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Grecki rząd demokratyczny
rozpocznie pracę

w październiku

P o w a ż n e sukcesy p o w s ta ń c ó w
na t e r e n i e c a ł e j
r e c ji
PARYŻ, 25.8. (PAP). Dziennik „France Soir" przynosi wywiad swego ko
respondenta w G recji z dowódcą arm ii powstańczej generałem Markosem, W
wywiadzie tym generał Marko* — według „France Soir" zapowiedział, że
grecki rząd demokratyczny będzie mógł rozpocząć swe funkcje około poło
wy października br. Dodał on, że nie wie ezy będzie premierem tego rządu.

Od d ziś
C

h

le b

LONDYN, 25.8. (Tanjug). Według
wiadomości, jakie nadchodzą z Grecji,
jednostki arm ii demokratycznej prze
prowadziły w tych dniach równoczesne
ataki na miasta Amfis i Lidorka w cen
tralnej Grecji. Według jeszcze
nie
sprawdzonych wiadomości siły demoratycznej arm ii wyswobodziły obydwa
miasta.
Zakomunikowano również, że armia
demokratyczna weszła do miasta Lano
klada. Z Lanokladu i wsi okolicz
nych wstąpiła do arm ii demokratycz
nej wielka liczba żołnierzy.

57 zł za 1 kg
Komisja Cennikowa przy Pre
zydencie m st. Warszawy komu
nikuje, że ustaliła ceny hurtowe
Í detaliczne na wprowadzoną no
wą mąkę pszenną 96%:
1. Mąka pszenna 96% za 1 kg
hurt 52 zł,
2. Chleb pszenny 96% za 1 kg
w hurcie 52 zł, w detalu 57 zł.

W a lk j w M aced o n ii
i na Peloponezie

Węgier Szigetti
mistrzem Polski
w te n is ie
KATOWICE (Obsl. wł.).
Final Międzynarodowych Tenisowych"
Mistrzostw Polski w grze pojedyńczej
przyniósł zwycięstwo Węgrowi Szigetti'emu, który po ciężkiej i niezwykle zacig
tej walce pokonał Czechosłowaka StnoUnsky‘ego 6:4, 1:6, 9:7, 6:2.
-Mecz stał na bardzo wysokim poziomie
I obaj finaliści byii gorąco oklaskiwani
przez licznie zebraną publiczność.
Mistrzostwo w grze podwójnej zdoby
ła ¡para czeska Smoltnsky — Krejcik, któ
ra pokonała parę czesko — polską
Vrba — Kończak 6:4, 3:6, 7:5, 2:6, 6:3.
Mecz ten był przerwany w sobotę po
4 setach z powodu zmroku. W poniedzia
łek dograno tylko ostatniego seta, który
zdobyli Czesi.

PO LEG LI

SKanelopulos zażądali Oddania teki m i
nistra bezpieczeństwa publicznego Kanelopulosowi, zaś teki ministra wojny
— Papandreu,
«
Podkreślali oni, iż działalność m in i
stra bezpieczeństwa Zerwasa Jest w ie l
ce niepopularna i budzi nawet zastrze
żenia w Stanach Zjednoczonych,
Tsaldaris kategorycznie sprzeciwi!
się wszelkim zmianom w rządzie, wo
bec czego wspomniani wyżej m inistro
wie podali się do dymisji, co z kolei
spowodowało kryzys rządowy.
Na zwołanej przez króla naradzie
przywódców wszystkich grup pariamen
tamych zarysowały się poważne różni
ce zdań co do osoby przyszłego pre
miera.
Podczas,, gdy przewodniczący parla
mentu zalecał, by misję sformowania
nowego : rządu powierzyć Tsaldarisowi,
Sofulis, przywódca p a rtii , liberalnej,
sprzeciwiał się temu stanowczo,
Niemniej jednak król poruczył m i
sję utworzenia nowego rządu Tsaldari
sowi, któ ry niezwłocznie podjął roko
wania z przedstawicielami różnych
partii.

Jak donosi „Risospastis“ w zachod
niej Macedonii toczą się bardzo ostre
walki. Armia demokratyczna zaatako
wała szereg wsi w okręgu Ptolomaide.
Według wiadomości z Janina, siły
arm ii demokratycznej panują nad ca
łym okręgiem Konice.
Z Peloponezh donoszą, że jednostki
arm ii demokratycznej znajdują się za
ledwie 6 kilometrów od głównej szosy
Kalamata — Alagomija. Pismo „Embroś“ donosi, iż wiadomość ta w ywo
Jak wynika z ostatnich doniesień,
łała wielkie zaniepokojenie w Kalam*
ta 1 i * przedsięwzięto nadzwyczajne przywódcą p a rtii narodowo - liberalnej
śrpdk.| bezpieczeństwa. Władze ogłosiły Gonatas oraz przywódca p a rtii liberal
nej Sofulis Odmówili współpracy z po
pogotowie wojska i żandarmerii.
pulistami.
W kołach politycznych utrzymują, iż
Kulisy kryzysu rządow ego
MOSKWA, 25.8. (PAP). Ateński ko Tsaldaris napotka na poważne trudno
respondent Tass ujawnia kulisy k ry  ści w formowaniu! nowego rządu. Po
secesji grupy Markezinisa, partia popu
zysu rządowego w Grecji.
Zdaniem korespondenta, na sobotnim listów nie posiada w parlamencie więk
posiedzeniu przywódców 7 p a rtii koa szóści. Niewątpliwie będą to usiłowa
lic ji rządowej, Yenizelos, Papandreu i ły wykorzystać. partie, które zgodzą się
ńa współpracę z Tsaldarisem, wysuwa
jąc poważne żądania.
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26 sierpnia 1944 r. na ul. Freta 16 wśród gruzów Starówki zginął
Sztab Warszawski A rm ii Ludowej. Padł od niemieckiej bomby, w chw ili
gdy radził nad dalszą obroną ulic Starego Miasta, przeciw którym wróg
uderzał w owych dniach z największą wściekłością. Podzielił los legionu
żołnierzy Powstania Warszawskiego' i niezliczonych tysięcy mieszkańców
stolicy.
Los ten był tym okrutniejszy, że przerwał pasmo ich życia na progu
wyzwolenia. W przededniu wolności, o którą z takim oddaniem walczyli
przez długie i koszmarne lata okupacji. Nie u jrze li Polski... Nie ujrzeli
jej, choć była (ma tak blisko, choć wydawało się wtedy, że tylko Wisła
ich od te j Polski oddziela. W ostatniej godzinie swego życia nadsłuchi
wali odgłosu walk frontowych, które prawie że podchodziły pod ich ba
rykady. Nie doczekali...
Złączył ich ten los z setkami tysięcy ofiar, jakie poniosła walcząca
Stolica, Tak jak przed tym złączyła ich wszystkich wspólna wałka na
warszawskich barykadach.
Sztab Wa,rszawski A L wraz z całą Arm ią Ludową był żywym wyra
zem nieujarzmonej w oli w alki z najeźdźcą, jaka trwała w sercach i umy
słach wszystkich Polaków. Arm ia Ludowa nie wezwałą ludności Stolicy
akurat w dniu 1 sierpnia do otwartego powstania, ale wzywała ją do
walki i organizowała tę walkę z okupantem w ciągu długich miesięcy
i Sat okupacji, w takich formach i w takim zakresie, jak pozwalały warc n k i i zdrowy rozsądek. I wówczas, gdy inni wzywali, „b y stać z bro
nią u nogi“ Arm ia Ludowa rozniecała płomień walk partyzanckich w ca
łym kraju. Rozniecała ten płomień wbrew hasłom „Londynu“ i jego
krajowych agentur, „że jeszcze nie czas“ , że „jeszcze odpowiedni moment
nie nadszedł“ ...
Czy 1 sierpnia był właśnie tym odpowiednim momentem, aby wszcząć
powstanie w Warszawie? Czy powstanie to było najbardziej celową fo r
mą w alki z punktu widzenia maksymalnego osłabienia sił zbrojnych wro
ga? Czy nie lepiej było zużytkować podziemne siły wojskowe Stolicy
dla w alki partyzanckiej na szerszym terenie?
Arm ia Ludowa i je j Sztab Warszawski m ieli na tę sprawę swój włas
ny pogląd. Musieli mieć inny pogląd, niż Bór - Komorowski i jego lon
dyńscy zwierzchnicy, kierowali się bowiem interesem narodu i wymoga
mi celowej i skutecznej w alki z okupantem.
A ludność Stolicy? A żołnierze A K i innych formacyj wojskowych?
Olbrzymia Większość z nich nie znała tajników w ielkiej gry politycznej,
która toczyła się wokół powstania. Któż z nich mógł przypuścić, że dla
powodzenia w tej grze londyńscy emigranci rzucą w ofierze Warszawę?
Któż z nich mógł przypuścić, że ustalą termin powstania bez porozumie
nia ze Sprzymierzonymi i że rozpoczną akcję w warunkach, kiedy sy
tuacja na frontach jeszcze do tego nie dojrzała.
Dlatego na odgłos pierwszych strzałów ludność Stolicy
przyłączyła
się do powstania w nadziei, że wreszcie nadszedł czas porachunku z w ro
giem, że wreszcie wybiła godzina wolności.
Gdy akcja rozpoczęła się, gdy znalazła żywiołowe poparcie ludu war
szawskiego, nie pora była dyskutować, zastanawiać się, czy właściwy był
term in powstania, czy je odpowiednio przygotowano 1 czy istnieją nie
zbędne elementy dla powodzenia działań powstańczych. Nie pora była
filozofować — bo walka już trwała. Dlatego Arm ia Ludowa, mimo za
skoczenia, rzuciła wszystkie swe siły przeciw wrogowi.
Śmierć Sztabu Warszawskiego A rm ii Ludowej na ostatnich redutach
Starówki symbolizuje niejako ofiarę Stolicy. Symbolizuje cały tragizm
krwawych dni sierpnia i września 1944 roku. Za skutki zbrodniczej gry
politycznej reakcji płacił lud polaki. Na Freta Ifi zginęli jedni z najlep
szych jego synów.

LONDYN, 25.8. (PAP). Według donie
sienią agencji Reutera, przywódca par
tii populistów Tsaldaris oświadczył, że
przedstawi wieczorem 25 sierpnia kró 
low i Pawłowi listę nowego gabinetu.

Polska osiągnęła
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PARYŻ, 25.8 (PAP). W dzienniku
ustaw ogłoszony został dekret w spra
wie podwyżki plac dla pracowników
prywatnych. Dekret przewiduje podwyż
kg 11 proc. dla pracowników najniżej
uposażonych i mniejsze, progresywnie
malejące podwyżki dia pracowników 'epiej płatnych.
/
Dekret rządowy spotkał się z krytyką
zarówno prasy lewicowej, jak i przedsta
wfcieii CGT (Francuska Konfederacja
Pracy).
Dzienniki wskazują, iż podwyżka ta.
która tna moc wsteczną od dnia 1 maja.
w większości wypadków będzie czysto
iluzoryczna, gdyż nie uwzględnia premii
od produkcji, wywalczonych ¡po tej da
cie w drodze strajków.
Poza tym dekret, wbrew układowi
CGT ze związkiem pracodawców, pomi-
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Rozprawa poniedziałkowa trwa
ła stosunkowo krótko. Rozpoczęła
się o 10, a skończyła około I Ł Ca
ły dzień wypełniały zeznania os
karżonego Kowalskiego.
Kowalski, aplikant sądowy w ży
ciu legalnym, zeznaje zręcznie
ze swadą. Przyznaje się do blę.
LO N D YN , 25.8 (PAP). — Jak w y n i
ka % danych, »głoszonych przez Euro dów, nie przeczy temu, co już upejską Organizację Handlową (ECO), stalil przewód sądowy. Z umia
wydobycie węgla w Europie w lipcu rem krytykuje własną przeszłość.
br. wzrosło w porów naniu z czerwcem Znać, że gotował się do kariery
o 1.700 tysięcy ton.
adwokackiej. W niemałym stop
W tym wzroście Polska jest p ie rw 
sza, zarówno je ś li chodzi o w ydo niu wyręcza swego obrońcę.
bycie dzienne węgla, ja k i o ilość w y 
„Zdolny chłopak" — mówi ktoś
dobycia, przypadającą na jednego ro 
na
lawach dziennikarskich.. Ow.
botnika.
W ielka B ryta n ia zajm uje drugie szem zdolny.. Zdolny do wszyst
miejsce po Polsce. W innych krajach, kiego. W okresie akcji „O" świa
poza Belgią, produkcja rów nież w zro domie zastosowałem w swej pra
sła. Polska, Francja, Belgia i H olan cy fałsz i prowokację — mówi os,
dia zatrudniają w górnictw ie więcej
ludzi, niż przed wojną, W ielka B ry  karżony. To on realizował pomy
sły Langnera w praktyce. To on
tania i Niem cy — m niej.
W lipcu br. Stany Zjednoczone w y  redagował wzory fałszywych do
słały do Europy 3.100 tys. ton węgla. nosów, listów z groźbami do ro
dżin peperowców. To on kazał
łgać o kołchozach w Polsce. To on
chciał przy pomocy wyssanych
palca kłamstw wywołać w Polsce
pogromy Żydów na wzór hitle
rowski.
To on operował oszczerstwem i
pogróżką, brudem i łajdactwem w
walce z Polską Ludową.
Stanowczo ten młody człowiek
o gładko wylizanych włosach, mi
mo całej swej obłudnej układności —- nie zasługuje na niczyją
sympatię.
Cytowane przez prokuratora wy
B iuro
Wykonawcze K o m is ji'
jątki t winowskiego .,thformato,
Specjalnej kom unikuje, że w
ra" pozwalają jasno określić spo
zw iązku z w ykonaniem ustawy
łeczne. klasowe oblicze WiN. „Tyl
z dnia 2 czerwca br. o zwalcza
ko prywatne przedsiębiorstwa re
niu drożyzny i nadm iernych zys
ków w obrocie handlowym , Kom
prezentują normalną gospodarkę
p ie ty Orzekające K o m js ji Specjał
[oświadcza „Informator“ — ważne
nej z Delegaturam i orzekły w o! jest kto gospodaruje, nie jak goskresie od 1 do 15 sierpnia ka ry
! podaruje“. Chyba jasne, jak pozy.
grzyw ny na łączną kw otę około
45.000.
000 zł.
j tywnie odnosił się W iN do nacjoOd wejścia w życie wspotmnia
] nalizacji przemysłu!
nej ustaw y do dnia 15 sierpnia
A reforma rolna? To tylko „mar
wymierzone grzyw ny przez K o 
nowanie dobytku“ i „zabawy ta
m isję Specjalną, wynoszą okoio
136.000. 000. zł.
neczne“. urządzane ponoć przez
peperowców w byłych osadniczych
dworach, że w tych dworach są
dziś gimnazja rolnicze, ośrodki
kultury rolniczej itd. — o tym
XViN nie chciał wiedzieć, bo to
w sprawie płac
nie w smak panom obszarnikom.
ja zupełnie milczeniem sprawę cen, któ Słusznie pyta prokurator: .,bolało
rą rząd zamierza omówić z pracodawca
was. że w dworach nie urządzają
mi oddzielnie.
Zwyżka
cen — zdaniem działaczy już zabaw tanecznych ich dawni
związkowych — unicestwia przyznaną właściciele?“
podwyżkę plac, podnosząc rzeczywiste
Mówimy często, że celem zjed
koszty utrzymania.
noczonej
reakcji jest przywrócenie
W środę ma się zebrać biuro,CGT, ce
!em zajęcia stanowiska wobec dekretu. w Polsce panowania wielkiego ka.
Należy przypuszczać, iż dekret spotka pitału i obszarnictwa. Dokumenty
się z ostrą krytyką biura. Wskazuje na procesu krakowkiego stwierdzają
to oświadczenie sekretarza CGT Monmousseau na lamach „Humanité“ , który to czarno na białgm.

największy wzrost

produkcji wągla
w Europie

136.000. 000
g-rasywny

w y m ie rz y ła

Komisja Specjalna
paskarzom
i spekulantom

Jeszcze jedna fikcyjna podwyżka
Nowy dekrst iteinaflien

N r 234 (979)
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N K W PSL. Liczyli prawdopodob
nie. że zeznawać będzie ich kolega
p. Mierzwa. Czekał ich zawód:
przed trybunałem stawał akurat
osk. Kowalski. Przyszli jednak —
szczególnie p. Bańczyk — w samą
porę, aby posłuchać ciekawej dys
kusji między prokuratorem i osk.
Kowalskim.
Szło o słynną wypowiedź p. Ban
czyka, w której nazwał on terror
podziemia „samoobroną społeczeń
stwa“. Jak się okazuje, nie był on
autorem tego sformułowania. Na
parę miesięcy przed nim ukuł je
Kowalski i opublikował w wlnow.
skim „Informatorze“. Czy p. Bań
czyk tę „samoobronę“ zapożyczył
u Kowalskiego, czy też doszedł do
niej drogą własnego rozwoju pod
p rzem ożnym w pływ em
prezesa
PSL?
Zbieżność poglądów jest w każ
dym razie niewątpliwa. To tez na
leży
zanotować
pod rubryką
„PSL a W iN “.
r. w.

Anglosasi odmawiają
żądaniom Francji
i forsują
odbudową Niemiec
PARYŻ, 25.8 (PAP). — Prasa parys
ka zamieszcza inform acje na temat
przyjęcia, z ja kim spotkały się na kon
fe re n cji trzech w Londynie postulaty
F rancji. Przyjęcie to tła- się ujęć w na
stępujących punktach:
1) Żadne powiększenia dostaw wę
gla z Zagłębia R uhry dla F ra n cji nie
wchodzą w rachubę dopóty, dopóki
Francja me wliczy do swych żądań
węgla, k tó ry wydobywa w Zagłębiu
Saary.
2) Decyzja w kw estii ko n tro li Za
głębia R uhry, która zapadła już w Wa
szyngtonie, nie zostanie zmieniona w
Londynie i Francja zostanie o niej ty l
ko poinformowana.
3) Anglosasi Zwrócą F rancji uwa
gę, że'dostawy w ytw orów niemieckich
z francuskiej strefy okupacyjnej dla
stre i anglosaskich są niewystarcza
jące.
4) Am erykanie zażądają od Fran
c ji wyjaśnień, o ile opublikowanie pia
nu dźwignięcia przemysłowego N ie
miec m iałoby wzmocnić pozycję ko
m unistów francuskich, gdyż według
korespondenta „N ew Y o rk Times“ —
rząd francuski m iał zażądać nie p u b li
kowania chw ilowo tego planu, wysu
w ając powyższy argument.
5) Przyznanie stalowniom francus
k im pierwszeństwa w dostawach wę
gla z Zagłębia Ruhry, przed stalow 
niam i niem ieckim i — byłoby nieeko
nomiczne.
A utorem tej drakońskiej odpowie
dzi —- pod adresem delegacji francus
kie j — ma być członek delegacji ame
rykańskiej, Humphrey, będący jedno
cześnie rzeczoznawcą w kw estii prze
forsowania planu M arshalla w Euro
pie.

stwierdza m. in.:
„Nie ma innego wyjścia poza układa
mi między CGT i pracodawcami.- Lepiej
W poniedziałek na sali sądowej
by było, aby rząd zaniechał wszelkich w ławach dla publiczności zjawili
innych prób rozwiązania zagadnienia,
. ._
, .
,
, .
,
gdyż grozić one mogą wywołaniem n a j; Sl% nowi goście: wice-Mikołajczyk
Ze swej strony, londyński korespon
gorszego chaosu“ ,
<p■ Bańczgk i mec. Korboński z dent dziennika amerykańskiego „P M “
tw ierdzi, że podstawą dyskusji jest te
za generała Robertsona, iż Niemcy
muszą m.eć pierwszeństwo w odbudo
w ie przed innym i kra ja m i Europy.

Robotnicy z Saldes wygrali strajk

Mimo terroru frankistowskiego
ruch niepodległościowy w Hiszpanii rozwija się coraz szerzej
PARYŻ, 25.8 (PAP). 2 Hiszpanii na
Oddział partyzantów hiszpańskich sto
pływają wciąż wiadomości, świadczące czył przed kilku dniami walkę ¡z poste
o nieustającej wałeć ludu hiszpańskiego runkiem Gwardii Cywilnej w Elsoto
0 wolność. Srożący- się terror frankis- (Walencja). Partyzanci* uderzyli znienac
towskiej policji okazuje się bezsilny wo ka na frankistów i rozgromiwszy poste
bec zdecydowanej woli całego narodu. runek r w ycofali..się. .bez- strat.
1 ,tak Agencja Mundo Obrero donosi, że
górnicy Saldes, .miejscowości położonej
W Zagłębiu Berga, proklamowali strajk,
W miasteczku Taragona w okręgu Sa
celem
uzyskania pewnych ulepszćń w ragossy aresztowano 37 osób pod zarzu
warunkach pracy. Frenkiśei uciekli się tem spisku przeciwko reżimowi. Franco.
do różnych środków represji i skoncen Nadchodzą wiadomości o wzmożeniu re
trowali znaczne siły
GwardiiCywilnej,
presji również w innych miejscowoś
aby zmusić robotników do cofnięcia ciach, szczególnie w Katalonii oraz w
swych żądań. Robotnicy jednak rozpo Barcelonie. Oddziały policyjne patrolują
częli pracę dopiero po uzyskaniu pew ulice i dzielnice ludowe Pueblonuero,
ności, iż .żądanie ich zostanie zaspoko Sans, Hostawranhost, Agenci policyjni
jone.
** *
rewidują przechodniów, wpadają do ka

wiarń i organizują obławy. W ciągu
trzech ostatnich dni aresztowano ponad
100 osób.
W Coin (prowinca Malaga) dokonano
szeregu aresztowań wśród miejscowych
chłopów pod . zarzutem, że pozostawali
oni w1 kontakcie z partyzantami.
. W ostatnich dniach gianicę francusko
hiszpańską przekraczają liczni uciekinie
rzy z Hiszpanii. Znaczną część stanowią
osoby, które wstrzymały się od gloso
wania podczas referendum Franco, za co
pozbawiono je kartek aprowizacyjnych
i zastosowano do nich szereg represji.

Francja, obok żądania zwiększonych
dostaw węgla i gw arancji, że niemiec
ka produkcja stali nié przewyższy
francuskiej, ma żądać również między
narodowej ko n tro li Zagłębia Ruhry.
„Pokój zachodni — pisze na lamach
„H um anité“ , P ierre Courtade — przy
gotow yw any przez spisek londyński,
dałby pangenmanizmowi podwójną
szansę skrystalizowania się sił nacjo
nalistycznych w walce o jedność nie
miecką i środków w postaci odbudo
wanego potencjału przemysłowego na
Zachodzie. B id a u lt może zgłaszać platoniczne protesty. P olityka Departa
mentu Stanu wobec F ra n cji streszcza
się w try w ia ln e j, ale wym ownej fórm u
le: „G adaj zdrów !“
A nglia niepokoi się i usiłuje wydo
stać się spod ty ra n ii W alł-Street.
ZSRR m ów i „n ie “ . Jeżeli Francja po
w ie również „n ie “ , wówczas cała Eu
ropa p o tra fi zdobyć się na stanowczą
odmowę we ugięcia się wobec niebez
piecznych <tla pokoju żądań amerykań
skich.“
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Świat

w ciągu doby

USA STANOWCZO ODMÓWIŁY
d a ls ze j pom ocy d la W ie lk ie j

B r y t a n ii
N ow e nadzwyczajne posiedzenie rzqdu angielskiego

Kryzys rządow y w Atenach
Rozgłośnia K w a te ry Głównej
G reckiej A rm ii Demokratycznej,
kom entując ateński kryzys rzą
dowy, stw ierdziła, że w Atenach
brane są obecn e pod uwagę trzy
możliwości. Możliwość pierwsza to
utworzenie rządu skrajnie p ra w i
cowego bez udziału tzw. um iarko
w any en (Papanoreou, Yenizelos,
Kaneiiopulos). Druga ewentual
ność to porozumienie z liberałam i
i utworzenie rządu Tsaldaris —
Sbphulis. Wreszcie trzecia — to
gabinet, złożony z „osobistości po
zaparlamentarnych“ , z arcybisku
pem Damaskinosem lub gen. irla stirasem na czele, Rozgłośnia K w a
tery Głów nej podkreśliła, że żad
ne z tych Łrzecn rozwiązań nie bęuzie w stanie zapewnie w G re c ji
dem okracji, łanu i pokoju.
jf c iiy N it . iiO R W i.jZ iA is ft,. K TÓ
RE u Ł u Sa K AM , i O ZNACZY
d r O liM o W A N lE k z < d ) t SZŁii.Oia.AiSJ K U A L IC ji, UR r JM U JĄ cKJ W SZYSTKIE PAR TIE , N IK
AiEPiiAiZŁ-s a t»W a NE W OBECM M
P AR LA M E N C IE , MOŻE
R U K a lK z Y u N Ą C
PRO BLEM
U A iiscK i i z a p e w n i ć p o k u j
I D EM O K R A TYC ZN Y PORZĄ
D EK W K R A JU .
Komentarze prasy angielskiej i
am erykańskiej są w yraźnie zakło
potane. Z jednej strony przebąku
je się o konieczności stworzenia
rządu na „szerszych podstawach“ ,
a więc rząau, k tu ry by poszedł po
lin ii zyczeń dym isjonowanych „u unarKowanych" m inistrów . Z d ru 
giej strony ponawia się zapewnie
nia o w ojskow ej „pom ocy“ i w ysyia się córa., to nowe okręty ze
sprzętem wojennym , sztabowcami
i insa-ukioram i w ojskow ym i. Tym
czasem pod naporem s ił wyzwoleń
czego ruchu narodu greckiego
.rzeszczą wiązań.a systemu faszys-c.vsk.Cj d ykta tu ry, któ ra ma w
G recji wprowadzać w życie dy.c ń ty w y W ali-Street. W szeregach
uotychczasowych zw olenników tej
„ jiiia iu r y zaznacza się wahanie i
coraz w yraźniejszy niepokój. Pod.„awy panowania k lik i m onarchiAyczno - faszystowskiej chw ieją
hę tak wyraźnie, że nie jest temu
w stanie zapobiec nawet n a jb a r
dziej brutalna i cyniczna in te r
wencja zagranicznych im p e ria lis
tów.
Próby rozwiązania problem u
greckiego po lin ii interesów im 
perializm u pozostają, ja k tego do
wodzą fakty,, bez rezultatu. Z
w yją tkie m jednego, któ ry m jest
przelew k rw i, terro r, anarchia
i nędza. Wiaśnie trzy dni temu
wyższy urzędnik amerykańskiego
Departam entu Stanu, p. M c Ghee,
„koordynator dla spraw pomocy
G recji i T u rc ji“ , oświadczył przez
radio, że „N A W E T W N A J B A R 
D ZIE J SPRZYJAJĄCYCH O K O 
LIC ZNO ŚC IAC H
NIE M O ŻN A
SIĘ SPODZIEWAĆ, B Y W IE LE
D A ŁO SIĘ U CZYNIĆ D L A E K O 
NOMICZNEJ ODBUDOW Y GRE
C JI W CIĄGU ROKU, OBJĘTE
GO PRO GRAM EM POMOCY“
In n y m i siowami, naród grecki
będzie jeszcze przez w iele miesię
cy cierpiał niedostatek i głód nie
zależnie od tego czy w Atenach
rządzić będzie gabinet TsaldarisZ ery as, Tsaldaris — Sophulis, Da
maskinos — Plastiras, czy ja k a 
kolw iek inna antydemokratyczna,
reakcyjna kom binacja rządowa,
wykonująca posłusznie rozkazy
im perialistów am erykańskich. Tak
pędzie, dopóki do portów greckich
zawijać będą sta tsi z bronią i amunicją, zamiast z żywnością i odzieżą. Tak będzie, dopóki w m ia
stach i po wsiach greckich stacjo
nować będą garnizony obcych żoł
nierzy. Tak będzie, dopóki nie na
dejdzie dzień, w któ ry m naród
grecki nie odzyska wolności, nieza
leżności i swobodę stanowienia o
swoim losie.
Rosnące siły a rm ii demokratycz
nej, je j szeroka popularność i co
raz to nowe sukcesy, świadczą o
tym , że naród grecki nie szczędzi
ofiar i poświęceń, byle ty lk o dzień
ten przybliżyć.

LONDYN, 25.8 (PAP). W poniedzia brytyjskich czynników oficjalnych, że
łek w godzinach popołudniowych odbyło mimo pozornej współpracy amerykań
się nadzwyczajne posiedzenie rządu W. sko - brytyjskiej istnieją między tymi
Brytanii.
krajami zasadnicze różnice co do spo
Na pierwszym miejscu porządku dzień sobów realizacji ostatecznych celów po
nego figuruje sprawozdanie Sir WiifTr lityki obu krajów. Ameryka nie chce
da Eady, kierownika delegacji brytyj-- i popierać „brytyjskiego socjalizmu".
skiej podczas rozmów finansowych w
CITY CHCE PODPORZĄDKOWAĆ
Waszyngtonie, który również w ponie
ANGLIĘ INTERESOM USA
działek rano wróci! do Anglii. Pełne po
Tłumacząc fakt, że Siany Zjednoczo
siedzenie gabinetu zwołane w takim ter
minie, by wysłuchać tego sprawozdania ne nie wyciągają już w chwili obecnej
żadnych korzyści z trudnego położenia
bez dnia opóźnienia.
Ponadto, jak słychać w kolach miaro Anglii, obserwatorzy zagraniczni przy
danych, rząd brytyjski rozpatruje na taczają następujące powody tego stanu:
1) gwałtowne załamanie się gospo
stępujące zagadnienia:
n-owe racje żywnościowe, które mu darki brytyjskiej, pociągnęłoby za sobą.
si wprowadzić rząd wobec koniecz- j jakkolwiek może doraźne, ale w każ
naści zastosowania dotkliwych ograni- j dym raz'e dość p>oważne zaburzenia w
ezeń w następstwie kryzysu dolarowe- i gospodarce amerykańskiej, czego moż
na uniknąć, odkładając decydującą roz
go; ;
rewizję pianów importu z krajów , grywkę na termin późniejszy,
niedoiarowych wschodniej półkuii; i 2) koia finansowe i wojskowe dążą,
*3 możliwości dodatkowego importu z aby podporządkować Anglię interesom
“ dominiów zamiast zakupów prze- ’ amerykańskim.
prowadzanych dotychczas
w dolarach:; Konserwatyści brytyjscy, przedstawia
propozycję górników w sprawie pra jąc wobec opinii angielskiej warunki
cy sobotniej w przeciągu najbliż- i Ameryki, malują je jako dowód daleko
szych 9 miesięcy, wysunięta po odrzucę idącej współpracy brytyjsko -. amerynin apelu rządu w sprawie codziennego . kańskiej, która — jak twierdzą konserwatyści — jedynie może zapewnić w yjprzedłużania pracy o pól godziny.
pście z obecnego kryzysu gospodarczego,
AMiERYKA NIE POMOŻE
i Do jakiego stopnia kola finansowe
LONDYN. 25.8 (PAP). W związku
z nadzwyczajnym posiedzeniem gabine
tu brytyjskiego, na którym Sir Wilfrid
Eady składa sprawozdanie z brytyjskoamerykańskich
rozmów finansowych,
tutejsze koia polityczne snują przypusz
czenia na temat treści tego sprawoz
LONDYN, 25.8. (obsł. wł.).
dania.
We wschodniej dzielnicy Londynu
Wiadomo już w Londynie, że Stany
Zjednoczne odmówiły stanowczo dal doszło wczoraj do poważnych starć
szej większej pomocy dla Anglii w jej między elementami lewicowymi i człon
obecnej sytuacji gospodarczej i politycz kami faszystowskiej ligi Mosleya,
Po wiecu zorganizowanym przez tę
nej.
W kolach dobrze poinformowanych ligę brytyjscy faszyści usiłowali wtar
gnąć do mieszkań żydowskich i siedzi
wskazuje się, że przyczyny obecnego
obecni
bezwzględnego stanowiska Ameryki wo by p a rtii komunistycznej, znajdują.
bec Wielkiej Brytanii należy szukać
n’e ' cych się w tej dzielnicy. Po dłuższej
szu"
tyle w dziedzinie gospodarczej, ile ra- j walce napastników zmuszono do odczej na polu politycznym. Od idłuższego j wrotu.
już czasu amerykańskie koia finansowe
W niedzielę około 300 członków lig:
i polityczne starały się zwrócić uwagę Mosleya
śpiewając „H orst
Wessel
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POLITyOZlTO
PRZYJĘC IE W MSZ
M in iste r pełnomocny, Józef Olszew
ski, p rz y ją ł w dniu wczorajszym,
chargé d'affaires Jugosławii p. Joże
Zem ljaka.

Depesze pożegnalne

Brytyjscy faszyści
prowokują zajścia w Londynie

Aparat skarbowy osiąga coraz lepszo wyniki
Konterencia lustratorów podatkowych z przedstawicielami władz
Wczoraj odbyła się w Izbie Skarbo
wej w Warszawie konferencja społecz
nych lustratorów podatkowych i prze
wodniczących Obywatelskich
Komisji
Podatkowych z władzami skarbowymi.
Na zebranie przybyli: wiceminister
skarbu Dietrich, dyr. Izby Skarbowej
Broniatowski, przedstawiciele p a rtii po
litycznych, naczelnicy urzędów skarbo
wych w Warszawie 1 woj. warszaw
skim, kierownicy zespołów lustratorów
społecznych oraz przewodniczący Oby
watelskich K om isji Podatkowych.
Dyr. Iżby Skarbowej Broniatowski
zobrazował walkę aparatu skarbowego
z nieuczciwymi podatnikami w latach
1945 — 1947.
Z kolei głos zabrał zastępca lustrato
ra okręgowego tow. Śliwiński, zwraca
jąc uwagę na potrzebę w a lki z demo-

ralizacją podatkową. Aby uniemożliwić okradanie Państwa. Rząd powoła ł do pomocy władzom skarbowym lu 
stratorów społecznych 1 Obywatelskie
Komisje Podatkowe.
Mówca stw ierdził dalej, że współ
praca czynnika społecznego z władza,
m i skarbowymi rozwija się pomyśl
nie.
Lustratorzy społeczni w zrozu
mieniu swych obowiązków,
pracują
z pełnym zapałem i mają już za sobą
szereg poważnych osiągnięć,
szcze
gólnie w w ykryw aniu zakonspirowa
nych
podatników.
Tow.
Śliwiński
wym ienił czterech kierowników
zespołów lustratorskich. które szczegól
nie w yróżniły
się w dotychczasowej
akcji. Są nim i tow. to W. Jastrzębski,
Brok. Nowicki, Podsiadło.
Następnie przemówił wicemin. skar-

R ektorzy wyższych uczelni
poiępioin działalność podziemną
Dnia 24 sierpnia 1947 r. rozpoczęła się wą polską. Zebrani wyrażają przekona
w Warszawie konferencja rektorów nie, że cały świat nauki polskiej katego
wyższych uczelni w Polsce. W pierw rycznie odgradza się od tego rodzaju
szym dniu konferencji uchwalono jedno- działalności.
| myślnie następującą rezolucję:

Górnicy angielscy

znów sbn|kniq

Współpraca bratnich partii PPR i PPS

. na terenie całego kraju

|
|
j
l
j
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Zebrani na konferencji rektorów uczestnicy wyrażają żal i oburzenie, że znaiazly się w świecie naukowym jednostki,
zasiadające na iawie oskarżonych w obec
nym procesie krakowskim, które swą
przestępczą działalnością w podziemiu
skierowaną przeciwko Narodowi , Pań
stwu rzuciły cień na społeczność 'nauko

Trusty i monopole USA
s n$?ą Amor ks Ł cińslcą widmem agresji
a b y u g ru n to w a ć swe p a n o w a n ie
NOWY JORK. 25.8 (PAP). W dzien
niku brazylijskim „Correio de Mancha“
ukazai się artykuł, uwypuklający roz
bieżności, jakie zarysowały się na kon
ferencji
międzyaroery kańskiej
między
stanow skiem szeregu republik amery
kańskich a stanowiskiem USA.
Państwa Ameryki Środkowej i Połu
dniowe) — stwierdza dziennik — prag
ną, by na konferencji zostały omówione
przede wszystkim sprawy gospodarcze,
natomiast Stany Zjednoczone wysuwają
na plan pierwszy zagadnienia unitarne.
Traktat o wzajemnej pomocy, rozmo
wy o solidarności kontynentu amery
kańskiego — pisze gazeta — są dla nas
pojęciem oderwanym, pozbawionym .st~‘ nego znaczenia.
Wrzawa, jaką Stany Zjednoczone pod
niosły wokół grożącej rzekomo konty
nentowi amerykańskiemu agresji, roz
pętana została" w celu ugruntowania pa
nowania trustów i monopolów amerykan
skich. A tego właśnie państwa Ameryki

Ameryki i Departament Stanu idą za wszystkimi krajami Europy i. z dominiami
wskazówkami konserwatystów
b rytyj pr-zy czym oświadcza m. inn.:
„Nie będzie już można dłużej, odpowia
skich. wykaże niedaleka już przyszłość.
dać na zarzuty, że Wielka Brytania uza
ANGLIA PROPONUJE SWE USŁUGI leżnia się w sposób upokarzający od Sta
W „ORGANIZOWANIU EUROPY“
nów Zjednoczonych argumentem, że nie
ZA POMOCĄ DOLARA
ma dziś innego wyboru, ponieważ tylko
W międzyczasie rząd brytyjski w dal Ameryka może nam dostarczyć żywności,
szym ciągu stora się przekonać Stany surowców i maszyn.
Obecnie już w żadnym wypadku Wiel
Zjednoczone, że pośrednictwo angielskie
przy organizowaniu Europy powojennej ka Brytania nie może tych rzeczy otrzy
za pomocą dolara jest niezbędne. Co do mać z Ameryki, Cóż więc mamy począć?
Czy mamy czekać bezczynnie W nadziei,
tego Wielka Brytania spotyka się jed
nak z dużymi wątpliwościami w sa że kongres amerykański okaże się dla nas
mych Storach Zjednoczonych, gdzie jej uprzejmy w czasie najbliższej wiosny?
pośrednictwo uważane jest za „bardzo
„OSZUKUJEMY SIEBIE“
kosztowne j mało skuteczne“ .
Oszukujemy siebie jako naród jeśli są
Zresztą, — jak przyznają w Londynie
dzimy, że możemy zachować naszą nie— nie widać również w Europie pow pod egtość narodową i nasze stanowisko
szechnego przekonania o potrzebie po międzynarodowe, licząc na to, że stale
średnictwa brytyjskiego w transakcjach będziemy otrzymywali zastrzyki dolaro
dolarowych.
we. Jako socjaliści sami wydamy na sie
LEWICA DOMAGA SIĘ ZM IANY
bie wyrok, jeśli będziemy myśleli, że ka
POLITYKI GOSPODARCZEJ
pitalizm amerykański nie zechce użyć ca
LONDYN. 25.8 (PAP). — „Reynolds łej swej mocy, celem zahamowania roz
News“ ostro krytykuje obecną po'itykę woju socjalizmu w Wielkiej Brytanii“ .
Wielkiej Brytanii, która to polityka — je
Pismo podkreśla, że nie występuje prze
go zdaniem — uzależnia Wielką Brytanię clwko ludowi amerykańskiemu, lecz jedy
od Stanów Zjednoczonych.
nie przeciwko jednostkom, które — jak
Pismo nawołuje rząd do całkowitej powiada — „trzymają w swych tękach
zmiany dotychczasowego systemu polity gospodarkę atomową".
ki gospodarczej i do oparcia brytyjskiego
„Czyż ci ludzie — ciągnie dziennik —
handlu zagranicznego na obrotach ze mogą stać się cierpliwymi przyjaciółmi,
którzy sypałby dolary aby dopomóc do
zatkania luk naszej chromającej gospo
darki“ ? Pismo wzywa więc do stworzenia
w Wielkiej Brytanii, „rozwijającej się w
peini gospodarki socjalistycznej, która sta
nie się przeciwieństwem krachu finanso
wego, czekającego później czy wcześniej
Lied“ (hymn hitlerowski) i witając Stany Zjednoczone“ .
przechodniów faszystowskim podniesie
PRZERWAĆ ZALEŻNOŚĆ
niem ręki, zaatakowało wiec zorgani
OD DOLARA
zowany przez partię komunistyczną
obrzucając lokal ‘ kamieniami. Napastni
Następnie „Reynolds News“ pisze: „Je
cy zostali odparci.
dyną alternatywą dla Wielkiej Brytanii
Na
niedzielom
posiedzeniu
ligi. jest przerwać zależność od doara a ra
dziennikarz Mullaly, członek b ry ty j czej od mglistej nadziei otrzymywania w
skiego związku faszystów, wszedł na dalszym ciągu dolarów. Jedynie zdrowa
trybunę i oświadczył, że jest dumny polityka socjalistyczna może podjąć się
z tego, iż jest faszystą. Po przemówie niezbędnych w tym okresie ciężkich wysil
niach wielu mówców uczestnicy wiecu ków i założyć fundamenty pod nowy sy
wznieśli okrzyki: „M y chcemy M ulla stem handlu zagranicznego.
W ramach tego sytemu — jak pisze
ly “ i „M y chcemy Mosleya".
„Reynolds News“ — należy oprzeć gospo
darkę brytyjską na stosunkach handlo
wych tak z dominiami jak i z krajami ca
łej Europy zachodniej,- wschodniej i śród
kowej. Pismo podkreśla, że gospodarka
radziecka może doskonale uzupełnić gos
podarkę brytyjską.
NOWY JORK, 25.8 (PAP). Ambasador
brytyjski w Waszyngtonie, lord Inverchapel z małżonką przybyli w niedzielę wie
bu Dietrich,
podkreślając
istotę
i czorem samolotem aa Nowego Jorku i na
j znaczenie podatków w Polsce cdrodzo tychmiast udali się do Waszyngtonu! Lord
nej.
Mówca stwierdza, że w ciągu Inverchapel oświadczył dziennikarzom, fż
dwóch lat przebudowaliśmy
system przerwał swój urlop, (k tóry spędza! w
podatkowy, czego nie dokonano w o- Wielkiej Brytanii, z uwagi na ciężki kry
kresie 1919 — 1939. Obecny system zys gospodarczy, przeżywany obecnie
podatkowy stał się narzędziem spra-. przez Anglię.
wiedliwego rozdziału dochodu społecz
nego oraz czynnikiem decydującym o
odbudowie naszego zniszczonego kraju.
Aparat skarbowy osiąga coraz lep
sze w yniki, czego dowodem jest fakt,
że w roku
bieżącym,
do obecnej
chw ili do skarbca państwowego w pły
nęło 3 i pół miliarda złotych więcej,
LONDYN, 25.8 (PAP). Od dwóch ty 
niż za cały rok ubiegły. Niemniej godni trwa już strajk górników w ko
istnieją jeszcze nieuczciwi podatnicy,
do w alki z którym i Państwo powoła palni Grindhorpe w południowym York
shire. Przyczyną strajku było zwiększe
ło czynnik społeczny.
Z kolei glos zabrali przedstawiciele nie dziennej normy Wydobycia węgla.
pa rtii politycznych: tow. Popiel (PPR) Próby przywódców związku zawodowe
tow. Nowakowski (PPS) i ob. Wróbel
go skłonienia górników do przerwania
(SL), którzy podkreślili znaczenie wal
ki z nieuczciwymi podatnikami, wzy strajku nie dały rezultatu. Spośród 2.600
wając swych członków do jak na j strajkujących, jedynie 12 wypowiedziało
większego w ysiłku w tej walce.
się za powrotem do pracy.

K R O N IK A

Łacińskiej najbardziej się obawiają, widząc w tym próby zahamowania postepu ich krajów i opóźnienia* ich rozwoju
gospodarczego i przemysłowego.
Ofensyowa Wall Street przeciwko su
werenności narodów',
zamieszkujących
półkulę zachodnią, — stwieidza dziennik
— napotyka też na coraz bardziej wzra
stający opór, który doszedł do głosu na
konferencji międzyamerykańskiej.
NOWY JORK, 25.8 (PAP). Komentu
jąc warunki przyszłej- umowy między
USA i Brazylią, dziennik „Demokracia“
pisze:
„M y, Brazylijczycy,
oceniamy 27
punktów tej umowy, jako 27 więzów
niewoli ekonomicznej i politycznej Bra
zylii. Najbardziej śmieszną jej stroną
jest to, że wszędzie twierdzi ona, iż na
sze prawa pozostają nienaruszone. Do
tych anegdotycznych punktów możemy
dodać jeszcze jeden, 28 punkt, głoszący,
iż cylinder w uje Sama winien figurować
na sztandarze Brazylii“ .

Opinia demokratyczna

w Holandii
p o tę p ia
p olityką rządu

w Indonezji
HAGA, 25.8 (PAP). Postępowa prasa
holenderska coraz ostrzej krytykuje dzia
iainość rządu Beela, domagając się za
przestania dziaiań wojennych w Indonezji
i uregulowania konfliktu w drodze poko
jowej.
Dziennik „H et Parol“ pisze: „Wszystko
wskazuje na to, iż rząd Beela przygotowuje ofensywę przeciwko Jogiakarta
Ofensywa przeciwko Jogiakarta nr.
przyniesie jedynie rozczarowania naszemu rzą
dowi i nowe nieszczęścia Holandii. Cały
archipelag indonezyjski wystąpi przeciw
ko nam, proklamując świętą wojnę. Co
więcej, holenderska klasa robotnicza, na
sze związki zawodowe również wystąpią
przeciwko rządowi, przeciwko inspirato
rom wojny.
Dzienniki holenderskie opublikowały pro
test przeciwko wojnie, podpisany przez
wielu członków Partii Pracy. W proteście
tym czytamy m. inn.: „Partia Pracy nie
ma prawa aprobować polityki Beela, która
wiedzie nasz kraj ku katastrofie. Partia
zaleca pokojowe rozwiązanie konfliktu w
Indonezji w drodze arbitrażu“ .
LONDYN, 25.8 (PAP) Według komuni
katów holenderskich, wojska Holendrów
przy poparciu artylerii zaatakowały mia
sto Ampel w 26 milach na północny
wschód od Jogjakarta.
Oddziaiy indonezyjskie odparły atak Ho
iendrów na miasto Pagerugjong

Na terenie caiej Poiski odbywają się tu w walce ^ z wrogą atmosferą plotek
nadal wspólne zebrania obu partii robot oraz wpłynąć na młodzieżowe organiza
niczych.
cje obu partii, aby nawiązały współpra
KROSNO
cę na zasadach przyjętych przez' powiaW lokalu Zw. Zaw. Pracowników towe komitety. Żebranie zakończono óPrzemyslu Naftowego w Krośnie odby-, krzykami na cześć premiera Cyrankieła się konferencja powiatowa aktywu wieża j wicepremiera Gomułki.
PPR i PPS, poświęcona zagadnieniom
WŁOCŁAWEK
praktyki jednolitego frontu.
Aktywiści PPR 1 PPS na wspólnym
Referaty programowe wygłosili: czło posiedzeniu w sali Teatru Miejskiego We
nek KW PPR, tow. posei Peiczarski
Włocławku postanowili zespolonym czy
przewodniczący WK PPS woj. rzeszow nem przeciw 'stawić się wszelkim zaku
skiego, tow. Firek.
som reakcji.
W rezolucji aktywiści obu patrii po
SOLICE
stanawiają nieugięcie realizować jedno
W czasie powiatowego zjazdu akty
lity front wbrew wszelkim zakusom re wów bratnich partii robotniczych w Soakcyjnych wichrzycieli.
iicach_ - Zdroju zabrai gios, zwiedzający
BISKUPIEC
obecnie tereny Dolnego Śląska prżedsta
j
, W Biskupcu na zebraniu aktywu po wideł Poiski w Radzie Bezpieczeństwa
wiatowego PPS i PPR postanowiono amb. Lange, który w obszernym refera
m- >n- zacieśnić więzy jednolitego fron cie omówił sytuację międzynarodową.
'
|

gri\slów radzieckich
Grupa artystów radzieckich, któ ra
baw iła niedawno w Polsce, przesłała
przed opuszczeniem granic naszego
k ra ju depeszę pożegnalną na ręce pre
m iera Cyrankiewicza i m in. H. Ś w iąt
kowskiego, prezesa Zarządu Głównego
Towarzystwa P rzyjaźni Polsko - Ra
dzieckiej.

Polska zdobyła

naiwyższe odznaczenie
na w y s ta w ie w

P a ry ż u

Międzynarodowa W ystawa U rbani
styki i M ieszkalnictw a
w Paryżu,
zamknęła swe podwoje w dn. 17 bm.
Wystawę, w k tó re j udział wzięło 12
państw, zw iedził w czasie je j trw a n ia
prezydent F ra n cji, którego w stoisku
polskim przyjm ow ał ambasador RP,
Putram ent, w tow arzystw ie komisarza
Sekcji Polskiej A rch., Z. Karpińskiego.
Międzynarodowe ju ry przyznało P ol
sce najwyższe odznaczenie — Grand
P rix za całokształt pokazu.

Delegacja polska
wvpchała na Konferencią FAO
Na doroczną Konferencję Organiza
c ji dla Spraw W yżyw ienia i R olnic
tw a (FAO), w yjechała do Genewy poi
ska delegacja ekonomiczna.

B

r y g a d a

młodzieży po.sklai
w ra c a

z Ju g o s ła w ii

BELG RAD, 25.8 (PAP). — Brygada
młodzieży polskiej, któ ra przybyła do
Jugosławii, aby dopomóc m łodym J u 
gosłowianom w odbudowie k ra ju , za
kończyła swe prace przy budowie l i 
n ii kolejow ej.
Po zwiedzeniu Sarajewa i D ubrow 
nika, brygada pojechała do Belgradu,
skąd uda się w drogę pow rotną do
Poiski.

3 września
p oczqtek

roku szkolnego
Początek zajęć szkolnych r. 1947/48
we w szystkich szkołach ogólnokształ
cących, powszechnych i średnich, za
kładach kształcenia nauczycieli, szko
łach zawodowych 1 szkoiach dla doro
słych M inisterstw o O św iaty ustala na
dzień 3 września 1947 roku.
W dniu rozpoczęcia zajęć szkolnych
3.9 br. m in iste r oświaty, d r Stanisław
Skrzeszewski o godz. 11 wygłosi prze
m ówienie przez radio.
—
«o»—
■

Rekordowy skok
ze spadochronem
MOSKWA, 25.8 (PAP). Rekordzistka
radziecka w skokach spadochronowych
Wladymirska pobiła wiasny rekord skoku
z samolotu z opóźnieniem otwarcia spa
dochronu. Wyskoczyła ona z wysokości
4,5 tysiąca m i dopiero w odległości 800
m od ziemi pociągnęła pierścieniem spa
dochronu, który otworzył się natychmiast.
Spadek jej, do chwili otwarcia spado
chronu, trwał — jak wykazały barografy
— 61 sekund, tj. o 31 sekund diużej, niż
w czasie poprzedniego skoku.

Uznanie
dla Polski i ZSRR
za poparcie Egiptu

K A IR , 25.8. (Obsi. wł.). W Kairze
doszło do nowych m anifestacji. M ani
festanci, należący do zakonu „B ra ci
M uzułm ańskich“ , ud a li się przed poseł
stwo radzieckie w Kairze, wznosząc okrzyki na cześć Związku Radzieckiego i
potępiając im perializm . M anifestanci
przesłali do chargé d'affaires ZSRR
notę, wyrażającą uznanie narodu egip
skiego dla interew encji G rom yko na
Radzie Bezpieczeństwa. Nota domaga
się, by delegacja radziecka w ykorzy
stała praw o veta w w ypadku, gdyby
większość Rady Bezpieczeństwa po
wzięła decyzję sprzeczną z żądaniam i
Egiptu.
Następnie m anifestanci u d a li się
przed poselstwo polskie i syryjskie,
gdzie w y ra z ili uznanie dla tych dwóch
k ra jó w za ich postawę na Radzie Bez
pieczeństwa.
P rzybyła na miejsce m anifestacji po
1 m ilion
niegdyś lic ja rozproszyła tłum .
nie w y
tony do

Import drogiego węgla z USA

jedną z przyczyn kryzysu w A nglii
stwierdza „Manchester Guardian"
LONDYN, 25.8. (obsł. wł.).
Korespondent
gazety
„Manchester
Guardian“ pisze, że jedną z najgłów 
niejszych przyczyn kryzysu gospodar
czego w Europie jest trwająca nadal
zależność krajów europejskich od wę
gla Importowanego za grube pieniądze
ze Stanów Zjednoczonych.
Według
danych
opublikowanych
przez europejską organizację węglową
Stany Zjednoczone wysłały do Europy
w czerwcu i llpcu około 6 milionów
408 tys. ton węgla. W tym samym cza
s i; zachodnie Niemcy eksportowały 1

m ilion 893 tys. ton, a
494 ty*, ton. Anglia
czołowym eksporterem
słała w tym roku ani
Europy.

Polska
będąca
węgla
jednej

Ten bardzo kosztowny Import dro
giego węgla z Am eryki, za który trze
ba płacić dolarami, obciąża ogromnie
przemysł wielu krajów europejskich
— stwierdza pismo i dodaje, że zależ
ność Europy od węgla amerykańskie
go stanie się tym większym ciężarem,
im dłużej będzie trwać.

Wojska amerykańskie

pozostają w Trieśc e
RZYM, 25.8 (PAP). Jak donoszą z
Triestu, dowódca wojsk amerykańskich
w strefie A Julijskiej Krainy oświad
czył, że wycofanie wojsk amerykań
skich z tego terytorium zostało odrocz«
ne na czas nieokreślony. Codai on przy
tym, że wojska amerykańskie zachowłl
ją swe pozycje na linii Morgana,
j

Str. S

Słowa bez pokrycia
czyli jak nie można odgrodzić się od podziemia
najlepiej, ile w arte są wszystkie skie R ALN EG O PSL p. M ierzwę, u trz y 
rowane przeciwko podziemiu dekla mującego k o n ta k t z w yw iadem W iN,
R E D A K TO R A NACZELNEGO „ P IA 
racje P C L-w skich działaczy.
Buczek pisał w redagowanym przez STA“ p. Buczka, odbywającego ko n 
siebie PSL-pw skhn „Piaście?': „P S L ferencje z przedstawicielem tegoż w y 
musi P ińskim m urem odciąć się od wiadu, S EKR ETARZA W OJEW ÓDZ
podziemia“ I W T Y M iU CZASIE U - K IE G O PSL W K R A K O W IE p. K a 
T R Z ł :T .V A Ł S TA ŁY K O N T A K T Z bata zaangażowanego w w y d a w n i
P R Z E D S T A W IC IE LE M W iN , B IO  ctw ie tego w yw iadu, wreszcie PREZE
RĄC ODEŃ D L A
K O LP O R TAŻE SA K O Ł A M IE JS K IE G O PSL W.
K R A K O W IE , p. prof, Starmacha, któ
Powiedzmy od razu. że mu się to M A T E R IA Ł Y N IE T Y L K O PRO PA
ry
również u trzym yw a ł ko n ta k t z w y 
GANDOW E, A LE I SZPIEGOW SKIE.
nie udało.
\
wiadem
W iN?
Kabat, jako sekretarz w ojew ódzki
N ie udało — nie z jego w iny. Nie
Nie
ograniczymy
się jednak do tych
udało się, bo sprawa, któ re j obrony PSL pisał o kó ln ik i przeciwko konta
się podjął, jest z góry przegraną. Nie ktem z podziemiem, A PO T Y M , WE pytań. N ie ograniczymy się dlatego,
bo naw et w ykluczenie z PSL po. A u ' S EK P E "
można odgraniczyć od siebie w u t ł i - W Ł A S N Y M L O K ,'
gustyńskiego, M ierzw y, Buczka, K a 
TtJ
PSL,
P
R
ZY
JM
O
W
A
Ł
OD
VVIcystyce tego, -- w życiu połączyło
SZPIEG O W SKIE
M A T E  bata, Starmacha i im podobnych, tzn.
się ze sobą w sa-sób nierozerwalny. NOW CA
wszystkich tych peeselowców, k tó 
Zestawienie
cytat,
potępiających R IA Ł Y . Więcej, chciął mu płacić za
rych
Władze
Bezpieczeństwa JUŻ
powielanie
tych
m
ateriałów.
podziemie, z uchw ał instancji k ie ro 
złapały
na
gorącym
uczynku współ
M ierzwa, ja ko członek Zarządu Głów
wniczych PSL, z przemówień p. M i
pracy z W iN -em , b y n a jm n ie j, nie ro 
’ ie Naczel
kołajczyka w yw iera owszem wraże nego PSL gloso- ’
nej PSI, za cytow anym i w „Gazecie związuje ,IS T O T Y zagadnienia..
nie.
Istota zagadnienia
to pytanie:
L u d o w e j" uchwałam i
potępiającym i
Co prawda we wszystkich tych cy
ja k możliwe jest, skąd się bierze to
W
iN,
A
LE
TO
NIE
1
K
A
D
Z
A
tatach, z w y ją tk ie m dwóch, jest mo
całkow ite przenikanie się nawzajem
wa jedynie i w yłącznie o NSZ bez Ł O M U O TR ZY M Y W A Ć OD W iN
m a t : m a ł y z a pośreu
.
i w e m górnych in sta n cji W iN i PSL, ja kie
słówka o W iN. Co nr-w d a , cytaty te
w idzim y w procesie krakow skim ?
u ry w a ją się a ku ra t w jesieni 1946 B U D Y N A CZY BUC . ..
P. Garezyński próbuje na to pyta 
P.
Garezyński
cytuj
_
słowa
p.
M
i
tzn. wtedy, kiedy PSL w obliczu roz
poczynającej się kam panii wyborczej, kołajczyka, wypowiedziane przezeń nie odpowiedzieć w drugim swym ar
, ' tykule. Odpowiedzieć słówkiem : „ in 
zaczęło traktow ać *..
*ly podziem 28 czerwca 1946 r. w Katowice.
spiracja“ . C ytujem y dosłownie:
nych skrytobójców,
jako
ostatnią
„G dybym się dowiedział, że ktoś
szansę swego zwycięstwa.
„Przychodzi, do nas pan X czy Y
ma k o n ta kt z podziemiem, to wniósł
i obudził w , nas zainteresowanie Ja
bym sam o w ykluczenie go z p a rtii“ .
A le nie to w tej sorawie jest n a j
kąś sprawą. Piszemy o ty m w p i
ważniejsze. Te cytaty są bezwarto
Jak łatw o było b y zakończyć pole
śmie — a jednocześnie ów pan p i
ściowe, przede wszystkiem dlatego, m ikę zapytaniem: Czy ,
. p. M i
sze ra p o rt do swego szefa, że za
bo proces krakow ski wykaz: 1 nam ko łajczyk postawi wniosek o w y k lu 
inspirow ał ta ki to a rtyku ł.
czenie z PSL R E P ' .11i ORA N AC ZEL

Po dziesięciu dniach trw a n ia proce
su krakow skiego „Gazeta Ludow a“
przerwała milczenie. W dwóch zasa
dniczych a rtykułach p. Garezyński
.spróbował określić stanowisko n.e
tylko, swoje, nie ty lk o „pism a dla
w szystkich“ , lecz Polskiego S tronni
ctwa Ludowego w ogóle wobec pro
blemu podziemia. P. Garezyński spró
boWał odgraniczyć PSL od podziemia.

V* i M4R01MESIE
Tr oj ański Wi l l ys

NEGO „G A Z E T Y LU DO W EJ“ , który
u p ra w ia ł w yw ia d przeciwko władzom
Rzeczypospolitej, załatw iał drukarnię
i w ym ianę dolarów dla W iN ? Czy za
proponuje w ykluczenie ze stanowiska
ZASTĘPU® S EK R ETA R ZA GENE

Sod tytułom „T ro ja ń s k i m lly s i jego
¡9
M-fOwniey” , JsJm Carter zamieszcza te
sjFribtme
Mationa” ciekawe roswaśama » a temat planu M anhalla.
A u to r przypom ina, ie oficjalna na'mea wdowy # pożyoees i dzierżawie gło
„Ustawa pomocnicza dla obrony
Stanów Zjednoczonych'’’. N iektórzy entuz jaśni planu Marshalla chętnie nazy
wają ten plan „pokojow ą ustawą o po
Na wstępie 10 dnia przewodu sądo
życzce i dzierżawie, Carter proponuje
wego przewodniczący oznajmił, że na
■więc przez analogię nadać planowi M ar biegiych do ustalenia stanu umysłowego
shalla oficjalną nazwę: pom ocniczy i poczucia odpowiedzialności osk. Wal
plan obrony społecznego i gospodarcze czyńskiego Sąd powołał dra Kruszew
ską i dra .ppłk. Bieńka. Następnie przed
go systemu Stanów Zjednoczonych” .
|'Sądem staje czjonek centralne i komórki
Nie ulega bowiem wątpliwości,
że ! propagandowej /W iti — Mirosław Ko-,
p la n Marshalla nie tyle ma nu wzglę I walsiki, aplikant sądowy. Oskarżony czę
dzie interesy Europy, ile interesy Ame ! ściow-o przyzna je, się do zarzucanych
ryki. Ameryka potrzebuje europejskich j.miu aktem oskarżenia czynów.
„Zdaję sofcie sprawę, że moja dziarynków zbytu w niemniejszym stopniu,
j lakiość "w , ramach WiN przyniosła szkor
niż Europa potrzebuje pomocy amery j dę państwu w najcięższym okresie bd
kańskiej.
j budowy“ — rozpoczyna oskarżony —
Dla wykazania bezinteresowności A - j po czym opowiada o swojej działalności,
m eryki często powołują się na to, ze j Ze Strzałkowskim zetknął go Kot.
| Strzałkowski polecił Kowalskiemu „obStarty Zjednoczone eksportują tylko 8 ! serwaeję“ prasy krajowej oraz wyd-aproc. swej produkcji. Poważni ekono ! wanie pisma na tematy poliyczno miści amerykańscy uważają jednak, że j społeczne.
nie znalezienie rynków zbytu dla tej j Od jesieni ¡945 r. oskarżonay pnzejj mu je kierownictwo Siatki wywiadowstosunkowo niewielkiej części produkcji
| czej WiN na terenie Olkusza, Miechoamerykańskiej może pociągnąć za sobą i wa i Chrzanowa. Do pracy wywiadow
załamanie się gospodarki amerykańskiej czej wciągnął też swego kolegę.
i przekształcenie depresji w poważną
W styczniu 1946 r- oskarżony został
i przekazany przez swe władze orgaruzakatastrofę.
Carten przypomina, ze już w okresie | cyińe osk. Langnerowi do pomocy w
j propagandzie WiN. Funkcję jaką obj-ąi
od 1919 do 1939 roku nadwyżka ame i oskarżony byio redagowanie, wydawane
rykańskiego eksportu do Europy wyno go przez WiN „Informatora“ .
siła około I ł m iliardów dolarów. Po
wojnie sytuacja jeszcze bardziej się po ,,Teraz nie my liczym y...
gorszyła. W 1945 roku ujemny bilans
te ra z nas lic zę “
handlowy Europy wobec Am eryki icyTreść polityczną swej pracy. osk. Ko,
nosił przeszło 4 m iliardy dolarów, a u j watski charakteryzuje następująco: Sta
I wialiśmy na rozbicie bloku demokraty«
1946 roku — przeszło 8 miliardów.
W te j sytuacji — pisze dalej Carter nego w oparciu o PSL, które darzyuśmy zaufaniem. Staraliśmy się za Wszei
— gdyby nawet Kongres udzielił dosta
ką cenę, aby partia ta nie weszia do
tecznych funduszów na wykonanie pla bloku. Zmierzaliśmy do .podkopania w
nu Marshalla, nie rozwiązałoby to zagad oipinij publicznej zaufania do obozu
nienia, które polega na niemożności PKWN, a przede - wszystkim prżeciwsła
.wialiśmy się PPR.
' znalezienia zbytu dla stałego nadmiaru
Wiosną 1946 r w związku z okresem
produkcji amerykańskiej.
! referendum, rozpoczęliśmy akcję „O “ .
T rusty amerykańskie dążą wobec te
W tym też okresie ŚWIADOMIE ZA
go do takiej „przebudowy” gospodarki j STOSOWAŁEM — przyznaje oskarżony
europejskiej, która pozwoliłaby na po ! PIERWSZY RAZ METODY PROWOwiększenie eksportu amerykańskiego |K A C U , polegającej na rozszerzaniu
| wokół atakowanych osób, "nieprawd 7,ichociażby kosztem ograniczenia produk ! wych wiadomości.
c ji europejskiej.
I Prok.: Dla jakich celów służył ..InW Europie coraz więcej mówią o tym, ! formator"?
że dostawy amerykańskie — tak chęt i
Osk.: W „Informatorze“ znajdowały
nie widziane obecnie — mogą się siać ! się materiały dla siatki propagandowej.
w przyszłości źródłem bezrobociu dla
Prok.: A po co prowadzony, by i w
i „informatorze“ dział spraw wojskoWiększości krajów euro pejsMch.
-r
„ Plan Marshalla — pisze Carter — j wych?
Osk.. Dla' omówienia panujących w j
może zmieć dla Europy skutki nieocze
i wojsku nastrojów i podawania inforrną- j
kiwane. W illys, eksportowany obecnie cii. dotyczących składu kadr oficerskich. ’
ze Stanów Zjednoczonych a<> Europy
| Prokurator odczytuje fragment z . in- j
na zasadzie „ bezinteresownej pomocy' | formatora“ o tym, że mają rzekomo być j
może się okazać w przyszłości koniem i wprowadzone kołchozy,
trojańskim , z którego obok wielu innych
Prok.: Czy zamieszczanie tego rodzą- :
nieprzyjemnych rzeczy w yjdą bezrobo ju wiadomości nie jest sianiem zamętu
w kraju?
j
cie i nędza.”
(j. m
.)
Osk.: Tak.
i

„...nie wiadomo jakiego, rodzaju
.„in s p L — ja “
w yd a je
się konspi
ra to ro w i dogodna. Może .obrona, mo
że zaostrzenie ataku... N ie trzeba
być członkiem podziemia, ani sym
patykiem , można być demokratą,

Podatność na inspirację w yrasta
ze w spólnej p o lity k i, ze wspólnej ide
ologii, ze w spólnoty zasadniczego sto
sunku do now ej rzeczywistości po l
skiej. W spólnoty pomiędzy P S L a
Słowem — koszmar :— inspiracja
WiN. W spólnoty całej re a kcji pol
w yrasta u p. Garczyńskiego na spo
skiej.
'
sób w a lk i, przeciwko' którem u bezsil
Jest
sposób
na
inspirację,
sposób
na jest wszelka obrona. U spokójm y
jednak p. Garczyńskiego. Uspokójm y prosty i niezawodny. Jest n im lin ia
go prostym stwierdzeniem: nie każdy i polityczna wroga lin ii reakcji. K to
nadaje się na to, aby gdzieś, W jakiejś, iw sposób nieprzejednany walczy z rekartotece znalazła się obok jego na j akcją, i je j koncepcjam i polityczny
zwiska, adnotacja „podatny na inspi mi, ten nigdy nic będzie podatny na
je j insairację.
rację“ .
można być radykalnym działaczem
blokow ym — a gdzieś znajdzie się
notatka w ja kie jś kartotece o po
datności na inspirację“ .

j
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D ługi biegun

Ostatnio ukazał się skromny komuni
kat o podpisanaru umowy o współza
wodnictwie pomiędzy przedstawicielami
robotników przemysłu włókienniczego i
węglowego. Współzawodnictwo rozpo
czyna się już 1 września br. Ma dno
wykazać, która z dwóch tych podstawo
wyeh gaięzi przemysłu polskiego, zatrud
mających łącznie PONAD POL M1LIO
NA ROBOTNIKÓW osiągnie pierwsze«
stwo w wykonaniu planu na drugie pół
rocze br.
Start jest — należy to stwierdzić ■—
nierówny. Górnicy od długiego już cza
su przodują w procesie odbudowy, sy
stematycznie przekraczając plan. Włók
niarze. mają zadłużenie. Plan za pierw
Prawdą — ..w jednym ze swych ar- j sze półrocze br. nie został przez ruch
Czy może np. p. Garezyński wyo
wykonany w całości.
brazić sobie tę adnotację przy którym tyku łó w p. Garezyński p ro w a d z ił's u -j
Znamienne jednakże jest to, że dnieją
btelne
rozróżnienie.
PSL
—
to
opo•
ko lw ie k ' z działaczy peperowskich?
torami wspólzavyodnictwa byt] właśnie
Podatny na inspirację podziemia jest zycja pozytywna i twórcza, W iN — > robotnicy przemysłu włókienniczego.
Podpisanie umowy o współzawodnic
ty lk o ten. k to ma z nim wspólną po to negacja, ślepa i zaciekła. T ak w
twie" jest ważnym wydarzeniem w ży
lity k ę , kto ma z nim wspólny św ia pewnym uproszczeniu brzm iały w y ciu kraju. Da wałki o pierwszeństwo
w ody p. Garczyńskiego.
topogląd. Tu jest sedno rzeczy,
pracy' stanę!’ ci, którzy od pierwszego
A le czym w praktyce — poza, ko- dnia wyzwolenia kraju dźwigają na
Czy PSL nie stoi tak samo ja k
¡rzystaniem — a ściślej mówiąc PO ZA swych barkach odpowiedzialność < cię
W iN
na
gruncie
popraw iania
N AD U Ż Y W A N IU !
PR ZY W ILE JÓ W żar odbudowy. Ludzie, stanowiący przed
WSTECZ reform społecznych PKW N?
nią część narodu, ludzie, którzy pra
>LE G A LN O Ś C I różni się peerelowska ! cowali w pode czoła, często w niedo
Czy PSL nie chcę, tak samo ja k W iN
j opozycja
od
w inow skiej
negacji? statku, nad wzniesieniem z ruin swych
orientować p olitykę zagraniczną P ol
j Gdzie jest granica m iędzy1nim i, skoro warsztatów pracy, ludzie, którzy swym
ski na reakcyjne koła anglosaskie,
| kierownicze osobiscści PSL toczą d łu - wysiłkiem—nie bacząc na kule podziemia
protektorów odradzającej się niemiec
— położyli na łopatki spekulację i wszei
| gie i p rz y js e k 1 km rozm owy z przed kie rachuby na zanarchizowanie naszego
k ie j zaborczości? Czy PSL ta k sa
s ta w ic ie la m i W iN, w ym ieniają z n i- życia.
mo, ja k W iN nie uważa PPR za swe
! m i szpiegowskie m ateriały, skoro poWspółzawodnictwo pracy godne jest
go głównego wroga, za główny cel
jlity k a PSL idzie po lin ii, którą YVY- najwyższego uznania — od jego wyni
swych ataków? Czy PSL tak samb,
ku bowiem zależy w jakim stopniu i jak
| TY C Z A właśnie WiN?
¡ ja k W iN nie związało się z akcją WRN.
szybko uda się zapewnić ludziom pracy
Tej wspólnej lin ii politycznej nie spokojny i syty żywot, od jego wyniku
Iz rozbiciem jedności PPR i PPS, czy
ln ie ono to przeprowadziło na 'swej podda re w iz ji p. Garezyński dymną zależy wykonanie planu trzyletniego.
Życzymy zwycięstwa zarówno włók
.liście W RN-owca Żuławskiego, taką- zasłoną do niczego nie obowiązują niarzom, jak i górnikom. Nie wątpimy,
cych
frazesów,
w
c
h
w
ili
kiedy
p
o
li
opieką otaczanego przez WiN? C -y nieża sprawa zwycięstwa we współzawod
¡PSL w ystąpiło z życzeniem WiN, prze tyka władz ‘kierow niczych jego stron- nictwie będzie sprawą najżywotniejszą
N A 7.
' ' c p i każdego sponad pół miliona jego ucze
ciw ko trzem „ta k “ w czasie referen- uictw T •
stników.
1dum? Czy nie PSL zerwało, zgodnie P O G ŁĘ B IA N IU TEJ L IN II, na ce
Ważne jednakże, by sprawą współza
m
entowaniu
jedności
akcji
między
!z żądaniem W iN, rozm owy o b lo k w y wodnictwa żyły kola partyjne zarówno
jborezy, poszło do w yborów odrębnie PSL a podziemiem.
PIPR, jak i PPS. Od tego w wielkim
stopniu zależeć będzie nie tylko samo
I od stronnictw demokratycznych, a
Roman W erfel
zwycięstwo ałe i jego poziom.
(zblokowane z całą podziemną reakcją?

Nie cofali się przed żadną prowokacja
Następny fragment głesi, że interwen takie warunki, aby eogiosasś liczyli się z
cja zagraniczna nie spadnie z nieba ¡sytuacją w kraju,
że WiN, licząc na siebie, musi stworzyć Prok.: Na kogo wreszcie WiN liczył,

Z
Pow rót B ru e n in g a
ratą uczynili wszyscy politycy nie
Ostatni numer „Odrodzenia” -przyno
si a rtyku ł M . Podkowińskiego pod p o 
mieccy.
wyższym tytułem. Z uwagi na koniecz
Omawiając w dalszym ciągu swego ar
ność bacznego śledzenia rozwoju wyda
rzeń w Niemczech, p rzy taczamy i z tego tykułu treść listu otwartego, ogłoszone
go po powrocie do Niemiec, w którym
artykułu obszerne w yją tki.
przy pomocy niewybrednego fałszowa
Zupełnie nieoczekiwanie i w ści nia historii Bruening stara się przed
słej tajem nicy p rzyb ył tłe Niemiec stawić siebie jako rzekomego przeciw
na czele małego pocztu swych „d o  nika faszyzmu i wielkiego kapitału nie
mieckiego, autor pisze:
radców “ z banka Morgana dawny
Zwraca uwagę, żc jego przyjazd
kanclerz Rzeszy w eim arskiej, d r j
w ypadł równocześnie z planem M a r
H einrich B ria iin g .
... W Niemczech żyje dotąd tzw j shalla i w y siłka m i Morgana i in 
nych banków opanowania Zagłębia
m it B riiningą, katolickiego p o lityka ,
k tó ry usiłow ał się przeciwstawić H i ; Rahry, pod płaszczykiem pomocy
Europie. Ta niezbyt przypadkowa
tie ro w i i w yprow adzić ówczesne i
synchronizacja stanie się bardziej
Niemcy z chaosu politycznego i u n i
zrozumiała, jeśli się dowiemy, że p u 
knąć w a lk bratobójczych.
p il kardynała fcpeiimana, B riin in ig ,
... H is to ria la t następnych w yka
je st przyjacielem r Johna V. DuUetea
zała, że podobne sądy są ty lk o b a j
i Hoovera, którzy są' „o jca m i“ 306*
kami, spitraszonym i ad usum delm ilio n o w e j pożyczki dla R uhry, od
phini.
... B riin iiłg , którego pragnąłby w i
dzieć am erykański k a p ita ł na czoło
wym stanowisku w okupowanych
Niemczech, by! ju ż daw niej wiernym sojusznikiem międzynarodowego kapitału i w ykonawcą d y re ktyw
bankierów reńskich. On b y ł t y m
właśnie kanclerzom, k tó ry obniżył
pensje robotnicze o 19 proc., czego
domagali się w parlamencie delegaci
ciężkiego przemysłu. Nie kto inny,
ty lk o B riin iiłg patrzy? obojętnie na
usuwanie z przem ysłu siedmiu m ilio
nów robotników , k tó rz y padli potem
ofiarą propagandy H itle ra i jego
śzturmówek. i nic kto inny przerzu
cił z le kkim sercem dwa m ilia rd y
marek podatku z kont przemysSow•ów na pensje pracow ników .

j

na angiasasćw, na PSL, czy na siebie?
Osk.: Liczyliśmy przede wszystkim
na siebie.
Prok.: A . teraz?
Osk.: Teraz, nie my liczymy... a nas
liczą.
, Nie brak oczywiście fragmentu o
! tym, że wiadomości o terrorze wyborj czym reakcji są tendencyjnie rozdmuch*
j wa,ne i ie oddziały leśne stanowią „sa
moobronę“ .

„Sam oobrono“
Prok.: Czy oskarżony słyszał, kto po
I sługiwał się terminem „samoobrona"?
i Osk.: SŁYSZAŁEM. BANCZYK.
Prok.: Jaki był . stosunek propagando
dy WiN do band leśnych?
‘Osk.: W ciągu swej pracy nie spot
kałem się z hasłem zwalcza,ma band.
Były dyrektywy, żeby o bandach nic
nie mówić.
Prokurator odczytuje notatkę z której
wynika, że „Inform ator“ bra! w obronę
j NSZ na Podlasiu przed akcją władz,
j Prok.: Czy to oskarżony, redagował
] tę notatkę?
j Osk.: (Po dłuższym milczeniu) TAK| Prok.: Od kogo wyszła dyrektywa po
j sługiwania się w propagandzie świadó| mym fałszem i prowokacją?
j. Oskarżony „nie umie“ na to odpowiei dzieć.
I Następne pytania prokuratora związa
j nc s ą , z zasadami tzw. wytycznych in
spiracji WiN, których punkt a) mówi:
I „inspiracje jawnej prasy należy prze
prowadzać przez dostarczanie jej tego
rodzaju materiałów, których ona jako
jawna
nie może dostać“ .
Oskarżony twierdzi, że nie by! dokład

„odprawach“ przed referendum. Wielki
nacisk kład! na WRN, w kierunku opano
wania przez nią organizacji PPS, na rozr
bicie jedności' partii robotniczych. Oskar
żony wiedział o istnieniu tzw. „mężów
zaufania“ w PSL i WRN.
Poza „Informatorem“ , Kowalski byt
autorem szeregu ulotek do akcji .,0“ .
Prok.: Jakiemu celowi służyły znalazło
ne w archiwum oskarżonego wykazy
funkcjonariuszy MO i UB?
Osk:. Dla rozsyłania listów dywersyj
nych w ramach akcji „O “ .
Prok.: Od, kogo oskarżony otrzymał
materiał pt. „Ocena położenia wewnętrzne
go“ ?
Osk.: Dostarczy! mi gó Langner.
Prok.: A czy oskarżony słyszą!, że
Langner twierdził, że nigdy nie widział
tego materiału?
Osk.: Słyszałem.
Poruszenie wywołują wyjaśnienia osk.
Kowalskiego, o tym jak WiN oceniał wy
stąpienia PSL przeciw ¡podziemiu. Niektó
re taktyczne wystąpienia PSL przeciw
podziemiu uważano za zbyt radykalne.
Prok.: A jak oceniano wystąpienia w
'rasie PSL np. w ..Piaście“ ?
Osk : JAKO PEWNA TAKTYKĘ DLA
ZACHOWANIA POZOROW.
Prok.: Jaką sumą dysponował oskar
żony dla swej siatki?
. Osk.: W ciągu 5. miesięcy, po 36 i—
40 tys. zł.
Sąd załącza jeszcze do akt sprawy sze
reg dokumentów, dotyczących pracy oskarżonego w wywiadzie, świadczących
o tym, że zakres jego pracy byt szerszy,
aniżeli 3 powiaty.
Na tym przesłuchanie oskarżonego Ko
walskiego zostało zamknięte, a Sąd ogłi
sza przerwę do dnia następnego.

tycznymi.
Prok : A teraz oskarżony widzi współ
pracę podziemia z niektórymi odłamami
lega'nej prasy’
j
Osk : Tak.
j
Dalsze pytania prokuratora dotyczą 1
\
znalezionego w archiwum oskarżonego i
)
..Przeglądu Prasowego“ , którego j'ede_n
z artykułów grozi redaktorowi „Dzienni- j
ka Polskiego“ represjami za umieszczoną j
L is t B riin in g ą do narodu niemiec przez niego wzmiankę o procesie studen j
kiego potw ierdza ty lk o maksymę, że łów krakowskich.
Oskarżony twierdzi, że „Przegląd Pra
pogrobowey skom prom itowanych re
sowy“ nie jest mu dokładnie znany.
żim ów nie są zbawieniem narodów-.
Okazu ie «;ę również, że dla omówie
I tak występują na. arenę dziejów nia współpracy w zakresie akcji „O “ , Ko
Niemiec pod opiekuńczymi skrzydłami wałski skontaktował się z przedstawicie- |
bankierów 'USA, starzy, wypróbowani 'anr orcrankzacii podziemne) „Racławice“ ,
którą okreś'a -ako „ludowo-eanacyiną“ .
specjaliści od torowania tUjogi do diło
dzy wojowniczemu imperialismo m niw
mieckiemu. Bruening b ył jednym s naj- Wygłup enta PSL przeciw ko
teiękśsyęh specjalistów bd likw id a cji dr.
podz em iu b yły taldykq
mokratycznych in stytu cji republiki wei.
., H isto ria naszych d n i rozwiała też marskiej. Posiada on największe chyba
dla zachow ania pozorów
m it o jego bezkompromisowym sta po Pápeme i Schacheté-, zasługi dla H i
— sfwietdz« K ow alski
nowisku wobec H itle ra . W świetle tlera. Teraz jest na usługach W all
Streetu.
Przyjazd
jego
.do
strefy
zachód
;
Kowa.sk: omawia da.ej stosunek do :
odnalezionych obecnie dokumentów
niej Niemiec — to symptom odradza joszczególnych partii, przy czym zazna
okazało się, że i ten, rzekomo n ie 
nią się niemieckiej p o lity k i kłów i pa cza. iż dawał polecenie propagowania
przejednany. w róg H itle ra gotów by! zurów — tym razem z natchnienia re współpracy z PSL i WRN. Odpowiednie
Wagonik elektryczny przewozi wegiel
w końcu z n im paktować, |a k to zre- akcji St. Zjednoczonych.
dyrektywy; rozpowszechniał w terenie na
kop. „ Prezydent”
bankier am erykański, Mc Cloy, in 
spirator gospodarczej odbudowy Nie
mieć. A wszyscy ci po litycy to w ie r
n i uczniowie politycznych tez dra
H einricha B riiningą, które b yły
przedmiotem jego piętnastoletnich
bez m ala w ykładów na uniw ersyte
cie w Chicago.

Sfr. ą

Jeden Dom Towarowy nie wystarczy W
PROGNOZA
NA DZIEŃ 26 SIERPNIA BR.
Chmurno lub m g lsto z przejaśnienia
mi.
Gdzieniegdzie
jeszcze niewielkie
opady pochodzenia burzowego. Tempe
ratura w ciągu dnia okoio 20 stopni. Sła
be wiatry giównie z Warunków północ
nych.
•
r

Domu Towarowym na Żoliborzu

Przekonamy się, czy system talonowy
usprawni sprzedaż
Jedyny w Warszawie Dorn Towarowy
na Żoliborzu c.eszy się coraz większą
frekwencją kupujących. Klienci zjeż
dżają tu nie tylko z najbardziej oddalonycn dz elnic miasta, a.e nawet spoza
stolicy. Nic zresztą dziwnego.
Wszystkie dz.aiy Domu Towarowego
zaopatrzone są bowiem w odpowiednią
uość
wysokogatunkowych
artykułów
' sprzedają je po cenach przystępnych.
1 tak dla przykładu podajemy: doskofiata szcz.otKa do zębów produkcji krajow ej kosztuje 55 zi, zagranicznej 60 zt,
pasta do zębów 60 zł itd. ;td.
TALONY DLA ZWIĄZKOWCÓW
Najlepszym miernikiem przystępnych
cen jest popyt na tego rodzaju mate
riały, jak kosztllówki, kretony, płócien
na, a z gotowizny na firanki. W pierw
szym tygodniu istnienia sklepów na
pływ k. emów byi tak liczny, że na uli
cy tworzyły się długie kolejki oczekujących.
Utrudniało to dostanie się do
wnętrza skiepu — ludziom pracy. Jeżeli
weźmie się jeszcze pod uwagę, że ceny
wolnorynkowe materiałów płóciennych
są wielokrotnie
wyższe, będzie jasne
ze rożn ca cen mogła być z łatwością
wykorzystana przez spekulantów.
__ tygh względów PCH w porozumie-

niu z Radą Związków Zawodowych. poczęto budowę drugiego Domu Tówa I
wprowadziły system sprzedaży talono- j rowego. Będzie on się mieścił w sute- ,
wej. Rada Związków Zawodowych o-: renach i na parterze w kamienicy przy
trzymuje od PCH 400 talonów dziennie’ ul. Złotej 7/9, a więc
■ w sąsiedztwie
..............
Bezrobocie u- Sąuzie Pr.,cy
ki
i przekazuje je poszczególnym związ na „Palladium'*. Tempo prac remonto
W Sądzie Pracy na Marszałkowskiej
kom zawodowym, te zaś z kolei radom wych zostaio ostatnio wzmtożone, tak
9ó cisza. Urzędnicy kręcą się bezczyn
zakiadowym. Rada zakładowa jako o- aby można było dotrzymać zapowie
nie po pustych pokojach. Na nawal pra
statnia instancja rozprowadza talony dzianego terminu otwarcia
Domu, tj
cy n ik t się nie skarży, rozprawy odby
między pracowników instytucji.
, ;—j.. -System
j — .. miesiąca grudnia bieżącego roku.
Na ’
wają się z rzadka, od czasu do czasu.
ten, pomimo pozorów, nie jest bynaj- rok przyszły planuje się rozpoczęcie bu- i
W poczekalni nie widać petentów — ani
mniej
skomplikowany,
Rozdział idzie , dowy dalszych stołecznych Domów To j
pracowników. Czyżby Sądy Pracy
szybko i sprawnie.
' warowych. W Śródmieściu róg Brać- i
straciły podstawę istnienia? Czy rzeczy
Jak się dowiadujemy, system sprze- : kiej i Al. Sikorskiego, róg Kruczej i Al.
wiście w Warszawie stosunki między
aazy ta.onowej zostai wprowadzony ty 1Sikorskiego oraz na Pradze, między ul.
pracodawcą a pracownikiem ' układają
tulem próby i trwać będz e do dnia 31 | Brukową i Szeroką.
(wb)
się w tak nieskłóconą idyllę, że nie ma
om. O ile zda egzamin, zostanie utrzy- ]
many
nadal,
j
nieporozumień i tarć, sprzeczności lub
niedotrzymania umów?
_Zainteresowanych
sprzedażą
towa- j
rów
talonowych
informujemy dodst- '
Trudno w to uwierzyć. Tarcia w p ra 
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ii Ministerstwa Zdrowia, Administracji znajdującej się'w garażach stwierdzono P- n. „Halina“ przy ui. Kępnej róg Ja;
kładowej lub nawet osoby postronnejf
niejako zamkn ętą dla siebie cafość.
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robie
zatrzymano do dyspozyji wiadz.
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Przett
ośmiu
la
ty
w
złowrogich
czających sumy 10.000 zł, przekreśla ce
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preparatów — urągającego wszeikirn za- i referat do spraw sanitarnych.
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będzie
Was!
Już najwyższy czas, aby została ona
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tuacji, nie wiedząc, ja k odpowiedzieć
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ce“ . W ubiegłym sezonie sztuka ta ztbyi
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pokoju
siedzi
caiy
sztab
—
<est
wstrząsającej tragedii Szekspira di
Czarnieckiego leżeli ciężko ranni: pierw uiięcej swego rodzinnego Żoliborza nie skę niewidocznego wroga,
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czyzn i kob ei na Roczny Kurs Wy,eh
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No, ale wy jesteście pewnie zmęczo wania Fizycznego oraz na pierwszy r
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Człowiek którą szuka śmierci”
Kumłtel Centralni
Trzeba byio kijku ludzi, znających drogę tern się porozumiewać. Kto nie by! w ka
Nie ma chwili do stracenia. Trzeba składnicy pokazuje mi po drodze schron
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Zapominają o przepisacfi sanitarnyci

Komisja Międzyministerialna
kontroluje miasto

DO L U D N O Ś C I S T O L IC Y

Łabędzi przychówek

Wspólne zetaie Kół PPR i PI

Do końca sierpnia tfw aja

zapisy do publicznych

s z k ół p o ws z e c h n y c h

N ow y sezon

WSPOMNIENIA ZE STARÓWKI

¿spisf do Afrdemi

Codziennie program o godz. 19.30.
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Środy i piątki.

I. Solska (por. „Inka")
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N a u k o s p r z e z P o ls k ę
(O d naszego specjalnego w ysłannika)
Głowa może spuchnąć od fachowego
naszych inżynierów, geologów, geofizy
ków, gadania. Spróbujmy więc oszczę
dzić sobie tego w czytaniu.
Zanim z mapki wystąpi sens wiertni
czych znaków, zapamiętajmy kilka ¡¡ter
alfabetu naftowego.
W ziemi polskiej, na przestrzeni
kilkudziesięciu tysięcy kilometrów
kwadratowych, kryją się poważne złoża
ropy, gazu i bardzo blisko z nimi spo
krewnionych w obcowaniu: solanki i soli
potasowej (bardzo pożytecznej w rol
nictwie).

A

Stare tereny naftowe (okolice Sa
noka, Jasła, Krosna i Gorlic, o po
wierzchni ok. 3 tysiące kilometrów kw.)
dyszą już astmatycznie, poważnie przez
70 lat wyczerpane. Może tu i ówdzie udaio by się jeszcze trochę napompować*
lecz o wzmożeniu produkcji z pokładów
górskich na miarę potrzeb nowoczes
nych — wypada myśleć beznadziejnie.

B

Rysowaliśmy w poprzednich reporta- j który przed tysiącami wieków stanowił
żach obrazki z dwu biegunów gazowo- tzw. morze cechsztyńskie, dzieją się za
ropnego układu „Przedgórza“ Karpat.
dziwiające historie w ustawieniu skał,
Poszukiwania w Dębowcu kolo Cieszy slupów soli kamiennej, w' zbiornikach
na uwieńczył sukces nadspodziewany — soli płynnej, czyli solanki, w skupiskach
w Wojsławiu koło Miele takiż sam, a gazu, od czasu do czasu strzelającego z
bodaj ciekawszy, bo w dziewiczym łonie podziemia hukiem i żółto - czerwonym
kopalnianym namiętną erupcją się przed ogniem.
stawił.
Źródła słonych wód znane są z dawien
Między więc początkowymi biegami dawna daleko nad Bałtykiem, jak np. w
Wisły i Sanu, między Cieszynem a Prze Kołobrzegu, w Koszalinie,' Kamieniu ko
myślem spodziewać się należy odwier lo Świnoujścia i Dziwnej na Wyspie
tów pozytywnych, można być prawie Wolin.
pewnym dokopania się pełnych zbiorni
ków podziemnych, a rozległych na okoio 10.000 km kwadratowych.

Poczynając od wschodu granicznego
państwa jest to przedłużenie pokładu ge
ologicznego Borysławia i Bitkowa, a więc
bogatonośnego w gazy ziemne i ropę
naftową.
Już tu nasi fachowcy zapuścili ssawki w głębię, jak pijawki przypięli się do
tona ziemi, do jej żyt stalowymi ząbka
Jedyny wniosek: trzeba szukać. mi docierają.
trzeba stawiać nowe szyby i wier
Wiercą w Wielopolu pod Sanokiem
cić, wiercić, wiercić.
(3.000 m), w Iwoniczu (1.500), w Folu
Wiercenia, mimo iż kosztowne i szu pod Jasłem, w Gorliczynie koło Prze
długotrwałe, wracają wiożony pie Worska, w Wojsławiu koło Mielca, nie
niądz z ogromną nadwyżką, są- nie tylko daleko Tarnowa w Walkach, Zgłobicach
samowystarczalne, są dochodowe. Boga i w Pilźnie, pod Nowym Sączem w Cięż
cą i uniezależniają kraj. Jeden bodaj do- kowicach i Klęczanach, w Siedlcu i ŁopWiercony szyb z nawiązką kwituje kosz czycy- koło Bochni, w Wiśniowej, Msza
nie Dolnej, Dębniku.
ty organizacji, badań i kopalnictwa.
Najgęściej obsiadły szyby wiertnicze
Poszukiwania naftowe mimowiednie
■wspierają inne dziedziny gospodar okolice Białej, Bielska, Cieszyna i Żyw
ki narodowej. Np. odkrycie złóż soli po ca, a więc miejscowości: St. Bielsko,
Ogrodzefdec,
tasowej (nawozy sztuczne) usunęłoby od Skoczów, Radziechowy,
■razu kłopot unowocześnienia gospodarki Sól, Słmradz i Dębowiec,
Z przyczółka Wisły między ujściem
rolnej.
Dunajca i Sanu poszły w rozpoznanie
P
Przemysł gazowo - naftowy stano- terenu otaczającego Góry Świętokrzy
® w i źródio energii dła innych przemys skie na razie 4 szyby: Żółcza, Busko, Solec
łów. Gaz i nafta decydują o ekonomicz i Studzienna, która się oparła aż nad Pi
nym i cywilizacyjnym postępie w gos licą koło Tomaszowa Mazowieckiego.
podarce jednostkowej j społecznej.
Ten wywiad ma potwierdzić przewi
Jak z mapki wynika, najwięcej szybów dywania geologów, że pod powierzchnią
poszukiwawczych wyrosło między źród kilku tysięcy kilometrów kwadratowych,
łami Wisły i Sanu, wzdłuż 300 km dłu ropa aż bulgoce w ogromnym na 2.000
giego górskiego waiu, lecz na zewnętrz m głębokim zbiorniku.
nym obszarze Karpat.
Ukształtowanie i gatunek skał żyw
cem przypominają sytuację geologiczną
nad Wołgą, gdzie w ostatnich latach od
kryto rozległe pola naftowe. Znawcy ocenlają okręg świętokrzyski jako naj
bardziej obiecujący pod tym względem,
a więc wart zachodu, pieniędzy, czasu
i wytrwałości.
Nieco dalej . ku północo - zachodowi
Kopalnia w Pilznte, tuż przy drodze.
sterczy samotna, do czasu oczywiście,
Pracuje systemem rotacji, czyli pelnowieża szybu w Kłodawie, w najwęż
obrotowego wygryzania ziem i, »tzw.
szym przejściu między Wartą i Wisłą.
gryzeram i“. Żelazne żerdzie z gryzeTu już weszliśmy na tzw. „Wypiętrzę rem u spodu, sięgnęły 1.300 m w głąb.
nie Kujawskie“ . Zaczyna się ono od do Przewód taki waży ponad 50.000 kg.
liny Pilicy, a więc Tomaszowa Mazo
wieckiego i, wiążąc sąsiadujące obszary
— przesuwa się w póinocno - zachodnim
kierunku poprzez Łódź, Inowrocław, bok
Bydgoszczy, aż po Koszalin i ujście
Świdry do wierceń „udarowych". Sy Odry. Przestrzeń przeszło 400 km dłu
Zbliża się term in w ielkiego Zjazdu
gości. Powierzchnia zainteresowań ga
stem wierceń udarowych trąci już nie
zowo - naftowo - solnych wynosi około Przemyślu Ziem Odzyskanych w Szcze
dnie. Toteż prace organizacyjne przy
co myszką, lecz musimy się tym po 20.000 km kwadratowych.
bierają na sile. W biurze I I I Zjazdu
sługiwać, bo sprzętu mamy niewiele.
Pod wierzchem tego ogromnego lądu,

Świadczy to wszystko o jednym, że
nasi nafto- gazo- i mineralno - wodowierty nie zrezygnują z przyjemności
przedlubania i tej połaci kraju.
Trzeba przy tym dodać, że postępują
najnowocześniej i najmądrzej. O ile bo
wiem kiedyś szukano tu nawet nafty,
a natykano się na gaz lub sól — osta
tecznie zabierano graty wiertnicze, prze
•noszono się gdzie indziej, zacierano ślady
Kto tam ochotę miał grzebać sól, wa
rzyć solankę, dobywać potasowe złożą
W kapitalistycznym ustroju nie opłacało
się... kapitalistom.
A nam w to graj. Sól to sól, potas to
potas, gaz — proszę bardzo, a .ropa —
nie pogardzimy.
Więc niechże się szczęści tym, co już
spod szczytów górskich wypadli na
równiny aż po bałtyckie sięgając brze
gi, niech się szczęści caiernu narodowi.
R. Izbick!

C

Czy można zbudować dom z 1000 teg eł?

D

W ielki sukces inżynierów i robotników

E

(O d naszego korespondenta)
Polski inżynier i polski robot
nik mogą się znów poszczycić
sukcesem, który przyczyni się
do wydatnego obniżenia kosztów
budowy domów.
Przeszło rok trw ały badania
i próby
nad
produkcją „dłu
gich cegieł“ tzw. pustaków cera
micznych Curtisa.
Wypróbowano kilkaset kom
pozycji glinki kamiennej z wyso
ko wartościową gliną cegiastą,
aż wreszcie udaio się otrzymać
taką kompozycję, która odpo
wiadała
wymaganym
warun
kom.

Żmudne badania pracowników
Długość ich wynosi 1.15 m,
biura technicznego Zjednoczenia szerokość Około 0.30 m.
Ceramiki Budowlanej w Jeleniej 1 0 0 0 pustaków — 1 dom
Górze uwieńczone zostały-peł
Na dom jednorodzinny składa
nym sukcesem.
jący się z dwóch pokoi i kuchni,

Pustaki największych
rozm iarów w Europie
Pustaki są to długie cegły,
wewnątrz puste. Te, które obec
nie produkować będziemy w Fa
bryce Dachówek
w
Laskowicach, są to pustaki największe
go rozmiaru, nie tylko w Pol
sce, lecz w całej Europie.

7 wyroków śmierci
w procesie bundy UP!
go więzienia oraz pięć kar więzienia,
od la t 10 do 15.
Banda ma na sumieniu cały szereg
mordów i rabunków, dokonanych na
m iejscowej ludności oraz żołnierzach
roków śmierci, trzy kary dożywotnie- WP i: A rm ii Czerwonej. Spaliła ona
m. inn. dwie wsie polskie: Święte i
M inkicz Nowy.
Między skazanymi na karę śmierci
znajdują się: Kiiszko Jan 1 Wołoszyn
A ntoni, którzy w latach okupacji peł
nach jednolitych przez wyznaczone re n ili służbę w oddziałach SS.
stauracje. Istn ie ją natom iast pewne
trudności z zakwaterowaniem tak du
żej liczby uczestników. K om itet Orga
nizacyjny w ystąpił do społeczeństwa
miasta Szczecina z apelem o zgłasza
nie wolnych kw ater. K w atery będą na D o ln y m S lqsku
płatne według cen, przyjętych w pen
Jedyne ognisko stonki ziemniacza
sjonatach, tj. od zł 200 do 400 za dobę.
nej
na Dolnym Śląsku w pow. W ołów
Zgłoszenia przyjm uje kom isja kw ate
runkowa w biurze Zjazdu przy u l. Ma (380 m kw .), zostało zlikwidowane. W
riana Buczka 29. A pel ten znalazł już walce ze stonką brała udział pod kie
oddźwięk w społeczeństwie, napły
runkiem instruktorów miejscowa lu d 
w ają bowiem już zgłoszenia wolnych
ność, zwłaszcza członkowie organizacji
loka li.
1
Z zakwaterowaniem 10.000 młodzie młodzieżowych.
ży ze szkół Przysposobienia Przemy
Na akcję w a lki ze stonką M inister
słowego nie ma trudności, bowiem
młodzież zostanie rozlokowana w szko stwo R olnictw a przyznało 10 m ilionów
lach i wyższych uczelniach Szczecina. złotych.
W w yniku rozprawy, która toczyła
się przed Rejonowym Sądem w K ra 
kowie przeciwko bandzie UPA, dzia
łającej na terenie pow iatów : jarosław 
skiego i lubaezowskiego, zapadło 7 wy

IDZJAZDPBZEMYSbll HEM ODZYSKANYCH

Kto zlikwiduje ten skandal?
d tc e n ty otrzym yw ać tanio owoce —
Przejeżdżając przez którykolw iek duże sady owocowe. Dotychczas jed
z powiatów województwa gdańskiego nakże nie wiadomo, czy przetwórnie
— gdański, malborski, kwidzyński, czy potrafiły przygotować odpowiednią ijakikolw iek inny — widzim y sady, lość surowca, potrzebnego do przerób
przy każdym niemal domu. Jabłonie, k i. Zapytywaliśm y, odpowiadali nam,
grusze t śliw y aż uginają się od owo że n ik t dotychczas nie okazywał za.
ców. Jest ich w roku bieżącym ol interesowania dla owoców.
brzym ia ilość. Urodzaj, jakich mało—
mówią rolnicy.
ZIEŃ wstawał parny i słoneczny.
Zachęceni widokiem smakowitych
Mocna bryza ciągnęła morskim
jabłek wstępujemy do pierwszej z
brzegu chałupy. Prosimy o sprzedaż brzegiem pie zdołała rozwiać kłębów
paru kilogramów jabłek. Gospodarz pary ulatniającej się ze szmaragdo
pow itał naszą prośbę z niekłam aną ra  wych toni. Port gdański rozpoczyna!
dością. Dowiadujem y się, że i on i je  swój dzień.
Od redy dochodzi natarczywie proszący
go sąsiedzi m ają poważny kłopot. Nie
wiedzą, co zrobić z tak w ielką Ilością głos wielkiego transportowca greckiego,
owoców. Do miasta daleko, n ik t nie który płynął do Gdańska z ładunkiem
skupuje na miejscu. — Bierzcie, bierz fosfatów.
Holownik portowy, wypłynąwszy mu
cie, po 10 zl za kg — zachęca. Urado
wany naszym zainteresowaniem, do na spotkanie, zgrabnie podchwycił rzu
pięciu zakupionych kilogramów doda coną linę, statek wyłączył motor, powoli
je gratisowo drugie tyle. Jest tego zaczął wpływać w wąskie gardło kanału
przecież takie mnóstwo i nie ma co portowego. Z jego pokładu rozciągał się
szeroki widok na ciche Westerplatte,
z tym zrobić!

D

Na rynku gdańskim 1 w każdym
sklepie znajduje się również dużo owoców. Handlarze i kupcy sprzedają
je chętnie, z tą tylko różnicą, że biorą
za kg 80 zl, 120 zl, a czasami i więcej.
N ie każdy może sobie pozwolić na
kupno tak drogich owoców, a tymcza
sem na wsi m arnują się olbrzymie ich
ilości. K to się tym zajmie? K to zor
ganizuje dostawę tanich owoców dla
świata pracy, kto zlikw iduje marno
trawstwo tak w ybitnie odżywczego
produktu, ja k owoce?
A co z przetworam i owocowymi?
B ył czas, że mówiło się bardzo wiele
o kontraktowaniu rolników, mających

Komitet pomocy
ofiarom terroru
Przy Lidze Kobiet w Białym
stoku powstał komitet pomocy
bfiarom terroru faszystowskiego
w Hiszpanii i Grecji.

gdzie białe brzozy śpiewają żałosne pie
nia po tych, którzy oddali swe życie za
tą, co „Nie zginęła“.
Nieco w prawo w basenie strefy Wol
nocłowej schodzą na ląd repatriowani
żołnierze z Anglii. Powrócili po długiej
tułaczce na obczyźnie. Patrzą na duński
statek „Actor“, który przywiózł do Pol
ski ładunek drobnicy. Patrzą z podzi
wem. Bo właśnie potężne ramię dźwigu
zręcznie chwyta olbrzymich rozmiarów
blat, na którym ułożono stos paczek.

aż do późnego wieczora obradują po
szczególne Kom isje K om itetu Organi
zacyjnego.
Na ostatniej konferencji, z udziałem
tow. tow .: w icem inistra przemysłu,
inż. Pomorskiego, wojewody Borkowicza, dyr. G lucka z M inisterstw a Ziem
Odzyskanych, inspektora Jabłonow
skiego i naczelnika Kamińskiego
z
biura O rganizacji Dostaw oraz poszczę
gólnych patronów kom isji, zostały m ię
dzy innym i omówione sprawy kw ate
runkowe i aprowizacyjne.
Jak się dowiadujemy, uczestnicy
Zjazdu będą korzystali ze śniadań, obiodów i ko la cji, wydawanych po ce

„Nicolais Cairis”
b ie r z e w ę g ie l
zna dobrze trzy niebieskie litery „BOP",
zna ich treść.
Biuro Odbudowy Portów, organizują
ce całokształt odbudowy, pracuje na wie
hi odcinkach, przy budowie magazynów,
przy rekonstrukcji nabrzeży 1 falochro
nów, przy pogłębianiu dna basenu, przy
ustawianiu dźwigów. W tej robocie ry
walizuje z Głównym Urzędem Morskim,
„NICOLAIS CAIRIS“ DZIWI SIĘ
który mając do dyspozycji wiele wy
Idziemy dalej, przechodzimy na tyły działów technicznych, w swoim zakresie
magazynu. Tam ruch podobny, jak i od również prowadzi odbudowę obiektów
strony morza. Tu robotnicy ładują to będących w jego eksploatacji.
wary na wagony. To import. Nieopodal
PORT GDAŃSKI ŻYJE
znów z wagonów kolejowych wyładowu
W porcie - gdańskim ocalały nabrze
ją rozmaite artykuły przemysłowe, prze
znaczone na eksport. Tak jest co dzień. ża, ale nie magazyny. I nie trzeba
Praca wre nieustannie w pode czoła, w wcale obliczyć dokładnie procentu zni
ustawicznym zgrzycie kół wagonów, w szczenia, by dojść do wniosku, te bo
świście pary statkowej. Zmęczenia n!e haterstwem było uruchomienie tego
portn i doprowadzenie go do stanu, w
łagodzi nawet morski wiatr.
„Nicolais Cairis“ płynie powoli, pa jakim się teraz znajduje.
trząc setką swoich szyb na nabrzeża
Teraz port gdański żyje. Po obu stro
portowe. Widział on wiele portów — ruch kanału Portowego stoją w długiej
nim popłynął pod banderą grecką, pły kolejce przycumowane statki, które ocze
wał długi czas pod gwiaździstym sztan kują na ładunki łub na wyładunek. Nie
darem. Zna porty całego świata. Ale tempo jest dobra nasza sytuacja na odcinku
pracy, zapał do pracy,nigdy nie był tam tak dźwigów, stąd te długie kolejki.
wielki, jak tu—w tym porde, który Jeszcze
Przepływamy obok basenu Górnicze
nie wyleczył się z potwornego wojen go. Tu wpadamy w prawdziwe „piekło“.
nego kalectwa. „Nicolais Cairis“ patrzy Tumany pyłu wzbijają się w górę, osia
z podziwem, jak zabliźniają się rany w dając momentalnie na relłngacb „Nikotym porcie, jak wznoszą się w górę zrę lais Cairis“. Kapitan statku uśmiecha się,
¡by nowych magazynów, jak stają do pra bawią go przerażone miny pasażerów.
| cy nowe dźwigi. Świeża cegła nowych Zapewnia ich, że w każdym porcie, gdzie
¡magazynów, nowoczesna Unia tych bu- przeładowuje się węgiel, w basenie wę
. dowll raduje oczy. Załoga statku, która glowym dzieje się podobnie. Patrzymy
'już niejednokrotnie była w Gdańsku, na pracujące dźwigi, na wywrotnice oDźwig z precyzją podnosi na tacy swój
ciężki ładunek, który za chwilę ląduje
na rampie magazynu. Jak mrówki uwi
jają się robotnicy. Przy pomocy wóz
ków, ręcznie, na plecach transportują to
war dó magazynów. Tam już leżą całe
stosy — oczy bolą patrzeć na te bogac
twa, nagromadzone w jednym miejscu.

Nie ma już sionki

bracające całe wagony węgla. Ogłusza
nas chrobot taśmowców. Tu struna tem
pa pracy portowej naciągnięta jest do
ostateczności. Tu pracuje się rekordowo.
Każdy dzień przynosi poster», który sta
wia port gdański w rzędzie najbardziej
wydajnych portów.
NA DWORCU WIŚLANYM
ZMłźa się cel naszej podróży — Dwo
rzec Wiślany. Drewniane baraki, które
postawiono na miejscu spalonych maga
zynów, nie zasługują na tę szumną na
zwę, ale ruch kolejowy, który tu panuje
usprawiedliwia' ją całkowicie.
Holownik pociąga nas do brzegu.—-Ma
rynarze czekają z linami gotowymi do rzu
cania. Gwizdek—i liny, zataczając szeroki
łuk, spadają wprost w ręce oczekujących
nabrzeżu kaprów. Teraz wystarczy krę
cić tylko kabestanem, by linia naciągała
się i statek przybliżał do brzegu. Lekko,
bez wstrząsów, przybiliśmy. Gwizdek —
I załoga pędem biegnie od luk, by je od
kryć. Teraz każda godzina kosztuje po
stojowe. A postojowe — to dewizy. Ka
pitan musi oszczędzać armatora. Gdy
tylko zdjęto brezenty, gdy odkryto luki,
olbrzymie szufle dźwigów rozpoczynają
pracę. Od razu na rufie 1 dziobie.
„Nicolais Cairis“ jest olbrzymem —
trzeba sobie pozwolić na dwa dźwig-,
Zresztą pracował jeden, to te siedem ty
sięcy ton ładunku wyładowywano by dwa
miesiące. A tak praca idz’e nieprzerwa
nie — szufla za szufą wysypuje się wę
gieł do wnętrza wagonu. Gdy jeden jest
pełny, następny czeka już swojej kolei
Z dała ustawia się długi sznur wago
nów, pod który podjeżdża sapiąc, lo
komotywa. Podjeżdża następny pociąg.
To trwa tak długo, dopóki statek się
nie opróżni. Gdy będzie już pusty, popły
nie do basenu Górniczego, zabierze wę
giel i znów wezwie się basenową syre
ną holownik portowy, który go wypro
wadzi na redę. S. MARCINKOWSKI

łazienki i spiżarni potrzeba tyl
ko 1.000 pustaków.
Budowa
domów z pustaków
ceramicznych jest o 25 proc.
tańsza, niż z cegły normalnej.
Zużywa się znacznie mniej ma
teriałów budowlanych,
a czas
budowy jest kilkakrotnie krót
szy. Domy te są bardzo cieple,
bowiem ściana z cegły pustako
wej odpowiada ścianie z cegły
normalnej o grubości Ł! metra.
Łączenie pustaków odlbywa się
za pomocą zaprawy cemento
wej.

•

Pół m iliona pustaków

Roczną produkcję pustaków w
Laskowicach, miejscowości polo
żornej 14 km od granicy niemiec
kiej, obliczono na H miliona, co
stanowi 500 wygodnych domów
jedno rodź innych. Jest to co pra
wda niewiele, ale należy przy
puszczać, że jeśli budowa do
mów z pustaków się przyjmie,
jeśli będzie na nie duży popyt —
Zjednoczenie Ceramiki Budowla
nej uruchomi
produkcję pusta
ków i w innych podległych mu
fabrykach.

Pustaki stropowe
Drugim, nie mniej ważnym
sukcesem, jest uruchomienie pro
dukcji pustaków stropowych, wy
nalazku inż. Sikorskiego, nazwa
nych pustakami W.S.
Próby wypadły bardzo pomy
ślnie. W Warszawie przystępuje
się już do budowy domów z pu
staków.
Dodać należy, że zakłady w
Laskowicach, które oprócz pusta
ków produkują już dzisiaj około
20.000.000
dachówek
rocznie,
przed rokiem ieżaiy jeszcze w
gruzach.
Urządzenia fabryczne
były kompletnie zdewastawane.
J.D.

Z MIAST I WSi
LASKI NIE ZNALAZŁ LASKI
W OCZACH SADU
Antoni Łaski z Tucholi stanął przed
sądem za usiłowanie przekupstwa Czy
nil on mianowicie starania w Okr. Urzę
dzie Likwidacyjnym w Bydgoszczy o
wejście w posiadanie poniemieckiego
traktom. Pragnąc przyspieszyć w sen
sie dla siebie pomyślnym załatwienie
sprawy, przesłał on dyrektorowi OUL
pół worka mąki, o którym to fakcie
dyrektor zameldował prokuratorowi. La
ski został skazany na 8 miesięcy więzie
nia i aresztowany na sali sądowej.
NOWA WIELKA FABRYKA
W Stupsku została uruchomiona nowa
wielka fabryka mebli. Ogółem odbudo
wano 20.000 m kw. powierzchni hal fa
brycznych. Fabryka będzie produkowa
ła meble seryjnie, systemem taśmowym.
OD OCTU MOZĘ SKWASNIEG
HUMOR
W Poznaniu daje się odczuć brak oc
tu — jeżeli zaś już można go dostać,
to nie w cenie urzędowej — oczywiście
również nie w niższej, nłż urzędowa.
Ponieważ jednocześnie hurtownia PCH
posiada na składzie absohitn!e wystar
czające zapasy octu — sprawa ta przy
biera cechy niedwuznacznej spekulacji.
A Komisja Specjalna takich żartów nie
lubi... I dlatego mamy jak najgorsze
przeczucia co do humoru kupców, w
najbliższej przyszłości.

Sfr. 8
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TEL« 319-& 6
Sp. 2 O. O,
Rokossowskiego 39|4!

KAWA
HERBATA
KAKAO
_____

Specjalny skiep sprzedaży
z re k la m o w a n o

Elektryczna

p ija ln ią

palarnia

kawy
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K U P IM Y gumy do samochodów ciężarowych, osobowych I cią
gników. Pożądane rozmiary dętki: 11,25 x 24, 12,00 x 20,
13,50 x 28; opony: 5,00 x 16; 5,25 x 16; 5,50 x 16; 6,00 x 16;
1,90 x 18; 2,10 x 18; 6,00 x 20; 7,00 x 20; 7,25 x 20; 7,50 x 20;
2,70 x 20.
Stan przynajmniej 40% użytkowności.
Oferty z podaniem cen składać do dnia 31 sierpnia br. pod
adresem: Wojskowe Przedsiębiorstwo Budowlane — Wydział
Transportów — Warszawa,
Al. Wyzwolenia 39, dawniej 6-go
Sierpnia.
2243

OGŁOSZENI A
= DR0 B HE =

09#o/zenie
M a m y d o sprzedania 1000 kg
m a kula tu ry gazetow ej. O fe rty i sprze

BRYLANTY — biżuteria —
Słoto — srebro — zegarki —
Kopno —
Sprzedaż. Nowy
Świat 48. Nowak.
4688

daż w Zarządzie W o je w ó d z k im Z w ią z
ku W a lk i M ło d y c h w G dańsku,

KAPELUSZE, kapeiiny, stożki
burtowa sprzedaż J. NutkleWicz i S-ka, Łódź, ul. Piotr
kowska 16 w podwórzu.
2240

ul. Jana z Kolna 8.

Tapczany — amerykanki —
fotele — łóżka — materaci
gotowe, zamówienia tanio,
Wielka 2.
37
$ZUfiernia szkła stołowego
| kryształów, Marian Bogobo
wSc« i
S-ka,
Warszawa,
Emilii Plater 25.
pieca:
kryształy
n a jw yłth gatunków, hurtowo i de
ęznle, przyjmuj« do szltfoUia szkło i kryształy, zakryśztałów uszkodzO'
85
SPÓŁDZIELNIA pracy „ M i
StO'* z odpowiedzialnością i
Hgżłałaml,
Warszawa,
No
wogrodzka 40. Tel. 859-40,
SCtaza 15. Warsztaty naprawy
iśiSisyń biurowych. W arszta3chodowe. Warsztaty
Óehałkl samochodowej;
le wszelkich materia1620

P

SAMODZIAŁY, szaliki. Ręcz
n« warsztaty tkackie. Ste
fania Kotecka,
Mokotowska
nr 45.
164
Wytwórnia galanterii drzew
nej, zabawek, inż. Antoni Sidorowlcz 1 S-ka. Białostocka
20.
29

SZYBKO I SOLIDARNIE

AU TO —OBSŁUGA
Konserwacja i naprawa sa
mochodów, wy najem tak
sówek —

narażę samochodowe
Sopot, ul. Ogrodowa 6,
telefon 512-27
2267
f* -------------------------- ,------Motocykl dwusetka DKW do
Sprzedania, Smolna 14 m. 5.

2266

PLASTER
- NIEZBĘDNYM
OPATRUNKIEM
HANSAPLAST I LEUKOPLAST
produkcji Państw. Fabryki
Ćbem.Farm. d. Pcbeeo
w Poznania
APTEKI I DROGERIE mogą zaopatrywać się
w Oddziałach i Pododdziałach
Centrali Handlowej Przemysłu Chemicznego
2261

Centrala Tekstylna Hurtownia w Szcze
cinie, ul. Św. Wojciecha 7.
Zawiadamia, iż z dniem l.V II. 1947 r.
rozpoczęła sprzedaż hurtową artykułów
włókienniczych.
Na składzie bogaty asortyment towa
rów.
2241

Oferty opieczętowane z napisem na kopercie: „Oferta na budo
wę gmachu mieszkalnego“ należy składać w referacie admini
stracyjnym Banku w terminie do dnia 4 września 1947 r. do
godz. 11-tej.
Przetarg odbędzie się w tymże dniu o godz. 12-tej,
Do oferty należy dołączyć kwit na złożone w Banku wadium
w wysokości 2% oferowanej kwoty.
Podaje się do wiadomości, iż wykonanie budowy gmachu te
go przewidziane jest etapowo.
Dyrekcja zastrzega sobie wybór oferenta bez względu na ofe
rowaną sumę, unieważnienia częściowe lub całkowite przetargu
oraz zmniejszenie lub zwiększenie ilości robót bez podania przy
czyn i bez prawa jakiegokolwiek roszczenia ze strony oferenta'.
2260

P rz e ta rg n ie o g ra n ic z o n y
Państwowa Centrala Handlowa, Oddział Wojewódzki w Gdań
sku ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie następują
cych robót remontowo - budowlanych:
1) Wykonanie robót remontowo - budowlanych, instalacji elek
trycznej, wodociągowo - kanalizacyjnej oraz centralnego
ogrzewania w lokalu handlowym Agentury P. G. H. w Słup
sku, przy ul. Pl. Zwycięstwa Nr 11.
2) Wykonanie robót remontowo-budowlanych, instalacji elek
trycznej wodociągowo - kanalizacyjnych, stolarskich, ślu
sarsko - kowalskich, murarskich i szklarskich w lokalu han
dlowym Agentury P. C. H. w Laborku, przy ul. 10 Mar
ca N r 6.
3) Wykonanie robót remontowo - budowlanych, ciesielskich,
dekarskich, szklarskich, ślusarsko - blacharskich oraz in
stalacji elektrycznej w magazynach P. C. H., znajdujących
się na terenie Rzeźni Miejskiej w Tczewie.
4) Wykonanie robót rozbiórkowych, murarskich, tynkarskich,
ślusarskich, elektrotechnicznych, szklarskich, malarskich,
wodociągowo-kanalizacyjnych, zduńskich w lokalu P. C. H.
w Tczewie, przy ul. Lipowej Nr 5/6.
5) Wykonanie robót budowlanych i rozbiórkowych związa
nych z budową wjazdu, przy ul. Elżbietańskiej 11 w Gdań
sku.
6) Wykonanie rozbiórki ścian wewnętrznych (przebudowy
wnętrza), roboty murarskie i posadzkowe, w budynku
P. C. H. przy ul. Elżbietańskiej N r 11 w Gdańsku.
Ślepe kosztorysy oraz warunki przetargowe za zwrotem ko
sztów, otrzymać można w P. C. H. we Wrzeszczu, ul. Grunwaldz
ka N r 70, w godz. 9
13, w Dziale Gospodarczym, i p. i
Oferty w zalakowanych kopertach składać należy do dnia
4.IX.47 r., godz. 10.30, otwarcie- Ofert nastąpi tego dnia
2 ° ^ H * ta-C :. ,! : A
, .
Wadium yć Wysokości;-2%; sumy oferbwjapej wltin© być W pła
cone W "kasie P. G. H. We Wizesżczu.
Do oferty należy dołączyć kwit na wpłacone wadium i odpis
urzędowego dowodu rejestracyjnego na prawo wykonywania za
wodu.
Załączenie do oferty weksli,czeków i t. p. jest niedopuszczaln-e. P. C. H zastrzega sobie prawo na częściowe ziecenie robót
oraz wyboru oferenta bez względu na wysokość oferty i uznanie,
że przetarg nie dął wyniku dodatniego.
2265

Zakupimy kilka ciężkich przyczep do ciągników. Wymagania:
stan dobry, nośność od 5 do 8 ton, kół od 4 do 8, pożądane na
gumach masywnych. Mogą być w tym dwa ze skrzyniami rucho
mymi (wywrotki).
Oferty z podaniem cen składać do dnia 31 sierpnia br. pod ad
resem: Wojskowe Przedsiębiorstwo Budowlane — Wydział
Transportów — Warszawa, Al. Wyzwolenia (dawniej 6-go Sier
pnia) Nr 39.
.
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R IC H A R D W R IG H T

SYNAMERYtU
PRZEKkAD

Stanąwszy na parapecie i ugiąwszy nogi
w kolanach do skoku, z ciałem spoconym,
rozdygotanym na wietrze, usiłował przebić
wzrokiem ciemności i zobaczyć co się dzie
je na dole, ale to mu się nie udawało. Potem
rzucił się na dół czując, jak ciało jego w i
ruje w lodowatym powietrzu.
Przymknąwszy
oczy i przywarłszy rękam i do boków żeglował
poprzez śnieg. Chwilę leciał w powietrzu, aż
sięgnął ziemi. N ajpierw zdawało się, że spada
łagodnie, ale potem poczuł całym ciałem siłę
uderzenia i legł bez przytomności, zagrzebany
głęboko w śniegu. M ia ł pełno śniegu w oczach,
w ustach, w uszach, śnieg sypał mu się za koł
nierz. Ręce m iał mokre i zimne. Potem poczuł,
ja k wszystkie muskuły napinają mu się do nie
możliwości, w odruchowym spazmie, a pach
w ina wilgotnieje. Oddał urynę. Nie mógł skon
trolować wszystkich czynności ciała, obezwła
dnionego skoncentrowanym atakiem zimnego
śniegu na powierzchnię całej skóry. Podniósł
głowę, rozejrzał się, kichnął. B ył znowu sobą,
zaczął walczyć ze śniegiem, otrząsając się. W re
szcie udało mu się wstać i wydostać z kipieli.
Szedł próbował biec, ale b ył zbytnio osłabio
ny. Szedł po bulwarze Drexel, nie wiedząc wła-

( U O ś s jm m w m a w

POLSKI BANK KOM UNALNY, S. A. Warszawa, pl. Napoleona 7
ogłasza przetarg nieograniczony
na odbudowę gmachu mieszkalnego przy ul. Raszyńskiej 32/44
o Kubaturze około 9.000 ms.
Ślepe kosztorysy (za zwrotem kosztu 150 zł) oraz bliższe in
formacje otrzymać można w Oddziale Banku (W-wa) Plac Na
poleona 7, codziennie od 9 do 14.

Zakłady Graficzne Robotniczej Spółdzielni W ydawniczej

„ W is ła “ u s ia ła re k o rd z w y c ię s tw e m 2 1 :0
Ubiegła niedziela niłkartslę»
piłkarska nt»
nie przy
niosła żadnych poważniejszych niespo
dzianek. Była to — jak się mówi —
niedziela „faworytów“. Rekordowy wy
nik w rozgrywkach o wejście do kla
sy Państwowej ustanowiła krakowska
„Wisła", wygrywając
z siedleckim
„Ogniskiem“ 21:0 (8:0).
„Ognisko“
grało wprawdzie w „dziesiątką“ bez
jednego skrzydłowego — ale tym nie
mniej wynik 21:0 jest doprawdy re
kordowy.
Dowodzi on również, jak
nieracjonalnie są pomyślane rozgryw
ki do ekstraklasy, skoro różnica w po
ziomie drużyn jest tak rażąca.

Poznański K K 8 pokonał u siebie
„Polonią“ bytomską 4:0 (2:0), mając
przez cały czas meczu wybitną prze
wagę.
„Polonia"
wypadła
nadspo
dziewanie słabo. W Gdańsku „Gedaltia“ wygrała z „Rymerem" 4:2 (2:0).
Warszawska „Pololnia“ zwyciężyła w
Białymstoku miejscowy „Motor“ gra
jący zbyt ostro i brutalnie 6:1 (3:0).
Pozostałe w yniki spotkań niedzielnych
były następujące:

„Cracovia" — ZZK Ł6dt 7:0 (3:0),
WKS „Lublinianka" — „Tęcza" (K iel
ce) 5:0 (1:0), „Warta" (Poznań) —
WMKS
(Katowice) 2:0 (0:1), AKS
(Chorzów) — „Pomorzanin" (Toruń)
3:1 (1:1),
„Czuwaj"
(Przemyśl) —
KKS (Olsztyn) 4:0 (0:0), RKU
(So
snowiec) — „Grochów" (Warszawa)

p r a s a

" —

W arszawa, S m « ! ^

i9-n\
cł-m «'
5:0 (2:0),
„Skra"
(Częstochowa) —„Polonia" (Świdnica) 7:0 (2:0) i „Gar
barnia" (Kraków) — PKS (Szczecin)
4:1 (1:1).
Obecnie tabelka rozgryw ek p iłk a r
skich w poszczególnych grupach przed
stawia się następująco:
W grupie
I: 1) „W is ła “ — 13 gier,
25 .pkt. st. br. 92:6, 2) „P o lo n ia " W ar
szawa — 13 gier, 21 pkt., st. br. 64:22,
3) „P o lo n ia “ B ytom — 13 gier,
19
pkt. st. b r. 49:24, 4) K K S Poznań —
13 gier, 15 pkt., st. b r. 63:24, 5) „Szons
b ie rk i“ — 12 gier, 11 pkt.,
st. br.
23:27,
6)
„P o lo n ia “ Świdnica,
7)
„S k ra “ , 8) „O gnisko“ , 9) „M o to r“ .
W grupie II:
1) „C ra covia“ — 15
gier, 24 pkt., st.
br, 67:17,
2) AKS
— 15 gier. 24 pkt., st. b r. 49:18, S)
„R ym e r“ — 14 gier, 20 pkt.,
st. br.
50:33,
4) R K U — 15 gier,
18 pkt,,
st. br. 33:28, 5) „G edania“ — 15 gier,
16 pkt., st. br. 45:37, 6) „R adom iak",
7) „P om orzanin“ , 8) Z Z K Łódź, 8)
„O rze ł“ , 10) „G ro ch ó w “ .
W grupie I I I : 1) „W a rta “ — 13 gier
22 pkt., st. br. 56:15, 2) „G a rb a rn ia "
— 13 gier, 22 pkt., st. br. 48:15,
3)
ŁK S — 13 gier, 21 pkt., st. br. 55:19,
4) „L u b lin ia n k a “ — 13 gier, 14 pkt.,
st. br. 34:35, 5) „Tęcza“ — 13 gier,
13 pkt., st. br. 25:30, 6) „C zu w a j“ , 7)
W MKS,
8) K K S
Olsztyn,9) PKS
Szczecin.

Mistrzostwa pływackie Francji
100 m s t dow .: Jo ny 58,5
P A R Y Ż ( o ls l. w l ) .

Pływ ackie tegoroczne m istrzostwa
F ra n cji zostały rozegrane na 50-metro
wym basenie stadionu „T ourelle“ w
Paryżu. Osiągnięto cały szereg do
brych w yników , które pozwalają przy
puszczać, że w Monaco, na m istrzo
stwach Europy — Francja odegra dość
poważną rolę.
W yniki techniczne zawodów:
100 m st. dow.: Jany — 58,5 sek.;
200 m st. dow.: Jany — 2:12,3 (rekord
basenu); 400 m st. dow.: Jany — 5:01,4;
1.500 nt st. dow.: Georgu Y allerey —
20:47,2; 200 m o t klas.: Luslen — 2:49.
100 m st, grzbiet.: Georga Y allery —
1:08,4; sztafeta 4 X 200 m : „D elfin“ (Ta
luza) — 9:41,8; sztafeta 10 X 100 m:

„D e lfin “ — 10:44,5 (nowy rekord Frań
c ji).
K obiety: 100 stn st. dow.: Delmas —
1:10,7; 400 jn st. dow.: Delmas—5:58,9;
200 m st. klas.: Bertrand — 3:16,8; 100
m st. grzb.: B erlioux — 1:19,7.
M im o dobrych w yników m istrzo
stwa w ykazały, że nowych młodych ta
lentów pływ actw o francuskie zbyt du
żo nie posiada.

( To i

owo w sporcie^)

W ĘGRY — B U ŁG A R IA , MECZ P IŁ
K A R S K I, ROZEG RANY w Budapesz
cie, zakończył się wysokocyfrowym
zwycięstwem Węgrów w stosunku 9:9
(3:0).

OGŁOSZENIE
Kuratorium Okręgu Szkolnego Olsztyńskiego
za tru d n i za ra z:

! Inż. mechanika na stanowisko dyrektora gimnazjum mecha
nicznego
1 Inż. mechanika na stanowisko kierownika licealnego wydzia
łu mechanicznego,
1 inż. mechanika samochodowego na stanowisko kierownika
licealnego wydziału samochodowego,
1 inż. architekta na stanowisko kierownika licealnego wydziału
budowlanego,
1 nauczyciela fizyki dla liceum mechanicznego,
1 nauczyciela matematyki dla liceum mechanicznego,
2 nauczycieli księgowości dla liceum handlowego i spółdziel
czego,
1 nauczyciela specjalistę spółdzielcę dla liceum spółdzielczego.
Zgłoszenia z odpisami świadectw i pracy proszę kierować do
Wydziału Szkół Zawodowych Kuratorium Okręgu Szkolnego O l
sztyńskiego w Olsztynie, ul. Kościuszki 23.
Naczelnik Wydziału
2239
,
(— ) L . M. Bernacki

życe. Tw arz bolała na kiłkostopniowym mro
zie, a w ia tr ciął spocone ciało, ja k nożem do
bierając się do serca.
Dochodził do Czterdziestej Siódmej ulicy.
Poprzez tiulową zasłonę śniegu dojrzał chłopca
stojącego pod występem m uru i sprzedającego
gazety. Nacisnąwszy na oczy daszek od czap
ki, wsunął się w bramę czekając na trolleybus.
Za chłopcem leżała na stoisku wysoka kupa
gazet. Chętnie przeczytałby tytu ły drukowa
ne w ielkim i literam i, ale śnieg mu przeszkadza.
Wszyscy teraz o nim piszą. N ie dziwiło go to,
zawsze mu się zdawało, że dzieje się z nim coś
takiego, co powinno przepełniać gazety. Ale
dopiero, kiedy zacznie działać po lin ii, którą
można było od la t przewidzieć, dopiero wtedy
ludzie zainteresują się jego historią. Czuł, że
nie chcieli jej drukować poty, póki drżała i pa
liła się w jego sercu. Dopiero, kiedy wyrzucił
ją z siebie, kiedy stała się taka, ja k być mu
siała, zaczęli się o niej rozpisywać. Wyłowiwszy
trzy centy z kieszeni podszedł do chłopca:
— Trybuna.
Zabrał ją sobie do bramy. Oczy pobiegły na
ulicę i wróciły do wielkich lite r tytułu: „Porwa
nie m ilionowej dziedziczki. Uprowadzający żą
dają dziesięciu tysięcy dolarów. Rodzina Daltonów prosi o zwolnienie podejrzanego komuni
sty". I oto cała historia. Za chwilę opublikują
historię je j śmierci, opiszą kości, znalezione w
piecu, odciętą głowę jego ucieczkę. Podniósł
oczy słysząc zbliżający się wóz. Kiedy podje
chał, zobaczył, że był prawie pusty. Dobra jest.
Pobiegł ulicą i wskoczył właśnie, kiedy w y
siadał ostatpi pasażer. Zapłacił za bilet bacz
nie obserwując konduktora, potem przeszedł
przez cały wóz ciągle się rozglądając, czy go

WANDMELCER

ściwie, dokąd idzie, ale starając się wydostać
ja k najprędzej z dzielnicy białych. Zboczywszy
z drogi tram wajów, szedł bocznymi uliczkami,
krocząc coraz prędzej, patrząc przed siebie, ale
oglądając się raz poraź.
Tak, trzeba zatrzymać Bessie, by nię szła do
umówionego domu. Przepadło. Trzeba myśleć
o sobie. Nie nowina to dla niego uciekać. Całe
życie spodziewał się, że prędzej czy później m u
si do tego dojść. I oto przyszło. Zawsze czuł się
na marginesie życia białych, teraz m iał tego
dowód. Upraszcza to w iele rzeczy. Sięgnął za
pazuchę, rew olw er nie opuszczał go. Może
przyjdzie użyć broni. Zanim go wezmą, będzie
strzelać, umierać przyjdzie tak czy tak, a przy
najmniej wystrzela wszystkie naboje.
Przy Cottage Grove Avenue zwrócił się na
południe. Trudno robić plany, póki nie mówił
z Bessie i nie odebrał pieniędzy. Starał się po
zbyć strachu. Zacisnął pięści i zniżywszy głowę
ruszył ze zdwojoną szybkością przed siebie.
Zm arzły m u ręce, ale nie chował ich w kiesze
nie, bał się, że nie zdąży ich na czas wyjąć,
kiedy go zaatakuje policja. W ędrował tak pod
latarniam i, które w swoich -grubych, śnieży
stych czapach wyglądały, jak zamrożone księ-

Po niedzieli piłkarskiej

n ikt nie śledził. Stał teraz na przednim
;mście, za motorniczym. Gdyby coś za ' >, wysko
czy. Wóz ruszył a on zaczął znowu czytać:
„Służąca odkryła lis t, nabazgraną notatkę, żądającą
wykupu w sumie dziesięciu tysięcy dolarów i obiecu
jącą pow rót M ary Dalton, m ilio n e rki chicagowskiej.
Rodzina Daltonów żąda zwolnienia Jana Erlone‘a, je
dnego z leaderów komunistycznych, zamieszanego w
aferę uprowadzenia: oto dalszy rozwój wypadków, któ 
re zaprzątają obecnie policję m iejską i władze pań
stwowe.
L is t z podpisem „Czerwony“ i z osławionym emble
matem P a rtii Kom unistycznej,
przedstawiającymi
m łot i sierp, znaleziony został pod drzw iam i domu
przez Peggy 0 ‘Flagherty, kucharkę i gospodynię w
■rezydencji Henrykostwa Daltonów przy Hyde Parku.“

Bigger czytał dalej długą kolumnę reporter
skich wynurzeń, gdzie była mowa o „wypyty
waniu myrzyńskiego szofera“ , „półpełnej wa
lizce", „broszurach komunistycznych“, „pija
nych orgiach seksualnych“, „zrozpaczonych ro
dzicach“ i „sprzecznych zeznaniach radyka
łów". Oczy Biggera pożerały słowa: „potajem
ne spotkania nastręczały okazje do uwiedze
nia", „policja proszona o nieinterwencję",
„przerażona rodzina szuka kontaktu z upro
wadzającymi", wreszcie:
„W szystko przemawia za tym , że rodzina posądza
Jana Erlone‘a, iż zna on miejsce pobytu M ary Dalton,
niektórzy urzędnicy p o lic ji sądzą, że to właśnie k ry je
się za żądaniem zwolnienia radykała.
Jan Erlone żąda, aby sprawa rozstrząsana była pu
blicznie, sądzi on, że zajścia um yślnie zostały roz
dmuchane, by skompromitować kom unistów w Chi
cago. Ponieważ władze nie przychylają się do jego
żądań, odm ówił opuszczenia więzienia, wobec czego
został p o n o w ie odprowadzony do celi pod zarzutem
oporu władzy“ .
r n )

