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Układ o bieżącej wymianie towarowej
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Na początek akcent wesoły: epL bezceremonialną czcią, że przyrze
sod z Munchem. Zaczyna się od kając Kołowi przekazanie materia
historii jego aresztowania: ja k tó lu p. Mikołajczykowi nie myślał
NO W Y JORK., 20.8. (PAP). Korespor.
dani „New York Times“ donosi, że na p- funkcjonariusz archiwum m iej wypełnić przyrzeczenia, że tylko
konferencji
w Petropolis, ogłoszony skiego (on-że archiwariusz W iN ) przez uprzejmość nie
odmawiał
został boliwijski projekt układu mię uwierzył, że nieznany pułkownik
Kotowi przyjmowania większych
dzy
republikanami
amerykańskimi ratuje go przed „bezpieką“ i wrę
ilości materiałów WiN, a w rze
przewidujący powołanie do życia orga
czył mu całe archiwum W iN po czywistości wszystkie te materiały
PARY2, 20.8. (PAP). W Pa życie pierwszy układ tymczaso nizacji obrony półkuli zachodniej.
Munch po otrzymaniu — po prostu palił
ryżu ogłoszono następujący ko wy w terminie do 1 grudnia 1947
Projekt
przewiduje
utworzenie starannym posortowaniu.
munikat oficjalny:
roku w oczekiwaniu na ostałecz wspólnego komitetu szefów sztabów — mały człowieczek z rzadkimi, (tu ła j dla przezorności znów robi
wszystkich państw amerykańskich, któ rudawymi włosami zapewnia go
„Stosowni© do instrukcji w 'n© zawarcie drugiego układu.
wyjątek dla trzech wypadków, o
ry zostanie upoważniony do prowadzę
sprawi© rokowań handlowych
Delegaci francuscy i polscy nia ścisłej ewidencji wszystkich sił rąco, że zdawał sobie sprawę z pu których władze i tak wiedzą od
udzielonych dnia 31 iipea br. de zbiorą się ponownie w ciągu zbrojnych i sprzętu wojennego każdej łapki, ale te jego zapewnienia o. innych).
legacji polskiej przez ministra września w Warszawie, aby omó republiki amerykańskiej. Będzie on bliczone chyba na poprawienie
Taktyka ta jest jednak żle po
prawo dysponowania tymi siłami sobie reputacji u współoskarżoprzemysłu i handlu Hilarego Min wić problemy finansowe oraz miał
myślana. Redaktor naczelny „Pia.
w wypadku, gdyby zaistniała groźba
nych, tylko wzmagają wesołość sta" prezes krakowskiej organiza
ca oraz delegacji francuskiej sprawy pozostające w związku agresji.
na sali. Munch kontynuuje linie c ji PSL, docent Uniwersytetu Ja
przez ministra gospodarki naro z ustawą o nacjonalizacji przemy
Eugeniusza Ralskiego i Wilczyń giellońskiego nie może robić z sie
dowej Andre PhiJipa — przygo słu w Polsce.
skiego. Robi z siebie głupca — bie durnia. To jest nie tylko śmie
Rokowania w sprawie osta
LONDYN, 20.8. (Obsi. wł.). — „Dai towano:
trzeba przyznać, w sposób wysoce szne. To jest niewiarygodne.
ly Mail“ donosi, że premier Attlee otecznego
przygotowania
układu
wrocoj<g
do
kroju
a) układ o bieżącej wymianie
świadczył swym najbliższym kolegom w
kulturalny, o wiele bardziej natu
o dostawach dóbr inwestycyjnych
Nie może polityk i działacz
rządzie, że ze względu towarowej między Pdską a Frań
W dniu 18 bm. wpłynął do portu gdań rolny, aniżeli tamci. Trudno jed.
mają
się
odbyć
w
październiku
przyznawać się do naiwności poli.
skiego statek angielski „Clau Lament".
na 7-ly stan zdrowia za cją w ciągu najbliższych 12 mie
br. w Paryżu.
Siatek przywiózł 1.589 repatriantów z nak wierzyć, że naukowiec, czło tycznej posuniętej tak daleko, te
mierza
w najbliższej sięcy,
przyszłości
zrezygno
Dokumenty, dotycząc© wyżej Anglii. Są to żołnierze, z których 69 zde- wiek wykształcony i dojrzały, by ' nie zdaje sobie sprawy z oczywi.
mofwzowanych zostało w Anglii, reszta rzeczywiście przekonany, iż zapi
b) zasady układu o dostawach
wać
z
zajmowanego
slego faktu, iż stałe utrzymy
wymienionych postanowień, zo zaś zdemobilizowana będzie w kraju.
stanowiska. Attlee miał dóbr inwestycyjnych, które by zo
sując starannie adres i rysopis wanie kontaktu
z określonym
stały
podpisane
dnia
20
sierpnia
zgodzić się na pełnienie stały dostarczone Polsce
przez
gońca UB w Krakowie, organiza członkiem określonej organiza
1947 r. przez ministra Andre
'^'1 y ~
Funkcji premiera jesztora piekarni spółdzielczych w Ja c ji podziemnej, stały,
\ /
ze dopóty, dopóki ro- Francję w ciągu czterech lub pię Phi! i pa i dyrektora Alphanda z©
kilku 
rosławiu, działacza kolejarskiego miesięczny „ abonament“ na w y.
-owania
dolarowe w ciu lat w zamian za wzrastają strony francuskiej
oraz przez przybyło do Sofii
Waszyngtonie nie przej ce dostawy węgla z Polski.
PPR w Przeworsku, pracował li dawnictwa tej organizacji, wresz
m inistra pełnomocnego Adama
ćą przez najbardziej krytyczny moment.
S O F IA , 20.8 (PAP). — Do S ofii przy tylko
dla przyszłych historyków cie sugerowanie tej organizacji
Postanowiono wprowadzić w Rosego ze strony polskiej.
Powołując się na zazwyczaj dobrze
b yła rządow a delegacja jugosłowiań A już kiedy zapewnia, że tylko
wydania określonego materiału: to
poinformowane koia polityczne, gazeta
ska, któr a w ra z z delegacją rządu buł
przez przeoczenie nie wniósł do po prostu kontakt z tą organiza
pisze, że premier Attlee zamierza wy
garskiego rozpatrzy zagadnienia, zw ią
sunąć ministra Bevina jako 6wego nazane z porozumieniem jugosiowiańsko- kartoteki nazwiska p. posła Miko. cją,
współpraca z tą oganizacją.
6igpcę.
lajczyka, wielokrotnie Wymienia To jest N IE TYLKO GLUPbułgarskim , zaw artym w Biedzie.
L O N D Y N , 20.8 (PAP). — W śród«
W skład delegacji jugosłowiańskiej nego pu raportach WiN, sala wy
STWO. TO JEST NIEW IAR Y.
Wieczorem urzędowo zaprzeczono poweszli: w icem inister przem ysłu, W oj o
bucha ogromnym śmiechem.
GODNE.
głoskom, jakoby p rem ier elem en t
Sreenttc, wiceprzewodniczący -państwo. A ttle e zam ierzał podać się do dymisji.
Alć właśnie w tej chw ili ą> Prokurator rozśmieszył salę do.
■Wej ko m isji planow ania Duszan C z a -7
Mc, w icem inister rolnictw a, Magaszic śmiejącą się salę pada słowo prowadzając do absurdu
odpo
PARYŻ, 20.8 (PAP). Prasa francu zbudowali w Kadyksie wielkie laborato oraz 15 rzeczoznawców gospodarczych. „LIS T A IN W IG ILAC YJN A". a w wiednią tezę Buczka. Był to nie
ślad za nim drugie „oddziały spe tylko chwilowy efekt retoryczny,
ska donosi, że ilość ofiar eksplozji w ria chemiczne. W laboratoriach tych na
przeznaczono
cjalne". Śmiech gaśnie. ZA BLA. było to kompletne zdruzgotanie
Kadyksie znacznie przekracza cyfry u- stąpiła przedwczoraj eksplozja, która
ŻEŃSKĄ MASKĄ BŁYSNĄŁ RE buczkowej obrony na tym odcin
na wydatki wojenne rzgdowo podane. Z granicy hiszpańsko- spowodowała jedną z największych ka
WOLWER SKRYTOBÓJCZY. Ma ku.
francuskiej donoszą, że w wyniku eks tastrof. Ogień przedostał się z chemicz włosko - amerykańskie
W ASZYNG TO N,
20.8 (PAP). W
ly
człowieczek przed stołem sę
plozji
zginęło
około
2
tysięcy
osób,
a
16
związku
z licznymi glosami krytyki
nego laboratorium do arsenału, powodu
dziowskim
przestaje od razu być
nowego budżetu amerykańskiego, zło tysięcy odniosło rany. W wielkich stocz
jąc wybuch 140 torped i 11 tysięcy
Obrona PSL pomyślana była
ży! prezydent Tłuman oświadczenie, w nfech i schronach dla łodzi podwodnych,
śmieszny. Uzmysławiamy sobie:
bomb
głębinowych.
bardziej zręcznie. Buczek twier
R Z Y M , 20.8 (PAP). -— Urzędowo po
którym podkreślił, że nowy budżet ame
to te ręce właśnie, tak bezradnie,
w których podczas wojny ukrywały się
dano do wiadomości, że rokowania
dzi: to, co ja robiłem, to jest
rykański opracowany został zgodnie z
PARYŻ, 20.8 (PAP). Wczorajszy nu handlowe m iędzy W łocham i i Stana trzepocące w obłudnym
geście,
niemieckie
flotylle
podwodne
—
szale
interesem Stanów Zjednoczonych, Pre
moje
indywidualne przestępstwo,
mer „Humanite“, d-onosząc o eksplozji m i Zjednoczonymi rozpoczną się w dn. wypisywały na „ fiszkach“
adno
zydent Truman zaznaczył, że budżet na je pożar. Ogień objął również dzielnicę
przestępstwo
Karola Buczka. PSL,
5
września
, w Kadyksie, zapytuje: „Skąd pochodzą
iok najbliższy
zawiera liczne pozycje, mieszkaniową.
tacje, za którym i pójść miała
jego władze, nic o tym nie wie
; torpedy,! bomby, które wybuchły? Czy
ŚSWiązane z trudnościami, jakie wynikły
śmierć.
działy. Buczek rozpaczliwie pró„
wojnie. Przedstawiając szczegóły:
, .
hiszpańskie otoczyły Kad_,ks, pranCo ma możność produkowania ta.k
•buje oczyścić PSL jako stronnic,
nt
Źe M
WSZe'k’ k° ntekt teg° miSSta wielkiej ilości amunicji? Od kogo rząd
narodową wyznaczono 28 proc. budzę-i ze światem.
. ,. ,
, J
ą
Technika obrony personalnej iwo, od zarzutu współpracy -z pod
tu. Trutnan zakończył swe oświadczenie
7
. ,
. . . . .
,
hiszpański otrzymał te olbrzymie zapaBuczka jest niezwykle prosta. Bu ziemiem, uratować już N IE SIE
apelem do obywateli amerykańskich, aby j
* la<19 mosct, jakie nadeszły z Hisz- 8y broni i przeciwko koir,u miały one
czek
nie przeczy niczemu, co BIE, LECZ KIEROWNICTWO
nie domagali się w roku bieżącym ob-j P00’* wynika, że uczeni niemieccy któ- •być wymierzone.“.
stwierdzają jego współoskarżeni, PSL.
alżki podatków.______
*
I rzy znaleźli schronienie w
Hiszpanii,
m. in.‘ potwierdza, że zgodził się
Jednak i to się nie udaje. Za
na
rozmowy z Kotem. Potwierdza, równo zeznania innych oskarża,
R Z Y M , 20.8 (PAP). — A m erykań 
że wiedział o przynależności Kota nych, iak i to, co mówi sam Bu.
skie towarzystw o naftow e zwróciło się
do WiN. Potwierdza, że brał od czek, pozwala stwierdzić, że nale.
do rządu włoskiego z prośbą o zezwo
Kota materiały W iN — sprawo, żal on w stronnictwie do działalenie na poszukiwanie złóż ropy n afto
zdanie
szpiegowskie,
kłamliwe czy bardziej trzeźwych, skłon
w ej p rzy ujściu rzeki Pad w e W ło
„inform atory“ , ulotki — i to na nych do nadawania mu bardziej
szech północnych. Tow arzystwo to za
wet w większej ilości. Potwierdza, demokratycznego oblicza.
m ierza założyć w e Włoszech włoski
że
przyrzekł Kołowi przekazanie
Więc skoro nie osobiste sympa
koncern naftow y. A m erykanie o trzy
tych materiałów do p. Mikołajczy tie i nie własna głupota — to co
m alib y 60 proc. akcji tego koncernu.
ka. O tym wszystkim już zezna, właściwie połączyło Buczka z Ko
N a wstępne prace badawcze przezna
P A R Y Ż , 20.8 (PAP). ■ Z A ten don oszą, że gen. M arkos zw rócił się z pro
wali inni, więc Buczek temu nie tem?
bliższym G eneralnym Zgromadzeniu
klam acją do narodu greckiego. P ro kla m ocja podkreśla, że rządy króla Paw ła
O NZ. Delegat U S A spodziewa się, że czono sumę, przekraczającą 4 m iliony przeczy,
ale buczkowa gotowość
POŁĄCZYŁA GO U N IA POLI.
są nielegalne, gdyż plebiscyt w spra w ie m onarchii został sfałszowany —
Zgromadzenie poprze stanowisko ame dolarów.
do
zeznań
kończy się od razu tam, TYCZNA
MIKOŁAJCZYKÓWGen. M arkos zakom unikował, że dąży do tego, aby w G recji powstały w a
rykańskie, „gdyby zaś Zgromadzenie
gdzie brak jest zeznań innych, SKIEGO KIEROW NICTW A PSL,
ru n ki, w których naród grecki będzie mógł swobodnie w yrazić swą wole
pozostało bezczynne — dodał delegat
w spraw ie przyszłości G recji.
gdzie jedynym znanym Sądowi L IN IA IDENTYCZNA Z LIN IĄ
U S A — Stany Zjednoczone zastanowią
świadkiem wydarzeń jest on sam W iN.
N
____
O W20.8
Y JO. R K , 20.8 (PAP). — N a f MOSKW A, 20.8 (Obsi. w t). — Ob się, jak ą inną akcję można przedsię
w torkow ym wieczornym posiedzeniu serwator polityczny „Prawdy“ Leon- wziąć dla ochrony G recji“.
— Buczek.
W iN chciał, aby PSL przeciw
P A R Y Ż , 20.8 (PAP). — Jak donosi z
R ady Bezpieczeństwa Zw iązek Radziec tiew, poświęca artykuł sprawie proble
Kto może wiedzieć, co się działo stawiło się stronnictwom demokra
k i założył veto przeciwko rezolucjom mu greckiego. Stwierdziwszy, że dysku A ten agencja France Pressa, batalion
w jego własnej, Buczka, głowie. tycznym w czasie referendum —
A u stralii i U SA . Obie te rezolucje za sja w tej sprawie na Radzie Bezpieczeń arm ii rządowej w rejonie E p ir w padł
B E R L IN , 20.8 (PAP). — A m erykań Więc p. Buczek zapewnia śmiało, mikolajczykowskie
w ie ra ły insynuację w stosunku do są stwa wykazała istnienie dwóch diamet w zasadzkę, tracąc 115 żołnierzy i 5
kierownictwo
oficerów.
siadów G recji.
ski sąd w ojskow y w Dachau skazał,na że w swej świadomości nie trak PSL wystąpiło przeciwko głosowa
ralnie sprzecznych koncepcji na temat
Rezolucja australijska w zyw ała m ia  współpracy międzynarodowej, Lebntiew
przedstawiciela niu „trzy razy tak".
śmierć przez
przez powieszenie
SS-owca, tował Kota jako
m £ t Ee ? V ? w S l i i c z ^ h G s S d a r i s ' ^
powieszenie _ SSnowicie Grecję, Albanię, Jugosławię i pisze,
że dla Związku Radzieckśgo
WiN. tylko po prostu jako osobi
po
powroese
z
USA,
oświadczył,
że
dyj
^
'o
a
a
Otto,
któ
ry
b
rał
udział
w
morW iN chciał odrębnej listy PSL
Bułgarię do zaprzestania „prowokacji gwarancja pokoju znajduje się głównie
granicznych“ i do naw iązania roko w zasadzie udziełernia każdemu krajowi skutował w Weszyngłonie nad sprawą j derstwie 38 polskich intelektualistów stego, interesującego znajomego. przy wyborach sejmowych — mi.
z niemniejszą kolajczykowskie kierownictwo PSL
! w obozie koncentracyjnym w Dachau. Zapewnia dalej
w ań, celem pokojowego załatw ienia prawa do samodzielnego rozstrzygania zwiększenia armii greckiej.
sprawy.
śmiałością, że dostarczane przez rozbiło rozmowy, dotyczące udzia
swych zagadnień.
Mocarstwom anglo
Rezolucja am erykańska m iała zupeł saskim, a w pierwszym rzędzie Stanom
Kota materiały traktował nie jako łu PSL w bloku wyborczym.
nie jednostronny charakter, obarczała Zjednoczonym chodzi przede wszystkim
materiał wywiadowczy, ujawnia
WiN uważał, że naczelnym jego
bowiem w in ą za zajścia graniczne Bui o narzucenie swej woii innym narodom,
jący tajemnice państwowe, lecz zadaniem jest walka przeciw PPR
garię, A lbanię i Jugosławię oraz w zy bez jednoczesnego zwracania uwagi na
w ała tzw . bałkańską grupę obserwato interesy pokoju i bezpieczeństwa świa
jakoś coś w rodzaju serwisu praso — p. Mikołajczyk z lej walki u.
ró w O N Z do złożenia raportu na te towego.
wego podziemia, zawierającego czynił najwyższą wytyczna poli
m at sytuacji na granicy greckiej. Prze
Komentując
następnie ostatnie wy- ,
ciekawe dlań, jako publicysty ma- tyki PSL.
ciwko obu tym rezolucjom, za k tó ry  Gtąpienie delegata LISA Johnsona w Ra- j
L ,N ’
kołach dobrze . nfeń politycznych w Zagłębiu Ruhry. An- terialy.
m i padło po 9 głosów, wypowiedziały
Mimo odmiennej częściowo ter
■■ ■
•
......
j poinformowanych twierdzą, źe między j ghcy nie zgodzili się na taki projekt dla
,Władze
, / ł —1
się: Zw iązek Radziecki i Polska.
Bezpieczeństwa nie wie minologii, mimo niechęci starych
Przewodniczący oznajm ił, że wobec
dzą, ja k im i drogami poszły mate „ Piastowców“ do winowskich satego n ie ima już punktów do dyskusji.
riały szpiegowskie W iN od Bucz natorów — WSPÓLNA PRAKTY.
'KY/“\YI7Tr tv\T-*nr e\r\ n /rł»r<\
-i--»
j oltiW dLWU
V«lłiWWIlf5g'0 UruK-nOrni€n
Następnie Rada odroczyła dyskusję
N O W i JORiv, 20.8 (PAP,. — Po bez j przemysłu górniczego Zagłębia Ruhry.
ka do Mikołajczyka, ani komu KA POLITYCZNA zbliżyła do
powtórę
dlatego,
że
górnicy,
którzy
do
nad kw estią grecką na czas nieograni term inow ym odroczeniu dyskusji w
czony, jak ko lw iek każdy z członków sprawie greckiej przez Radę BezpieZgodnie z tymi wiadomościami, USA magają się upaństwowienia kopalń, wy- Buczek rozdał otrzymane w więk. siebie PSL i WiN.
ciągneliby z tego wniosek, iż zostali sprzę
Rady ma praw o do zwołania posie czeństwa ONZ, delegat USA, Hersheł ’ »proponowały dostarczyć w tym cełu
^ o w s k ie szmat.
Rozmowy Kot - Buczek były
dzenia w tej sprawie, gdy tylko tego Johnson zapowiedział, że Stany Z je d - i bCW iysięcy -on s..ai:, żądając wzamian ,
« i
sami; podjęli y-.
się 'dostarczyć’
dostarczyć ^450 7v«w
tysięcy
jedynie
wynikiem tej zbieżności,
zapragnie.
ffioczone poruszą sprawę G recji na naj i Praw tontroli ^
rozstrzyganiu isgzd. \ “ton
J "odnowi«*«»
J j J g Ą i ° , ^ rc2yc 450 lyS;^ yi Więc Buczek oświadcza z całą
tej wspólnoty ideologicznej.

i wytyczne dostawy dóbr inwestycyjnych
z o st a ły podpisane w Paryżu

panamerykańskiej

A t tle e
ma ustąpić

Bevin

k a n d y d a te m
na p re m ie ra ?

Żołnierze polscy z Anglii

Delegacja jugosłowiańska

Skąd pochodzą torpedy i bomby

które wybuchły w Kurtyksie?

18% budżetu USA

Liczba ofiar sięga ¡aż 2008 zabitych i 10000 rannych

Rokowania handlowe

rozpoczną się 5 września

Firmy amerykańskie

z a b ie g a ją
o koncesję naftową
w e W ło szech

Rządy Króla Pawia są nielegalne

s tw ie rd z a g e n e ra ł M a rk o s

USA dąży do interwencji zbrojnej w Grecji

Morderca

intelektualistów polskich

skazany na śmierć

Kto dostarczy stali dla Zagłębia Ruhry?

An^iirt i USA spieraią sią
ja k lepiej p o m ó c N ie m c o m

5

Świat USA dqżq do kolonizacji Anglii
w ciągu doby Nikle szanse W ielkiej Brytanii
Na marginesie
konferencji w Rio

Większość krajó w A m ery ki Po
łudniow ej przeżywa obecnie ostry
kryzys. Zastój i bezrobocie grozi
przede wszystkim gałęziom pro
dukcji, -zaspokajającym w czasie
w ojny potrzeby przemysłu w ojen
nego Sianów Zjednoczonych i A n 
glii. W yw iera to szczególnie szko
d liw y w p ływ na całość życia go
spodarczego łych krajów , jeśli
weźmie się pod uwagę ich stosun
kowo p rym ityw n ą i jednostronną
strukturę gospodarczą.
Tzw. u;.«wyżki eksportowe, któ 
re w latach w ojny nagromadziły
się w nowojorskich i waszyngtoń
skich bankach, nie mogą byc uży
te na zaspokojenie rzeczywistych
potrzeb, stany Zjednoczone żale
w ają ry n k i południowo - am ery
kańskie.. gumą ¿o żucia, papiero
sami, kosz Łownymi radioaparata
m i i lodówkami elektrycznym i.
Kiedy natomiast zaczyna się mó
wić o urządzeniach górniczych czy
kniejowycn, obrabiarkach lub m a
szynach przędzalniczych, okazuje
się z reguiy, ze w Stanach brakuje
tych artykułów i że można je bę
dzie nabyć za dwa, trzy, pięć l a t
Monopolistom z W all-S treet nie
wystarcza ju ż proste ekonomiczne
uzależnienie A m eryki Południo
wej. Pragną oni uczynić z niej te
rytorium swojej W Y ŁĄ C Z N E J,
K O ć O . m t i i M J eksploatacji. Ro
dzi to uzasadnioną niechęć i opór
ze strony poszczególnych krajów
A m eryki Południowej. A le W ałlStreet nie znosi opozycji. N ie zno
si je j zwłaszcza tam. gdzie chodzi
o interesy wielkiego, monopoli
stycznego
kapitału
am erykan,
skiego.
Celem Stanów Zjednoczonych
na kom ereneji pan-am erykańskiej,
obradującej obecnie w Rio de Ja
neiro, jest zapewnie sobie absolut
ną hegemonię na zachodniej pół
ku li i stworzyć w arunki, w któ
rych wszelka opozyeja staje się nie
możliwa. Tem u celowi ma służyć
blok wojskowy pod przewodnic
twem Stanów, blok, który jest
głównym tematem konferencji w
Rio.
Według propozycji, forsowanych
przez min. M arshalla, decyzje, po
wzięte przez 2,3 uczestników tego
bloku m ają obowiązywać wszyst
kich. Glos SZ E Ś C IU spośród d w u 
dziestu państw amerykańskich zo
staje w ten sposób po prostu A N D
L O W A N Y , ich niezależność i swo
boda decyzji P R A W N IE i F O R 
M A L N IE ograniczona. W praktyce
oznacza to, że los tych państw, a
w raz z nhni wszystkich innych,
znajdzie się niepodzielnie w ręku
Stanów Zjednoczonych, które mo
gą w każdym w ypadku liczyć na
zdobycie dla siebie większości czy
naw et większości kw alifiko w anej.
Powszechnie przecież wiadomo, w
ja k i sposób zuobywa się glosy ta
kich państw, ja k : Nikaragua czy
Wenezuela, Panam a czy Ekw ador.
Stany Zjednoczone rozporządzają
dostatecznymi Ś R O D K A M I i do
statecznym D O Ś W IA D C Z E N IE M
w tym zakresie. Sprzeciw, który
mogłyby zamanifestować większe
państwa południowo - am erykań
skie takie, jak : Argentyna, B ra
zylia czy Chile i któ ry w norm al
nych w arunkach l i i . K O w tych
nielicznych większych państwach
może się ujawnić, zostałby auto
matycznie zlikw idow any.
Nie trzeba dowodzić, ja k bardzo
ułatwiłoby to realizację zadań, kto
re stawia sobie W all-Street. Kon
kretnie idzie tu o to, aby zapew
nić zbyt dla produkcji potężnego
amerykańskiego przemysłu zbro
jeniowego, którem u w pierwszym
rzędzie zagraża kryzys.
K ra je A m eryki Południowej k u 
pować będą od Stanów Zjednoczo
nych czołgi i działa za swoje cięż
ko zapracowane pieniądze. Po co?
Po to, aby rdzew iały w arsena
łach? Być może. A le jest również
możliwe, że te działa i czołgi po
służą różnym aw anturnikom poli
tycznym (a takich nie brak ani na
swiecie, ani w Ameryce Południo
wej) do w ywoływania starć, krw a
wych zamieszek i wojen między na
rodami tego kontynentu.
Jeżeli magnatom z W all-Street
uda się przeprowadzić do końca
>woją linię polityczną w Ameryce
Południowej, to w yn iki nie każą
długo na siebie czekać. Będą się
nazywały: zacofanie gospodarcze,
uędza, kolonialna zależność i w oj
na. Takiego losu z pewnością nie
życzą sobie ludy kontynentu po
łudniowo - am erykańskiego i prze
ciw niemu będą się bronić.

na u z y s k a n i e p o m o c y

O bchód

święta narodowego Węgier

„Szukajmy ratunku w Europie
dztesimk sngtg stu
jak się zdaje — stanowiły główną różni
cę między końcową ofertą brytyjską a
końcową ofertą radziecką, byłyby małą
ceną w zestawieniu z ponurymi perspek
tywarni, jakie czekają nas po wyczerpa
niu się zapasów dolarów.

Ostateczne orzeczenie

o nacjonalizacji

„Porozumienie ze Związkiem Radziec
kim miało dać nam bardzo istotne i dale
kosiężne korzyści. Gdyby dało się porożu
mienie to zrealizować łącznie z innymi
rokowaniami w Europie, Wielka Brytania
uczyniłaby doniosły krok w kierunku od
budowania swego tradycyjnego bilansu
handlowego“ .

przedsi berstw prz$nnsłonych

W nlki w Indonezji trwnjcf
Holendrzy przygotowują nową ofensywą

Nastroje antywojenne wśród członków holenderskiej Partii Pracy
N O W Y JO RK , 20.8 (PAP). — Indone czącą pośrednictwa m iędzy Republiką . 24 delegatów, należących do różnych
zyjski rząd republikański przesłał do j Indonezyjską a H olandią w ewentual- j organizacji p artyjn ych , glosowało prze
Rady Bezpieczeństwa O N Z depeszę, j nym naw iązaniu bezpośrednich roko- j ciwko tej rezolucji, żądając w yraźnestwierdzającą, że nie może przyjąć do > wań dla pokojowego zlikw id ow an ia I go potępienia w o jn y w Indonezji
tychczasowyeh propozycji holender sporu.
j _______________________
skich w spraw ie załatw ienia sporu. De
L O N D Y N , 20.3 (PAP). — Z kó ł m ia peszą podkreśla, że wiadomości, jak ie rodajnych info rm ują, że wiadomość,
otrzym ał ostatnio rząd republikański, jak o b y W ie lk a B rytan ia w ycofała swą
zw iększyły jego niepokój co do tego, propozycję pośredniczenia w sporze
że siły holenderskie nie zechcą respek- holendersko-indonezyjskim — n ie od- i
I tówać rozkazu zaprzestania działań wo pow iada praw dzie.
jennych i mogą przejść do jeszcze szer
H A G A , 20.8 (PAP). — Prasa donosi,
szej akcji m ilita rn ej.
że w A m sterdam ie odbył się przy
RZYM. 20.8 (PAP). Dnia 18 bm. za
W ostatnich dniach H olendrzy dopu drzw iach zam kniętych kongres P a rtii kończył się proces przeciwko oficerom
szczali się coraz częściej naruszenia ro Pracy, zwołany n a żądanie szeregu or angielskim — m jr. Sqme i kapitanowi
zejmu, podejm ując w różnych punk ganizaćji p artyjn ych , niezadowolonych Wilde, oskarżonym o branie łapówek.
tach planow e operacje, któ re rząd re  z p o lityki rządu i m inistrów z ra m ie Pracując jako funkcjonariusze alianccy,
publikański uważa za sprzeczne z za n ia P a rtii Pracy, odpowiedzialnych za przydzieleni do administracji robót pu
działania wojenne w Indonezji.
leceniem Rady Bezpieczeństwa
blicznych w Krainie Julijskiej, rozdzieKongres m iał przebieg niezw ykle
Republika Indonezyjska n ie może
wzamiart za łapówki zamówienia na
burzliw
y.
W
ie
lu
delegatów
poddało
opoważniejsze roboty { dostawy, uzyskubrać pod uwagę żadnych propozycji
krytyce działalność m inistrów z jąc w ten sposób około 20 milionów II_
sprzecznych z decyzją Rady Bezpie strej
czeństwa, że spór należy załatw ić dro R artu Pracy, którzy w ra z z Beelem rów. Oskarżeni przyznali się do winy.
Inny skandal wyniki wskutek opufoligą arbitrażu lub innym i środkam i po wszczęli w ojnę przeciwko narodowi j
ko jow ym i po zakończeniu działań wo indonezyjskiemu. K ilk u delegatów w y 1
sunęło wniosek, by P a rtia Pracy od
jennych.
m ów iła rządow i poparcia i uznała bez
L O N D Y N , 20.8 (PAP). — Jak donosi
zastrzeżeń niepodległość In d o n e zji
prasa holenderska, rząd zam ierza w y 
Po dłuższej dyskusji, w któ re j przy
dać rozkaz o rozpoczęciu now ej, w ie l
wódca P a rtii Pracy, Forring, usiło
kiej ofensywy przeciwko głównym
w ał, w b rew oczywistym faktom , do
ośrodkom strategicznym R epu b liki in 
wieść, że w ojska holenderskie w In d o 
donezyjskiej. Przyczyną tego m a być
nezji ograniczyły się do a k c ji p olicyj
naprężona sytuacja na wyspach: Ja
Ministerstwo Aprowizacji zarządziło,
nej i p rzerw a ły działania wojenne w
aby poczynając od września br. wprowa
wa, Sum atra i M adura, gdzie wojska
dniu 4 sierpnia, uchwalona została
dzona została odrębna rejestracja kart
holenderskie zmuszone są prowadzić
większością głosów rezolucja,
która zaopatrzenia na chleb i odrębna na pozo
zaciekłe w a lk i z ludnością miejscową.
w yrażając ubolewanie z powodu dzia
N O W Y JO R K , 20.8 (PA P). — We łań wojennych, wszczętych przez rząd stałe artykuły spożywcze z wyjątkiem
mięsa. Posiadacze kart zaopatrzenia bę
w torek wieczorem Stany Zjednoczone i Beela, aprobuje jednakowoż politykę dą je mogli zarejestrować w jednym skle
w ycofały form alnie swą ofertą, doty- j rządu.
pie rozdzielczym na chleb, a w innym na

Haplywają dos awy

nowego zboża

szych 2 tygodni na rynku dolnośląskim
pojawi się mąka z tegorocznego zboża,
W ramach dotychczasowej działalności
Fundusz Aprowizacyjny na Dolnym Ślą
sku dostarczył rolnikom za sprzedane
zboże ponad 10 tys. ton węgla, około 20
ton skóry podeszwowej i tekstylia war
tości ok. 15 milionów złotych.

Oficerowie angielscy

bohaterami afer korupcyjnych
kowania w prasie amerykańskiej kilku
artykułów,
zarzucających
generałowi
Lee, głównodowodzącemu »ii alianckich
na terenie Morza Śródziemnego, oraz
jego sztabowi, prowadzeń« we Wier
szech zbyt luksusowego trybu życia.
Generał _Eisenhower nakazał wszczęcie
dochodzeń, które prowadzić będzie spe
cjalnie przybyły % USA gen. ba Michę,
naczelny inspektor armii Stanów Zjed
noczonych.

Odrębna rejestracja

pozostałe produkty.

Walka o demokratyczny statut dla Algeru
we francuskim Zgromadzenia &anodowym
Partie reakcyjne dqżq do odroczenia debaty

Do rejestracji na wszystkie arytykuiy
spożywcze z wyjątkiem mięsa i chleba
służyć będzie tak, jak dotychczas I odci
nek rejestracyjny, natomiast na chleb wy
cinać się będzie jeden z wolnych kupo
nów. _Od listopada br. Ministerstwo wpro
wadzi do kart zaopatrzenia 5 odcinek re
jestracyjny, który służyć będzie specjał

PARYŻ, 20.8 (PAP). W związku ze I w
w obronie zasad pierwotnego projektu
wznowieniem dyskusji nad statutem Al rządu.
geru W kuluarach Zgromadzenia Narod0
Jakkolwiek — zdaniem „Combat“
i
we go panuje wielkie ożywienie.
„Parisien Libere“ — zwolennikom pro
Widoczne jest, że wobec wytworzo jektu komisji może zabraknąć 15— 20
nej przez uchwały kongresu SFIO sy głosów,
obserwatorzy
parlamentarni
tuacji, partie prawicowe będą się stara są innego zdania, twierdząc, że komu
ły spowodować odroczenie głosowania niści i socjaliści wraz z deputowanymi
w ten sposób, by przesunąć rozgrywkę zamorskimi . rozporządzają
absolutną
na sesję powakacyjną.
większością pod warunkiem, że przyłą
Kongres
socjalistyczny
zobowiązał czą się do nich ministrowie socjalistyczni
premiera Ramadier i ministrów socjali którzy są deputowanymi. Opinię tę po
stycznych do podtrzymania projektu dziela „Monde“, podczas gdy prasa pra
socjalistycznego referenta komisji spraw wicowa wyraża nadzieję, że ministro
wewnętrznych Rahier, który to projekt wie socjalistyczni złamią dyscyplinę par
Wczoraj odbyło się w Kasynie O fi
komisja uchwaliła, a porzucenia projek tyjną.
cerskim w Warszawie wielkie zgro
tu rządowego, który był wynikiem kom
Cytując te przypuszczenia prasy pra madzenie kobiet, zorganizowane przez
promisu z MRP. Jednocześnie kongres wicowej, „Franc Tireur“ pisze: „W tym Ligę Kobiet w związku z wyjazdem
zakazał premierowi Ramadier ewentual wypadku nic by im nie przeszkodziło delegacji kobiet polskich na sesję Ko
nego postawienia kwestii zaufania w pozostać ministrami, ale przestaliby być mitetu Wykonawczego Światowej De
tej sprawie, do czego premier zobowią socjalistami".
mokratycznej
Federacji Kobiet.
Na
zał się wdbee MRP,
W kuluarach Izby rozwija się ma zebranie przybyły tłumy kobiet.
Z drugiej strony prezes M RP Schuman newr, zmierzający do odroczenia głoso
Zgromadzenie zagaiła wiceprzewod
w niedzielnym przemówieniu oświadczył, wania pod pretekstem konieczności wy - nicząca zarządu
warszawskiego
Ligi
że projekt komisji jest nie do przyjęcia, stania do Algieru komisji parlamentarnej Kobiet Stpiczyńska, przedstawiając
podczas gdy de Gaulle ogłosił długą de
klaracją w sprawie Algeru, występując
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na Wybrzeżu
W dniach 18 i 19 bm. odbyły się hs
Wybrzeżu występy artystów radzieckich,
laureatów międzynarodowego konkursu
muzycznego w Pradze.
W dniu 18 bm. zespói wystąpił w Gdań
sku w stoczni Nr 1, zaś w dniu 19 w
Sopocie, w Operze Leśnej,
zbierając
wszędzie gorące oklaski.

wyjechały z Polski

nie do rejestracji na chleb.
Zarządzenie powyższe ma na celu urno
żliwienie konsumentom
wykupywanie
chleba kartkowego w punktach rozdziel
czych w pobliżu miejsca zamieszkania.
Pozostałe artykuły mogą być nada! ,pobierane w sieci rozdzielczej Rejonowych
Centra«! Apromzacyjnych lufo w spółdziel
mach zamkniętych przy zakładach pracy.
Należy dodać, że poczynając od wrzesma
„ J L „1 kspumenci będą otrzymywali
chîeb częściej i w niniejszych ilościach.
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Ar vści radzieccy

Dzieci rumuńskie

kart zaopatrzenia na chleb

'" ’*
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Po 3 miesięcznym pobycie w Połsce
dzieci rumuńskie wyjechały do swej oj
czyzny.
Dzieci rumuńskie, które żyją obecnie
w specjalnie ciężkich warunkach znala
zły w czasie pobytu w zakładach pol
skich ojcowską opiekę. Dzieci opuściły
Poiskę dobrze odziane i odżywione.

Zamiast wieńca
na grób łow. Falkowskiego
Na fundusz rodzin po poległych w.
walce z reakcją zamiast wieńca na grób
tow. Falkowskiego zł 11.530 składają ku
racjusze i pracownicy sanatorium „Bri
stol“ i „Janina“ w Kudowie.

Polki walczą o pokój świata
Wielkie zebranie w Warszawie
przed sesją Kom. Wykon. Światowej Federacji Kobiet

Wynalazki robotnicze w ZSRR
>*osz£zędzaą pańsiwu miliony rubli rocznie
MOSKWA, 20.8 (PAP). Koleje radziec
kie w roku ubiegłym zrealizowały 19
tysięcy wynalazków robotniczych, które
zaoszczędziły państwu 150 milionów rub
ii.
W zakładach automobilowych „ZIS“ w
Moskwie pracuje obecnie 2 tysiące robot
ników — wynalazców, których odkrycia
przyczyniły "się do tego, że wydajność
pracy w zakładach przewyższyła poziom
przedwojenny. Wynalazki tych robotni

Ameryki

LONDYN, 20.8. (PAP). Waszyngtoń
ski korespondent „Daily Telegraph“
donosi, że rokowania w sprawie mody
fikacji anglo - amerykańskiego -ukła
du finansowego napotykają
na
po
ważne trudności.
Amerykanie uważają,
że delegacja
brytyjska nie przedstawiła żadnych no
wych informacji, dotyczących kryzysu
Szef delegacji
b ryty j
związane bezpośrednio z życiem gospo brytyjskiego.
do
darczym W ielkiej Brytanii,
ja k np. skiej nie otrzymał upoważnienia
oficjalnej
propozycji
sprawa upaństwowienia przemysłu sta przedstawienia
brytyjskiej, której domagają się Ame
lowego i produkcji węgla.
rykanie.

m » i beryli
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PRZYJĘCIE W BELW EDERZE
Prezydent Rzeczypospolitej przyjął w
dniu 20 bm. charge d'affaires Egiptu w
Warszawie
p. Hassan Mezhar, który
wręczył Prezydentowi pismo króla Egip
tu, Faruka I.
PZYJĘCIE W MSZ
Minister pełnomocny Józef Olszewski
przyjął w dniu 20 bm. posła Szwajcarii
LONDYN, 20.8. (PAP). Czołowy pu
blicysta angielski Frank Pitcaim na w' Warszawie, p. Anton Roy Ganz.
świetla na łamach „Daily W orker“ ro
lę, jaką odgrywają Stany Zjednoczone
na tle kryzysu gospodarczego w W iel
kiej Brytanii. Autor zaznacza, że ko
ła amerykańskie z zainteresowaniem
śledzą przygotowania do kongres, bry
Wczoraj, w dniu św. Stefana, patrona
tyjskich związków
zawodowych. Na narodowego Węgier, odbyło się stara
kongresie tym będą się bowiem ście niem Tymczasowego Zarządu Towarzy
rać zwolennicy współpracy ze Stana stwa Polsko - Węgierskiego w kaplicy
mi Zjednoczonymi z ich
przeciwni Przytulisko, przy ul. Wilczej N r 7 na
kami.
bożeństwo, na które przybyła tutejsza
„Daily W orker“ podaje, że w ko kolonia węgierska
z chargé d'affaires
łach amerykańskich liczą się ze zmia Węgier, p. Pawłem Forstnerem na czele
ną gabinetu brytyjskiego.
Nie
jest oraz grono Polaków,
którzy podczas
wykluczone, że pewien sukces odnie wojny przebywali na Węgrzech. Na za
sie Bevan, obecny minister zdrowia. kończenie
nabożeństwa
odśpiewano
Lecz wydaje się bardzo prawdopodob hymn narodowy węgierski.
ne, że Bevan i jego przyjaciele
za
Tegoż dnia o godz. 18 wieczorem
mierzają w zasadzie kontynuować po chargé d'affaires Węgier, p. Paweł For-,
litykę zagraniczną Bevina.
stner wydał przyjęcie w hotelu „Polo
Autor zwraca uwagę na to, że Sta nia“.
ny Zjednoczone dążą do „kolonizacji
W ielkiej B rytanii“. W związku z tym
zamierzają one przydać do Anglii
swych doradców technicznych, którzy
mają zorganizować przemysł węglowy
na nowych zasadach.
LO N D YN , 20.8. (PAP). Brytyjskie mi
W związku z końcowym stadium akcji
nisterstwo skarbu komunikuje, że w
rozpatrywania zarzutów przeciwko deey
ub. sobotę zaczerpnięto dalszych 40 mi zjem o nacjonalizacji przedsiębiorstw, ©tionów dolarów z pożyczki kanadyj głoszone już zostały pierwsze orzecze
skiej. Jest to wyjątkowo wielka su nia ministra przemysłu Î handlu o prze
ma, gdyż w poprzednich
tygodniach jęciu przedsiębiorstw na własność Pań
czerpano z tej pożyczki po 10 milionów stwa. Orzeczenia te są ostateczne i nie
dolarów.
podlegają zaskarżeniu.
GENEWA, 20.8 (PAP). Bawiący oDotychczas ogłoszono pierwszych 9
dotyczących 691 przedsię
becnie w Genewie australijski m ini orzeczeń.
ster odbudowy John Dedman, wyjeż biorstw, co do których nie zostały zgło
dża we środę do Londynu, by, ja k są szone prawa lub zarzuty w przewidzia
dzą, wziąć udział w konferencji mię nym terminie.
dzy amerykańskim podsekretarzem sta
nu Claytcnem a ministrem Crippsem.
LO N DYN, 20.8.
(PAP).
Brytyjskie
ministerstwo skarbu podało w środę
wieczorem do wiadomości, że począw
szy od północy zostanie tymczasowo
Do magazynów Funduszu Aprowkazawieszona konwersja funta* szterlinga cyjnego na Dolnym Śląsku napływa zbo
na dolary.
że z nowych zbiorów. W ciągu najbliż

LONDYN, 20.8. (PAP). W środę wieczorem odbyło się na Downing Street,
trzecie nadzwyczajne posiedzenie gabinetu brytyjskiego. W ziął w nim rów
nież udział minister handlu Stafford Crłpps, który 'poprzednio przeprowa
dzi! dwu i pól godzinną rozmowę z amerykańskim podsekretarzem
stano
Claytouem.
W Londynie uważa się, że narada -/wdana została w związku z wejściem
pertraktacji finansowych angla - amerykańskich w nowe stadium. Rząd
brytyjski miał ponoć powziąć ważne decyzje w sprawie kryzysu dolarowe
go, których ogłoszenie oczekiwane jest jeszcze dzisiaj w nocy.

NOW Y JORK, 20.8. (PAP). Amery
kański minister skarbu John Snyder
oświadczył we wtorek wieczorem na
konferencji prasowej, iż Wielka Bryta
nia nie zwracała się do Etanów Zjed
noczonych o dalszą pożyczkę. Na py
tanie, ja k Wielka Brytania da sobie
radę po wyczerpaniu pożyczki — Sny
der odpowiedział, że Wielka Brytania
będzie mogła otrzymać pożyczkę za
pośrednictwem
banków
prywatnych,
banku eksportowo - importowego, Ban
LONDYN, 20.8 (PAP). Liberalny dzień
ku Międzynarodowego
oraz Między nlk angielski „News Chronicie“ stwier
narodowego Funduszu Monetarnego..
dza, że <£a Wielkiej Brytanii prawdziwa
nadzieja zbawienia i wolności gospodar
Zdaniem obserwatorów,
odpowiedź
czej istnieje w Europie.
ta wskazywałaby, iż szanse uzyskania
Dziennik podkreśla, że „umowy ha-ndlo
przez Wielką Brytanię pomocy z USA,
w wyniku toczących się obecnie w Wa we z Polską i Węgrami były wysoce za
szyng tanie rozmów są nad wyraz ni chęcające“, a żywotną doniosłość mają
również odbywające się obecnie rozmo
kłe.
wy z Jugosławią. Wreszcie — p:sze
Minister Snyder odmówił wyraźnej „News Cronicie“ — należy podjąć ini
odpowiedzi na pytanie, czy zamierza cjatywę w kierunku wznowienia rozmów
poruszyć w rozmowach z przedstawi handlowych ze Związkiem Radzieckim.
cielami rządu
brytyjskiego
sprawy-, Tych kilka milionów funtów, które —

KRONIKA

ków zaoszczędziły w ub. roku 9 milionów
rubli, tysiąc ton żelaza i opaiu, ponad 3
miliony Klw-godzin prądu elektrycznego
W fabrykach radzieckich uruchamia się
dla robotników - wynalazców
specjalne
warsztaty, gabinety techniczne, laborato
ria i biblioteki. W słynnych zakładach bu
dowy maszyn „Uralmaszzawod“ stworzo
no specjalne oddziały o wysokiej wyda
rdaj
ności pracy, które przyczyniły się do pod
wojen« produkcji

Kol. Irena HAN K IEW ICZO W A
por. W. P-,
członek Warszawskiego Zarządu Akademickiego
Związku W alki Młodych „Życie",
studentka Uniwersytetu Warszawskiego
zginęła śmiercią tragiczną dn. 14 sierpnia 1947 r.
W zmarłej tracimy ofiarną działaczkę postępowego ruchu
studenckiego.
CZEŚĆ JEJ PAMIĘCI
Zarząd Główny AZWM „Życie“ ,
2206

^agadmenia, które będą przed
miotom obrad Światowej Federacji Ko
biet we wrześniu br. Z kolei glos za
brała dyr. Departamentu Szkolnictwa i
Wychowania
Min. Oświaty,
Kormanowa, podkreślając zadania ruchu ko
biecego w dzisiejszej dobie.

1 perialistycznych Niemiec
odrodzenia
ich siły gospodarczej i wojskowS

Głównym celem naszym, mówi dyr.
Kormanowa, jest walka o pokój, w al
ka z elementami faszystowskimi. Waż
n i pozycję w tej walce zajmuje Świa
towa Demokratyczna Federacja
Ko
biet, reprezentująca 80 milionów zor
ganizowanych kobiet całego świata.

Żądamy zaprzestania udzielania po
mocy przez światową reakcję faszy
stowskim rządom — Grecji i Hiszpa
nii- Żądamy wolności dla ludu Indonezji.

Z kolei przyjęto rezolucję, w której
m. Inn. czytamy: „W związku ze zbli
żającą się sesją Komitetu
Wykonaw
czego Światowej Demokratycznej Federacji Kobiet i z przypadającą w tym
czasie rocznicą agresji hitlerowskiej
na Polskę, my kobiety — Polki, oświadczamy wobec całego świata, że
nigdy
nie
zapomnimy
straszliwych
skutków wojny i terroru
faszystow
skiego, milionów' zabitych naszych dzie
ci. mężów, braci i najbliższych.
Bę
dziemy mobilizować wszystkie kobiety
i cały naród do w alki przeciwko w oj
nie, preeetwwo »róboen (KirodMnU jm-

Żądamy likwidacji ognisk wojny, ja
kimi są frankistowska
Hiszpania
i
reakcja grecka, wspierana przez impe
rialistyczne koła anglosaskie.

Zwracamy się do Komitetu Wyko
nawczego z gorącą prośbą użycia swe
go wpływu w celu przywrócenia Pol
sce pomocy pounnrowskiej, która Jest
niezbędna dla naszych dzieci 1 szyb
kiej
odbudowy
zniszczonego przez
Niemców kraju “.
Na zakończenie odbyła się bogata
część artystyczna.
Podobne zebranie odbyło się w tea
trze
„Praska
Rewia“
na
Pradze.
Zgromadzenie zagaiła w imieniu Zarżą
du Warszawskiego
Ligi
Kobiet ob.
Kwiatkowska.
Następnie przemówiła
posłanka Jaszczukowa.
1
Na zakończenie zebrani przyjęli rezołuafe.

Materiały szpiegowskie w redakcji organu PSL
Siódmy dzień procesu w sprawie Niepokólczyckiego, Mierzwy i inn.
W siódmym dniu rozprawy w czasie
jednej z przerw na ręce przewodniczą
cego Sądu nadszedł, odczytany nastę
pnie Bst — ■od „wydziału sprawiedliwo
ści W iN“. List zawiera groźbę zlikwi
dowania członków Sądu w wypadku, je
śli zapadną surowe wyroki w niniejszej
sprawie
f ^S
/r-r <?> w ---*»»« - .-.„v-ryv-

nazwiska wszystkich osób, wspewiniaI nych w sprawozdaniach, .
j Prok.: Proszę stwierdzić, czy" w fcwj totece znajduje się nazwisko * Mifcołajj czyka, które wspomniane jest w sprsr
I wo zdaniu?
Oskarżony
przegląda okazaną mu
kartotekę i stwierdza „Nie ma tego na
zwiska“.

C zym się tr u d n ił
re d a k to r naczelny
„ P ia s ta “ ?

Osk. Strzałkowski
Pierwszą część siódmego dnia prze
wodu sądowego wypełniło przesłucha
nie osk. Muncha, dr filozofii,
pracow
nika archiwum miejskiego w Krakowie,
który w organizacji WiN .spełniał funk
cje archiwanuszą.
Munch- częściowo
przyznaje się do winy.

S *p :e g o ro a n iz o w o l
k o to PSL

Po krótkiej przerwie przed Sądem sta.
je prezes Komitetu Grodzkiego PSL w
Krakowie i naczelny redaktor „Piasta“
osk. Buczek.
Osk. Buczek oświadcza, że częściowo
przyznaje się do zarzucanych mu czy
nów, lecz w innym zakresie niż jest to
ujęte w akc'e oskarżenia i składa na
stępne obszerne wyjaśnienia.
Buczek przyznaje się -do kontaktów z
wspólosk. Kotem, o którym wiedział, że
pracuje w melagainej organizacji WiN,
ale twierdzi, że nie zdawał sobie sprawy
z przestępczego charakteru tego rodza
ju kontaktów.
Przysną jo on dalej, że
odbyt rozmowę z osk. Kotem r.a temat
■elowości wydania przez WIN ulotki po
zornie krytykującej Mikołajczyka. Przy
zna je również, ze wyraził się, iż byłoby
to pociągnięcie pożądane.
Wiele uwagi poświęca
osk. Buczek
zarzutowi przesyłania
raportów' szpie
gowskich WiN
naczelnym
władzom
PSL. Przyznaje on, że Kot wręczył mu
sprawozdanie wywadowcze z prośbą o
przesianie go
Mikołajczykowi.
Jak
twierdzi — uzna! to sprawozdanie za
zbyt drobiazgowe i tendencyjne, a.e
przekazał je członkowi władz lok® nych
PSL Kabatowi.
Tłumaczy się przy tym. że nże zdawał
sobie sprawy z charakteru otrzymywa
nych od Kota materiaiów wywiadow
czych. Uważał je za serwis prasowy.
Osk. Buczek opowiada dalej Sądowi
o swej działalności politycznej. Jak
twierdzi, byl on zwolennikiem udziału
PSL w bloku wyborczym, krytykował
politykę „Gazety Ludowej“, żądał rewi
zji polityki stronnictwa i bronii fenedencji wzięcia udziału w referendum pod
hasłem 3 razy „Tak“.

kie pełnił oskarżony- w życiu politycz maty organizacyjne i wykazy personainym i stanowisko docenta uniwersytetu ne Urzędów Bezpieczeństwa i Milicji
można pogodzić z wysuwanym przez Obywatelskiej.
oskarżonego momentem nieświadomości
Na pytanie, jakim sposobem w tych
i brakiem orientacji.
materiałach oskarżony nie dopatrzył Się
Prok.: CZY OSKARŻONY
W IE cech szpiegowskich, Buczek nie umie
D ZIA Ł, ZE PO D Z IE M IE DOKONUJE dać jasnej odpowiedzi, stwierdza nato
MORDÓW?
miast: „Teraz
W IEM , ŻE TO BYŁO
Osk.: TAK.
SZPIEGOSTW O“.
Prok.: Jak więc oskarżony, pomimo
B r o s z u r y p r z e c iw PSL
swoich przekonań, . mógł utrzymywać
stosunki z Kotem?
p s o n ę n o p o le c e n ie PSL
Osk. Buczek w odpowiedzi powołuje
siię na swą łatwowierność
i SZA C U - j Prok.: Dla kogo te materiały, według
NEK dis poglądów Kota.
instrukcji Kota. były przeznaczone?
Prok.: WASZ SZACUNEK DLA POD j Osk.: Kiedy Kot pierwszy raz przyZ IE M IA KTÓRE MORDOW AŁO, TO i niósł te materiały. • PROSIŁ O DORÇWŁASNI.E WASZA DEMOKRACJA.
j CŻENIE ICH M IKO ŁA JCZYKO W I.
Prokurator zbija następnie w szeregu j Prok.: Jak oskarżony zrealizował tę
pytań twierdzenie osk. Buczka, iż niej prośbę?
orientował się co do wywiadowczego j
Osk.: Dałem je Kabatowi. Sam nie
charakteru materiałów otrzymanych od miałem drogi do Mikołajczyka.
Kota i uważał je fca serwis prasowy.
j Kot indagował osk. czy dostarczy! ad
przeznaczone die
Prok.: Materiały otrzymane od Kota resatowi materiały
były SZYFROW ANE, czy tak przycho władz PSL. Buczek powiedzą!, że od
dal je W ITASZKO W I,
CZŁONKOW I
dzą serwisy prasowe?
Osk. Buczkowi zostają przedstawione NKW PSL l POSŁOWI KRN. Kot wie
załączone do akt sprawy materiały, kió dział, że była to najlepsza droga do M i
rych mu dostarczył Kot. Osk. BUCZEK kołajczyka.
Prok.: Jakj: by! osobisty stosunek os
STW IERDZA ICH AUTENTYCZNOŚĆ.
Prok. odczytuje! ż nich szereg w yjąt karżonego do referendum?
Osk.: Uważałem, że zarówno w wy
ków, ZAW IERAJĄCYCH M .IN . INFÓR
MACJE O CHARAKTERZE WOJSKO borach, jak i w całej polityce wewnętrs
W YM, TYCZĄCE SIE POBORU, PO nej nie ma powodu do pogłębiania roz
DAJĄCE SKŁAD I ĆBARAKTERYSTY działu między stronnictwami.
KĘ OFICERÓW SZTABU OPERACYJ- 1 Prok.
■er.c?.-. szyfra 169 itd. i miały v.
NÈGO zaszv
0$.’\
VVRN na
wlid-mc.śft •: (Vi JzisV \w .!¡i
1 po ünU
- “" 1
1 nym.
m m m m m
W y
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Prok.; A w „Piaście“ oskarżony wy
rażał swój punkt widzenia, czy władz
zwierzchnich?
Osk.: Byłem redaktorem organu PSL
i rnusaieir1 iść po linii partyjnej.
Prok.: Wbrew przekonaniom włas
nym?
Osk.: Dawałem się w końcu przeko
nać.
Prok.: Czy oskarżony nie uważa), że
stanowisko wiadz PSL idzie na rękę re
akcji?
Osk.:
Wyrażałem pewne obawy w
związKU z tym. Bałem ssę, żebyśmy its*
Teraz wiem, że ta było
byli zepchnięci poza granicę, za którą
znajduje s’ę endecja i sanacja.
szpiegostwo — stwierdza
Prok.: A kierownictwo PSL zdawało
sobie sprawę z niebezpieczeństwa?
czołowa figura PSL—Boczek
Osk.: Chyba nie.
Po krótkiej przerwie w - zeznaniach
Prok:: A może wręcz chciano lego?
osk,- Buczka, przewodniczący Sądu od
Oskarżony mówi tu e> „niedostatecznej
Osk. Knrc.zmarnsyk
czytuje nadesłane na « g o ręce pismo
ostrożności“ PSL, która się przejawiała
podziemia, zawierające pogróżki pod PPS w miejscowościach zaszyfrowanych rap. w słynnej mowie Batkzyka o ban
adresem Sądu.
cyframi 0129, 0130, 0131, 0132.
dach, jeko ' „samoobronie“.
Zetknąłem
Przewodniczący oświadcza: „Sąd za
W dalszych odczytywanych przez pro się z przedstawicielami tego podziemia
łączy ten dokument do akt sprawy“.
kurator® fragmentach znajdują się wia i przekonałam się — mówi oskarżany —
Zadaje pytania prokurator.. Oskarży domoścj gospodarcze, ZWŁASZCZA O żc szE oni nie d k „samoobrony“, * di*
cie) wyraża wątpliwość, czy funkcje, ja PRZEMYŚLE ZBRO JENIO W YM , sche- walki z rządem i ustrojem Polski.

W czerwcu 1945 r. w biurze Muncha
zjawi! się osk. Kot,
proponując
mu
przechowanie sprawozdania tnformacyj
nego za miesiąc maj. Osk. Munch przy
jął propozycję i wówczas został wcią
gnięty do organizacji WiN. Od tego cza
su kierowa! on archiwum" miejskim.
W końcu swego oświadczenia osk.
Munch mówi o przemianach, jakie za
szły w jego sposobie myślenie i uznaje
błędność drogi, która sprowadziła go na
ławę oskarżonych.
Prok.: Jakie materiały zawierało ar
chiwum?
Osk.: Sprawozdania, ulotki, referaty.
Informatory.
Z dalszych odpowiedzi osk. Muncha
wynika, że za swą. pracę o tr a y u iy ^
w różnych terminach
wynagrodzenie
miesięczne, niezależnie od kwoty 6.000
zł otrzymanych w jesieni 1945 roku, ja
ko jednorazowy zasiłek.
Prok.: Dla jakich celów służyło ar
chiwum siatki wywiadowczej?
Osk.: Uważałem, że dla
celów hi
storycznych.
Prok.: A jak Kot objaśnia! ten cei?
Osk.: Miało się przydać w przyszło
ści.
Prok.: A dla kogo robił osk. karto
tekę?
Osk.: Na życzęnie
Strzałkowskiego,
który wraz z Kotem przyszedł do mnie.
Miał to być indeks osobowy.
Prok.: Przeznaczony dla jakich celów?
Udział spółdzielczości w wolOsk.: Indeks miał zawierać dane o
obrotach zbożem
pewnych osobach czynnych w życiu nohandicwych
politycznym.
jest,
niestety,
niedostateczny.
Prok.: A po co w kartotece używano Co gorsze — znaczna część za
słowa drań?
kupionego przez spóid-zietnie zbo
Osk.: milczy.
Prok.: Od kogo i w jakim czasie o- ża, przecieka od nich następnie
trzymał oskarżony
polecenie robienia do kupca prywatnego.
list inwigilacyjnych?
W 1946 r. spółdzielnie ro ln i
Osk.: W lipcu 1945 otrzymałem pole
czo
- handlowe zakupiły od rol
cenie od Strzałkowskiego zrobienia listy
ników za 5,2 miliarda ziemiopło
inwigilacyjnej aktywu PPR.
Prokurator zadaje w dalszym ciągu py dów.
„Społem“ z tej ilości za
tania, dotyczące stosunków Muncha z
kupiło
od
spółdzielni tylko za 2,2
osk. Buczkiem i jego roli w organizo
waniu
spotkań między Kotem, jako miliardy — z pozostałych 3 m i
przedstawicielem podziemia a Buczkiem, liardów, część weszła do bezpo
działaczem PSL Buczek wiedział o tym, średniego obrotu
między spół
że Munch pracuje w podziemiu.
dzielniami.
Ale
ten
obrót jest
Prok.: Co oskarżony Kot chciał uzy
niewielki,
podstawowa
część
skać od Buczka?
tych 3 miliardów trafiła zatem
Osk.: Informacje o działalności PSL.
Należy zaznaczyć, że mowa tu o spot do handlu prywatnego.
kaniu Kota z Buczkiem, które miało je
W województwie poznańskim
szcze miejsce w. listopadzie 1946 r.
w ciągu
Prok.: Jak zareagował Buczek na spółdzielnie zakupiły
propozycje tego kontaktu?
1946 roku za 2 miliardy ziemio
Osk.: Zgodzi! się bez wahania.
płodów.
„Spotem“ z tej ilości
Padają teraz pytania prokuratora od
zakupiło
26
proc. Pewna część
nośnie
zwerbowania
przez Muncha
współpracowników do pracy wywiadow z pozostałych 74 proc. sprzedana
została bezpośrednio większym
czej.
.
Munch zwerbował do prowadzenia spółdzielniom
robotniczym, owywiadu w
powiecie zawierciańskim gromfta jednak większość „prze
niejakiego Laskowskiego. Laskowski zo
stał już skazany przez Sąd w Katowi- i ciekła“ do handlu prywatnego.
Stąd widoczne jest, że około
cach m karę śmierci za szpiegostwo.
j
Oskarżony dalej wyjaśnia, że Las- j 50 proc. skupionych przez spół
kowski trudnił się nie tyko zbieraniem i dzielnie rolniczo - handlowe zie
informacji dla siatki
wywiadowczej i
miopłodów przedostawało się do
WiN. W jesieni 1945 r. zwróci! się do
osk. Muncha o pomoc w sprawie zor kupców prywatnych.
ganizowania koia PSL w Zawierciu.
Podobnie dzieje się i na odcin
Prok.: Jaką pomoc dat wówczas os ku mleczarskim.
karżony Laskowskiemu?
W skupie mleka spółdzielczość
Osk.: Przedstawiłem to Buczkowi,
który
wystosował odpowiedni list do uczestniczy w 25 do 30 procent.
wojewódzkiej organizacji PSL w Kato Przeszło 50 proc. dostarczonego
wicach, informując o-możliwościach za do spółdzielni mleka zużyte zosta.
łożenia koia PSL w Zawierciu. Oprócz
!o do produkcji masła, z którego
Laskowskiego oskarżony Munch zwer
bował do pracy w organizacji Kamiń- zakupiło „Społem“ 36 proc. Pe
skiego, którego praca polegała na współ wną część została rozprowadzo
działaniu z osk. Kotem, jako kierowni na przez spółdzielme bezpośred
kiem Biura Studiów — :w redagowaniu
nio, reszta.— ogromna więk
sprawozdań wywiadowczych.
Prok.: Czy Kamiński należał do ja szość poszła na rynek prywat
ny.
Uwzględniając fakt,
że
kiejś partii politycznej?
Osk.: Tak, do PSL.
„Społem“ z ilości zakupionego j
Z kolei następują /pytania obrony. W
masła także ok. 30 — 40 proc. ’
odpowiedzi na te pytania osk. chce fido
na- rynek prywatny,
wodnić. że w kartotece umieszczono sprzedało

P r o fe le fii< i s p é lg lz le lc jr o s c i

Prok.: Proszę powiedzieć w świetle
tego, co oskarżony przemyślał i pozna!,
czy stanowisko władz naczelnych PSL
w okres e referendum i wyborów byio
twórcze dla Polski i w czyim leżało inte
resie?
Osk.:
Muszę powiedzieć, że
ma:
krytyczny
stosunek do polityki PSL.
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Osk. Ostafin
Moim
zdaniem,
polityka
naczelnych
wiadz PSL opóźniła normalizację sto
sunków wewnętrznych w Polsce i zaszko
dz ła wybitnie ruchowi ludowemu, ogro
mnie go osłabiając.
Prokurator cytuje fragment artyku
łu zamieszczonego przez osk. w „Pia
ście“, w którym' występuje on prżeciw
„straszeniu“ społeczeństwa
reakcję i
twierdzi, że reakcja jest słaba i nielicz
na. Podobne instrukcje zawierały „w y
tyczne Ideowe“ WiN-u.
Czy oskarżony
wytłumaczy — pyta
prokurator. — "ZBiEŻNOSC
STANO
W ISKA
władz naczelnych PSL, które
nadzorowały linie „Piasta“ z zalecenia
mi WiN?
Osk,: Nie potrafię
tego
wytłuma
czyć.
Prokurator odczytuje fragmenty ar
tykułu z „Piasta“, stwierdzającego, że
w szeregach PŚL nie ma miejsca dla
łudzi naruszających prawa. „A d k oskarżoriego, który utrzymywał stosun
ki a winowcem Kotem, członkiem or
ganizacji, jaka utrzymywała
-kontakty
z U P A — było miejsce w ,ty c h szere
gach? Czy jest miara cynizmu, po
zwalając» na pisanie podobnych artyku
łów i na utrzymywanie kontaktów z WiN
ł otrzymywanie materiałów wywiadow
czych?“
OSKARŻONY MILCZY.
Rozprawę odroczono do dnia następ
nego.

3>

Wymiana towarowa między wsią a miastem
przyjąć należy, że spółdzielczość ców udział spółdzielczości w ogól
uczestniczy w obrocie mlekiem ; nym obrocie jest znikomy.
Myślę, ż© na podstawi© tych
i wyrobami mleczarskimi od pro
docenta aż do odbiorcy1w grani kilku przykładów można powie
cach 10, najwyżej 15 proc., gdy dzieć, że udział spółdzielczości
w skupie — w odsetku dwa razy w obrocie artykułam i pochodze
większym.
nia rolniczego nie przekracza kil
Przejdę teraz do obrotu mię kunastu procent. Jest to oczy
sem. Zorganizowanych spółdziel wiście odsetek absolutnie nie wy
ni zbytu żywca istnieje 45, w starczający. Udział spółdzielczo
pianach sieci przewidzianych by ści w obrocie produktami rolny
ło 60, co powinno stanowić 75 mi musi być wydatni© powięk
proc. wykonanego planu. Jednak szony. Leży to zarówno w in
w rzeczywistości tak nie jest, teresie spółdzielczości, jak i w
gdyż część znaczną stanowią interesie państwa > wreszcie w
drobne, skupione na jednym te interesie szerokich mas konsu
renie spółdzielnie. W samym menckich.
tylko woj. poznańskim istnieje
Jak wygląda teraz odwrotna
30 spółdzielni zbytu żywca, a po droga towarów z miasta do wsi
zostałych 15. rozrzuconych jest —
rozprowadzanie
artykułów
po całej Polsce. Właściwie, sta przemysłowych przez spółdziel
nowi to 30 — 35 proc. wykona czość na wsi? Scharakteryzuje
nia zamierzonej sieci. Jeżeli cho my ten odcinek na przykładzie
dzi o skup mięsa, to spółdzielnie przebiegu akcji „Przemysł dla
zbytu żywca zakupiły go za wsi“ .
4.700 milionów.
Rolnicza Cen
Znaczna część artykułów nie
trala Mięsa zakupiła od rolników dociera do dołowych spółdzielni,
za 2.120 milionów. Ii-ość zaku gdzie istnieje możliwość ściślej
pionego . mięsa stanowi 25 proc. szej kontroli rozdziału tych to
ilości. Przeszło ono oficjalnie warów przez samych członków.
przez nasze rzeźnie, a wiado- Duża część tych artykułów była
wym jest, że nie całe mięso, sprzedawana spółdzielniom poło
które jest w obrocie przeszło żonym bliżej oddziałów „Spo
przez rzeźnie. Udział spófdz;el-, łem“ , silniejszym
gospodarczo,
cz-ości w obrocie mięsem 20 — ale znajdującym się dalej od
25 proc. jest poważnym osiągnię członków — spółdzielniom rolni
ciem w stosunku do stanu przed czo - handlowym, względnie' spół
wojennego na
tym
odcinku. dziełniom powszechnym w więk
Udział ten związany jest jednak szych ośrodkach.
głównie z obrotem kartkowym i
W tych warunkach znaczna
dostawami dla wojska.
część, towarów z akcji „Prze
Sprzedaż wolnorynkowa mię mysł dla wsi“ dostawała się do
sa i wyrobów mięsnych pozosta rąk spekulantów. 1 to uważać
je nada! w ogromne5 większości należy za bardzo poważne nie
w rekach prywatnych pośredni dociągnięcie.
ków i kupców, a udział spółdziel
Ten ogólny obraz na najważ
czości w tej sprzedaży ocenić niejszym odemku spółdzielczości
można najwyżej na parę pro jakim jest wvmiana między wsią
cent
i miastem, należy uznać za nie
Na odcinku warzyw' i o w o -, zadowalający.

Na taki stan rzeczy wpłynęły
nie tylko przyczyny obiektywne,
0 których już wspominałem, ale
1 przyczyny subiektywne.
Przede wszystkim
struktura
spółdzielczości jest wadliwa na
wsi. Mam y tam spółdzielnie roi
niczo - handlowe, oderwane od
mas członkowskich. W tych spół
dzielniach tkw i dość dużo ele
mentów niechętnych naszej no
wej rzeczywistości. Mamy dalej
na wsi 3.500 drobnych spółdziel
ni spożywców, niezdolnych do
rozwiązywania
gospodarczych
potrzeb wsi, a obok nich istnie
ją Gminne Spółdzielnie Samopo
mocy Chłopskiej, które wykazu
ją wielką dynamikę rozwojową,
ale które napotykały na poważ
ne opory. Tak5 stan rozdrobnie
nia spowodował podane rezulta
ty obrotów handlowych ze wsią.
Wskazać tu należy
również
na jeszcze jedną przyczynę. By
ło nią nie zawsze właściwe usto
sunkowanie się do tej sprawy po
szczególnych
kierowników oddz'afów „Społem“ , którzy wołełi
rozbudować obroty ze spó!dz5elniami najbliżej położonymi, sil
nymi gospodarczo, woleli jak
najmniej ryzykować ; n;e wyka
zywali chęci zajęcia się. spółdziel
niami mniejszymi, aby je gospo
darczo podnieść, Sądzę, że moż
na poiwiedzteć, iż nasz apara*
„Społem.“ - i spółdzielni często ule
g° zbiurokratyzowaniu 5 nie po
dojmuje dostatecznych wysiłków
zmierzających do silniejszego po
w;azania się z członkami.
Dotychczasowa struktura spół
dzielczości na wsi, struktura, któ
ra osłabia wyniki je j działalno
ści, musi być przedmiotem roz
ważań i poważnej analizy. Na
tym odcinku mus? zapaść szybka
i stanowcza decyzja.
E, Pszczólkowrk

Koszt straconego czasu
Spraw a lekceważenia czasu własne
go i cudzego b yła ju ż nieraz porusza
na, Cóż z tego, kiedy to lekceważenie
jest jedną z naszych w ad narodqjvych
i mimo licznych wezwań, aby wresz
cie z nim skończyć, jakoś nie widać
poprawy. A sprawa jest poważna i po
w ażną szkodę wyrządza gospodarce
narodowej, a więc i nam samym.
Nasz bratni „Głos Robotniczy“, p i
sząc na ten tem at, oblicza, jak ie slra-*
ty w yn ik ają z powodu jednej m inuty
opóźnienia i jako przykład bierze fa
brykę Scheibiera w Łodzi.
„Jeżeli
w
fabryce
bawełnianej
takiej, ja k Scheibler, liczącej 8.000
robotników, praca rozpoczyna się ty l
ko o jedną m inutę później, to gospo
darka fabryczna traci na tym 8.000 m l
nut, tzn. więcej, aniżeli 133 godziny
pracy. Biorąc pod uwagę, żc krosno
produkuje przeciętnie 3 ni tkaniny ba
w ełnianej na godzinę, to w przelicze
niu na m tkanin y okaże się, że 1 m i
nuta opóźnienia powoduje dla fab ry
k i stratę 499 m dziennie. 300 dni ro
boczych w roku okaże, że fabryka, a
w raz z n ią nasza gospodarka, nasz
naród traci w ciągu roku olbrzymią
iiosć 120 tys. m etrów bieżących tk a 
niny.“
Oczywiście najczęściej strata czasu
w ynika ze zbyt późnego przystąpienia
do pracy, przedwczesnego opuszczania
pracy, czy też z powodu nieuzasadnio
nych przerw jest daleko większa. Nie
iekecważąc bynajm niej tej jednej m i
nuty, trzeba powiedzieć, żc jest to
i przykład tytko symboliczny. Jest znacz
nie gorzej.
Bo yakte są skutki, gdy np. w tkalni,
gdzie pracuje
robotników, stra
cony czas wynosi choćby 10 m inut.
„W skutek tego szkodliwego zwycza
ju traci fab ry ka dzień w uzień 30.000
m inut, co jest równoznaczne ze stratą
500 godzin roboczych. Zmniejszenie o
500 gods, czasu pracy w ciągu dnia
oznacza, w- przeoczenia na przeciętną
tkaninę bawełnianą, stratę 1.500 tn
dziennie. W skali rocznej traci taka fa 
bryka 450.000 m tkaniny. Ilość, w y star
czająca do obdzielenia bez m ala każ
dego mieszkańca Łodzi jednym m e
trem towaru.“
Podobne obliczenia moglibyśmy do
konać dla naszych hut, kopalni i wszel
kich zakładów produkcyjnych. W w y 
n iku tych obliczeń m ielibyśm y tyle a
tyle straconego żelaza, węgla, tyle a
tyle straconych m etrów czy sztuk n aj
rozmaitszych wy rabów. Podobne obli
czenia moglibyśmy dokonać dla b iur
1, urzędów. W w yn ik u tych obliczeń
m ielibyśm y tyle, a tyle spraw nie za-»
łatw ionych do końca lub odłożonych
„na później“. S traty, stąd w yn ikłe, mo
gą być niewspółmiernie w ielkie w sto
sunku do tych p aru zbałaganionych
m in ut czy kwadransów. Sądzimy, że te obliczenia m a ją do
stateczną w ym ow ę i me w ym agają ko
m ehiarzy. Każdy uczciwy pracownik,
dla którego me jest obojętny rozwoj
naszego kraju , powinien wyciągnąć
właściwe wnioski.

D z ie c i p o lskie
w N ie m c z e c h
K atow icki „Dziennik Zachodni'“ po
ruszył. tragiczną sprawę dzieci pol
skich, znajdujących się obecnie w
Niemczech. Chodzi tu o dzieci, które
bądź w ywiezione były do Rzeszy w
czasie okupacji, bądź też przy ew a
ku acji w okresie 1844— 1945 pogubiły
swoich rodziców. Są tam i takie, któ
re urodzone zostały przez polskie ro
botnice w Niemczech.
Z tej w ie lk iej rzeszy zwrócono nam
jedynie (i.OUO. A co z resztą?
Otóż Niemcy robią wszystao, aby za
trzeć ślady polskiego pochodzenia tych
dzieci i u tru dn iają w szelkim i sposo
bami ich pow rót do kraju . „Dziennik
Zachodni“ przytacza wstrząsające do
kum enty. Rozporządzeniem z <> marca
1943 r., Niem iec Soilman SS Btandarten Fuehrer i szef urzędu w sztabie
osobistym H im m lera, w ydal Instrukcję,
która polecała wystawiać niemieckie
m etryki urodzenia dzieciom polskkn,
przeznaczonym do zgennanizo wania.
Jakim i toram i sżla ta akcja św iad
czy sfałszowana m etryua urodzonego
w roku 1835 Eugeniusza Bartczaka,
którego przerobiono na M u llera. M e
try k a w ystaw iona została przez Stanciesamt L Mdnćhen i podawała, że
dziecko urodziło się w „Briickau“.
Nazw a „B riickau“ nie jest przypad
kowa. W czasie okupacji zwożono do
tej miejscowości dzieci polskie, które
uznano za „czyste rasowo“ . Dalsze
szczegóły wyjaśni instrukcja niemiec
ka „...udokumentowanie urodzin prze
prowadzi Urząd Stanu Cywilnego Ł.
(Lebensborn — uwaga nasza) w M o
nachium“... „Jaku miejsce urodzenia
określa się w' metryce w wypadku, gdy
chodzi o dzieci byłych polskich obsza
rów, miejscowość Bruckau, przy czym
urzędnik Stanu Cywilnego L. może
przy wystawieniu m etryki od razu na
dać dziecku nowe im ię i nazwisko.“

„T ryb un a
Wolności“
T Y G O D N IK PPR
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Troski i kłopoty - osiągnięcia i piany
Wiceprezydent Fijałkowski o przedsiębiorstwach

POGODA
Prognoza »a dzień 21
sierpnia br.
Większość przedsiębiorstw miejskich
Bano chmurno lub mimo poważnych osiągnięć i sukcesów,
mglisto, miejscam i moż wciąż jeszcze przysparza najwięcej
liw e drobne opady. W bodaj trosk
Zarządowi
Miejskiemu.
ciągu dnia dość pogod Zasadniczą przyczyną są w tym w y
nie i ciepło. Słabe w ia  padku
trudności
finansowe miasta.
try przeważnie z kieru nków północ
Te właśnie względy wywołały
ko
nych.
nieczność podwyższenia parę miesię
K O M U PR ZYSŁU G U JĄ U L G I
cy temu taryfy opłat najbardziej de
W D A L S Z Y M K S Z T A Ł C E N IU S IĘ
ficytowych instytucji: M ZK , Gazowni
M in. O św iaty zarządziło, że kand y ł Wodociągów. Chcąc się dowiedzieć,
daci zgłaszający się do egzaminów czy i w jakim stopniu przyczyniło się
dojrzałości w charakterze extem ów, to do zrównoważenia budżetu, prosi
którzy w ykazać się mogą zasługami z my o Informacje wiceprezydenta F t
okresu w a lk i z okupantem w czasie jałkowefciege.
wojny, względnie b. więźniowie p oli
tyczni — mogą być zw olnieni od przed
stawienia świadectwa ukończenia gim 
nazjum ogólnokształcącego.
— Podwyżka taryfy bezwarunkowo
Uchylenie tego koniecznego w aru n 
wpłynęła na pewne zrównoważenie bu
ku dopuszczenia do egzaminu dojrza
dieta tych trsech agend — »twierdza
łości w stosunku do bojow ników o w ol
wiceprezydent. — Obecna sytnacja
ność i niepodległość, u m ożliw i exterjest w każdym rasie dnie lepsza, niż
rństom dalsze kształcenie się.
w roku ubiegłym, ale...
P O ZN A JM Y NA SZE PO KTY
Okazuje się, że „zastrzyk" finanso
„Poznaj nasze porty“ — pod tym ha wy, jakim było powiększenie docho
siem organizuje Polski Z w iązek Z a  dów M Z K , Gazowni
oraz Wodocią
chodni, Okręg W arszawski, wycieczkę gów, jest jeszcze niewystarczającym w
krajoznawczą W isłą do Gdańska i Gdy stosunku do rozchodów, tym bardziej,
nL W yjazd statkiem w dniu 2 wrześ że wciąż jeszcze przedsiębiorstwa
te
nia, czas trw an ia podróży 7 dni, przy potrzebują poważnych kredytów
na
czym po drodze p ro je ktu je się zw ie dalszy rozwój. Toteż, aby chociaż
dzanie miast. Płocka, Torunia, B yd  w małym stopniu, zaradzić kłopotom
goszczy i K w idzynia. Ze względu na finansowym, Zarząd Miejski stara się
ograniczoną ilość miejsc, zapisy człon wprowadzić pewne
oszczędności
w
ków Polskiego Z w iązku Zachodniego swych agendach.
i sym patyków p rzyjm u je sekretariat
W pierwszym rzędzie przeprowadza
Zarządu Obwodu Stołecznego P Z Z w się więc pewne zmiany w dotychcza
W arszawie, ul, Gen. Sikorskiego 41, w sowej organizacji, której usprawnie
godz. od 9— 15 tylko do 28 sierpnia br. nie przyczyni się do zmniejszenia ko
Bliższych inform acji udziela sekreta sztów, a zarazem zwiększenia wydaj
ria t Związku.
ności
pracy.
Dotyczy
to
przede
wszystkim ekonomicznego wykorzysty
REM O NT G M ACH U PCK
wania pracy personelu. W niektórych
Zarząd G łów ny Polskiego Czerwone instytucjach kasowane są więc zbęd
go K rzyża przystąpił do rem ontu w ła  ne etaty pracowników, których funk-.
snego gmachu przy ul. Mokotowskiej cje z łatwością mogą być wykonywa
14. W domu tym mieścić się będą biu ne przez mniejsza ilość osób. W w ięk
ra Zarządu Głównego, k tó ry obecnie szości wypadków zredukowani precow
korzysta z gościny „ R O M Y “, przychód nicy jednego przedsiębiorstwa „prze
nia lekarska craz prawdopodobnie rzucani" są do drugiego, gdzie akurat
biura, O kręgu W arszaw 
potrzeba więcej rąk do pracy.
skiego P C K . Rem ont po
Ostatnio np. część funkcjonariuszy
trw a czas dłuższy i uza
straży M Z K powiększyło kadry kon
leżniony jest w dużej
duktorów,
a ok. 80 wodociągowców
m ierze
od wysokości
przeniesiono do wydziałów
technicz
przydzielonych
kred y
nych M Z K . W celu powiększenia w y
tów.
dajności pracy Zarząd Miejski wpro

Sprawniejsza organizacja
wydajniejsza praca

wadza obecnie we wszystkich przed
siębiorstwach
system
premiowania.
Inowaeja ta praktykowana
jest już
przy budowlanych pracach Wodocią
gów, w dziale produkcji i Gazowni
oraz
w
warsztatach mechanicznych
M ZK.

Tabor MZK szybko wzrosła
— Mimo trudności finansowych —
'mówi wiceprez. Fijałkowski — niektó
re przedsiębiorstwa doprawdy z każ
dym dniem mogą *ię pochlubić coraz
większymi sukcesami. Ostatnio, szcze
gólnie M Z K , chociaż podwyższona ta
ryfa, ze względu na dużą ilość ulgo
wych biletów, nie zrównoważyła w y
starczająco budżetu — nabierają „amerykańsklego" rozpędu.
11 francuskich autobusów, które od
niedawna pojawiły się na ulicach W ar
ssawy, to równie duży sukces, Jak
(niestety!) wydatek. Powiększenie ta
boru komunikacyjnego
jest
jednak
tak konieczną potrzebą, te miasto, cho
ciąż z trudem, ale zdobywa się na
coraz większe w ysiłki finansowe.
Dzięki temu też już za parę tygod
ni stolica otrzyma dalszych 29 auto
busów, a wkrótce potem nadejdą rów 
nież z Francji, dawno zamówione 13
trolleybusów
marki
„Vetra".
Ten
szybki wzrost taboru M Z K nie ogra
nicza się tylko do wspomnianych 44
wozów.
W chwili obecnej
Zarząd Miejski
prowadzi już pertraktacje z fabryka
mi francuskimi o dostawą ok. 49 auto
busów oraz 15 trolleybusów, które,
0 ile nie zawiodą kredyty — «prowa
dzone zostaną na przyszły rok.

U roki lata

, które

ma się ku schyłkom.

miejskich

lion metrów sześć., a w bieżącym półroczu 5,4 mil. m sześć.
,
Najpoważniejsze obecnie kłopoty finansowe mają Wodociągi, których hudżet wciąż jeszcze jest za mały, a pod
wyższana taryfa nie wiele go poprąwiła.
Tutaj też konieczne okazały się bardziej radykalne niż w innych agendach oszczędności.
Między
innymi
«powodowało to redukcje personelu,
który z ponad 2.909 osób, do końca
br., zmniejszony będzie do 1.759.
Większość spośród zredukowanych
pracowników w miarę możliwości w y
korzystana będzie na innych odcinkach
— W każdym razie — kończy ®we
informacje wiceprez. Fijałkowski —
chociaż te trzy newralgiczne agendy
mają równą ilość kłopotów e® 1 suk
cesów, dzisiejsza ich sytuacja . jest du
żo lepsza, niż w roku ub., a Jutro
< pewnością zaznaczy się dslśzy Jej
poprawa.
(g)
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Dzieci, które wróciły z ko Y o n łftłt nieh, dzieci, Kt&n/m matki, pracując ca
ły dzień, nie mogą zapewnić dostatecznej opieki — znajdują ja k gdyby dalszy
ciąg w akacji na półkoloniach.
W parkach, ogrodach i w lasach podmiejskich można bawić się dosko
nale. Świadczą o tym roześmiane buzie dzieciaków, maszerujących param i do
„swojej1’ półkolonii.

Podmiejski handel spekulacyjny
opanował Kolejkę Grójeckę

Różna jest publiczność prz;
ą“^ kursującymi w godzinach popołudnio- szczerze przyznajey że wołi mieszkać za
ca do Warszawy Kolejką Grójecką, Ta wych. Skaranie boskie z tymi babami miastem.
cownicy, którym nie udało się otrzymać Na dworcu jest wyraźnie napisane, że
— Czyste powietrze, ogród, woda nie
pokoju w mieście, ofiarne matki, które bilet wykupiony w pociągu kosztuje o ma to jak na wsi.
wo!ą pomęczyć.się przez letnie miesią 10 złotych drożej aniżeli w kasie. Nie
Powoli ruch się zmniejsza. Za kilka
ce, dojeżdżając do Warszawy, aby tylko pomaga. Owszem zapłacą ale -zawsze godzin dosięgnie znów kulminacyjnego
dzieci mogły skorzystać z wiejskiego po narobią tyle krzyku, że można zwario punktu, lecz to już będzie powrót.
wietrzą, wreszcie
—
przedstawiciele wać. I najgorsze, że człowiek musi
Gosposie wymieniać będą swe spo
„podmiejskiej, prywatnej rnecjatywy“.
być cicho. Takiej baby nikt nie przega strzeżenia, pokłócą się o ceny, nie będą
Ci są bodajże najliczniejsi, a w każ da.
chciały zapłacić konduktorowi dodatko
Naturalnie nie wszystkie przedsię
W pośpiechu łapiemy jeszcze jednego wych 10 zł. Tek jak codziennie.
biorstwa miejskie mają tak widoczne dym razie najlepiej umieją zdobywać
A robotnik lub urzędnik będą wracali
1 tak efektowne dla przeciętnego w ar miejsca, najgłośniej mówią i najaktyw pasażera. Tym razem jest to robotnik
niej rozpychają się. Uważają, że Kolej PKP, nuży go ta codzienna jazda, 20 do domu, by odpocząć po ciężkiej co
szawiaka, rezultaty swych osiągnięć.
ka
Grójecka
do
nich
należy.
Uwaga,
kilometrów
tam
i
s
powrotem,
ale
dzienne} pracy.
(d)
— Wprowadzenie nowej taryfy G a
zowni — mówi wiceprez. Fijałkowski nadjeżdża pociąg. Sapiąc astmatycznie
— zbiegło się. niestety,
z poważną lokomotywa stanęła przy peronie, a *
ostatnio zwyżką cen węgla. W rezul wagonu wysypało 6ię mrowie pasaże
rów. Są to przeważnie stali podróżni,
tacie więc taryfa,
skalkulowana na
podstawie zeszłorocznych cen, w ma jeżdżący codziennie do Warszawy. Każ
zawiadamia, iż od dnia Zt sierpnia br. rozpoczną sie zapisv
dy z nich ugina się pod ciężarem cr
łym stopniu zrównoważyła deficytowy
na X V I KURS.
F J
gromnych tobołów wyładowanych pro
budżet
Gazowni.
Natomiast
dzięki
duktami
żywnościowymi, w
rękach
Zapisy będą trw a ły do 1-go WRZEŚNIA BR. codziennie
uspratvńien:u organizacji pracy
oraz
dźwigają bańki napełnione mlekiem,
od godz. 15-tej w Kancelarii Szkoły w gmachu K.W.P.P.R.
szeregu oszczędności, bardzo
wydat
Obserwujemy bacznie przechodzących
nie wzrosła produkcja gazu, która w
A l. Jerozolimskie 57, IV p iftro .
v
handlarzy, w oko wpada nam gospody
drugim półroczu 1948 r. wynosiła 1 m i
ni, z której plecaka niedyskretnie wy
K AN DYDAT (ka) W INIEN (na) POSIADAĆ ODPOWIED
łania się połeć słoniny. Okurzona, w ple
NIE SKIEROWANIE K O M ITE TU DZIELNICOWEGO.
caku niepranym na pewno od kilku mi®
sięcy, nie wygląda zbyt apetycznie.
KURS BĘDZIE TRW AŁ 3 MIESIĄCE w godz. 1 5 - 2 0
A k... warszawie ki «jedzą.
Czy pani codziennie przywozi towar?
Małe, chytre oczy spoglądają podej
rzliwie, nalana twarz chmurzy się. „A
panu co do tego!" Pozostawiając nas
bez odpowiedzi rusza prędkim krokiem
ku wyjściu.
Druga z zagadniętych handlarek to
N a terenie Rem bertow a istn ieje zn a
W
Sądzie Grodzkim rozpatrywano
Wyrok opiewa — 1 miesiąc aresztu. tak dobrze się wyśpi, fś przynajmniej
ob. Włodarczyk, starsza, wesoła kobie na n a ry n k u budow lanym spółdzielnia „ciułać“ pokaźne oszczędności. W k ró t
sprawę ob. Feliksa Matuszewskiego do Prawdopodobnie Sąd orzekający mi«! przez dłuższy czas nie będzie drzemał
k im też czasie Bortnow ski dorobił się
cina. Opowiada o męczącej jeździć, o „ M u r“. Przedsiębiorstwo to z każdym
zorcy Szkoły
Rolniczej w Warszawie, nadzieję, iż prsez ten miesiąc dozorca na warcie.
dwóch domów i własnego samochodu,
tłokach w pociągach, o ciekawych mili dniem rozszerzało zakres swych tra n 
który spał tak mocno w czasie pełnie*
za k tó ry zapłacił 240 tys., a Drzozowcjantach, którzy wszędzie muszą za sakcji, któ re przynosiły poważne obro
nia obowiązków służbowych, że ziodzie
ski k u p ił za 325 tys. połowę domu, a
glądnąć, ale kończy * uśmiechem,
że ty, a zatem i poważne zyski.
je spokojne mieli czas ukraść i wynieść
jeden m ilion, jak o lokatę kapitału , wy
Jan Różycki przyszedł do swej teścio iiła się szopa, potem stodoła i dom „zarobek zawsze jest".
3 koła gumowe wartości 100.000 zł.
S karb n ik spółdzielni, pełniący zara dał na trz y fu tra .
W
międzyczasie
stłoczeni
wychodzi
wej Józefy Związek,
wiązek, zam. w « wsi Za
zem fu n k cję przewodniczącego Rady
T ry b życia obu pracow ników spół
Sąd miał niełatwe zadanie. Z jednej górze, pcw. skerniewioki w mocno nie mieszkalny. Podp i ¡acza schwytano w my na ulicę.
pobliskim ¡«sie.
łmawia 'zeznań,
6trony — karygodne zaniedbanie, z dru trzeźwym stanie. W myśł przysłowia,
Tam, w e wnęce domu przyiegającego Nadzorczej oraz członka K o m isji Re dzielni „M u r" oraz plo tki, ja k ie zaczę
słaniając się zamroczeniem alkoholo- do dworca, mleko jednej z handlarek w izy jn ej — Bortnow ski Jerzy, zalicza ły krążyć po Rem bertow ie o chaotycz
giej świadkowie, którzy stwierdzili jed
które radzi kilu klinem wybijać, zażądał wym.I. Prawdopodobnie
Pi
do czasu rozpo przechodzi swój „chrzest“ .
ny b y ł do „śm ietanki" tow arzyskiej nej i w zbudzającej pewne zastrzeżenia
nogłośnie, iż oskarżony zawsze miał ta
on wódki. Gdy kobieta odmówiła mu — częcia się rozprawy w trybie doraźnym
ki 'mocny sen. Pewnej nocy tuż przy
Kilka litrów wody przecież nie zasz Rem bertowa. O pinię tę zawdzięczał gospodarce przedsiębiorstwa — spowo
groził puszczeniem z dymem chałupy. wytrzeźwieje.
jed nak n ie ty lk o swem u stanowisku, dowaly niespodziewaną kontrolę ksiąg
nim wyprowadzono ze stajni konia i
kodzi.
I rzeczywście po kilku godzinach zapawóz, przygotowywano się do wyjazdu,
Dziś ma ona szczęście. W pobliżu nie ale raczej szerokiemu, luksusowemu handlowych przez K om isję K o n tro li
Społecznej miejscowej R ady Narodo
a kiedy nad ranem pzyjechano na miej
ma milicjanta. Czasami zdarza się, że try b o w i życia. >
Popularny „pan d yre kto r“ znany też w ej.
sce, wyprzęgano konia itd. — nasz do
kumoszki same zdradzają nieuczciwe
Przyniosła ona w ręcz niespodziewa
zorca nie obudził się nawet.
sprzedawczynie, W większości takich był ogółowi mieszkańców Rem bertow a
wypadków nie robią one' jednak tego ze z często urządzanych, w ystawnych ne rezultaty, któ re rzuciły światło nie
szlachetnych pobudek, lecz z prostej przyjęć oraz ciągłych lib a c ji w m ie j tylko n a gospodarkę spółdzielni, ale
Ob. Henryk Ners złożył do Wydziału | Nera miał
'o dosyć i złoży! s a ta k - chęci wyeliminowania
konkurencji. Sa scowych lokalach. T ow arzystw a do w skazały źródło funduszów, w yd aw a
Przemysłowego podanie o pozwolenie | nie. Jednocześnie dowiedział się, że po- me zresztą robią to samo.
trzy m y w a ł m u w nich drugi członek nych szerokim gestem przez Bortnowna prowadzenie zakładu
masarskiego, zwolenie otrzymał przed ingerencją rze
Ale skończmy już o handlu. Ofo krót zarządu spółdzeilni „ M u r" —• B rzo  skiego oraz Brzozowskiego.
Sprawa została rozstrzygnięta pomyśl- kornego przyjaciela.
W d niu re w iz ji ko n tro la stw ierdziła
ka rozmowa * konduktorem ob. Zięb zowski Józef.
nie. Nie uśmiechało się to pomocnikowi
Sprawę skierowano do sądu. Będzie- ! idewiczem.
w kasie niedobór 2 m il. 412.266 zł. Po
M
im
o
że
pensje
obu
urzędników
ni®
UŁATW
ROZMAITOŚCI (Marszałkowska)
yrozpatrywana w trybie doraźnym z
Panie jestem szczęśliwy, kiedy nie przekraczały
------ ------- ra mprzeciętnych
uposa- » * ra m uposa- za tym re w iz*ja—ksiąg
---- 50 handlowych
**—
w«* w
w.r
„Szklana menażeria” .
stanowi! coś zarobić przy tej okazji. Na j
potrzebuję jeździć pociągami rannymi S żeń, w przedziw ny sposób p o tra fili oni 5 a2aia ca{>’ szereg niedociągnięć i na„M A ŁY“ (Marszałkowska 41»! *od*
IB wiazą! więc przyjaźń z petentem i w y- !
■
&
—
i duzyc. Bilans roczny za 1946 r. nie był
„Pygmallon” O. B Shaw»,
„POWSZECHNY" tZattHMSKwea 40» «00* tłumaczył mu, że bez 10.000 zł ni« da
w ogóle zam kn ięty z powodu nieksięsię osiiiągnąć „pozytywnego potraktowa
tą ..Człowiek który szuka śmierci*',
gowania części pozycji, poza tym b ra 
JASKÓŁKA (Marszałkowska «9» „Człowiek nia pr<
kowało rem am entu większej ilości su
a burtą" Cwoidzińsklego,
„Kupić — nie kupić — potargować
row ców oraz lis ty dłużników i w ie rzy 
„S T U D IO " (Karowa 31) o gofl*. 19.19
cieli, a na pokaźną ilość m ateriałów
można“. Ob. Ners pieniędzy nie dal,
„Mężczyzna” .
nie było w ogóle pokw itow ań za ogól
ofiarował
nowemu
przyjacielowi
TEATR COMOEDIA „ m y lic ie ! priY l- ale
dxic wieczorem”
ną sumę 460 tysięcy zł.
mnóstwo wędlin. Otowski był zadowolo
ny ł po paru dniach przyszedł podiię- 1
N a jjaskraw szy jed nak dowód, że
TEATR MUZYCZNY DOMU WOJSKA
kować za już I poprosić o jescczt. Ob.
wszystkie te u sterki i niedociągnięcia
Wobec zblliajacego sie zakoiiezenls sezo
Jest rzeczą zupełnie zrozum iałą, że
Z w abio ny hałasem lekarz zain ter
Co ją nic n ie obchodzi? To, że pa spowodowane były celowym i naduży
nu obecny program p t.: „SIEDEM ŚMIE
właśnie le k a rz pow inien z ra c ji swew eniow ał w ton sposób, że p rzy po cjentka m ia ła zostać przez lek arza U S ciami, stanow iły pozycję w rachunkach
CHÓW ÜL6WNYCH” i
Tadeuszem Olszą
Janem Mrozińsklm oraz gościnnie wystepujągo zaw odu świecić przykładem , dając
mocy sw ej .d z ie ln e j" gospodyni w y  skierowana n a operację? D la n ie j to za m a te ria ły budowlane, które posia
jącymi aktorami Teatru „7 Kotów” * Kraw zór uprzejmości w stosunku do p a
rżn ęli za d rzw i, Bogu ducha w in n e „drobnostka".
dały po., k ilk a zer w ięcej, niż faktycz
kowa, Ireną Kwiatkowska, And« Kltschmann
1 Jerzym Bielenia, grany bidzie tylko do dn.
cjentów. Pacjenci, członkowie Ubezgo pacjenta, k tó ry śpiesząc do p ra
nie wynosiły.
31 bra. Konferansjerki prowadzi Kazimierz
N
ik
t
zapewne
n
ie
u
w
ierzy,
że
lekarz
pieczalni
Społecznej,
są
trakto
w
an
i
cy, pragnął poinform ować się, czy
Bortnowski, k tó ry jako skarbnik
Rudzki. W niedziele dwa przedstawienia o
Dola 21 o godz. 16 w Sokalu K. D. grubiańsko, jeżeli n ie przez samego le
jego parogodzinne czekanie nie jest o tym n łe w ie. T a k ie w y p a d k i zdarza spółdzielni, odpowiedzialny był za jej
godz. 15.30 I 19-et
ją
się
tam
,
niestety,
zb
y
t
często.
daremne.“
Senatorska 42, odbędzie słę zebranie ak- karza, to przez jego personel.
finansowe sprawy, bardzo m ętnie i na
„OPERA”
Jaskraw ym p rzyk ład cm takiego k a .
Ostatnio, k ie d y jed na ze starszych ko iw n ie tłum aczył w y k ry te fałszerstwa.
N a m iejscu zresztą stw ierdził nasz
W czwartek dn. 21 bm. o godz. 18.00 ope- tywu. Obowiązani są przybyć: SEKRErygodneg® n c h o w a n iś się jest „pocze
_ Verdi’ego w *4 SKiaun
w!i
ra G.
aktach ,|ti«vi«ia
„Travlata” . W
Z łatwością natom iast rozjaśni k u li
KÓŁ, PRE- kaln ia" lekarza U S p rzy sal. Z aję repo rter to samo. Oerberka, z któ re j biet weszła do przedpokoju godzinę
partii tytułowej E. Kostrzewska oraz Szam-j 1 A1( ł Ł E G ZE K U TY W Y
tw a rzy b iła złość, n ie raczyła w ogóle wcześniej, zwrócono się do n ie j ze sło sy całej „M U R -ow an ej" afe ry Kom isja
czej 19.
Specjalna.
poinform ować dokładnie pacjentki, któ w am i: „Czego się tu ta j szwendasz?"
Oto, oo pisze do re d a kc ji jedna z u- ra chciała ty lk o prosić o skierow anie
ryguie j . SUlich’. Balet układu St. Miszczyka,! NICTW O O BO W IĄZKO W E.
wykonaniu całego zespołu Opery Śląskiej. -------------------------------------------------- -W ten sposób n ie rozm aw ia się z pa
bezpieczonych (nazwisko 1 adres w po do szpitala.
* I 4 » » e si
cjentam i, k tó rzy są przecież nie dar
siadaniu redakcji):
Centralny
„T
a
k
ie
drobnostki
m
nie
n
ic
n
ie
ob
m ozjadam i, lecz lud źm i pracy, Czas
Polskiej Partii Robotniczej
„Pacjenci, częstokroć M bby ciężko
chodzą" -— dosłowna odpowiedź go najwyższy, aby odpowiednie czynniki
chore, stoją V> psrę godzin w kolejce,
* M 1 S a H i Komitet Redakcvjnv
Q o d * 1n ,
p r « , , , «,
a osoby słabsi«, wobec brak® krze spodyni lekarza Ubezpieczalni Społecz zaję ły się ty m i spraw am i i u kró ciły
nej.
samowolę.
(d)
seł, siadają na sehodneh. Ponieważ
D N IA 21 SIERPNIA 1947 R. CZWARTEK
10—11
schody są kam ienne, zachodzi w ą t
PALADIUM (Złota 7-9) „ W górach Jugo
9.00 Sygn. czasu. 9.15 Dzień. por. 9.30 M u*,
* OI e i o nyt
sławii” pocz. 13.00, 15.30, 18.00 i 20.30.
U
N
IE
W
A
Ż
N
IA
M
zgubio
pliwość,
osy
togo
rodzaj®
odpoczy
por. 7.00 M u *. 7.15 W lad. por. 7.99 M u*.
Redaktor Naczelny
A TLA N TIC (Chmielna 33): początek 14,
89-645
ną legitymację, wydaną
nek jest wygodny 1 zdrowy.
K in o
Sekretarz Redakcji
8.05 Skr*. P.C.K. 12.09 W lad. połuda. 12.10
DZIŚ PREMIERA!
1# i 20. „Sad Narodów” .
88-228
przez Komisję Specjalną
Kler.
działów
Chory,
pragnący
otrzym
ać
num
e
881225
„Melodis
ludowe”
w
wyk.
zesjg.
htd.
T
.
Ko
POLONIA (Marszałkowska 59) ..Dziewczę
Najbardziej obciążający doku
Delegaturę w-ską na na
re
k
lob
dowiedzieć
się,
czy
jego
cze
ta z baletu” , pocz. 14, 19 1 20.
złowskiego. 12.25 Aud. dla wsi. 12.35 Utw.
A D M I N I S T R A C J A
ment zbrodni hitlerowskich.
zwisko Sawicki Włodzi
kanie n ie jest daremne, napróżno
STYLOWY (Marszałkowska 112); pocz. o fortep. 13.00 „ Z mikrofonem po kraju” . 13.10
czynna od eodz.s 8— 19
Chmlefn* 39.
Rewelacyjny film radziecki
godz. 13, 13 i 21; „Miłość na lekarstwo” .
mierz.
2150
Konto
P. SC O. w Warszawie I-IOOO
p
uka
i
dzwoni
do
d
rzw
i,
za
któ
rym
i
M u*, obiad. 15.00 Muz. r o ir. 19.00 Dzień,
Kino „SYRENA” (Inżynierska 2). Bohater popot. 18.20 EDPIL — Sonatłna a * obój I
Rana’
w W-wie Nr. 74«
urzędnjo gospodyni lekarza, w pu 
U N IE W A Ż N IA M
zagu
Bank
Oosp. Spól. Oddz. Wojew
ki Pacyfiku.
•oczątek seansów c g.
szczająca pacjentów na oko, według
w
Warszawie
Nr 101
bioną
kartę
rejestracyj
fortep.
19.40
„
Z
/nasze)
radiofonii”
.
19.50
TĘCZA
(Żoliborz. Suzina 4);
„Wesoły
swego hum oru, bez najmniejszego
ną RK U, Szczecin, wyd.
Pogad. goepod. 17.00 „M u *, dla wszystkich” .!
Ptnsionat”
P R E N U M E R A T A
14, 19 1 20-ej. W nie
porządku, a na zwróconą uwagę
4.3.1946 r. T. Cichocki.
18.00 M u *, poważna. 19.10 Aud. dla wojska.)
*• 90.—> miesięcznie wra* t orzesytka
dziel, 1 święta o g. 12,
CYRK NR 3 NA PRADZE
pocztoW®
obsypuje pacjentów stekiem najgor
19.40 Pleśni Manuela de Palla w wyk. Kr. i
2087
14, 16 1 20-ej.
Cyrk N r 3 Jagiellońska rńg Brako Szczepańskiej. 20.00 „ Z szerokiego świata” .;
szych obelg i w yzw isk.
Adres Wedakcji i Administracji
Dla R . Zw . Zawodo Ostatnie godziny podpalaczy i
FOTOGRAFIE
nagrob
wej codziennie o godz. 19.30. Bogaty 20.25 „Melodie włoskie” . 21.00 Dzień, wlecz.
Warszawa, ni. Smolna 12.
W ciągu czterogodzinnego czeka
wych codziennie o g.
kowe (porcelanowe) w y
katów Europy
atrakcyjny
program
składający
się 21.30 Rozmowa muzyczna. 21.45 „Krosienko”
n ia byłam św iadkiem trzech potęż
18-eJ.
Realizacja R. KARMEN. Eks
konywa
„El-Cha-Film". Cennik ogłoszeń okazale sie
z 16 numerów
Tresur, gołębi, koni, — słuch. 22.10 Wlsd. sport. 22.15 Konc. Ork.
w ponfedzałki.
nych k łó tn i z epitetam i najgorszego
Film dozw, od 1. 10-clu ploatacja FILM POLSKI.
Jerozolimskie 37. Pro win środy t piątki.
akrobacja, humor i satyra. Przedsta Tan. P.R. pod. dyr. J. Cajmera. 23.20 Muz.
rodzaj«, p rzy czym o m ały włos nie
2203
cją informujemy listów»
wienia nieodwołalnie do dnia *8 bm. »owaka«. M A C % a i
dccto» ł b
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Jutro będzie lepiej

Warszawsko Szkolą Partyjna
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Nigdy nie wy spany dozorca
odeśpi swe zaniedbanie w więzienia

Smutny finał MUR-owanej afery
Dobrany zarząd spółdzielni budowlanej

Dobra teściowa — lepsza wódka

Broń mnie od przyjaciół
od nieprzyjaciół sam się obronię
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Żydowin - fabryka sztucznego jedwabiu
i p r a w d z i w e g o e n tu z ja z m u
(O d naszego specjainego wysłannika)
Więc to jest Żydowin. Nasz
samochód przed chwilą „prze
skoczył“ przez drewniany, pirowi
zoryczny most na Odrze, minął
w szybkim tempie Pod juchy i
skręcił w boczną uiicę w stronę
sterczących w niebo czterech
wysokich kominów i cęgi astego
kolosu kompleksu zabudowań:
fabryka sztucznego jedwabiu.

Nieuleczalny „nałóg"

cy. Praca, praca, praca. Ona
wypełnia nie tylko normalne osiem godzin. Żyją nią i po
„fajerancie“ . Fabryka wżera się
w krew. Myśl o niej nie daje
spokoju. Są tacy, dla których
fabryka stała się droższa nad
życie. Do nich należą: Osowski,
Dziedzic, Bielecki, Rzadkiewicz,
Sobczyk i Miernik, Zach i Wit
kowski, Błasik, Makowski i wie
lu, wielu innych.

maszyn, tam dz’siaj lśnią m a to -'
wo - popielatym kolorem betonu
nowe, jeszcze wilgotne „kostki“ .
Gdz;e wczoraj w skrętach zwi
sało pogięte, zardzewiałe żela
stwo, tam dzisiaj „pod pion“ ,
przemontowane w równiutkim
rzędzie, błyszczą św5eżo poma
lowane żebra suszarki.

.O d sody f celulozy
do łeztry

W 1946 roku — olbrzym leżą
cy w niemocy. Zniszczone bu*
Dyrektor nocuje
dynki fabryczne, spalone oddzia
w fabryce
ły, wyszabrowane maszyny.'
Ten patriotyzm swojej fabryki
W 1947 roku — kipiące pracą
mrowisko. Na produkcję
jed udziela się pozostałym, jednoczy
nak trzeba poczekać do marca załogę we wspólnym i porywa
roku przyszłego. Na razie leczy jącym wysiłku. Właśnie w tak;ej
się fabryka- od wotjennej i powo atmosferze 6taje się „normalne“
jenmej ruiny. Roboty prowadzo , i zrozumiałe polecenie dyrektora
ne są na szerokim froncie. Gdzie j technicznego, aby postawić w je
spojrzeć — uwijają się ludzie. i go gabinecie łóżko. Choć dom
Zbijają z desek estakadę. Na blisko, jednak wygodniej nocopełniają formy betonem. Przeno i wać w fabryce i kierować robo-

Nielekiko jest odbudowywać.
Ale przyświeca obraz przyszło
ści. Niewielkie są jeszcze zarob
ki. Ale robotnicy wiedzą, że bu
dują warsztat pracy i dom dla
siehie. Wiedzą, że z tych błysz
czących oliwą maszyn wyjdzie
w świat przędza miękka jak puch
i rozsławi imię polskiego robot
nika i inżyniera.
Antoni Perłowskl

To nie cyrk, ani występy zespołu świetlicowego...
Trzeba nie lada zręczności, aby wykonać trudną i odpowiedzialną robotę, jaką
jest zmontowanie głównego rurociągu parowego

0 chytrym Niemcu i czarodziejskim kamieniu

Na przyszły rok w marcu fa
bryka winna dać pierwszą pro
dukcję. Jeszcze ni© jedwab, lecz
textrę — włókno cięte, używa
ne jako domieszka do bawełny.
Na początku trzy tony dziennie.
A potem? Tyle, ile produkowała
przed wojną — 10 ton dziennie:
sztucznego jedwabiu » texłry —
Kam ień rozpadł się na dwie części,
w zależności od potrzeb. Już
W Policach, koło Szczecina, przeby sterunku M O w Policach w zią ł ka
a zdum ianym oczom zebranych ukazał
dzisiaj są przygotowane maszy w ał od dłuższego czasu n iejaki E R  m ień z rą k Niemca, »1« nie znalazł w się
niezw ykły w idok — masa złotych
n im nic ciekawego. N a zapytanie, dla
ny przędzalnicze dla produkcji N E S T S E N G B A U L, Niemiec, który czego upiera się, aby zabrać z sobą monet.
włókna ciętego. Maszyny przę
bezwartościową rzecz, Niemiec odpo
Okazało się, te przebiegły Niemiec
w iedział, że kam ień służy m u do ku  przechowywał w niepozornym kam ie
dzalnicze dla sztucznego jedwa
racji.
Ogrzewa
go
nad
piecem
i
leczy
biu są w remoncie.
niu 4,55 kg złotych funtów szterlin
nim chore nogi. Komendant oddał mu gow i dolarów amerykańskich. Pienią
Skomplikowany to proces od
więc kam ień i Nlemieo znów w lado- dze przekazane zostały na rzecz Skar
sody i celulozy do włókna cięte
w a i go do worka. Zdenerwowało to bu Państwa, a Niemca zatrzymano aż
woźnicę, chwycił kam ień i rzucił nim do wyjaśnienia.
go < sztucznego jedwabiu. Ale
o ziemię.
od czego doświadczenie polskie
go inżyniera, od czego pomoc tru d nił się dorywczą pracą u Polaków.
„m atkujących“ Żydowkwwi fa W ubiegłym tygodniu Sengbaul prze
znaczony został na w yjazd do Niemiec,
bryk sztucznego jedwabiu w To odchodzącym właśnie z Polic tran 
maszowie i Chodakowi©.
sportem. Przy ładowaniu rzeczy na
Podnosi się z niemocy Żydo wóz zauważono, że posiada on w w or i
pokaźnych rozm iarów kamień.
win dzięki zapałowi i ofiarności kn
Woźnica, n iejaki KTJCIER, Polak, za
w pracy polskiego robotnika, protestował — po co wieźć ciężki, w ieł aresztowani za kradzież opon
technika i inżyniera, dzięki opie k i kamień? W tedy Niem iec w y ją ł go
Swojego czasu, na placu składowym dzą przed sądem. N a razie zastosowa
ce starych, polskich fabryk, wspo z w orka i w yrzucił.
T O R w Gdańsku były złożone dezyn no wobec winnych areszt zapobiegaw
Błagających maszynami i kadra
Po paru chwilach jednak, kiedy Ko fektory, sprowadzone z A m ery ki dla czy.
Równocześnie za nledopllnowania
misja
Repatriacyjna przestała się in  M inisterstw a Zdrow ia. Przydzielić je
mi fachowców.
poszczególnym instytucjom, według dezynfektorów odpowie Dom S an itar
teresować
tym
,
zdawałoby
się,
błahym
Jest oczkiem „w głowie" Pań
wypadkiem , Niemiec podniósł kam ień rozdzielnika, m iał Dom Sanitarny w n y i TO R , na którego placu b yły one
złożone. Zainteresowane w tej sprawie
stwowego Zjednoczenia Przemy i wsadził z powrotem do w orka. M ia ł Gdyni.
Poważną część dezynfektorów m iała są również: firm a „H artw ig “ i Pań
stu Włókienniczego, które nie jednak pecha, ho 1 tym razem woźni
Kotłownia w remoncie
stwowa Centrala Handlow a, których
szczędzi kredytów, idących w ca zauw ażył to i stanowczo zaprotesto otrzymać Nadzwyczajna Kom isja do place
przylegają do placu składowego
W a lk i z Epidem iami. Gdy Komisja
szą dężkie motory. Czyszczą • tami, kontrolować, jak idzie pra dziesiątki milionów złotych mie wał.
przystąpiła do odbioru przydzielonych TOR.
Znajdujący się obok komendant popotężne kotły. Montują przywie- . ca. I o 12 w nocy i o 6-; nad sięcznie.
jej dezynfektorów, okazało się, że są
zionę maszyny. Z każdym dniem ranem.
one rozebrane na części i złożone w
skrzyniach. G dy usiłowano je składać,
rośnie ilość robotników. Dzisiaj
Praca w tej fabryce — zwie
wyszło na jaw , że w iele części zamie
jest ich już blisko 800, w przysz rza się oprowadzający mnie in
P o ls k i
niono na stare, najrozmaitszego pocho d l a
łości będzie ich trzy razy tyle.
żynier Grams — staje się nie
dzenia. Przede wszystkim zamieniano
W tych dniach oitrzymaiMmy
Tempo pracy narasta.
Od uleczalnym nałogiem, interesują Nowa zbrodnia bandytów z MSZ
opony.
czerwca ub. roku do kwietnia cą i nieodzowną emocją. To ja
Rozpoczęto śledztwo, które w ykaza w ramach odszkodowań wojen
W dniu dzisiejszym nadeszła do nas banda dokonała napadu na rodzinę Rut ło, że dyrektor Gdańskiego TO R , Buc* nych niezwykle cenny
ładunek.
roku bieżącego, tj. w ciągu jede kiś dziwny — nieodczuwany ni wiadomość
o ohydnych dwóch zbrod kowskich, znęcając się nad swoimi ofia
nastu miesięcy
przepracowano gdy przedtem tak mocno — ha niach, popełnionych w pow. Ostrołęka rami, mordując wszystkich domowników ma, odstąpił inż. Grodzickiemu, admi Do portu szczecińskiego zawinąi
— ojca, matkę, syna ora« raniąc ciężko nistratorow i m ajątku K adynia w po statek radziecki „Koszu«“ Szew
zaledwie 474 tysiące godzin. zard budowy, obfitujący w nagle przez bandytów z NSZ.
wiecie elbląskim, 9 opon. Dyrektor
córkę,
która walczy ze śmiercią.
czenkowski“ , który
przywiózł
Niejaki
Rutkowski,
zamieszkały
we
A w łipcu br. liczba przepraco improwizacje, pociągający dumą
Następnie bandyci udali się do sąsied T O R tak, ja k i adm inistrator m ajątku, około 17 ton palników acetyleno
wsi
Borowe
gm.
Rzekuń,
oraz
Cudny,
wanych godizin wynosi 145 tysię urzeczywistnianych zamierzeń i
tw
ie
rd
zili
zgodnie,
że
w
K
a
d
y
n
i
zn
aj
zamieszkały we wsi Czarnówiec tejże niej wsi Czarnowiec, mordując w tenże
dla Połski.
dują się tylko trzy, rzekomo pożyczo wych i tlenowych
widocznych z dniem każdym po gminy, przez dłuższy cza® byli człon sam sposób czterech członków rodzimy ne, opony. Przekupując najrozm ait
Skrzynie
z
palnikami
zostaną
Cudnych.
kami bandy.
stępów i osiągnięć.
Wiadomość o nieludzkim postępowa szych ludzi, obaj wspólnicy utru dn iali przeładowane przez PPT — EP

a także o 4,55 kg* »twardych«
H istoria

wielce pouczająca

Dyrektor gdańskiego TOR
a d m in is tra to r m a ją tk u

Pałuki acetylenowe

Zemsta opryszków

Z MIAST I WSI

NA KARĘ ŚMIERCI
skazany został główny oskarżony w
»rocesie WiN z Opola, b. dyrektor Re
jonowej Dyrekcji Przemysłu Waplenne»© w Gogolinie, Józef Metanowskl, któ■y, wykorzystując swoje stanowisko dylektora, wciągnął swoich pracowników
to organizacji. Członkowie tej organiza;ji uprawiali szpiegostwo oraz kolporto
wali ulotki antypaństwowe.
PO 8 MIESIĄCACH ZNALEZIONO
ZWŁOKI
W jednym z mieszkań w Gnieźnie
znaleziono szkielet kobiety, przykryty
rierzyną. Pierwiastkowe śledztwo ustaHo, że są to zwłoki Zofii Majchrowicz,
ctóra jeszcze przed Bożym Narodzeniem
jadła ofiarą morderstwa. W ciągu tych
i miesięcy zwłoki stały się pastwą szczu
rów.
KLECHA UKARANY
Marian Klecha, jubiler z Katowic, ukarany został grzywną 200.000 zł za najywarre złota i zegarków systemem łań
Kiszkowym.
U W ZIĘLI SIĘ NA JEDNOŚĆ
W przeciągu krótkiego okresu czasu
w Częstochowie miało miejsce kilka na
jado w rabunkowych na Sklepy spółdzielii „Jedność“. Dzięki inwigilacj’- MO
wpadła na trop rabusiów — specjalistów
>d jedności, na których czele stal Cz.
Szmólka.
A POD BURKĄ CIĘŻKIEGO COS
TRZYMA...
Ostatnim krzykiem mody w dziedzinę
przemytu są srebrne lisy. W Gdańsku
funkcjonariusze MO znów zatrzymali ku
ku marynarzy, którzy pod płaszczami
mieli ukryte te urocze zwierzątka — oczywlście w starte wypatroszonym.
DW UNASTY DEPKE —
CHRZESTNY SYN PREZYDENTA RP
Małżonkom Janowi I Oldze Depke ze
wsi Lubniów (D. Śląsk) urodzlo się dwu
naste z kolei dziecko, którego ojcem
chrzestnym został na prośbę rodziców
ob. Prezydent RP.
v

T U R pionierem
oświaty socjalistycznej
U częszczaj

do szkó ł TU R -u

Fabryka rośnie jak na droż
dżach. Gdzie wczoraj robotnicy
majzlami i ciężkimi młotami wy
rąbywali stare fundamenty, nie
odpowiednie dla przywiezionych

Po ogłoszeniu amnestii Rutkowski i
Cudny ujawnili się i rozpoczął normal niu niedobitków faszyzmu polskiego wy
ny tryb życa, pracując na roił wraz ze wołała wśród okolicznych mieszkańców
gm. Rzekuń powszechne oburzenie.
swoimi rodzinami.
Zbiorowy pogrzeb 7 ofiar bestialstwa
Krótko jednak trwała radość rodzin
odbył się przy tłumnym udziale społe— Rutkowskich i Cudnych.
<*g)
W nocy, z dnie 14 na 15 sierpnia br. czeństwa.

go niedbalstwa. Obcy myślą, że to wczo
raj zniszczone, pytają, kto tu podłożył
petardę... Poznaniacy nie chcą wierzyć,
że w Krakowie nie można było „za tyle
czasu“ odrestaurować tych kilku ścian...
To doprawdy zawstydzające „zabytki“!
W innych miastach odbudowano całe uli
ce, ba, dzielnice — w Krakowie nie moż

z Krakowa w iipcu— sierp
PISANIE
niu, podczas wakacji, w miesiącach,
gdy nic się nie dziej«, bo miasto opusto
szało, wyludniło się—wydawać by się mo
gło dosyć chybione. O czym pisać, gdy
nie ma o czym pisać? A jednak...
Może właśnie prze« to, że_ Kraków
jest teraz wyludniony, może właśnie przez
to, że jest tak pusto na ulicach i plan
tach, widać lepiej całą dzisiejszą szpe
totę tego pięknego miasta, widać te ol
brzymie dewastacje i szkody, jakie w y
rządziły Krakowowi nłe działania wojen
ne, lecz okupacja, widać, jak bardzo wie
le 'jest tu do zrobienia i jak bardzo mało
się robi.

śledztwo. M iędzy Inn ym i nam ów ili
Tadeusza Siółkowskicgo, szofera m a
jątku , do przedstawienia sprawy w
niewłaściwym świetle.
W rezultacie
śledztwo udowodniło im kradzież 9
opon od dezynfektorów, za co odpowie

Ogórki po krakowsku i
(Korespondencja własno)

przy dziesięciu stolikach nudzi się pięt
nastu urzędników — na kilku piętrach...
„Dni Krakowa“ by!y _Wpełnym biegu, gdy
dopiero dzięki akcji prasy miejscowej
zdecydowano się otworzyć dostęp do ta
kich ciekawostek krakowskich, jak Smo
cza Jama, czy Wieża Mariacka. I oto w
dodatku dostęp ograniczony niewygodny
mi godzinami. Nie urządzono żadnego
krakowskiego widowiska, żadnej krakow
skiej„ imprezy — teatry grały normalne
| programy, jakiś koncert na Wawelu-.
ród waJedynie wspaniale
Oczywiście, „winni są Niemcy“. Oni
Barbazdewastowali sprzęt miejskich zakładów lą“, średniowieczne i
alowało
czyszczenia miasta, wywieźli wspaniałe kanie, pióra Adama » --*
ik, inaugu
sikawki 1 „szczotki“ automobilowe i auta honor tegorocznych , :
a „dni“
do wywożenia śmieci. Ale, kochani oj racja „dni“. No tak
.. yła ładna
cowie miasta, minęło przeszło dwa lata. przez średniowieczne
sa mało.
Dwa lata: 24 miesiące. A ile tygodni? i konik zwierzynleck
Kraków. Sukiennice
ez wiele
Ile dni? W innych miastach Niemcy w y Ludzie zjeżdżali do 1
ryjeżdża
rządzili większe szkody, ale mimo to na tygodni na reklamow
Kraków jest miastem do zwiedzania. ulicach panuje czystość. Proszę spojrzeć li z uczuciem co r
ziwierta,
I słusznie. Co krok — to zabytek. Co na Poznań, na leżące pod bokiem Kra" W „Wesołym miaste
ną atrak
ulica — lo coś ciekawego, czego my, kowa Katowic«. To nie Niemcy. To — cją były bardzo dro
r Nie, nie
krakowianie rie dostrzegamy, bośmy sćę my. To lenistwo krakowskie, niedbal wolno było jeszcze
Jni Krado tego od dziecka przyzwyczaili, ale
kowa“ w.' tym roku.
stwo i „jakoś to będzie“.
dla obcego przybysza, dla turysty to jest
zyszłym,
Jeżeli zaś urządzi
Skończyły się niedawno „Dni Krako
coś... Tymczasem w Krakowie brak na
oczyścić
pisów ułatwiających orientację, nato wa“. Nie wolno Ich było urządzać w1 tym to przede wtezystld-r
a zamiamiast trudności noclegowych co niemia roku! Nie tylko dlatego, że właściwie dom na przyjęcie {
,malować,
ra i fantastycznych zarządzeń kacyków, nie było nic do pokazania j w programie j tać miasto, porzą
ytki icie
„Dni
Krakowa“
nie
było
nic
oryginalnego
Trzeba
udostępnić
wi
mających w' swej pieczy poszczególne
x>wiednie
obiekty.
Zarządzenia o zamykaniu do ani interesującego, poza normalnymi kawostkl. Trzeba
zęba ułostępu do tych obiektów w jakichś nie punktami żyda artystycznego miasta, nocleg; i tanie restr
raml
prawdopodobnych godzinach, to zaledwie Ale też i dlatego, że dziesiątkom tysięcy żyć program — nai
Przybysze z War,
ania, Togarstka tego, co można by powiedzieć | turystów z całej Polski pokazało się
: brud i zaniedbanie, pokazało się nie- runi« stawali z v
rteresowana temat „ułatwień“ turystycznych.
niem przed tymi cj
pięcioma
Kraków jest brudny, tonie w stosach chlujstwo krakowskie.
e uszkoPrzyjeżdżały wycieczki, by po obieg- kamienicami w' Kn
kurzu, błota i nieczystości ze śmietni
;h władaków, wyrzucanych na centralne nawet niędu W popłochu — po kurzu czy bło dziły bomby w osi
zinia 1945
ulice. Odrapane, brudne frontony do cie ulic Krakowa, nie otrzymawszy nig- nia Niemców, w p
nadziwić,
mów. Czystość istnieje tu tylko na urzę ; d«ie zapewnienia noclegu, pędzić co rych roku. Ludziska nie
mieszkadowych rozporządzeniach, nie ma jednak ! lej na dworzec i. odjeżdżać. Miasto, u- Tyle się pisze i cz;
a domów
że kogoś, kto by dopilnował wykonania ; rządzając „Dni Krakowa“ nie postarało niowej w Krakowi
ił lat, jak
ich. Czy ktoś widział w Krakowie do i się o dość kwater, wiefiki zaś Dom Wy- uszkodzonych stoi
arygodne
zorcę. sprzątającego ulicę lub skrapta- I deczkowy okupuje biurokracje, gdzie nowe zabytki, jak
jącego ją wodą? Śmieci z podwórzy kra
kowskfch nie wywozi się przez kilka
miesięcy. A śmieci mają tę właściwość,
że śmierdząi. Kraków' śmierdzi, dopraw
dy, bez przesady! Gdy się dojeżdża do
tego uroczego miasta którąkolwiek szo
są, widzi się je spowite tumanem pyłu.
To majniezdrowsze miasto w Polsce —
nie tylko ze względu na swe maiaryczne
położenie między Wisłą a licznymi Ruda
wa mi i Białuchami, w kotlinie. Ale także
przez niechlujstwo, naprawdę karygodne.

na wagony i wysiane do Łodzi
dla Centrali Technicznej.

Zakłady Starachowickie
¿yią
W miarę rozrastania się Zakładów
Starachowickich rośnie też liczba silni
ków elektrycznych, które są świadec
twem niezaprzeczalnej energii pracy Za
kładów.
I tak: W dniu 1 czerwca br. mieliśmy
1.061 szt. silników elektrycznych o mo-

jŁYft 3'A f S i B f sa

w yręce miasto samo,* gdyby odbudowało jjj*

sprzedaniem -

interes bardzo łatwy d o . . . ^

j^co raz

j

S3S? A

s fe u
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Zakła-

zno lenia
. , . .
rdów Starachowickich. Biblioteka została
Ktoś pow^e: łatwle jest ^rzekać t kry ^kompletowana z pozostałych szczątków
tykowac, niż pochwalić, pokazać cos po- : ^
. bib;ioteki Resursy Urzędniczej,

«„sag*

zakupionych przez zarząd zakładów,
kować i narzekać. Trudno, bo jestem
jak również z książek ofiarowanych.
.dzieckiem Krakowa“ i kocham to miaBiblioteka liczy obecnie 1.640 dzieł i
obsługuje 400 czytelników stałych.

„łowisz“ i „Saturn“
zwiększają produkcję
W najbliższym czasie nastąpi urticho
mienie turbozespołu w kopalni „Jowisz“
w Wojkowicach Komornych. Elektrow
nia ta powiększy produkcję energii elek
trycznej o 15 tysięcy kw.
Kopalnia „Saturn“ w Dąbrowskim
Zjedn. Przem. Węglowego kończy bu
dowę żelaznej konstrukcji mostowej
nad nowym zbiornikiem zamuleniowyni
o pojemn. 1.000 m sześć. Roboty ukoń
czono już w 90 proc. Po ukończeniu
tych prac zdolność zamuleniowa kopal
ni wzrośnie przynajmniej dwukrotnie.

„Mucha“
wkrótce wy!eci
Kraków. Katedra na Wawelu
sto. Ale chciałbym, by w Krakowie
mym mieście, nie było powodów do kry
tyki. I mann wrażenie, że przy odpo
wiednim „pomyślunku“ tatwo można by
wiele rzeczy usunąć.
A czystość w
mieście wprowadzić — to chyba naj
łatwiej!
Witold Zechenter

Inż. Franciszek Kotowski ż Insytutu
Szybownictwa w Bielsku, znany kon
struktor wyczynowego szybowca „Re
kin“, przy współpracy Inż. l-eny Ka
niewskiej I inż. Mariana Wasilewskiego
skonstruował nowy typ szybowca tre*
rangowego, nazywając go „Mucha“.
Plany szybowca są już ostatecznie opracowane i wkrótce pierwszy szybo
wiec próbny opuści warsztat. „Mucha“
produkowana będzie seryjnie i zastąpi
niemiecki typ „Grunau Baby“,
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NIEURZĘSOWA TABELA WYSRANYCH
10-ty (ostatni) dzień ciągnienia iV-e) Klasy
5 0 -te j Jubileuszowej Loterii

RíTf

Wygrana 1.000.000 sł Nr 39.000 (pa_ la w Poznaniu).
%
$ Wygrana 2.000 zł plus premia Jubi
leuszowa 1.000.000 na Nr 384S4 (pa
dła w Kostrzynia k. Poznania).
Wygrana 3.000 zł pius premia Jubi
leuszowa 1.000.000 zł na Nr 48168 (pa
dła w Ostrowiu Wielkopolskim),
i Wygrane po 500.000 zł. na Nr Nr
■15018 (puMa w Warszawie), 41985 (pa
dła w warszawie).
i . Wygrane po 100.000 zł. aa Nr Nr
i 3573 24153 30277 30549 37477 51045
£3389 65325 56050 72845.
y Wygrane po 20.000 d na Nr Nr
W 3 13063 12984 21724 26173 32548
W & l 37861 37948 39769 44810 4 5 « !
w®87 51833 51876 53T01 53584 57895
74846.
L . * i £ ine P® ,0-000 zi M N r N i: 24
852 258 355 1449 2453 2994 4091 4l79
«067 6444 7104 7520 9923 10296 10834
12686 2351715637 21592 21638 22200
22980 23111 24523 24734 25211 25056
26435 26501 26553 26838 29367 31071
32228 3695937090 37507 37606 38347
«0782 41256
4!787-420534289343078
<3968 4412744354 44796 45379 45436
<7,255 48255
50783517155233652920
53787 54731 57822 57950 58454 58574
58653 5000660221 61466 61683 68826
69168 7028572649 73337.
.P
Pa 5.000 zł.
C- *37 747 1372 1418 2361 2706 2944
3189 4864 4941 5212 5915 7515 8811
9871 9913 9958 11421 12170 13610 15116
15193 15585 15671 15894 15901 16713
18446 19072 19650 20157 21235 21898
*21925 22043 23241 23633 24953 25584
27513 27919 28021 28525 28819 29454
29519 29684 29920 30463 30510 30664
31094 31516 31504 31619 32594 33052
33596 86252 37540 37843 38680 39918
39979 41486 41863 41885 42617 42618
42647 44771 43037 46863 47406 47690
47726 47991 48398 49639 51496 51557
51859 52268 53332 53857 57112 57545
57608 67759 58300 58509 58538 59772
60413 61868 62264 64415 64640 64683
64948 68508 66764 69668 67030 67263
67536 67748 688S6 69985 70041 71812
72155 72801 72954 73385 73699 74855.
Po 3.000 z l
4049 6225 6499 6810 6833 7770 8210
6452 8843 893S 9259 10397 10526 11755
1 2352 13397 14548 14943 15056 15730
36654 17023 17609 17819 17966 19932
S1347 21510 22007 22286 22544 22313
23823 24117 24567 249S8 25344 23463
26733 26780 27481 27725 28092 28418
28750 29002 29176 30033 31276 31279
t m - 7 3197! 32213 34233 S4360 34450
84550 34582 35139 35596 85549 36715
S7034 37130 37503 37793 38641 38998

40155
43813
47166
49959
57153
61628
65142
68898
72571

40554
44336
48598
50445
57690
33058
66406
69209
73300

41088
44581
48759
50598
57921
63243
86440
69333
73676.

41S65
44669
49090
54286
58971
63856
67562
69752

42398
45260
49180
54512
6106!
64353
68248
70976

42566
45847
49233
56141
61294
64795
68594
72468

Dalszy ciąg wygranych po 2.000 zł
r 4-go dnia ciągnieni*
24085 144
187
597
179
673
619
942
366
591
129
605
870
056
463
748

188 190 256 260 357 429 448 482
642 670 720 833 888 25049 077 078
186 349 382 490 511 614 644 622
740 26029 191 253 338 361 458 603
626 648 707 708 751 823 824 940
27041 042 092 131 283 300 328 339
373 379 446 540 562 574 575 583
793 835 874 915 28012 013 104 I I I
209 278 312 393 426 431 439 480
618 623 667 682 766 946 849 853
882 896 897 90S 912 948 952 29026
080 138 147 381 443 453 459 460
467 472 656 674 698 702 727 739
778 831 840 896 919 928.

30032 ¡07 ¡ 20 155 192 260 320 361
392 536 549 553 582 659 708 779 796
886 893 934 936 957 983 996 31012 023
047 049 096 109 121 123 130 153 208
234 297 331 410 418 426 494 495 603
610 642 645 684 697 827 32006 023 157
191 194 209 215 243 253 270 276 308
624 332 366 527 590 598 600 635 696
697 731 927 933 940 33056 090 091 094
100 206 241 264 301 351 404 496 628
633 819 860 874 926 34017 037 059 089
147 165 244 249 254 «18 354 369 461
546 645 652 657 674 708 753 858 35003
021 103 114 142 243 296 405 473 544
554 643 671 695 723 806 815 913 978
36039 079 171 208 225 232 387 388 396
503 543 559 592 617 647 652 654 731
738 786 808 855 964 984 37018 023 216
233 366 388 389 37465 532 570 596 026
651 669 735 760 33018 077 165 190 196
240 247 334 442 559 703 864 950 39046
213 290
321 364 385 407 442 610 630
40011
139 471 494 512 567 682 770
808 41.037 100 108 124 147 182 267 610
618 680 723 794 858 917 965 42023 059
076 128 343 369 492 538 545 621 689
761 805 025 935 948 982 43007 056 068
134 143 164 303 508 549 635 659 758
790 796 818 905 923 928 951 993 44037
054 080
103 120 168 196 216 251 278
333 460 547 597623 68! 691 692 760
764 821 834 915 920 961 989 45148 174
252 258 391 406 412 451 467 477 542
623 678 745 762 841 888 970 46004 013
028 198 200 379 488 551 593 662 736 i
773 776 845 880 902 946 976 994 47126
154 313 53 ! 645 710 724 727 805 811
363 891 48081 094 153 179 19! 348 361

, Wygrane jp^2000 zl należy /sprawdzić w kolekturze

B. JASTRZĘBSKI — GDAŃSK. Dzię
kujemy za wyrazy uznania, Z uwag sko
rzystamy.
TOW . JAN SKRZYPEK, SZCZECIN.
poruszone przez Was zagadnienie obo
wiązku każdego członka PPR podnoszę
nia swego poziomu ideologicznego jest
Istotne.
Co się tyczy ceny na literaturę ideolo
giczną, podane przez Was fakty zbada
my 1 odpowiemy listownie.
OB. J. GRZESZKIEW1CZ, OSTROW
WKLP. W związku z Waszym pi
smem w sprawie sprzedaży S ku
pna na wolnym rynku takich artyku-,
łów jak karbid i soda kaustyczna zwró* j
ciliśmy się do Centrali Handlowej Prze \
mysłu Chemicznego, która Ram udzieli
ła następujących wyjaśnień:

'* T Ę D Z Ł ®

HURT I DETAL
JAN SYCHOW SKI
Gdynia,
Abrahama
N r. 71, — tel. 266-14
2182

C EN TR A LN Y
ZA
RZĄD
PAŃSTW OW E
60
PRZEM YSŁU
FE R M E N TA C Y JN E G O

yr. Warszawie, Narbutta 7, kupi pompę
próżniową o
w ydaj
ności ta, 120 m sześć.
1 godz.
_______ 3170
S K R A D Z IO N O
dowód
osobisty, dw ie legitym a
cja Z w ią z k ó w Zawodo
wych, legitym ację na
posiadanie broni i le 
gitym ację
tymczasową
P P R n r 52 na nazwisko
B rom irskl Aleksander.
2184

Przetarg nieograniczony
Zakłady Państwowego Monopolu Spiry
tusowego w'O strowcu Świętokrzyskim, ogłaszają przetarg nieograniczony na prze
budowę budynku fabrycznego I piętrowego
murowanego na mieszkania, warsztaty i
pomocnicze pomieszczenia.
Rysunki, ślepe kosztorysy oraz wszelkie
dodatkowe informacje otrzymać można
w biurze Zakładów.
W ofercie należy podać termin wykona
nia. K w it wadialny na zł 20.000. — należy
załączyć do koperty z ofertą.
O ferty w zalakowanej kopercie, bez zna
ków firm owych składać należy w kancela
rii Zakładów do godziny 12-tej dnia 30 sier
pnia 1947 r. po czym nastąpi otwarcie kopert.
Zakłady P.M.S. zastrzegają sobie do
wolny wybór oferentów, unieważnienie
przetargu, podział zamówień na kilku ofe
rentów bez podania powodu oraz jakichkolwiek odszkodowań.
' 2155

1) Artykułów tych ze względu m ma
tą produkcję, a duże zapotrzebowanie
ze strony przemysłu w sezonie trzecim
w ogól? na rynek prywatny nie sprze
dawano. (tłumaczy to fakt odmowy
sprzedaży karbidu przez odnośna Cen
tralę).
2) Znajdujące się na rynku zapasy
karbidu i sody kaustycznej pochodzą ze
źródeł nielegalnych.
KOMISJA KONTROLI CEN W KO
ŁOBRZEGU. Prosimy o podawanie do
kładnych informacji, a nic ogólników.
OB. Z. ŁĄCZKOW SKI — SZCZECIN.
Prosimy w związku z poruszonymi
przez Was w liście sprawami, o porozu
mienie się z nami w Redakcji.

W niedzielę dnia 17 sierpnia 1947 r. otwarte zostało

Wesołe

Miasteczko w Gd),mi przy ul. Abrahama o godz. 14-ej. Jeżeli
chcesz zabawić s;ę wesoło, korzystaj z okazji.
Szereg najbardziej atrakcyjnych imprez.
Gwarantuje się przyjemne spędzenie czasu.
Skiber — Rakieta — Fala — Gąsienica — Karuzela łańcusz
kowa duża. Klinoiina, karuzela dziecinna, huśtawki duże i małe.
W ywrotki. Gabinet złudzeń. Gabinet śmierci.
Czynne codziennie od godz.
godz. 14-ej do 22-ej m. 30.

16-ei, W niedzielę i święta od

= OGŁOSZENI A
Sprzedaż.' T Íó w y
48. Now ak.

Ś w iat
4688

UW A G A !
poszukujemy
każdą Ilość kleju skór
nego oraz kostnego, pła
cąc
ceny
przystępne.
Szczecińska Fabryka Je
lit, Szczecin, ul. Kard.
H o z ju s z a

4.

2147

BU CHA LTERA oraz ogrodnika pszczelarza
na majątek poszukuje
m y od zaraź Z.G. Z.W.M.
Warszawa, Dworkowa 3
2017
U N IE W A Ż N IA M
. zgu
bioną k a rtę rejestracyj
ną R K U D ębica oraz do
w ód osobisty, niemiecki,
n a nazwisko H a rła Sta
nisław a, Gdańsk, Olszynka, u l. Ż ó łw ia 16.
2174
U N IE W A Ż N IA M
ka rtę
R K U n r 45, w ym eldowa
nie, .wydane przez E l
bląg, na nazwisko R yczewski Ksaw ery.
2185

2146

BSS8BÜE =

Podaje się do pu.blicznęj
wiadomości,
..U N IE W A Ż N IA M lt
śe ■Prezydent« Miasta
«nację P.P.R. N r 881* Ća
Śt. Warszawy, jako
nazwisko Bogusławska
szef administracji o2169
gólnej
II
instancji,
decyzją s dnia
18
S K R A D Z IO N O
dowód
sierpnia 1947 r. L.
kolejow y, książkę in w a 
Dz.
014/4172/AM —
lidzką. Łow iczu M arian a
3/142/47
n * zasadzie
Drzew icza.
2171
art. art. 2 (1), »rt. 3
(2) art. 4 i art. 10
U N IE W A Ż N IA M
skra
(2) p*kt. 2, dekretu z
dziony dowód osobisty i
dnia 10.XI.1S45 roku
m etrykę ślubu, na na- J 0 zmianie i ustaleniu
zwisko Bobrowska Ste
imion i nazwisk (Dz.
fania, Zaręby Kościelne, - U. R. P. N r. 5S, poz.
w oj. warszawskie. 2175
310) udzielił ob. Horo
witzowi Benjaminowi
U N IE W A Ż N IA M
ka rtę
zamieszkałemu
w
R K U , n a nazwisko Sta
Warszawie, przy u li
nisław M arko w ski, zam.
cy Pogonowskiego n r
Jodłowo, p. Elbląg. 2176
8 m. 1, urodź, dnia
28 sierpnia 1910 roku
U N IE W A Ż N IA M ka rtę
w Warszawie, synowi
rejestracyjną R K U , w y 
Abrahama
Lejby
i
daną w Gdańsku, na na
Sury Toby z domu
zwisko Paw eł Rom ań
FTywes,
zezwolenia
ski.
2178
na zmianę nazwiska
rodowego
Horowitz
U N IE W A Ż N IA M dowód
na nazwisko Pawlak
osobisty, k w it re je stra
1 imienia
Benjamin
cy jn y w ojskow y na n a
na
imiona
Włady
zwisko W iśniew ski Józef.
sław - - Benedykt.
2167
2186

63)

SYNAHERYtU
PRZERUAD WANDY MELCER

A rty k u ł m ów ił dalej, że Jan został zatrzy
many w jedenastym komisariacie, że M ary
zginęła w sobotę o ósmej wieczorem. Wspomi
nał też, że widziano M ary w towarzystwie
Erlone‘a w niedzielę rano w podejrzanej knaj
pie przy Black Belt.
I to wszystko. Spodziewał się czegoś więcej.
Z ajrzał dalej, owszem, było tu coś jeszcze, mia
nowicie fotografia M ary, Była tak podobna, że
przypom niał sobie chwilę, kiedy ją po raz
pierwszy oglądał: przetarł sobie oczy- Zlany
zim nym potem znów w idział je j okrwawioną
głowę, lężącą na zmiętych gazetach. Nad foto
grafią b y ł napis: „W D anii z Pa“ . Bigger pod
niósł wzrok i spojrzał na piec: byłoby to mo
żliwe, żeby teraz płonęła w tym oto właśnie
piecu? Ta cała historia nie wyglądała w gaze
tach tak alarm ująco, ja k się tego spodziewał.
Co się jednak zdarzy, kiedy się wszyscy do
wiedzą, że M ary została porwana? Usłyszał
kroki, więc rz u cił gazetę w kąt i stanął, ja k
przedtem, oparty o ścianę, z mętnym, sennym

Sport w (C ZZ s ta ł egzamin
6.000 zawodników wzięło udział
w Ig rz y s k a c h Z w , Z a w,
S-dniowe Igrzyska Związków Zawodo
wych zorga-nizowan« przez KC ZZ przy
niosły pełny sukces sportowy i organi
zacyjny. Była to pierwsza rewia maso
wości powojennego sportu polskiego we
wszystkich jego dziedzinach.
W -zawodach Zw. Zaw. startowali za
równo mistrzowie, jak i nowi adepci.
Niektóre wyniki były dobre, inne prze
ciętne, inne wręcz słabe. Nie jest to w
danej chwili ważne. Dla nas ważne są
inne cyfry, które nas cieszą i upewnia
ją, że KC ZZ dba o tężyznę świata
pracy.
Poznań —• Igrzyska Zw. Zaw. Kofejarży:
1.300
zawodników;
Łódź —
Igrzyska Zw. Zaw. Włókniarzy: 2.000
zawodników;
Łódź — Igrzyska Zw.
Zaw. Spółdzielców: 1.000 zawodników;

Świdnica —- Igrzyska Zw. Zaw-. M et**
łowców: 1.000 zawodników. Poza tyss
kilkuset zawodników startowało w To
runiu (cukrownicy), Szczecinie, Chorzo
wie i Krośnie.
Obecna ilość' klubów związkowych:
760; fundusz dyspozycyjny: 110 milio
nów (płacą zakłady pracy 100 zł od pra
cownika); wartość nagród (w sprzęcie),
które dał KC ZZ Kubom: 480.000 zł,
W br. KC ZZ rozda! sprzętu sporto
wego wartości 5.000.000 zł.
Ostatnie 3-dhiowe
Igrzyska- były
pierwszą poważniejszą próbą,
prolo
giem do Igrzysk w r. 1948, które od
będą się w Warszawie. Nfe wątpimy,
że dk> tego czasu ilość czynnych spor
towców w Zw. Zaw, podwoi się liczeb
nie.
(O)

Nowy wyczyn czeskiego biegacza
Zataić uzyskał m s 8:08,8 Eta 3088 nu
PRAGA, (Obsl. w ł.). — Czechosłowek
Zatope.k, na jlepszy obecnie na świede bae
gac-z aa dystansie 5.000 m, pokazał, że
również w biegu na 3.000 m może być
godnym przeciwnikiem najlepszych Szwe
dów i Finów. ,
Stertując w Brnie Morawskim, na za
wodach międzynarodowych prey udziale
Amerykanów i F r a n c u z ^
zwycięży!
on w biegu na 3.000 m, ¿zyskując świei
ny czas 8:08,8, co jest najlepszym te

gorocznym wynikiem na świede.
Możliwości czeskiego biegacza są je*
szcze ogromne i na Olimpiadzie londyń
skiej będzie on jednym z najpoważniej
szych pretendentów do złotego medak.
Zatopek na 5.000 m uzyskuje swobod
nie czas 14:15.
Na tych samych -zawodach Ameryka
nin Bob Fltch rzucił dyskiem 54,66 m,
a więc zaledwie o 30 cm gorzej od owe
go nieoficjalnego rekordu świata.

Mistrzowie lekkiej atletyki
Najlepsze wyniki w i, 1947
5.000 m: 1) Zatopek (CSR) — 14:08,2,
3.000 m: — Zatopek (CSR)
2) Heino (Fin!.) — 14:15,4; 3) Ahlden 2) Slikhuis (Hol.) — 8:10;
(Szwec.) —
14:27,2; 4)
Albertsson (SzW.) — 8:10,8; 4) Nyberg
(Szwec.)—- 14:30:8; 5) Karisson (Szwec.) 8:15,6; 5) Karlason (Szw.) —
— 14:31,4.

— 8:08,8,
3) Ahlden
(Szw.) —
8:18,2.

( To i owo w sporcie^)

Wstęp na teren Wesołego Miasteczka bezpłatny.
dso.pu

RICHARD WRIGHT

M ŁODA DZIEW CZYNA U C IE KA Z KO 
M UNISTĄ. POLICJA ZATRZYMUJE CZER
WONEGO PRZYWÓDCĘ, POSĄDZONEGO O
STOSUNEK Z M ARY DALTON. W ŁADZE
D Z IA ŁA JĄ N A PODSTAWIE POROZUMIE
N IA Z OJCEM DZIEW CZĘCIA.”
B yła tu też pośrodku fotografia Jana, b y ł to
naprawdę Jan, ja k żywy. Bigger czytał dalej:
„Czyżby naprawdę marzenie ulżenia cierpie
n iu i nędzy ludzkiej do tego stopnia pociągało
M ary Dalton, że postanowiła porzucić pałaco
we wnętrza rodzinnego domu, położone w Hy
de Parku przy Bulwarze Drexel 4605, rozdać
ubogim m iliony rodziców, państwa Henrykostwa G. Daltonów, i żyć pod przybranym naz
w iskiem wśród swoich długowłosych przyja
ció ł z p a rtii komunistycznej?
Oto pytanie, które s ili się rozw ikłać policja,
aresztując dziś wieczór Jana Erlone‘a, sekreta
rza B iura Ochrony Pracy, czołowej organizacji
kom unistycznej, do 'któ re j postanowiła przy
stąpić M ary Dalton, nie zważając na zakaz
ojca.“

C Ł O I « H IO T T

Howość w Gdyni
Wesołe
Miasteczko

B R Y L A N T Y — biżute
r ia — 'z ło to .r~ srebro —
zegarki
K upno —

SZ C Z O T K I —
' *'

Odpowiedz! Redakcji

10.000 m: 1) Heino (Finl.) — 30:07,4;
2) Nystroem (SzWec.) — 30:14,4; 3)
raiman (Szwec.) — 30:18,4; 4) KoenoeZARZĄD PZLA finalizuje pertraktacja
nen (Fin!.) — Ś0:34; 5) Jaervinen
z Komitetem Kultury Fizycznej ZSRR
(Finä.) — 30:34.
w sprawie startu w Polsce zawodników
110 m p. pł.: — i ) Dillard (USA ) — i zawodniczek radzieckich w b. roku:
13,9 sek.; 2) Eßxcn (USA ) — 14 eek.; w dniach 20— 21 września albo 27—-28
3) Porter (U SA ) — 14 eek.; 4) Gum września 1947 r. w Warszawie, a w 3
ming (USA ) 14,1 sek.; 5) Scott (USA) dri później po tym w Łodzi. Zawody w
— ■14,2 sek;
Warszawę przewidują następujący pro
400 m p. pł.: - i 1) smith (USA ) — gram:
51,8 sek,; 2) Słoi»krubb (Finl.) -— 52-,&
Mężczyźni (2—3 zawodników) — peł
sek.; 3) Lsr&son (Szwec.) — 52,5 sek.; ny 10-bój; kobiety (5—6 zawodniczek)
4) Connor (USA) — 52,7 sek.; 5) Krik — 100 m, 200 m; skok w dal, 80 m p.
pŁ, 4x100 m, dysk, kula, oszczep.
(USA ) — 53,3 eek.
800 m: — 1) Harris (Nowa Zelandia)
1:49,4; 2) Fulton (USA ) — 1:49,5;
3) Hansemne (Fr.) — 1:49,8; 4) Pearman (USA ) — 1:50,1; 5) Słorskrubb
(Finl.) — 1:50,1.

TRENER FELIKS S T A M M został za
angażowany przez PZB dla przeprowa
dzenia akcji wyszkoleniowej i doskona
lenia przodowników 5 Instruktorów
w
okręgach.

1.500 tri: — 1) Strand (Szwec.) —
3:43; 2) Eriksson (Szw.) — 3:44,4; 3)
Be-gvist (Szw.) — 3:46,6; 4) Cervona
(CSR) — 3:50,6; 5) Kaimiaurl (Finl.) —
3:51,4.

BELGRAD— BUDAPESZT — wyścig
kolarski, rozpoczął się startem w Bel
gradzie. Udział bierze 80 kolarzy jugo
słowiańskich 1 węgierskich. Czas trwa
nia wyścigu obliczony jest na 2 dni.
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Szklenie samochodów, gablotek, —- Oprawa
obrazów. — W prawianie szyb wystawowych.
Speejalnośi: W ytwórnia witraży I luster,
szlifiem ia szkła

G dynia, al. I A rm ii W .P. N r S7
(róg 8-go M a ja )

spojrzeniem. D rzw i się otw orzyły i mężczyźni
weszli z powrotem do kuchni rozmawiając z ci
cha. Bigger .zauważył, że znów spoglądali na
niego podejrzliw ie. W rócił i B ritten,
Słuchajcie, dlaczego nie wolno nam mówić
z tym chłopcem?
— N ic wam nie p o tra fi powiedzieć — odrzekł
B ritten.
— Ależ może opowiedzieć, co w idział, osta
tecznie, to on prowadził wóz ostatniej nocy.
■ Okej — powiedział B ritte n — ale pan
Dalton już wam przecież wszystko powiedział.
Jeden z reporterów zb liżył się do Biggera.
— Te, W ojtek, co myślisz o tym Erlonie?
—■Nie nazywam się W ojtek — odparł obra
żony.
— Och, nie chciałem cię dotknąć, ale czy
myślisz, że to on?
— Odpowiedz mu, Bigger — rzekł B ritten.
Bigger zły b y ł sam na siebie, że poczuł się
urażony. Nie wolno m u się gniewać. Nie było
też po temu powodu. Czemu się gniewać na
bandę wariatów? Szukają dziewczyny, a dziew
czyna p a li się o parę stóp od nich. Zabił ją, a
oni nic o tym nie wiedzą. Czyż ma się gniewać,
że go przezwali „W ojtek“ ?
Nie wiem, psze pana — odpowiedział.
—- Gadaj, gadaj, opowiedz, ja k to się stało—■Ja tu tylko pracuję, psze pana.
—-N ie bój się, n ik t ci tu krzyw dy nie zrobi.
— Pan B ritte n panom opowie.
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Reporterzy potrząsając głowami, odeszli.
-— Na Boga, B ritten, wszystko, czegośmy się
dowiedzieli o tym porwaniu, to to, że znalezio-.
no lis t, że Erlone zostanie zwolniony, że lis t
b y ł podpisany „Czerwony“ i przypieczętowa
ny emblematem sierpa i młota. Ale to wszy
stko nie trzym a się kupy. Musisz nam podać
więcej szczegółów.
— Słuchajcie, draby — powiedział B ritten
— dajcie staremu żyć. Próbuje odzyskać cór
kę żywą. D ał wam wspaniałą historię, pocze
kajcie na dalszy ciąg.
— Powiedz jednak: kiedy widziano ją osta
tn i raz?
Bigger słuchał, ja k B ritte n raz jeszcze pow
tarzał całą historię, słuchał tym uważniej, że
chciał poznać z tonu rozmowy, czy n ik t go
nie posądza. Ale nie. Wszystkie pytania ty 
czyły się Jana— A czemu stary każe teraz Jana uwolnić?
— Sam porusz mózgownicą — odrzekł B rit
ten.
— W i" c
że Jan m iał z tym coś wspól
nego i teraz chce go zwolnić, żeby mu odpro
wadził córkę?
—- Nie wiem — odrzekł B ritten,
—■ Mówże.
— WysT swoją wyobraźnię.
Z kolei dwóch innych zapięło palta i nasa
dziwszy kapelusze na oczy opuściło podziemie.
(d.c n ■

