyy“ oraz
prowadzenia nielegalnej transakcji za K o b y liń s k i Józef, urzędnik z Rem
ehęeiia Ostrowskiego m. in. p ro w izja bertowa.
w wysokości 100 tys. z ł wypłacona m u
W w yniku ożywionej dyskusji ze
Ponadto na 1 ro k więzienia powę
przez w ym ienionych ju ż wyżej dyrek drow ało szereg .szkodników gospodar brani uchw alili rezolucję, w której ;
torów K K O . Za udział w tej machina czych za popełnienie nadużyć, upraw ia postanawiają m. inn. zwoływać współ- i
ć ji rów nież Różycki posiedzi 18-cie m ie nie potajemnego gorzełnictwa i garbar ne zebrania na wszystkich szczeblach ;
sięcy w obozie pracy.
organizacyjnych obu partii oraz wye- j
stwa oraz inne przestępstwa.
O strow ski wykazał swój „s p ry t“
Delegatura K o m is ji Specjalnej w liminować z szeregów partii • robot- *
rów nież w innej 'transakcji. Tym ra  K ra ko w ie w okresie od 5 dó 9 sierp niczych elementy wrogie sojuszowi ro- j BilansJiandlu zagranicznego Polski za
zem chodziło o niedozwolony wywóz nia przeprowadziła na terenie w o je  botniczo-chłopskiemu. W rezolucji pod 1-sze półrocze 1947 r. przedstawia sie
i sprzedaż na w olnym ry n k u większej wództwa szereg a k c ji lustracyjnych kreślono. również konieczność utwo następująco (wg cen światowych):
¡ilości zbóż z .Ziem Odzyskanych. W p rzy udziale 175 kontrolerów , podda rzenia specjalnych kursów- w celu
Przywiezono do Polski towarów war
m achinacjalch tych przyszli O strow  jąc k o n tro li 606 p u n któ w sprzedaży. podniesienia świadomości ideologicz tości 108.348 tys. do!., natomiast wywie
ziono zaganicę za 98.824
tys. dok
skiemu z pomocą współwłaściciele
V/ w y n ik u tej. działalności sporz(ądzo nej działaczy obu partii.
przedsiębiorstwa „B iu ra Zakupu i no we w spom nianym czasie 236 proto : Na terenie Krakowa odbyły się w Analogiczne cyfry ofcPczone w cenach
krajowych
wynoszą
w
przywozie
Sprzedaży Ziem iopłodów i W yrobów kółów karnych za pobieranie cen nad dzielnicach
Podgórze,.
Grzegórzki, 14.339.904.000 zł,
zaś w
wywozie
Mącznych", Rogowski 1 Ziółkow ski. | m iernych i ukryw anie towaru.
i Prądnik Czerwony i Krowodrza a*- 13.382.S8S.090 *Ł

Współpraca aktywów
bratnich partii robotniczych

Towarów wartości 14.339.904 060 zł

przyweźiśm y do Po.sk. w I półroczu 1947
Obroty handlowe Polski w czerwcu
br. wyniosły 25.400000 doi., w przywozie
oraz 21.104.000 doi. w wywozie. W prze
liczeniu na złote przywóz wyraża się
kwotą 4.027.015.000 ' z!, wywóz zaś
3.643.528.000 zł.
Liczby powyższe nie ubetmuia przy
wozu w ramach dostaw UŃNRA -e n »
bilu amerykańskiego 1 raparłej z
aiiw ,

Sfr. 2

Główne zadania

Ingosiawla
wszczyna akcję zwalczania
oszczerczych informacji

Próby utworzenia trzeciej partii w USA

lustratorów podatkowych

NOWY JORK, 14.8 (PAP). Sekretarz
generalny ONZ otrzymał od Jugosłowian
skiego ministra spraw zagranicznych Si
mka telegram z prośfcą o wniesienie na
porządek dzienny Generalnego Zgroma
dzenia dodatkowego punktu „Zalecenia,
jakie należy poczynić, by przeszkodzić
szerzeniu oszczerczych informacji. szko
dzących dobrym stosunkom między pań
stwami, jako że informacje takie są
NOW Y JORK, 14.8 (P A P ). — Po
sprzeczne z celami i zasadami ONZ“ .
mimo, i i ustawa T a ft - H a rtle y za
kazuje związkom zawodowym brania
u w „_/c.u politycznym , c i u ;
A F L przystą p iły 1ju ż do przygotowa
„sprzec wia się 1
nia kam panii wyborczej na terenie
związków zawodowych w zw iązku z
nacjonalizacji kopalń
nadchodzącymi w yboram i prezyden
BERLIN, 14.8 (PAP). Przewodniczą.y ta.
niemieckiej Unii Chrześcijańsko - Demo
Główne cele A F L są dzisiaj — ja k
kratycznej w brytyjskiej strefie oktipa- m ó w ił __
_ _ — następujące: zniesieGreen
cyjnej, dr Konrad^ Adenauer oświadczy1J n;e usta w y T a ft - H a rtle y oraz w alka
aa kongresie w Recklinghausen, że par przeciwko „konserw atyw nej tenden
tia jego odrzuca brytyjski projekt na c ji“ . która zaznacza s:ę obecnie w
cjonalizacji kopalń Zagłębia Ruhry ? in Stanach Zjednoczonych.
nych kluczowych gałęzi przemysłu nie
mieckiego Dr Adenauer podkreślił, że
Unia
Chrześcijańsko - Demokratyczni*
jest zwolenniczką idei federalizacji Nie
przeć wko podwyżce
miec.

popierane przez licznych działaczy związków zawodowych
Przygotowania do akcji wyborczej wbrew ustawie Taft-Hartley

Rr kc a niemiecka

Na konferencji w yborców zabrał
głos przewodniczący zw iązku zawo
dowego . szoferów ciężarówek Tobin,
k tó ry w y ra z ił przekonane, że amery
kański ruch zawodowy może stać się
oparciem dla trzeciej p a rtii p olitycz

Udział

GGT pioteiinie

e n C h le b a
ko?esoondentów z zagrań cy c PARY2,
14.8 (PAP). W' związku z pod

śledzić będzie
fłtzsb eg wy li. rew u

W ęgrzech

BUDAPESZT, 14.8 (P A P ). — Wę
gierski m inister in fo rm a cji E m o M ih a lifi oświadczył, że do Węgier przy
będzie prawdopodobnie około 100 ko
respondentów zagranicznych by śle
dzić przebieg wyborów do Zgromadzę
nia Narodowego, wyznaczonych na
dzień 31 bm.

Basi a skie zamordowanie
s tu d e n tó w c h iń s k ic h

wyższeniem ceny chleba we Francji o
przeszło 100 procent — kierownictwo
CGT ogłosiło protest, w którym wyraża
niezadowolenie z powodu tego, że rząd
nie zasięgnął w sprawie ceny chłeba opinil konsumentów.

nej, która mogłaby liczyć na 37 m i
lionów głosów. T obin zastrzegł się
jednak, że postanie trzeciej p a rtii po
litycznej w U SA uzależnione jest od
zjednoczenia ruchu zawodowego w
Stanach Zjednoczonych.

Polski

w Mięózynareilowej Organizacji ¿racy
dach inż. Jan Druto, dyrektor De
partamentu w Min. Rolnictwa i Re
form Rolnych.
Jako przedstawiciel Rady A dm ini
stracyjnej
Międzynarodowego
Biura
Pracy uczestniczył w pracach Komisji
stały delegat Polski w M.B.P. dyr.
Henryk Altman z Ministerstwa Pra
cy i Opieki Społecznej.
Komisja rozważała zagadnienia cza
su pracy robotników rolników, urlo
pów oraz systemu plac minimalnych
w rolnictwie. Wnioski Kom isji służyć
będą za podstawę międzynarodowej
reglamentacji tych zagadnień.

W dniach 4 — 11 sierpnia br. obra
dowała w Genewie stała Komisja Rol
na Międzynarodowej Organizacji Pra
cy. Komisja ta powołana jest do
opracowywania
wniosków
w spra
wie
międzynarodowej
reglamentacji
ochrony pracy robotników rolnych.
Składa się ona z 12 rzeczoznawców
w zakresie stosunków socjalnych w
rolnictwie różnych krajów.
Z ramienia Polski w skład Kom i
sji wchodzi minister pełnomocny dr
Adam Rosę. W zastępstwie min. Ro
sę, któ ry nie mógł uczestniczyć w pra
cach Komisji, brał udział w obra

Sprawy drugorzędne tematem obrad
Kwest e istotne do ąd przemilczane w Waszyngtonie
Minister skarbu USA uda się do Londynu

MOSKWA, 14.8 (PAP). Jak donosi
agencja TASS, wychodzący w HongKong dziennik „Czuao-Sjan-Pao“ , powo
WASZYNGTON 14.8. (PAP) — Na i brytyjski oświadczył, że górnicy nie chcą
łując się na źródła zbliżone do tajnej
kemteren cji w sprawie produkcji
.
. węgła w ,j pracować,
,
. dopóki ich racje żywnościowe
policji w Czang-Czun komunikuje, że Zagłębiu Ruhry, rzecznik
¡czmifc brytyjski
bryty iski o- , ni« zostaną wydatnie powięk
powiększone. Wie;u
większość studentów uniwersytetu, aresz świadczył, że w kopalniach Zagięba Ruh j robotników opuszcza pracę, muskbowiam
towanych przez władze zostało zamor ry gromadzi się węgle z powodu braku poszukiwać żywności poza kartkami zyw
dowanych. Naoczny świadek opowiada, środków transportowych. W kotach zbiżo j nościowymi.
te studentów tych wrzucono do głębokie nych do konferencji słychać, że obie stro ; Szef delegaci brytyjskiej Sir VWJiam
go stawu, gdzie
utonęli. Staw otoczono ny uważają naprawę sieci kolejowej za j Słrang wyrazi* podobno zadowo.eme z
gezie utonę.!.
drutem, aby uniemożliwić ofiarom ratu- • jedno z najważniejszych zagadnień 'ech i dotychczasowego przebiegu konferencji,
nek.
ij ilic
i—
Mo
teszcze do
z n y 'h
Na tonUrooK
konferencji¡i 'i.łwiprttzono.
stwierdzono, i Nie nrzystaoiono
przystąpiono jednakże jeszcze
_
że trudności transportowe stoją również 1spraw, które wywołują największe roznan przeszkodzie zaspokojeniu żądań : nłce zdań, a mianowicie do kwestii
Franeii
‘
’ nansowych i do spraw kopalń.
W komitecie poświęconym zagadme-: NOWY JORK, 14.8. (PAP). - W Wa
nin aprowizacji' Zagłębia Ruhry rzecznik szyngtonae ogłoszono, że minister skarbu

USA John Snyder wyjedzie w dwu 1!
września do Londynu.
Oficjalnie .minister Snyder udaje się do
Anglii, by wziąć udzał w dorocznej kon
ferencji zarządów Banku Międzynarodo
wego i Międzynarodowego Funduszu Mo
netarnego. W kołach poinformowanych
twierdzą jednakże, że istotnym celem
w izyty Snydera w Londynie, jest chęć
przedyskutowania z angiefskiirn mini
strem skarbu Hughesem Dałtonem i mi
nistrem handlu Sit Staffordem Crippsem
-całokształtu: zagadnień, związanych z sy
tuacją dolarową Anglii,

Zjazd Polaków
we Francji

Tematem rozmów ma być podobno: 1)
nowa pożyczka da Anglii, 2) przejęcie
przez USA wydatków dolarowych An,g!3
ńą utrzymanie Niemiec oraz 3) ewentu
alna pożyczka dla Angii z Banku Mię
dzynarodowego lub Międzynarodowego
Funduszu Monetarnego, s nawet z jP «
instytucji jednocześnie.

Czym się wykaże Ramadier

PARY2, 14.8 (PAP). W Saiiamines od
był się drugi doroczny zjazd Związku
Młodzieży Polskiej ..Grunwaid“ przy
udziale 245 delegatów, reprezentujących
ponad 10 tys. członków. Na zjeździe obecni byli przedstawiciele ambasady i
konsulatu RP oraz delegaci młodzfeżjy
francuskiej i hiszpańskie i młodzieży re
publikańskiej.
j PAR YŻ, 14.8 (P A P ). — W ostatniej
Wytyczne działalności ..Grunwaldu“ są c h w ili donoszą, że w L io n ie nastąpi
następujące:
ło otw arcie Kongresu SFIO.
1) Zjednoczenie młodzieży polskiej we,
Już na pierwszym posiedzeniu w ie lu
Francji w służbie Pol6ki Ludowej,
2) rozszerzenie kursów repoionizacyj mówców k ry ty k o w a ło p o lity k ę Ramadiera. Zarzucano m. in. Ram adierowi
nych.
3) przygotowanie młodzieży do rowro i m in istro m socjalistycznym, że nie re
spektują uchw ał p a rty jn y c h i nie re tu do kraju.
. a lizu ją lin ii politycznej SFIO. Podi kreślono konieczność dopuszczenia na
! odpowiedzialne stanowiska jedynie
■takich osób, co do któ rych nie ma w ą t
dla Ziem Odzyskanych
pliw ości, że będą się stosować do u W ramach umowy handlowej ® Danią, chw ał i in s tru k c y j w ładz naczelnych
przybyło do Polski do końca tiipca br.
p a rtii.
12.230 jałowic cielnych, z których 12
Poruszono rów nież sprawę p ro je k tu
tysięcy sztuk przeznaczono dla rolników
statutu dła A lg ie ru . K ry ty k o w a n o R ana Ziemiach Odzyskanych.
Ponadto we wrześniu i październiku madiera za to, że w sprawie te j po
br. przewidziany jest zakup w Szwecji czynił znaczne ustępstwa na rzecz
2.300 sztuk bydła, w tym około 20 bu MRP.
hajów oraz w Danii około 440 jałowic
Dalszym przedmiotem ataku jest

przed Kongresem partii Socjalistycznej

zapytuje prasa francuska

Transport bydła

Przedstawiciele Rządu RP i dyplomacji
składa a wizytę bułgarskiej brygadzie prac/
Wczoraj w godzinach południowych
przyb yli na ul. Muranowską, gdzie
pracuje przy odbudowie bułgarska
brygada pracy, przewodniczący Towa
rzystwa Przyjaźni . Polsko - B ułgar
skiej w icem inister Szyr i w icem ini
ster Odbudowy Pietrusiewicz.
P rzybyli ponadto: M in iste r Pełno
mocny B ułg a rii Tagarow, ambasador
Czechosłowacji H ejret, przedstawiciel
ambasady Jugosłowiańskiej radca Zem

lale, przedstawiciele K o m ite tu Słowiań
skiego i Towarzystwa P rzyjaźni Polsko
B ułgarskiej. Gości W itał k ie ro w n ik
brygady bułgarskiej Bohaczek 1 m ir
Kasprzak.
K ró tk ie przem ówienie w ygłosił: M i
nister Tagarow, w icem inister Szyr i
pb. Sokorska, w im ieniu organizacji
młodzieżowych. M łodzi B ułgarzy za
prezentowali gościom ludowe tańce buł
garskie

Za cyklon i śmierć milionów...
Dyrektorzy „L G. Farben' przed sqdem
NORYM BERGA, 14.8 (P A P ). — W
dniu 14 bm. rozpoczął się w N orym 
berdze przed sądem amerykańskim
proces 24 dyrektorów I. G. Farbenindustrie.
W toku dochodzeń stwierdzono, że
I. G. Farbenindustrie utrzym yw ała
ścisły kontakt z rządem h itlerow skim
i przyczyniła się w olbrzym im stopniu
do zwiększenia potencjału wojennego
Niemiec. 84 proc. m ateriałów w yb u 
chowych. w yrabianych w Niemczech.

pochodziło z zakładów I. G. Farbenin
dustrie. Od ro k u 1943 I. G. Farbenin
dustrie produkow ała najsilniejszy gaz
tru ją c y (tzw. cyklo n ), k tó ry m w ym o r
dowano m ilio n y o fia r obozów koncen
tracyjnych. Śledztwo wykazało ró w 
nież, że d yre kto r naczelny koncernu
Schmidt nam aw iał H itle ra , b y u ty ł w
w ojnie przeciwko A n g lii, ZSRR i USA
gazów, p ro d u kcji I. G. Farbenindustrie,
które m ia ły przenikać przez wszystkie
maski gazowe.

Jeszcze jeden bilans zbrodni hitlerowskich
Niemcy wymordowali 6 milionów Żydów
PRAGA, 14.8 (PAP). Na Kongresie
Sj (mistycznym, odbywającym się w
Karlovych
Yarach, zakomunikowane
zostały dane statystyczne, z których
wynika, że na 6 milionów Żydów, za
mordowanych przez władze hitlerow 
skie, 2.800 tysięcy pochodziło z Pol«ki, 1.790 iyoiąey *« uw iązku Redzie«

kiego, 425 tysięcy z Rumunii, 260 ty 
sięcy z Czechosłowacji, 200 tysięcy
z Węgier, 170 tysięcy z Niemiec, 120
tysięcy z Grecji, Norwegii i Jugo
sławii, 90 tysięcy z Francji, 60 ty 
sięcy z .Holandii, 40 tysięcy z Bel
g ii i tyleż z A u strii oraz 15 tysięcy

sprawa Vietnam u. Podkreśla się, że
kosztowna w o jn a prowadzona pod au
spicjam i socjalistycznego m in istra M o l
leta doprowadziła do fiaska.
W odpowiedzi na krytyczne przemó
wienia — sekretarz generalny Guy
M o lle t przyznał w pewnych sprawach
rację opozycjonistom i usiłow ał w y 
tłumaczyć, przyczyny, któ re pchnęły
francuską partię socjalistyczną, na dro
gę zbliżenia do praw icy.

Również l ł sierpnia przewodniczą«
cy -CIO M u rra y przem awiał w P ittsburgu na zgromadzeniu 520 delegatów
robotników przem ysłu stalowego.
Na zebraniu tym przyjęto jedno
głośnie plan przygotowania kam panii
wyborczej na ro it 1048 w ten sposób,
by skład przyszłego kongresu Dył
„m o żliw y do przyjęcia“ dla rono cników . P lan przew iduje masowy uaział
875.000 członków zw iązku zawodowe
go robotników przem ysłu sta «, wego
w pracy kom itetu politycznego CIO.

Wczoraj odbyła się w 8®U Miejskiej
Rady Narodowej odprawa społecznych
lustratorów podatkowych. Omówiono t t t
reg zagadnień związanych z czynno
ściami lustratorów podatkowych.
Głównymi zadaniami lustratorów podał
feowych jest przeprowadzanie ogólnych
togigdzin przedsiębiorstw oraz kontro!®
ksiąg handlowych. Ponadto dó zadań lu
stratorów należy przeprowadzanie wy
wiadów, zbieranie informacji i materiałów
niezbędnych da ujawniania osób uchyla
ją cy cii się od opodatkowania, prawidłowe
ustalenia zobowiązań podatkowych, ścią
gnięcie należności podatkowych dłuż
ników oraz wykrywanie nielegalnych pro
cederów zarobkowych.

Eksportujemy chemikalia
do Bułgarii

W ramach dotychczasowej umowy
polsko - bułgarskiej odszedł z Polski dó
Bułgarii drogą na Bratysławę i następ
nie Dunajcem transport zawierający
250 tys. sztuk węgielków do bateryjek
akcję polityczną dobrowolną składkę wartości przeszło 2 tys. doi.
w wys. 1 dolara od osoby na
nak
Do Bułgarii skierowano również wię'k
protestu przeciwko ustawie T a ft- szy transport siarczanu amonu w ilości
izuz ufcj «A, z.cUićtZUjć|C6j k.'vf.^iioxA udWU 700 ton.
dow ym brania udziału w życiu p o li
Ponadto dostarczyliśmy Bułgarii 60
tycznym.
ton siarki mielonej dla potrzeb bułgar
„Associated Press“ donosi z P its- skiego monopolu zapałczanego.
burga, ze CIO zamierza zwołać podo
bne konferencje wśród innych zw ią- i
zków zawodowych.
komuniicuje „U nited Press“ ,
M u rra y oświadczył, że kom itet p o lity  między Polskę a Szwecję
czny CIO będzie popierał jedynie został skrócony
kandydatów, przychylnie ustosunko
SZTOKHOLM, 14.8 (PAP). Pianowa
wanych do działalności CIO.
ne przerzucenie promu między Polską
11 sierpnia przem awiał też członek a Szwecją z trasy Gdynia — Trelleborg
kongresu Marie A ntonio na zgroma na trasę Wolltn (koło Świnoujścia)
dzeniu robotniczym w N ow ym Jorku. Trelleborg powinno przynieść w rezulta
W ykazyw ał on konieczność utworze cle skrócenie czasu jazdy między Sztok
nia w Stanach Zjednoczonych trzeciej holmem a Warszawą o 10 godzin w kie
p a rtii politycznej przed w yboram i runku z .północy na południe i o 5 godzin
1948 r. twierdząc, że partia ta stanie w odwrotnym kierunku. Również czas
się najsilniejszym stronnictwem w jazdy wagonów bezpośrednich Goetek ra ju do ro ku 1952. A ntonio zarzu borg — Praga Czeska ulegnie skróceniu
c ił ta k republikanom ja k i dem okra- i o 10 względnie 8 godzin.
tom kap itu lację przed trustam i, na
rozkaz których przyjęto reakcyjne u stawy.
„Associated Press“ podaje w iado
We wczorajszym numerze w arty
mość swego KOie^pondea.a w L „s A n 
geles, że 9 przedstawicieli różnych kule pt. „Stosunki handlowe polskozwiązków' zawodowych, należących do radzieckie“ , wskutek błędnego prze
C IO i A F L oraz niezależnych zw ią kładu z jęz. rosyjskiego, zaszło nie
zków kolejarzy zapowiedziało na 24, porozumienie. które obecnie prostu
sierpnia konirencję, na któ re j ma jemy:
Związek Radziecki dostarczy Pol
być omawiana sprawa utworzenia
niezbędnych
dla
pol
trzeciej p a rtii. Obwieszczenie w tej sce takich
sprawie podpisane zostało przez „Z je  skiego przemysłu surowców, jak: ba
dnoczony kom itet zw iązków zawodo- wełnę, rudę żelazną, rudę manga
aparaty,
produkty
naftowe,
w ych .do spraw y utw orzenia trzeciej nową,
produkty chemiczne i Inne towary.'
p a rtii".

Czis podróży

Sprostowanie

Polska popiera żądania Egipy
w sprawie wycofania wojsk brytyjskich

WASZYNGTON. 14.8. (PAP). - Pod
sekretarz Stanu Robert Lovett oświad, czy! na konferencji prasowej, że uzgoj dnioho już stanowisko Stanów Zj-edno| czonych, Wielkiej Brytanii i Francji w
j sprawie zwołania do Londynu konferen| cji 3 mocarstw, celem omówienia spraj wy poziomu produkcji przemysłowej w
! Niemczech. Czynione są obecnie przygo
towania, by konferencja ta mogła się od
być • jak najszybciej. Dwóch ekspertów
, Departamentu Stanu udało się do LondyI nu dla omówienia szczegółów.

NOWY JORKj 14.8. (Obsl w!.). —
Na wczorajszym posiedzeniu Rady
Bezpieczeństwa premier Egiptu Nokraszi Pasza ostrzegł raz jeszcze, że obeci ność Anglików w Egipcie i Sudanie z4T
! graża pokojowi. Aotyangielskie nastro
je — powiedział Nofcraszi Pasza —
wzrosły w ostatnich czasach do tego
' stopnia, że grożą rozlewem krwi. RaSa
Bezpieczeństwa powinna zdać sobie
j sprawę, z sytuacji, jaka istnieje w ogó! !e na całym Bliskim Wschodzie.
I Egipt chce żyć swoim własnym woi~
1 nym życiem i chce zrzucić żelazną dłoń
potężnego najeźdźcy. Jako państwo su
werenne Egipt chce zająć należne mu
miejsce w rodzinie narodów zjednoczo
nych. Mając do wyboru traktat z 1936
roku i Kartę Narodów Zjednoczonych,
wybraliśmy Kartę.
Omawiając sprawę traktatu anglo - e(central telefonicznych o 39 proc., a apa gipsfcłego z roku 1936. Nokraszi Pasza
ratów telegraficznych o 76 proc. mniej) oświadczył, że traktat ten posiada tok
oraz przy niedostatecznej ilości wykwa dużo martwych już artykułów, że stra
lifikowanego personelu, to staje się zro ci! żywotność i nie może być nada! pod
zumiałe z jak dużymi trudnościami wał stawą w stosunkach anglo ~ egipskich.
czy jeszcze telekomunikacja, żeby spro Poruszając zagadnienie Sudanu, Nokra
stać zadaniami, jakie jej stawia życia szi Pasza powiedział, że tymczasowe
porozumienie zawarte w 1835 roku i
Odrodzonej Polski.
Należy tu podkreślić, że w dużym przedłużone do 1936 r.t też jest przeżyt
kiem i straciło swoją
ważność, Anglicy
stopniu do
ruchu .przyczy
..........
__ tak
__ silnego
_
. .
vojią waz
niają się niskie opłaty" taryfowe za usłu- wiedzą, że przez 60 la t w XIX wieku
gi telekomunikacyjne.
’ Sudan był terytorium egipskim i muszą

Ruch telefoniczny i telegraficzny
jest żytfszy n iż przed wojna —
o ś w ia d c z a m in . J ó z e f P u te k
Minister poczt i telegrafów: dr Józef
Putek udzielił- redaktorowi gospodarcze
mu PAP wywiadu w związku z osiąg
nięciami Polskiej Poczty w pierwszym
półroczu bieżącego roku.
Jakie są osiągnięcia na odcinku odbu
dowy urządzeń telekomunikacyjnych w
pierwszym półroczu br.
Wskutek działań wojennych urządze
nia telekomunikacyjne zostały zniszczo
ne przeciętnie W 80 procentach. Toteż
Ministerstwo Poczt i Telegrafów dokła
da wszelkich starań, żeby przyśpieszyć
odbudowę tych urządzeń.
Jakie zagraniczne połączenia teleko
munikacyjne zostały uruchomione w I
półroczu br.?
Ogółem posiadamy 20 bezpośrednich
połączeń telefonicznych z zagranicę, 7
telegraficznych i 17 radiowych.
Jak się kształtował ruch telefoniczny
i telegraficzny w i półroczu br.?
Należy podkreślić, i« mimo odczuwa
nych jeszcze dużych braków w urządze
niach, już w 1946 r, liczba międzymia
stowych rozmów telefonicznych była o
7 procent większa niż w 1938 r. (32 m i
liony wobec 30 milionów), a liczba tele
gramów — 0.41 procent (5,9 miliona
wobec 4,2).
Jak widać z przytoczonych wyżej
liczb, obecnie ruch telefoniczny i tele
graficzny jest żywszy, niż przed wojną.
Jeśli się weźmie pod uwagę, że ten
ruch mmi być wypracowany przy mniej
szym. niż W 1938 r, stanie urządzeń

zdać sobie sprawę, że traktat z 1936 r.
nie mógł pozbawić Egiptu praw do Su
danu.
* Po przemówieniu premiera Egiptu za
brał glos delegat Polski, Juliusz KatzSuehy, który powiedział, że pewne mo
carstwa usiłują nadal utrzymać przy
życiu imperialistyczne tendencje X IX wie
ku, chcąc w ten sposób zapobiec rozwo
jowi innych krajów. Obecnie — po
wiedział delegat Polski — wszystkie na
rody coraiz silniej domagają się niezależ
ności narodowej. W najbliższym czasie
musi nastąpić całkowite wyzwolenie
państw kolonialnych lub półkoloniałnych.
Następnie delegat Polski oświadczy!,
że: 1) obecność wojsk angielskich na
terytorium Egiptu sprzeczna jest z Kar
tą Narodów Zjednoczonych i z uchwałą
Zgromadzenia Generalnego; 2) Rada
Bezpieczeństwa ma prawo nakazać wy
cofanie tych wojsk.
Na zakończenie Suchy oświadczył, że
delegacja polska poprze żądanie Egiptu
natychmiastowego i bezwarunkowego
wycofania wojsk angielskich.
Po przemówieniu delegata Polski Ra
da Bezpieczeństwa odłożyła debatę nad
sprawą Egiptu do środy do godz. 19. W
środę zabiorą glos przedstawiciele Bra
zylii i Związku Radzieckiego.

Nowe ustawy dotyczące budownictwa
tematem Konferencji w Ministerstwie Odbudowy

W Ministerstwie Odbudowy odbyła się i budownictwa jest skierowanie kapitałów
wczoraj konferencja, m której przedsta prywatnych do inwestycji celowych *
wieiele Ministerstwa omówili znaczenie !’ gospodarczego i społecznego punktu w i
nowych ustaw, dotyczących budownic- dzenia.
Omawiając umowę o normach i sztantwa i organizacji władz w zakresie od
dartaoh, wiceminister Pletruslewk* okre
budowy stolicy.
Obecni byli: wiceminister Żakowski, śłił ją jako ustawę, regulującą teohrtlczwiceminister Pietrusiewicz, dyr. Kercz- ne zagadnienia odbudowy. Celem jej jest
markiewicz, dyr. Goryńskł, dyr. Tyszka zagwarantowanie państwu ujęcie w ra
my planowej gospodarki tych elemen
i Inni.
Wiceminister Pietrusiewicz omówi! u- tów budownictwa, które dotychczas stww
stawę o popieraniu budownictwa oraz rzaly w w id u wypadkach warunki do
ustawę o normach 1 sztendartach w bu nieuzasadnionej gospodarczo dowolności
(JstaWa uzależnia wytwórczość i w y
downictwie. Celem ustawy o popieraniu
konawstwo od stosowania norm i sztandartów budowlanych i wprowadza odpo
wiednie sankcje karne. Władze budowla
POW AŻNA IN STYTU C JA HANDLOW A
ne są w prawie wstrzymania robót w wy
(Centrala w Warszawie)
padku
niestosowania
obowiązujących
norm I sztandartów. Normalizacja pro
Poszukuje do pracy od zaraz
dukcji materiałów i telementów' budowla
a) inspektorów terenowych, zaznajomionych gruntownie z or
nych daje znaczne oszczędności w zakre
ganizacją pracy oraz przeszkoleniem handlowym,
sic surowców i siły roboczej,
Komisarz Odbudowy Wsi, taż. Piot
b) buchalterów - btlansistów,
rowski scharakteryzował z koCei ustawę
c) maszynistek z ukończonym wykształceniem średnim, zazna
o odbudowie m. st. Warszawy,
jomionych z pracami biurowymi.
Ustawa podporządkowuje Ministrowi
Oferty z własnoręcznie napisanym życiorysem, odpisami świa
Odbudowy BOS jako organ planujący
przy zachowaniu WDO jako podległego
dectw, referencjami — kierować do Biura Ogłoszeń PAP Warsza
organu wykonawczego.
wa, Młodzieży Jugosłowiańskiej 11. stib.: „Nr 43“.
Punkt ciężkości kierownictwa odbudo
2078
wy miasta przesunę! my m * W * samo

rządowych na władze państwowe, co uzasadnione jest przewagą interesów spo
łecznych. Ustawa daje M inistrow i Od
budowy uprawnienia koordynatora wszy
stkich dokonywanych na obszarze m. *!.
Warszawy inwestycyj budowlanych.
Naczelną instancją w zakresie odbu
dowy stolicy jest Naczelna Rada Odbu
dowy m. st. W arszaw y. Rada ustala za
sady, program y i ogólne p rojekty odbu
dowy stolicy oraz koordynuje prace nad
odbudową. W szystkie urzędy i instytucje
dokonywujące inw estycji budowlanych
na terenie miasta obowiązane są do skia
dania sprawozdań
Naczelnej Radzie.
Przewodniczącym Rady jest prezes Rady
M inistrów , a w skład je j wchodzi 30
członków powoływanych przez Prezydea
ta RP .aa wniosek M inistra Odbudowy
spośród przedstaw icieli właściwych resor
tów rządowych, samorządów, działaczy
społecznych oraz w ybitnych fachowców'
z dziedziny techniki i sztuki.
Zamykając konferencję, wicem inister
Żakowski zaznaczył, że omawiane zagad
nlenie, a więc usprawnienie organizacji,
usprawnienie techniczne odbudowy, wc!ą
gnięcie do odbudowy jak najszerszego
udziału społeczeństwa oraz jak najbliż^
sza współpraca ze światem nauki i tech
nik: są programowymi tezami Minister.»
stwa Odbudosły.

str. a

rnámam

WiN i UPA we wspólnej walce przeciw Polsce Ludowej
Ujawnienie korespondencji W iN z banderowcami
Prok.: Kiedy i od kogo otrzyma? osk. j
była mowa wczoraj. Nie będziemy po
„W sprawie nawiązań» łączności z WIERAŁ W SOBIE ZARODEK PEW
Tej w alki nie wolne
SOLIDARNOŚCI, KTÓRA W dokładny piań woj. Urzędu Bezpieczeń
wracać do tej sprawy. Jak wyglądała
panem me użyto pośrednictwa tamtej NEJ
pomnie szać
technika wywiadu i inspiracji w odnie
szej jednostki terenowej uważając, PRZYSZŁOŚCI MOGŁA SIE PRZERO stwa w Krakowie?
Osk.: Jesienią 1945 r. od Mosiera.
sieniu do innych stronnictw?
że rodzaj sprawy WYMAGA DO DZIC WE WSPÓŁDZIAŁANIE.
Mowa tu o nieustającej, a owocnej w
Z dalszych zeznań wynika, że MOS- ! skutki waSee z drożyzną i spejm.acją,
Prok.: Na jakiej płaszczyźnie inogio
CZASU BEZWZGLĘDNEJ POUFNO
Osk.: — W stosunku do PPR oddzia
ływanie bezpośrednie było żadne. Za
SCI I W YELIMINOW ANIA WSZEL dojść do tego rodzaju porozumienia LER BYŁ AGENTEM OBCEGO WY- | o .ikwłdacji- nadużyć podatkowy cli.
WIADU.
KICH NIEDYSKRECJI. Dla rozpro WiN i UPA.
dania nasze polegały na zbieraniu infor
Trwa akcja Społecznych Komisji K«*
Następują pytania obrońców.
Osk.: NA PŁASZCZYŹNIE WALKI
macji przez „w tyczki“ . Do WRN stosu
szenia ewentualnych obaw proponuję:
troii Cen. L-zVi -po dniu wychodzą c®
Obrońca
Strzałkowskiego
usiłuje > pracy społeczni lustratorzy podatkowi,
nek nasz był pozytywny. Do lewicy
panowie zechcecie wyznaczyć miejsce Z DEMOKRACJĄ POLSKĄ I ZWIĄZ
PPS — wrogi. Oddziaływaliśmy przez
i termin spotkania możliwie blisko KIEM RADZIECKIM. INNEJ NIE MA. szczególnie osłabić wrażenie.- jakie zró- j Walka toczy się msustępKwie, cł»c czę
bilo odczytane przez prokuratora w j sto w nawaie .wypadków niedostatecz
„w tyczki" w
kierunku
rozluźnienia.
Przemyśla, Miejsce spotkania może
Trzy ogniwa
dniu wczorajszym meldunków B. W. j nie podkreślamy tą jedną z najdonioślej
współpracy z PPR. Co do SL i SD. był
być przez panów ubezpieczone w do
Strzałkowski w odpowiedziach
usiłuje j
to stosunek podobny jak do PPR.
wouny sposób tak co do ilości ludzi,
akcję.
jedne] zh ro : ni
ze swej strony przekonać, że meldunki | szych dla naszego życia.
Z kolei prok. przechodzi do wyjaśnie
jak i uzbrojenia. Uprawnienia i za
Przywyk [¿my ca odrio-zenia sukcesów,
0
Polakach
okazujących
pomoc
Żydom
j
Prok.: Jakie polecenie dawał oskar
nia stosunków łączących WiN: z banda
kres pełnomocnictw naszych delega
nie dziwi nas . ustabilizowana cena chicha
1 o prześladowanych Żydach — wynl- i
nti ukraińskimi.
tów zostanie wyjaśniony przy spot żonemu Karczmarczyk?
w trudnym okresie przednówka, me bu
Osk.: Jedno z tych poleceń tyczyło kały nie z _nastawienia rasistowskiego a i
Prokurator odczytuje interesującą ko
kaniu. Proszę o podanie odpowiedzi,
dzi zasłużonego uznania zahamowanie
z...
potrzeb
wywodu.
sę
OPRACOWANIA
LISTY
CZŁON
Szpiegostwo słono wiło
respodencję między przywódcą bandy
drogi dojścia, haseł i ewent. wzajem
Obrońca Eugeniusza Ralskiego zmie- i zwyżki cen.
UPA KRYMSKIM i przedstawicielem , nych znaków rozpoznawczych. ZECH KÓW KRAJOWEJ RADY NARODO
główna treść procy W i N ;j WiN
To nie jesi dobrze gdyż masy Pfacbją
majorem ANTECKIM. PrzywódCE PAN PRZYJĄĆ PANIE KO WEJ, DRUGIE OPRACOWANIA PRZE rza do'poderwania zarzutów, jakie padły j
ce wałcząc o red lą poprawę warunków
MENDANCIE. WYRAZY NALEŻNE MYSŁU WĘGLOWEGO I TRZECIE RO pod adresem jego klienta. Pytania zmie i
Oskarżony w swych wypowiedziach ‘ ca UPA Krymski omawia sprawę spot- i
do wykazania, iż był ori ofiarą I swego życia, rie mogą ani przez chwilę
GO SZACUNKU
DELEGAT SPE ZESŁANIA LISTU OTWARTEGO DO rza ją
'usiłuje zmniejszyć ciężar zarzutu szpic kania z przedstawicielem WiiN, sprawę
odcinku.
PREZESA PSL.
sugestii
i postronnych wpływów. Obroń | osłabić Czujuoici na tym
konspiracji
i
pełnomocnictw.
List
swój
CJALNY
ANTECKI
MAJOR“
.
gosiwa.
Prok.: Z tego widać, że biuro poli ca Karczmarczyka . otrzymuje od osk. j Mimo niewiiip.iv.-ych sukcesów, mimo
kończy
słowami:
„DZIĘKUJĘ
ZA
Profc: — W aktach sprawy znajduje
PROK.: — CZY KONTAKTY Z UPA tyczne, wywiad i propaganda
byiy to Strzałkowskiego na jedno z pytań — j wzrastającej stałe produkcji, mimo po
się instrukcja wywiadowcza. Czym o- i ŻYCZLIWOŚĆ, PRZESYŁAM SZCZE BYŁY NAWIĄZYWANE W POROZU
i n y ogniwa wzajemnie ze sobą powią sensacyjną odpowiedź. Wyn ka z niej, myślnych w y r teów akcji żniwnej, sytua
skarżony wytłumaczy, że specjalny RE POZDROWIENIA".
MIENIU ZE SZTABEM?
zane?
że Strzałkowski byi na posiedzeniu ogól j cja gospodarcza wciąż jeszcze najeżo
dział instrukcji, zaleca zbieranie informa
Osk.: — Tak NA JEGO WYRAŹNE
Kontakty z ci PA
Osk.: Tak jest.
nokrajowej instancji podziemnej w War j na jest trudnościami. Na tych trudnoś
c ji o Wojsku Polskim i Armii Radziec
POLECENIE.
Prok.: Jakie środki poiłyczne byiy szawie, na którym omawiano zakres j ciach żeruje spekulant. Jeszcze przed
dta
wspó
nej
w
alki
z
Polskę
kiej.
Prok.: — Co oznacza zwrot Anteckie najbardziej chłonpe w dziedzinie nspi- działania BVV i na którym zatwierdzono ! kuku miesiącami, bezczelny, pewny bez
Oskarżony . usiłuje przekonać Sąd, że
Odpowiedź
Anłeckiego adresowana go. że „rodzaj sprawy wymaga do cza racii?
instrukcje, jakie Strzałkowski m ał w i karności,'. dziś pod . wpływem zadanych
wywiad jego był politycznym, ale że jest
do
„WIELMOŻNEGO
PANA su szczególnej dyskrecji"?
dsk.: PSL i WRN.
tej mierze.
mu cio.ów przycichł, zaczaił się i ocze
na’ skutek starych nawyków znajdowały KRYMSKIEGO, KOMENDANTA
UOsk.: — CHODZIŁO O NAW IĄZA
Następuje
seria pytań w sprawie
Po zakończeniu
przesłuchania
osk j kuje '„lepszych czasów“ . Sądzi, że akcja
się w meldunkach również wiadomości KRAINSKICH POWSTAŃCÓW“ . Frag NIE KONTAKTU Z UPA. ZDAJE SO współpracy
siatki wywiadowczej tzw. Strzałkowskiego,
przewodniczący
za- j nasza jest krótkotrwała.
z dziedziny wojskow ej.1
ment pisma. Anteckiego1brzmi dosłow- BIE SPRAWĘ. ŻE SAM FAKT NA akcja „Z “ . Akcja „Z " była podporząd rządzą przerwę w rozórawie do dnia : Te nadzieje trzeba rozwiać. Paskarz,
Prok.: — Na samym w.inótnuk
W IĄZANIA ŁĄCZNOŚCI Z UPA ZA kowana N i epok 61czyeki em u.
18 bm.
spekulant,' nieuczciwy kujiSec musi wie
cja poleca zbieranie matę.
o kon
dzleć, że wa ka toczyć s.ę będzie do osta
centracjach / wojsk, mobi. zacjach itd.
tecznego zwycięstwa, żc ceny wyznaczo
Mowa jest również o tym. te jeżeli
ne przez państwo — ceny
i
pewne zarządzenia władz państwowych
£\vara-:ihijące g-oaziwy zarobek wszystwymagają akcji odwetowej należy ma
kim ogniwom handlu, muszą być i będą
teriały tego rodzaju przesyłać najkrótszą
przesil'.scgane.
drogą. O jaki'Odwet .'tu chodzi?
Trzeba
aby każdy człowiek pra
Osk. tłumaczy, że stewo „odwet“
cy z swat sobie sprawę, że utrzyma
chwilowo było pozbawione treści.
nie w okresie przednówka stałych a ną
Prok.: — Chwilowo słowo „odwet“ by
wet zniżkujących cen na chłeb, że zalo pozbawione znaczenia, a w przyszło
hamowanie wzrostu cen mięsa, mlek«
ści mogło mieć znaczenie?
S z k f"
h z prośbą o przesłanie Wam zmarł w szpitalu po długich cierpieniach jest rada na laką księżą * samowolę. czy tłuszczu, to w Wielkim stopniu za
Bywają i tacy
Osk.: — Przyznaję, że tak.
kslą
na miejsce. W ierzym y, że
sługa społecznych kontrolerów i lustra
(Nazwisko znane redakcji).
pracownik tutejszej cukrowni.
■Prok.: — Czy oskarżony i kierownic d y r e k t o r z y
P./,.v. ... prośbę tę uwzględnią.
torów.
two wywiadu miało świadomość, źe
Proboszcz p a ra fii Klemensów sprze
Rzecz jasna, że oprane j3iv.cz Was
Trzeba, 'aby praca kontrolerów spo
szereg zagadnień roz/r—«cowywanych
Do Redakcji „Głosu Ludu” .
Dlaczego
P..
............
.---...
......
•
;
ciw ił się pochowaniu zmarłego na cmen
łecznych i lustratorów podatkowych o~
przez wywiad stanowiło . jemnSce pań
T
argi
nad
grobem
o
miejsce
dla
Prosimy o zamieszczenie niniejszej Spótdzie.nia w „Ursusie*1 tarzu w miejscu gdzie się chowa innych,
toczona była jeszcze w:ęks.v,m niż do
stwową lub wojskową?
zmarłego, ty rtżcs godaa potępienia, j tąd- szacunkiem, trzeba aby każdy zda
nota tki:
Osk.: — Przyznaję, że zdawałem so
dlatego tylko', że ten umierając nieprzy
Cmentarze fe.-.toiieMs znajdują się w • wał sobie sprawę, że d ładzie — ci ro
narusza cennik urzędowy? tomnie, nie wyspowiadał się przed Polsce
bie z tego sprawę.
pod zarządem kościelnym i
W przedsiębibrstwie pomocniczym
botnicy i pracownicy umysłowi, których
Prok.: — W instrukcji mówi się rów
Ob. Redaktorze!
śmiercią. Ksiądz kazał go pogrzebać pod m iejscowy proboszcz istotnie jest g j- partie robotnicze i związki zawodowe
P.K .P fabryka mostów w Mińsku Ma
nież o „rozpracowywaniu" personalnym
spodarcem
cmentarza.
Nie
upoważ
W związku z zamieszczonym cenni parkanem w miejscu przeznaczonym, dla
odkomenderowały do akcji antyspekuła
władz państwowych. Co to znaczy?
zowieckim dzieją się
następujące
nia go to — rzecz jasna do niew ła cyjnej, to obrońcy i sojusznicy świata
kiem w ,,Głosie Ludu” z dn. 24 uh. m. samobójców, czy w yrzutków' społeczeń
Osk.: (Długi czas nie może znaleźć
ściwego postępowania.
rzeczy :
pracy, to frontowi żołnierze W alki to
odpowiedzi, wreszcie mówi): — To zna
prosiłbym o wy jaśnienie takiej miano stwa. Dopiero po licznych interwen
W większych miejscowościach, jak czącej się o poprawę bytu mas pracują
czy zidentyfikować przeszłość i . dzia
D yrektor tejże fa b ry k i, ob. Smaga wicie sprawy:
cjach,
ksiądz,
widząc
zdecydowaną
ponp. w7 Warszawie, Zarząd M ie js k i w y i cych.
łalność polityczną określonych osób.
Stanisław ¿zatrudnia jednego z robot
Według cennilca urzędowego ubranie stawę oburzonych pracowtdków cukrów znaczył pewien uporządkowany obszar , Watka trwa. Okres powszechnej moProk.: — A informacje taikie. jak,
ników fabrycznych, ob. Bagińskiego wełniane 60 proc. wełny kosztuje $.736 ni, dał zgodę na pochowanie zmarłego na cmentarz, niezależny od w ładz ko- j b iiiz ą c iiim s pracujących jeszcze, nie mi
GDZIE KTO MIESZKA. DOKĄD WY
CHODZĄ OKNA SYPIALNI - TEZ
Piotra, do celów prywatnych, jak. ńp. zł, a Spółdzielnia i fa b ry k i, „Ursus,” za na normalnym miejscu. ' Piszę ' ten Ust, ¿cielnych. Tu odbyw ają sic m. in. po- i nął. Wróg jeszcze nie •zrezygnował z
grzeby ludki, których rodziny nie mogą j odwetu. Z tego powinni sobie zdawać
WCHODZĄ W TEN ZAKRES.
oporządzanie trzody chlewnej, mycie ta ki właśnie g a rn itu r pobiera 10:4.60 z zapytaniem czy ksiądz jest, wyłącz ponieść kosztów, wyznaczonych za gro sprawę, wszyscy ludzie pracy, o tym nie
Osk.: - (MILCZY).
wolno zapominać ani przez chwilę.
czyli 1.624 zł powyżej. Ciekawi mię nym gospodarzem cmentarza i czy by na Powązkach czy Bródnie.
podłóg itp .
Spotkanie
W ymieniony pracownik pracuje u bardzo czy to jest w porządku.
m obcego dyplomaty
dyrektora od dłuższego czasu, jest on
Jeszcze dla zorientowania podaję w y
Na żądanie prokuratora osk. przed opłacany z funduszów P. K . P., a za sokość pobieranych cen za ubrania wel
trudniony jest u ob. dyrektora jako niane zawierającd:
stawia rozwój historyczny wywiadu woj
skowego. W okresie „Nie“ byiy kon
służący.
1. 30 proc. wełny w sprzedaży za
kretne zlecenia w dziedzinie wywiadu
S ta li czytelnicy „Głosu Ludu” g a rn itu r liczy, się 6.300 zł.
wojskowego. W okresie delegatury sprą
* g m
Pracownicy przedsiębiorstwa
wy wojskowe były poruszane ale nie
2. 50 proc. wełny w sprzedaży za gar
rozpracowywane. W okresie WiN była
pomocniczego P.K.P. w Mińsku n itu r liczy się 9.275 zł.
¡
m
í í ji
jakoby ustna instrukcja o zaprzestaniu
Mazowieckim
m m
3. 60 proc. wełny w sprzedaży za gar
wywiadu wojskowego.
(nazwiska znane j-edakcji)
n itu r Uczy się 10.460 zł.
Prok.: — Czy wprowadzenie do In
strukcji oddzielnego działu z 12^ punk
,4. 70 proc. wełny w sprzedaży za'
Ten lis t przyszedł do nas początko
tami o wywiadzie wojskowym nie było
wo ja ko anonim. Wezwani w „O dpo g a rn itu r Uczy się 11.730 zł.
w sprzeczności z tym ustnym polece
wiedziach R edakcji“ autorzy lis tu uProszę bardzo o zainteresowanie się
niem?
sunków pomiędzy oby dwiema . partia
ja w n ili się i w drugim piśm ie p o tw ie r tą sprawą, gdyż czytelnicy „Głosu L u 
Pod ¡powyższym tytułem . zamieszcza ! — stawała się niebezpieczną. Towa
Osk.: — Niewątpliwie, ale instrukcja
mi robotniczymi przez drugą' stronę.
rzysze, przychodzący pod nasze sztan
iiv ają powyższe zarzuty.
j
wczonajoey
„Robotnik“
artykuł
tow.
ta była wynikiem... PRZEMĘCZENIA
du” naprawdę zastanawiają się nad Włodzimierza Reczka, w którym autor
Bez żadnej przesady można powie
dary, nie zawsze rozumieli linię i tak
Postępowanie p. Smugi to przestęp
I POŚPIECHU.
dzieć, że wyciągana przez nas ręka
cennikiem urzędowym,, a pobieranymi — ocenia jąc znaczenie uchwał Rady | tykę Partii. Słabo strzeżone granice
stwo
—
przestępstwo
podlegające
Okazuje się również, że meldunki
,'est przyjmowana rzeczywiście
po
Naczelnej PPS' i przebieg konferencji j Ideologiczne łatwe były do przekro
wojskowe Znajdowały się nie tylko w kom petencji prokuratora, k tó ry nie cenami.
bratersku.
Terenowe kierownictwa
czenia. Tu i ówdzie, níítsczni wpraw
jednoiitofrontowych
w
terenie
—
.pisze
i
w ą tp liw ie w kroczy w tę sprawę.
Ja, jako członek PPR chciałbym by
raportach ?. terenu, a również w mie
obu ¡Partii podjęły wielki wysiłek prze
dzie, ale niebezpieczna agenci WiN
m. inn.:
sięcznych sprawozdaniach, obejmująę
to co jest zamieszczane w naszym piś
dęcia napięć i sporów, wytworzenia
czy WRN mogli wyzyskiwać sprzyja
Dzieci
z
Klemensów«
Niespełna 6 ty godni, minęło od drwa.
schematy organizacyjne jednostek woj
zaś wzajemnego zaufania i pełnej
jącą koniunkturę. Wczesne podjęcie
mie naprawdę odpowiadało prawdzie.
w którym Rada Naczelna naszej Par
skowych itp. W sprawozdaniach tych upominają się
współpracy. Wyniki na pewno nie da
odpowiednich uchwał przez Radę Na
tri podjęła zasadniczą uchwałę, w yty
p. o. Kom. Straży Przem.
były również dane zbierane^ przez inne
dzą na siebie długo czekać. Nie na
czelną zapobiegło niebezpieczeństwu.
J.
K
o
tu
ls
k
i
czającą
kierunek
marszu
PPS
na
osiatki, m. in. przez „Stocznię" o stanie o podręczniki szkolne
leży liczyć na jakąś sielankową idyllę.
Ostre zarysowanie granic ideciogiczkres
najbliższych
miesięcy.
Uchwały
jednostek .marynarki wojennej.
Żadna placów ka handlowa, ani p ry
Tam, gdzie istnieją obok siebie i wa!
■nych Paré* zamknęło dopływ mętnej
Tow. Redaktorze!
te miały jedną wielką zaletę, która
Prok.: — Nie ma chyba wątphwoścł,
w alna, ani ty m bardziej spółdzielcza
czą dwa żywe organizmy polityczne,
wody...
sprawiała, że wzbudziły powszechne
że tego rodzaju informacje stanowią ta
nie m a praw a pod żadnym pozorem
Koło p a rtyjn e PPR przy cukrowni
tarcia są nieuniknione, ale — i to
zainteresowanie klasy robotniczej i
Od wielu dni aktywy obu Partii od
jemnicę państwową?
przekroczyć cen ustalonych przez
jest trzecie ważne ' pozytywne zjawi
K L E M E N S Ó W , P O C ZTA S ZC ZEB 
bywają
się
w
całym
kraju.
Zakłada
,
całego
kraju.
Zaletą
tą
była
ich
JA~
Ok.: — Tak jest
Państwową K om isję Cennikową. Po
sko — zapanowała inna, lepsza at~
R
ZE
S
ZY
N
LU
B.
zwraca
się
do
redak
my.
że
do
września
zdążymy
z
aikcją
!
SNOSC
I
BEZKOMPROMiSOWOSC.
Prokurator przedstawia również sze
tnosfera w stosunkach międzypartyj
bieranie cen wyższych od ustalonych
naszą dotrzeć na szerokim froncie
reg elaboratów z dziedziny wywiadu c ji w im ieniu wszystkich pracowników
nych. Zrozumieme, że losy nasze i ce
je st PRZESTĘPSTW EM, karalnym ! Postanowienia Rady Naczelnej, op a r
do najmniejszych nawet i najod.eglej
te o marksistowską analizę sytuacji
politycznego (z podaniem adresu dzia z następującą prośbą.
!e są nierozerwalnie związane, że
przez ustawodawstwo.
szych komitetów i kół. Wspólne po
politycznej sprawiły, że pro i ii ideoło
łaczy politycznych) i gospodarczego.
działamy na wspólnej bazie społecz
Rzeczywiście,
cena
ubrania
w
e
ł
Dzieci załogi cukrowni — w której
siedzenia mają na celu dałsze zacie
giczny Partii został wyraźnie t moc
M iti w sprawozdaniu miesięcznym zna
nej, choć może nawet różni psycho
nianego z 60 proc. w ełny, wynosili 8.736
śnienie współpracy, rozszerzenie wza
niej zarysowany...
lazły sie ODPISY RAPORTÓW WŁADZ mamy 87 partyjniaków — uczęszczają zł, a nie 10.460 zł. Oczekujemy w tej
logicznie, że w ideologii swej nie tak
jamnego zrozumienia i przyjaźni.
BEZPIECZEŃSTWA O WALCE
Z do szkoły. Około 50 dzieci jest już w spraw ie szybkiego w yjaśnienia ze
Trwająca od szeregu miesięcy kam
znowu wiele się różnimy — pozwała
Praktycznym
ich
zadaniem
jest
po
BANDAM I UPA.
prania werbunkowa, silnie podnosząc
maczej ustosunkować się do nieuni
7-ej klasie. Dzieciom jest bardzo trud strony spółdzielni fa b ry k i ,,TTrsus“ .
prawie«
e
praktyki
jedeotefc
fronto
Prok.: — Czy osk. był świadom tego,
naszą liczebność, przyczyniła się do
knionych drobnych sporów na co
no.
Nie
dość,
że
niektóre)
muszą
cho
wej na codzień. Na zebraniach tych
Targi nad grobem
że materiały te rozszyfrowują działal
dzień. Najistotniejszą przecież rzeczą
pewnego rozcieńczenia ideowego na
podkreślamy i uwypuklamy to wszyst
ność władz bezpieczeństwa w walce z dzić do szkoły po 7 km w jedną stronę,
szych szeregów. Dysproporcja pornie
jest zrozumienie dysproporcji pomię
Io w . Redaktorze l
ko, co nas łączy. Mówimy o wspól
to na dodatek nie mają podręczników
dzy wzrostem członków a wzrostem
dzy małymi zatargami a vvie!tehni spra
bandami?
nych
celach
i
o
wspólnych
założe
W
Klemensowie
na
Zamojsżczyźnie
Osik.: — Świadom byłem tego.
.wami, • o które wspólnie walczymy.
kadir świadomych celów aktywistów
szkolnych. Staramy się je zdobyć za
niach. Możemy też obiektywnie 'i tak
W sprawozdaniach tych mówi się ja z 
wszelką cenę, jednakże w tak głuchym
Najważniejszym sukcesem — jak
townie
mówić
o
brakach
w
realizacji
ie o tym, że w, pewnym przedstawiciel
dotąd — naszych wspólnych zebrań
jednołitego frontu, podając równocza
PRZYDA STB NA Z IM Ę
stwie dyplomatycznym mówiono o wy ( zakątku ja k Klemensów nie ma mowy
jest bezsprzecznie wytworzenie przy
śnie sposoby poprawy. Wzajemna kry
buchu wojny najdalej za 3 miesiące j ra o nabyciu. IFasca pomoc będzie wielką !
jariełskiej atmosfery; atmosfery jed
tyka, jeżeli tylko płynie, z życzliwości
dzono tym, którzy mogą, natychmiast pomocą i ulgą dla dzieci naszej załogi- i
nako zabójczej dla jakichś WRN na
i z. chęci poprawy — jest twórcza i
wyjeżdżać z Polsiki. SYGNALIZOWA
— Przecież u-alczymy o oświatę t kultu
strojów, jak i dla krótkowzrocznego
potrzebna.
NO RÓWNIEŻ, ŻE WŁADZE BEZPIE
sekciarstwa. O tę czystą, braterską
CZENSTWA INTERESUJĄ SIE OSO i rę dla młodego pokolenia.
W toku akcji tej zaobserwowaliśmy
atmosferę ułatwiającą prawdziwe zhii
BĄ NIEJAKIEGO
RADOMSKIEGO, i Z p a rtyjn ym pozdrowieniem
trzy bardzo powszechne i pozytywne
żerne i właściwe funkcjonowanie jed
AGENTA OBCEGO WYWIADU.
zjawiska. Wyraźne i ostre sprecyzo
noiitego frontu na codzień, najlepiej
Stefan Zych
Prok. pyta dla kogo to było ostrzeże
wanie naszej postawy ideologicznej,
i najskuteczniej będziemy walczyć,
Sekretarz
Kola.
rut?
choć nie wszędzie i nie przez wszyst
propagując na szerokim i daleko się
Osk. (Z ledwie dostrzegalnym uśmie
kich przyjmowane z entuzjazmem,
gającym froncie uchwały naszej ostat
Czytaliście
ju
ż
prawdopodobnie
o
chem): _ d l a RADOMSKIEGO.
znalazło
jednak
powszechne
,
zrozu
niej Rady Naczelnej.
w ie lk ie j a kcji podręcznikowej p ro 
mienie wśród naszych towarzyszy.
„Dziękuję za ivcz iwość' - wadzanej przez Rząd Rzeczypospoli
Nawet ci, którzy ze względów uczu
tej. D zięki w ie lk im w ysiłkom i w y 
ciowych (np. jakiejś „drzazgi“ , wbi
pisze banderowslc
rzeczeniom wszystkich resortów pań
te j niezręcznie przez sekciarza lub
stwowych przeważająca część produ
wataha krymski dta W N k c ji papierniczej przeznaczona zosta
osobistego sporu) niezupełnie są doj
rzali do przyjęcia bez zastrzeżeń tek
Po kilku dalszych pytaniach na te ła na podręczniki. Zaopatrzenie dzie
wyraźnie sformułowanej ! M i, wypo
mat techniki pracy wywiadowczej .pro
ci w książki szkolne będzie w tyra
wiadają jednak po rozumowym roz
kurator wnosi o zarządzenie tajnej foz
roku bez porównania lepsze niż w
ważaniu sprawy swe zadowolenie, że
prawy ze względu na bezpieczeństwo
w roku ubiegłym.
przecież to jednak nie jest źie, gdy
Państwa.
W Waszych kłopotach postaramy
sytuacja jest jasna; wiadomo gdzie
Po wznowieniu jawności rozprawy
się Wam w m iarę naszyci» m ożliw o
się jest i co można, a ¿o nie.
oskarżony
Strzałkowski opowiada na
ści dopomóc. P rześlijcie do redakcji
TYGODNIK PPR
pytanie prokuratora o sposobach dzia
Drugim bardzo pozytywnym zjawi- j
szczegółowe zapotrzebowanie na pod
łalności wywiadowczej i inspiracyjnej
skiem
jest
przyjęcie
naszych
prób
ręczniki, a m y zwrócim y się do Pań
aa terenie stronnictw politycznych.
jak najpoprawniejszego ułożenia sto- ,
Robotnicy w Gostyninie p rzy układaniu to rfu
stwowych Zakładów W ydawnictw j
P ro k.:------O stosunku WiN do PSŁ
Czwarty dzień procesu przewodu są
dowego wypełniły zeznania oskarżonego
■Strzałkowskiego. Z zeznań tych wyni
ka, że kiedy osk. Strzałkowski w yjeż
dżał w sprawie reorganizowania siatki
wywiadowczej obszaru północnego, obsługa kontaktów i łączności przeszła na
osk. Kota i Raiskiego .Eugeniusza, Wra
ca również sprawa • funduszów,
jakie
osk. otrzymał.
P ro t: — Jakie dotacje pieniężne dta
siebie i dla wywiadu otrzyma! oskar
żony?
Osk.: — W listopadzie otrzymałem od
Nfepokóiczyckiego -1.000 dolarów, zaś w
czerwcu 1946 r. 500 dolarów.

o

g i

N ie m ate

zatargi — lecz wielk e sprawv

„T ryb u n a
Wolności“

Str. ą

Radość dziecięca i młodzieńczy zapał
PROGNOZA NA DZIEŃ 15 SIERPNIA
Na ogól pogodnie i cie
pło przy słabych wiatrach
lokalnych. Rankiem miej
scami iekkia mgły. Nato
miast w południe całko
wite rozpogodzenie się i
słoneczna pogoda.
DOM MONOPOLU TYTONIOWEGO
Państwowy Monopoi Tytoniowy na
rogu vu. W igierskiej i Kaliskiej rozpoC2$ budowę domu mieszkalnego cd fun
damentów. Budynek będzie posiadał pięć
kondygnacyj, suma globalna odbudowy
wyniesie 24.000.00Ü zł. W pierwszej fa
zie na budowie xe irudniorfych jest 100
ludzi, przewidywana ilość — 3»>J iudzi.
Roboty prowadzi SPB.
UWAGA MATURZYSCIl
Stołeczny Komitet OM TUR wznawia
z rozpoczęciem roku szkolnego cykl od
czytów i ćwiczeń domat urailnych. Kurs
półroczny.
Wvkiady z języka polskiego, zagad
nień współczesnych z historią, prop. —
fiłoz., przyrody, matematyki, fizyki, che
mii, język* obce, geografii go®p.
Wykłady w godz. popołudniowych czte
ry razy w tygodniu. Egzamin maturalny
w miesiącu styczniu.
Jednocześnie Stołeczny Komitet OM
TUR organizuje podobny kurs do maiej
matury. Zapisy jak wyżej.
Aby ułatwić przygotowanie się do ma
tury osobom niezamieszkałym W War
szawie, lub pracującym w 'godzinach po
południowych, OM TUR organizuje
kurs korespondencyjny.
, Kandydaci otrzymują z każdego wy
kładu skrypty. Dwa razy w miesiącu
przesyłają do sekretariatu kursu zadane
un prace, z bruiiońem przerabianych co
dziennie wykładów.
Zapisy przyjmuje się do dnia !5 września w Sekretariacie kursu, Warszawa
Mokotowska 24. Przy zapisie wymagane
jest: świadectwo małej matury metryka
urodzenia, dwie fotografie. Kurs bez
płatny.

wkładem do fundamentów Nowej Warszawy
Coraz szybciej znikają zwały gruzu
z miejsca, gdzie były dawniej Nalewki.
Coraz wyraźniej- zarysowują się kontu
ry przyszłej ulicy. Roboty mają być
ukończone wczesną jesienią. Pracuje
tu Ochotnicza Brygada Odbudowy War
szawy. Ałe nie tylko polska. Na ruinach
ghetta łączą się ręce i wysiłki wszyst
kich tych, którym leży na sercu jak
najszybsza
odbudowa
zniseczonego
przez hitleryzm świata. Ręce młodzie
ży. Tu pracowali Jugosłowianie, tu pra
cują teraz Bułgarzy, a oczekuje się w
najbliższych dniach przyjazdu Włochów.
Ale dzisiaj teren pracy niezwykły
przedstawiał widok. Pstrzą się wśród
gruzów
kolorowe sukienki dziewczy
nek,
migają
opalone ciała chłopców,
dźwięczy wesoły, beztroski dziecięcy
śmiech. Do odgruzowania Warszawy
zgłosiły się dwa domy dziecka RTPD.
Znany już naszym czytelnikom „Nasz
Dom“ na Bielanach i dom w Sródborowie. ,.Śród bot ów“ -i „Bielany“ pracują
na wyścigi. A praca jest nie tyle możę ciężka ile żmudna, trzeba wybrane z
gruzów całe, ,odrowe“ cegły ułożyć
po jednej stronie drogi w tzw. „kozły"

po 250 sztuk w każdym, gruz zaś od
rzucać w drugą stronę, poza granice
przyszłej ul cy.
Praca idzie aż miło.
Wszyscy są podzieleni na
brygady.
„Sródborów“ podzielił się na dziesiątki
(jest ich siedem'). Każda dziesiątka ma
swego brygadiera. Na równi z dziećmi
pracują wychowawcy, przy tym, o zgro
zo, wychowawca przy pracy musi słu
chać swego wychowanka — brygadie
ra. Bielany w liczbie 85 dzieci utworzy
ły cztery grapy.
Wśród dzieci tych pracuje również
grupa dzieci Polonii berlińskiej, które
tu spędzają wakacje. Dzieci, te nie zna
ły zupełnie Polski. Teraz po raz pierw
szy zetknęły się z Ojczyzną. Nie widzia
Sy okropności jakie się tu rozgrywały,
nie widziały jak ta część miasta zni
kała z powerzchmi ziemi. Widzą teraz
tylko ruiny i ruiny te chcą usunąć.
— Niech zostanie po nas chociaż ta
ka pamiątka.
— Nie długo przyjedziemy ta z na
szymi rodzicami, wtedy i oni będą pra
cować — odzywa się rumiana dziewczyn
ka o kędzierzawych płowych warkoczykach. Większość, to dzieci starych emi-

Zbieracze cennych marek
czy m m

^tłd . f latehstów

W witrynach warszawskich księga--1 w szeregu miejscowości podwarszawni czy też sklepów papai eryjnych, 1skich.
bardzo często bieleje kartka z napi- j Obawy
oraz
najróżnorodniejsze
sem: „Filatelistyka — kupno, *i»rse- ' „czarne“
przewidywania
filatelistów
daá, fcamiaisa“ .
: nie mają jednak żadnych podstaw
! Władze skarbowe n-'e zamierzają byI najmniej konfiskować zabezpieczonych
Interesy te w zeznaniach podatko- ib io r'5v E m trow ndzana akcja «kla
wych. miesięczne zyski określają prze- i "ow—ia jest w pierwszym rzędzie
ciętnie na 15-23 tys. zl. Sumy' te mu - ' Przeciwko czamogieMziarzom. którzy
szą posiadać jednak... więcej zer, o czym i handlują baz k a rt rejestracyjnych o az
świadczy najlepiej coraz większa ilość trufłn^ ^
Przemytem znaczków,
sklepów* filatelistycznych. Pczą tym '1 Poza tym ma 0412 7-a u d a n ie upc
ARTYŚCI RADZIECCY
z „giełdy" filatciisćycznej dochodzą rząfikowame nie uregulowanego jesz
DLA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH
cza h
ha
n d lu fila te lis ty c z n e g o . D o tych * nńTn
. Dz:ś o godz. ¡6 odbędzie się w sali nieraz plotki o transakcjach zbiorą- anasew-a
w y m ia ry p o d a tko w e oblicza
mi po... 30 mil. zł
„Roma“ , Nowogrodzka 49 koncert arty
na b y ły je d y n ie sza p o d sta w ie (r~
stów radzieckich, laureatów konkursów
lu b
w ię c e j
w fa rcg cćn ycfc)
r r
N ie d v » x r e l n y
Festiwalu Młodzieżowego w Pradze ąfe
p łs nków
związków zawodowych I członków To
Urząd Skarbowy
Obecnie władze skarbowe po oaza
warzystwa Przyjaźni Polsko - Radziec
eowanłu zbiorów przez rzeesoznaw
Ponieważ
milionowe
obroty
nie
po
kiej.
ców, mają zamiar wymierzyć w ła
8:)ety do nabycia w Warszawskiej Ra krywają się jakoś z księgami handlo ściwe, dostosowane do prawdziwe;
dz:e Związków Zawodowych,
Nowy wymi rejestrowanych przesiębiorstw wartości, stopy podatkowe.
Zjazd 1 i w Oddziale Stołecznym Tows- — zupełnie uzasadnione jest podejrze
Znaczkom nic nie cjrozi
rzysfwa P~.-v -źni P -*k o - RadtfecMej nie, że i na rynku filatelistycznym
istnieje „czara*“ giełda.
Al. S*.o'ine <m .
Właściciele cennych zbiorów mo
k o m u n ik a t r t p d
Od paro dni Slatellstćw warszaw gą być zupełnie -spokojni. O trzy
Zarznd Główny Robotniczego Towa skich
ogarnął popłoch. Na rynku mają
je
z
powrotem
nieuszko
rzystwa Przy jac ót Dz:eel organ1żuje „znaczkowym“ nastąpi? bowiem nagle dzone; a tylko pewne przykre nie
ckec jmiesęczny
kurs dla wychowaw katastrofalny krach. W połowie b. ty  spodzianki czekają tych, którzy „za
ców Domów Dziecka, który rozpocznie godnia
kilkudziesięciu
urzędników pomnieli“ dopisać... paru zer do za
s ? dn. !0 wryeśrra b:
skarbowych
zabezpieczyło
wszystkie księgowanych obrotów lub też mają
K?ndv łac w!nn przedłożyć do dnfa większe zbiory w kilkunastu przed na sumieniu nielegalny przemyt przez
25,8 194? r,- a) uodsue wraz z życiory siębiorstwach na terenie stolicy oraz granicę.
(g)
sem. b) św adecfwo ukończenia 4 ki.
gimn. (mata matura) ci św bdectwo 'e- 1
karskie
■|
Po ukończeniu kursu abs<( .enci będą.}
zatrudnieni w charakterze płatnych prak .
tykantów w Domach Dziecka RTPD.
j
MUZYCY NA ODBUDOWĘ STOLICY
Zarząd Związku Zawodowego Muzy- [
ków Polskich postanowi! przeznaczyć w j
dniu 1 września jako w
Nowy plac targowy między ulicami konfekcji damskiej a skończywszy na
ósmą rocznicę najazdu hi
Prostą i Twardą należy w tej chwili do żelaznej. Osobny dział to budki z za
iierowskiego na Polską
i najruchliwszych w Warszawie. Pełno tu bawkami dla dzieci. Już z daleka przy
— 50 próc. zarobku z te
taj murowanych sklepów i drewnianych ciągają oczy prze.chodnia grą kolo
go dnia wszystkich człon
budek, wypełnionych towarem po brze rów. Lalki, pajace, śpiewające bąki,
ków okręgu warszawskie
gi. Niczego nie brakuje, zacząwszy od to przedmioty, których posiadanie sta
go na rzecz odbudowy stolicy.
nowi o szczęściu dziecka. Młode mamu
sie klapują. Cóż mogą zrolfć ittnego?
Nie łatwo jest oprzeć się prośbom swo
ich pociech.
Z przykrością stwierdzamy, że nie
poprawiły się bynajmniej warunki sa
sprzedaży żywności.
Jedną z najbardziej powszechnych bo- ci i warstw uboższych. Toteż godną po nitarne w dziale
łączek uczącej się młodzieży, są triidno chwaiy jest inicjatywa Dzielnicowej Ka Handlujący tymi artykułami w dalszym
koczują ’ wzdłuż
ulicy Prostej
ści z podręcznikami szkolnymi. Wielu dy — Śródmieścia, która postanowiła ciągu
książek brak jeszcze na rynku a te któ przyjść z pomocą niezamożnej dziatwie wśród kurzu, pyłu i błota. Cały kramik
sprzedającego to położony na ziemi ka
re można dostać są zbyt drogie dla dzie- szkolnej.
wałek papieru (niejednokrotnie nawet
D. R. N. przeznaczyła ostatnio na za papieru brakuje) a na nim marchew,
kup podręczników dla uczniów szkól jabłka, sery, masło itp. Śmietana sprze
Śródmieścia sumę 100.000 zl uzyskaną z dawana jest w brudnych garnkach, od
opłat za opiniowanie podań o przydział kryta. Co chwila topią się w niej mu
lokali użytkowych oraz zysk z loterii chy. Sposób sprzedawania ryb również
fEA 1h KU¿AtA11USCi t Marszałkowska) fantowej urządzonej specjalnie na ten pozostawia wiele do życzenia.
„Szklana menażeria"
Jeżeli chodzi o ceny, to trzeba stwier
cel. Książki zakupione z powyższej do
„MAŁY' (Marszałkowska 81 ) ; gotl*
10
tacji wręczone zostaną dzieciom na po. dzić, że nie przekraczają one na ogół
„Fygmalłon * O. B Shawa.
cennika. Chyba jedynie masełko oseł
cząt-ku roku szkolnego.
..KOWSZKCHNY'
( /iniiufskiego ¿0) (fod2
kowe, które kosztuje 440 zł w sprze
18 ,,Człowiek który S2uka śmierci’*.
Warto by, aby za przykładem DRN — daży . kilogramowej. Kurczę można już
JASKÓŁKA (Marszałkowska 69) „Człowiek
Śródmieście poszły również pozostałe nabyć za 70 zł. Dorosła, imponująca
za burtą” Cwojdzińskiego.
„S TU D IO ” (Karowa i i )
o godz. 19.15 Dzielnicowe Rady oraz inne organizacje, wielkością i wagą kura kosztuje zł 500.
comiczna farsa Mayo „To moje dziecko”
które pewne fundusze mogiy by z łatwo Jajka znowu zwyżkują — 10 zł. Jabłka
TEATR COMOEDIA - „Przyjadę! przyj
ścią uzyskać z różnych imprez rozryw
dzłe wieczorem”
kowych, sportowych itd. Początek roku
t e a t r m u z y c z n y Do m u W o j s k a
j szkolnego jest jtiż za pasem, a jakże
Wobec zbliżającego sij zakończenia sezo- ; w ielkim
rzeszom
m łod zieży
szkolnej
nu obecny program p t.:
„SIEDEM ŚMIE. r7VQnnrTV
„ ,r1sihvrU norf.pcz
Tadeuszem Olszą
Olsza II i ' zysPt>rzy on trosk o zoopycie pooręcz
CHÓW GŁÓWNYCH” z
z Tadenszsm
Janem Mrozlńsklm oraz gościnnie występują- ników!
(?)

Lekceważenie die Z£R

grantów, którzy mają zamiar powrócić.
Na pewno
to młode pokolenie, które
spędziło tu wakacje, które poocierało
już sobie ręce przy odgruzowaniu mia.sta zawiezie do domu trochę „naszego
p o p ie g o zapału", zawiezie tęsknotę za
Ojczyzną.
Na rozmowy nie ma jednak czasu.
Wesoła i najdzielniej pracująca Elżbieta
„pogania" swoich podwładnych:
— Prędzej! Grupa Haliny już tita 150
cegieł a my dopiero sto.
Wyścig. Zenkowi zepsuł się kilof. I za
wadyjaoki Zenek o mało nie rozpłakał
się.
Ppocie ranę ręce, umorusane twarze
ale...
— Ałe to przyjemniejsze nawet niż
wycieczka — mówi, r.ie odrywając się
od pracy Mila.
Przerwa. Brygada myje ręce i zasia
da do śniadania
— Pozostań emy tu do wieczora?
Tak?
Dyrektorka
śródborowskiego domu
ob. Kurkowa uśmiecha się:
— Niestety nie wolno. Według regu
laminu O. B. O. W., dzieci mogą praccwać tylko do drugiej. A my przecież

Na cześć Polski— ojczyzny Chopina
wznos* okrzyk artysta radziecki
Wczoraj po raz pierwszy występo
w a li w W arszawie m łodzi artyści ra dzieccy, któ rzy zatrzym ali się u nas
w drodze pow rotnej z M iędzynarodowego F estiw alu w Pradze.
Sala Teatru Polskiego wypełniona
była dosłownie po brzegi. Uroczystość
zaszczycili sv»oją obecnością P rezy
dent Rzeczypospolitej, Prem ier, lic z 
n i przedstawiciele Rządu (Obecni b y li
rów nież przedstawiciele Ambasady
Radzieckiej z ambasadorem L ebiediewem na czele).
Ś w iatła pow oli gasną, k u rty n a idzie
w górę. W im ieniu Rządu w ita gości
m in iste r k u ltu ry i sztuki ob. Dybow
ski, w k ró tk im przem ówieniu podkre
ślając znaczenie w ym ia n y k u ltu ra l
nej między obu zaprzyjaźnionym i na
rodam i słow iańskim i.
W im ie n iu zespołu przem awia dy
rektor Emelianow. „Nie mogliśmy —
mówi — nie zatrzymać się w W arszaw ie — ojczyźnie Chopina i stolicy prze
pięknej P olski. Niech żyje zaprzyjaź-

nowa, gdy gra ballad« Chopina, sala
zamiera. Zdaje się, że ludzi® boją^ się
po prosu oddychać. I długo Jeszcze
brzm i echo n im zerwie się burza o«
klasków.
R ównie ow acyjnie oklaskuję sala
Serenadę Gounoda Cavatinę Rozyny
z C y ru lik a Sewilskiego w w ykonaniu
Ir in y M aslennikow ej. A gdy na sce
nie pojaw ia się solistka Leningradzkiego Teatru Opery i B aletu A U *
Szelest oklaski przechodzą w m ani
festację. Rozlegają się dźw ięki „O po
wieści lasku wiedeńskiego“ . A łła Sze
lest nie ty lk o tańczy — ona gra —■
sama zamienia się w muzykę.

N ie będziemy om aw iali w szystkich
num erów. Zresztą przy ta kie j różno
rodności program u je s t to zadanie ni#
m ai niewykonalne. N ie można jednak
poninąć
pa ry
baletowej
Ralsjr
Strączkowej
ł
Aleksandra
Ł a
p a m i w w alcu Moszkowskiego i „K o 
pciuszku“
Prokofiewa oraz Farm aniansa w pełnym żygja i w e rw y tań
Bryg^dy P
gamy
k° m endik ' niona “ nam i Demokratyczna Polska“ . cu kozackim z baletu S ołow iej-S ie- A
może poprosimy? Może w yjąt- - O rkiestra gra H ym n P olski i Ra- doja „T aras B ulba“ .
kowo pozwolą?
, dziecki. Na sali panuje nastrój oczeW im ie n iu Prezydenta podziękował
«
^ eraz Jest dopiero jedenasta, zdą- 1kiw ania. Co nam pokażą, ci m łodzi
zespołowi dyr. T eatru Polskiego M a rZ Amęciyć po“ f ąl L eSZCZenaPraC0WaĆSi§; na m i^z y n a ro d o w y m konkursie w y - tyka.
- Nie zmęczymy się odpowiada : różnieni a rty ściWieczór ten na długo pozostanie w
rezolutnie ł eńka Zosia Krzeczewska ‘ Pierwsza występuje pianistka T atia
— nasze ręce nie są ze szkła...
na N ikotajew a. 1 n ik t początkowo nie pamięci warszawskiej publiczności i
na pewno przyczyni się do jeszcze moc
nam
s ^ c z e b S T nawdywante ;spodziewał si«> że ta tnłodzIutka w bia niejszego
zadzierżgnięcia
więzów
Radość
dziecięca i rn ł« k eńczy zapal
suk;enk? ubrana dziewczynka po
sła je się wkładem do fun&rrie
Klientów No- <tr a fi ta kie cuda wyczarować z in s tru - p rzyjaźni między narodem polskim i
wej Warszawy.
Z .K .
Z. Kwiecińska men tu. Gdy gra preludia Rachm ani- radzieckim .

Æ. ż f j c l a P m r t i i
Ï

%e d n o lily front PPR i PPS
prowadzi do zjednoczenia polskich organizacji robotniczych
Już dawno sala stolówtó przy ulicy i panuje
tam,
gdzie
zgromadzone
maPPS, SD i sąbezpartyjnych
członkiń Ligi
?- __ _AT—___. . . . . . .
Płońskieji —
nr«• C6,i gdzie odbywają się ze Lsy„ _A_li____
robotnic z«___
■»-*'--knię
wspólnego czy nu. Kobiet. Kobiety stawiły się licznie. Re
brania robotnicze, nie była tak szczel
Na zebraniu przemawiało dwóch mów feruje porządek obrad Sesji Komitet®
nie wypełniona setkami robotników bu ców: tow. Tomczyk i PPS i tow. Szy- Wykonawczego Federacji ob. Olszew
dowlanych, jak na ostatnim zebrami marfko, członek PPR.
ska, przewodnicząca Ligi.
międzypartyjnym.
Dyskusja potoczyła się bardzo żywo
Zebrani w dniu 6 sierpnia 1947 r. tow.
tow. <*u Partii: PPR I PPS na Żolibo i ciekawie. Kobiety mówiły o sprawach
Jedność w mię
rzu uchwalają: Wspólnie dążyć do zli interesujących wszystkich: o trwałym
kwidowania wszelkich sporów na tere pokoju, o walce z reakcją i pozostało
wspólnego celu
ściami faszyzmu, o bohaterkach walczą
Dawno też na wspólnym zebraniu nie nie pracy i wciągnąć do wspólnej pracy cej Hiszpanii, Grecji, Indonezji i Chin,
czuło się tak żywo głębokiego nastro inteligencję z obu partii robotniczych. o niesieniu pomocy więźniarkom Hisz
ju jedności robotniczej, jaki zazwyczaj Zebrani zobowiązują się dla dobra kla panią o wojnie napastniczej w Indone
sy robotniczej zrealizować uchwały Rady
Naczelnej PPS, a. przede wszystkim o zji, o pomocy UNRRA dla Polski.
, Na zakończenie przyjęto odpowiedni®
czyścić szeregi z wrogich elementów—
* pod znaku WRN i WIN ł przeciwsta rezolucję.
wić się rozbijaniu jedności klasy robot
niczej. Jest to warunkiem stworzenia
jednej partu klasy robotniczej w Połsee, która zlikwiduje resztki reakcji,
DZIŚ ODBYWA SIE ZEBRANIE
zbuduje socjalizm i dobrobyt w Polsce.
AKTYWU KOBIECEGO PPR.
Kobiety Żoliborza
WSZYSTKIE TOWARZYSZKI PRO
kosztują tak niedrogo, że na ich kup
SZONE SĄ O PUNKTUALNE PRZY
no może sobie pozwolić nawet najbied
obradują
BYCIE.
niejszy. 10 zl kg papierówek.
W związku ®e zbliżającą się Sesją
W YDZIAŁ
PRZEMYSŁOWY
KW
Na nowym targowisku z miejsca wzię Komitetu Wykonawczego Światowej Fe
li się do pracy przedstawiciele czarne deracji Kobiet, która odbędzie się we PPR zawiadamia, że w dniu 16 bm. «
go handlu. Spaceruje sobie na przykład wrześniu , br. w Sztokholmie, Zarząd GODZINIE 10 RANO odbędzie się od
elegancka paniusia ze skórkową teczką Dzielnicowy Lig! Kobiet Żoliborza zwo prawa TOW. TOW. DYREKTORÓW
CUKIERNICZEGO
i
w ręku i informuje klientów półgłosem: łał na dzień 11 bm. zebranie aktywu ko PRZEMYSŁU
„cielęcinka, wieprzowinka, boczek świe biecego wszystkich stronnictw pali tycz SPOŻYWCZEGO. Na odprawę należy
sprawozdanie miesięczne.
ży, świeżutki, niedrogo — komu, ko nych Bloku Demokratycznego: PPR, przygotować
OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA.
mu“ . O dziwo (widocznie decydującą
rolę odgrywa tutaj minimalna różnica
w cenie) — nabywców jest dużo. Prze
strzegamy jednak tego rodzaju klien
tów, że mięso pochodzi z tajnego ubo
ju, jest niestempiowane I może po zje
dzeniu wywołać najokropniejsze choro
by.
Od
czwartku b. tygodnia wczo- winszować nowego sukcesu, a pasa
Reporter nasz zaobserwował na tar
gowisku dość charakterystyczny obra sowicze, udający się n« kuracją do żerom — szybszej i wygodniejszej
będą podróży.
zek. Oto przeniosło się tutaj kilku wa Ciechocinka, zamiast koleją,
luciarzy. Zachowują oni nadzwyczajne mogli odbyć podróż samochodem.
środki ostrożności. Reklamują się ty l
Począwszy od dnia 14 bm. Pań
W ł o • w e ai
ko wtedy, kiedy stwierdzą, że w naj
Komlte* Centralny
Komunikacja
Samochodowa
bliższej okolicy nic nie zagraża. „Sprze stwowa
Polskiej Partii Robotniczej
daję, kupuję, twarde, miękkie, świnki, uruchamia bowiem na trasie Warsza
R e d a g u I e: Komitet Redakcyjny
funty, ruble, a nawet... niemieckie mar
Ciechocinek, Unią autobusową
ki okupacyjne“ Jak zauważyliśmy kii en wa
U o d s t o y
p r s y i e C ;
ci waluciarzy są liczni kolejarze. Goś tu komunikacji międzymiastowej. Wozy,
Redaktor Naczelny od godzi 15—U
Sekretarz
Redakcji „
„
taj* jest nie w porządku. Zwracamy więc kursujące na nowej lin ii, są to autobu
ÎO—U
uwagę odpowiednich władz.
(wb) sy maTki „Leyland” , których karoserie
I e i e t o o j.
Redaktor Naczelny
85-645
wykonane zostały całkowicie w warsz
Sekretarz Redakcji
88-228
tatach krajowych.
Kler. działów
88-225

Targowisko przy ul. Prostej ożyło

Komunikat partyjny

Brudne produkty i brudni waluciarze

Podręczniki dla młodzieży szkolnej
ofrrowifla DRM—Sió&lmieście

Od wczoraj jeździmy do Ciechocinka
nowymi samochodami PKS

Przedstawienia dla świata pracy

jącymi aktorami Teatru „7 Kotów” z Kra
kowa, Ireną Kwiatkowską, Andą Kłtschmann
3 Jerzym Bielenia, grany będzie tylko do dn.
31 bm. Konferansjerkę prowadzi Kazimierz
Rudzki. W niedzielę dwa przedstawienia o
godz. 15.30 1 19-ej.

nie mogq odbywać się w ciqgu dnia roboczego

Pozory m ylq

Gościnne występy Opery Ślą
skiej cieszą się wielkim powo
dzeniem
wśród,
mieszkańców
stolicy i budzą ogólne zrozu
miałe
zainteresowanie.
Toteż
ludność pracująca, d'ia której
ceny
normalnych
biletów
są
PALADIUM (Złota i - y > „Clenie przeszło.
----------- 0>5 q_
SCI’ . oocz. I3 Ó0, 15.30,
18.00---i 20
Bzibyt wygórowane, z wielkim za
ATLA NTIC (Chmielna 331: ooczarek
dowoleniem
przyjęła
wiado
16 • 20 „Pięciu zuchów"
Zarządzenia są po to aby je ebehemość, że (Ha członków Związków
POLONIA (Marszałkowska 56) „Dziewczę- ¿ z i i T :-„
„
sa z baletu” , pocz. u , 16 I 20.
aZ1C'^r aK ‘nys-3 ®«peMne niektórzy ze Zawodowych odbędzie się zam
stylow y (Marszałkowska iiz ), pocz 0 sprzedawców i_szukają sposobu na wygodz. 13, 15 I 21; „Miłość na lekarstwo” .
j brnięcie z „ciężkiej sytuacji". W bramie knięte, bezpłatne przedstawienie.
Kino „SYR EN A” (Inżynierska 2). Bohater- domu. przy ul. Nowy Świat 44 sprzedaje
Godna
pochwały
inicjatywa
ki Pacyfiku.
i OWoce pewna przedsiębiorcza osoba, któ
dyrekcji Opery, wyjątkowo szyb
(Żoliborz, Suzina 4);
TĘCZA
.Wesoły ra znalazła już na to doskonały sposób,
Pensjonat
j Kartka z ceną wypełniona jest -z ko doczekała się realizacji. W tea
OPERA
trze Polskim w dniu 14 bm.,
Dziś o godz. 18.00 wspaniała opera G. Ver
JL
wystawiona została
di’e jv / ..Aida” w wykonaniu:
Lachetówny,
z
1'4 kg — 10 ll. (czwartek)
Słor.iewskiej, Stokow/ckłej, Flnze, Cyganika,
Jed:na ^jest dla _
kupujących,
u
_ _
którzy nie specjalnie dia Zw. Zaw. opera
......
iberga, Pawlaka,
Witenberga,
Pawiaka', Paciejewskiego,
Paciejewskiego', Dyry- W7Ku<J7aio r>ode ir z e ń ^ riniiro
ą u i„ ,v ,
guje M . Ńlemojewskl. Liczny udział baletu wZEłlKizaj* pooejrzen, _arug a
dla tych, „Halka“. Wszystko było by więc
z prima baleriną Szatkowską na czek oraz którzy mogą mieć cos
wspomegoz kosoliścl: Majewska, Kamińska. Sotomskle, Le- misją kontroli cen. Możno bu ten sno- w porządku, gdyby nie . pewne
chówna. Burko, Stańczak. Inscenizacja pla___ i __i .......
k
Ł
y
S
L
'
g
d
y
b
y
nie...
ryzyko. zastrzeżenia, jakie budzi pora
t Często przecież pozory mylą.
powyższego przedstawienia.
R. Cyganika

T O **

Odbyło się ono mianowicie o
godz. 14, tj.
która (o tle nam
wiadomo) mieści się w ramach
godzin roboczych. Trudno się na
turalnie dziwić ludziom, którzy
chcąc wykorzystać tę wyjątkową
okazję postarali się o zwolnienie
z pracy.
Dziwne natomiast wydaje się
stanowisko przedstawiciela Zw.
Zaw., który uzgadniał porę przed
stawienia z Dyrekcją. Pomijając
już pewne wątpliwości, czy wła
ściwe jest porzucanie pracy dla...
rozrywki, należało by uwzględ
nić
niezbity
fakt,
że skró
cenie o przeszło godzinę dnia
roboczego nie <xib'ło się chy
ba dodatnio na wydajności pro
dukcji, czy też • trybie urzędo
wania zakładów, instytucji itp.
(ff)

W najbliższych dniach autobusy tej
samej m arki zaczną również kurso
wać na trasie Warszawa — E6dź.
O ile „Leylandy“ zdadzą egzamin ze
swej sprawności (no I punktualności)
naszej komun'’-acji będzie można po-

A D M I N t S T R A C j A
czynna od godz.; 8— 16
*
Warszawie
!-)0»i
B.tTK. Oddz Ol. w W -wle Nr 744
Bank
Gosp.
Spój.
Oddz.
Wo|ew
w Warszawie Nr tOt
P R E N U M E R A T A

*

Pielyzm
dla niemieckich pamiątek
Myliłby się ten, kto by twierdził, że
po Niemcach (oprócz ruin i jeńców) nie
pozostało śladu. Znajdują s ię miejsca, w1
których „pamiątki“ po okupancie są pie
czołowicie zachowywane.
Ne mutrach domu przy u l Złotej 46,
koło bramy wiodącej w głąb zniszczone
go obecnie domu wciąż straszy przechod
niów tablica z napisem:
Papschachte! Fabrik
Wytwórnia kartonów
unter komisarischen leitung
Co za wzruszające poszanowanie śla
dów przeszłości.

“ o rz C r“

w,ai * orit5j,k,‘

C E N N jk O G Ł O S Z E Ń
dla „GŁOSU LUDU"
S ,S Scie: 'mm z l szp. do luo mm * mm x 1 szp. od 101 do
200 mm zł i 10— . powyte) zł 130.— .
m'■ 1 mm * I e2P- do IOO mm
5 L .60— • ! ™
* i szp od 101 do
r * . 1” ® *1 15— , powyżej zł 90.— ;
urobne: osob. posz. rodź. za jedno
Słowo zl 20— ; hattdl. za tedno sło
wo zł. 25— ¡poszukiw ania pracy za
l iłowo zł 10— i zguby — ta I słowo

zi 20.—:

Nekroiogtt t mm a l ezp. do 50 mm

!}■ ™— * 'mm z I szp. od 51—lOOmin
mm
,nm * * 8JP- od 101— 150
mm zł BO— . oowyiel zł 120.—
w numerach świątecznych ł niedzielnych
dopłata 30 proc
2a terminowy druk ogłoszeń
Me odpowiadamy.
Adres Redakcji * Administracji
Warszawa, ot Smolna 12
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LIST Z PARYŻA

Krwawe

Tajemnicza konferencja w ambasadzie amerykañskiej

W yczyny

(Korespondencia własna)
Paryż, w sierpniu.
W gmachu ambasady amery
kańskiej na Placu Zgody w Pa
ryżu od dłuższego czasu trwa
niezwykłe ożywienie. W tajemni
czeni twierdzą, że tu właśnie
wykuwa się europejska polityka
Departamentu
Stanu. Obecnie
w gmachu ambasady odbywa
się wielka •— choć nieoficjalna—
konferencja, w której biorą udział najwybitniejsi przedstawi
ciele Departamentu Stanu, prze
bywający obecnie w Europie:
Jefferson Caffery — ambasador
Stanów Zjednoczonych we Fran
cji, Lewis Douglas — ambasa
dor Stanów Zjednoczonych w
Anglii, Robert Murphy* — przed
stawiciel Departamentu.
Stanu
przy amerykańskim
zarządzie
wojskowym w Niemczech i W il
liam
Clayton — amerykański
delegat ekonomiczny w Europie.

Francji chcą oni dać możność
Bidauit przebrnięcia przez trud
ności polityczne, które powstały
na tle ujawnienia proniemieck’'ego charakteru planu Marshalla
i w tym celu są skłonni do od
roczenia pewnych, powziętych
już, nieprzyjemnych dla Fran
cji decyzji i do udzielenia wszel
kich możliwych słownych za
pewnień. Oczywiście nie zmieni
to nic ani w charakterze planu
Marshalla, ani w decyzjach od
budowy niemieckiej potęgi prze
myślowej.
Zwolennicy „ostrego kursu“
natomiast uważają, że po usu
nięciu komunistów z rządu i za
angażowania Francji w planie
Marshalla
można bez obawy
przystąpić do szybkiej realiza
cji polityki
amerykańskiej
w
Niemczech. Swoje nadzieje wią
żą oni ze wzmożeniem akcji
ugrupowań
reakcyjnych
prze-

ciw komunizmowi w Europie
i szczególnie we Francji.
W Paryżu podkreślają, że za
polityką szybkiej odbudowy Nie
mieć stoją potężne trusty ame
rykańskie,
mające
poważne
wpływy zarówno w Departa
mencie Stanu, jak i w Depar
tamencie Wojny. W
związku
z tym prasa tutejsza przytacza
wywiad, udzielony przez b. sze
fa urzędu dekartdizacji przy
amerykańskiej administracji woj
skowej w Niemczech Jamesa
Martina, ktpry po podaniu się
do dymisji wrócił ostatnio do
Nowego Jorku. W wywiadzie
tym M artin oświadczył, że „nie*
które wielkie firmy amerykań
skie
—
mianowicie
General
Electric, General Motors, Stan
dard Oil i in. — chcą w swoich
interesach odbudować silne Niem
cy, chociaż polityka ta zepsuła
już nasze stosunki ze Związ-

Chociaż konferencja otoczona
jest ścisłą tajemnicą, w tutej
szych sferach politycznych wie
dzą, że przedmiotem
jej
jest
plan Marshalla, albo ściślej mó
wiąc, propozycje amerykańskie
dotyczące
szybkiej
odbudowy
Niemiec, które wywołały poważ
ne trudności polityczne we Fran
Nadszedł czas, gdy stało się
cji i zakłóciły harmonię, istnie
¡Hasz. s p e c j a l n y
jącą w łonie
16 uczestników niezbędnym dokładne wyjaśnie
nie, do czego zmierza „lewico
konferencji paryskiej.
wa“ opozycja
w
angielskiej
W tutejszych kolach politycz
Partii Pracy a szczególnie w ło
nych zwracają uwagę na to, że
donos! z
nie jej grupy parlamentarnej.
jednocześnie z konferencją w
Nie będzie to suche badanie fak
ambasadzie
amerykańskiej
w
tów politycznych lub opisywanie rałicji Wmtson Churchill.
Paryżu, odbywają sfę narady w
Widać z tego, że jest zupełnie
osobistości, gdyż poważny kry
Niemczech,
prowadzone przez
zys gospodarczy w Anglii — możliwe wysunięcie na stanowi
amerykańskiego .ministra wojny.
który mogą dostrzec nawet lu sko premiera Attlee ministra
Kenneth
Royall
z
dowódcą
dzie krótkowzroczni — stwo Bevina, mimo niepowodzeń jego
wojsk okupacyjnych w Niem
rzył dla „rebeliantów“ warunki polityki. Obecnie potrzeba silne
czech, gen. Clay oraz wyższy
do odegrania bardzo poważnej go człowieka, a jak sądzą, poli
mi urzędnikami amerykańskiej
tyka ministra Bievina mogłaby
rołi.
ądministracji wojskowej.
Po ostatniej debac!e na temat zaradzić kryzysowi.
Nieoficjalne wiadomości, prze kryzysu, w której niezdecydowa
Ta próbka niedorzeczności po
nikające do prasy ze „ściśle pry ne stanowisko premiera można litycznej pomaga rozproszyć złu
watnej“ narady na Placu Zgody, było porównać jedynie z bra dzenia, jakie mogą istnieć jeszcze
twierdzą, że przedstawiciele De kiem konsekwentnej polityki w tu i ówdzie co do charakteru i si
partamentu Stanu
w
Paryżu jego rządzie, opozycja w łonie ły obecnej opozycji w łomie Par
rozpatrują
„punkt
widzenia Labour Party wzmocniła się po tii Pracy.
Francji na sprawy niemieckie“ . ważnie. Ruch ten zmierza m. Sn.
Angielski kryzys gospodarczy
Nie jest wykluczone, że .w re do usunięcia Attlee ze stanowi jest poważny i bezwątpienia
zultacie tej narady pojawi 6ię ska premiera. Przyczyną tego trwać
będzie
bardzo
długo.
jakieś nowe oświadczenie, ma jest fakt, iż obecna opłakana Przyczyną
tego
kryzysu
są
jące na celu uspokojenie opinii sytuacja wymaga bardziej zde trudności w handlu zagranicz
francuskiej w związku z plana cydowanego kierownictwa, wię nym i zacofanie brytyjskiej go
mi
amerykańskimi
odnośnie cej energii i mocniejszej ręku
spodarki narodowej. Każdy —
Niemiec. Wiadomo, że Bidault
Na czele tego ruchu 6toją ta nawet sam rząd — zdaje sobie
wydał śniadanie na cześć gości kie
osobistości
jak
Richard dokładnie sprawę, że krok5 za
amerykańskich, które
przeszło Grossman, Michael Foot i — proponowane celem zwalczania
w „przyjaznej atmosferze“. Ale jak sądzą powszechnie — Aneu- kryzysu, nie rozwiążą problemu.
jednocześnie wiadomo również, rin Bevan oraz inni „lewicowi“
W arto przypomnieć dwa as
że minister Kenneth
Royall w ministrowie. Zmierzają oni do pekty tej prawdy. Pierwszy z
Niemczech oświadczył, iż Stany zastąpienia
premiera
Attlee nich dotyczy handlu angielskie
Zjednoczone nie mają żadnego przez ministra Bevlna.
go ze Związkiem Radzieckim.
obowiązku liczenia się ze zda
Zapytano w tym tygodniu jed Drugi — angielskiego przemy
niem Francji w sprawie podnie
nego z najpoważniejszych przy słu stalowego.
sienia poziomu przemysłowego
W kolach londyńskich otw ar
wódców tego ruchu, jak to jest
Niemiec.
możliwe, że popiera się w tak cie przyznają, że Anglia- jest
W tutejszych kołach politycz entuzjastyczny sposób mi metra odpowiedzialna za zerwanie ro
nych twierdzą, że te sprzeczne Bęvinia, jeżeli powszechnie uzna kowań, prowadzonych niedaw
oświadczenia, denerwujące opi no, iż jego polityka zagranicz no w Moskwie w sprawie za
nię francuską, są rezultatem roz na w dużym stopniu przyczyni warcia porozumienia handlowe
bieżności, istniejących
między ła się dd obecnych trudności. go. Związek Radziecki zaofiaro
Departamentem Stanu a Depar W
odpowiedzi
osobistość
ta wał między Innym5 niezbędny
tamentem Wojny w Waszyng oś\y:cdezyla, że upadek „mona mi dla nas towarami, milion ton
tonie. Rozbieżności te, istnieją chijskiego“ rządu Chamberlaina zboża tzn. jedną szóstą nasze
ce cd dłuższego czasu, ostatnio > zastąpien!e go przez rząd go rocznego importu.
zaostrzyły 6ię i przejawem ich Churchilla
W pewnym stadium rozmów
spowodowane
było
był między innymi zatarg mię katastrofą militarną w Norweg". moskiewskich stało się jasne dla
dzy Marshallem a gen. Clay, któ Człowiekiem glówn!e odpowie obserwatorów, że Anglia sama
ry przedwcześnie — bez wedzy dzialnym za tę katastrofę był szuka. sposobu utrudmenia i ze
Departamentu — poda! do wia oczywiście pierwszy lord adrni- rwania pertraktacji. Zostały one
domości prasy szczegóły układu,
zawartego między Anglią a Sta
nami Zjednoczonymi w sprawie
podwyższenia niemieckiej
prordukcji stali.
Jednak
rozbieżności między
poszczególnymi władzami ame
rykańskim w sprawie polityki
niemieckiej mają
raczej
cha
rakter taktyczny
' nie doty
czą kwestii zasadniczej. W spra
wie konieczności
szybkiej od
budowy przemysłu
niemieckie
go istnieje całkowita zgoda za
równo
między
Departamentem
Stanu i Departamentem Wojny,
jak i między władzami waszyng
tońskimi a administracją amery
kańską w Niemczech.
Zwolennicy „ostrożnego kur
su“ obawiają się jednak, że zbyt
pochopne posunięcia amerykań
skie w dziedzinie odbudowy Nie
miec „mogą być wykorzystane Światowy Festiwal Młodzieży w Pradze zgromadził licznych przedstawicieli
przez propagandę komunistycz Oto delegaci Grecji — młodzi partyza nc% * A rm ii Gen. M a r kosa, którzy udoną w Europie“. Szczególnie we wodnili, te potrafią równie pchnie tp iewać i tańczyć, jak bohatersko bió sig.

żniwo imperializmu

h o L n tfe r s iiic li

n a ie ź O ź c ś «
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In d o n e z ji

ł y petycją. Ale i na tym nie po-przesta
l i m ściwi w ładcy holenderscy.
Oto co opowiadają ocalałe, a przy
padkowe o fia ry p ra k ty k kolonial
nych:
„Pewnego dnia — zeznaje pracow
n ik szpitala, tuziemiec z Makassaru-—
H olendrzy zebrali z okolicznych wsi
ok. 7 tysięcy starców, kobiet 1 dzieci.
Ustawiwszy ich w szeregi i groiąe*bro
nią palną. H olendrzy rozkazali w ynie
nić nazwiska tych, którzy ośmielają
się występować przeciwko władzom
holenderskim. Gdy tłum miloaal, je 
den z Holendrów zagroził:,,JE&LI N IE
W Y M IE N IC IE N A Z W IS K BUNTOW 
N IK Ó W , ROZSTRZELAM Y W W A 
SZYCH OCZACH K IL K U L U D Z I“ .
Rzeczywiście, po c h w ili wyciągnięto
cy „ostrego kursu“ jak i „ła
z tłu m u na c h yb ił tr a fił trzy osoby i
W r. uh. około 500 przedstaw icieli
godnego
kursu“
starają
się
—
rozstrzelano na miejscu. K re w jesz
wzmocnić pozycje polityki ame m iejscowych p a rty j politycznych i or- cze bardziej rozjuszyła Holendrów.
ganizacyj społecznych podpisało pety
rykańskiej w Europie. Na plasz cją do O rganizacji N arodów Zjedno Stało się coś przerażającego. W MO
czyźnie francuskiej usiło watra czonych, prosząc o okazanie pomocy IC H OCZACH ROZSTRZELANO STU
te znajdpją odbicie z jedńej stro ludności Celebesu w je j dążeniu do ŁU D Z Ę WSRGD KTÓ RYC H B Y Ł Y
ny w uspakajających wystąpie przyłączenia się do R epubliki Indonezyjśkiej. Władze holenderskie uczyni I D Z IE C I“ .
niach Bidault i Bluma, a z dru ły jednak wszystko, co było w ich mo
Pewien kupiec z Makassaru, nazwis
giej strony w ostatniej wojowni cy, by ta petycja nie dotarła według
kie m Atmadża, opowiada: „O 5 rano
czej akcji gen. de Gaulle.
adresu. Prócz tego, aresztowano w ie l obudziły minie straszne krzyki, docho
ką liczbą spośród osób, któ re podpisa dzące z ulicy. Przez okno zobaczyłem,
J. Majski
ja k Holendrzy, grożąc bagnetami, w y
pędzają lu d zi z mieszkań. W krótce
w p a d li i do mego domu, każąc m i
w yjść na ulicę. Nieubranych popędzo
no nas na p u ń k t zborny, gdzie znalaz
ło się w krótce k ilk a tysięcy ludzi.
Skierowano na nas karabiny maszyno
we. W ciągu trzech godzin, pod palą
cym i prom ieniam i słońca, oficerowie
holenderscy znęcali się nad nami. żą
dając, by w ym ienić im nazwiska ,,bun
fanie przemysłu i niechęć kapita to w n ikó w “ . T łu m milczał. Jednego po
h a r e s p a n tíe n t
listów do finansowania ulepszeń drugim , wyprowadzono z tłum u prze
dowiodły, 'że właściciele wiel szło 30 mężczyzn i rozstrzelano...“
Mieszkaniec wsi Rapokaling opowia
kich
zakładów
przemysłowych
nie są w stanie nadal rządzić da, że w okręgu Palopo Holendrzy
w ym ordow ali z górą 8.000 spokojnych
Londynus
tak ważną gałęzią gospodarki
mieszkańców. K obiety z Makassaru
narodowej.
Przemysł
stalowy twierdzą, że krw aw e rozprawy, doko
ostatecznie zerwane, ponieważ winien
być
znacjonalizowany nywane przez Holendrów, nie ustępu
strona angielska odmówiła zo w imię ratowania gospodarki ją pod względem okrucieństwa be
stialstw om japońskich okupantów,
bowiązania się do terminowego angielskiej.
j T ak wygląda „p o lity k a kolonialna“
wykonania- dostaw towarów, któ
Tymczasem rząd pod presją ■ holenderskich im perialistów na Celere miała dostarczyć Związkowi
ogóle w ociekającej k rw ią
właścicieli stalowni angielskich j besle i
Radzieckiemu. Związek Radziec
— Indonezji. Żarłoczny kapitał holen
zarzuca
tę
część
swego
progra
ki miał rozpocząć
wysyłanie
derski, sprzymierzony z kapitałem
mu. Wielcy przemysłowcy n:ie „przodujących“ państw- im perialistycz
zboża nie wiedząc jeszcze nawet
chcą
przedsięwziąć
żadnych nych, nie przebiera w środkach, by ukiedy dostanie wzamian urzą
istotnych
kroków,
które
by za trzym ać nieograniczoną władzę nad
dzenia techniczne, maszyny i
żegnały naszą klęskę gospodar bogactwami Indonezji. A by tę władzę
inne towary.
utrzymąć, trzeba w kajdany niewolnic
czą.
tw a zakuć .kolorow ego człowieka“ .
Osoby zbliżone do kół rządo
A le, że ten człowiek budzi się z w ie
Niepowodzenie
w
tej
dziedzi
wych przekonane są, że powo
kow ej m artw oty i poczyna żądać dla
dem angielskiej „zmiany chorą nie stało się źródłem ostrej siebie praw ludzkich, przeto holender
krytyki
w
łonie
Labour
Party.
scy rycerze, działający na rachunek
giewki“ była interwencja Sta
nów Zjednoczonych w Londy Ruch, jaki się obecnie zaryso amsterdamskich, londyńskich i nowo
zmierza
do
zastąpienia jorskich koncernów, posługują się bez
nie. Interwencja ta polegała na wał,
premiera
Attlee
przez
ministra litośnie mową ognia i żelaza. Oto jest
zasugerowaniu, iż gdyby Anglia
rzeczywistość kolonialna, bez osłony
Beyina
—
człowieka,
który
go pięknych frazesów i wzniosłych deprzyjęła
zboże
rosyjskie,
to
B. D.
wówczas „wyschłyby“ w Sta tów jest podpisać się pod poli kla ra cyj.
Demokratyczna prasa holenderska
pełna jest wstrząsających wiadom ości
o bestialskich rozprawach w o js k ho
lenderskich nad ludnością w yspy Celebes (Indonezja). Tak np. tygodnik
kiem Radzieckim i obecnie mo- „F re ije Neederland“ opublikow ał sze
że je zepsuć również z Fran reg zaprotokółowanych zeznań miesz
kańców tej w yspy pisząc w kom enta
cją“.
rzu redakcyjnym ;
Akcja amerykańska jest w
„N ie chcemy w prost w ierzyć tym
pełnym toku. Obecne narady
faktom , bowiem przypom inają one
w Paryżu i w Niemczech nie
najbardziej zwierzęce w yczyny h i
wątpliwie będą miały wpływ na
tlerow ców podczas okupacji. A lu fa k
decyzje polityczne, mające za
ty są uparte. Oskarżają one arm ię
paść w Waszyngtonie na konfe
holenderską, oskarżają cały naród
rencji anglo - amerykańskiej w
holenderski, ja k o w inow ajców k rw a
sprawie Ruhry i na listopadowej
w ych zajść na Celebesie, w czasie
konferencji
ministrów
spraw
któ rych ZAM O R D O W AN O D Z IE 
zagranicznych.
W
przeddzień
S IĄ T K I TY S IĘ C Y SPOKOJNYCH
tych decyzji zarówno zwolenni
M IES ZK AŃ C Ó W “ .

»'lobelia« ui Partii P r a c j i j

Charakter i zamierzenia lewicowej opozycji
D e re k Kar f un

nach Zjednoczonych przeznaczo
ne dla niej kredyty. Posunięcie
to osiągnęło oczekiwane wynikł.
Rząd angielski zahypnotyzowsny
przez niewyraźne obietnice otrzy
mania dolarów kiedyś w przysz
łości, odrzucił pewne zboże ze
Związku Radzieckiego.

tyką rządową wobec przemysłu
stalowego tak samo, jak podpi
suje się pod polityką zagranicz
ną, za którą jest głównie odpo
wiedzialny.

Grupa rzetelnych krytków le
wicowych, na czele której stoi
K. ZiliPacus nie jest w stanie
Była to w całej rozciągłości zadecydować o obecnej sytua
polityka ministra Bevina, jednak cji. Jest ona ilościowo zbyt ma
że najbardziej alarmującą rze ła, a jej łączność z masami na
czą. z brytyjskiego punktu widze rodu jest jeszcze niedostateczna.
nia jest oczywiście fakt, że wi
Nie można stanowczo twier
doki
na otrzymanie dolarów dzić, że cele „rebeliantów“ zo
stają się coraz bardziej odlegle. staną zrealizowane tak, jak ży
Przejdźmy teraz do zagadnie czą sobie ich autorzy. Warto
nia angielskiego przemysłu sta jednak zanalizować je, ponieważ
lowego. Rząd w chwili, gdy zo pomoże to we właściwy sposób
stał powołany do władzy, obie spojrzeć na „rewoltę“, która
cał
znacjonalizować
zacofany wybuchła wewnątrz Partii Pra
przemysł stalowy Anglii. Szcze cy przeciwko imperialistycznej
gólnie zapaliły się do tego związ polityce min!stra Bevina i jego
ki zawodowe. Techniczne zaco kolegów.

Zakończone

K anał Wołga — Moskwa
obchodzi dziesięciolecie swojego
istnienia.

d z ie ło :

Reforma rolna w Czechosłowacji
K ika dni temu czechosłowackie Zgro w ręce chłopskie przeszło zaledwie 50 ty wacka dokładała usilnych starań, żeby
madzenie Narodowe uchwaliło ostatni z sięcy ha.
zahamować dzieło sfinalizowania refor
rządowych projektów ustaw o reformie
Obszarnicy zachowali swą własność w my rolnej Chciano tu zastosować meto
rolnej, na mocy którego prywatna włas niektórych centralnych okręgach kraju, dę konsekwentnego sabotażu, znaną z
ność ziemska ograniczona została do 50 gdzie rozparcelowano jedynie majątki okresu międzywojennego.
hektarów. Spod działania ustawy wyjęte Niemców i kolaborac jonistów.
Ogółem
Na szczęście ogólna sytuacja Czecho
są majątki, będące własnością państwa pozostało ok. 400 większych majątków
lub spółdzielni. Jednocześnie upaństwo ziemskich, o powierzchni,, prawie poi mi słowacji uległa — w wyniku wojny —
wione zostały lasy na terenie całej Re liona ha. W ten sposób, pomimo dokona gruntownej zmianie. Do głosu decydują
publiki Czchosiowackiej. W ten sposób nej nacjonalizacji wielkiego przemysłu i cego doszły elementy demokratyczne.
zakończone zostało wielkie dzieło refor finansów, kapitał obszaraiiczy, zachował Ogromna większość opinii czechosRwacmy rolnej, mające swą 2 i pół letnią w,dużej części swe pozycje w żydu go kiej uznała, że kwestia demokratyzacji
historię.
spodarczym kraju. Demokracja czecho- stosunków agrarnych nie może być od
Już dnia 21 stycznia 1945 r. prezydent, słowacka, zdając sobie sprawę z tego kładana i wymaga niezwłocznego załat
Czechosłowacji dr Benesz podpisał de niepożądanego stanu rzeczy, domagała wienia. Pod naciskiem opinii parlament
kret o konfiskacie majątków ziemskich, się wytrwale doprowadzenia reformy roi przyjął zasadniczy projekt rządowy lik
widujący naz na zawsze obszarniczą wła
należących do Niemców i zdrajców na nej do końca.
rodu. Na podstawie tego dekretu w po
W końcu ub. r. rząd czechosłowacki sność ziemską w Czechosłowacji.
granicznych okręgach Republiki skonfi whiósł do parlamentu sześć projektów
Tak więc w Europie środkowej i
skowano ponad 1,5 mil. ha ziemi, z cze ustaw agrarnych. Niestety, większość wschodniej nie ma jtiż dziś kraju, w któ
go i,3 mii. ha przejęli natychmiast bez komisji rolnej, w której znalazło się spo rym reforma rama nie byłaby w pełni
rolni i małorolni. Ale już wtedy stało się ro obszarników, ustosunkowała się nie urzeczywistniona. Jest to jeden z histo
jasne, że wielcy posiadacze ziemscy, przychylnie do projektów rządowych. Po rycznych fragmentów przebudowy gos
zwłaszcza w' Słowacji riie zamierzają od- długich targach i debatach, parlament podarczej, wielki przełom strukturalny,
dawać swych- pozycyj bez wałki. Z 700 przyjął pięć spośród tych projektów. Po dzięki któremu zaspokojony został od
tys. ha zier/ii, podlegającej konfiskacie został w zawieszeniu szósty, najważniej- wieczny chłopski głód ziemi co oznacza
w Słowacji, skonfiskowano w ciągu .8 t szy, ten, o którym piszemy na wstępie i zarazem radykaine podcięcie gospodar
miesięcy tylko 550 tys. ha, przy czyni niniejszego artykułu. Reakcja ozeohosło-1czych podstaw reakcji,
u. D.
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W ICH ŻYŁACH KRĄŻY NAFTA
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LUDZIE GORĄCZKUJĄCY POZYTYWNIE
( O d n a s z e g o s p e c ja ln e g o w y s ła n n ik a )
P rzyjęło się u nas w Polsce kwękanie.
I gdyby — co się niekiedy zdarza —
cudzoziemiec opar) swój sąd o naszym
narodzie na podsłuchaniu jego codzien
nej lita n ii wyrzekań, m iałby noc
przed oczyma, m ę tlik w mózgownicy
i, oczywista, w nioski rozpaczliwe.
Ze m y natom iast zdolni jesteśmy ten
„kw ękający“ ry tu a ł wypełniać i jed
nocześnie, rów nie żywiołowo m u prze
czyć — nie każdemu ochota to sobie
uprzytom nić i nie każdy ochotnie to
przyznaje.
Sprawozdawca wasz z tej samej g li
ny ulepiony i tą samą maścią znaczo
ny co i w y, czytelnicy. Nie posądzi
cie go tedy o nadzwyczajności w p o j
m owaniu świata bliźniego jego i w a
szego. W naturze m u ja k i wam nie
w ą tp liw ie leży kwękanie, jak. i wam

Inś. Zbigniew
Onyszkiewicz,
dyr.
¿Poszukiwań
Naftowyeh”
sekcji
»Przedgórze” .
równocześnie b rakuje zaprzeczenia
tego stanu — w ięc szuka przeciwień
stwa i... coraz częściej — zaajduge.
Tym razem niespodzianie »¿tknął
się na poważniejszy temat, na z ja w i
sko ogółnopaństwowego znaczenia i o
tym , po kolei, będzie, jeśli go czytać
zechcecie, pisał.
Któregoś tu duda poczta przyniosła
z Centralnego Zarządu Przem ysłu Ea
ttw Płynnych cztery wiersze maszyno
pisu, czyli kom unikatu, w k tó ry m za
gotowano, że w Dębowcu M o Cieszy
na dowiercono się...
N ie spieszmy się jednak. Spokojniej
i dokładniej opowiemy w k ilk u repor

tażacłi. Wasz sprawozdawca fru n ą ł do c.° si*
im geofizycy. Posługują
Ziem ia broni się ja k umie. Często,
K rakow a, a stam tąd benzynowym we się ja kim iś aparatami, laboratoriam i,
trafiona św idrem w iertniczym w czu
hikułem w ytrzą sł się po Podkarpaciu. wyższą matematyką, chemią, architek
łe miejsce — zagotuje się cała w zło
Ludzie, z k tó ry m i zaczął porozu turą, domysłem, „czujem “ , czarodziejści, plunie piaskiem, wodą, gazem, ro
miewanie, ledwie z zewnątrz, że tak
powiedzieć, podobni są do norm al
nych. Ludzie ci, gdy im się przypa
trzeć. mogą nasunąć podejrzenie, że
w którąś klepkę leciutko stuknięci.
Dlaczego? A to dlatego, że o niczym
innym nie chcą m ów ić jeno o b itu m i
nach, paleozoikum, jurze, dewonie,
drugorzędzie, trzeciorzędzie, o karbonie, o „miąższości“ , o uskokach, antyklinach, o jądrow ym w ypiętrzeniu, o
tortonie, o cechsztynie, o kredzie, o
soli, o gćizie, o ropie... K ró tk o m ó
w iąc: o nafcie!
Są to bowiem nafciarze. Oni um ie
ją mówić, czuć, myśleć ty lk o o ropie,
o gazie, o nafcie. Ropieją po prostu
naftą. Ropę m ają w mózgu, ropę w o
czach, gazem oddychają. W ich ży
łach, zamiast k rw i, krąży nafta. Ser
ca ich kurczą się i pęcznieją destylo
waną ropą, n e rw y drgają w ry tm
procesów chemicznych. Oni żyw ią się
ropą, p iją re ktyfiko w a n ą ropę, czyli
naftę, bodaj naw et z ojca — gazu 4
m a tk i — n a fty rodzą się ich dzieci —
też nafciarze.
Faktem po w ielokroć dowiedzionym
"Sie bide juk* kłopot via ja a »afciurze v' Pilśnie.
jest, że zawód i obłąkanie gazowonaftowe przechodzą z pokolenia w po Teru: właśnie „instrumentują” tzn. u s iłu ją wydobyć z głębi szybu kok. 1.300
m > Żerdzie % „g r y re r” , które się urwą ły, a ważą kilkadziesiąt tysięcy kg.
kolenie. Nie znajdziesz wśród nich in noplemieńca, ja k ty lk o naftowe potom śką różdżką, któ ra nie jąst wcale nie
stwo i naftowe rodzicielstwo. Rodzi pojęta, lecz cholernie tru d n a do poję pą i kam ieniam i, buchnie ja k w ulkan
cielstwo to, ja k wiadomo, zaczęło się cia la ik o w i z powodu wzorów, zna gniewu 1 ogromnego bogactwa. W tedy
od niejakiego Łukaszewicza, którem u ków. w ykresów i wyliczeń, od czego wśród nafciarzy święto i wesele.
coś do głowy strzeliło, że aż w ym y się w głowie mąci.
Zakneblują je j gardło w ym yślnym ;
ś lił lampkę naftową.
urządzeniami i ja k p ija w k i będą ssali
Jak już się jako tako przygotują — k re w z głębi k ilk u kilom etrów na ra 
Ci ludzie są fanatykam i, tym b a r
dziej niebezpiecznymi, że zb ro jn i w zaczynają wiercić. Wiercą w dzień i ty, przez dziesiątki lat, systematycz
czystej ropy rom antyzm i ogromną w nocy, w słotę i spiekotę, w lato i nie,, wedle manometru. B rrr, ja k pi
naukę przyrodniczą. O pukują nie zimę, bez w ytchnienia. 300 metrów. ja w ki.
szczęsną skorupę ziemską na wszelkie 500 m etrów , 1000, 2000 m etrów . Gdyby
A przy tym wiercą .obok inne szy
nie samoobrona ziem i — gotow i by
im ty lk o znane sposoby. N a jp ie rw
m ówią — trzeba zbadać geologiczny i ' a naw y lo t przewiercić. Po kiego licha by. Wiercą po całej Polsce. Na razie
układ terenu. X to robią geolodzy. M y lm to? A n0 s i k a ją ropy. Gazem też
ślicie że sami? Gdzie tam, W pomoc i nie £ar<*z3-

Słowu nie wystarczą
Towarzysze

z

Rudy Pabianickiej

Wiadomości o wspólnych ze stwierdzić, iż mała frekwencja ze
braniach towarzyszy z PPR i PPS brania w Rudzie Pabianickiej (60
są niewątpliwie potwierdzeniem, obecnych na 240 członków PPR
iż uchwały władz naczelnych o- i PPS) wynika właśnie z niepobu Partii odpowiadają zarówno wiązania programu jednolitofronwymogom chwili, jak i pragnie towego z realną pracą bieżącą.
niom mas robotniczych.
Dawniej bolączką wspólnych
Ghodzti jednak o to, aby z tych zebrań było wzajemne wyporni-,
zebrań
wyciągać
konkretne nanie sobie różnych u raz'i roz
wnioski cenne dla codziennej bieżności. Obecnie sporów jest
wspópracy. To jednak nie zaw coraz mniej. Ale istnieje tenden
sze się zdarza. Często uroczyste cja do traktowania spotkań mię-v
słowa zastępują realne wskaza dzypartyjnych jako odświętnych
uroczystości, których celem ;est
— Przepraszam pana, — pytam rzeź nia.
nika, który odważył m i 10 dkg kiełba
M iało to miejsce na wspólnym jedynie wytworzenie odpowied
sy — -czy pan przypadkiem me był za zebraniu członków PPR i PPS w niego nastroju. Czas już aby na
miodu dziennikarzem*.
Rudzie Pabianickiej.
Porządek strój ten dawał wyniki w posta
dzienny opiewał: 1. referat, 2. dys ci jednolitego, wspólnego działa
kusja, 3. wolne wnioski. Cieka nia nie tylko „od wielkiego dzwo
wy i treściwy referat o znaczeniu nu“ ale i w zakresie tvch drobuchwał Rady Naczelnej PPS wy- >n-Vch spraw, które składaią się na
głosił tow.' Czernik członek WK ;'°6iągn;ęcia lub kieski dnia poPPS. Uchwały wspólnej narady j wszedniego.
aktywu łódzkiego PPR i PPS omówił tow. Rybarczyk — czło
nek PPR. Obecni towarzysze by
li z zebrania zadowoleni i posta
nowili odbywać je regularnie raz ,
-

Woda wyżej

— K iedy zaczynacie wiercić?
— W czoraj — zgodnie odpowiadają
inżynierow ie, wiertacze, maszyniści,
szoferzy, urzędnicy i ja k ich tam je 
szcze zwać te załogi jakiegoś państwa
w państwie. „W czoraj“ to znaczy, że
żartobliw ie w yjaśniają, iż oni by sa
m i pierw si m eldowali, gdyby nie róż
ne sprawy opóźniające robotę. Ale o
tym powiem y — potem.

Barszcz w Pilznie. Oto niewiele na
zw isk spośród kilku se t zaprzysięg
łych nafciarzy i gazowników polskich.
Dodać tu trzeba i charakterystyczną
sylwetkę Czecha z pochodzenia, lecz
najpewniejszego Polaka, k tó ry odmó
w ił pod Cieszynem Niemcom „foksa“ ,
po w yzw oleniu pracował gdzieś w ko
palni węgla w Wałbrzychu, a gdy się
zwiedział, że zaczynają w iercić — rzu
cił grubo lepiej płatną posadę i w dyr
'Trudno w tym państwie połapać się
dy przygnał do nafciarzy. N ic więc
kto pierwszy, kto pracowitszy, kto god
niejszy. W ty m świaitku należałoby u- dziwnego, że w takiej atmosferze n ik t
żyć innej m iary, gdyby -się udało ta  oporu entuzjazmowi nie stawi i ob.
B arbara S. z in fo rm a cji C. Z. P. P. P,
ką stworzyć. M usiałoby to być coś w
rodzaju term oirietru, lecz zamiast rtęć: całym sercem wesprze słowo druko
wane.
— nafta i zamiast próżni w szkle —
Będą się ci i in n i ludzie przew ijali
gaz ziemny. Może by taką dopiero
m iarką zdołał kto zmierzyć gorączkę, w dalszycji na te tematy sprawozda
jaka tych ludzi nie opuszcza ani na niach, wystąpią w konkretnych warun
chwilę, gorączkę naito w ie rtó w i gazo
ciągów.
Wszyscy oni, ja k już wspom nieliś
m y, z nafciarzy się wywodzą i fachu
swego nie opuszczą. Jak 2 X 2 jest 4.
I to pewne, że gdyby im np. zapropo
nowano kopanie złota lu b brylantów ,
byle ty lk o przestali z naftą — stukną
palcem w czoło, że taki niepoczytalny
się znalazł.
Jądro aktyw u stanowią nafciarze z
załóg Borysławia, Bitkow a, Nadwor
nej, Jasła. Krosna. M ów iliśm y o dy
rektorze naczelnym C. Z. E. P. P. —
W ilku . Rzeczywiście w ilk na wszystko
co pachnie gazem i naftą. Są inżynie
row ie: K rygow ski, k tó ry grubo przed
w ojną w ie rcił, później wodę w P ary
żu, później znowu naftę w kra ju , sie -.
dział trz y lata w M ajdanku, P iątkiewiez z Borysławia, organizator kopal-nictw a w okręgu G orlice przed w o j
ną, więzień Oświęcimia i Buchenwaldu, dziś dowodca n a itow iertów , Onysz
kiewicz, k tó ry sześć la t ciągnął F ra n 
cuzom gaz pod Tuluzą a dziś w ierci
w okolicy Tam owa. Jest doktór K on
stanty T ołw iński, k tó ry niejedno źró
dełko ju ż znalazł i lite ra tu rą fachową
się para. P racują geolog tir W dowiarz,
geofizyk inż. K isłow . W iercą jeszcze
inżynierow ie P ituła, B iały, W ójcik
kopa innych.
Ś w idrów doglądają wiertacze: D u
sza, Drozd, Gładysz, G ntw iński, Żoł
na, Swlerz. K ie ro w n ika m i kopalń są:
Langert w Dębowcu koło Cieszyna,
Lang w WojśWlńtu koło
MielcS,

K ier. kopalni w W ojsławiu k. Mielca
Tadeusz Lang. W iercił w Argentynie,
potem w Indonezji (Jaw a) — dziś
wierci w kraju.
kach pracy, egzotyzmem zalatujących,
polskim niefałszowanym rom antyz
mem znaczonej roboty co dzień pow 
szedni.
Owa atmosfera posłuży do w yjaś
nienia w następnych reportażach
wręcz sensacyjnych osiągnięć polskie
go kopalnictw a gazowo - naftgWegó.
R. Izbick!

Z MIAST IW
S
I
DOLATA NIE ZAPOMNI DO LATA
cone zostało posiedzenie Komisji CennlGrzywną 30 tys. zł ukarany został w kowj w Lublinie. Ustalono — po długiej
Szczecinie właściciel restauracji Jan Do- i wyczerpującej dyskusji —. że do 40
dkg jest bułka, od 40 dkg w górę za
lata za pobieranie nadmiernych cen.
czyna się chleb, przy czym w grę wcho
NIESFORNA ROWERZYSTKA
dzi pieczywo z tej samej, 80 proc. mąki.
SPOWODOWAŁA KATASTROFĘ
Samochód ciężarowy, wiozący z piel Czy komisje cennikowe doprawdy nie
Wiertacz kopalni Pilzno,
Dominik
grzymki do Częstochowy grupę pracow mają już innych zmartwień?
Świerz „instrum entuje” .
ników Banku Gospodarstwa Spółdzielcze
BARDZO ODPOWIEDNIA PORA
w prawdzie w 27 czy trzydziestu miej go z Bydgoszczy rozbił się pod Żninem,
NA DYSKUSJĘ
ponieważ
na
szosę
wjechała
nieprawidscach, lecz niebawem rozwiercą się, na
Na stacji w
w Kłodzku obsługa
łowo
jakaś
rowerzystka.
11
osób
odnioi
oosiuga międzymięozycałego.
sto obrażenia cielesne.
i środow ego pociąga Sztokholm - PraD yre kto r naczelny Centralnego Za
r iF K A W F ir iW T P B iin u
i ga czeska rozpoczęła ożywioną dyskusję
rządu Przemysłu P a liw P łynnych in 
CIEKAWE KRYTERIUM
na temat: kto ma odczepić wagony, idażynier Zdzisław W ilk p o tra fi się je
Czym się rożni bułka od chleba
oto j ce do Kudowy. Czas mi jał, dyskusja staszcze n iecierpliw ić:
zagadnierne, rozwiązaniu którego poświę , wała się corazgorętsza, a pociąg der| pliwie czekał. Kto wie, może czekałby
j do dziś, gdyby zajścia nie zlikwidował
j mocnym słowem naczelnik ruchu.

Tow. Frysztacki staje do współpracy

A dldczego pan szanowny p y ta ł
— Bo ja k inaczej wytłumaczyć fa kt,
ie w pańskich artykułach jest tyle...
wody?
Kiełbasy nie mogłem wziąć ze sobą.
W. potrójnym opakowaniu, a przecieka,ła m i przez palce. Nie używam kiełba
sy w stanie płynnym.
Rzeźnik w yjaśnił: dlatego, że świeża.
Naturalnie. Świeży sposób obchodzenia
cennika i kantowania klientów.
Należy stwierdzić, że z chwilą, gdy
zaczęły obowiązywać cenniki, wzmogło
się znacznie zapotrzebowanie na wodę
w Wodociąaach Miejskich. Jednocze
śnie poczęło gwałtownie opadać „ lu
stro” rzeki.
N ic dziwnego: kiełbasy — rozpływa
ją się. Nie w ustach, ale w rękach. Ma
do na patelm... paruje. Mleko może
stać tydzień — kożuszka ani śladu.
Mleko — ja k się p a trz y ! Jak się p a l
tnsy, to się-nabiera do niego wstrętu.
Gdyby można było, nalewano by wo
dy do jajek.
(fbyioatele, trzeba mieć wodę w gło
wie, aby takie a rtykuły kupować. K u 
powanie takich artykułów, to jest wo
da na m łyn spekulacji.
N ic dziwnego, że sklepikarze mówią,
oczywiście w swoich dobranych kółkach,
śe dobrze im, się po-wodzi.
Ody to nie może, proszę was, czło
wieka krew zalać, że tak nas się wodą
zalewa? A rty k u ły pierwszej potrzeby!
Wołamy, w związku z tym i artyku
łam i, o artyku ły pierwszej potrzeby —
kodeksu karnego.
Jak panowie wodo-macherzy posiedzą
sobie o chlebie i wodzie, może wresz
cie obudzi się w ich sumier.Jach kiep&cU w o d o m tr0 ~
^

wratelą“'

KOBIETY - PREZYDENCI
Burmistrzem miasta Toszka'(G. Śląsk)
została tow. Jadwiga Polakowa, III wice
prezydentem Gliwic — p. Janina Rowiń
ska.
60 NA 84 — NIEZŁY PROCENT
Jasne jest, że nie tylko ambicja leży
Komisja Kontroli Cen w Łudzi doko
u podstaw osiąganych sukcesów. Nie nała lustracji 84 sklepów, przy czym
jest rzeczą przypadku, że ci, którzy ‘rz u -; sporządzono 60 protokułów za pobieranie
f' . “
’ c.'> W
'
~ s?j nadmiernych cen. Czy doprawdy spekuludzm. naszej partu. Dla nich bodzćem, fantów nic i nigdy nie nauczy już nie
silniejszym niż ambicja, są trzy krótkie rozumu. aIe istynktu samozachowawczestowa: TEGO POTRZEBUJE KRAJ.
go?
W imię tego zawołania, pod groźbą
BUŁKI SYPIĄ SIE JAK l. ROGU
śmierci i — gorszych od niej — tortur
OBFITOŚCI
— wysadzali w powietrze mosty, sabo
Duże zainteresowanie na Międzynaro
towali pracę w fabrykach za czasów okupacji, a gdy przyszło wyzwolenie, lfru dowych Targach Gdańskich wzbudziła
chamiał! koleje, kopalnie i huty, puszcza niepozorna maszynka o ręcznym napę
li w ruch maszyny fabryczne. To w imię dzie, która produkuje 30 tys. bulek na
tego szli na wieś — pomagać chłopu godzinę. i |
przeprowadzać reformę rolną, siać i orać.
RESTAURACJA Centralna. Gdy
To w imię tego dziś ogłosili współza
wodnictwo —- zawsze w pierwszych sze
nia ~ 1 Arm i’i Wojska Polskiego 1
regach, zawsze najhardziej ofiarni, zaw
tel. 267-61.
’
2100
sze nie szczędący siebie.

. Zdrowa ambicja jest czynnikiem twórczym

Na marginesie tej pozytywnej
skądinąd wiadomości należy pod
kreślić niezrozumiałe pominięcie
w obradach spraw, związanych z
danym terenem pracy, potrzeba
mi i. bolączkami robotników. Dla
przykładu wystarczy powiedzieć,
że dyskusja nie dotknęła nawet
tak aktualnych momentów, jak
wykonanie planu, praca Rady Zakładowej, poprawa bytu i warun
ków pracy robotników, zwaiczarńe nadużyć i opuszczania godzin
pracy bez należytego usprawie
dliwienia. Pozostało też otwarte
zagadnienie współpracy kół mło
dzieży Z W M i OM TUR.
Możemy z całą pewnością

j

Ambicja jest potężnym bodźcem. Nie nie byle jaka. Ale szansę trzeba człowie
ta fałszywa, granicząca z próżnością i kowi dać, niech się wykaże w pracy.
samalubstwerri — lecz ta szczera, twór Więc tow. RYBAK, sekretarz komitetu
cza, rzetelna — zdrowa ambicja ludzi, zwrócił się do zarządu kopalni o wyzna
znających swą wartość.
czenie tow. Frysztackiemu „przodku“ .
No i zaczęto się. Oczywiście nie ma
na świecie cudów i praca się sama nie
robi. Mógłby kto powiedzieć z przeką
sem — nie natężał się zbytnio Frysztac
ki przedtem. Oczywiście, obecnie „natę
i
ża“ się bardziej. Aie nie w tym rzecz,
ni w tym tajemnica powodzenia. Czy
mógł i przedtem pracować lepiej? Nie
wątpliwie — wymowa faktów, to rzecz
uparta. Dlatego też tow. Pstrowski pod
jął mądrą i potrzebną inicjatywę współ
zawodnictwa, bo ambicja — to twórczy
bodziec.
Aie przecież nie samą ambicją pracuje
człowiek. Tajemnica powodzenia tow.
Frysztackiego leży w zgodnej współpra
cy jego i jego ładowaczy, w doskonałym,
mądrym, celowym zgraniu się wszystkich
trzech — mózgi i ręce całej tró jk i pod
Górnicy kopalni „Zabrze - Wschód"
porządkowane są jednemu wspólnemu
opodatkowali się dobrowolnie na rzecz
celowi, ożywione jedną wspólną myślą.
wdów i sierot po górnikach. W ciągu
To ładowacze pomagaja przodowemu, to
pól roku zebrano na ten cel 700.000 zł.
znów — gdy węgła jest już dosyć —
Górnik
Pstrowski
Pieniądze te rozdzielono w sposób neprzodowy pomaga ładowaczom — nie ma
stępujący: wdowom i sierotom po gór
Jakie to niedawno temu tow. PSTROW niepotrzebnych przerw w pracy — jak
nikach wypłacono 403.791.80 zł. Kasa
SKł ogłosił swój apel do górników — zawsze i wszędzie zwycięża mądra, sprę
pośmiertna wypłaciła 37.412 zł. wdowom
a no, prześcignijcie mnie, pokażcie, że żysta organizacja.
po internowanych do obozów niemiecRębacze z „M ysłowic“ poczuli się do
potraficie lepiej, szybciej, więcej. 250
kicn wypłacono 171.800 zł, powracają
procent normy wyrabia z towarzyszami tknięci na honorze — patrzcie go — te
cym z zagranicy górnikom — 15.000 7.!
tow. Pstrowski — ponad 300 proc nor go Frysztackiego! I jeszcze taki mały.
g®roicy kopalni „Zabrze — my wykonuje tow, FRYSZTACKI wraz A my to co? Zgłosili się nowi kandyda
Wschód w zrozumieniu doniosłości ak
z dwoma ładowaczami z kopalni „M ys ci do współzawodnictwa: BACZYŃSKI
c ji odbudowy szkół, złożyli na ten cel łowice".
KAPUSCIK, DUŻY i inni.
600.000 złotych.
Tow. Frysztacki jest mały i drobny —
Tak to głos tow. Pstrowskiego nie po
Dodać tu należy, że o ile w czerwcu Gdy zgłosił do komitetu PPR i zapowle- został przysłowiowym „wołaniem na
Tnrratm i0
^coi>ailrl* P*®n wydobycia w <dział, że pobije rekord tow. Pstrowskle- puszczy“ . Bo zdrową, twórczą rzeczą
106,3 proc., to w lipcu wzrosło wydoby- go, popatrzano na niego z powątpiewa- jest ambicja ludzi, znających swą warefe *> M6.9 p * *
liio n s _
p o tra b m toói;

Górnicy - górnikom

Kłopoty Tarnow a
Kto się nim i zajm ie ?
W Tarnowie nikt już chleba
kartkowego
ieść
nie
może.
Kwaśny, gorzki i glmiasty „ko
ścią“ w gardle staje. Ktoś to,
prawdopodobnie,
umyślnie tak
piecze.
Mięso,
jak wielki
rarytas,
ledwie od czasu do czasu udasię kupić, a drogie, że niewie
lu na kotlet pozwolić sobie mo
że. Słonina, oceniona urzędowo
na 245 zł za kg, wydzielana
jest przez panów rzeżmków tyl*ieo rtokfem i iglico ¡»9 J # k g .

Zdarza się, że w dni targowe
zwiozą chłopi mnóstwo masła,
jaj ftp. Jajo kosztuje 9— 1 0 ' zł.
Nagle zjaw :ają się samochody
z „zachodu“ —- jak tu mówią —
i wykupują wszystko, do szczę
tu,^ po każdej, oczywiście, cenie.
Wtedy miejscowym ludziom wy
pada chyba zęby w ścianę wsa
dzić.
Ani oddział
„Spotem“, ani
P.C.H. nie uważały do tej pory
za stosowne interweniować na
t^ k w , A przydało by sif.
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6-ty dzień ciągnienia iV-e| Klasy
5 0 -te j Jubileuszowe! Loterii
W ygrana 500.000

dła w Warszawie).

zl. naNr 8050 (pa*

'

Wygrane pn 100.000 zł na N r N r 1881
30529 87059.
Wygrane po 20.000 zł na Nr N r 2961
15314 18266 23421 26535 27567 28462
33426 33577 36268. 36295 36800 42019
54097 55574 56193 57686 60036 52867
65492 67875 70769 71979 74257.
Wygrane po 10000 zł na N r Nr 1162
1163 1334 1524 2097 2640 3161 5022
5033 5702 6204 6890 8635 8801 9447
9995 ¡0822 11220 12629 15250 16348
17945 20597 20929 22549 22817 23548
24466 24610 24771 30954 33725 34545
36981 37043 37610 37847 38233 38320
38922 40192 40238 41387 42592 43124
45989 50898 52578 53389 54091 54666
54834 55041 55055 57249 57294 57791
59539 59659 59695 61029 61922 62436
62853 64182 64253 64821 65609 65898
66391 66976 68067 71497.
447
8166
14467
17336
19602
24746
27435
36129
43534
48063
53248
57527
60461
66330
67319
71291

Wygrane po 5.000 zł
714 2131 3079 5359 6270 7244
9560 11292 12039 13801 14119
14534 15307 16007 16497 16775
17738 18432 18629 19233 19419
20227 20807 21480 22686 23990
25472 25482 25849 26575 26690
28531 28607 30587 31601 35493
37510 37812 38723 39267 40434
44043 44173 44445 44542 45800
48281 51726 52179 52398 52444
55129 55322 55889 56475 56938
59438 59905 59956 60282 60326
61722 61875 62329 63215 63976
56657 66835 66961 67077 67269
67490 68129 68636 69911 71073
73806 74272

Wygrane po 3.000 zł.
1064 2328 2751 4589 5112 5500 8230
8236 7083 7158 7873 7967 8709 10905
11378 11443 11808 12989 14375 14619
14907 16208 16429 16626 17066 18405
19295 19967 21329 21742 21768 22115
22309 22508 23118 23785 23960 24091
24407 24583 25233 25639 25947 25998
27389 27408 27827 28241 28265 29133
29869 30375 30884 30995 31316 31674
31851 32528 32737 32958 33121 33261
33303 34650 35312 35540 35584 36015
37080 37154 38125 41138 41938 42403
42505 42940 43471 44123 45199 45408
45593 45683 45684 45928 46339 46515
47228 47470 47548 48545 48918 49785
50911 51922 53927 54126 54444 54853
54968 55908 56232 56839 56907 57073
58037 58165 58846 59871 59940 60658
60833 61488 61839 52102 64159 64292
65923 66471 66642 66877 67113 672*5

67599 69457 71664 71787 72164 72650
72995 73437 74152 74281 747591
Dalszy ciąg wygranych po 2.000 zł
z 2-go dnia ciągnienia
59001 073 ¡84 238 274 307
310 361 473 478 534 569 608 664 677
681
723 791 824 832 859 904.
60012 113 193 202 395 462 468 656
677 806 808 823 846 852 940 61008 030
091
183 219 231 259 324 335 353 366
459 561 601 742 762 785 793 920 944
974 62146 217 235 360 416 424 538 627
652 670 854 870 920 931 947 960 63116
214 219 314 356 385 405 469 496 497
526 542 578 702 739 775 806 832 850
64156 270 414 437 445 543 560 706 763
836 854 883 65081 097 109 241 702 354
452 520 531 579 703 ''42 801 897 909
947 977 66070 161 166 297 322 332 400
506 870 873 900 934 67044 049 057 191
239 245 361 459 540 578 694 699 766
819 893 913 931 941 68186 188 196 200
278 407 506 586 623 680 715 726 795
804 814 839 69085 093 165 230 320 535
584 599 608 649 717 745 800 845 933
973
70035 095 164 282 384 488 497 679
714 736 771 789 801 861 907 983 71101
104 113 131 167 194 228 319 435 498
636 671 677 689 790 883 897 969 72003
007 038 089 153 174 222 24 * 400 483
511 581 642 645 749 785 902 973 73004
067 074
107 113 158 176 220 279 313
341 36!
364413 552 673 687 711 720
842 869 970 998 74000 050 088 145 180
219 277 295 334 359 "96 443 555 570
723 786 830 851 884 91I 953.
W ygrane po 2.000 zł
z 3-go dnia ciągnienia
29 50 68 171 310 320 340 389
455 515 516547 564 583 601 622
693 745
782918 930 ¡161 200 206
303 372
380388 553 564 570 630
656 688
695697 939 942 944 945
2017 020 028 044 065 078 336 380
460 51! 691 713 767 854 869 882
984 3013 043 123 141
273 287 332
456 504 51! 537 627644 761
770
915 4077 118 156 161
187 204 218
475 480
510523 559 574 579 611
896 913
9555075 103 140 160 178
232 292
345 393 406 530 543 572
662 713 738 762 809 933 874 6028
255 303
314 352 399 416 420 437
503 511
522537 572 580 584 592
830 859 871 974 987 7054 123 243
311 336 457 498 513
523 621 707
912 937 8013 068 154
226 336 351
599 721
722 723 735 775 795 824
893 932
954 9081 108 109 139 149
183 234
241300 389 445 485 519
534 579 .589 613 653 810 827 884.

Dalszy ciąg wygranych po 2.4)00 zl podany

452
680
223
645
956
411
941
420
911
467
795
205
586
205
448
709
278
781
582
882
160
528

będzie jutro

O g ło s z e n ie o p rz e ta rg u
Centralny Zarząd Państwowych Zakładów Graficznych w Pol
sce Warszawa, ul. Słupecka 2a, ogłasza przetarg nieograniczony
na wykonanie robót remontowych w Drukarni Państwowej w Pa
bianicach przy ul. Tuszyńskiej Nr 40.
Oferty w zalakowanych kopertach z napisem: „Oferta na wy
konanie robót remontowych w Drukami Państwowej- w Pabia
nicach przy ui. Tuszyńskiej Nr 40“ należy składać do dnia 21
ew onia br do godz. 10 w Wydziale Budowlanym Centralnego
Zarządu Państwowych Zakładów Graficznych w Warszawie przy
ul. Słupeckiej 2a.
Bliższe informacje oraz podkładki przetargowe mogą oferenc'
otrzymać w Wydziale Budowlanym CZPZG w Warszawie jak
również w Okręgu w Łodzi, ul. Narutowicza 54 oraz w Dru
karni Państwowej w Pabianicach przy ul. Tuszyńskiej
Nr 40.
Otwarcie ofeit nastąpi dnia 21 sierpnia br. o godz. 11.00 w
Wydziale Budowlanym CZPZG w Warszawie.
Oferent wynien złożyć wadium w wysokości 2 % ogólnej kwoty
oferowanej w kasie CZPZG w Warszawie, lub w kasach Okręgu
Wojewódzkiego CZPZG w Łodzi, ewentualnie w Drukarni Pań
stwowej w Pabianicach.
Kwit na złożone wadium należy załączyć do oferty.
CZPZG zastrzega sobie prawo wyboru dowolnego oferenta,
bez względu na wynik przetargu, jak również unieważnienie
przetargu bez podania przyczyn i wypłacenia odszkodowania.
2077

SKŁAD ROWERÓW

KAWIARNIA

F E M IN Ä

DANGINO
DANCING
R ep rezen tacyjn y lo k a l ro zry w k o w y w G dyni, u l. iy f t c k ie g o 3

części row erow e i muzyczne
L E O N B R O M U

Telefon Nr 214-53

G D Y N IA , u l. I. A rm ii W . P . 2 3 . T e l. 2 2 4 * 9 2
dawniej Starowiejska)

Telefon Nr 214-53

Z OKAZJI MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW GDAŃSKICH

F

SPRZEDAŻ
Rowerów. Wózków dziecin. Maszyny
do szycia, damskie, męskie, specjame
rymarskie, artykuły techniczne, wielki
wybór, płyt gramofonowych.

rewelacyjny program artystyczny:

Festiwal

tań ca i muzyki

udział biorą:

£

N.

M

SIOSTRY

I
N
A

i

K.

M A C I A S Z C Z Y K

Ubezpieczalnia Społeczna w Siedlcach zastrzega sobie prawo
wyboru oferenta niezależnie od oferowanej sumy oraz unieważ
nienie przetargu i prawo uznania, że przetarg nie dał wyniku,
bez podania powodów i ponoszenia jakichkolwiek odszkodowań.
2076

2098

znakomita para baletowa

KOMOROWSKIE

art. baletu Opery Warszawskiej
(w programie I I rapsodia Liszta)

ATRAM ENTY

TUSZE

r. B O O G I E - B A N D "
zespól solistów jazzowych z najpopuiar niejszym
w Polsce
WŁADYSŁAWEM KOWALCZYKIEM
na czele
Przy mikrofonie: Eddy Grochowski

R E N O M A “

Kierownictwo artystyczne: Bogusław Klimczuk

wł. J. Z a c n y

adres: Gdynia, ul. Świętojańska N r 69a (róg Kilińskiego)
„T U R “ CHEM ICZNA W YTW Ó R N IA
Atramentów I Artykułów Biurowych.
2104
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Początek program» o godzinie 23

K L E JE

po cenach fabrycznych — posiada stale na składzie
sprzedaje

Lokal czynny od godziny 21 do 4 ranę

Przetarg nieograniczony
Zjednoczenie Przemysłu Skórzanego Okręgu GdańskoMazurskiego we Wrzeszczu, ul. Kryniczna N r 4, ogłasza

Wydział Administracyjno - Gospodarczy Ministerstwa Bezpie
czeństwa Publicznego ogłasza przetarg nieograniczony na do
stawę:
1.000 kg pasty bezbarwnej do podłóg gat. I-szy.
Oferty należy składać w Biurze Przepustek Ministerstwa Bez®peczeńst\va Publicznego przy ul. Koszykowej nr 10 do dnia- 25
sierpnia 1947 r.
Otwarcie ofert .nastąpi w dniu 26 sierpnia br. o godz. 12-ej.
Wydział Administracyjno - Gospodarczy Ministerstwa Bezpie
czeństwa PubPcznego zastrzega sobie prawo dowolnego wybo
ru oferenta oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn
i Donoszenia jakichkolwiek odlszkodowań.
^
2107

PRZETARG HIEOGRAHICZOHY
Na wykonanie instalacji elektrycznych siły i światła w Pań
stwowej Garbarni w Braniewie.
Przetarg odbędzie się 50 sierpnia 1947 roku, o godz. 12, w
biurze Zjednoczenia Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Kryniczna Nr 4.
Oferty winny być złożone na całość robót.
Przy składaniu ofert i wykonaniu robót, obowiązują przepisy
o wykonaniu robót dla Skarbu Państwa.
Do oferty dołączyć należy kwit na złożone wad!um w wyso
kości 2% ogólnej kwoty ofertowej robót. Wadium wpłacić należy
w kasie Zjednoczenia.
Podkładki kosztorysowe otrzymać można w biurze Zjednocze
nia, w cenie 250 zł za sztukę.
Zjednoczenie zastrzega' sobie prawo wyboru oferenta, niezależ
nie od oferowanej sumy oraz unieważnieni© przetargu bez poda
nia powodu.

Przetarg nieograniczony
Wydział Elektrotechniczny D.O.K.P. w Warszawie ogłasza
przetarg nieograniczony: na wykonanie odbudowy 2-oh dźwi
gów węglowych na st. Nasielsk.
Oferty w zalakowanych kopertach z napisem: „Oferta na od
budowę dźwigów węglowych dla VIJ/2“ należy składać do
skrzynki ofert w Wydziale Elektrotechnicznym ul. Wileńska
Nr 6 do dnia 23.V III. do godz. 10-tej tj. do terminu otwarcia
ofert.
Oferta obowiązuje oferenta w ciągu 2 miesięcy.
Firma winna złożyć wadium w wysokości \% ogólnej sumy
oferowanej, którą należy wpładć do Kasy Dyrekcyjnej.
Wydział Elektrotechniczny zastrzega sobie prawo unieważnie
nia przetargu bez ¡wdania przyczyn, oraz bez zobowiązania pon!esienia jakichkolwiek odszkodowań, prawo częściowego sko
rzystania z oferty i prawo wyboru oferenta bez względu na
cenę, a także uznanie, że przetarg nie dal wyniku dodatniego.
Przejrzenia kosztorysu oraz bFższych informacji udzieli Dział
Silnych Prądów Wydziału Elektrotechnicznego.
2105
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SPRZEDAŻ
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różne skórki futerkowe wygarbowane i surowe

G D Y

N I A,

Świętojańska 36

(przy kinie „ W a r s z a w a “)*

A

P rz e ta rg

I Rejonowy Magazyn Żywnościowy W . P. Gdańsk — Kłodno
— Toruńska 10, ogłasza przetag na sprzedaż wag stołowych,
dziesiętnych i naczyń stołowo - kuchennych. Wymienione przed
mioty oglądać można codziennie w godz. 8 — 15. Otwarcie ofert
nastąpi dnia 20 sierpnia br. o godz. 10-tej.
2065

PRZETARG
Zarząd m. Szczecina ogłasza przetarg nieograniczony na wy
konanie kapitalnego remontu chłodni nr 1, nr 2 oraz maszynowni
na terenie Rzeźni Miejskiej przy ul. Inż. Wendy 1— 3 w porcie
Laztowmia.
Ślepe kosztorysy zainteresowani mogą otrzymać za zwrotem
kosztów w biurze Wydziału Technicznego Zarządu m. Szczecina
I piętro pok. 96.
Zarząd m. Szczecina zastrzega sobie prawo zwiększenia lub
zmniejszenia robót względnie unieważnienia przetargu bez poda.nia przyczyn, jak również zastrzega sobie prawo wyboru ofe
renta.
Do ofert powinien być załączony kwit wadium wysooości 1%
od sumy oferowanej, wpłaconego w Kasie Głównej w gmachu
Zarządu m. Szczecina (Plac Niezłomnych 1).
Oferty należy wnieść do dnia 25.8.47 r. godz. 10 rano do biura
Wydziału Technicznego Zarządu m. Szczecina I piętro pok. 96.
Otwarcie ofert odbędzie się 26.8.47 r. godz. 9, w malej sali
konferencyjnej w gmachu Zarządu m. Szczecina II piętro,
pok. 11.
. 2086

OGŁOSZENIA
2017

Unieważnia się zagubioną legitymację
partyjną oraz zaświadczenie R.K.U na
nazwisko Pytlik Stanisław.

2102
Unieważniam zagubioną kartę reje
stracyjną RKU. Szczecin wyd. 4-III.
1946 r. T. Cichocki
__________
.
________ 2087
Borensztejn Juda Lazar ur. Warszawa
1912, inż. Poiitechnifci Warszawskiej, syn
właściciela składów żelaza, Twarda 41,
Plac Parysowski 23,- 1945 r. pracował
Bydgoszcz. O najminfcnałndejszą nawet
wiadomość łaskawie prosi siostra. Boren
sztejn, Biuro Ogłoszeń, Daszyńskiego 16
2020

P r z e d s i ę b i o r s t w o P o ł o w ó w Dalekomorskich

» D a Im o r «
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Gdynia« Hryniewlckiego Mi 14
Skrót telegraficzny „DALMOR"
Dyrekcja: 219-22
Telefonyi
269-41
278-40

Własna

Biuro sprzedaży 269-39
„
zakupu
269-44
Kasa
214-31

X

flotylla

DROBNE

L E K A R S K IE
BUCHALTERA oraz ogrodnika-pszcze
W IL K (łupu®). Niezawodny
środek.
larza na majątek poszukujemy od zaraz'
Z. G. Z W. M., Warszawa, Dworkowa 3. Mickiewicza 18a-5, (dawniej: Długa 26)-

P R Z E T A R G
Ubezpieczalnia Społeczna w Siedlcach, ul. Kilińskiego 14, ogła
sza przetarg na budowę domu dla lecznictwa przy ul. Fermińskiego 10.
Bliższe informacje oraz ślepy kosztorys można otrzymać w
Biurze Ubezpieczalni Społecznej w Siedlcach przy ul. Kilińskie
go 14.
Oferty odpowiadające treści ślepego kosztorysu, w zalakowa
nej kopercie z napisem: „Oferta na budowę domu lecznictwa
przy ul. Fermińskiego 10“ należy składać do dnia 25 sierpnia
1947 r. do godz. 10-ej pod wskazanym wyżej adresem, gdzie
również w tym samym dniu o godz. 10-ej rano nastąpi otwarcie
ofert.
Do oferty należy dołączyć:
a) kwit wpłaconego do K.K..O, w Siedlcach Nr konta 4 Ubez
pieczalni Społecznej w Siedlcach, wadium przetargowego
wysókości 1 % sumy ofertowej,
b) Nr karty rejestracyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego.

REPERACJE
Rowerów, maszyn do szycia, patefonów, wózki dziecinne, dorabianie kin
ezy różnych, wysyłanie mechaników
na zamówienie.

2047

HURTP0L
Gdynia, Świętojańska 39, tel. 272-02
Poleca po cenach hurtowych artykuły
spożywczo - koioniałne ‘ ł gospodarcze
2099

Pierwsze Zakłady Bednarskie.
Gdynia tel. 215-53

Różycki Wilhelm
Wykonuje wszelkie prace w za
kres bednarstwa wchodzące
oraz naprawy i montaż beczek
śledziowych na miejscach por
towych.
Firma poszukuje kilkunastu fa
chowców tej branży.
2090

REKLAMY I NAPISY

dalekomorska

plakaty, litery z drzewa i metaiu —
wykonuje Mikałatefcl ł Śmigiel, Gdy
nia, ui. Świętojańska 65, tek: 27-255
2093

Polowy śledzi i ryb morskich
na

BOLESŁAW

Ballyka, Morza Północnym, Barentsa, Białym I Atlantyku

Import

W IE L O C H A .

Jubi

le r. Gdynia, u l. Świętojańska n r 84
Teł. 862-63.
3097

Eksport
2091

W Y T W Ó R N IA
O B U W IA
„Cze
sław “ —
G dynia,
Świętojańska
n r 39 — wykonuje zamówienia
l reperacje.
2096

Bff. B

Brzydka historia o pewnym generale

T E N S AM O LO T M A P O E T Y C Z N Ą N A Z W Ę „ N IE B O P A R Y Ż A ’1
jfKr' "

0 tym, jak go własny adiutant zasypał
1 jak nic z tego nie w yszło
Postać Andersa jest w Polsce
znana aż nadto dobrze z tej gor
szej strony. Któż nie wie dziś, że
to zdrajca, za
ciekły
reak
cjonista, orga
nizator
sieci
wywi ado wczych
na
usługach
obcych poten
cji, -wróg de
mokracji. W ie
dzą o tym
nawet
dzieci i
gdy się między sobą pokłócą, prze
zywają jedno drugie „Ander
sem“ lub „andersowcero“ Oczy
wista, że potem następuje sroga
rozprawa na pięści, bowiem żad
ne polskie dziecko nie zniesie ta
kiej obelgi.
Słyszeliśmy także o wyczynach
Andersa w roli zabójcy, defrau
danta pieniędzy państwowych czy
oszusta wyścigowego. .Jedni wie
trzyli tym faktom, inni powątpie
wali •— zwyczaj r e, jak to mię
dzy ludźmi bywa.
Więc może lepiej przemilczeć
o dokumencie, który znalazł się w
moich rękach? Przez .... , czas
wahałem się, ale doszedłem do
wniosku, że dokument pozostaje
dokumentem, że nie ja go pisa
łem — przeto nie mam prawa go
Ukrywać. Podaję go więc w ca
łości pod sąd ogółu.
Autorem jego jest rotmistrz
'Jerzy Klimkowski, który był adiutantem Andersa :>d sierpnia
[1941 do sierpnia 1943. Rotmistrz
Klimkowski w pewnym momen
cie zdecydował, ż i Anders zasłu
żył sobie na osądzenie i potępie
nie i wystosował poniższe pismo’
do ówczesnego „Naczelnego Wojdza“ gen. Sosnkowskiego.

przeciwko Panu gen. Andersowi —
z prośbą o przekazanie je j sądowi ho
norowemu dla generałpw. Pan gen.
Anders popełnił cały szereg prze
stępstw natury kryminalnej, jak też i
zbrodni politycznych, równających się
zdradzie stanu:
Mianowicie:
1) Systematycznie kradł pieniądze
rządowe i kupował za nie złote pa
pierośnice, złote pudełka oraz złote
monety.
2) Przekazywał pieniądze rządowe
na swoje własne imię do banków za
granicznych, używając je na prywat
ne cele.

Przestępstwa natury polityczno państwowej, są tej miary, że mogę
je tylko wyjawić Panu Prezydentowi
Rzeczypospolitej, Panu generałowi ja
ko Naczelnemu Wodzowi, ewentualnie
Rządowi.

„

insynuacji przeciw ©sofcie Pańskiego
Dowódcy, otrzymałem.
Nie uważam za potrzebne oddawa
nia sprawy „sądowi honorowemu dla
Generałów“ .

(— ) K. Sosnkowski, gen. br.
.

Pan gen. Sosnkowskr ocenił, że

Proszę Pana Generała - po przy- zarzuty rtm . Klim kowskiego
Są
jezdzie na teren Palestyny o wezwą- | i(09zczerczą
¡,nsynuaCjy ‘
to w
me mme osobiście do raportu abym ! s to s u n k u do n ie b yle ^
aie do
mog powyższe sprawy przedstawić - D o w 6 d c y K o rp u ,s u! A ie K lim k o w
osobiście. Wiem, ze wszelkim, siłami sk ie m u nje w y to c z o n o Q to o s k a r
będą się miejscowe czynniki starały-, ! ż e n ia
P a n o w ie generałowie WO
1„Niebu Paryża” przypadł w udziale zaszczyt zainaugurowania stałego połączę
aby nie dopuścić do mego widzenia le ;j nie p o ru sza ć
jakich d ra żli- i nia powietrznego nad Oceanem A tla n ty c k im między Nowym Jorkiem a Pa
s!ę z Panem Generałem. Proszę me w y c h spraw przed Sądem _
na _ ryżem. Kolos ten, ważący 40 ton, roz m ijający szybkość 450 ,km na godzinę,
ulegać wpływom otoczenia i plotkom, j w e j przed sądem poj o w y m
może zabrać 64 pasażerów. Jeżeli je d n a k pasażerowie chcą w . czasie lotu ko
rzystać z łóżek, to liczba miejsc zmniejsza się do 38.
proszę mnie wezwać i wysłuchać.
(

f

j A było to w czasie w ojny. NorJerzy Klimkowski rtm . malnie takie oskarżenie wysokieJaki by! rezultat? Całkiem nie-I
Dowódcy
jeżeli jest fałszy
spodziewany. Gen Anders nie z o - * we
P°c !3gfa za sobą^sąd polo(oczywiście)
postawiony . W“' 1 Pawe* rozstrzelanie,
4) Przywłaszczył sobie trzy tysiące stał
przed
sąd,
a
rtm
.
K
lim
kow ski oM ożem y być spokojni. Rtm.
dolarów z Ambasady Polskiej w Mo
trzymał odpowiedź następującą: K lim kow ski żyje dotychczas. Pan
skwie.
gen. Anders na razie też. Poje
Naczelny Wódz
5) Wydał na swoje przyjaciółki odynku ni rozpraw y o to n-ie było.
3) W czasie gdy ludzie marli z gło
du w Taszkiencie, gen. Anders kupo
wał od ludzi złote pierścionki, dolary
i tym podobne.

koło dwóch tysięcy funtów szterlingów z funduszu rządowego.

D. P. 23 listopad 43 r.

6) Systematycznie uprawiał
brylantam i.

List Pana z dnia 16 listopada 1943
r., zawierający szereg oszczerczych

handel

Rotmistrz Klimkowski Jerzy

Wstyd, panowie generałowie
Anders i Sosnkowski!
M . Grabiec.

Powieść o życiu rośliny
Ekran pokazuje, jak rozwijają się kwiaty
„Przedstawiciele nauki, jeżeli prag
ną, aby społeczeństwo interesowało się
nią i uznawała ją, nie mogą zapomi
nać, że są — sługami społeczeństwa,
i powinni występować przed nim od
czasu do czasu, jak przed wierzycie
lem, przed którym zobowiązani są
składać sprawozdania".
— Te słowa umieścił wielki rosyjski

uczony Timiriazew w przedmowie do
swego dzielą „Zycie rośliny“ . Jest^ lo
zresztą uczony, który może służyć za
wzór uczonego - społecznika, łączącego
światową sławę badacza - eksperymen
tatora ze sławą wspaniałego populary
zatora najnowszych odkryć naukowych.

(GŁOS I P i i f @ g ¥
Polska - Węgry 9:5 w boksie
Sukces naszych pięściarzy
na Festiwalu w Pradze
PRAGA, (Obsł. w i). Drużyna pięścia
rzy polskich (OM TOR), którzy przeby
wają obecnie, na Festiwalu Młodzieżo
wym w. Rradize,'rozegrała mecz-z zespo
łem węgierskim, _wy grywając w stosun
ku 9:5. Odbyło się 7 walk, bez spotkania
w wadze koguciej. W wadze ciężkiej
Polska zdobyła punkty walkowerem z po
wodu braku przeciwnika.

punkty z Podrapsekiem (W); w. piórko
wa: Sieradzan (P) wysoko wypunktował
Vallnera (W); w. lekka: Baranowski (P)
przegrał przez techniczny k. o. w drugiej
rundzie z Pansim (W); w. półśrednia:
Kossowski (P) zremisował z Gutskym
(W); w. średnia: Ambroż (P) zwyciężył
przez k. o. w drugiej rundzie Kosmiilera (W); w. półciężka: Kaczmarek (P)
przegrał przez k. o. w drugim starciu z
Wyniki spotkań:
Koehlerem (W). W ringu sędziował ob.
W. MUSZA: Szentag (P) wygrał na Sucharda (Polska).

najbardziej, jest fizjologia roślin. Dzieło
„Zycie rośliny“ , które ogłosił drukiem
w 1878 r., było ukoronowaniem jego ba
dań. To właśnie dzieło, posiadające nie
przemijające dotąd wartości, posłużyło
Nowosybirskiemu Studium Filmów Nau
kowych jako podstawa do stworzenia
Dziedziną, która Timlriazewa pociąga naukowo - popularnego filmu kolorowe
PUWF i PW ogłasza.konkurs na najlep
go pt.: „Powieść o życiu rośliny“ .
szą pracę, której tim ałem będzie obóz.
Film ten oceniany jest jako w yjątko P.R.W. Pracą powyższą może być: a) fe
wo udane osiągnięcie. Przed widzem lieton, b) opis przeżyć obozowych, c)
przesuwają się kolejno obrazy, odsłania opis samego obozu. .
Rozmiar nadsyłanych prac, które mogą
ją ce tajniki życia i wzrostu rośliny, two
od 1945 roku, nie złożyliście wniosku o rżenie- się komórek i ich podział, formo -być napisane jedynie prź-ez, uczestników
.nie powinien przekraczać 3przyznanie Wam go i dopiero tara«, kie wanie Się i rozwój oraz poszczególne obozów,
dy termin składania wniosków upłynął, funkcje tkanek. Film ten wtepaniale od- stron maszynopisu.
zgłaszacie doń pretensje. Jasne, że z zwierciądła dynamikę procesów życio
punktu widzenia czysto formalnego nie wych, dając wyraziste obrazy rozwoju
macie racji, ale mimo to, jak nas zapew i funkcjonowania żywego organkrnu.
nia przewodniczący Po w. Rady Narodo
Widz % napięciem ogląda, jak kiełek
wej, nikt Was z gospodarstwa nie usu
energicznie
wybija się na powierzchnię
wa, a sprawa ta jest w trakcie załatwia
ziemi, jak nasienie wypuszcza w głąb ko
nia.
PRAGA? (Obsł. w!.). W Pradze rozpo
rzenie. Dalej -można zaobserwować, jak
Ob. ROMAN FRISTER. Jar. Tej ko roślina formuje liście, i jak zachowuje częły się pod protektoratem Prezydenta
respondencji nie zamieścimy. Prosimy się w nich owa niezwykła substancja, Republiki Czechosłowacji dra Benesza
o dalsze, zawierające fakty, wydarzenia, jaką ^ jest chlorofil, wychwytujący pro zawody łucznicze o mistrzostwo świata,
duńskich,
czy nawet zagadnienia Waszego terenu, mienie słoneczne i produkujące organicz przy udziale zawodników:
a nie tylko ogólne opisy.
szwedzkich., francuskich, belgijskich i
ne substancje.
czeskich. Polskę reprezentowała jedynie
Ob. MICHAŁ MURATOM? Niepo
7-krotna mistrzyni- świata Kurko-wskaAutorem
tego
wyjątkowego
w
swoim
trzebnie załączyliście marki na odpo
Spychajowa. Po odegraniu czechosfowae
wiedź. Wasze pytanie jest retoryczne, rodzaju filmu udało się pokazać wszyst
kiego hymnu państwowego rozpoczęto
ponieważ samo przez się- jest zrozumia kie zasadnicze i najważniejsze strony
zawody. Mężczyźni strzelali z dystansu
łe, że odpowiedź może być tylko tw ier życia rośliny. Ta „powieść o życiu roś 90 m, kobiety — z 70 m.
dząca. Te fakty nie mogą, a POWINNY liny“ jest na ekranie nie mniej ciekawa
Wyniki w konkurencji męskiej:
być podane do Komisji Specjalnej i nie od jakiejkolwiek, innej powieści. Pomaga
1) Deutgen (Szwecja) — 360 pkt., 2)
mogą, a powinny być napiętnowane temu różnorodność środków ertystyczprzez opinię publiczną. Tylko wtedy już I nyc!,> J*k powiększenia, zdjęcia w zwol- Holbaeken (Dania), zeszłoroczny mistrz
koniecznie musicie podać kto, gdzie i ntenym tempie itd. Próba stworzenia ko- świata -— 291 pkt., 3) Hadas (Czechosło
kłedy.
j terowego długometrażowego filmu ,nau- wacja) — 275 pkt., 4) Karola (Czecho
słowacja) — 260 p k t„ .5) Lenecek (Cze
Ob. SKULICZ. Za recenzję dziękuje" w*?.?CT?na zoste!?
235 pkt., 6) pasaj (Cze
my, jednak nie wykorzystamy jej,
i 1^ r‘, ^
powinien byc spro- chosłowacja)
chosłowacja) — 222 pkt., 7) Brejcha
Ob. KŁOS. W Warszawie moglibyście
d° • *x°‘skl ~ , o<W0!by <m. bez (Czechosł.)
214 pkt., 8) Yangbaeck
się wyuczyć krawiectwa w szkole zawo? ? “ .*.
przysługę uczącej się (Dama) — 212 pkt.
dowej, przy ul. Złotej N r 58.
!
y'
Konkurencje kobiece:

Uwaga! Uczestnicy obozów

Konkurs P.IÎ.

Odpowiedzi Redakcji

Klimkowski Jerzy,
Gaza I6.Xi.1943 r.
Ob. M . SZURMINSKA. Deskujemy.
Przekazanie sprawy «to są^p hono Nie nadaje się do druku.
rowego dla generałów.
Ob. ONISKIEWIGZ, Grajewo. Prawo
pisania do gazety ma ka£dy czytelnik i
każdy obywatel. Materiały kwalifikujące
Pan Generał Naczelny Wódz.
się do opublikowania zamieszczamy w
U on d yn
gazecie. Żadne nadesłane do redakcji
pismo nie zostaje bez rozpatrzenia. Ma
Na ręce Pana Generała, Jako Na teriały przesyła się zwyczajnie pocztą.
czelnego Wodza, wnoszę
sprawę
Ob. SK1B0WSKA. Sprawę przekazaliś
my do Warszawskiego Komitetu Woje
wódzkiego do rozpatrzenia.
METALOWIEC Z WOLI. Piszecie o
spekulantach i aferzystach; „Robotnika
krew zalewa, że cl szubrawcy kradną
wysiłek, jaki on co dzień wkłada w dzie
ło odbudowy kraju, a z tym i panami po
stępują w rękawiczkach, wydając łagod
ne wyroki“ . Czy rzeczywiście łagodne?
Dwa wyroki śmierci w procesie Sałacińskiego — to chyba kara wysoka. Wy
starczy 1 za nauczkę tym, których by
znęcił podobny proceder. A mniejsze płot
ki, czyż nie drżą na samo wspomnienie
o Komisji Specjalnej? Słusznie domaga
cie się bezwzględnego postępowania w
stosunku do szkodników gospodarczych,
ale też n ik t im grzechów nie odpuszcza.
— O rety, dlaczego pan ta ki płaski f
Ob. GNITEBSKI, Nidzica. Otrzymaliś
—- W idzi pan, żona wyprasowała my odpowiedź od Powiatowej Rady Na
-przez omyłkę płaszcz razem ze mną... rodowej w Nidzicy w waszej sprawie.
Rys. Jan Leniea Okazuje się, że zajmując gospodarstwo

.

RICHARD W RIGHT

Bigger uśmiechał się, kiedy ten głos przestał
pytać. Tak, B ritten próbuje go złapać, próbuje
coś zpaleźć przeciw niemu: ale nic jakoś nie
może znaleźć. Czy przyjdzie teraz do niego?
.Wtedy usłyszał inne głosy:
— Dziesięć do jednego, że ona nie żyje.
— Tak, zawsze ich wreszcie wykończą. N a j- ‘
pierw złapią, a potem się boją.
— Czy stary chce płacić?
— Oczywiście, chce odzyskać córkę.
— To tak, jakby oknem w yrzucił dziesięć
tysięcy dolarów.
— Po prostu chce odzyskać dziewczynę.
— Przysiągłbym, że to czerwoni chcą mieć
pieniądze.
— Możliwe.
— Oni tak zarabiają. Podobno znów ten drab,
któ ry porw ał syna Lindberga, no ten Bruno
Hauptm an, robił to dla faszystów. Też potrze
bowali pieniędzy.
— W ystrzelałbym wszystkich, ja k psy, czer
woni czy nie czerwoni.
Znów skrzypnęły drzw i i rozległ się odgłos

Jako .nagrody PUWF i PW przezna
cza: Nagroda I — zł 5.000, nagroda II —
zł 3.000, nagroda III — zł i. 500.
Niezależnie od tego, w'szystki? prace
zakwalifikowane do druku będą honoro
wane.
Tęęrmin nadsyłania prac: 15.1X1947 f,
-Adres: PUWF i PW, Warszawa, AJ.. Nie
podległości 243, Wydział PW.

Karkowska - Spychajowa pierwsza
na zawodach łuczniczych o mistrzosłwo świata

58)

SYNAMERYK!
PRZEKtAD

W.F. i P.W.

W ięc pan Dalfon nie m iał zamiaru zawiada
miać policji, to było pewne. A le ja k długo w ytntyma? Policja dowie się o wszystkim od Jana.
bo Jan powie dosyć, żeby ich naprowadzić na
ślad. Co się jednak stanie, kiedy Jan się dowie
o porwaniu? Czy będzie m iał alibi? Jeżeli tak.
to policja będzie gdzieindziej szukać sprawmy.
Znów zaczną go pytać, będą chcieli wiedzieć,
dlaczego powiedział, że Jan b ył w pokoju miss
Dalton.

WANMELCER
A le czyż słowo „Czerwony“, którym

wielu kroków.
— No i jak tam stary?
— Jeszcze nic — powiedział Britten.
— Przygnębiony, co?
— Kto by nie był?
— Zwróci się do policji?
— Ależ nie, ma stracha,
— Rodzinie trudno to może zrozumieć, ale
ja k się da drabom . do zrozumienia, że stra
chem pieniędzy nie wyciągną to dadzą spo
kój.
, — Słuchaj, B rit, spróbuj znów z nim mówić.
— Wytłumacz mu, że najlepsza rzecz teraz,
to dać znać na policję.
-— Sam nie wiem, nie chcę mu dokuczać.
— Ostatecznie to jego córka. Niech robi, jak
chce.
—- Ale słuchaj, B rit, ostatecznie, kiedy zła
pią tego Erlona, on i tak zwróci się do policji
i cała historia w ten sposób dotrze do gazet. To
czy nie lepiej od razu? Im prędzej, tym lepiej.
— Nie, wolę poczekać, niech stary sam da
sygnał.

swój list
podpisał, nie sprowadzi ich znów z właściwego
tropu, czyż nie każe przypuszczać, że sprawca
m i porwania są towarzysze Jana, albo on sam?
Czemuż mieliby myśleć, że to Bigger dokonał
tego czynu? Wyszedł z szafy i obtarł rękawem
pot z czoła. Klęczał tak długo, że nogi mu ścierpły, kłuło go jak igłą po stopach i łydkach. Pod
szedł do okna i w yjrzał na w irujący śnieg. Sły
szał ryczący wicher, szalała zamieć. P łatki śnie
gu nie poruszały się w określonych kierunkach,
cały świat pełen był sypkiego, białego pudru.

Okno wychodziło na aleję, z prawej była
Czterdziesta Piąta ulica. Spróbował, czy się
okno otwiera, uchylił je o parę cali, rama w y r
wała m u się z ręki i rozwarła z trzaskiem na
całą szerokść. Czy n ikt tego nie słyszał? Od
czekał chwilę. Nic. Dobrze. W najgorszym razie
wyskoczy tym oknem i ucieknie. Było to pra
wie dwa piętra, ale pod samym oknem leżała
wysoka i miękka góra zwianego śniegu. Zo
stawił uchylone okno i znów położył się na
łóżko w oczekiwaniu. Usłyszał odgłos zdecydo
wanych kroków, tak, ktoś nadchodził. Zeszty
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1) Kurkowsika - Sipychajowa (Polska)
— 198 pkt., 2) Burrow (Anglia) — 183
pkt., 3) Troełsen (Dania)
162 pkt.,
4) Sachova (Gżeohos!,)
159. pkt., 5)
Beday (Francja) - - 159 pkt.
W ogólnej klasyfikacji zespołów ko
biecych zwyciężyła Anglia — 477 p k t„
2) Dania — 398 pkt., 3) Czechosłowacja
— 394 pkt., 4) Francja — 354 pkt.
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wniał w oczekiwaniu. Ktoś pukał.
— Proszę!
—- Otwórz.
Zapalił światło, otworzył drzwi i natknął się
na białą twarz.
— Potrzebny jesteś na dole.
— Tak, psze pana, idę.
Mężczyzna usunął się na stronę, a Bigger
wym inął go i zeszedł do hallu, a potem do pi
wnicy, czując ciągle na karku oczy i spojrze
nie tego białego, słysząc stłumiony oddech zie
jącego upałem pieca i mając przed oczami
skrwawioną głowę Mary z czarnymi wło ami,
koloru dżetu, lśniącą i zbroczoną, leżącą na
zmiętych gazetach. Koło kotła stał Britten w
towarzystwie trzech białych mężczyzn.
— Hałlo, Bigger.
— Tak, psze pana.
— Słyszałeś, co się stało?
— Tak, psze nana,
— Słuchaj no, chłopcze. Jesteśmy między
sobą. Powiedz, czy myślisz, że Jan jest w. to
wszystko zamieszany?
Bigger spuścił oczy. Wolał się nie śpieszyć
z odpowiedzią, nie chciał też ostatecznie pogrą
żać Jana, bo to by ich zachęciło do dalszych
pytań. Najlepiej nie mówić nic wyraźnie.
— Nie wiem, psze pana.
—
Powiedz nam tylko, co o tym myślisz.
Nie wiem, psze pana — powtórzył.
Naprawdę widziałeś go tu wczoraj w do
mu?
Och, tak, psze pana — powtórzył Bigger.
(d c.n )

