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Przeszło 1000 zabitych, tysiące rannych dOhaterscy górnicy I
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Znowu kartoteka. Tym razem nie
2 czasów okupacji. Nowa — ukła
dana już po wyzwoleniu. Ale tak
Przed kilku dniąmi nastąpił na ko samo zionąca ślepą nienawiścią
palni „Pokój“ w Nowym Bytomiu z do demokracji, do ruchu robotniniewyjaśnionych dotąd przyczyn w y
buch w przedsionku komory materia czego, do wszelkiego postępu. Tak
LONDYN, 19.8. (PAP).
Jak donosi agencja Reutera, w nocy z poniedział łów wybuchowych. W ciągu 5 minut samo opracowywana z myślą o hit
ku na wtorek w dokach okrętowych w- Kadyksie
nastąpiła groźna eksplozja.
PierWszy wybuch miał miejsce w skła dach chemikaliów w dokach Larrinaga zjechała na dół grupa ratownicza z a- lerowskiej „nocy długich noży“, o
paratami tlenowymi.
rozpętaniu bratobójczej rzezi, o
i. Echevarrietta.
,, ,
. . P°^ar rozszerzył s.ę następnie na doki łodzi podwodnej
Dzięki niezwykłej odwadze i przy wojnie domowej.
składy amunicji. Caiy port w Kadyksie stoi w płomieniach. Ludność ucie
ka w popłochu z miasta. Kadyks pogrążony jest w ciemnościach i pozbawiony tomności umysłu- grupy ratowniczej, I Układał kartotekę fachowiec nie
wody. Siła eksplozji byia tak wielka, że wstrząsnęła domami odległego o 24 w której znajdowali się technik wen
tylacyjny i kierownik bezpieczeństwa lada — to dzieło pana Muncha,
km Jerezu i dała się odczuć w Seyilłi, od daionej o 96 km od miejsca katastrofy
pracy J. Janocha, sztygar oddziałowy prof. UJ., uczonego, znaweg histo
Wszystkie szpitaie w porcie są prze
Lewandowski Jerzy, hadgómik Widen- rii miast
w średniowiecznej Pol
pełnione. Ofiary katastrofy musiano prze tułików dla dzieci. Pod gruzami zginęły
ka Tomasz oraz górnicy przodowi: M i
sce>. Właśnie kiedy pan Munch
wieźć.z braku miejsca w Szpitalach Ka zakonnice i dzieci.
ler Ewald, Wojtyner W iktor i technik
W dniu wczorajszym zapadł wyrok dyksu, do pobliskiego San Fernando.
PARYŻ, 19.8. (PAP). - Z Kadyksu Jochemko, pożar udało się opanować znajdował się pod śledztwem. Pol
Rozgłośnie w Jerez i Sevilli przez ca
ha sprawców mordu puchaczowskiego.
donoszą,
że katastrofę spowodował w y
Bohaterscy górnicy zapobiegli w ten ska Akademia Umiejętności wyda
^
Główny oskarżony SCHM YDKE LUD łą noc nadawały apele do straży, pożar- t u„
buch rpiił podmorskich, magazynowa sposób katastrofie, która
mogła po la drukiem jego pracę na ten te.
nyeh,
lekarzy
i
pielęgniarek,
.
potrzebi
W1K skazany został w łącznym wy
nych koło stoczni Echevarrisa.
ciągnąć ofiary w ludziach, zniszczenie mat. Wydala nota bene z zasiłku
roku na karę śmierci i pozbawienie nych w, dotkniętym katastrofą mieście, j
przyjazdu do j Jeszcze nazajutrz po katastrofie tniesz , urządzeń dołowych a w dalszej kon Ministerstwa Oświaty, na dobrym
praw
obywatelskich i honorowych Władze wydały zakaz
kańcy Kadyksu w obawie przed nowy sekwencji pożar kopalni.
oraz konfiskatę majątku na rzecz miasta dla wszystkich prócz Członków mi eksplozjami uciekali z miasta.
papierze, z kilkudziesięciu pianalekarzy i pde
W -uznaniu wielkiej
zasługi grupy
skarbu
państwa.
M A T U S IA K
W I ekspedycji ratunkowych
mi i rysunkami. Solidna praca,
lęginiarek.
Hiszpańska
rada
ministrów
PARYŻ,
19.8.
(PAP).
—
Agencja
Frań
ratowników
dla
uratowania
życia
pra
TO LD i E L Y S IA K LUCJAN skazani
gruntowna,
robiona z benedyktyń
przerwała
swe
obrady,
aby
udać
się
j
ce
Prcsse
donosi
z
Madrytu,,
że
podczas
cujących
i
mienia
kopąlni
oraz
za
wy
zostali na karę śmierci i utratę praw
obywatelskich i honorowych oraz kon na miejsce katastrofy. Istnieje obawa j katastrofy w Kadyksie zginęło znacznie jątkowo odważne, sprawne i pełne po ską cierpliwością.
dalszych eksplozji.
[ więcej, niż tysiąc osób. Wśród zabitych święcenia zachowanie
się
górników
fiskatę majątkuTak samo solidnie robiona jest
LONDYN, 19.8. (PAP). — W odpowie | znajduje się m. inn. większość spośród Centralny Zarząd Przemysłu
Węgło
Pozostałym oskarżonym sąd wymie
i ta kartoteka.
700
robotników
zmiany
nocnej
zakła
dzi
na
naglące
aipele
o
pomoc,
na
m
iej
wego
wystosował
do
nich
specjalne
pi
rzył następujące kary:
O M Y L IN S K I
Kogo tu nie ma?
W Ł O D Z IM IE R Z na 15 lat
więzienia, sce katastrofy w Kadyksie wyruszyła dów, gdzie nastąpła eksplozja. Zostały sma z wyrazami uznania, przedstawia
też zniszczone sąsiednie koszary oraz jąc ich za pośrednictwem Dyrekcji
Są działacze PPR, od tereno
Utrata praw publicznych i honorowych straż ogniowa z Gibraltaru.
Wbrew
pierwszym
wiadomościom, przytułek starców, gdzie zginęło wiele Rudzkiego Zjednoczenia do odzpaczeó wych organizatorów kolejarskich
ha lat pięć oraz konfiskata majątku;
które głosiły, że wybuch nastąpił w osób. Miasto jest w dalszym ciągu po honorowych i nagród pieniężnych.
■WOKUŁA STANISŁAW — 13 lat wię
do członków Wojewódzkiej Rady
składach chemikaliów, obecnie słychać zbawione gazu i elektryczności. Dostaw
zienia i utrata praw obywatelskich na
Narodowej, lub literatów, jak tow.
wersję, że eksplodował arsenał łodzi pod żywności oczekuje się drogą morską
S lat; PO DLEŚNY W IT O L D — 12 lat
wodnych. W mieście nie ma podobno nie i z sąsiednich miast, jak również z Afry
Polewka, czy tou). Jarochowska.
Więzienia, utrata praw obywatelskich
uszkodzonych budynków. Wśród ruin ki, skąd przybyły już ekipy sanitarne. w Indiach
Działacze PPS — zaczynając od
ha 5 lat
oraz
konfiskata majątku;
pracują
tysiące saperów i robotników
BAB H EN R YK — 10 lat więzienia,
PARYŻ, 19.8 (PAP). — Agencja członków K W PPS. Przy tow. Drow poszukiwaniu ofiar katastrofy. Po- Utrata praw obywatelskich na 5 lat dmuch b"ył tak potężny, że w punktach
Zarząd Warszawski Ligi Ko
France Presse cytuje w depeszy z bnerze figuruje — a jakże — „de
ontz konfiskata majątku; WESOŁOW położonych dalej od miejsca wybuchu
B om baju kom unikat oficja ln y, że pod
biet komunikuje, że dnia
mokratyczna“ adnotacja:
prze
S K I STA N ISŁA W — 5 lat. więzienia zerwał
czas zamieszek, któ re tow arzyszyły pro
wielu ' przechodniom odzież.
20-go bm. o godz. 18-ej od
I utrata praw obywatelskich na 8 lata. Miasto pozostało bez światła i wody.
klam ow aniu dwóch nowych dom iniów chrzta. Są tu w niemałej liczbie
będą się w związku z wy
powiatowi i miejscy
indyjskich, w księstwie K ejderabad terenowi,
PARY2, 19.8. (PAP), — Na temat ka
jazdem
Delegacji Kobiet
zostało zabitych 8 osób, a 40 odniosło działacze PPS.
tastrofy w Kadyksie agencja France
Polskich na Sesję Komitetu
rany.
Presse donosi,. że wybuch nastąpił pra
Są profesorowie wyższych uczei
Wykonawczego
Światowej
wdopodobnie w warsztatach, gdzie od
ni na tej liście: prof. Myslakowski,
bywało się ładowanie torped. Nastę
Demokratycznej
Federacji
prof. Walery Goetel, człowiek mało
pnie pożar przerzuci! się na sąsiednie
Kobiet Wielkie Zgromadze
aktywny w polityce, ale jako rektor
arsenały. Wskutek wybuchu , zawaliły
nia Kobiet:
się całe _bloki domów, a płonące szcząt
Akademii
Górniczej, kształcący
ki wznieciły w mieście liczne pożary.
W Warszawie — w K LU 
uczciwie
dobrych
fachowców dla
Na zlecenie M inisterstw a Zdrowia,
Środki komunikacji ze światem "ze
BIE OFICERSKIM, Al. I
¡Centrala E ksportow o-Im portow a Che- wnętrznym uległy przerwie. Akcję ra
gospodarstwa Polski Ludowej. Są
Armi; Wojska
Polskiego,
m ik a lii zam ów iła w Stanach Zjedno tunkową rozpoczęto przy świetle reflek
tu demokraci, są bezpartyjni, są
czonych' znaczne ilości p e n ic y lin y i torów. Uruchomiono syreny alarmowe.
Na Pradze — w teatrze
| ludowcy z SL. Razem 700 nazwisk.
*treptom ycyny.
Wokół miasta zorganizowano kordon
MOSKWA, 19.8 (PAP). Korespon
„PRASKA R EW IA “, ul. Zyi Na czarnej liście W iN znalazło się
200 tys. am pułek (ż 100 tys. jedn.) sanitarny, który wolno było przekro
dent „Prawdy“ donosi' z Brukseli, że
gmuntowska
8.
p e n icylin y i 10 tys. am pułek a 1 gram czyć jedynie członkom rządu, oddziałom
oficerowie amerykańscy werbują wśród i nawet dwóch obrońców w obecPo części oficjalnej część
streptom ycyny — dostarczają ^ firm y ratunkowym, lekarzowi i pielęgniarkom.
osób deportowanych w Belgii, ochotni j nym procesie r— ’mecenas Woner,
now ojorskie „Overseas E xport Service Kompletnemu zniszczeniu uległa cała
artystyczna.
ków do walki z partyzantami greckimi. | obrońca peeselowca Kabałą i me
Company“ oraz „Schonley Laborato dzielnica San Severiano. Wybuch znisz
Oficerowie ci obiecują deportowanym cenas Immergluck, obrońca Osta.
W
ST£P
bezpłatny.
czył m., inn. jeden z zakonnych przyries Inc.“ .
świetne warunki w specjalnej armii,
którą jakoby Stany Zjednocz« formu fina i Kuncego.
Przy *każdym wymienione „prze
ją w Grecji. Gdy deportowani nie .idą
na iep obietnic, oficerowie amerykańscy stępstwo“ i charakterystyka. A
stcfe.ują groźby i szantaż.
więc: „przeprowadza akcję kon
Powyższe wiadomości — zdaniem ko tyngentową“. „organizuje piekarnie
respondenta — świadczą o tym, że zwio
ka w repatriacji osób .deportowanych spółdzielcze“, „powiatowy pełno
jest spowodowane chęcią wykorzystania mocnik reformy rolnej“, wreszcie
ich w celach awanturniczych.
charakterystyki: „wybitny szkod
LONDYN, 19.8. (PAP). Według wy.
nik“, „niebezpieczny“, „drań".
jaśnień tutejszych kół miarodajnych,
Można wzruszyć ramionami przy
pewna
ilość
oficerów
i
żołnierzy
bry
L O N D Y N , 19.8 (PAP). W e w torek rano odbyło się nadzwyczajne po
W ie lka B ry ta n ia zw róciła się do A u  tyjskich, szkolących obecnie armię
wykazie,
świadczącym
przede
siedzenie gabinetu brytyjskiego, celem zbadania sytuacji finansowej i go
s tra lii i Nowej Z e la n d ii z apelem o zre
grecką w brytyjskich metodach prowa wszystkim o obłędzie reakcyjnych
spodarczej k ra ju w świetle pierwszego raportu, ja k i nadszedł od kiero w 
dukowanie im p o rtu z W ie lkie j B ry ta 
dzenia wojny, pozostanie w Grecji na
n ik a delegacji b ryty js kiej w W aszyngtonie, Sir W ilfrc d a Eady.
kandydatów na oprawców, skoro
n ii, by dopomóc je j w przezwycięże czas nieokreślony.
i tak są to rojenia tępych głów.
W godzinach popołudniowych p re  am erykańskiej, zajm ie prawdopodob n iu kryzysu dolarowego.
P rem ier a u stra lijski, C h ifle y ,, stw ier
m ie r A ttle e w yjechał z Londynu do nie bezwzględne stanowisko wobec
Można by — gdyby kartoteka nie
dził, że W ielka B rytania^prosi A u s tra 
propozycji b ry ty js k ie j.
W alii, gdzie spędza wakacje.
ociekała krwią.
o zredukowanie im p o rtu nie ty lk o stosunki handlowe
j a k słychać w kołach politycznych,
Groźba dewaluacji funta lię
Prokurator wymienił na sali
z samej W ie lkie j B ry ta n ii, lecz ró w 
na posiedzeniu gabinetu stwierdzono,
dwa nazwiska ludzi umieszczo
W m iarodajnych kołach londyńskich nież z K anady i Stanów Zjednoczo w Niemczech
że W ie lkie j B ry ta n ii grozi przedwczes
ne wyczerpanie się k re d y tu am erykań w yrażono obawę, że konferencja w a nych do rozm iarów koniecznego m in i
BERLIN, 19.8 (PAP). Niemieckie urzę nych w kartotece, a zamordowa
skiego, które, w edług źródeł p o in fo r- szyngtońska stoi przed a lternatyw ą al mum. Również p re m ie r nowozelandzki dy handlowe w Berlinie i Minden zgo nych od tego czasu przez reakcyj
mowanych, ma nastąpić ju ż w końcu bo szybkiego poparcia przez USA fu n  Frazer, oświadczył, że otrzym ał od rzą dziły się na utworzenie komitetów mię
nych zbirów. Za zwięzłym słowem
siarpnia, podczas gdy prem ier A ttle e ta szterlinga, albo też groźby takich du b rytyjskie g o prośbę o obcięcie im  dzy stref owych, celem popierania, 6tosun
w sw ym ostatnim exposé przed Izbą zm ian w kursie funta, któ re zagrozi p o rtu z W ie lkie j B ry ta n ii do m ożliw ie ków handlowych między zjednoczonymi „drań“ przy nazwisku porucznika
G m in zapowiadał, że pożyczka am ery ły b y rozprzężeniem h andlu świato najniższych granic.
strefami anglosaskimi a strefą radziecką. Grabowskiego, poczta skrytobójcza
kańska w ystarczy jeszcze do końca wego.
kula. Takich jak Grabowski jest
K o ła te sądzą, że obecność w W a
października.
więcej
w tej kartotece.. A dla mor,
szyngtonie wicegubernatora Banku A n
dowania Grabowskich oskarżony
gielskiego, Camerona Cobbolda, ozna
Amerykanie głusi
cza, że w w ypadku, gdyby delegacja
Kot, szef p. prof. Muncha — jak
na propozycje brytyjskie b ry ty js k a doszła do w niosku, iż Stany
nam przyznał kilka chwil później
W ASZYNG TO N , 19.8 (PAP). — Od Zjednoczonę nie mogą przyjść z po
— formował „oddziały samoobro
mocą
fu
n
to
w
i
szterlinga
we
w
łaści
w ołano nagle drugie form alne posie
ny" i zaopatrywał je w pieniądze,
dzenie konferencji waszyngtońskiej. W w y m czasie — m usiałby on wydać na dla rolników na ziemiach dawnych
in stru kcję w sprawie ku rsu
by miał za co nabyć broń dla
zw iązku z now ym i propozycjam i b ry- i
Na wniosek m in is tra ro ln ic tw a i re 
ty js k im i i stanowiskiem delegacji ame Iu m a W celu podziału k re d y tu i k o n tro li swych zbirów. P. prof. Munch
rm rolnych, K o m ite t Ekonomiczny jego w ykorzystania, powołane będą znał się nie tylko na dziejach śrerykańskiej ■— uczestnicy ko nferencji
Dalszy spadek produkcji fo
Rady M in is tró w u c h w a lił uruchom ie W ojewódzkie K om isje Siewne, których
s tw ie rd ził konieczność zakom unikowa
węgla
nie 300 m ilio n ó w złotych kre d y tu dla zadaniełn będzie dopilnowanie, aby u- dnipwiecznych miast. Z profesor
n ia sw ym rządom przebiegu narad.
gospodarstw
chłopskich — ńa Zie ruchom iony k re d y t b y ł udzielony rze ską dokładnością układał podręcz
LO
N
D
YN
,
19.8
(PAP).
—
M
in
is
te
r
Korespondent Reutera zaznacza, że
amerykański m in iste r finansowy, Sny stwo Opału ogłosiło kom unikat, stw ie r m iach D awnych — na cele jesiennej czywiście potrzebującym , gospodar nik dla morderców. Reakcja marzy
der, k tó ry k ie ru je pracam i delegaci: dzający, że wydobycie węgla, uważa a k c ji siewnej. Z sumy tej, 100 m ilio  stwom ro ln ym i przyczynił Się do za o masowej rzezi wszystkich demo.
ne za „k lu c z do odbudowy przem ysło nów zł stanowi średnioterm inow y k re  kupu odpowiednich m ateriałów siew kratów, wszystkich uczciwych dzia
w e j W ie lkie j B ry ta n ii“ , znów obniżyło d y t bankow y oraz 200 m ilio n ó w zł nych.
łączy robotniczych i chłopskich...
k re d y t kró tko te rm in o w y.
się w ub. miesiącu.
Pożyczek udzielają oddziały Pań
Tygodniowe w ydobycie węgla spa
Powyższe k re d y ty przeznaczone są stwowego Banku Rolnego bezpośred O tym trzeba pamiętać...
dło m ianow icie w ty m okresie do prze na zakup m a te ria łu siewnego dla go nio lu b za pośrednictwem innych in 
Wtorek — io znowu dzień pees.
ciętnej 3.331 tysięcy ton, podczas gdy spodarstw rolnych" w powiatach, posia s ty tu c ji kredytow ych na podstawie elowski. Jeszcze nie zabrali głosu
Obchód święta Reformy Rol w ty m samym okresie ub. ro k u prze dających jeszcze odłogi, dotkniętych skryptów dłużnych za poręką przynaj oskarżeni PSL-owcy. Tylko z nie
nej odbędzie się w roku bieżącym ciętna ta w ynosiła 3.490.500 ton. W y klęskam i żyw iołow ym i, zniszczonych m niej jednej m ajątkow o odpowiedział których pytań ich obrońców można
nosi to znacznie m niej, n iż przew idzia działaniam i w ojennym i, dotkniętych
dnia 7-go września, a nie, jak na w planie rządowym kw o ta 4 m ilio  klęską nieurodzaju oraz dla gospo nej osoby. T erm in o płaty kró tko te rm i domyśleć się do czego będą zmie
now ych pożyczek ustalono na 9 m ie
mylnie podano 6-go września.
nó w to n w ęgla tygodniowo.
darstw, pow stałych z parcelacji.
sięcy, z praw em prolongaty na 14 mieś. rzać.

Dalsze szczegóły straszliwej katastrofy
spowodowanej w ybuchem a m u n ic ji

pożarowi kopalni

3 wyroki
śmierci

w procesie
puchaczowskim

Krwawe zajścia

Penicylina
i streptomycyna

Amerykanie werbują

dla Polski

ochotników

tto walki z partyzantami
w Grecji

Groźba dewaluacji funta

Nadzwyczajne posiedzenie gabinetu brytyjskiego
radzi nad ciężką sytuacją finansową

M ęifz strefowe

300 milionów kredytu
na jesienna akcję siewna

Obchód Święta

Reformy Rolnej

I
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Zeznawał już Kot, przez którego
szedł materiał z WJN do PSL.
„M Ó W IŁEM Z BUCZKIEM JAKO
PR ZE D S TA W IC IE L
W iN
Z
PR ZE D S TA W IC IE LE M PSL“ —
w tych słowach Kota zawarta jest
najważniejsza treść jego zeznań.
Między W iN a PSL istniało coś
w rodzaju komisji międzypartyj
nej, istniało właśnie wtedy, kiedy
PSL na zewnątrz rozpaczliwie od
żegnywało się wszelkiej wspólno
ty z podziemiem. Co zresztą war
te było to odżegnywanie — świad
czą najlepiej zeznania Kota. Ba
jeczna jest ta historia z ulotką
przeciwko Mikołajczykowi, ulotka,
której wydanie proponuje W iN .
owi mikołajczykowiec Buczek —
chyba nie bez wiedzy swych
władz wyższych. Tego rodzaju
chwyty świadczą dobitnie o zakła
maniu i dwulicowości, w jakich
ugrzęzło mikolajczykowskie PSL.
Zeznania Stefana Ralskiego rzu
ciły światło na specyficzną takty,
kę zamazywania śladów, stosowa
ną przez niektórych oskarżonych.
Ralski uporczywie twierdzi, że ma
terialy szpiegowskie wysiane do
Rzymu przeznaczone były dla „wy
sokich sfer kościelnych“. Mówiąc
po prostu: dla W ATYKANU.
Co Watykanowi z dyslokacji
W. P. na Dolnym Śląsku, lub z
wykazu pracowników w Jarosła
wiu? 4
Prokurator ma wątpliwości i uporczywie nadal indaguje oskarż»
nego, aż prawda wychodzi na
wierzch: materiały doręczone zóstały w Rzymie nie jakimś tajem.
niczym „sferom kościelnym“, tyl
ko po prostu GENERAŁOW I AN
DERSOW I.
Reakcji wygodnie jest maskować
swą robotę powoływaniem się na
Kościół. Prokurator unieszkodliwił
ten chwyt.
Ale niemniej pozostanie faktem
stwierdzonym niewątpliwie, że ma
teriały szpiegowskie do Rzymu
przewiózł ks. Misłedt, pracownik
ponoć N IE M AŁO W AŹNY kurii
metropolitarnej w Krakowie.
Jest to sprawa POWAŻNA.
Sala jest pełna. Delegacje robot
nicze Krakowa i województwa kra
kowskiego przyszły, by usłyszeć
na własne uszy, z ust prowody
rów podziemia o jego celach i pla
nach. Są górnicy z Jaworzna, kil
ku nawet w strojach górniczych.
Są metalowcy od Zieleniewskiego
i chemiczni od „Solvay'a“ z Borku
F oleckiego.
Przyszli w samą porę, bo oto kil
ka chwil po ich wejściu prokura
tor zaczyna odczytywanie „czar
nej kartoteki“ pp. Muncha i Kota.
W tłum słuchaczy wpadają nazwiska dobrze znane — nazwiska
towarzyszy, przyjaciół, kolegów.
Wrażenie jest piorunujące.
„Gdyby oni na tej ławie nie sie.
dzieli — nas by na nią posadzili“
— mówi w czasie przerwy górnik
z „Sobieskiego“. „Nawet nie bawi.
liby się w ceregiele. Nie sadzaliby
na ławie oskarżonych. Rozwaliliby
pod płotem i. koniec“ — mówi dru
gi towarzysz, zdaje się od Ziele
niewskiego.
Drugi raz poruszenie przechodzi
salę, kiedy oskarżony Kot sam, nie
pytany, oświadcza, że uprawiał
wywiad dla pieniędzy.
Ludzie spoglądają po sobie zdu
mieni.
Proces krakowski staje się dla
jego robotniczych słuchaczy szko
lą świadomości klasowej, szkołą
walki klasowej. Ta nowa publicz
ność sali sądowej zaniesie prawdę
o obliczu reakcyjnego podziemia
w najszersze masy pracujące zie
mi krakowskiej.

Sir. 2

Ambasador RP w Bukareszcie
Świat Podnieść cenę węgla
o
50
proc.
w ciągu doby proponuje Anglia na konferencji waszyngtońskiej
02346628

U progu nowej Grecji

złożył listy
uwierzytelniające

B U K A R E S ZT, 19.8 (PAP). — A m ba
sador RP w Bukareszcie, Szymański,
złożył w dniu 14 bm. swe lis ty uw ie
rzytelniające k ró lo w i M ichałow i.

Pian angielski godzi w inłeresy Francji

Marszałek Żymierski

P roklam acja głównodowodzące
go greckiej arm ii demokratycznej,
gen. M arkosa, otw iera nowy etap
HERFORD (NIEM CY) 19.8. (obsł. wł.) przedstawia plan podniesienia
ceny stadium. Oczekuje się, że rozmowy te nych Informacji o tym, kiedy zostaną
w walce, któ ra toczy się w G re
W miejscowych kołach miarodaj- węgla
eksportowanego
z
Zagłębia odbywać się będą w Londynie i rozpocz wyznaczone ich delegacje.
cji. N a terytoriach oswobodzonych
M in is te r obrony narodow ej, Marsza
nych oświadczają, te angielska dele-■Buhry o 50%. Posunięcie takie dot- ną się w najbliższym czasie. Anglia go
Na czele delegacji amerykańskiej «ta
powstają organy nowej w ładzy
gaeja na konferencję waszyngtońską, knęłcrby poważnie piętnaście krajów towa będzie do podjęcia rozmów już w nie prawdopodobnie ambasador Stanów łe k Polski, M ichał Ż ym ierski, pow ró
ludowej. Do czasu powołania de
......
»i europejskich. Jeżeli plan ten otrzyma połowie tego tygodnia, natomiast Fran Zjednoczonych w Londynie, Lewis Dou cił z u rlo p u i ob ją ł urzędowanie z
mokratycznego rządu greckiego
dniem 18 sierpnia br.
j aprobatę Stanów Zjednoczonych, wte- cja i Ameryka nie podały jeszcze żad glas.
władza w ykonyw ana jest w im ie
M arszałek Ż ym ie rski spędził urlo p
ny najbardziej ucierpi Francja, która
niu dowództwa wojskowego, ale
w ypoczynkow y w Sopocie, nad B a łty 
jest najpoważniejszym importerem wę
je j organy powstają w drodze po
gla i Zagłębia Ruhry.
kiem .
wszechnych, demokratycznych w y
Jednocześnie
donoszą,
że
Anglia
do
borów. T w o rzy się nowa demokra
maga się utworzenia międzysojuszni
tyczna organizacja życia gospodar
PAR YŻ, 19.8. (PAP). Agencja Fran czej agencji handlowej,
która zaję
czego i w ym iaru sprawiedliwości.
ce Presse komunikuje, że rozmowy łaby się sprzedażą i eksportem węgla,
Faszystowski rząd ateński n a j
anglo - francusko - amerykańskie w który wynosi obecnie około miliona
w yraźniej nie jest w stanie rzą
sprawie poziomu produkcji przemysło ton miesięcznie. Głównym
zadaniem
MOSKW A, 19.8. (PAP). Charaktery obcym monopolistom.
Całym
siwym
dzić krajem naw et p rzy pomocy
W dniu 18 bm. odbyło się w
wej w Zagłębiu Ruhry rozpoczną się tej agencji byłoby w ybaczenie odpo zując ostatnie prowokacyjne przemó przemówieniem usiłuje Schumacher do
najdzikszego terroru. W ładza w y 
w piątek w Londynie.
wiednich cen.
wienia Schumachera, wygłoszone prze wieść, te gotów jest służyć wszelkim cechowni kop. „Jadwiga“ w Bi
m yka mu się z rąk. Zapobiec temu
nie jest w stanie ani arm ia rządo
Angielskie koła w Zagłębiu Ruhry zeń na zjcździe socjal - demokratów „planom ekspansjon¡stycznym, byleby skupicach uroczyste zebranie za
w Berlinie, „Prawda" tylko
celem ich był pochód
na łogi kopalni,
wa, na którą, mimo je j pokaźnej
spodziewają się, że mało będzie trud
w czasie którego
stwierdza, że ten zaja wschód".
liczebności (150 tysięcy łodzi), co
ności ze strony Stanów Zjednoczonych
nacz.
dyr.
ZZPW
inż. Fabrys
dły nacjonalista nie
„Prawda" podkreśla, że w ten spo
raz mniej, ja k widać, -można li
w uzyskaniu poparcia dla podniesienia
wręczył
najwydatniej
pracujące
miecki
usiłuje
wykorzy
sób
Schumacher
mimowoli
zdemasko
czyć, ani bandy faszystowskich i
poziomu cen. W kołach politycznych
stać dla swych celów w ał jeden z ukrytych celów planu mu
górnikowi
Wincentemu
hitlerowskich niedobitków z róż
zaznaczają, że nowe ceny opracowane
różnice zdań
między Marshalla, pochwalając
Marshalla za Pstrowskiemu upominek ZZPW„
nych kra jó w , które rząd ateński
zostaną przez ekspertów
angielskich
sojusznikami w spra to, że plan jego może „zwolnić Niem
intensywnie w erbuje i zbroi.
uzględniając jednakże konkurencję pół
w postaci pięknego 5-ciolampow ie Niemiec.
cy od reparacji“.
Faszystom greckim n ie brakuje
nocnej Europy.
PAR YŻ, 19.8. (PAP). Uchwały kon
„Z niesłychaną bez
„Oszczercza i prowokacyjna mowa wego radioodbiornika.
oczywiście ani broni, ani am unicji,
LONDYN, 19.8 (Obsł. wł.). Korespon
gresu SFIO utrudniają pozycję Raczelnością
—
pisze Schumachera — kończy „Prawda“ —
ani cudzoziemskich instruktorów i
madiera i jego
współpracę z MRP. dent gazety „D aily Teiegrapb“ donosi r
„Prawda“ — wypowie rzuca światło na rzeczywiste oblicze
sztabowców. Ale, ja k wiadomo, ka
Już na drugi dzień po
zamknięciu z Waszyngtonu, że jeszcze w końcu te
dział się Schumacher prawego skrzydła socjal - demokracji
rabiny same nie strzelają i czołgi
kongresu, rzecznicy MRP 1 radykałów go tygodnia zapadną -ważne uchwały w“ na rzecz rew izji zasadniczych punktów niemieckiej, która nie krępując się, re
same nie jeżdżą. Czynić to muszą
Schumacher kłamuje szeroko swą gotowość do
podali do wiadomości, że obie te par- sprawie produkcji węgla w Zagłębiu Ru deklaracji poczdamskiej.
ludzie. W iele w skazuje na to, że
'tie koalicyjne nie zgadzają się na mo hry. Jakkolwiek nie ma jeszcze dokład nawołuje do zmiany obecnej granicy w ysługiw ania, się monopolom amery
właśnie tej żyw ej, uzbrojonej siły
dyfikację projektu rządowego w spra nych informacji, to jednak uważają po polsko - niemieckiej, ale zato zgadza kańskim, chociażby za cenę rozczłon
ludzkiej, któ re j można by zaufać,
wie statutu Algeru.
Podkreślili oni, wszechnie, że nacjonalizacja kopalń Za się całkowicie na przekazanie Ruhry kowania Niemiec.
zaczyna brakować w ładzom ateń
LONDYN, 19.8 (PAP). Jak donoszą %
że statut Algeru winien wziąć w obro głębia Ruhry, odłożona zostanie na trzy
skim. T u ta j szukać należy źródła
Chin, Federacja Studentów Chińskich
do
pięciu
lat.
nę nielicznych kolonistów francuskich
gorączkowych zabiegów Tsaldariwydała oświadczenie, w którym podkre
przed przeważającą ludnością muzuł
sa w Waszyngtonie i Londynie.
śla, że Steny Zjednoczone prowadzą w
LONDYN, 19.8 (Obsł. wł.). Agencja,
mańską. Dlatego żądają oni specjal Reutera donosi,
Monarchistyczno - faszystow
Chinach politykę imperialistyczną. Z
że rokowania między^
nych przywilejów dla Francuzów
w Londynem, Waszyngtonem i Paryżem w
skiej klice ateńskiej idzie o
oświadczenia wynika, że wojna domo
Algerze.
ratow anie
w łasnej
skóry.
W
wa w Chinach
,va dzięki wojskowej i
sprawie wyznaczenia daty na engło-franTo nieprzejednane stanowisko MRP cusko - amerykańskie rozmowy na te
tym celu nie w ystarczają ju ż sa
ekonomicznej pomocy USA. Studenci
NOWY
JORK,
19.8
(PAP).
We
w
toDelegat
radziecki
Gromy
ko
podda!
kry
i radykałów może doprowadzić do kry mat poziomu przemysłu w zachodnich
moloty i działa am erykańskie, ale
rek w Radzie Bezpieczeństwa ONZ tyce próby USA występowania w roli chińscy domagają się niezwłocznego
zysu rządu francuskiego.
bić się muszą na greckiej ziem i
Niemczech znajdują ®ię a.' końcowym wznowiono debatę na temat Indonezji. arbitra w sporze holendersko - indone przerwania w ojny domowej i likwidacji
przeciw greckiem u narodowi ame
zyjskim, stwierdzając, że próby te-od monopartyjnęj dyktatury Kuomintangu
; oraz utworzenia rządu demokratyczne
rykańskie dyw izje. T a k jest p rzy
bywały 6ię poza ramami ONZ.
go, reprezentującego wszystkie War
najm niej, zdaniem greckich faszys
Następnie Gromyko zażądał podjęcia stwy społeczne w kraju.
,
tów. T a k przedstaw iają się konse
niezwłocznej akcji, a mianowicie: 1)
kwencje „doktryny T ru m an a“ w
stworzenia komisji śledczej, 2) stworze
je j praktycznym zastosowaniu.
nia aparatu arbitrażowego ONZ. Dele
Narodow i am erykańskiem u by
gat radziecki wyraził pogląd, że do
ło by n iew ątpliw ie trudno w y tłu 
tychczasowe postępowanie Rady Bez
maczyć, dlaczego i w Im ię czego
BERLIN, 19.8 (PAP). B rytyjski s*pieczeństwa sprawiało wrażenie, jak
jego synowie m a ją ginąć w górach
gdyby ONZ nie chciała podjąć się arbi rząd wojskowy komunikuje, że wszyscy
i wąwozach G recji. Ś w iat nie mógł
trażu w tej sprawie. Możliwe — dodał niemieccy jeńcy wojentH, którzy z n a f
by przejść do porządku nad fa k 
dują się w rękach brytyjskich, będą
tem jaw n ej i o tw a rtej agresji. Im 
NO W Y JORK, 19.8. (PAP). Frank czony ambasadorom państw Am eryki żeli państw« te zgodzą się na żądania Gromyko — że stało się tak dlatego, iż zwolnieni do końca roku bieżącego. Co
Ameryka
tna
poważne
zainteresowani«
perialiści i magnaci z W all-S treet
Kingdom, przewodniczący (postępowej Łacińskiej w Waszyngtonie, by zapo
miesiąc repatriowanych będzie 15 tysię
USA w Rio de Janeiro, Departament
m ają coraz poważniejszy kłopot ze
organizacji amerykańskiej „Progressi biec wszelkim niespodziankom na kon Stanu będzie gotów przedyskutować w Indonezji. Można tym wytłumaczyć cy jeńców z Anglii i 6 tysięcy ze Środ
fakt, że próbowała cna obejść Radę
swoimi greckim i pupilam i. Zapew 
ve Sitzens of America“, której
du ferencji. Przygotowany schemat spro
kowego Wschodu.
na konferencji
pan amerykańskie] w Bezpieczeństwa.
ne, wśród n ajbardziej w ojo w n i
chowym przywódcą jest Henry W alla wadza się w praktyce do ściśle w oj Bogocie w styczniu 1948 r„ sprawę po
czych elementów w ielkiego ka p i
ce, omawia na łamach „New York skowego traktatu.
Delegat Stanów Zjednoczonych John
mocy gospodarczej dla Am eryki Połud
son polemizował z oskarżeniami delega
tału am erykańskiego są takie ko
Post" cele, do jakich dąży USA na
Departament Stanu — ja k podkre niowej.
ta radzieckiego, oświadczając, i« Steny
la, któ rym m arzą się „lau ry" H i
konferencji
międzyamerykańskiej
w śla Kingdom — odrzucił wniosek nie
Ońaawlając
projekt
standaryzacji
Rio de Janeiro.
tlera. A le w Stanach Zjednoczo
których państw Am eryki
Łacińskiej, uzbrojenia państw półkuli zachodniej, Zjednoczone, proponując Indonezji «we
nych 1 w W ie lk ie j B rytan ii jest
Zdaniem Kingdoms, celem tym jest ja k Meksyk, Guatemala czy Kuba, by popierany przez USA, Kingdom stwier usług), nie chciały bynajmniej wywierać
wielu ludzi, któ rzy pam iętają, ja 
stworzenie bloku wojskowego państw na
konferencji
rozpatrzone
zostały dza, że stanowisko Stanów Zjednoczo na nią nacisku. Jednocześnie Stany Zjed
L O N D Y N , 19.8 (PAP). — Ja k in fo r
ki byw a koniec H itleró w .
Ameryki Południowej i Środkowej pod przede wszystkim zagadnienia gospo nych podyktowane jest chęcią uzyska noczone powątpiewały, czy właściwe m uje b ry ty js k a izba handlowa, w cza
jest
narzucanie
arbitrażu
Rady
Bezpie
Naród grecki walczy dziś o swo
przewodnictwem Stanów
Zjednoczo darcze a w szczególności sprawa po nia stałego rynku zbytu dla
sie p e rtra k ta c ji handlow ych, rozpoczę
amery
ją wolność i niepodległość. A le
nych.
mocy ÜSA dla Am eryki Południowej. kańskiego przemysłu zbrojeniowego i czeństwa dopóki obłe strony nie przyj tych w poniedziałek pomiędzy W ielką
mą
bei
zastrzeżeń
tej
procedury.
wałczy zarazem o sprawę niepo
Sekretarz stanu Marshall, inicjator
Zdaniem Kingdoma ograniczenie po utrzymania w ten sposób produkcji |
B ryta n ią a Jugosławią, rozpatrzona
dległości, pokoju i bezpieczeństwa
Wysłannik Republiki Indonezyjskiej zostanie sprawa eksportu do Jugosła
zwołania konferencji, położył szczegół rządku dziennego konferencji w Rio zakładów zbrojeniowych na wysokim
innych narodów Europy i świata.
dr Sutan Sjahrir przedstawi} ciężką sy w ii in sta la cji 1 maszyn oraz im p o rtu
ny nacisk na to, by ograniczyła się de Janeiro do spraw; ściśle wojsko poziomie.
Walczy o to, by nie pow tórzyła się
tuację tych części Republiki, które zo
ona wyłącznie do opracowania paktu wych świadczy, iż rząd amerykański
W konkluzji Kingdom dochodzi do stały okupowane wskutek agresji ho do W ie lkie j B ry ta n ii — surowców i
Hiszpania ł la t 1936— 1939, by nie
wzajemnej obrony półkuli zachodniej. uzależnia przyszłą pomoc gospodarczą
żywności. Jednocześnie poruszone zo
przez
USA lenderskiej.
powtórzyło się Monachium, by nie
Schemat takiego paktu został przez dla państw Am eryki Południowej od wniosku, że narzucenie
państwom
Am
eryki
Południowej
przy
powtórzyła się w ojna. M ężny opór
MOSKWA, 19.8 (PAP).
Agencja staną pewne zagadnienia finansowe i
USA uprzednio przygotowany i wrę- ich współpracy wojskowej z USA. Jemierza wojskowego i programu stan TASS donosi, że działania wojenne w sprawy, związane z w yp ła tą odszkodo
ludu greckiego pow strzym uje i ha
daryzacji broni, doprowadzić musi w, Indonezji nie tylko ńie zostały przerwa w a n ia ^a wasność b rytyjską , upaństw©
tnuje siły agresji. Naród grecki żą
konsekwencji do wzmocnienia kasty ne, lecz stale przybierają na sile. W oj wioną w Jugosławii.
da, by mógł samodzielnie rozstrzy
wojskowej w każdym z państw Ame ska holenderskie podjęły intensywne agać o swoim losie. W interesie
ryki Łacińskiej i opóźnienia reform taki w szeregu miejscowości kraju.
wszystkich demokratycznych i po
społecznych.
kojowych narodów, w interesie
MOSKWA, 19.8 (PAP). Zgodnie z do
MOSKWA, 19.8 (PAP). Jak donosi
Z drugiej strony przyczyn! się ono niesieniem agencji TASS, rząd Repu
bezpieczeństwa i niepodległości
agencja TASS, w Tabrizie wykonane
niewątpliwie db spotęgowania
niena bliki* Indonezyjskiej zamierza wysłać
Polski leży, by w alkę tę uwień
W A S Z Y N G T O N , 19.8. (Obsł. wł.). W >glię ostatniej sumy pozostałej pożyczzostały wyroki śmjęrcj na 4 członków
wiści w stosunku do imperializmu a- swych oficjalnych przedstawicieli do
czyło zwycięstwo.
miarodajnych kotach waszyngtońskich ' k i am erykańskiej będzie najpow ażniej
ruchu demokratycznego w Azerbejdża
merylcańskiego i pogłębienia ry w a li Indii, Pakistanu, Syrii, • Egiptu, Libanu i
uważają, że sprawa pobrania przez An. j szym zagadnieniem, jak ie delegacja
nie. W Sarah powieszonych zostało 4 de
zacji między poszczególnymi państwa wszystkich tych krajów, które uznały
mokratów, skazanych na śmierć przez
angielska przedłoży w czasie rozmów
m i amerykańskimi.
Republikę Indonezyjską.
trybunał wojskowy.
dotyczących
re w iz ji
porozumienia,
związanego z pożyczką amerykańską.
Now e instrukcje w tej spraw ie w y 
słane zostały dziś specjalnym samolo
tem z Londynu do Waszyngtonu dla
KATOW ICE, (Obsł. wł.).
We wto ta tego przegrała 5:7, jak również 1 na sir W iłfrid Eady, przewodniczącego
rek rozpoczęły się na kortach „Pogo «tępnego. Rutyna Popławskiej zadecy delegacji angielskiej. W kołach poli
ni" Międzynarodowe
Tenisowe
M i dowała o losach tej gry.
Kamińska tycznych uw ażają, że instrukcje te
strzostwa Polski. Obsada tych m i zaprezentowała się z najlepszej strony w ydane zostały po wczorajszym nad
strzostw ze strony zawodników zagra l zapowiada się doskonale na przy zw yczajnym posiedzeniu rządu angiel
nicznych nie jest wiele lepsza od ze szłość. Zmaganie dwóch tych zawod skiego. W • m iarodajnych kołach w a 
_W przeddzień wyjazdu z Pomorza Z a -i mawiałem x niemieckim ministrem rol- laków, którzy jeszcze ociągają się z po
szłorocznych mistrzostw
w
Sopocie. niczek było najładniejszym spotkaniem szyngtońskich panuje przekonanie, że chodniego na Dolny Sląsik, prokurator nictwa w angielskiej strefie
strefie okttpacyj
okuiDacvi- wrotem? do Polski.
Na razie udział biorą dwaj Węgrzy, pierwszego dnia mistrzostw, przy czym Stany Zjednoczone nie będą m ogły u- angielski przy Międzynarodowym T ry nej. Powiedział mi: u Odrą rozciąga
W czasie swego pobytu w Słupsku
Wojskowym
w Norymberdze się pustyni». Dzisiaj, po zwiedzeniu Po
Szigetti i Dezsoe. W dniu dzisiejszym cechował go dość dobry poziom, nie dzielić A n g lii żadnej poważnej pomo bunale
miał Pan Prokurator możność zapozna
nastąpić ma jednak zmiana na lepsze, wiele odbiegający od gier męskich.
cy w przeciągu najbliższych dziewię oraz przewodniczący Towarzystwa Bry morze
Zachodniego, widzę, że wieści, nia ‘się z przebiegiem akcji repatriacyj
tyjsko - Polskiego p. N. Eiwyn Jones u- rozsiewane przez pewne koła na Za
bowiem przyjazd swój
zapowiedzieli
W yniki gier wtorkowych były na ciu miesięcy.
nej Niemców. Jakie wrażenie odniósł
dzieii! korespondentowi PAP wywiadu, chodzie, są najzupełniej fantastyczne.
zawodnicy rumuńscy Cararulis 1 To- stępujące:
Pan stamtąd?
w którym omówił swoje wrażenia z dwu
nacescu oraz zawodniczka czeska MiSzigetti
(Węgry) — Wojciechowski
Zapoznałem się szczegółowo ze sta
tygodniowego pobytu na Pomorzu Za
Muszę lojalnie przyznać, że, warunki,
skora. W mistrzostwach brak będzie (Gliwice) 8:0, 8:3; Skonecki — Skrachodnim.
nem rolnictwa na Pomorzu .Zachodnim, w których wyjeżdżają Niemcy są na
zawodników czeskich, którzy tym ra  żyński (Siemianowice) 6:1, 6:1;- Chy
„Przejechałem po Pomorzu Zachod zwłaszcza na Ziemi Stupskiej. Wiem, że prawdę zadawalające. Są oni otoczeni
zem zawiedli i ja k już jest wiadomo trowski (Katowice) — Bcjancwsk’ (To
nim setki kilometrów i to zarówno po tegoroczna zima była dla rolnika pol jak najpełniejszą opieką ze strony władz
z całą pewnością — nie przyjadą (z ruń)
6:1, 6:1;
Hebda — Borowezak
B E R L IN , 19.8 (PAP). — Jak donoszą, wielkich
magistralach, jak i po mało skiego tutaj szczególnie ciężka. Słyszą poiskich, a orientując saę z objętości pawyjątkiem Miskovej).
(Łódź) 8:1, 6:4; Tłoczyński XI — Ko proces przeciwko A lfred o w i K rup p o 
i cm,
miejscowoś
. , że straty
.
. w niektórych
.
. - - - - . kunków, które ze sobą wywożą, widać,
Pierwszy dzień mistrzostw nie przy siński
(Warszawa)
6:4, 6:0;
Kołcz w i, w łaścicielowi w ielkich zakładów znanych drogach polnych i leśnych. Po
niósł żadnych niespodzianek,
aczkol (Gliwice) — Olszowski (Warszawa) 6:2, zbrojeniowych w Niemczech oraz 11 dróże te wywarły na mnie niezatarte cacn sięgają 70 proc. zasiewów. Ale że nie stawia im się żadnych przeszkód
wrażenie. Wszędzie widziałem1 niesły w rozmowach
z chłopami widziałem j przy wywożeniu mienia.
wiek jedna była w „pogotowiu“. W i- 6:2;
Skonecki I I (Łódź) — Adamski dyrektorom tych zakładów, rozpocznie
chany rozmach twórczy i dynamizm w pewność siebie nowego elementu osad
cemistrzyni Polski Popławska, stała o (Poznań) 6:2, 3:2; Buchalik (Gliwice) się w Norym berdze w
Ten nawskróś humanitarny stosunek
pierwszych pokonywaniu wielkich trudności.
niczego i jego niezłomną wiarę w opie
krok od porażki z młodą i dobrze za — Mądry (Mysłowice) 6:4, 6:2.
Polaków jest tym bardziej godzien pod
dniach- września.
Przed moim wyjazdem do 1Polski, roz kę Rządu Polskiego.
powiadającą się zawodniczką KamińGra pojedyńcza kobiet:
Rudowska
kreślenia, że Niemcy dokonali na ziemi
Opieka, jaką Rząd Polski otacza osad polskiej ohydnych zbrodni w rozmiarach
ską z Żywca, która mając wygranego (Warszawa) — Pajehlowa (Łódź) 6:4,
ników Pomorza Zachodniego, jest mo największych — oprócz Rosji — w ca
pierwszego seta 6:3, prowadziła w dru 8:0; Popławska (Gliwice)
Kamińska
że bardziej charakterystyczna — obok łej Europie. Przygotowując oskarżenie
gim secie 4:1, jednak w rezultacie se- (Żywiec) 3:6, 7:5, 6:2.

wrócił z urlopu

r piąteK rozpoczną sią
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za wojnę domową
w Chinach

Gromyko domaga się

natychmiastowe] akcji ONZ w Indonezji

Narzucenie przymierza wojskowego

wznieci nienawiść Ameryki Łacińskiej do U SA
Znamienny artykuł działacza postępowego

Anglicy zwalniafą

niemieckich jeńców

Rokowania handlowe

między Anglią
i Jugosławią

Pożyczka amerykańska kończy się

Terror w Azerbejdżanie

ftngiia wyczekuje dalszej pomocy

Międzynarodowe Mistrzostwa Tenisowe Polski

Polska jest krajem olbrzymich możliwości

Udział rakiet węgierskich

oświadcza prokurator angielski w Norymberdze-Jones

Proces Kruppa

rozpocznie się we września

,

Poważna Instytucja Handlowa
na Warszawę i prowincję:

H A N K IE W IC Z

poszukuje do pracy od zaraz

a) specjalistów branży ziemiopłodów, w szczególności: zbo
żowców, jajczarzy, warzywników, owocarzy, obznajnronych i doświadczonych tv dziedzinie 6kupu — sprzedaży
oraz z organizacją placówek samodzielnych,
b) samodzielnych buchalterów.
Oferty z własnoręcznie napisanym życ'orysem, odpisami świa
dectw i referencjami — kierować do Biura Ogłoszeń i Reklam
PAP Warszawa, ul. Młodzieży Jugosłowiańskiej 11 sub. „CBR“
*
■
.
'
2082

Ir e n a

Porucznik W. P. Kościuszkowiec, Członek Zarządu W ar
szawskiego A. Z. W. M . „Życie“ studentka 3 roku medy
cyny U. W.
Urodzona 15 sierpnia 1923 roku, zginęła śmiercią tragiczną
dnia 14 sierpnia 1947 r.
Pogrzeb odbędzie się dnia 20 sierpnia 1947 o godz, 14,00
z domu pogrzebowego na Cmentarzu Wojskowym na
Powązkach.
2188
M ąż, Rodzice, Brat.

T

gigantycznego
wysiłku samych osad
organizacji SS w Norymberdze, miałem
ników — dla stanu polskiego rolnictwa
okazję z tymi zbrodniami szczegółowo
r.a tym terenie“ — oświadczył na wstę
zapoznać się. Dlatego jestem pełen po
pie prokurator Jones.
dziwu dla Polaków, którzy tak humani
„W trakcie moich podróży po Ziemi tarnie postępują z Niemcami.
tpskiei miałem , możność skon stalo
Słupskiej
wa c' całkowitą wolność, a nawet poparOmawiając sytuację sądownictwa w
cie pclskich wiadz, którym się cieszy odrodzonej Poisce, p. Jones stwierdził,
Kośció! Katolicki w Polsce. Dla Angli iż przekona! się, że sądy w Polsce cie
ka, który w znacznym stopniu mierzy szą się całkowitą niezależnością.
wolność
polityczną wolnością wyznań
„Na szczególną uwagę zasługuje nie
religijnych,
stwierdzenie takie posiada słychanie harmonijna współpraca, którą
zasadnicze znaczenie“ .'
stwierdziłem podczas mojego pobytu w
„W czasie mego pobytu na Pomorzu Sądzie Okręgowym w Słupsku, między
Zachodnim doszedłem do wniosku, że starym pokoleniem prawników, a mło
Polska jest kra jem ,' który posiada przed dymi prawnikami, wykształconymi na
sobą olbrzymie możliwości. Dlatego skróconych kursach prawniczych“ —
«nie Mow m m m á U pwtewjr tych P o - 1 oświadczy! p. Jones.

stf. 9

Kolejarze, literaci, profesorowie na czarnej liście WiN
Szósty dzień procesu Niepokólczyckiego, Mierzwy i inn.
Wczoraj, szóstego dnia rozprawy sąd
E kolei przystąpi! do przesłuchania osk.
Kota Jana, profesora gimnazjalnego. O•karżony przyznaje się do winy, nato
miast do zarzucanych mu czynów przy
znaje się tylko częściowo.
Osk. Kot rozpoczął pracę w wywia
dzie organizacji „N IE “ w październiku
1944, ,.Pracował“ następnie w Delega
turze Sił Zbrojnych, a później w WiN.
W październiki} 1946 r. na posiedzeniu
a Norbertanek, Kot jako specjalista od
wywiadu otrzymuje od osk. Strzalkow:
skiego polecenie rozbudowy siatki w y
wiadowczej na terenie Krakowa.
Do
jego zakresu działania należy również
inspirowanie partii politycznych. Oskar
żony otrzyma! wówczas polecenie in
spirowania PSL,
jako partii, na którą
„stawiał“ WiN. Kot przesyła wówczas
do PSL materiały propagandowe, ma
jące na celu zahamowanie istniejących
w pewnych
grupach
PSL tendencji
współpracy z blokiem 1 zachowanie do
tychczasowej, wygodnej dla WiN, linii
wytycznej tego stronnictwa.
Osk. Kot omawia swoje kontakty z
cek. Buczkiem. Otrzymywał on od
Buczka wiadomości dotyczące stano
wiska PSL wobec wyborów i referen
dom i przekazywał Buczkowi materiały
WIN dla Mikołajczyka.
OSKARŻONY
MÓWIŁ Z BUCZKIEM, JAKO PRZED
STAWIC1EL
ORGANIZACJI
POD
ZIEMNEJ. Kot zapytał uprzednio Bucz
k*. czy będzie mógł przekazywać ma
teriały WiN Mikołajczykowi i OTRZY
M A Ł OD NIEGO ODPOWIEDZ TWIER
DZĄCĄ.

Skąd czerpał swą „wiedzę“
o Polsce p, B11% — Lane
w związku z wydrukowanym w „Ga
zecie Ludowej“
artykułem
potępiają
cym WiN, oskarżony spytał w rozmo
wie z Buczkiem, czy to oświadczenie
ma charakter rzeczywistego potępienia,
czy też jest to tylko taktyka polityczna.
Buczek odpowiedział, że o takim oświad
ezeniu nic nie wie i że jest to raczej
pociągnięcie taktyczne. Wobec tego osk.
KOT
SPYTAŁ BUCZKA
CZY PSL
NIE UWAŻAŁOBY ZA WSKAZANE
WYDANIE PRZEZ WiN ULOTKI KRY
TYKUJĄCEJ POZORNIE POSTĘPO
W ANIE M IKO ŁAJCZYKA. BUCZEK
U ZN AŁ PROJEKT TEN ZA DOBRY
I POŻĄDANY.
W lutym 1946 r. oskarżony Kot
»wansuje w hierarchii pracy wywiadów
*zej, otrzymując stanowisko technicz
nego kierownika biura studiów i kie
rownika działu społeczno - .polityczne
go. Opracowane i drukowane na ma
szynie sprawozdania
rozsyłał on I
egzemplarz dla Strzałkowskiego, 3 lub 4
dla kierownictwa WiN, 1 do komórki pro
pagandowej, 1 do archiwum i 1 dla PSL.
Osk. Kot przyznaje się również do au
torstwa referatu o sytuacji politycznej
w Polsce przeznaczonego dla ówczes
nego ambasadora amerykańskiego. Przy
m aje się również do pobierania dla
siebie i swych podwładnych różnych
sum pieniężnych. Po wyjaśnieniu osk.
Kota, zadaje pytania prokurator,
Prok.: Jakie funkcje miał oskarżony
w organizacji „N IE “ ?
Osk.: Pisałem sprawozdania z zakre
su społeczno - politycznego i organ zowałem prace w terenie.
Prok.: Czy to była akcja wywiadow
cza?
Osk.: Tak.
Prokurator zadaje pykanie, przeciw
komu zwrócona była działalność „N IE “ .
Oskarżony długo milczy, wreszcie mó
wi:
„Przeciw Polsce demokratycznej“ .
Z kolei padają pytania prokuratora do
tyczące utworzenia archiwum organiza
cyjnego i w jego' ramach kartoteki. Archi
wtim i kartoteką opiekował się zwerbo
wany do tej pracy osk. dr MUNCH.
Przechowywano je w archiwum miasta
Krakowa, przy ul. Siennej.
Zawierało
osk> kartotekę'opracowaną przez Muncha
z polecenia Strzałkowskiego i prowadzo
na do listopada 1945 r.
Prok.: Jaki był ce! utworzenia karto
teki?
Osk.: Ghodziło o wciągnięcie do ewi
dencji osób, których aktywność była ooeniana przez WiN ujemnie.

Potworna kartoteka
prof. Muncha
Prokurator
przedstawia
Sądowi
wspomnianą kartotekę i wśród ogólne
go napięcia, prokurator odczytuje sze
reg nazwisk wprowadzonych do ewi
dencji. M. hm. sa tam nazwiska: PIETROWSKIEGO ALBINA I BARTIKA
STEFANA, CZŁONKÓW MIEJSKIEJ
RADY NARODOWEJ z ramienia Okr.
Kom. Z.Z., WIŚNIEWSKIEGO TADE
USZA członka Miejskiej Rady Narodo
wel z ramienia ZWM, PPŁK. BUCHEI
STERA b. partyzanta AK, DR. JAROCHOWSKIEJ M AR II — członka MRN
w Krakowie, DAKOWA ALEKSAN
DRA — członka Miejskiej Rady Naro
dowej z ramienia SD, MJR. BIELEC
KIEGO JANA i PPOR. GRABOW
SKIEGO.
PROKURATOR PRZERYWA NA
CHWILE CZYTANIE LISTY I PYTA
OSKARŻONEGO, CZY WIADOMO
MU, ŻE PPOR. GRABOWSKI PADŁ
Z RĄK BANDYTÓW?
OSKARŻONY DŁUGO MILCZY —
wreszcie oświadcza: „Nie wiem“ .
Prokurator czyta dalsze nazwiska z
kartoteki: KALEKA STANISŁAW z
partyzantki w miechowskim, b. wię
zień Berezy, DULBA M ARIAN, go
niec U.B. w Krakowie, GOETEL WA
LERY dr prof. dyr. Akademii Górni
czej, członek Miejskiej Rady Narodo
wej z ramienia SD, KRZYŻANOWSKI
WACŁAW, inż. członek Miejskiej Ra
dy Narodowej z ramienia SD, ROLLE
KAROL, inż. członek Miejskie! Rady
Narodowej z ramienia SD, SZONERT

MGR., wicewojewoda krakowski z SŁ,
WOLAS STEFAN zecer z zawodu,
prez. miasta, WONER TADEUSZ pre
zes Woj. Rady Narodowej.
Wśród odczytanych nazwisk jest m.
inn. nazwisko Me^anza
CZYJTA
WŁADYSŁAWA z Przeworska i HAL
KI STEFANA, który zajmował się ak
cją kontyngentową.
Prokurator pyta. Zajmowanie się
akcją kontyngentową to Jest też minus
waszyih zdaniem?
Osk.: Nie uważam.
Prokurator stwierdza dalej, że karto
teka ta SPORZĄDZONA ZOSTAŁA
JUŻ W POLSCfe WYZWOLONEJ W
W KOŃCU ROKU 1945 I TAKICH
KART w KARTOTECE JEST 719
Odczytywane
są
dalsze nazwiska.
SKRZESZEWSKI STANISŁAW — mi
nister oświaty, DR FIDERKIEW ICZ
ALFRED lekarz z Milanówka, więzień
Kom plet
Oświęcimia, MYSŁAKOWSKI ZYG
MUNT, prof. U.Ji. POLEWKA ADAM,
pisarz, członek M iejskiej Rady Narodo W WASZEJ KARTOTECE JUŻ NIE
wej z ramienia PPR, KOZIK ZYG ŻYJE?
MUNT.
OSKARŻONY MILCZY.
Dalsze pytania prokuratora zmierza,ją
Oskarżony milczy...
do wyjaśnienia łączności organizacji WiN
Prok.: CZY OSKARŻONY WIE- j ze zbrojną akcją terrorystyczną.
DZIAŁ, ŻE TEN CZŁOWIEK ZGI
Prok.: Gzy oskarżony dał Szczepańskie
NĄŁ Z RĘKI BANDYTY?
mu pieniądze na zakup broni?
Osk.: Nie wiedziałem.
Osk.: Tak. Na rozkaz z góry.
DR DROBNER BOLESŁAW — czło
W tym momencie pada pytanie proku
nek MRN z ramienia PPS, KOZIOŁ
JAKUB, KREMER JAN, KROPATSCH | ratora: KTO TO BYŁ CZŁOWIEK 0
KAROL,
RECZEK
TADEUSZ — PSEUDONIMIE „RAROG“ ?
członkowie M iejskiej Rady Narodowej j Osk.: Był to człowiek wytypowany
z ramienia' PPS.
i przez Szczepańskiego na DOWÓDCĘ
W Przemyślu zanotowano m. inn. O- j GRUPY EGZEKUCYJNEJ.
PALINSKIEGO — piekarza, organiza- j
Prok.: JA KI ZWIĄZEK MAJA GRU
tora piekarń spółdzielczych.
PY EGZEKUCYJNE ZE SPORZĄDZO
Prok.: Co tu jest zdaniem waszym NĄ KARTOTEKĄ?
przestępczego, to, że spółdzielnie za
OSKARŻONY MILCZY.
kładał?
Dalsze pythnia prokuratora odnoszą
Oskarżony milczy.
Kartoteka z Rzeszowa uwieczniła m. się do sprawy stosunków łączących o~
inn. nazwisko M A LA K A N. — portiera | skarżonego Kota z naczelnym redakto
w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszo- j rem organu PSL „Piasta“ osk. Bucz
wie, dodając adnotację — „szczególnie kiem.
Prok.: Jakie materiały poza wywia
niebezpieczny“ .
j
Po odczytaniu kilkudziesięciu tylko dowczymi przekazywał oskarżony Bucz
nazwisk z kartoteki prokurator pyta: kowi?
0,sk.: Materia! propagandowy w kilku
CZY OSKARŻONEMU WIADOMO, ŻE
SZEREG LU D Z I ZAMIESZCZONYCH do kilkunastu egzemplarzach.

sędziowski
i

Prok.: Czy stosunki z Buczkiem oskarżony utrzymywał z własnej inicja
tywy?'
Osk.: Nie. NA WYRAŹNE POLECE
NIE MYCH WŁADZ ORGANIZACYJ
NYCH.

Dzieje podróży dostojnika
kościelnego do Rzymu
Po krótkiej przerwie przed Sądem
staje oskarżony Stefan Rajski.
Ral&ki przyznaje się do winy i częścio
wo do zarzucanych mu czynów, po czym
składa wyjaśnienia, z których wynika,
że pracował razem ze Strzałkowskim w
organizacji „N IE “ i że po wyzwoleniu
kraju pracował w wywiadzie. Zebrane
wiadomości przekazywał „Kwaterze“ —
Hegerowi. W marcu 1946 r. spotkałem
— mówi oskarżony — znajomego księdza z Czermihowa, ód którego dowiedziałem się, że pewien dostojnik ko
ścielny wyjeżdża do Wioch i że mój
znajomy ksiądz wyjeżdża razem z nim.
Wiadomość tę zakomunikowałem 'Strzał
kowskiemu i dostałem polecenie, aby
przesłać przez niego materiały do Rzy
mu. Materiały te księdzu doręczyłem.
Po powrocie dostojnika kościelnego

zgłosiłem się do swego znajomego księ
oza i zostałem poinformowany, że matę
rżały te zostały doręczone. Od brata swe
go Eugeniusza dostał, też materiały dla
Wilczyńskiego, o których później dowie
dział 6ię, że są przeznaczone dla BI ¡as
Lane‘a.
Prok.: Od kogo wyszła inicjatywa
przesłania materiałów wywiadowczych
do Rzymu?
Osk.: To była koncepcja kierownic
twa siatki. Ch-odziio o to, żeby w związ
ku z wyjazdem wysokiego dostojnika
kościelnego można było przerzucić do
Rzymu materiały, które mogły dostać
się do. wysokich sfer kleru, a stamtąd
i do generała Andersa.
Prok.: Jak się ten ksiądz nazywa!?'
O sk.:: Ksiądz Andrzej Mistat. ,
Prok.: Proszę powtórzyć treść roz
mowy z księdzem Mistatem.
Osk.:, Rozmowa toczyła się w prywat
nym mieszkaniu ks. Mis ta ta. Nadmieni
łem mu, że mamy wiadomości z niele
galnego wywiadu, i zapytałem,, czy mo
że on te materiały przewieźć.
Prok.: Skąd oskarżony wiedział, że
dostarczone materiały będą interesowały
Rzym?
Oskarżony nie umie dać jasnej od
powiedzi.
Prok.:’ Co zawierały dostarczone księ
dzu materiały?
Osk.: Dokładnie ©obie, nie przypomi
nam. Wiem, że był tam informator i
sprawozdanie naszej siatki wywiadow
czej.
Prok.: Co powiedział ksiądz Mistat
oskarżonemu po powrocie z Rzymu?’
Osk.: Powiedział, że materiały te zo
stały osobiście doręczone.
Prok.: Komu?
OSKAŻONY MILCZY.
Prok.: Komu?
j Oskarżony zdeterminowany: JEMU
— ANDERSOWI.
: Prok.: To znaczy, że tym wysokim
sferom kleru, które oskarżony chciał
wmieszać do afery, materiały te nie były
dostarczone?
Osk.: Tego nie wiem.
Zostaje ogłoszona przerwa do dnia
następnego.

Bogacze wiejscy nie mogą się uchylać
od p ł a c e n i a p o d a t k u g r u n t o w e g o
Podatek gruntowy jest dziś je
dynym obciążeniem
ęhiapa na
rzecz Skarfru Państwa. W po
równaniu do mozaiki podatków,
jakie obciążały chłopa w okre
sie przedwojennym,
dzisiejsza
forma podatku , gruntowego jest
poważnym krokiem na drodze uregułówania spraw podatkowych
na wsi.

cić będzie,’, jak poprzednio, poda
tek tylko w gotówce.
Chłopi
NAJBOGATSI, których przychód
roczny wynosi ponad 60 kwintali
żyta, płacą drugą ratę podatku
w życie.
Termin wpłaty pierwszej raty
ustalony by! początkowo na 15.5
br.
Termin ten jednak dawno
minął, a zaległości ze strony wsi
są w dalszym ciągu . ogromne.
Czym ten fakt tłumaczyć?
Otóż okazuje się, że ze swego
obowiązku wobec państwa NAJ
LEPIEJ DOTYCHCZAS W Y W IĄ
ZY W A Ł Się CHŁOP M A ŁO I
ŚREDNIOROLNY.
WARSTWA
BOGACZY WIEJSKICH N A TO 
M IAST UPARCIE SIĘ DOTYCH
CZAS OD SPEŁNIENIA TEGO
OBOW IĄZKU
U C H YLA ŁA . —
Przy tym zaległości podatkowe
tej właśnie bogatej warstwy wsi
sięgają jeszcze
roku 1946,
a
więc okresu, gdy podatek płatny
był całkowicie w gotówce. To sa
mo Zresztą dotyczy i pierwszej
raty podatku za rok 1947.

Ustawa o wymiarze i poborze
podatku gruntowego (z dnia 3
czerwca 1947 r.) realizuje postu
laty sprawiedliwego podziału do
chodu
społecznego
PRZYNO
SZĄC POW AŻNE ULGI ROLNI
KOM N IE Z A M O Ż N Y M , a obcią
żając silniej najbogatszy element
na wsi. W ymiar podatku grun
towego j jego pobór został zróż
nicowany, w zależności od przychodowości gospodarstwa.
Go
spodarstwa bogatsze
(powyżej
40 kwintali rocznego dochodu]
plącą część, względnie całą dru
gą ratę podatku żytem. Pierwsza
rata podatku płatna jest przez
wszystkich chłopów w gotówce,
o ile oczywiście uiszczona będzie
Wspomniana wyżej statystyka
w terminie.
cyfr mówi wyraźnie o iednym—
Czym się powodowano przy li O ZŁEJ W OLI ZE STRONY BO
st al ani u takiego,
a nie innego GACZY WIEJSKICH, spekulują
cych wciąż jeszcze na jakąś
brzmienia tej ustawy?
Podatek gruntowy, jak wiado zmianę, która ich od płacenia
Ta najbogat
mo, płatny był dotychczas przez podatku uchroni.
wszystkich chłopów całkowicie w sza warstwa wsi najłatwiej ule
wrogiej propa
gotówce. Sytuacja ta była jed ga podszeptom
gandy,
zachęcającej
do niepła
nak niedogodna, zarówno dla
Skarbu
Państwa, jak
i
dla cenia podatku w imię czekania
„Czuła opie
warstw biedniejszych wsi. Sumy na jakąś zmianę.
bowiem, wpływające do Skarbu ka“ i „troska o los wsi“ ze stro
Państwa z tytułu tego podatku, ny PSL i tych, co zza węgla
chłopskich
działaczy
były w stosunku do rzeczywiste mordują
go dochodu chłopa, a zwłaszcza demokratycznych, znajduje swo
chłopa zamożnego, dużo mniej je odbicie także w 6abotow*amu
sze, n'ż mógł i powinien on był przez bogaczy wiejskich płacenia
zapłacić (wymiar podatku, usta podatku gruntowego. Tej peere
lano na podstawie ceny zboża z lowskiej szeptanej propagandzie
ubiegłego roku).
Sytuacja
ta ulegają przede wszystkim ci, co
uprzywilejowywała
szczególnie kosztem biedoty wiejskiej napychcą
własne
kieszenie.
bogaczy wiejskich ze względu na chać
A
uchylanie
.się
od
płacenia
po
to, że z sum, osiągniętych przy
sprzedaży na wolnym rynku po-' datku gruntowego — to jeden
siadanej, dużej przeważnie nad właśnie ze sposobów walki o
wyżki zboża, mogl’ oni podatek utrzymanie na wsi przewagi
uiścić bez trudu, podczas gdy chłopa bogatego.
chłop biedniejszy, nie rozporzą
Warto też podkreślić, że boga
dzający tą nadwyżką, był w sy cze wiejscy starają się część
tuacji dużo cięższej.
przypadających na nich cięża
Obecnie,
zgodnie z ustawą, rów podatkowych przerzucić na
około 55 proc. gospodarstw pła barki. chłopa biedniejszego przez

ukrywanie
swego faktycznego
stanu majątkowego i wprowa
dzanie w błąd komisji szacunko
wych. Chłop mało i średniorol
ny nie zdaje sobie częstokroć
sprawy z tego, że wiedząc o po
dobnych nadużyciach i nie rea
guje na nie
SZKODZI
NIE
TYLKO ROBOTNIKOW I W M IE
ŚCIE, KTÓRY PRZEZ TO NIE
DOSTANIE CHLEBA NA CZAS,
ALE I S A M E M U SOBIE.
I dlatego uświadomienie wsi,
wciągnięcie do akcji poboru po
datku gruntowego jak najszer
szych warstw ludności wiejskiej
jest jednym z najważniejszych
zadań. Toteż miał na celu de
kret, powołujący do życia funk
cję poborców społecznych.
Czynności wymiarowe podatku
pozostawia dekret
w zasadz;e
dotychczasowym władzom samo
rządu terytorialnego, ale zezwa
la
pełnomocnikom
rządowym,
mającym nadzór nad wymiarem
i poborem podatku na powoły
wanie POBORCÓW SPOŁECZ
NYCH.
Ci poborcy społeczni czuwać
mają nie tylko nad tym, by wy
miar podatku był SPRAW IEDLI
WY, NIE U P R ZYW ILEJO W YW A Ł
BOGACZY I NIE KRZYW DZIŁ
BIEDOTY WIEJSKIEJ, ale i nad
tym, by WSZYSCY W T E R M I
NIE PODATEK UIŚCILI. Funk
cja to bezwzględnie bardzo od
powiedzialna i dlatego każdy po
borca społeczny musi być czło
wiekiem o nieposzlakowanej ucz
ciwości,
mężem zaufania wsi.
reprezentującym interesy rzeczy
wiście całej masy chłopskiej.
Trudno już dziś ocenić pracę
tego nowopowstałego
aparatu.
Faktem jest jednak, że wiadomo'
ści, nadchodzące z tych terenów,
gdzie poborcy społeczni już pra
cują, mówią o przybraniu na 6ile akcji regulowania zaległości
przez wieś. Mówią o całym sze
regu bardzo znamiennych i istot
nych faktów. W niektórych wo
jewództwach, a przede wszyst
kim w województwie białostoc
kim i lubelskim, UCHYLAJĄCY
SIĘ DOTĄD OD PŁACENIA PO
DATKU
BOGACZE
WIEJSCY
ZACZĘLI SPRZEDAWAĆ
TEZA U R Y ZO W A N E
DO TYC H 
CZAS ZBOŻE I REALIZOW AĆ

ZALEGŁOŚCI.
Oczywiście po
ciągnęło to za sobą cały szereg
pomyślnych zjawisk
gospodar
czych, a przede,wszystkim znacz
ne zwiększenie podaży żyta, co
w konsekwencji dało zniżkę je
go ceny.
W innych województwach, nie
stety, słabo dotychczas prowa
dzona
akcja
poboru podatku
gruntowego nie przełamała w na
I-eżytym stopniu oporu,, stawia
nego przez zamożniejsze
w ar
stwy wsi. W tej chwili wieś za
lega z podatkami na łączną su
mę ponad 8 i pół miliarda zł.
Ostateczny
termin
wpłaty
wszystkich zaległości z lat ubie
głych upływa z dniem' 1 wrześ
nia.
Termin wpłaty
pierwszej
raty podatku za rok 1947 przy
pada na 15 września. Wreszc;e
w dniu 1 listopada nastąpi zakoń
-czenie przyjmowania drugiej ra
ty podatku.
T E R M IN Y TE W
ŻADNYM
W YPADKU
PRZE
DŁUŻO NE NIE BĘDĄ.
Do ostatecznego więc uregulo
wania ze strony wsi wszystkich
zobowjązań płatniczych
wobec
Skarbu Państwa
pozostały za
ledwie
TRZY MIESIĄCE.
Po
tym terminie wobec opieszałych
płatników
zastosowane
będą
SANKCJE KARNE, podatek bę
dzie ściągnięty w drodze EGZE
KUCJI, a w wypadkach złośli
wego sabotażu winni odpowia
dać będą na DRODZE KARNEJ.
Należy też zaznaczyć, że na mo
cy dekretu
ZALEGŁOŚCI PO
DATKOW E ŚCIĄGANE
BĘDĄ
W NATURZE. W interesie więc
każdego podatnika leży uregulo
wanie należności w terminie.
W tej chwili więc zasadniczym
zadaniem, stojącym przed orga
nizacjami społecznymi i politycz
nymi wsi, a zwłaszcza przed na
szą organizacją partyjną, jest
wytężona akcja U Ś W IA D A M IA 
JĄCA, mająca na celu zarówno
zwalczenie szeptanej propagan
dy przeciwko płaceniu podatków,
a i prowadzonej przez agentów
reakcji, jak i ZM U S ZE N IE dro
gą przede wszystkim nacisku ze
strony wsi — BOGACZY W IEJ
SKICH DO JAK NAJSZYBSZE
GO » REGULOW ANIA NA LEŻ
NOŚCI.
1. Solska

Na marg nesie
jednej narady
K ilk a dni tem a odbyła się w Olszty
nie w ojew ódzka narada działaczy PPR
i SL, na któ re j obecni b yli także przed
stawicie!© w ładz centr. obu p artii. Za
sługuje ona na szczególną uwagę, m i
mo że narady takie odbyw ają się obec
nic w w ie lu miejscowościach.
Stosunkowo n ajm n ie j mówiono na
tej naradzie o osiągnięciach — w ięcej
za to poświęcono uwagi niedostatkom.
M ało mówiono o tym , co dokonano —
wiele o tym , co należy zrobić.
W ojewództwo olsztyńskie należy do
tych terenów, które szczególnie mocno
ucierpiały w skutek działań w ojen 
nych. Silnie daje się we znaki brak
siły pociągowej. Ugory obejm ują jesz
cze gdzieniegdzie poważny odsetek
ziemi ornej. Są powiaty, oderwane od
reszty k ra ju w skutek zniszczenia li
n ii kolejowych. Jest jeden pow iat, w
którym pozostaje jeszcze około 150 tys.
ha nieobsianej ziemi. Autochtoni w
tym powiecie pracują na przedsiębior
stwach państwowych i — ja k to stw ier
dził na naradzie tow. Rzewuski — znaj
dują się w ciężkich w arunkach życio
wych.
Jeden z działaczy w skazał na brak
punktów skupu jarzy n i owoców w po
w iatach o rozw iniętym sadownictwie
— co obniża rentowność gospodarstw.
Jak w id zim y — najw ięcej uwagi po
święcono w łaśnie niedostatkom. A by
ło się przecież także czym pochwalić.
W ojewództwo olsztyńskie m a poważ
ne osiągnięcia. Przyjęło setki tysięcy
rodzin polskich, przyjęło przesiedleń
ców z w ojew ództw a rzeszowskiego, za
gospodarowało tych ludzi, zlikw id ow a
ło rabunkow ą gospodarkę szabrowni
ków i prow adzi ju ż norm alne życie
gospodarcze. To były w ielkie zadania.
Ale dobrze, że nie to było głównym
tem atem obrad. Dobrze, że na tych
obradach nie deklamowano o osiągnię
ciach, a wysuwano śmiało braki.
N ie zam ierzam y w tym miejscu po
ruszać problemów, ja k im i zajm ow ali
się uczestnicy narady. N iektóre z trud
ności, o jakich była m owa, zwalczać
w ypadnie długo, inne mogą być sto
sunkowo szybko przezwyciężane — za
leżnie od aktywności miejscowych
w ładz i ludności. Niektóre b ra k i uda
się zlikw idow ać przy pomocy w łas
nych sił, inne wym agać będą ingeren
cji w ładz centralnych. W iele zagad
nień w ym agać będzie poważnych de
cyzji. A le aby trudności te zostały
przezwyciężone, trzeba je przede wszy
stkim poznać, zanalizować, następnie
znaleźć sposoby ich przezwyciężenia,
a wreszcie sposoby te realizować.
Otóż cenne w naradzie olsztyńskiej
jest to. że trudności zostały skonkre
tyzowane i zanalizowane. Cenne jest
to, że przed aktyw em naszej p a rtii i
SL postawione zostało poważne zagad
nienie w a lk i z trudnościami, z jakim )
boryka się ich teren.
P rzyjęte rezolucje m ów ią o tych
sprawach jasno. Lecz — zdaje się —»
nie zawsze wyciągnięte zostały wszyst
kie wnioski, nie zawsze wynalezione
zostały środki na przezwyciężenie trud
ności bez oglądania się na „góry“. A
niew ątpliw ie bardzo w iele trudności,
z ja k im i w alczą gospodarstwa rolne
w ojew ództw a olsztyńskiego można by
było przezwyciężyć w ramach własnej
działalności. Pod tym oczywiście w a 
runkiem , że będzie to działalność in
tensywna.
Są zadania, w ykraczające poza te
możliwości. T a k na przykład postano
wiono na naradzie olsztyńskiej zw ró 
cić się do M inisterstw a K o lejnictw a w
sprawie przyśpieszenia odbudowy lin ii
kolejow ej na odcinkach: 1) Szczytno—
Pisz’;
M ik o ła jk i — Orzysz — E łk,
3) Giżycko — Węgorzewo — Gołdap i
4) L id zb ark — Gorowo -r- I ł. W uzasad
nieniu konferencja stwierdza, że od
budowa tych lin ii kolejow ych jest nie
zbędnym w aru n kiem przyśpieszenia
odbudowy i zagospodarowania pow ia
tów Pisz, Giżycko i Gołdap. N a tere
nie tych pow iatów zn ajdu ją się ogrom
ue powierzchnie lasów Puszczy Pis
kiej, nie w ykorzystane dotychczas zu
pełnie, a to w skutek odcięcia tych te
renów od reszty k ra ju . Leżą tam i
próchnieją w ie lk ie rem anenty surowca
budowlanego, podkładów kolejowych,
papierów ki i kopalniaków.
Trudno przesądzić, ja k a będzie decy
zja M inisterstw a K om unikacji. Istn ie
je w planie odbudowy hierarchia po
trzeb i nie w iem y, na ja k im miejscu
w tej h ierarchii znajduje się odbudo
w a lin ii kolejow ej na tym odcinku.
A le sprawy, poruszone na naradzie w
zw iązku z tym, dostarczają władzom
centralnym niezm iernie cennych wska
zówek i nierzadko sprawa pilna, mo
gąca ulec zapomnieniu lub przeocze
niu, zostaje w ten sposób wyciągnięta
na św iatło dzienne.
Natom iast w kw estii punktów sku
pu i spółdzielczości stwierdzono, że
można je rozwiązać w ramach włas
nych w ysiłków.
Podobnie inne spraw y. A le dalsze
losy w yn ików pracy tej narady, ocena
tego, czy dala ona w iele dla dzieła
przezwyciężenia trudności, ja k ie ist
nieją, zależna jest od tego, czy będzie
ona bodźcem do pracy intensywnej,
czy też zakończy się na słowach, jak ie
padły na naradzie.
Trudności zostały rozpoznane, teraz
należy je przezwyciężać. I to jest cel
tych narad nie tylko w Olsztyńskiem,
lecz w całym kraju . Tylko wówczas
narady te dadzą chłopom to, czego po
nich oczekują.
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WBBBK Uczymy
PROGNOZA
dzień 20 sierpnia kr.
Na zachodzi« i północy
kraju dość pogodnie. W
dzielnicach wschodnich i
południowych zachmurze
nie zmienne z możliwo
ścią zanikających opa
dów1, pochodzenia burzo
wego. Temperatura w cią
gu dnia od 18 sit. na Wybrzeżu do 26 st,
w“_ głębi kraju. Słabe lub umiarkowane
w iatry północne i północno - wschodnie.

m

Zresztą do wiadomości w szystkich
„w iecznie niezadowolonych“ należy po
dać, że posiadamy większy, n iż gdzie
in dziej na św ieci* p ro m il uczącej aię
m łodzieży (8.5*/*»).
Z m ia n y b y ły konieczne. Na n ie któ
rych w ydziałach decydowały względy
planowania. M ie liśm y bow iem do czy
nienia z niezdrow ym zjaw iskiem . M lo
dzież masowo zapisywała się na n ie 
któ re w y d z ia ły (np. p raw ny), n ie licząc
się z zapotrzebowaniem na tego ro 
dzaju fachowców, podczas gdy np. na
wydziałach m atem at. - fizycznych od'
czuwamy d o tk liw y b ra k w y k w a lifik o 
w anych sił.
A teraz druga sprawa. Zm iana s y
stema p rzyjm o w a n ia aa wyższe uczel
nie. M im o dem okratyzacji całokszlal
tu naszego życia, skład społeczny w yż
szych uczelni m ało stosunkowo się
Z m ie n ił W edług danych M in iste rstw a
O św iaty w śród stu d iu jących mam y
synów chłopskich 8 proc.,, robotniczych
11 proc., pracującej in te lig e n c ji 60—
68 proc. i w olnych zawodów — 20
proc. Praw da, że bezwzględna ilość
dzieci św iata pracy na studiach w yż
szych wzrosła w zw iązku z ogólnym
wzrostem liczb y studiujących, nie
m n ie j jednak stosunek
procentowy
je st znamienny.
Wychodząc z założenia, że wyższe
uczelnie są in s ty tu c ją , k tó ra m a słu
żyć społeczeństwu, a co za ty m Idzie
być swłąaaną a masami, M inisterstw o
postanowiło powołać czyn n ik społecz
n y z praw em głosu p rz y p rzyjm o w a 
n iu na uczelnie.
S kład nowopowołanych K o m is ji dla
doboru kandydatów do studiów w yż
szych je s t następujący: 1) dziekan w y
działu, 2) delegat M in . ©św., 3) jeden
a całenków Rady W ydziałow ej, 4)
przedstaw iciel O K * Z i 5) przedst
w id e ł Z a n . W oj, Z w . Sam. OM.
P rzyjęcia na wyższe uczelnie będą
się odbywać po dawnem u na w yż
szych uczelniach, nie ja k to n ie któ rzy
m y ln ie kom entują — w zarządach w o

Kompozytorzy polscy i radzieccy

ZAPISY WSTRZYMANE
Dyrekcja Państwowego Instytutu Głu

Q

zbliżeniu obu narodów

i

Wczoraj odbyło się spotkania kompo kulturalno - oświatowych, zawodowych,
zytorów polskich * powracającymi z Tow. Przyjaźni Polsko - Radzieckiej
i festiwahit w Pradze kompozytorami ra- Hp. Ze atrony polskiej obecni byli mini*
j dziecklmi. W aali ZKP przy ul. Mło- »ter kultury i aztukl Dybowski, dyrek
I dzieży Jugosłowiańskiej zebrała się tor departamentu Zofia Lissa, prezes
' grupka twórców współczesnej muzyki Zwiąż
ązku
Kompozytorów
Perkowski,
oraz przedstawicieli Rządu, in s ty tu c ji, kompozytorzy Lutosłsws!
Lutosławski, Maikkkiewk«, dyrektor Polskiego Radie BiHg,
i przewodniczący KC ZZ Sokorski i tam.
■ Kompozytorów radzieckich reprezen
• • •
towali światowej «ławy Amn Chacza
turian, dyrygent Filharmonii Moskiew: sklej Anotow, dyr. Filharmonii Włascw,
dyr. Konserwatorium
Moskiewskiego
nie zapadał. bzebałin, radca ambasady radzieckiej
dawanego po 60 zł ta 1
| jakoś m zdrowiu,
1 Jakowlew, generał Masłów i inni.
" . Pewnego dnia hamletowskie wątpłiwo ¡j Uroczystość zagaił prezes Perkowski
j sci: „piec albo nie piec“ rozstrzygnęła przekazując narodowi radzieckiemu a e r
j jednak radykalnie niespodziewana w iz y ta ! decsne pozdrowienia oraz życzeińa dal
’ funkcjonariuszów MO,
sz;
w walca ® lepszego
i Dwaj
wywiadowcy
mfficji trefili c:
akurat
ku
przerażeniu
piekarza,
W Imieniu Rządu i swoim własnym
na _ chwilę,
kiedy
w
piecu n r przemawiał minister Dybowski podkre
mięniiy
się
właśni*
nielegalnie ślając
śla
znaczenie osobistego kontaktu i
wypiekane (w dodatku z mąki o niele wymiany kulturalnej dla zacieśnienia
galnym przemiale) bochenki białego Chle przyjaźni między bratnimi narodami,
ba. Milicjanci zakwestionowali naturalnie
43 kg Chleba oraz ok, 80 kg mąki 60 proc. ' W imieniu kompozytorów radzieckich
■ odpowiedział A ran Chaczaturian:
i spisali sążnisty protokół.
, i „Towantysze 1 przyjaciele, dziękujemy
Wówczas ob. Pieszezykowi przyszedł wam za serdeczne przyjęcie, jakiś »goto
do głowy zbawczy pomysł. Polecił mia i waltście nam w stolicy Polski, kraju o
nowicie swej żona» Anieli — dyskretnie wielkich tradycjach muzycznych. Dawną
wręczyć przedstawicielom prawa łapów waszą muzykę znam? i cenimy, chcieli
kę 4 tys. zł. Niestety pomysłowych mał byśmy jednak poznać bliżej 1 wsipółczeżonków zwiodły rachuby. Milicjanci nie sną. Z bólem serca patrzyliśmy ria rui
tylko nie przyjęli okupu za zniszczenie ny pozostawione przez wojnę, ale nie
protokółu, ale uzupełniwszy go dodatko w
m
że w najbliższym czasie bowym stwierdzeniem próby przekupienia haters
naród polski potrafi zaleczyć
doręczyli go swym władzom.
te rany**,
„Słabowitemu“ piekarzowi praca w
_
Po przemówieniach
goście wysłuchali
obozie tnilęcińskim wzmocni na pewno j kow w riu"Y tfyC w apófczesnych kompozdrow «'
te)
sy torów poi skleił.

Piec albo nie piec
Biały chleb czasem w gardle staje
Mieszkaniec Piastowa, niejaki Pieszczyk Tomasz należy do ludzi w yjątkowo
przewrażliwionych
na punkcie , swego
-.
„
zdrowa. Doszedłszy do Wmosku. ze
„e.joy orgamzm me pozwala mu nadWytężać się żadną uczciwą pracą — uruchomi! przy u l Okrzei 8 potajemną
piekarnię.
Nielegamy wypiek pieczywa wymagaj
co prawda nie mniejszego wkładu sił i
energii, niż jakiekolwiek inne zajęcie,
ale obawy o cenne zdrowie zrównowa
żyła w1 tym wypadku chęć pokaźnego
zysku. Pieszczyk wypiekał więc poła jem
nie białe pieczywo z mąki o nielegalnym
przemiale (jak już spaść, to z dobrego
konia) i mimo, że własnoręcznie wypie
kał ok. 40 kg pieczywa dziennie, oprze

rBATk ROZMAITOŚCI (Marsulkowui)
„Szklana menażeria”
„MAŁY” (Marszałkowska 81): gods
18
„Pygmallon” O. B. Skawa.
..POWSZECHNY” IZamotakteg® 201 «odz
18 ..Człowiek który azuka śmierci” .
JASKÓŁKA (Marszałkowska 89) „Człowiek
sa burta” Cwojdzińskiego.
„STUDIO” (Karowa 31) o godz. 19 15
„Mężczyzna” .
TEATR COMOEDIA - ..Przyjaciel przyj
dzie wieczorem”
TEATR MUZYCZNY DOMU WOJSKA
Wobec zbliżającego sij zakończenia sezo
nu obecny program pt.i „SIEDEM ŚMIE
CHÓW OŁÓWNYCH” z Tadeuszem Olsza
Mrozińskim oraz gościnnie wystepojąaktoraml Teatru „7 Kotów” * KraIrena Kwlatkoweka, Andą Klłacbmann
ł Jerzym Bielenia, greny bidzie tylko do dn.
31 bm. Konferansjerkę prowadzi Kazimierz
Rudzki. W niedziele dwa przedstawienia o
godz. 15.30 i 19-ej,
OPERA
W środę dn. 20 bm. o godz 18.00 „Aida” , z
Jadwiga Lachetówna w partii tytułowej, oraz
Kawecke, Stokowska, Arno, Cyganikiem, Ma
jakiem, Witenbergiem, Pawlakiem. Balet ukła
du St. Mlszczyka w wykonaniu catego zeepołu Opery śląskiej oraz szkoły baletowej. Dyry
uje M. Mierzejewski, reżyserie R. Cyganika,
nscenlzaeja plastyczna St. Jarockiego.

f

PALAD1UM (Złota 7-9) „W óraeh Jugoslawii” pocz. 13.00, 15.30, 18.00 20.30.
ATLANTIC (Chmielna 33); ooczatek 1«.
(0 * 20. „Pięciu zuchów”
POLONIA (Marszałkowska SS) „Dzlewezf<• z baletu” , poez. 14, 19 I 20.
STYLOWY (Marszałkowska 112): poez, o
godz. 13, 15 I 21; „Milośó na lekarstwo” .
Kino „SYRENA” (Inżynierska 2). Bohater
ki Pacyfiku.
TĘCZA (Żoliborz, Suzina 4); „Wesoły
Pensjonat” .

?

CYRK NB 3 NA PRADZE
Cyrk N r 3 Jagiellońska róg Brako
wej codziennie o godz. 1930. Bogaty
atrakcyjny program składający si*
s 16 numerów, Tresura gołębi, koni,
akrobacja, humor i satyra. Przedsta
wienia nieodwołalnie do dnia 25 bm

A kolejarze wciąż stoją.

4»

II ecz dla życi a

W czoraj w M in iste rstw ie Oświaty
odbyła się konferencja, na k tó re j
przedstawiciele prasy m ie li możność
zaznajomić się ze zm ianam i, ja k ie za
szły w naszym szkolnictw ie w yż
szymi Z m iany te ko n kre tn ie w yraża
ją się w ograniczeniu liczb y aalej*®
na pierw szym ro k u sta d ió w oraz co
ma może n ie ró w n ie głębsze znaczenie,
w «mianie systemu
kandydatów do wyższych uczelni,
W Y Ś C IG K O L A R S K I
Czym zm iany te zostały spowodoW dniu 23 sierpni* 1947 r. o godzinie j wana i co w prow adzają nowego?
17.30 w parku Sobieskiego
Sobieskiesro odbędą się
si® < S zkolnictw o wyższe b yło dziedziną.
wyścigi kolarskie na bieżni na krótkich k tó ra po w yzw oleniu rozrastała się
dystansach,
bodaj najszybciej. D o ić przytoczyć
W wyścigu biorą udziel khiby w ar c yfry. Przed w ojną m ie liśm y dw ie po
szawskie: RTKS „Sarmat*“ , RKS „Elek lite c h n ik i — obecnie m am y ich pięć
tryczność“ , Pocztowy KS, MKS War (w Warszawie, Łodzi, G liw icach, W ro 
cław iu i Gdańsku), p lu s trz y szkoły
szawa.
in żyn ie ryjn e . Są to osiągnięcia im po
Startują następujący zawodnicy: Wiś
nujące, ale w skutek ta k szybkiego
niewski, Napierała, Bański, Piegat Kawzrostu zakradł się cały szereg błę
plak, Siemiński, Miech, Włodarczyk, Bo
dów i niedociągnięć, któ re zaważyły
ber, Kudert, Bukowski, Głowacki, Rzefna obliczu szkół wyższych.
ntcki, Kudlak, Gołębiowski.
N iejednokrotnie słyszy się ska rg i na
Przeznaczono nagrodę zespołową oraz obniżenie poziomu naukowego. S kar
żetony. Organizacja wyścigu zajmuje g i zupełnie słuszne. A le Jeżeli weź
się M ilicyjny KS Warszawa,
m iem y pod uwagę zniszczenia, ja kie
w świecie naukow ym pozostaw ili po
KONTROLE SANITARNE
W dniu 15 lipca zakończona została sobie Niemcy, jeżeli w eźm iem y pod
akcja sanitarno - porządkowa w całym uwagę b ra k dostatecznej H olci b ib lio 
kraju, zarządzona okólnikiem z dnia 1*2.5 tek, pracow ni, la b oratoriów , to p rz y 
br., wydanym przez Ministerstwo Zdro czyny tego stanu rzeczy staną się ja 
wia I uzgodnionym z Ministerstwami: sne. M in iste rstw o Ośw iaty, uw zględ
Administracji Publicznej Ziem Odzyska n iając wydolność uniw ersytetów , 0graniczyło ilość m iejsc na pierwszym
nych Bezpieczeństwa Publicznego.
roku.
Wkrótce
zorganizowana
będzie
korni.
...
. i I m im o pozorów nie będzie to s
łja* i smiędzyministerialna,
której delegaci krzyw dą iiczącej się czy pragnącej
w
ćJJ
wyjadą do poszczególnych Województw, się uczyć młodzieży. S im y n a p ły w m
celem skontrolowania wyników akcji *s wyższe uczelnie bezpośrednio po w y 
nitarno - porządkowej.
zwoleniu spowodowany b y ł przez o l
Instytucje i osoby prywatne, które brzym ie masy młodzieży, k tó ra bądź
nie zastosowały się do zarządzeń, wyda ukończyła szkoły średnie''przed samą
nych przez Ministerstwo Zdrowia, będą w ojną, bądź studia przerw ała, bądź
pociągnięte do odpowiedzialności. Spra wreszcie zdobyła m a tu rę w kom ple
wy za niedbalstwo, które spowodowało tach tajnego nauczania. Obecnie na
straty natury gospodarczej, przekazane leży się liczyć * tym . że fa la ta ju ż
będą do rozpatrzenia przez Komisję minęła.
Specjalną do walki z nadużyciami i
szkodnictwem gospodarczym.

wie, Pl.y Trzech Krzyży
w w a«za
4/6 zawiadamia zainterenowanych, ze wobec prze
j
r f ir 1
pełnienie internatu i klas, .
jak
szkoły podstawowej
(powszechnej), tak i za
wodowej. dalsze zapisy
do Instytutu są wstrzymane.

się nie dla szkoły

a r ,sn"i

Wytężona praca i roześmiana młodość
w gmachu Pol.techniki Warszawskiej
Tysiące studentów zapełni niedługo i ny di« profesorów. W gruzach leżały
sale wykładowe Politechniki Warszaw- ‘ jeszcze audytoria, lecz dziś widać już
sklej, W murach uczelni saonże się tu krzątających się robotników. Prace
znów życie i nauka. Chociaż... J podczas nad naprawą rozpoczęły się. Duży kło
wakacji nie było tam pusto. Naoścież pot sprawiała z początku kotłownia. Za
otwartą bramą wjeżdżały wozy z ma bezpieczooo jednak wszystkie urządze
teriałami potrzebnymi do remontu, uwi nia tak, że dzisiaj brak już tylko komi
jali się robotnicy. Warto te ł zrobić mały na.
przegląd wykonanych prac.
Prace te, a azczególnie remont pawi
Jak wiadomo, do chwili wybuchu po lonu elektrycznego zostały wykonane
wstania, gmachy Politechniki były w na czas dzięki pomocy finansowej Pań
całkowitym porządku. Niestety, silne stwowego Instytutu Elektrotechniczne
walk! w okresie powstania zrujnowały go. W pawilonie tym naprawi* e ij obce
je straszliwie.
nie 6ale wysokich napięć. W trakcie od
W lutym 1945 r. kiedy przystąpiono budowy znajduj« aię także budynek
do odbudowy, budynki Politechniki znaj technologii.
dowaly się w gruzach lub też zostały
Ogółem koszty odbudowy wynosić
spalone. Omach Główny byl stosem gru
będą około 55 milionów złotych, otrzy
zów.
manych z dotacji państwowych. Za 5
Nie opuszczano jednak rąk. Na tere
milionów złotych otrzymane ze Związ
nie szkoły zawrzało,
Ną pierwszy ogień poszły kreSlainie. ku Zawodowego Pracowników Budowla
Inżynierowie I robotnicy SPB dokładali nych odbudowano fuż całkowicie aulę
wszelkich starań, aby jak oajprędziej szkolną.
Ostatnim obiektem, remontowanym w
oddać budynki do użytku młodzieży,
W styczniu 1948 r. ne wykłady uczę tym roku, jest wspaniały pawilon fizyki,
szczało Już 3.000 studentów. Wykłady który pomieści w awych murach saie
trwały nieprzerwanie od 8 do 10 wie doświadczalne. Oprócz tego w listopa
czorem. W salach nie było jeszcze Tirów dzie br. oddane zostanie do użytku dal
sze 18 mieszkań, przeznaczonych dla
czas podłóg.
Jednocześnie postępowała odbudowa wykładowców,
budynku elektrotechnicznego, który też
Niedługo 4 tysiące studentów wejdzk
już w lipcu był W większe! części go do sal szkolnych czystych i nowych.
tów.
Politechnika stanie się matym miastem
W czerwcu 1946 r. oddano do użytku wytężonej pracy i radosnej młodości.
budynek technologii oraz dom mieszka!
(d)

jew ódzkich lu b Badach ZZ, przedsta
w iciele jednak ty c h organizacji będą
m ie li praw o i obowiązek czuwać nad
interesam i kandydatów chłopskich i
robotniczych.
Podstawą p rzyjęcia je st m a tu ra i
egzamin wstępny, od którego mogą
być zw olnieni ludzie specjalnie zasłużenL
D la młodzieży, k tó ra nie posiada
średniego wykształcenia, są ku rsy
wstępne, k tó re teraz zm ieniają zasad
niczo charakter. Dotychczas b y ły pew 
nego rodzaju korytarzem do uniew rsy
tetu, teraz w in n y stać się in stytu cją ;
w yław ia ją cą najzdolniejsze elementy.
Na ty m odcinku R ady Zakładowe,
oddziały Sam. Chł. itp . m ają poważne
zadania. M a ją one obowiązek na
swych terenach jednostki te wynaleźć.
W czoraj pisaliśm y o firm ie „B a b i ar” , przed którą stoją kole jki oczeku
Powzięte re fo rm y m ają olbrzym ią jących na przydział butów kolejarze.
wagę i stanowią pewnego rodzaju
Tracą oni czas, pieniądze i opusz czają pracę.
p u n k t zw ro tn y w życiu naszych w yż
M am y nadzieję, że miarodajne czyn fttk i rozpatrzą t f sprawę i czym prędzej
szych uczelni.
Z. K .
zaradzą złemu.

U c h w a ły i d e z y d e ra ty
warszawskiego świata pracy
W siedzibie Rady zw. zaw. odbyła i reg referatów i pogadanek,
celu *s
się przedwczoraj wspólna konferencja poznania ludzi pracy ze swą działal
wszystkich przewodniczących
Zarżą nością oraz rozszerzenia akcji werbo
dów Warszawskich Zw. Zaw.
wania nowych członków. Szeroko oJako
pierwszy
punkt
porządku mawiano te i udział zw. zaw. w w al
dziennego obrad omawiana była spra ce x drożyzną i spekulacją. Zebrani
wa „Miesiąc» Odbudowy“ , którym jest postanowili usprawnić
o ra*
upow
wrzesień.
Przedstawiciele
200 tya. szechnić dotychczasową akcję. W tym
związkowców \ichw alili, ie świat pra celu poszczególna związki mają w pły
cy weźmie w tym okresie bezpośred nąć na swe zakłady pracy, aby Rady
ni masowy udział w akcji odbudowy Zakładowe w szerszym zakresie niż
Stolicy. Zarządy poszczególnych Zw dotychczas,
organizowały
specjalne
Zaw. mają samorzutnie wyznaczyć komitety do w alki z drożyzną, które
odcinki ulic, czy te i pojedyńcze obiek mają zadanie werbować kadry kon
ty Jakie mają uporządkować ich człon trolerów społecznych. >
kowie. Do dnia 25 bm. projekty mają
Węgiel dla ludzi praey
być przedłożone Radzie Zw. Zaw
która uzgodni Je z Naczelną Radą Od
W związku z zagadnieniem drożyz
budowy Warszawy oraz BOS.
ny, omawiano też sprawę, stanowiącą
Poza tym zapadła uchwała o po
w chwili obecnej
ogólną
bolączkę
wszechnym opodatkowaniu się ruchu
ludzi pracy — węgla interwencyjnego.
zawodowego na stały fundusz odbudo
Po cofnięciu kart żywnościowych róż
wy stolicy. P rojekt te j uchwały za
nym kategoriom pracowników,
zmu
twierdzony został na plenarnym po
szeni są oni zakupywać
węgiel na
siedzeniu K om isji Centralnej Zw. Zaw.
wolnym rynku za otrzymywane ekw i
już w kw ietniu br., ale dotychczas
walenty pieniężne.
Ceny, wynoszące
tylko trzy związki zaczęły go realizo od 8 zł do 10 al za 1 kg n i« propor
wać: Samorządowców, którzy dobro
cjonalne są do wysokości ekwiwalentu
wolnie opodatkowali się na budowę a ponadto często daje się ostatnio
Ratusza,
Zw. Budowlanego — na odczuwać brak węgla. Przedstawicie
budowę siedziby K om isji Centralnej i le zw. zaW. zreferowali więc postula
odbudowę Politechniki oraz Pracowni ty swych członków, którzy domagają
ków Radl« — na budowę własnego się wprowadzeni» na rynek yręglą,
gmachu.
'
' '

2 mil. zł miesięczni«
no odbudowę stolicy
Obecnie
ustalono
opodatkowanie
się na
powyższy
cel
wszystkich
członków Zw. Zaw. w wysokości od
pół do Jednego procent, co przyniesie
miesięcznie ok. 2 m il. zł.
Ponieważ wrzesień będzie zarazem
miesiącem propagandy spółdzielczości,
ustalono, że w okresie tym na terenie
poszczególnych zakładów pracy — rejonowe spółdzielnie zorganizują sze-

„Interwencyjnego“. Sprawa ta powin
na być wkrótce załatwiona pozytyw
nie, gdyż dzięki staraniom Rady Zw.
Zaw. w dniu dzisiejszym właśnie ma
się odbyć konferencja w M in. Prze
mysłu, celem je j rozpatrzenia.
Sądzimy, że zagadnienie opału dla
szerokich mas ludzi pracy
znajdzie
zrozumienie ze strony kompetentnych
czynników. Na skutek porozumienia
Rady Zw. Zaw. z P.C.H., ora* dyrek
cją nowouruchomionego
Powszechne
go Domu Towarowego — rozwiązana
również zostżła kwestia ułatwienia
i

udostępnienia członkom zw. *aw . «&kupów.
Otrzymywać oni mają spe
cjalne talony imienne, które upoważ
niać będą do kupna określonej• ilości
towaru oraz zapewnią pierwszeństwo
wstępu przed innymi klientami.

Ulgowe bilety do kin
Ostatnią wreszcie omawianą na po
wyższej konferencji sprawą, były ulgo
we bilety do kin dla członków zw.
zaw. Niedawno grupa związkowców
w otwartym liście na łamach Jednego
* dzienników wysunęła projekt,
aby
zmienić dotychczasowy system rozdzia
hi biletów
1 wprowadzić
wzamian
książeczki z bonami. Podobna inowa
eja przeprowadzona już została w Ło
dzi t Katowicach, ale ja k dochodzą
nas słuchy,
nie
znalazła
poklasku
wśród związkowców.
Skoro próba ta nie »dała egzaminu
na terenie miast, posiadających wiąkszą niż stolica ilość kin, niewątpliwie
Skończy tlą fiaskiem l w Warszawie.
Wniosek ten poddano głosowaniu, ale
na 42 przedstawicieli zw. zaw., zaled
wie 2 wypowiedziało się za reorgani
zacją dotychczasowego
systemu roz
działu biletów do kin. Zapadła więc
uchwała, że zostanie on utrzymany,
a tylko wzmocniona będzia kontrola

rozdziału.

.w .

<S)

Towarzysze z PPR I PPS
Wspólne zebranie PPR i PPS
na M Z K Buraków odbędzie si§
dn. 21 bm. o godz. 15 m. 30.
Dnia 23 bm. odbędą się nastę
pujące wspólne zebrania:
godz. 13.30 „Społem", Staw
ki 4,
godz. 13.00 —• Zarząd Drogo
wy, Al. Słowackiego 106.

Dzieci się bawię - mamy... uczę
W żłobku i warsztatach szkoleniowych
Przez otwarte okna jednego et pawito- | ją najlepszą gwarancję zdrowego rog
mf „Domu
nomu tru
mSiiAft«*4 płynie
niimiiA
fmraf
ńów
ks, R
Boduena“
gwar I WOjtl <łzi€Ck8
dziecięcych głosików, wybuchy radosne
W sąsiedniej sali — t białych, nieska
go beztroskiego śmiechu i... gaworzenie zitelnie czystych łóżeczek, spoglądają *
imitujące ludzką mowę. To pensjonariu zainteresowaniem szeroko otwarte, blysz
sze iiobka prowadzonego przez Wydział czące oczy paromiesięcznych niemowląt.
Opieki nad Matką i Dzieckiem — napeł Najmłodszy beniaminek liczy sobie do
niają czerwone mury głośnymi przeja piero trzy tygodnie tycia 1 zdradza po
wami awych mniej lub więcej różowych dobno wyjątkową energię w dopominahumorów.
ntu się o należną porcję" butelki! Więk
których matki ze
Wysokie, oszklone drzwi kamiennego szość niemowląt,
korytarza prowadzą do ogromnej, zala względu na brak pokarmu, czy też ro
nej słońcem, lśniącej czystością sali. dzaj pracy nie mogą sam« karmić, otrzy
Starsi wychowankowie żłobka (w wieku muje tu specjalnie przyrządzane mie
od 1 roku do 3 lat) obudzili się przed szanki w kuchni mlecznej.
chwilą ze swej poobiednej drzemki ł za
różowieni jeszcze od enu — wyładowu- Sama zarobię na dziecko
wiaśnie nadmiar nagromadzonej przez
W tym samym korytarzu, naprzeciwten czas energii i żywotności.ko wejścia do żłobka, czerni się na
napis: „Warsztaty szkolenia za
W dziecięcym królestwie drzwiach
wodowego". Mieści się tu szwalnia oraz
Toteż parę wykwalifikowanych wyoho pracownia tkacka uruchomione w stycz
ty
ceiu szkolenia niekwalifikowaw'czyń ma teraz doprawdy „pełne rę niu br,
wanych,
a
pragnących
nauczyć
się
ja
ce roboty“ . Trzeba przecież poprawić
garderobę pupilów, porozdzielać między kiegoś zawodu, matek.
nimd różne misie, lalki, czy klocki, a roz
W dużej sali, przy 8 maszynach kra
kapryszonych (jak to często bywa po wieckich i długich stołach pracuje właś
śnie) uspokoić i zabawić. Po pewnym nie klika, młodych kobiet, których dzieci
czasie w dziecięcym królestwie zaprawa bawią się w tych samych murach. W
dzony wreszcie zostaje jaki — taki ład. palcach, _noszących jeszcze ślady pierw
Obecnie mamy ogółem 57 dzieci do lat szych niewprawnych ruchów migocą te
3. * czego 19 to paromiesięczne niemo raz szybko lśniące igły. Warkoczą szyb
wlęta — informuje nas jedna * pielęg kimi obrotami kola maszyn.
niarek.
Na półkach ściennej szafy leżą równo
Żłobek
przy ul. Nowogrodzkiej 75, poukładane rezultaty ich parumlesięczuruchomiony w listopadzie uh. roku, z
każdym dniem ma coraz więcej zgło
szeń. Jest to w tej chwali jedyny żłobek
w najgęściej zaludnionym" śródmieściu. dobiega już końca. Instruktorka wyraża
A tyle przecież samotnych matek nie ma się z prawdziwym uznaniem o postę
gdzie zostawić dzieci na czas codzien pach swych uczennic, toteż bez wątpienia
nej pracy. Więc chociaż sieć „dziecift- wszystkie zdadzą końcowy egzamin, o*
ców“ rozrasta się słaie, wciąż jeszcze trzymają dyplomy i... nareszcie, bes ni
czyjej pomocy będę. niogł* utrzymać
brak wystarczającej ilości miejsc.
dziecko i siebie — mówi radośnie jedna
°
jaką otaczane są dzieci w z kobiet. — A mojej małej, to już sama
zwala spokojnie pracować dzie zapewnię wyuczenie się jakiegoś za
stek. Wykwalifikowane pielę- wodu.
jonalne, dostosowane do no.
Tuż obok 'w warsztacie tkackim pra
wymogów pediatrii, wyży- cuje też kilkanaście kobiet. I tutaj są
V'
-'tały nadzór lekarski — da to przeważnie młode, samotne matki, dla

których zdobycie fachu stanowi
gW8rancję bytu ich i.dzieci.
Na paru maszynach tkackich, pończoszniezych j- trykotąrskich pracuią ona
poprawma. Wkrótce po ukończeniu kur
su wyruszą w świat samodzielnie już
zarabiać na życie.
* M
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Upiór „nieinterwencji” wstaje z grobu monachijskiego Tajniki
(Korespondencja własna z Paryża)
Po dymisji gabinet« Llopisa,
hiszpański rz^d rapublikński, re
zydujący w Paryżu, przeżywa
przewlekły kryzys, który wy kra
cza poza ramy wewnętrznego pro
blemu hiszpańskiego 1 zasługuje
dlatego na tym baczniejszą uwagę.
Przebieg tego kryzysu pozwala
stwierdzić, bez ryzyka błędu, że
spowodowały go zakulisowe ma
chinacje reakcji amerykańskiej.
Opuszczając New - York, by u .
dać się do Paryża, przywódca pra
wego skrzydła socjalistów hisz
pańskich, Indalecio Prieto, oświad
czył, że rozwiązanie problemu hisz
pańskiego należy do Stanów Zje,
dnoczonych. „Wstrzymanie ekspor
tu nafty i bawełny dla Hiszpanii
— dodał o« — spowoduje załama
nie się generała Franco".
Po swych oświadczeniach w
New . Yorku, Prieto przybywa do
Poryta w nimbie męża opatrzność
ciowego, któremu Departament
Stanu udzielił błogosławieństw t
obietnic. Amerykańska aureola, In
dałecia Prieto wywarła wrażenie
na pewnej liczbie jego towarzy
szy, Fakt, że wkrótce po przyby
ciu do Paryża Prieto, został przy»
jęty przez prezydenta Francji, Au.
rióla, wzmocnił jeszcze to wraże,
nie.
W dwugodzinnym przemówie
niu, wygłoszonym na zjeździe
hiszpańskiej partii socjalistycznej
na emigracji, który odbywał się
w ostatnich dniach lipca w Tulu
zie, Prieto zażądał odstąpienia od
legalności republikańskiej, przej
ścia do porządku nad konstytucją
Republiki, przeciw której Franco
dokonał zamachu stanu przy po
mocy najemników Hitlera i Mussoliniego, i rozwinięcia wysiłków,
w kierunku stworzenia „rządu
przejściowego“ o nieokreślonych
konturach, który by przeprowadził
w Hiszpanii plebiscyt, decydujący
o przyszłym ustroju tego kraju.
Na próżno szukać by w przemó
wieniu Prieta ustępu, wykluczają
cego w sposób wyraźny od udzia
łu w takim rządzie samych franki
stów, nie mówiąc o zwolennikach
monarchii! W innym oświadcze
niu Prieto wyraził żal, że Franco
nie skorzystał dotąd z danej mu
możliwości utworzenia rządu de
mokratycznego. Zażądał ponadto
Prieto niezwłocznego
zerwania
wszelkiej współpracy z komunistą
mi, powołując się na „nieufność
mocarstw anglosaskich do komun RZÉD kilkoma dniami angielskie a*
gencje prasowe i telegraficzne ob
wieściły światu o utworzeniu w Indiach
dwóch nowych dominiów brytyjskich!
Hmitustami i Pakistanu. Odbyło się to
ponoć bardzo uroczyście — z biciem w
dzwony, strzelaniem z armat, wznosze
niem modiów i rozdawaniem podarków
„ciemnemu motlochowi“ .
Indie — daleki kraj © którym w Pol
sce słyszy się na ogól niewiele. Wiemy,
że od wielu dziesiątków lat prowadzą
Hindusi ofiarną walkę o wyzwolenie się
Spod jarzma brytyjskiego'. Wiele pow
stań, strajków ofiarnych, ąjccyj niepo
słuszeństwa zna historia wielki wyzwo
leńczej olbrzymiego Półwyspu, Indyjskie
go. Nikt chyba nigdy nie zdoła zliczyć
tle milionów Hindusów z różnych szcze
pów, plemion, kast, różnego wyznania
zabarwienia skóry oddało 6we życie w
tej walce, której odgłosy starannie Ru
mian® przez Anglików zaledwie dociera
ły do naszych uszu.
Indie-ito wielki kraj o obszarze 4,100.000
km, 10-kfotn!e większy ń ż Polska, mó
wiący wieloma językami. Nikt jeszcze
dokładnie me. porachował
!!jj posiada
mieszkańców, a w przybliżeniu podają
cyfrę 338 mlfonów, wyznających różne
religie. Niektóre obszary indyjskie An
glicy podporządkowali sob'e bezpośred
nio. okupując je po prostu.! ńne pozer
stają pozornie samodzielnymi księstwa
mi, których jest aż 562! Przy każdym
takim niezależnym księciu — mahara
dży, radży czy nąbabie — urzęduje an
gielski rezydent albo doradca posiada
jący swój aparat administracyjny no 1...
wywiadowczy, Zaiśto, nie lada sztuki do
kazali Anglicy, trzymając cały ten ol
brzymi kraj „za mordę“ , szczując na
siebie książąt, partie polityczne, odłamy
wyznaniowe, kasty, szczepy I piernona!
A może nie warto zajmować się tym
dalekim, niezrozumiałym trochę krajem,
z którym pozornie tak mato mamy
wspólnego? Indie są daleko — to prawda, aie A nglia jest blisko nas i z jej po
lityką, z metodami postępowania angiel
skiego wielkiego kapitału, stykamy się
często w sposób dla nas niezHvt przy jem
ny. Może nawet za często, Więc jednak
warto wiedzieć jak «obie imperializm
wielkobrytyjski poczyna w stosunku do
narodów indyjskich, mających przecież
nie mniejsze prawo do wolnego bytu
państwowego, niż inne narody świata.
Jeszcze przed ostatnią wojną światoW), gdy walka wyzwoleńcu Hindusów:

i nlzmu". Nie powstydzą! się zażą wódcy ze sobą się starli: w tragicz

dać tego w chwili, kiedy krew hisz nych dniach kwietnia 1938 roku,
pańskich partyzantów, guerrille- j Negrin, wówczas premier rządu
ros. walczących z bronią w ręku republikańskiego, przegnał z nie
na swej ziemi z dziką przemocą go Prieta, ministra Obrony Naro
zbirów
fraakistowskich,
kiedy dowej, który, w obliczu naciera
krew tych bojowników, pośród któ jących hord Franco, głosił kapitu
rych komuniści hiszpańscy zajmu lację!
ją z dumą czołowe miejsce, bro
Po dymisji rządu Llopisa, pre.
czy dziś obficiej niż kiedykolwiek;
kiedy płoną koszary Gwardii Cy zydent Barrio zwrócił się do przed
wilnej w Antequera, kiedy między stawdeieli wszystkich partyj repu
Almeria i Granada, toczy się o- blikańskich o wyrażenie opinii co
twarta walka, gdy partyzanci w y- i do przebiegu wypadków. Katalońpadają na wroga w Asturii i Gali- j ska Esquerra, socjalistyczna grupa
cji. Ale urzekający blask dolarów, parlamentarna, lewica repubłikań
kuszące miraże planu Marshalla, ska, Partia Federalna, UGT — bas
wywierają na pewnych ludzi urok kijska partia nacjonalistów—wszy
większy, niż krew patriotów: pro stMe te organizacje, bez wy
jekt rezolucji Prieta został przy jątku, wypowiedziały się za utrzy
republikań
jęty przez większość delegatów zja maniem instytucyj
zdu w Tuluzie. W odpowiedzi na skich i, za szerokim rządem koa
to, Vincente Uribe, komunistyczny licyjnym, nie wykluczającym ża
minister w rządzie Llopisa, będą dnego odłamu republikanów. Na
cego jednocześnie
sekretarzem tym stanowisku stoi przedstawi
hiszpańskiej partii socjalistycznej, ciel lewicy republikańskiej, Albor
wystosował na jego ręce list, w któ noz, któremu Barrio powierzył o_
rym oświadczając, że podaje się statoio tworzenie rządu.
do dymisji, pisze:

LIST

Nie oznacza to, rzecz prosta, że
próby presji amerykańskiej usta
ną. Z kryzysem hiszpańskim zbie
ga się inny manewr, który, w re
zultacie, może dać tylko wzmoc
nienie pozycji Franco. Coraz głoś
niej mówi się w Paryżu o ewen
tualności otwarcia granicy francu
sko - hiszpańskiej. Minister Bi
dault, interpelowany w tej kwestii,
oświadczył, że Francja postąpi
zgodnie ze swymi interesami i że
okoliczność, iż inne kraje handlu
ją z Hiszpanią, stawia Francję w
stosunku do nich w „sytuacji upo
śledzonej". Republikańska praso
wa agencja hiszpańska przyniosła
zadziwiającą wiadomość o wyda
niu obiadu przez
ambasadora
Franco w Paryżu na cześć delega
ta francuskiego w Madrycie, a
wkrótce potem półoficjalny komu
nikat Qual d'Orsay potwierdził je
dnoczesną obecność w San Seba
stian delegatów: hiszpańskiego we
Francji i francuskiego w Hiszpa
nii. Na samej granicy — mogłem
to stwierdzić osobiście w czasie

niedawnego pobytu w Handay —
ruch graniczny jest prawie nie
skrępowany. Oto, w jaki sposób
nieinterwencja, wymierzona prze
ciw Republice Hiszpańskiej, prze
kształca się w interwencje na
rzecz generała Franco.
Dzieje się to w chwili, w której
dzika eksploatacja mas pracują
cych Hiszpanii dosięga szczytu,
kiedy w Saragossie, Madrycie. Val
ladolid. funkcjonują szkoły poli
cyjne, kształcące prowokatorów i
szpiegów pod wytrawnym kiero
wnictwem
gestapowców i SSmanówl
Czujność wszystkich żywiołów
demokratycznych jest, wobec tych
manewrów, nakazem chwili, Biu
ro konfederalne GGT ogłasza apel
do wszystkich robotników francu
skich o przeciwstawienie się pró
bom wznowienia wymiany handło
wej z Hiszpanią Franco i zwraca
się do zagranicznych central zawo
dowych o akcję pod znakiem so
lidarności.
Mieczysław Bibrowski

Z SOFII

„Żaden republikanin nie może
pozostać obojętny wobec decyzyj
Pańskiej Partii, które zmierzają
do unicestwienia instytucyj repu
blikańskich... Partia Komunistycz
na, którą reprezentuje w rządzie
nie zamierza ułatwiać manewrów
Niezmiernie ch ar akter ystyczraą
wrogom Republiki. Rząd Llopisa,
po decyzjach zjazdu w Tuluzie, i pouczająca była reakcja tzw.
szarego człowieka w Bułgarii na
nie żyje".
plan „pomocy“
amerykańskiej.
Nazajutrz Llopis złożył dymisje Człowiek ten po prostu — lękał
swego rządu na ręce prezydenta się jej. Przysłowie greckie o
Republiki Hiszpańskiej, Barrio.
„Danajach, których należy się
Nazajutrz po uchwałach tulu- obawiać nawet wówczas, gdy
dary“ — przypadło
zańskich, sekretariat hiszpańskiej przynoszą
bardzo
do
serca
Bułgarowi z uli
partii socjalistycznej na emigracji,
którego część członków przeszła cy.
dnia poprzedniego, pod przewo
Nic dziwnego. Od dziesiątków
dem Prieta, pad złote jarzmo ge lat, Bułgaria wciąż otoczona jest
nerała Marshalla, ogłosił komuni „opieką“. Specjalistami od „po
kat, stwierdzający, że, zgodnie ze mocy“ byli tutaj przede wszyst
statutem partii, uchwały te nie rao kim Niemcy.
Rozpoczęło się z
gą nabrać mocy prawa, zanim nie tą „pomocą“ jeszcze przed pierw
zostaną zatwierdzone przez nad- szą wojną światową.
zwyćzajny kongres partyjny, z
W wyniku tej „pomocy“ — w
udziałem delegatów z Hiszpanii, 1935 roku niemiecki kapitał sie
Łatwo się zaś domyśleć, co mogą
dział w
tutejszym
przemyśle
sądzić o wspomnianych uchwa
i portach sumą 74 milionów le
łach robotnicy socjalistyczni Hisz
wów. W 1939 roku wzrosła ona
panii, walczący wewnątrz kraju,
do 100 milionów, a w 1941 roku
ramię przy ramieniu z towarzysza do 200 milionów!
mi komunistycznymi o wyzwole
Fina! tej pomocy jest znany.
nie spod krwawej tyranii Franco.
Bułgaria stała 6ię ślepym narzę
Dodajmy, że lewe skrzydło socjałi
dziem w ręku Niemiec ! znalazła
stów, z Negrinem na czele, głoso się na liście państw walczących
wało przeciw rezolucjom Prieta. po ich stronie. I chociaż we
Nie poraź pierwszy ci dwaj przy.
wrześniu 1945 roku naród bułgar

„Bolą się Danajów nawet niosących dary”

priyjmawać zaczęła formy ł charakter
wtekiego ruchu narodowo - wyzwoleń
czego—Anglia próbowała' wyjaśniać śwła
tu, że Indie są krajem w Istocie swej dzi
kim i niedojrzałym do niepodległego by
tu państwowego. Byia to oczywista nie
prawda, bowiem kraj ten posiada tysiąc
letnią kulturę, wielkie miasta, potężne
partie polityczne, i głębokie poczucie
krzywdy, wyrządzanej przez angielskie
go okupanta, \y czasie ostatniej wojny
0 wolność i demokrację, Hindusi, rozu
miejąc, że największym wrogiem wol
ności i postępu Jest faszyzm, zawiesili
walkę z Brytyjskim okupantem j stanęli
w szeregu narodów demokratycznych.
Żolńerz indyjski walczy! ofiarnie w Af
ryce, w Birmie, w Chanach, we Pranej!
1 w Niemczech.
Robotnik indyjski ofiarnie trudzi! się
w fabrykach przemysłu wojennego w
Imię sprawy zwycięstwa nad faszyz
mem. Anglicy obiecywali za to In
diom niepodległość po ukończeniu w o j
ny, Co są warte tego rodzaju obietnice
brytyjskich kapitalistów, udzielane usta
mi Churchillów—-wiemy chyba aż nadto
dobrze, i własnego choćby doświadcze
nia, gdy tenże Churchill obiecywał nam
granicę nad Odrą, a potem domaga! się
aby nam ich nie przyznano.
Po wojnie jednak Hindusi ze zwielo
krotnioną silą zażądali wolności.
Niepodległość — albo nieubłagana walka,
prowadzoną wszelkimi środkami, na
jakie może się zdobyć 338-miltonewy
cierpiący naród!
Jeszcze raz próbowali angielscy w lad
cy poszczuć na siebie narody indyjskie,
jeszcze raz spłynęły krwią ulice Bomba
ju, Kalkuty I wielu innych miast indyj
skich. Przez kraj przeszła fala miliono
wych strajków i w świat popłynęło
wielkie wołanie o sprawiedliwość dla
Indii!
Zdawało się niektórym angielskim re
akcjonistom, że powtórzy się stara ko
lonialna historia: bunt, powstanie „tu 
bylców", wysyłka wojsk w teren, zwięk
szone zużycie' amunicji (tym razem cał
kiem nowoczesnej), Kilkanaście tysięcy
trupów- które „się ni« liczą“ , owa se
ria kłamstw angielskiej propagandy i,„
znów „spokój i fad przywrócony". A|e
świat po ostatniej wojnie okazał s'ę bar
dziej wrażliwy na walkę o wolność na
rodów, Nawet angielscy robotnicy nie
chcieli zaakceptować angielskie) polityk!
gwałtu 'i straszliwych pacyfikacyj.
Rząd U bour Party zmuszony, był za-
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ski wymierzył swym
zdrajcom
bezlitośnie karę za wciągnięcie
kraju do wojny po stronie Nie
miec faszystowskich — w duszy
szarego człowieka pozostał pe
wien uraz do kapitalistycznych
„opiekunów“.
Gazety wyraziły tę o p in ię , oczywiście w sposób bardziej po
lityczny. Tak np. pisało „Rąbotn¡czesko dieto“, że „Bułgaria nie
zapomniała jeszcze niedalekiej
przeszłości i wie, co oznacza in
gerencja zagraniczna w sprawy
wewnętrzne oraz brak niezależ
ności ekonomicznej“. ; ;
Sąsiedztwo Grecji i Turcji,: a
przede wszystkim panoszenie 6ię
w tych krajach członków- „misi!
wojskowych" U.S.A., nie przysparza tu również popularności
Amerykanom.
Bułgarzy zresztą wierzą prze
de wszystkim w swój pian dwu
letni. Należy przyznać, że jak
na swoje dość szczupłe możliwo
ści (jest to kraj słabo rozwinię
ty przemysłowo) dokonała już
Bułgaria bardzo wiele,
Dość
wspomnieć, że obecnie wydoby
wa się tutaj dziennie 10,000 ton
węgla, zamiast 5,5 przed wojną.

I I ji

N O W E ŚCIEŻKI

starego imperializmu

początkować „nową politykę“ w odnie
sieniu do Jndyi. Nie oznaczało to bynaj
mniej, aby labourzyści wyrzekli się ze
wszystkim polityki swych rodzimych
imperiaJJstćw. Oto tobourzystowski mi
nister kolonii tak ją określa: „Laibour
Party nie może przekreślić faktów hi
storycznych | próbować powrotu do epo
ki, kiedy nie było kolonii". T*k jak gdy
by Indie pragnęły cofać s ij w zamierz
chłą przeszłość, Indie pragną nie cofać
się, lecz przejść do nowej epolet, kiedy
nie będzie już kolonii, Al« oświadczenie
'iabourzystowskiego ministra oznaczało,
ż® W. Brytania nie zamierza wyrzec się
kolonii
Usłużne urzędy propagandy brytyj
skiej poczęły głosić na cały świat nową
teoryjkę kolonialną, że niby Anglia po
czuwa się do obowiązku wychowania i
przysposobtonig , narodów
kolonial
nych do samodzielnego życia państwowe
go, że jej „misją dziejową" Jest między
innymi edukacja narodów indyjskich,
aby umiały rządzić się same w ewyrn
olbrzymim kraju,' że najpierw Anglia
chciałaby pogodzić ze *©bą wszystkie
(przez nią samą skłócone) narody, ka
sty j plemiona indyjski«, że Anglia po
prowadzi te narody przez wszystkie
stopnie życia państwowego, aż kiedyś
państwowo dojrzale Indie będą m ogli
stać się państwem na równi z innymi
państwami M a ta .
Rozczulenie ogarniało słuchającego
tych wywodów człowieka. Anglia przed
stawiała się w tch świetle nie jak pań
stwo Imperialistyczne, «!e jak instytucja
dobroczynna, której jedynym celem jest
wychowanie biednych, upośledzonych na
rodów kolonialnych. Niektórzy naiwni
słuchacze gotowi byli gniewać się na
ntesforne Indie za to, że nie pozwalają
się wychować przez życzliwych M e rdeczmycb wujaszków % giełdy londyń
skiejTaka była sytuacja, gdy 20 lutego
bieżącego roku .premier labourzystowsklego rządu Attieeu ogłosi! w labie

Gmin nowe stanowisko w sprawie Indii,
Sprowadzało się ono do następujących
punktów wytycznych.
1. AngHa jest —> rzekomo — gotowa
„wycofać się** z IndH i przekazać wła
dzę Hindusom w terminie do czerwca
1948 roku.
2. Jeśli do tej pory w Indiach nie zo
stanie utworzony centralny rząd, wła
dza będzie przekazana tym rządom re
gionalnym Jub prowincjonalnymi które
w tym czasie będą istniały ) zostaną
uznane jako nadające się do przejęci**
władzy(?),
3. Z chwilą „odejścia" Arwldi z Indii
zwierzchnia władza korony Brytyjskiej
nad „niezależnymi“ księstwami zostaje
zniesiona, a książęta uzyskują swobodę
decyzji: albo mogą przyłączyć się do
Istniejących państw, albo Istnieć jako
państwa niezależne.
Jednóezcśnto ze stanowiska wice króla Indii został odwołany admirał
WaveH * na jego miejsce mianowano
admirała Mountbattena.
Występujący wówczas w parlamencie
minister handlu Staff ord Criaps wyja
śnił, że plan ten jest „niestety" nieuni
kniony ze względu na gwałtowne zao
strzenie się stosunków anglo - indyj
skich, Zastosowanie siły Jest dla Anglii
wręcz niemożliwe, gdyż wywoła to dal
sze zaostrzenie w Indiach, « i naród
angielski nie chce zaakceptować gwał
townego wzrostu liczebności wojska,
jakie byłoby w takim wypadku raiezbed
ne,
Od tej chwili rozpoczął się okres
przygotowań do „wycofania się“ z
Indii- Plan angielskich imperialistów
był następujący:
Postępowe,
demokratyczne odłamy
leczeństwa Indyjskiego dążyły do
wżenią jednolitego i niepodległego
państwa indyjskiego, w ramach które,
go mogłyby współżyć ze sobą wszyst
kie narody zamieszkujące wielki półwy
sep, Oczywista nie byłoby to na rękę
angielskim imperialistom którzy całą
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Arbo fakt, że wykończono już
tutaj kilka nowych elektrowni,
które dają 5$ proc. wzrostu ener
gil elektrycznej, w stosunku do
stanu przedwojennego.
Przy budowie potężnych elek
trowni wodnych „Rcstoa“, „Topoćntoa“ I „Tażboaz“ pracuje sto
tysięcy
młodych
ochotników!
Fakt, o którym trudno pisać obo
jętrńe.
Plan dwuletni przewiduje globatoy wzrost produkcji o 67 pro
cent w stosunku do lat przedwo
jennych. Nie ulega żadnej wąt
pliwości, że zostanie on wykona-»
ny w pełni. M im o to, że przed
stawicie!!« B ułgarii* nte pojechali
do Paryża. Raezdj nawet właś
nie dlatego.
Tu zmuszony jestem uczynić
pewną uwagę. Bułgarzy wcale
nie są separatystami. Obawiają
się jedynie taidej pomocy, jaką
ofiarowuje Marshall, tj. tak$, za
którą trzeba płacić niepodległo
ścią. Natomiast stosunki z in
nymi krajami oparte na równo
ści i poszanowaniu suwerenności
znajdują tutaj pełne zrozumie
nie.
A. Wójcik
awą deklamację o „wycofaniu «łę z Indyj“ traktowali i traktują jako dyplo
matyczną dekorację dla nowych form
panowania w tym kraju. Wytrawni dria
Uczę angielskiego Imperializmu, wysz
koleni w renomowanych »«kołach Intelbgońca Servke, posługując «ię szeroko
metodami przekupstwa, politycznej dy
wersji ł prowokacji, zapewnili sobie
współdziałanie co najbardziej reakcyj
nych, sprzedaj nych ł zacofanych ele
mentów w różnych warstwach społecz
nych, a przede wszystkim wśród reak
cyjno - feudalnej Ligi Muzułmańskiej.
Wytworzono sztucznie dwa kierunki
„niepodległościowe" — hinduski | paki
stański (ten ostatni oparty o muzuł
mańską grupę wyznaniową). Następnie,
idąc rzekomo „za głosem ludu", łaskawie zgodzono «ię utworzyć nie jedno
wielkie państwo Indyjskie, i cc* dwa pań
stwa: Hindustam I Pakistan — na pod
stawach rzekomo wspólnoty wyznanio
wej.
j
W teranie wygląda to tak, że Paki
stan znajduję eię na dwóch krańcach
Półwyspu Indyjskiego; na północnym
wschodzie i północnym zachodzie. Obie
te części 6ą oddzielone od siebie Hindustanem i odległe od siebie o.„. 2000 kto
metrów. Ten driwotwór Uczy około 70
milionów mieszkańców, mówiących róż
nymi językami I, wbrew twierdzeniom
Anglików, wyznających nie tylko Islam,
Przywódca Ligi Muzułmańskie] —
Jimuh, zaufany i wypróbowany przy
jaciel angielskiego kapitału obdarzony
został godnością gubernatora dominium
Pakistanu. Na czele dominium Hindusta
nu, stanął sam admirał Mountbatien,
wczorajszy wicekról Indii, dziś „de
mokratyczny“ gubernator.
Odnośnie mnóstwa
„niezależnych“
księstw i keiąatewek Anglicy postano
wili, że cześć ich „dobrowolnie“ wejdzie
w skład jednego lub drugiego dominium,
aby tam stanowić oparcie dla brytyjskiej
polityki“ reszta zaś pozostanie „uiepodle
gła", jako instrument atakowania i mą
cenia od zewnątrz.
Od półtora wieku stosunki między Anglią
a owymi radżami, maharadżami, nebabami i nizamami ustalały się na podstaw'«
umów i układów, w których zaklinano
Ich, by zachowywali swą odrębność, Było
to potrzebne Anglikom. Teraz w ygodńr
było Anglikom „odkomenderować" ńektórych w skład dominiów Odpowiadają,i
że odbyło się to w nieco niezwykły spo- j

zagranicy

pewnych
m achinacji...

Naczelny redaktor znanego pa
ryskiego tygodnika „Tribune des
Nations“, André Ubnaa, który ni«
dawno wrócił z podróży do N ie.
mieć, ogłosił cykl ciekawych sr* *
tykułów, poświeconych sytuacji
politycznej w zachodnich strefach
okupacyjnych Niemiec.
Pewien wysoki urzędnik ameryk
który podobno we wrześniu ma
bardzo poważne stanowisko w strefie
powiedział mu, że polityka amerykań
ska polega teraz na tym, żeby ja k na j
więcej urzędów administracyjnych i ja k
najwięcej odpowiedzialności przekazać
Niemcom.
D la lepszego »rozumienia poktybi #•
merykańskiej w Niemczech trzeba do
dać. ¿e większość urzędów amerykań
skich — według poważnych obkoecu nie
mniej niż 70 proc. — zajm ują Amery
kanie. niemieckiego pochodzenia. Niekfó
rzy z nich uzyskali obywatelstwo ame
rykańskie dopiero w 1040 roku. tfew m
ich część — pisze Ulmann
rzeczywi
ści/’ nienawidzi hitleryzmu, ale znaoena
większość wykazuje ja k najdalej idące
„zrozumienie dla mentalności niemiec
kie j".
Wśród tych urzędników można zna
leźć nie tylko znaczną ilość byłych h it
lerowców — co jest rzeczą znaną —
ale przede wszystkim hitlerowców —
uchodźców z Polski, Czechosłowacji ś
wschodnich Niemiec. Na tym jednak
nie koniec. Znajduje się wśród tych M~
rzędników „ niemieckich’’ spora ilość —
ja k pisze Ulmann, — „fcotysz&w, UkraiA
ców i różnego rodzaju faszystów i kin
laboracjonistów z Europy środkowej i
wschodniejP,
Ulmann dodaje, że wszyscy ci „uchodźcy", zajmujący stanowiska W ad
m inistracji, są oczywiście na usługach
wywiadu amerykańskiego. Celem tego
wywiadu jest przygotowanie gruntu dla
przyszłej p o lityki amerykańskiej w
Niemczech i pozyskanie młodzieży nie
mieckiej.
Należy jednak zaznaczyć — pisze da
lej Ulmann — że wywiad amerykański
nie ma monopolu działalności nawet na
terenie swojej własnej strefy okupacyj
nej, Obok niego pracuje wywiad angiel
ski, który działa •— według Ulmanna —
o wiele zręczniej, niż amerykański.
Po licznych rozmowach, przeprowa
dzonych w Monachium, Ulmann doszedł
do wniosku, że Niemcy wprawdzie są
entuzjastami planu Marshalla, ale me
mniej łączą wielkie nadzieje z polityką
rzAdu angielskiego wobec Niemiec.
Labourzystowska Angina — powie
dzieli mu — uważałaby socjai-demokrętyczne Niemcy za swego naturalnego
sprzymierzeńca i zgodziłaby się zosta
wić w takich Niemczech tylko „punkty
oparcia” , zostawiając resztę samym
Niemcom. Ta perspektywa odpowiada
oczywiście zamiarom niemieckich kół
gospodarczych i politycznych. Tłumaczy
to niewątpliwie obecną popularność
„socjalistów" niemieckich w kołach, i»e
mających nic wspólnego z socjal-denwkracją,
Ulmann nie wyciąga wniosków ze
swych ciekawych spostrzeżeń. Ale wnio
ski te nasuwają się same,
rób. Wicekról Mountbatten zwoła! do
D elhi, konferencję książąt, którzy mieli
być „odkomenderowani“ do dominiów i
sprezentował im „akty o przystąpieniu“
do domimum. Akty te byty już całkiem
gotowe, posiadały jednak niewypełnione,
miejsce dl* umieszczenia nazwy dominium
(Htodustan a'Jbo Pakistan) oraz miejsce
na podpis „panującego księcia pana".
Działy się przy tym, wcale śmieszne
historie, bo niektórzy książęta nie chcieli
się zgodzić, inni szukali wymówek, aby
tylko odwlec podpisanie. Taki książę
państewka Cutsh próbował wykręcić
się nieobecnością swego premiera. Wi
cekról
chwyci! wówczas kryształo
wy przycisk i wpatrując się weń,
oświadczy! uroczystym - głosem: „widzę
twego premiera, on pragnie przystąpięnia do dominium“ . Oczywista, biedny
książę musiał ustąpić wobec, potęgi
jasnowidzącego wicekróla. Inny zapytał
wicekróla, co będzie, jeśli jego kraj po
zostanie jeszcze 8 miesięcy niepodle
gły. „Jeśii pragniesz — odrzekł wi
cekról — zostać świnką morską — spró
buj i powiesz m| potem jak się czuje»*“ .
Wreszcie, odrzucając „wyższą dyplo
mację“ , zniecierpliwiony wicekról wy
znaczył zebranym termin do 10 sierp
nia. Ale już 1 sierpnia, w ósmym
dniu po przedłożeniu aktów o przystą
pieniu, zostały one podpisane p « z „od
komenderowanych" i Ang •* odniosła
kolejny triumf.
Jest rzeczą jasną, że utworzenie no
wych dominiów nie oznacza zakończe
nia walki Hindusów o niepodległość.
Dominium to nie państwo niepodległe,
mimo, i« Anglia od niejakiego czasu
lubi nazywać siebie Brytyjska Wspólno
tą Narodów, Nazwa ta raczej przypomina znaną nam Wspólnotę Interesów
Przemyślu Węglowo - Hutniczego W
dawnej Polsce lub Wspólnotę interesów
Przemysłu Barwników w Niemczech
(IG — Farbenindustne). Takie wielko
kapitalistyczne „wspólnoty" pie przy no
szą pokoju ani wolności,
Wraz z ustaleniem nowych form po
etycznych, walka o niepodległość przyj
mie niewątpliwie nowe kształty I nie
wątpliwi*, przybierze na sile. Na tym
nowym . .ape ¡udom indyjskim towarzy
szyć będzie sympatia wszystkich demo
kratycznych narodów świata, niezależ
nie od tego na jaktoj szerokości geogr*
ficznej prowadzą swą walkę o wol
ność i demokrację,
'
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D ę b o w i e c - s z y b y n r . 1 ,2 ,3 - i t d
(Od

naszego specjalnego wysłannika)

O dwadzieścia m etrów od w ie jskie j
zagrody w Dębowcu koło Cieszyna sta
aęła wieżyczka, a pod je j ostrym spa
dem dachu b ije taktem m otor najno
wocześniejszej maszyny w iertniczej,
zwanej z amerykańska „F a ilin g “ .
Cudo to składa się z d w u części: pię
knego podwozia na ogumionych ko 
łach, czyli po prostu samochodu ł
zmontowanej na n im kra to w n icy w ie 
ży. Pracuje systemem ro ta cji, w ie rc i
w ziemi (niestety ty lk o do 500 m etrów ,
ale za to w k ilk a dni) zębatym, z n a j
hardziej w ytrzym ałych stopów stali,
tew. „gryzerem ". Cały szyb może być
zmontowany i złożony w k ilk a godzin,
przeniesiony gdzie trzeba z szybkością
samochodu.
Mimochodem dodamy, że w ramach
U NR RA otrzym aliśm y k ilk a „F a ilin gów“ , z czego ty lk o jeden tr a fił od
razu adresata:
C entralny Zarząd
Przemysłu P a liw P łynnych, dwa inne
przypadkiem odkryto w... Zjednoczeniu
B udowlanym w K rakow ie, któ re d łu 
gi czas zachodziło w głowę, co z ty m
zrobić. Sprzedać? N ie było amatora.
Urządzić samochód? A co z resztą —
na szmelc? Teraz w zię li sprawę w rę
ce „urzędziory“ * ) , chodzą papiery po
w ydziałach i departamentach — Haf
ciarze cierpliw ie czekają.

„F a ilin g “ jest ju ż czw artym szybem
w Dębowcu. Szyto n r 3 kopie na spo
sób „u d a ro w y “ , ta k ja k przed poto
pem, n r 2 na głębokości 486 m. dostał
się do gazu. B yć może, że gdy to, Czy
telnicy, czytacie — gejzer, podobny do
w ybuchu w W o jsław lu koło M ielca —
już ujęto w żelazną „głow icę“ i ru ry ,
gaz ziem ny z szybu n r 2 w Dębowcu
wspiera strum ień lotnego p a liw a i świa
tła z szybu n r 1 o głębokości 396 m .
T u b ylcy z pokpiwaniem przyglądali
się pierwszym ludziom , k tó rz y stawia
l i wysokie wieże z drewna, zw o zili że
lastwo, maszyny, w ałęsali się po pa
górkach, w ęszyli po zagonach, szukali
wczorajszego dnia.
B o ten wczorajszy dzień zaczął się
w łaściw ie przed 40 la ty , ściśle mó
wiąc, w 1907, 1908 i 1909 r. W tedy to
zasadniczo szukano w tych stronach
czego innego, a m ianow icie węgla. O
gazie i jego zastosowaniu użytkow ym
ani wiedziano, ani myślano. W 1907 r.
w S tarym B ielsku d obrnęli wiertacze
do 800 m etrów .

* ) „ Urzędziorami nazywam ludzi,
"którzy poza paragrafam i widzą świat
przez paragrafy.

Podręczniki szkolne
Ma dzieci robotniczych
Z nowym • rokiem szkolnym podręcz
nik! do szkól powszechnych — na mo
cy zarządzenia Ministerstwa Oświaty—
sprzedawane będą wyłącznie za po
średnictwem inspektorów szkolnych. W
związku z tym zarządzeniem inspektor
szkolny w Zawierciu (Zagłębie Dąbrów
skie) tow. Skowron zapoczątkował po
żyteczną atkcję: zwołał konferencję
przedstawicieli zakładów pracy, propo
nując, aby fabryki przyszły z pomocą
robotnikom w nabywaniu potrzebnych
dla ich ttóecJ podręczników szkolnych.

„ L is ty

d w o rc o w e

’

Wypróbowałem ju ż wszystkie sposo
bi/. Żałuję tylko, że w latach pacholę
cych nie uprawiałem tzw. gołęhiarstwa.
-Posyłałem ju ż listy zwykłe i poleco
ne i exprrressy pollecone. Z w ykły —
spóźniał się ja k zwykle. Polecony... Po
lecano go sobie chyba z rąk do rąk. A
ja k system łańcuszkowy wpływa, n a j
lepszy dowód mamy w handlu. A ajlep ie j zresztą o tym wiedzą obecni kura
cjusze w Milęcinie. No, a express pole
cony musi być tyle razy stemplowany
i zapisywany, że nie może przecież zdą
żyć na pociąg, tym bardziej, gdy idzie
z przesiadkami.

Szyb N r 3 w Dębowcu koło Cieszyna.
Kotłow nia kopalni pracuje ju ż na ga
zie z sąsiedniego szybn N r 1

Nagle huknęło, "trzasło, porozrzuca
ło narzędzia, ziemię i gra ty na wsze stro
ny. D a li judzie spokój. Zaczęli dłubać
i w iercić w Dębowcu, doszli do 680 me
tró w . N i stąd, n i zowąd huknęło, trz a sło, w yw ró ciło wieżę, rozniosło w pro
F.ŻELI jest się pracownikiem resor
tu wymiaru sprawiedliwości, a ma
my takich w Polsce przeszło 12 tysię
cy
(z rodzinami przeszło 30 tysięcy),
można urlop spędzić bardzo przyjem
nie nad morzem, ałbo w Karkonoszach
iub Górach Sowich, w jednym z kilku
nastu domów wczasowych Minister
stwa Sprawiedliwości.
Domy te znaj
dują się w znacznej większości w miej
scowościach klimatycznych, a kilka w
miejscowościach zdrojowych: w Kudo
wie, Polanicy i Świeradowie i jako takie
powinny spełniać rolę sanatoriów.

I

Wziąłem śłę tc9ęc za tzw. „lis ty TSworeowę” . Na poczcie pytano mnie, có to
jest takiego.
— L is t — mówię — taki, co to się na
dwprcu nadaje.
— Acha. No to idż pan na dworzec.
Idę na dworzec.
— I owszem, ale załatw to pan
wpierw z pocztą.
Idę na pocztę.
— K ierow nik będzie może wiedział,
pomów pan z nim.
Z kierownikiem wprowadziliśmy w
Szczecinie A . D. 1947 — listy dworco
we. Pionierska robota.
A z tym i listami jest tak: Dajesz dziś
np. do Warszawy przed 16J20, to ju tro
w Warszawie powinien być o 5.30. Raniusieńho.
Droga prosta. Pociąg bezpośredni.
Nawet pośpieszny.
>
Ale urozptaicenie musi być. Więc li
sty co drugi dzień przychodzą normal
nie, tj. eo drugi dzień, a znów co dru
g i „ drugi dzień” — na trzeci dzień.
— Dlaczego t a k i! — pytam na dwór
cu kierownika.
— M y wysyłamy, tylko jest prze
siadka ambulansu w Poznaniu. Zrób
pan na kopercie czerwoną ramkę, że
pilne, to poznaniaki go nie przeoczą.
Robię ramkę czerwoną ja k krew, któ
ra mnie co drugi ^ iru g i dzień” , tj. na
trzeci dzień zalewa, gdy m i telefonicz
nie mówią: — znów nie przyszedł.
Ramka nie pomaga.
— Napisz pan n r ambulansu.
Napisałem. S toi ja k byk: n r 442.
I lis t dworcowy nie dochodzi na czas
Nie dochodzi — w D O K P i Urząd Po
cztowy w czerwoną ramkę w yam bulm towany, z numerem ja k byk — nie do
chodzi!
A gdybym był w pacholęcych latach
gołębiarzemf...
Posłałbym z Dworca Głównego
Szczecinie Ust z gołębiem.
A tak to pozostaje m i mieć tylko ■
gołębie serce. B y znieść to wszystko.

Ra paczątka byt chaos
Od dwóch lat Zarząd Uzdrowisk to
czy zawziętą walkę Z Funduszem Wcza
sów. Chodzi o to, że wczasy zajęły do
my w miejscowościach zdrojowych. Na
wczasy
jeżdżą Judzie zdrowi, którym
leczenie jest
niepotrzebne.
Zajmują
oni miejsca chorym. Częste są wypad
ki, że kuracjusze, nie mając z tego po
wodu gdzie mieszkać, muszą rezygno
wać w danym sezonie z dobrodziejstw
wód mineralnych i urządzeń
zdrojo
wisk. Istnieje też inne drażliwe zagad
nienie: wiele instytucji zignorowało re
sort wczasów i zorganizowało sobie
swe własne domy wypoczynkowe. Kto
był pierwszy w danej miejscowości, ten
starał się jak najwięcej zająć dia sie
bie. Wskutek tego powstało wiele nie
porozumień i niesprawiedliwości:
jędrni
mają dużo, inni mało, są tacy, którzy
oprócz pretensji i żalów nie tTJają nic.
Oczywiście w takich warunkach mu
szą istnieć
nieporozumienia, a nawet
czasem ostre zatargi.
Najgorzej, gdy obie strony, a czę
sto stron jest też więcej, mają rację.
Wtedy zdarza się, że nawet Minister
stwo Sprawiedliwości staje się bezsil
ne i zaprasza na arbitra „opinię publicz
ną“ w osobach dziennikarzy. Ze słów
jednego z pism warszawskich w yni
kło niedawno, że w Kudowie marnuje
się haniebnie wilia „Zamek“ , zajęta, nie
wiadomo po co przez wczasy Min.
Sprawiedliwości.
W odpowiedzi na to
Ministerstwo zorganizowało wycieczkę
prasowa, żeby wykazać światu, że za
rzut był niesłuszny.
Półtora dnia spędzaliśmy w Między-

m ie n iu pól kilo m e tra drzewo, św idry,
maszyny, narzędzia. W Cieszynie i w
odległej o 30 km M oraw skiej Ostra
w ie mieszczuchy żegnały się znakiem
krzyża, w ypadały z dom ów na ulicę,
na balkony, w północną stronę w ysy
łając słuch i oczy.
A tam się piekło rozszalało. Przez
trz y miesiące sam L u cyp e r tańcoWhł
pod powierzchnią. Z iem ia drżała, b iły
fontanny, a łoskot i grzm oty przera
żały całą okolicę. Co bliżsi diablego te
renu unieśli Inw entarz i dobytek w
dalsze strony.
P róbow ały in żyn ie ry coś tem u za
radzić, lecz w końcu d ia b li wszystko
w zię li, szyb buchnął płom ieniem , spa
liło się i... zgasło. Widocznie jednak dia
beł nie dom knął w szystkich drzwiczek.
D r K onstanty T o łw iń ski, o któ ry m
ju ż w spom inaliśm y w poprzednim re
portażu, wyszperał gdzieś szwabskie z
owych czasów n o ta tki, przyjechał ro k
tem u do Dębowca i zaczął szukać wczo
rajszego dnia.
K iedyś w la z ł na buraczane pole. K ij
kiem d łu b a ł skibę, liściom się p rzy
glądał, pod w ia tr wąchał, za p a łki krze
sał. Raz zapalił — nic, d ru g i — nic.
Wreszcie tu pyknęło, tam pyknęło, b ły 
snął blady, n ik ły , ja k u świeczki pło
m yk.
,
Chłopi, z początku zaciekawieni, tro
chę się g a p ili na dziwaka, potem orze
k li, a niech tam chodzi, b yle buraków
nie deptał. A on jeszcze i w ka rto fla ch
b y ł i po miedzach m iędzy zbożem spa
cerował, nad strum ykiem postał, czę
sto się uśmiechał...
Potem p rzyje ch a li jesżcze in n i. D zi
w o w a li się im ludzie, że się ta k na
cudzym p olu rządzą, ja k na swoim.
Zaczynają —• m ów ią — w iercić.
To i widać, że zaczynają w iercić, ale
ja k już w am ta k p iln o z ty m w ierce
niem , to płaćcie, odszkodowanie. K aż
dy b y ta k chciał na cudzym, bez p y 
ta n ia i za darm o. Ten w iercić, a tam 
ten orać. W ięc płaćcie, a je ś li tam tej
ropy, albo czego innego się do w ie rc i
cie, to w łaściciel g ru n tu też m a do te
go ipraw o, a -w ła ściw ie do pieniędzy,
do procentów, do ta k zwanego „b r u t
to“ .
Istn ia ło przed w o jn ą praw o w łaści
ciela g ru n tu do w spółudziału w eks
p lo a ta c ji bogactwa podziemnego. W
Zagłębiu B orysław skim , w K rośnie,
Jaśle i gdzie tam ty lk o co w ytrysło ,
fo rtu n y rosły sztucznie i nieoczekiwa
nie.
Cygaństwo na ty m tle ; kom binacje
wszelakie zmuszały do u trzym yw ania
specjalnych b iu r i adwokatów. Sprzeda
wano udziały, zamieniano, dzielono na
u ła m ki procentów. B y ł np. jegomość w
W iedniu, k tó ry po pijanem u k u p ił jed
ną trzydziestą drugą procentu jakiegoś
tam procentu ja k ie jś k o p a ln i ropy. Co
miesiąc dostawał grube tysiące, nie
dotknąwszy świdra, nie wiedząc, gdzie
ta kopalnia, nie znając naw et k ra ju ,
skąd płynęło złoto. B yw ało więc, że
bez pracy b y ły kołacze.
A dziś nieco inaczej. Państwo nie
w daje się w procesy i sądy z ko m b inatorąm i. Obowiązuje ustawa, któ ra orzeka, że wszelkie bogactwa naturalne
są własnością narodu. K ro p ka i do w i
dzenia. Bez pracy nie m a kołaczy.
M ło d zi w Dębowcu i zaradni inną
n ib y pracą się bogacą. T a praca — to

najzw yklejszy przem yt. Nieśposób ich
nakłonić do szybów. Załogi w iertnicze
ściąga się z Jasła, Krosna 1 okolic.
Starzy w. Dębowcu pracują, ja k
przed la ty . Cepami huczy stodoła. W
sąsiedniej terkoce m łynek i trzęsie
drucianym sitem, a w ia tr zwiewa ple
w y, oczyszcza wymłócone cepami ziar
no.
Z dotychczasowych badań w y n ik a
praw ie pew nik, że pod powierzchnią,
na k tó re j stoją Cieszyn, Skoczów, B ie l
sko i osiedla w k ie ru n k u wschodnim
— rozciąga się ponad 100 km . kw adra
tow ych gazonośny zb io rn ik podziemny,
0 pojemności w ielu, w ie lu m ilia rd ó w
m etrów sześciennych.
W gospodarce k ra ju jest to rzecz
kolosalnej potrzeby i znaczenia, jest
to w łaściw ie rozwiązanie zagadnienia
opału, św iatła i h igieny w miastach
1 po wsiach, energii napędowej w w ie l
k im przemyśle, nieprawdopodobna osz
czędność w transporcie, poprzez dale
kosiężne przew ody gazowe.
Gaz „suchy“ ogrzewa, porusza i oŚwieiia, gaz „m o k ry “ po destylacji,
daje się nadto „nabijać w b u tle “ , eks
portować za granicę: do D anii, do
Włoch. Służy do napędu bardzo pre
cyzyjnych m otorów . Robi się tego ju ż
dziś ponad 50 ton miesięcznie, a pro 
dukcja stale wzrasta.
Gaz z szybu n r 1 w Dębowcu ju ż
obsługuje K raków . K iedyś będzie k rę 
c ił koła w ie lk ie j fa b ry k i benzyny syn
tetycznej w Oświęcim iu, może też nie
bawem dotrze do W arszawy i w trz y
m in u ty ugotuje ja jk o spieszącemu się
wiecznie w arszaw iakow i.
R . IZ B IC K !

U ję ty w „głowicę“ i ru ry gazociągu, gaz z kopalni N r 1 w Dębowcu
koło Cieszyna płynie do K rak o w a, grz ejąc tam kuchnie, świecąc w lampkach.
Obok stoi inż. P iątkiew icz — nacz elny dyrygent "wiertniczy C.Z.P.P.P.

P o kre w ie ń stw o n a zw isk i dusz

Anders nie przyniósł wstydu Andeisowi
Źle się dzieje w szczecińskim PZNZ
Tegoroczne żniwa marny już
prawi© za sobą. Na terenie wo
jewództwa szczecińskiego chłopi
pomimo braku sprzężaiju i siły
pociągowej
prawie całkowicie
zwieźli już zboże do stodół. Do
biegają również końca żniwa w
majątkach państwowych. Rado
ści uczciwych ludzi, cieszących
się z urodzaju, towarzyszy dzika
wściekłość reakcjonistów, nie co
łających się przed niczym, byle
by wyrządzić
jak
największe
szkody.

Niedawno donieśliśmy o fakcie
karygodnego niedbalstwa w ma
jątku państwowym Policzko, na
leżącym do Dyrekcji Koszaliń
skiej PZNZ, na którym przystą
piono dó żiniw wtedy, gdy zboże
uległo już częściowemu zniszczę
niu. Dzisiaj podajemy inny ja
skrawy przykład sabotażu.
W majątku państwowym Radomłce, gmina Górzyca, chojnic
kiego powiatu, rządca pan W oj
ciech Anders wydał polecenie ro
botnikom, aby'snopy jeszcze cał-

kow:cie wilgotne f zawierając®
wiele chwastów zwozili do sto
dół. Na uwagę robotników, ż®
zboże nie nadaje się jeszcze do
zwózki, gdyż jest mokre, rządca
oświadczył, że odpowiada za to
i wie, co robi.

Pan rządca również polecił ro
botnikam kosić pszenicę, która
miała jeszcze mleko w kłosach.
Gdy robotnicy zwrócili Anderso
wi na to uwagę, ten oświadczył,
że ich to nic a nic nie obchodzi.
Jaik było do przewidzenia, w il
gotne zboże zwiezione do stodo
ły zaczęło parować i pokrywać
się pleśnią. Przybyła z Gryfic
komisja biegłych stwierdziła, że
zwiezione do stodoły mokre zbo
że zaparowało i nie nadaje się
Na I I I zjazd przemysłowy przybędą
Spodziewany jest
liczny
przyjazd do .siewu ani do młyna, gdyż
do Szczecina liczne wycieczki zagra dziennikarzy zagranicznych i polskich.
pieśń pokrywa Snopy.
niczne z państw słowiańskich.
Prasę zagraniczną reprezentować bę
Specjalnie należy podkreślić wizytę dzie około 60 dziennikarzy akredyto
Dzięki jednak czujności robot
20-osobowej delegacji ekonomistów
i wanych p rzy M in. Spraw Zagrań,
i
ników,
dalszy sabotaż nieuczci
przemysłowców Czechosłowacji.
obcych agencjach prasowych.
wego rządcy został udaremniony
wszystkich w przyspieszonym tempie a Wojciechem Andersem zajęły
wysiedlono.
się odpowiednie władze.
Fakt ten wskazuje jeszcze raz,
Dlaczego nio ma robotników?
zagnieź
— Jak przedstawia
się element na że w Dyrekcji PZNZ
dziło się niemało reakcjonistów,
pływowy, czyli wczasowicze?
COd naszego specjalnego wysłannika)
— Do ^ końca lipca meldowało się których należy stamtąd jak naj
2.800 osób. Trzeba liczyć, że dzięki róż szybciej wypłoszyć.
zdrojach i okolicy, półtora w Kudowie pieniędzy.
Parkiet jest nieoświetlony, nyoi wycieczkom przewinęło się tu

m ZJAZD PftZEiyfYSŁJ ZIEM ODZYSKANYCH

Zaprezentujemy zagranicy swoje osiągnięcia

„Sprawiedliwość” na urlopach

i jeden w Kamionkowie na kolonii dzie a fortepianu nikt nie strzeże. Nocą od
cięcej. W ciągu tego czasu zdołaliśmy bywają się więc tu tańce duchów, któ
się o tyle o ile zorientować w sytua re przy bliższych oględzinach okazują
cji i wyrobić sobie o niej własne zda się... ubogimi studentami.
nie, które Wypowiemy w następnym re
portażu.

Wesoła studencka brać

MMzyzdrsje
Międzyzdroje, to piękna
letniskowa
nadmorska miejscowość na wyspie Wo
Hn. Dostać się do niej dość ciężko,
ze względu na złą jeszcze na tym od
cinku komunikację kolejową. Ze Szcze
dna można jechać statkiem lub auto
busem. Znacznie taniej kosztuje po
dróż koleją. Nie trzeba wtedy dojeż
dżać do samego Szczecina, wystarczy
do Dąbia: tam przesiadka do Recła
wia, dalej autobusem (wyspa połączo
na jest mostem drewnianym z lądem).
Jeśli ktoś z dalszych okolic chce kupić
bilet od razu do Recławia, napotyka na
duże trudności.

W Międzyzdrojach są tłumy studen
tów, przeważnie z Warszawy i Pozna
nia. Było też trochę „wymiennej“ "mło
dzieży czeskiej i jugosłowiańskiej.
W
lesie niedaleko obozują harcerze.

— Młodzież to najprzyjemniejszy ele
ment Międzyzdrojów — iniormuje nas
burmistrz^ tow. Rogowski, — Można na
nią liczyć na codzień i w nagłych w y
padkach. Trzeba było np. przenieść for
tepian. Magistrat nie ma ludzi. Studen
ci zrobili to chętnie.
Studenci urządzają zabawy i maska
rady. Podczas jednej z nich, paradując
wesoło w dziwacznych strojach przez
ulice, ścierali na domach i parkanach
napisy niemieckie.
— Do Recławia? Chyba Wrocławia —
— Kto oprócz studentów jest w Mię
dziwi się kasjerka.
— Nie, Recławia. Miejscowość przed dzyzdrojach?
Wolinem.
— Stałej ludności mamy około ty
siąca,
Z tego na zimę zostanie około
— Nie ma takiej — brzmi niedepusz- 800. To d przeważnie, którzy będą pi!
czająca sprzeciwu odpowiedź z kasy
nować domów. Zarobki ludności opie
i petent otrzymuje po długich tłuma
rają się przede wszystkim na wcza
czeniach bilet do Szczecina.
sach: sprzątaczki, pokojówki, dozorcy.
Międzyzdroje, to szeregi piętrowych, Prócz tego mamy kilku rzemieślników,
drewnianych przeważnie domków, nie kilku rybaków, sklepikarzy i robotników,
przystosowanych na zimę (brak pie pracujących w tartaku. Niemców jest
62.
Autochtonów
ców),
piaszczyste, i słoneczne uliczki, w Międzyzdrojach
po których spacerują opalone „ciała“ 27.
w strojach, zakrywających
tylko co
Tu dowiadujemy
się przy okazji o
wstydliwsze części, to dużo zieleni innej, nie na interesujący nas aktualnie
piękna plaża, szumiące morze, wyciecz temat sprawie, ale tak głęboko oburza
ki brzegiem morza iub w głąb wyspy; jącej, że niesposób pominąć jej mil
molo, po którym spaceruje się wieczo czeniem. Kilkudziesięciu autochtonów
rem,
przywdziawszy
„toalety“ , kilka złożyło podania o rehabilitację do sta
nocnych lokalów dla tych, co mają pie rostwa w Świnoujściu. Podania nie zo
niądze i muszla z fortepianem, a przed stały rozpatrzone, nie spytano się czyn
nią parkiet dla tych, którzy nie mają ników miejscowych . o opinię, tylko

drugie tyle. Element? Najlepiej obej
rzeć _w nocnych lokalach. Niedawno roz
mawiałem z pewnym sztygarem z Do
mu Górnika. Robotnika trudno tuta jspot
kać.
— Gzym to tłumaczycie?
Przede wszystkim brakiem trady
c ji^ Robotnicy przecież nie zwykli jeź
dzić na wypoczynek nad morze. Po dru
gie, daleką i kosztowną nawet przy zniż
ce _podróżą. Instytucje, które organi
zują wczasy „na własną rękę", w y
łączone są z funduszu wczasów i w ogó
!e nie otrzymują zniżek kolejowych.
— Jakie instytucje mają. swoje do
my w Międzyzdrojach? — pytamy jesz
cze tow. Rogowskiego.
— Spytajcie się, jakie . nie mają —
odpowiada ze śmiechem burmistrz.
A Ministerstwo . Sprawiedliwości? Je
steśmy przecież gośćmi pełnej -wdzię
ku, choć nieco wilgotnej, jak wszystkie
tutaj, w illi „Nepomtocenki“ . Wśród stu
kilkudziesięciu osób przeważają sę
dziowie i prokuratorzy z różnych stron
Polski: (Trzeba pamiętać o tym, że wła
śnie teraz jest pora ich urlopów). Jest
kilkunastu zwykłych sądowych urzęd
ników, jest woźny Z Ministerstwa. Brak
większej ilości tzw. „niższych" p.racow
ników. Po prostu nie zgłaszali się na
wyjazd. Żadnych protekcji, ani wyróźn eń nie było. Wyżywienie, mimo trud
ności z dostawą produktów — pierwszo
rzędne i to, jak zgodnie wszyscy stwier
d-zają, nie specjalnie na cześć dzien
nikarzy, którzy jadali razem z wczaso
wiczami, lecz codziennie. (Na posiłki
skarżyli się tylko wczasowicze ZNP i
kolejarze, na ogó!
wszędzie pod tym
względem jest dobrze).
Na zakończenie jeszcze jedna uwaga:
Nieprawda, że w Międzyzdrojach
jest
przepełnienie. Można wynajmować pry
watnie pokoje, w cenie od 200 zł dzien
nie. Dobry obiad kosztuje 150 zł.
M- Karasiówna

Z MIAST I WSI
RZECZ GUSTU
W „Echu Krakowa“ ukazało się na
stępujące ogłoszenie:
„Poszukuje się
reszty jakiegoś dużego owada, zdaj«
się karalucha,
którego sporą głowę
znaleziono w jednej z bułek, kupio
nych w sklepie J. Szelągowej...“. Po
nieważ notatki analogicznej treści oka
żują się w prasie krakowskiej
dość
często, Istnieje podstawa do przypusz
czeń, że zapiekanie w * pieczywie tych
smakowitych owadów jest w Krakowie

zasadą.
MAŁOLEPSZY, A NAWET DUŻO
GORSZY
Na terenie woj. łódzkiego władze
bezpieczeństwa zlikwidowały
¡tatnio
parę grasujących jeszcze ban
abu»kowych. M. inn. ujęto band
Mało
lepszego, pscud. „M urat“ oraz lande
..Kuli“.
KONTROLE N IE M IJA JĄ
BEZ ECHA
Komplet orzekający delegatury Ko
misji Specjalnej w Bydgoszczy ukarał
53 spekulantów grzywnami w wysoko
ści od 1.000 do 150.000 zł.
PÓŁTORA ROKU N IE M U S I
KŁOPOTAĆ SIĘ G W IK T
'r
I OPIEKUNEK
Andrzej Pluta, główny sprawca kra
dzieży garbnika z magazynów Lloyda
w Bydgoszczy, wysłany został na 18
miesięcy do M ilędna.
PPR I PPS W G R U D ZIĄ D ZU
R A D Z I NAD PO GŁĘBIENIEM
W SPÓŁPRACY
W Grudziądzu odbyła się konferen
cją miejskiego aktywu PPR j PPtk

NIEdnZĘuOWA IA b ELA H IG a Ar TCÜ
9 -ty dzień ciągnienia *V-e| Klasy
5 0 te

Jubileuszowe) to te m

Wygrana 500.000 aj aa Nt Nr 64524
(padła w Legnicy), 64666 (padła w Ło
dzi)

Wygrane po 100.000 zł Nr Nr 9824
22745 27860 46648 37521 49138 69382
Wygrane po 20.000 zł na Nr Nr
13203 32668 82830 35053 38215 4(7777
41395 48632 50409 51355 58331 59078
67447 6771I 70962 72463 72496,
Wygrane po 10.000 zł na Nr Nr
225 593 777 3112 3625 4581 5438 582!
6772 6889 7253 8047 8968 9655 9859
10480 13446 13579 13583 13995 15657
15798 16091 ¡6127 17992 18408 18538
18962 20072 20608 21597 21848 23384
24496 24503 24726 24900 25189 25379
27828 28239 29077 29103 29800 30762
31673 37009 37155 37910 39127 40084
40131 10923. 41390 41478 41926 43624
43627 45185 47031 47444 47568 47995
51029 51388 51491 51646 52432 52706
54205 55553 55997 57158 57799 58134
59571 60400 61560 61894 61921 62928
63744 63944 64853 55753 66853 67828
68117 68271 69605 70263 70301 71017.
72072 73623 74976.
Po 5.000 zl.

490 701 1087 1426 1792 1993 2522
3423 4057 4200 6500 8181 8422 8501
9295 9616 9911 10399 11929 12262
12699 12742 12770 13390 13687 14161
14714 15123 15415 15930 17110 18290
18534 18559 20658 21126 21553 22863
22897 23444 24588 24627 24925 26975
27531 27744,29806 29939 30635 31006
31844 32645 33252 33946 34634 34832
35358 35401 35527 35912 35953 37406
38185 38580 39161 39434 39483 39492
39861 40344 40435 40574 40977 41440
41673 42786 42799 43086 43596 44564
45011 46825 46859 48613 "48873 48975
49405 49619 49784 49826 49971 50625
51300 51336 51966 52825 53616 54119
54643 54689 56341 57413 58399 59130
59939 62655 63162 63533 63586 64084
66207 66369 88952 70539 72047 72521
74728.
•

Po 3.000 zł.

87 330 466 1370 1759 2604 4327 5334
5505 6019 6836 6919 6984 9184 9711
10104 10661 11802 11921 12490 12917
13034 13040 13043 14744 14761 14850
14963 15706 16624 16804 17010 19018
20079 21705 21865 23032 25750 26936
27977 28981 29293 29576 31552 33281
33318 35070 35931 37169 38418 39313
39417 40304 41466 41471 41487 42528
42873 43013 43144 43349 45710 45905
46086 46117 46365 46617 47041 48421
51415 51437 52241 52343 52968 53338
53462 53561 54074 54368 55668 56942
57046 57458 58580 59421 59636 59718
60069 60076 60725 60955 61773 62581
63046 63839 66513 67439 67487 69787
69937 74043 74892.

Dalszy dąg wygranych po 2.000 zl
t 3-ego dnia ciągnieni»
70088 104 149 447 739 847 867 872
951 985 71082 083 090 156 186 210 235
418 474 491 563 599 696 842 852 898
72027 146 153 213 268 314 381 403 438
454 504 546 583 614 639 657 717 71S
789 886 926 983 993 996 73037 085 091
127 145 238 307 324 336 *15 513 587
626 640 664 674 691 694 945 961 74014
047 126 143 166 174 246 256 327 469
614 607 707 716 755 74868.
Wygrane po 2.000 zł.
a 4-go dnia ciągnienia
37 196 199 215
228 285300343 419
492 551 737 804829 848 862 888 890
921 999 1036 057143 244 275 278 309
363 370 465 585589 623 662 694 705
784 811 888 902 917 927 2003 080 267
285 3053 * 468 491 723 733 819 833
871 877 907 3008 080 111 128 164 262
264 307326 341 363 408 504 520 567
660 732 912 937 961 4067 168 193 202
203 272329 393 433 441 457 487 689
703 791 867 905 984 5020 025 118 159
163 164 304 313 567 664 670 671 696
706 737 797 914 916 936 6041 060 130
215 246409 445 535 650 696 730 87S
986 988 7002025 040 110 192 381 386
470 530785 794 822 864 905 916 933
8040 200 203 316 329 408 477 543 551
702 771 800 808 866 894 911 955 9007
010 039 154 202 246 325 326423 446
489 391 552 557 662 671 765791 843
907.
10069 111 116 *02 344 361 468 472
489 494 573 639 643 668 833 884 938
948 983 11041 068 153 194 226 227
281 313 380 409 566 626 695747 762
826 914 930 12034 057 272 332 337
37! 390 403 437 491 553 646 648 690
772 944 13011 032 078 144 169 184
235 298 312 361 406 440 655 666 738
776 881 896 14117 182 274 278 295
413 461 512 635 701 703 763 787 807
897 911 945 976 15010 080 100 162
324 378 390 453 496 556 669 673 898
16015 021 041 194 232 236 246 253
411 460 567 616 661 795 830 860 955
999 17028 098 113 132 180 287 243
355 483 488 523 572 575 709 741 852
927 950 18059 144 181 207 435 540
549 594 606 625 773 992 19010 068
096 121 148 236 635 655 669 755 775
778 865 897 924 927 995..
20024 025 048 J33 148 179 299 303
319 395 405 500 729 798 826 837 21002
114 137 180 192 227 266 282 299 398
439 455 484 502 758 819 902 934 972
987 22028 070 086 089 230 296 378 427
498 511 691 704 742 751 797 836 938
964 23023 151 157 242 261 274 280 293
301 332 365 387 448 514 537 566 587
615 655 738 742 905 923 930 24085 144

Dalszy dąg wygranych po 2..000 zl podany

będzie jutro

Nowość w Gdyni
Wesołe
Miasteczko
W niedzielę dnia 17 sierpnia 1947 r. otwarte zostało

Wesołe

Miasteczko w Gdyni przy u l Abrahama o godz. 14-ej. Jeżeli
chcesz zabawić się wesoło korzystaj z okazji.
Szereg najbardziej atrakcyjnych imprez.
Gwarantuje się przyjemne spędzenie czasu.
Skiber — Rakieta — Fala — Gąsienica — Karuzela łańcusz

Sąd Okręgowy w Olsztynie obwiesz
cza, że Mackiewiczów* Genowefa wyto
czyła powództwo o rozwód przeciwko
Mackiewiczowi Bolesławowi, uleżanemu
z miesca pobytu, którego kuratorem w y
znaczono adw. Jasińskiego Zbigniewa,
zam. w Olsztynie ul. Stalina 30.
(Sprawa C 117/47).
Wiceprezes
2152
Sądu Okręgowego

CENTRALA H ANDLO W A PRZEMYSŁU
DRZEWNEGO
zaangażuje niezwłocznie:
Zastępcę Kierownika Wydziału Flnan.
sowego.
Referenta Budżetowego.
2 rachmistrzów,
1 urzędnika do prowadzenia listy płac.
1 likwidatora (kę).
Referenta Działu Wlndykacyjnego.
2 buchalterów.
Pracownicy rutynowani
zgłoszą się
z podaniem i życiorysami, Warszawa,
ul. Chmielna 57.
‘
,
,
2164
SPÓŁDZIELNIA PRACY
PRZEMYSŁU GRAFICZNEGO
w W-wie, Al. Jerozolimskie 85, tel 87-023
Wykonuje wszelkie prace sposobem:
OF SETO W YM
FOTO -O FSETO W YM
Etykiety
Pocztówki wielobarwne
Plakaty
Portrety,
Kartony
Prospekty
Blankiety ‘
Mapy
Etykiety tłoczone
KUSZE DRUKARSKIE:
KRESKOWE I SIATKOWE
2144

OGŁOSZENIE
Okręgowy Oddział Spożywczy „SPO
ŁEM “ w Warszawie zawiadamia, że
z dniem 18 sierpnia br. zostaje urucho
miona H U R TO W N IA T Y T O N IO W A przy
ul. Grochowskiej N r 331. Wszyscy przyna
leżni do Hurtowni odbiorcy prószeni są o
pobieranie z dniem 18 sierpnia br. wyro
bów tytoniowych z Hurtowni Grochów,
2119

Ogłoszenie a p rzem ian
Warszawska
Dyrekcja
Odbudowy,
Chocimska N r 35, II piętro, ogłasza prze
targ nieograniczony na wykonanie robót
budowlanych remontowych w gmachu
Akademii Nauk Politycznych przy ul. Re
ja N r 7.
Oferty należy składać do dnia 27.VHI.
1947 r, .do godz. 10. w Warszawskiej
Dyrekcji Odbudowy, do skrzynki oferto
wej.
Bliższych informacji udziela Wydział
Zleceń W.D.O. ul. Chocimska Nr 35, II
piętro, pokój Nr 8 w godz. od 9 — 12,
gdzie też mogą oferenci otrzymać ślepe
kosztorysy oraz warunki przetargowe za
zwrotem kosztów w sumie zł 270.
2156

SPÓŁDZIELNIA GOSPODARCZA
ZW IĄZKU W ALKI M ŁO DYCH
Warszawa, Dworkowa 3
poszukuje:
wykwalifikowanego fachowca na kie-,
rownlctwo ogólne Fabryki Metalowej
przy ul, Targowej 44. Zgłoszenia z wnio
skiem, życiorysem i podaniem na piśmie
w Centrali — Dworkowa 3.
2159

kowa duża. Klinolina, karuzela dziecinna, huśtawki duże i małe.

Wywrotki. Gabinet złudzeń. Gabinet śmierci.
Czynne

codziennie

od godz.

PRZETARG

16-ej w niedzielę i święta

od

godz. 14-ej do 22-ej m. 30.
Wstęp na teren Wesołego Miasteczka bezpłatny,
dso.pu

2146

= OGŁOSZENIA DROBNE=
U N IE W A Ż N IA M zgubio
ną legitymacją, wydaną
przez Komisją Specjalną
Delegaturą w-»ką na na
zwisko Sawicki Włodzi
mierz.
2150

UW AGA!
poszukujemy
każdą ilość kleju skór
nego oraz kostnego, pła
cąc
ceny
przystępne.
Szczecińska Fabryk* Je
lit, Szczecin, ul. Kard.
Hozjusza 4 .
2147

BUCHALTERA oraz ogrodnlka pszczelarza
BORENSZTEJN
JUDA
na majątek poszukuje
LAZAR
ur. Warszawa
my od zaraz Z.G. Z.W.M.
inż.
Politechniki
Warszawa, Dworkowa 3 1912,
2017 Warszawskiej, syn właś
ciciela
składów żelaza,
Twarda 41, Plac P a r y
U N IE W A Ż N IA M ' zagu sowski 23, 1945 r. praco
bioną kartą rejestracyj wał Bydgoszcz. O najną RKU, Szczecin, wyd. minimalniejszą
nawet
4.3.1946 r. T. Cichocki. wiadomość łaskawie pro
2087 si siostra.
Borensztejn,
Biuro Ogłoszeń, Daszyń
2020
FOTOGRAFIE
nagrob skiego 16.
kowe (porcelanowe) w y
konywa
„El-Cha-Film“.
Jerozolimskie 27. Prowin
f f
cją iniormujemy listow
nie.
1296

P A L A R N IA K A W Y
„Nowe Indie"
Kawa, Herbata,
Kakao, Towary Ko
lonialne
Szczecin,
Al. M. Buczka 36,
Tel. 544
2149

Najstarsze kolektury
J. DZIER ŻA N O W SK I
i
A. W OLANSKA
znów na Nowym
Swiecie 30
Szczęśliwe losy
1 klasy są Już do
nabycia
P.K.O. 1—5834
2151

Trybuno Wolności”
T y g o d n i k PPR

Ubezpieczainia Społeczna w Żyrardo
wie, ul. Hulki - Laskowskiego 3, ogłasza
przetarg na budowę domu lecznictwa
i administracji przy ul.' 16Sierpnia róg
Ziemowita w Sochaczewie.
Bliższe informacje oraz kosztorys moż
na otrzymać w Centrali Ubezp. Spot.
w Żyrardowie, ul, Hulki-Laskowskiego 3.
Oferty należy nadsyłać w zalakowanej
! kopercie z napisem :„Oferta na budowę
domu lecznictwa, ul. 16 Slemnia róg Zie
mowita w Sochaczewie". Oferty należy
składać do dnia 1 września br. do godz.
10 rano, gdzie w tymże samym dniu
o godz. 11-ej nastąpi otwarcie.
a) do oferty należy dołączyć kwit o
wpłaceniu w Sochaczewie na konto
Ubezp. Społ. w Żyrardowie wa
dium przetargu w wysokości \%
sumy oferowanej.
b) numer karty rejestracyjnej przed
siębiorstwa przemysłowego.
Ubezpieczainia Społeczna w Żyrardo
wie zastrzega sobie prawo oferenta nie
zależnie od oferowanej sumy oraz unie
ważnienie przetargu 1 prawo uznania że
przetarg nie dał wyniku bez podania po
wodu i ponoszenia odszkodowania z tego
tytułu
Ubezpieczainia Społeczna
2153
w Żyrardowie

Ogłoszenie o przetargu
Miejskie Zakłady Komunikacyjne w
Warszawie ogłaszają przetarg nieograni
czony na dostawę:
12.545 kg artykułów malarsko - lakier
niczych i
5.000 arkuszy papieru ściernego wodo
odpornego.
(Wadium 2% sumy oferowanej).
Szczegółowe podkładki do przetargu
można otrzymać w Wydziale Zasobów
MZK ul. Młynarska 2, w godzinach urzę
dowania.
Oferty w zapieczętowanych kopertach
bez znaków firmowych z napisem „Prze
targ na dostawę artykułów lakierniczych“
należy składać w Sekretariacie M ZK w
skrzynce przeznaczonej dooiert do dnia
6.IX-1947 r. do godz. 7.30.
Otwarcie ofert nastąpi w tymże dniu o
godzinie 8.
2161

Ogłoszenie e przetargu
nieograniczonym
Państwowa Centrala Handlowa, Od
dział Wojewódzki w Łodzi, ulica Piotr
kowska 98, ogłasza przetarg nieograni
czony na wykonanie robót remontowych
Bliższych informacji oraz ślepy koszto
rys otrzymać można w Dziale Ogólnym
P.G.H. w Łodzi, ul. Piotrkowska 98.
Oferty odpowiadające treści kosztory
su, w zalakowanej kopercie z napisem
„Oferty na roboty remontowe w lokalu
przy ul. Piotrkowskiej 98“ należy skła
dać do dnia 23 sierpnia 1947 r. pod w y
żej wskazanym adresem, gdzie również
w tym samym dniu o godz. 11-tej nastąpi
otwarcie ofert.
Do oferty należy dołączyć:
a) kwit wpłaconego w kasie Państwo
wej Centrali Handlowej przy ul.
Kilińskiego 88 wadium przetargo
wego w wysokości 2%t sumy oferto
wej, względnie dowód zwolnienia
od obowiązku składania wadium.
b) Odpis świadectwa przemysłowego
upoważniającego do wykonywania
robót.
Państwowa Centrala Handlowa zastrze
ga sobie prawo wyboru oferenta, podział
robót między kilku oferentów oraz unie
ważnienia przetargu, prawo uznania, że
przetarg nie dał wyniku bez podania po
wodów i ponoszenia jakiegokolwiek od
szkodowania.
2157

Ogłoszenie o przetargu
Warszawska Dyrekcja Odbudowy, Oko
cimska 35. II piętro, ogłasza przetarg
nieograniczony na wykonanie remontu
dźwigu osobowego (dźwig lewy we
wspólnym szybie) w budynku przy ul.
Kopernika Nr 36/40.
Oferty należy składać do dnia 26.V IH
1947 r, do godz. 10 w Warszawskiej
Dyrekcji Odbudowy, do skrzynki ofertowej.
Bliższych informacji udziela Wydział
Zleceń W .D.O. u l Chocimska Nr 35, II
piętro, pokój Nr 8, w godz. od 9 — 12,gdzie też mogą oferenci otrzymać ślepe
kosztorysy oraz warunki przetargowe za
zwrotem kosztów w sumie zł 190.
2160

Poważna Instytucja Handlowa poszu
kuje do pracy od zaraz na Warszawę
i prowincję:
a) specjalistów branży ziemiopłodów,
w szczególności: zbożowców, j«Jczarzy, warzywników, owo carzy,
obznajmionych i doświadczonych w
dziedzinie skupu — sprzedaży ora«
z organizacją placówek samodziel
nych,
b) somodzłelnych buchalterów.
Oferty z własnoręcznie napisanym ży
ciorysem, odpisami świadectw i referen
cjami — kierować do Biura Ogłoszeń
i Reklam- PAP, Warszawa, ul. Młodzieży
Jugosłowiańskiej 11 suh. „GBR“.
2082

Przetarg nleogrnnlesony
Wydział Administracyjno - Gospodar
czy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publlcz
nego ogłasza przetarg nieograniczony na
dostawę.
1.000 kg pasty bezbarwnej do podłóg
gat. I-szy.
Oferty należy składać w Biurze Przepu
stek Ministerstwa Bezpieczeństwa Public/nepo przy ul. Koszykowej nr 10 do
dnia 25 sierpnia 1947 r.
Otwarcie ofert nastąpi w dnłu J6 sier
pnia br.o godz. 12-ej.
W ydział Administracyjno - Gospodar
czy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publlcz
nego zastrzega sobie prawo dowolnego
wyboru oferenta oraz unieważnienia przt
targu bez podania przyczyn i ponoszenia
jakichkolwiek odszkodowań.

nor

Ogłoszenie i przstargn
Kuratorium Okręgu Szkolnego Szcze
cińskiego w Szczecinie ogłasza, że aą
wolne posady nauczycieli w gimnazjach
i liceach ogólnokształcących
— matematyki — w Białogrodzle,
Choszcznie, Dębnie, Drawsku, Gryfinie,
Kołobrzegu, Lobezie, Sławnie, Słupsku,
Wałczu, z fizyką w Szczecinki!,
— biologii — w Gryficach, KołobrzeŁobezle, Słupsku, Szezecnku;
— fizyki — w Choszcznie, Drawsku,
Gryfinie, Kołobrzegu i Sławnie;
— chemii — w Drawsku, Gryfinie i
Lobezie;
— geografii — w Myśliborzu i Szczecinku;
— jez. polskiego — Białogrodzle, Ko
łobrzegu, Nowogardzie, Gryficach, Gryfi
nie, Myśliborzu i Słupsku;
— historii — w Gryficach i Szczecin
ka;
•— jęz łacińskiego — w Szczecinie
(męsk.), Gryfinie, Świnoujściu ( ze jęz. pol
skim) i w Szczecinku;
— jęz. angielskiego — w Białogardzie,
Dębnie, Myśliborzu (z jęz. franc.), Świno
ujściu i Gryficach.
Wymagane kwalifikacje: studia uni.
wersyteckie lub Instytut Pedagogiczny w
latach szkolnych 1927/28 w wyjątkowych
wypadkach niepełne kwalifikacje.
— wychowania fizycznego i przysp.
wojsk. —■ w Białogardzie, Drawsku, Ko
szalinie, Starogardzie, Dąbin k. Szczeci
na i Świnoujściu.
— zajęć prak. z rysunkami — w Biało
gardzie, Gsyficach i Koszalinie.
Wymagane kwalifikacje:
C.I.W.F. lub
P.I.R.R.; conajmniej jednak W .K.N. z
praktyką w szkolnictwie średnim.
Podanie z życiorysem, wymienieniem
kwalifikacji j opisem przebiegu służby kie
rować należy bezpośrednio do Dyrekcji
Państw. Gimnazjum Ogólnokształcących
w odnośnych miastach.
Wolne są także stanowiska Dyrektorów
Gimnazjów, wzgl. zastępców Dyrekto
rów. Podania kierować należy drogą
służbową do Kuratorium Okręgu Szkol
nego w Szczecinie.
'
Kuratorium Okręgu Szkolnego
Szczecin
Naczelnik Wydziału
2154

Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwo
wych we Wrocławiu ogłasza przetarg
nieograniczony na następujące roboty bu
dowlane:
1. Remont biura magazynu zasobów
na stacji Wrocław Główny.
2. Odbudowa
hal
peronowych na
dworcu głównym we Wrocławiu.
3. Remont magazynu Nr 9 w Warszta
tach Elektrotechnicznych na stacji
Wrocław — świebodzki.
4. Remont 2 budynków mieszkalnych
w Brochowie przy ul. Lwowskiej
N r 7 i 14.
5. Remont domu mieszkalnego przezna
czonego na biura przy Warsztatach
Elektrotechnicznych na stacji W ro
cław — świebodzki.
6. Remont budynku podstacji transfor
matorowej na terenie MOjeizaiBAi
Elektrotechnicznych na stacji W ro
cław — Świebodzki.
7. Roboty remontowe w umywalni i
szatni w budynku administracyjnym
na stacji Wrocław — świebodzki.
8. Remont budynku mieszkalnego na
stacji Głęboka Śląska.
Oferty oddzielnie na każdą robotę i w
oddzielnych zalakowanych kopertach z
napisem jak w punktach od 1 do 8 należy
składać do skrzynki na oferty umieszczo
nej w gmachu Dyrekcji na parterze obok
pokoju informatora: na roboty wymienio
ne w punkcie 1, 2, 3 i 4 do godz. 10,
dnia 25 sierpnia, a na roboty wymienione
w punkcie 5, 6, 7 i 8 do godiz. 10 dnia
27 sierpnia 1947 r. Do ofert winien być
dołączony kwit na wpłacone wadium w
Kasie Dyrekcyjnej w wysokości 1.5%,
(półtora procenta) sumy oferowanej.
W wypadku nieprzyjęcia oferty złożo
ne wadium zostanie zwrócone. Otwarcie
ofert ria roboty wymienione w pozycji 1>,
2, 3, i 4 nastąpi o godz. 10 dnia 25 sier
pnia br., a na roboty wyszczególnione w
pozycji 5, 6, 7 i 8 o godz. 10 dnia 27
sierpnia br. w pokoju Nr 200 na !I piętrze
w Gmachu Dyrekcji. Informacje i załącz
niki ofertowe można otrzymać w pokoju
Nr 223. Dyrekcja zastrzega sobie prawo
wyboru dowolnego oferenta albo unieważ
nienia przetargu bez podania przyczyn
oraz ponoszenia jakichkolwiek odszkodo
wań.
Dyrekcja Okręgowa
Kolei Państwowych
we Wrocławiu
2137

r S fr. g

Bojownicy prawdy, postępu i nauki
Uczeni na srebrnym ekranie
Wśród bohaterów radzieckie
go ekranu i radzieckiej sceny,
przedstawiających ludzi różnych
zawodów, stanowisk
i wieku,
istnieje postać, która przyciąga
uwagę. Raz jest to człowiek
młody, innym razem zgrzybiały
starzec, ale zawsze spokojny du
chem, nieprzejednany, gorący o
brońca i uduchowiony ~ poszuki
wacz prawdy.
Jest to uczony, odkrywca no
wych dróg w historycznym dążę
niu do naukowego i techniczne
go postępu.
Nauka dla radzieckiego czło
wieka jest jedną z podstaw ży
cia i jedną z podstaw rozwoju
ustroju socjalistycznego. Wczo
rajszy pastuszek, dziś staje się
uczniem Instytutu Rolniczego. By
ły kowal zdobywa szczebel po
szczeblu stopień doktora nauk
technicznych. Sanitariuszka wiej
skiego szpitala w latach dojrza
łości wchodzi we wrota kliniki
uniwersyteckiej
jako
profesor
medycyny.
Temat wałld o naukę przeciw
ko wszelkiego rodzaju przeszko
dom, hamującym rozwój postępu
naukowego, jest jednym z naj
ważniejszych tematów radziec
kich pisarzy, dramaturgów i sce
narzystów.
Przed dziesięciu laty temat ten
znalazł dobitny wyraz w sztuce
i filmie, poświęconym jednemu
z najbardziej zasłużonych dzia
łaczy w dziedzinie nauki rosyisktej — wielkiemu uczonemu —
badaczowi przyrody, Klemensowi
Tm iriazew ow i. Sztuka nazywała
się „Profesor Poleżajew“, a film

Odpowiedzi Redakcji
OB. A. PSTRĄG. Choć Wasz apel nie
.fest odosobniony, w te j chwil! nie mołżemy konkretnie odpowiedzieć.
„UJAW NIO N Y t - ZDEMOBILIZO
WANY“ . Ne możemy Wam pomóc w
znalezieniu pracy.
OB. B. PRZYTUŁA. Wasz projekt,
aby opublikować w naszym piśmie foto
grafie przestępców niemieckich, apro
bujemy i po przezwyciężeniu pewnych
trudności technicznych postaramy się go
zrealizować.
OB. K. M ARIAN — OTWOCK. W
sprawie repatriacji ze Związku Radziec
kiego należy się zwracać do Minister
stwa Spraw Zagranicznych w Warsza
wie) ul. I Arm ii 23, Wydział Kon
sularny.
‘ ’

„Delegat Floty“. Obydwa utwory
Obraz radz;eckiego uczonego, czurina — uczonego samouka —
odniosły olbrzymi sukces w Zwi; który nie jest dziwakiem i odlud- który stał 6ię potem jednym ze
zku Radzieckim, a sztuka wzno kiem w wielkim mieście, lecz znanych na całym świecie selekwiona niedawno w jednym z mocno kocha życie we wszyst cjonistów i wielkim nowatorem
teatrów moskiewskich, przyciąga kich jego przejawach, znalazł w kulturze ogrodniczej. Obydwa
publiczność z taką 6amą silą, jak swój wyraz w wesołej komedii utwory pokazują, co może stwo
przed dziesięciu laty.
muzycznej „Wiosna“, granej z rzyć w warunkach
radzieckich
Tim iriazew był przez długi o- olbrzymim
powodzeniem w ki genialna myśl ludzka i głębokie
kres czasu czołowym człowie nach moskiewskich, (reżyserem oddanie idei w walc© o twórczą
kiem swej epoki. Nadawał kie jest laureat
premii stalinow przemianę przyrody.
runek rewolucyjnym
nastrojom skiej, Grigorij Aleksandrów).
Zasadniczy rozkwit naukowej
Święto sportowe to Mosßwfe
studenteni carskiej
Rosji. Z a 
Obecnie w jednym z moskiew działalności Miczurina nastąpił
wzięcie
walczył z reakcyjnymi skich atelier filmowych znajduje dopiero po Rewolucji Paździer
urzędnikami, a w okresie Wiel się na ukończeniu nowy film po nikowej, wtedy, gdy prace jego
kie] Rewoluid
Październikowe, święcony życiu • działalności wy ocenił i naród i rząd. Jego ro
— jawnie przeszedł na 6tionę bitnego rosyjskiego geografa i dzinne miasto Kozłow przemia
radziecką. /
podróżnika Mikołaja Miklucha - nowane zostało na Miczurińsk.
_ W ostatnich latach swego ży Makia ja (1846 — 1888). Odkry W kraju powstał olbrzym’ ruch,
po wy zrzeszający wszelkiego rodzaju
c!a,
gdy młoda Republika Ra cia i podróże Maklaja
dziecka w zajadłej walce odpie spach Pacyfiku i Oceanu Indyj selekcjonistów — ludzi, którzy
rafa ciosy zagranicznych i we skiego zdobyły mu światową w praktyce stosują i prowadzą
wnętrznych wrogów,
profesor sławę: w zatoce Nowej Gwinei nadal dzieło wybitnego uczone
Tim !r?azew jednogłośnie wybra jedno z wybrzeży nosi nazwę go.
V M iędzynarodow y Tatrzański Raid gdzie zostaną przygotowane do „6-ciony zosta> deputowanym Rady M aklaja. W filmie pokazane zo
Akcja zaczyna s'ę przed Re
życie rosyj wolucją.
Moskiewskiej. W sztuce i na fil stanie bohaterskie
Miczurin
występuje M otocyklow y m am y ju ż za sobą. Raid dniów ki“. Rozbita „Jaw a“ Bruna ró w .
ten, będący generalną próbą naszych
mie zdarzenia tę przeniesione zo skiego podróżnika, jego wielkie jako dojrzały człowiek, którego najlepszych zawodników przed czeka nież będzie napraw iona, gdyż silnik
nie doznał uszkodzeń.
stały do Leningradu, ale ich za oddanie nauce, jego przyjaźń z zna już cały świat. Odrzuca on jącą ich „6-ciodniówką‘‘ w Czechosło
Jazdy: Bruna, Dąbrowskiego, Jan
odkrytych
krajów, propozycje wyjazdu do Ameryki w acji, pozw olił wysunąć cały szereg
sadniczy sens, ukazujący świetla tubylcami
kowskiego, W ikaryjczyka, Markowski©
teoriami i pozostaje w kraju rodzinnym, wniosków.
ny obraz uczonego i bojownika, walka z reakcyjnymi
go i Zym irskiego zagranicą możemy
Okazało się, że m am y świetnych za się nie wstydzić. W „6-ciodniówce“
oddany został z.olbrzym im arty niemieckich pseudouczonych.
by służyć
swemu
narodowi.
Wybitnym
dziełem,
wszech Widz widzi nieprzejednanego, za wodników, b raku je nam natomiast walczyć będą zespoły 8 państw, m ię
stycznym prawdopodobieństwem.
maszyn. W raidzie w idzieliśm y najroz
Temat uczonego znalazł cieka stronnie ukazującym obraz uczo pałczywego i przekonanego o ma i i.szą zbieraninę motorów, przew aż dzy n im i: Francja, W łochy, Holandią,
A ustria i Szw ajcaria — a w ięc pań
we rozwiązanie w powieści w y nego — myśliciela, bojownika i swym zwycięstwie nowatora — nie starych typów. Wszystko to powo stwa, posiadające sport m otorowy na
li
„w
ykańcza
się“
i
z
ro
ku
na
rok
jest
bitnego uczonego radzieckiego wielkiego badacza przyrody, jest entuzjastę, który dąży do tego
najwyższym poziomie. M im o to, jeste
z zwycięstwa na przekór wszyst gorzej.
Leonida Leonowa — „Skutarew- sztuka i scenariusz jednego
śmy dobiej myśli, co do naszych za
Uruchom ienie k ra jo w e j produkcji wodników. W stydu na pewno nam nie
reżyserów kim przeciwnościom.
skij“. Powieść ta została na najbardziej znanych
przyniosą.
(D)
stępnie przerobiona
na sztukę radzieckich Aleksandra DowżenZdjęcia do filmu kręcone są zm ieni zasadniczo sytuację. Masowa
powinna objąć m otory o Iiteatralną. Sztuka- przez dług' o- <o. Zarówno sztuka, jak i przy w rodzinnych stronach Miczuri produkcja
trażu do 130 ccm i do 250 ccm. W y 
którego na, w jego wspaniałej szkółce stępujący w i-aidzie team polskich
kres czasu grana była z wielkim szły film, do kręcenia
powodzeniem na scenie moskiew Dowżenko już przystąpił, noszą drzewnej.
S H L 98 (produkcji h u ty „L ud w ików “),
sk ego Małego Teatru Akademie ytul: „Zycie w kwiatach“. Sztu
Sztuka Dowżenki wystawiona w ypadł nadspodziewanie dobrze. Raid
J A D W IG A W A J S G K Ę T K IE W IC Z ,
kiego.
ka i scenariusz opowiadają
o zostanie na scenach szeregu b ył przecież b. ciężką próbą d la m a najlepszą dyskobolka polska i dwu
szyny (ok. 50 proc. trudnego terenu),
Do tego samego okresu odno życiu i działalności Iwana , M i teatrów w całym kraju.
a jed nak S H L -k i w ytrzy m a ły tę pró krotn a olim p ijka, w stąpiła w związek
małżeński z ob. Tadeuszem M arcinkie
bę bez zarzutu.
si się głośna niegdyś sztuka
wiczem. „Głos L u d u “ składa nowożeń
laureata i premii stalinowskie!]
W raidzie startow ało rów nież .8 com serdeczne życzenia.
»Jaw “ 250 ccm. N a sześciu 9-konnych
Aleksandra Korniejczuka „Pla
W K O B IE C Y M m e c z u t e n i s o 
jechali Polacy, n a dwóch 11-konnyeh
ton Kreczet“ — o młodym ra
—zawodnicy czescy: H aloupka i K lim t. w y m o puchar W ightm ana, rozgryw adzieckim chirurgu, który odważ
M im o to, że w „Jaw ie“ Zymirśkiego nym obecnie w N ow ym Jorku między
nie i śmiało przezwycięża w
w yleciały szprychy, że H alo u pka u r A n g lią i U S A , pierwsze w y n ik i b yły na
swych poszukiwaniach i ekspery
w a ł ham ulce — m usim y stwierdzić, że stępujące: H a rt (U SA ) — H ilto n (A n
na
pozór d elikatn a maszyna ta w y trzy glia) 4:6, 6:3, 7:5; Osbom e (U SA ) —
mentach gnuśność i n;ewiarę
Mecz piłkarski Śląsk—Łódź o puchar
Pierwszą bramkę zdobywa Łódź w m ała ra id b. dobrze. N a polskie tere Menzies (Anglia) 7:5, 6:2; Brough,
otaczających
go
autorytetów. im, śp. Kałuży, zakończył się ’wyniktem 5 minucie ze strzału Hógendorfa. W ny konieczne są jed nak w „Jaw ach“ Osbome (U SA ) — Bostóck, M ilto n (A n
Sztuka ta, wystawiona po raz remisowym 3:3 (2:1), mimo przewagi 25 minucie Cieślik zdobywa drugą bram pewne przeróbki, ja k np. danie tw ard  glia) 6:1, 6:4.
pierwszy przez Moskiewski.Teatr i lepszej techniki piłkarzy śląskich. kę dla Śląska, a po przerwie ten sam szych sp ira li am ortyzacyjnych w przed
EUGENIUSZ GRINGAUT („Rezerwy
częścią drużyny śląskiej była graćż strzela 3 bramkę, Śląsk prowadzi nim i tyln ym kole (oba koła są w
Artystyczny, ponownie pojawiła Najlepszą
Pracy“ ), najlepszy radziecki motocykli’
:omoc, w której w yróżnił 6ię Gajdzlk 3:1. W 9 minucie Cichocki po „centrze“ w „Jaw ie“ resorowane), przeprow a
sta, ustalił nowy rekord okręgowy, prze
się na scenie w Moskwie, a suk
Piec II. Atak po przerwie grał . słabiej Marciniaka zdobywa drugą bramkę dla dzenie w y że j r u r wydechowych i pod
jeżdżając 50 km w czasie 18:50,2 m in„
ces, jaki osiągnęła dowiódł, że niż w pierwszej połowie meczu.
Lodzi, a w 27 minucie 3.
niesienie trochę w górę podnóżka od co daje przeciętną szybkość 159,29
W zespole łódzkim wyróżnili się: pra
Zawody prowadził niezbyt pewnie sę hamulca. Szprychy rów nież muszą być km/godz.
wytrzymała ona działanie czasu.
wy obrońca Włodarczyk, skrzydłowy dzia Cerba z Opola, którego część nie mocniejsze. S iln ik „Jaw y“ jest dosko
Po wojnie, radzieccy scenarzy Hagendorf i środkowy napastnik Ci
ŚLĄSK DOLNY — POMORZE, mec*
sfornej publiczności obrzuciła... jabłka nały, maszyną m a „zry w “ i szybkość.
ści i dramaturdzy z jeszcze więk chocki.
bokserski, rozegrany we Wrocławiu, za
mi. Widzów na meczu było 20.000.
szą uwagą odnoszą 6ię w swo
Wiceprezes F IC M , inż. Rechsiegel, kończył się zwycięstwem Pomorza 'w
w yra ził przekonanie, że w ro ku p rzy stosunku 9:7. Punkty dla Pomorza zdo
jej twórczości do tematu uczo
szłym na R aid T atrzański przybędą byli: Gumowski (w. musza), Piotrowski
nego i jego walki o naukę. Po
specjalni wysłannicy fa b ry k i „Jaw y“ (w. piórkowa), Paliński (w. półśrednia,
wodzenie filmu „W imię życia“,
dla celów techniczno-badawczych.
remis), Pollak (w. półciężka) i Zmorzyń
opowiadającego o upartym dążę
— M acie doskonałych jeźdźców, po ski (w. ciężka).
n!u młodego uczonego radziec
siadających naw et za dużo b raw u ry
KS „LE C H IA “ , 12-krołny mistrz Pol
W ostatnim dniu sportowych igrzysk Kalisz), yf. wadze muszej — Bednarek
ale nie macie sprzętu. Wasz raid jest
kiego, który był w przededniu od włókniarzy w Łodzi odbyła się wjspania- (Łódź),
w wadze koguciej — Prymus z uw agi n a dużą ilość ciężkiego tere ski w hokeju na trawie, został niespo
krycia naukowego o olbrzymim !a defilada, w której wzięło udział ponad (Częstochowa), w wadze piórkowej —
dziewanie wyeliminowany w przedbojach
nu — b. tru d ny i byle ja k i m otor tej
praktycznym znaczeniu pobudzi 1.000 uczestników. Następnie rozegrano Grynia (Łódź), w wadze lekkiej — Ma próby n ie w ytrzy m a — powiedział on. do finału. KS „Lechia“ przegrał z KS
„Gniezno“ .
zur (Łódź), w wadze półśredniej —
ło autorów scenariusza do stwo zawody lekkoatletyczne.
I rzeczywiście tak było. Z praw d zi
W siatkówce żeńskiej
mistrzostwo SzCzaplńsk! (Łódź), yf wadze średniej —
GOTTFRIED VON GRAMM, najwy
rzenia specjalnego wariantu te zdobyła „V ictoria“ (Częstochowa); w
Trzęsowski (Łódź), w wadze półciężkiej w ą radością w idzieliśm y na raidzie w bitniejszy niemiecki tenisista z okresu
go filmu, przeznaczonego na koszykówce żeńskiej — „Zjednoczone" — Urzędowicz (Łódź) j w wadze cięż charakterze obserwatorów dyr. B lal- przedwojennego
przyjął obywatelstwo
tona z Centr. Żarz. Motoryz. i ppłk.
scenę teatralną. Sztuka ta pod (Łódź); w siatkówce męskiej — „Lenko" kiej — Jaskóła (Łódź).
Solskiego,
zastępcę szefa
Depart. szwedzkie. Cramm trenował ostatnio
(Bielsko);
w
koszykówce
męskiej
—
tytułem „Wierność“, grana- jest
Do finałowej walki o mistrzostwo pił Służby Samochodowej. Raid obudził szwedzką drużynę dayiscupową. Von
„Legia“ (Krosno).
Gramm przed wojną, będąc zamieszany
karskie włókniarzy zakwalifikowały się więc zainteresowanie.
obecnie w jednym z teatrów
Mistrzostwa bokserskie zdobyli: w wa . „Legia* (Krosno) j „Lechia“ (Toma
w podobne sprawy co Tilden (obyczajo
moskiewskich.
dae papierowej
Sergaia („Bielarnia“ szów).
Obecnie 6 „Jaw “ polskich zaw odni

< 5 1 .0 3 ? S M B f W r e

Refleksje poroldowe
Samy dobrych zawodników

ale brak nam maszyn

( To i owo w sporcie")

lie s p o d z ie w n n y r e m is

Ś lą s k — Ł ó d ź 3 : 3 (2 : 1)

O puchar im. śp. Kałuży

Defilada 1000 włókniarzy-sportowców
na igrzyskach w Lodzi

- • Po eoS ty wlazł do trum ny t
- Przyzwyczajam się powoli do
Tmitrei.
rys. Jan Lenica

ków musi

RICHARD WRKàHT

SYNAMERYK!
PRZEKŁAD HTAKOy MELCER

Dziennikarze zam ilkli. Bigger widział na ich
twarzach zdumienie. Niektórzy ¡nie pożądali
dalszych wiadomości: wypadli z piwnicy tele
fonować swoje wrażenia do gazet.
—- M yśli pan, że to sprawka komunistów?
— Nie wiem, nikogo nie oskarżam. Przeka
zuję tę wiadomość publicznie, aby ci, którzy
ją porwali, zrozumieli, iż otrzymałem ich list.
Jeśli m i oddadzą córkę, nie będę nikogo ścigał.
— Czy pana córka była z nim i w jakich sto
sunkach?
— Nic o tym nie wiem.
— Czy pan zabronił córce zadawać się z tym
Erlonem?
— Mam nadzieję, że jedno nic nie ma do
drugiego.
— Czy pan sądzi, że on jest w to zamieszany?
— N ie wiem— A czemu kazał go pan wypuścić?
— Bo kazałem go aresztować, zanim otrzy
małem ten list.
— Sądzi pan, że zwróci dziewczynę będąc
na swobodzie?

— Nie wiem. Nie wiem, czy to on ją porwaŁ
¡wiem tylko, że pragniemy, pani Dalton i ja,
żeby córka została nam zwrócona.
— To czemu kazał go pan zwolnić?
— Bo nie mam żadnych dowodów przeciw
ko niemu — odrzekł z uporem Dalton.
— Panie Dalton, niech pan wyciągnie rękę
z listem, jakby pan kogoś wzywał, o, tak. Do
skonale. Pani też, pani Dalton. Okej. Chwi
leczkę.
Bigger znowu zobaczył połysk srebrzystych
gruszek, państwo Daltonowie stali na scho
dach, ona w bieli, on z listem, oczy m iał wpa
trzone prosto na przeciwległą ścianę. Bigger
usłyszał cichutki pomruk ognia pod kotłem i
zobaczył, jak dziennikarze zmieniają klisze.
Reszta stała wokoło, skrobiąc nerwowo w swo
ich notesach.
Znów zabłysły srebrzyste, kauczukowe gru
szki i Bigger zobaczył ze zdumieniem, że skie
rowane są w jego stronę. Chętnie schyliłby
głowę albo przysłonił tw arz ręką, ale było za

być oddane do fab ryki,

późno. No, teraz m ają tyle zdjęć, że rozpozna
liby go w największym tłum ie. Znów paru
dziennikarzy wyszło, państwo Dalton odwró
cili się również i weszli zwolna po schodach na
górę mknąc w drzwiach kuchennych, w ielki,
biały kot szedł tuż za nim i. Bigger stał ciągle
wsparty plecami o ścianę rozważając w myśli
swoje szanse i możliwość dostania pieniędzy,
Czy stąd można telefonować? — s o v ta ł
ktoś Brittena.
py
— Oczywiście.
B ritten poprowadził ich do kuchni, a trzej
mężczyźni, którzy z nim razem przyszli, siedli
teraz na schodach i zapatrzyli się ponuro w
ogień. Za chwilę w rócili ci, którzy byli przy
telefonie. Bigger wiedział, że pragną z nim
mówić- Britten powrócił również i siadł na
schodach.
— Czy naprawdę nie może pan nam powie
dzieć czegoś więcej? — spytał jeden z repor
terów.
— Pan Dalton już wam wszystko powiedział.
— To straszna historia — powiedział inny.
— A jak to przyjęła pani Dalton?
— Zemdlała.
Przez chwilę panowało milczenie. Potem B i
gger zobaczył, jak jedna po drugiej wszystkie
głowy zwracają się w jego kierunku. Spuścił
oczy: wiedział że chcieliby go wypytać o róż
ne szczegóły, a wcale sobie tego nie życzył.
Oczy Biggera przebiegały pokój, aż spoczęły
na zmiętej gazecie, zapomnianej i leżącej w
rogu. M iał szaloną ochotę przeczytać ją: zaj

Zakłady Graficzne Robotniczej Spółdzielni WydawnioaeJ „PRASA“ «

Warszawa. Smolna IŁ

we), popadł w Niemczech w niełaskę J
wyemigrował do Szwecji.

rzy tam i nareszcie się dowie, co mówił Jan*
Dziennikarze błądzili tymczasem bez calu po
piwnicy zaglądając we wszystkie kąty, przy
glądając się szufli, wiadru do śmieci i skrzyni.
Jeden z nich stanął przed piecem, wyciągnął
rękę i otworzył dźwiczki, za którym i jarzył się
nikły ogieniek. Lekki czerwony odblask oświe
tlił twarz reportera, który patrzył bezmyślnie
na żarzące się węgle. A gdyby zajrzał głębiej?
A gdyby zobaczył kości Mary? Bigger w strzy
mał dech. N ikt jednak nie rozgarnie węgla,
nie posądzają go. Był dla nich tylko czarnym
błaznem. Kiedy reporter zamknął dźwiczki,
odetchnął. Czuł drżenie muskułów twarzy,
m iał ochotę się śmiać. Odwrócił głowę stara-,
jąc się zapanować nad sobą. Był znów w mocy
histerii.
- Czy nie można by zajrzeć do pokoju
dziewczyny? — spytał jeden z ludzi.
— Oczywiście, czemu nie? — odparł B riten.
Wszyscy razem pobiegli na górę zostawiając
Biggera. Oczy jego pobiegły znów do gazety,
chciał ją podnieść, ale bał się- Posunął się ku
tylnym drzwiom, żeby się upewnić, czy są
zamknięte, potem wbiegł na schody i rzucił
okiem na kuchnię, ale i tam nikogo nie było.
Wobec tego szybko zbiegł po schodach i chwy
cił gazetę. Otworzył ją, ujrzał wielkie, czarne
litery na tytułowej kolumnie: PO SZU KIW A
N IA W HYDE PARKU, M ILIO N O W A D Z IE 
D ZIC ZK A ZN IK N Ę ŁA W SOBOTĘ.
(d.c.n.)

