W niedzielą dn. 31 b.m. peperowcy oczyszczają z gruzów Rynek Starego Miasta
W Y D A N I E

CD

3

æ ê & tm

GŁOS LUDU
PISMO

POLSKIEJ

PARTI I

ROBOTNICZEJ

TOWARZYSZE PEPEROWCY Z DZIELNIC:

Śl I B MIEŚCIE, POWIŚLE, STARÓWKA
-- ----- - i PRAGA CEHTRALHA = =
zbiorq si^ w niedzielę o godz. 8-ej rano
w lokalach Komitetów Dzielnicowych, aby
zbiorowo

wyruszyć do

pracy

przy

oczyszczaniu z gruzów Rynku Staromiejskiego
Rok IV

WARSZAWA, CZWARTEK 28 SIERPNIA 1947 * .

NR 236 (9815

WYŚCIG PRACY
odegra wielkc* rolę

200 gram. Chleba

w odbudowie gospodarki narodowej

d z ie n n ie

Oświadczenie sekretarza KCZZ tow. Wł. Sokorskiego
Przygotowania

w e

W związku z podpisaniem układu o współzawodnictwie
pracy między
Związkiem Zawodowym Górników i Zw. Zaw. Włókniarzy, sekretarz Komisji Centralnej Związków
Zawodo wych tow. Sokorski udzielił korespon
dentowi PAP szeregu informacji.

do

obchodu

trzeciej rocznicy

Reformy Rolnej
W całym kraju trw ają przygo
towania do obchodu trzeciej rocz
nicy Reformy Rolnej.

Na Dolnym Slqsku
Na Dolnym Śląsku uroczystości
organizuje Związek
Samopomocy
Chłopskiej,
przy
współudziale
partii
politycznych,
związków
zawodowych
i
młodzieżowych,
prasy i radia.
Program Święta Chłopa - Osad
nika obejmuje
m. inn. nadanie
aktów własności, ofiarowanie po
darunków
ludności
wiejskiej
przez przedstawicieli
miast,
ot
warcie świetlic i bibliotek w iej
skich.
Wyłonione przez Komitet
Wykonawczy sekcje: imprezowa,
propagandowa, porządkowa I g
o

spodarcza
przystąpiły
Jut
do
pracy.

Ne Pemorzu
W związku
ze
zbliżającą cię
w dniu 7 września trzecią rocz
nicą Reformy Rolnej,
wszystkie
kola Związku W alki Młodych na
terenie woj. pomorskiego
przy
gotowują bogaty program uroczy
stości.
Szczególnie gorączkowe przygo
towania
trw ają w kołach w iej
skich
ZW M ,
które
organizują
liczne występy swych
zespołów
świetlicowych. W dniu tym odbę
dzie się
m. inn. w Bydgoszczy
masowy
zjazd
młodzieży
w iej
skiej.
Przewidziane jest również
wysłanie delegacji kół wiejskich
ZW M z terenu woj. pomorskiego
na
dożynki
ogólnopolskie
do
Opola.
Delegacja ta, złożona ze
100 osób, wystąpi
w
barwnych
strojach regionalnych.
Komitet Porozumiewawczy Or
ganizacji Młodzieżowych
przygo
towuje na terenie woj. pomorskie
go uroczyste akademie, igrzyska
sportowe 1 zabawy ludowe. Byd
goskie zespoły świetlicowe wystą
pią z bogatym programem 'krtystycznym pod hasłem: „Wieś mia
stu — miasto wsi".

R n m n d ie r

n ie b ro n i
in te re s ó w
F ra n c ji —
stwierdza Duelos
PAR YŻ, 27.8. (Obsł. w ł.) — Jacques Duclos, sekretarz p a rtii ko m u n i
stycznej i wiceprzewodniczący zgro
madzenia narodowego
poddał ostrej krytyce
rząd prem iera Ramadier. Rząd — pow ie
dział Duclos — zamiast
bronić interesów F ra n 
cji, stara- się przede
w szystkim , — posłusz
ny rozkazom im p e ria 
listów dolarow ych —
nie dopuścić do pow ro
tu kom unistów do rządu.
O m awiając następnie p o litykę za
graniczną Duclos powiedział, że tru d 
ności ja k ie przeżywa obecnie Anglia
są swego rodzaju zapowiedzią tru d 
ności, ja k ie oczekują Francję i w y 
ra z ił żal, że stanowisko F ra n c ji nie
jest bronione tak, ja k bronione być
pow inno. Duclos zarzucił następnie
rządow i Ramadier, że liczy wyłącznie
na pomoc amerykańską, usuwając w
ten sposób na stronę pewne k ra je
europejskie, z k tó ry m i Francja mo
gła b y prowadzić korzystną wym ianę

jgospodaresą,

Wyścig pracy zapoczątkowany zo
stał jeszcze w lutym br. przez kopal
nie węgla. Wyścig ten stał się poważ
nym bodźcem do podniesienia w ydaj
ności pracy oraz czynnikiem przy
śpieszenia naszej odbudowy gospodar
czej na odcinku węglowym.
Na wielką skalę zorganizowany w y
ścig pracy brygad młodzieżowych, któ
ry objął 180 tys. robotników wielu ga
łęzi przemysłu, dał niezwykle wielkie
efekty.
Dotychczasowe
doświadcze
nia współzawodnictwa pozwoliły
na
zorganizowanie podobnej akcji między
poszczególnymi przemysłami.
Dnia 1 września startują do wyści
gu o przekroczenie ‘ planu produkcji i
po liesiemie
wydajności
pracy —
włókniarze i górnicy. Okres współza
wodnictwa potrwa od 1 września do
31 grudnia. Do ryw alizacji tej, któ
ra pobudzi inicjatyw ę I zdrową ambi
cję zdobycia pierwszeństwa w odbu
dowie kra ju ruch zawodowy przyw ią
zuje wielką wagę.
Organizacja współzawodnictwa wy
maga wielu przygotowań — stwierdza
tow. Sokorski — udział w niej bio
rą bowiem wszystkie brygady pracy.
Konieczne jest przede wszystkim określenie norm y produkcyjnej, w za
stosowaniu do charakteru danego prze
mysłu.
Jak wiadomo,
współzawod
nictwo obejmuje również walkę o jakośó produkcji. Dużo wagi przyw ią
zuje się, przy ocenie wyników współ
zawodnictwa — do osiągnięć w dzie
dzinie
pracy

podniesienia

bezpieczeństwa

(zapobieganie
nieszczęśliwym
wypadkom przy pracy).
KCZZ przewiduje, że za przykła
dem górników
i
włókniarzy pójdą
również
pracownicy
innych
gałęzi
przemysłu.
W związku z tym powołany został
przy K om isji
Centralnej Zw. Zaw.

Główny
Kom itet
Współzawodnictwa
Pracy. W skład komitetu weszli:
przewodniczący
KCZZ
Witaszewskl
jako jęgo przewodniczący, wicem ini
strowie Szyr, Golański, Salcewicz oraz sekretarz KCZZ Kuryłowicz.
Kom itet opracował już
podstawy
dla oceny współzawodnictwa. W arun
kiem zwycięstwa jest zdobycia n a j
większej ilości punktów, które obliczo
ne będą co miesiąc i podawane do
ogólnej wiadomości. Punkty przyzna
wane są za wykonanie i przekrocze
ni© nakreślonego planu, za usprawnie
nie produkcji, powodujące podnie
sienie wydajności pracy poszczegól
ne:” pracownika oraz za zmniejsze
nie liczby godzin nieobecności i w y
padków przy pracy.
W yniki
ryw alizacji
kontrolowane
będą zarówno przez zespoły współ
zawodniczące ze sobą w poszczegól
nych zakładach, jak
również przez
same zakłady.
W yniki wyścigu na terenie poszczę:
gólnych zakładów ocenia Rada Za
kładowa wespół z dyrekcją. O w yn i
kach współzawodnictwa ogólnego de
cyduje Główny Kom itet Współzawod
nictwa Pracy.1 Zwycięzcy otrzymują
sztandar przechodni. Przewidziane są
ponadto nagrody
dla poszczególnych
zespołów pracy oraz nagrody
indy
widualne dla pojedyńczych zwycięz
ców we współzawodnictwie.
Na zakończenie tow. Sokorski w y
raża przekonanie, że zarówno w y n i
k i dotychczasowe
współzawodnictwa,
jak 1 ofiarność i inicjatyw a świata
pracy w dziele odbudowy
naszego
przemysłu
stanowią
gwarancję,
że
zainicjowany obecnie wyścig
pracy,
do którego górnicy i włókniarze przy
•stąpili z niezwykłym entuzjazmem, odegra wielką rolę w odbudowie na
szej gospodarki narodowej.

Ameryka pragnie zawładnąć
g o s p o d a rk a b r y ty js k a
Anglia musi się bronić — twierdzi Laski
PARYŻ, 27.8. (PAP). Według de pesz z Londynu,
rząd
amerykański
wystosował do W. Brytanii praw dziw e ultimatum, które wysuwa następu
jące żądania:
1) zaniechanie projektów nacjonalizacji przemysłu stalo
wego,
2) rozluźnienie dokonanej nacjonalizacji kopalń węgla i dopusz
czenie doń rzeczoznawców ameryk ańskich,
3)
zaniechanie
projektów
nacjonalizacji przemysłu Zagłębia Ruhry,
4) obniżenie 75-procentowego podatku na firm y amerykańskie.

W związku z tą wiadomością, „Ce
Soir“ zamieszcza a rtyku ł specjalny
profesora Harolda Laskiego, gdzie czy
tałby m. inn.:
„Trzeba będzie dokonać komplet
nej rewizji brytyjskiej polityki za
granicznej. Uważam, że z każdego
punktu widzenia staje
się obecnie
rzeczą bardzo ważną zawarcie ukła
du handlowego ze Związkiem
Ra
dzieckim. Gdyby zaś taki układ do
prowadził, jak być powinno, do lep
szego
porozumienia
politycznego,
moglibyśmy sobie tego
powinszo
wać".

Laski wyraża następnie nadzieję,
* ¿e rząd b rytyjski przeciwstawi się żą
daniom amerykańskim, a krytykując
doraźną
politykę
restrykcji,
pisze
m. inn.:

litykę. Jeżeli wysilim y trochę naszą
wolę i wyobraźnię, potrafim y znaleźć
środki, by stwierdzić całkowitą zgod
ność pogolądów z , Polską, Czechosłowa
ną, Węgrami, Jugosławią, jak rów 
nież Związkiem Radzieckim.
Nie poto wygraliśmy ostatnią w oj
nę, by stać się narzędziem urzeczy
wistnienia reakcyjnych projektów, któ
re znaczna większość naszego
ludu
odrzuciłaby, gdyby można mu było
przedstawić je w sposób tak jasny,
iak tego żąda".

F ra n c ji

PARYŻ, 27.8 (PAP). Rząd francuski
postanowi) obniżyć rację cMcba z 250
na 200 gramów dziennie.
Zarządzenie to wejdzie w życie od
przyszłego poniedziałku. Urzędowy komunikat w tej sprawie zaznacza, iż
krok ten spowodowany został fatalnym
■stanem żniw i małymi stosunkowo zapa
sam i, żywności w kraju w porównaniu
z ■jego zapotrzebowaniem.
— «O»—

Z w y c ię s k ie
a ta k i

greckiej armii
demokratycznej
100 wsi w zwołanych
A TE N Y , .27.8. (Obsł. wł.). Gazeta
„Rizospastis“ opublikow ała kom unikat
nadany przez radiostację greckiej a r
m ii dem okratycznej, według którego
arm ia ta rozpoczęła o godz. 19 m in. 08
szereg ataków kom binowanych w re jo 
nie góry A grafa Cozaka i Tsaumerka
w Epirze. Przez a ta k i te ponad 100
wsi i obszar około .600 km kw . zestal
wyzwolony. K o m u n ikat dodaje, że w
rejonie położonym na południow owschód od góry Pindos arm ia demo
kratyczna oswobodziła p raw ie wszyst
kie wsie.

-«o»—

A n g lia
szuka żywności
Cripps ma jechać
do M o s k w y
LONDYN, 27.8. (ob.f. wł.).
Agencja France Presse donosi, że jest
prawie pewne, iż w chw ili podjęcia ro
kowań handlowych między ZSRR i A n 
glią na czele dele
gacji angielskiej sta
nie
sir
Stafford
Cripps, b. ambasador
W ielkiej B rytanii w
Moskwie w latach
1940 — 1942.
W kołach londyń
skich podkreślają, że
Anglia o cięta obec
nie od rynków amerykańskich na sku
tek wyczerpania się kredytów dolaro
wych, zmuszona jest szukać nowych
źródeł zaopatrzenia. Należy przy tym
zaznaczyć, że zbiory w Związku Ra
dzieckim są w tym roku wyjątkowo do
bre.
..Daily Express" komentując dziś po
głoski o zbliżającym się podjęciu ro
kowań handlowych ze Związkiem Ra
dzieckim pisze, że sir Stafford Cripps
zażądał od przemysłowców angielskich
przygotowania spisu towarów, jakie
mogliby eksportować do ZSRR.

Towary brytyjskie dla Polski
z tytułu umawy finansowej

„Wydawanie doraźnych zarządzeń
w nadziel, że później przyjdzie po
LO N D YN , 27.8 (P A P ). P rzy uzgad
prawa dzięki „ofercie
Marshalla", n ia n iu
urnow y finansowej między
jest złudzeniem. Nic poważnie nie W ielką B ryta n ią a Polską ustalono,
wskazuje, że Kongres amerykański że dla zlikw id o w a n ia istniejących
istotnie myśli o pomocy dla Europy. jeszcze różnic rząd b ry ty js k i dostar
Gdyby nawet członkowie Kongresu czy stronie polskiej tow arów z nad
zaaprobowali program pomocy,
to wyżek w ojennych na sumę 6 m ilio 
nastąpiłoby to pod takim i warunka nów funtów .
mi, jakich nie mógłby przyjąć ża
W w ykonaniu tego porozumienia,
den szanujący się rząd socjalistycz , rozpoczęto w ysyłkę do Polski róż
ny. Jeśli istnieją ministrowie, któ- j ny Ch m ateriałów i sprzętu teehniczrzy cofają się wobec opozycji mu- nego, pochodzących z i. id w yżki zanopolów anglo - amerykańskich prze ; pasów rządowych. K o m u n ika t b ry ciwko nacjonalizacji przemysłu sta- i tyjskiego
m inisterstw a zaopatrzenia
lowego —■ nie mają prawa do miej- w ym ienia spośród tych tow arów susca w Partii Pracy".
rową wełnę, m ateriały włókiennicze,

W hołdzie członkom sztabu AL

W W ie lkie j B ry ta n ii baw i m isja
polska, któ ra dokonuje selekcji towa
rów , przeznaczonych do transportu a
rozmieszczonych na terenie całej A u
glii. Część tych tow arów w ybierana
jest rów nież z magazynów, znajdują
cych się na kontynencie europejskim
i w A fryce. M isja polska ma zakoń
czyć swe prace w przeciągu następ
nych k ilk u miesięcy.

Ponadto b ry ty js k ie m inisterstwo za
opatrzenia w ysłało do Polski — jako
dar rządu brytyjskiego— 11 tysięcy elem entów mostowych systemu Baile y‘a tego samego typu, ja k te urzą
Z kolei Laski krytykuje koncepcje m u n d u ry i bieliznę wojskową, obu- dzenia mostowe, k tó ry m i posługiwadoku Europy
zachodniej
i
pisze- w ie, obrabiarki, dźw igi, pompy, ekw i ły się wojska alianckie przekraczając
„Żaden socjalista, który ma otwarte punek straży pożarnej, aparaturę te - ^Ren,
owy, się może zgodzić rfg tsa. taką po leioniczną, b d tk i i ło d zi*.
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We wtorek o ósmej zaczął zeznawać Jak się okazuje, „ londyńscy” ludowcy
osk. ST. M IE R Z W A , zastępca sekre — p rz y n a jm n ie j,ci, którzy byli m kra
tarza N K W PSL. K iedy przesłuchanie ju , uważali nieuzgodniony. z nikim wy
jego się skończyło, dobiegała czwarta. buch za fałszywy i nawet interweniowa
Przeszło siedem godzin trw ały jego ze li, aby doń nie dopuścić. Ale dyrekty
znania. W ielki pojedynek między pro wy Londynu przeważyły: pan M iko ła j
kuratorem a oskarżonym.
czyk jechał przecież do Moskwy i trze
* '
ba było wzmocnić jego pozycję.
Pierwszym i zasadniczym faktem, któ
Powstanie wybuchło. Jak twierdzi
ry u w yp u klił niedwuznacznie pytania
prokuratora, to wspólnota ideologiczna Mierzwa „londyńskie” - P S L 'po klęsce
powstania postanowiło pociągnąć win
P SL i W iN .
Pozorne uznawanie nowej rzeczywi nych jego klęski —• Bora-KomorowSkie
stości polskiej, przy równoczesnym dą go i spółkę do odpowiedzialności. Tutaj
żeniu do je j przekreślenia za pomocą zaczyna się wielkie milczenie, milczenie
pana Mikołajczyka, milczenie PSL, m il
zastrzeżonek i popraweczek.
czenie
samego Mierzwy. Bo oto, gdy pro
Koncentrowanie całego ognia w alki na
PPR, jako głównym budowniczym no kurator pyta, dlaczego P S L powziętych
po klęsce powstania uchwal nigdy nie
wej rzeczywistości.
Rozpaczliwe / w ysiłki, zmierzające -Oo opublikowało, M ierzwa tłumaczy szero
rozbicia jednolitego fro n tu robotnicze ko, że to było nie wskazane, ze względu
go, do wbicia klina między PPS i PPR. na bohaterstwo powstańców.
Czy rzeczywiście dla bohaterstwa po
Takie są zasadnicze wytyczne te j li
wstańców stanowiłoby ujmę- potępienie
nii, wspólnej lin ii P S L i W iN .
Co tym faktom zdołał przeciwstawić Bora i Mikołajczyka, którzy to bohater
stwo zm arnowalif Oczywista o tym i mo
M ierzw af
Gołosłowne zaprzeczenia i zapewnie wy nie może być. Można najgłębszą
nia, że deklaracje W iN są obłudne, a cześć dla bohaterów łączyć z najgłębszą
nienawiścią dla sprawców te j klęski. Nie
PSL szczere.
o bohaterstwo idzie, a o ratowanie w in
♦
Mierzwa mówi o swych współoskarżo- nych, Konkretnie o ratowanie winnego:
nych win-owcach z odrazą i pogardą. pana M ikołajczyka, prezesa PSL. Ze
Uważa za ciężką karę dla siebie, że mu znania Mierzwy rzucają charakterystyce
si „w tym towarzystwie” , ja k się wyra ne światło na jeden jeszcze aspekt sto
sunków między PSL a jawną reakcją.
ża, zasiadać na ławie oskarżonych.
Ale równocześnie Mierzwa czuje się z
Jak przedstawia pan Mierzwa stosun
nim i związany solidarnością wobec k i w podziemiu podczas o kupacjif Oto
władz bezpieczeństwa, wobec Rzeczypo „ludzie przedwojenni” — by użyć ter
spolitej Ludowej.
minologii pana Mierzwy (po naszemu
Chodzi o jasną rzecz. Mierzwa wie będzie po prostu — sanatorzy), opano
dział, że K abat i Kunce otrzym ują ma w ują jedno po drugim stanowisko w
teriały z podziemia. Obowiązkiem jego, podziemnym aparacie wojskowym i ad
jako działacza demokratycznego, było ministracyjnym. Pan Mierzwa i koledzy
powiadomoć o tym władze. Nie uczynił „protestują” . Protestują nadaremnie:
tego. Dlaczego f Mierzwa, udaje długo, „dowódcy przyrzekali nam nie zo,jmoże nie rozumie pytania. Wreszcie wy wać się polityką, a potem każdy z nich
jaśnia: „N ie chciał szkodzić kolegom” , kolejno naruszał to przyrzeczenie” —
Ale mógł przecież wraz z kolegami żali się Mierzwa.
zwrócić się do UB wskaziłjąc tylko źró
K p i, czy o drogę p y ta f Bo ostatecz
dło, skąd m ateriały przyszły do kole nie — czy był naiwnym dzieckiem, czy
gów. Kuncemu i Kabatowi nic by się nie wiedział, co warte są zapewnienia
nie stało.
sanacyjnych „dw ójkarzy” ?
Mjerzwa nie dał jasnej odpowiedzi
Mierzwa aż żachnął się na słowa pro
na pytanie prokuratora.
kuratora, że w te j sytuacji pan M iko
Nie dał, bo nie ■mógł powiedzieć tak, łajczyk, jako premier i mikołajczykowe
ja k je st: że peeselowcy wprawdzie róż stronnictwo w ro li 'p a r tii rządowej od
nią się od winowców poglądami na wie grywało rolę zasłony dymnej dla sanale zagadnień, częściowo, że nie lubią sa torów, panoszących się w aparacie pod
nacyjnej przeszłości niektórych winow ziemia.
ców, lecz że równocześnie są solidarni
Można powiedzieć więcej:
z nim i w nienawiści do ludowego pań
B y li ich wspólnikami w ciągnięciu
stwa polskiego, do władz bezpieczeń Polski wstecz w walce z demokracją poi
stwa, do obozu demokratycznego. „G dy ską. Że Raczkiewicze T Sosnkowscy
bym dziś znów znalazł się w podobnym chcieli później „wykiwać” swych mikopołożeniu, nie zwróciłbym się także do łajczykowych kamratów — to już inna
władz bezpieczeństwa” — stwierdza os sprawa i inna historia. To nie zmienia w
karżony. To krótkie zdanie mówi o jego niczym spółki, jaka istniała między M iobliczu, o obliczu PSL, którego tak za - kołajczykiem i Raczkiewiczem.
ciekle broni, o wiele, wiele więcej, niż
Ta spółka — spółka sanacji, z pra
sto potępień pod adresem podziemia i wicowym- mikołajczykowskim ' odłamem
sto zaklęć na temat niby — demokratycz ludowców, trwa dotąd.
nej ideologii PSL...
To ona spowodowała, że PSL stano
*
w i dziś po prostu szyld, zwyczajną le
Mierzwa dorzuca do dziejów wybuchu galną ekspozyturę winowskiego podziepowstania szereg nowych in f ormacji. mia' *
« . r.
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¿wiat
w ciągu doby
Oświadczenie
Wedemeyera
Stany Zjednoczone stanowczo
nie są zadowolone ze swego chiń
skiego pupila — rządu CzangKai-Szeka. M ają ku temu dość
istotne powody. Wojska rządowe
ponoszą klęskę za klęską, na te
rytoriach kontrolowanych przez
Kuomintang panuje beznadziejny
chaos i anarchia. Cały aparat
rządowy od góry do dołu jest do
szczętnie i nieuleczalnie skorum
powany. A TYCZASEM ... CO
KAZ TO NOWE
M IL IA R D Y
DOLARÓW Z K IE S Z E N I A M E 
R YK AŃ SKIEG O
P O D A T N IK A
PRZENOSZĄ SIĘ DO K U O M IN
TANGO W SKIEG O D ZIU R A W E 
GO W ORKA I Z N IK A JĄ T A M
BEZ ŚLADU.
Przed paru dniam i gen. Wedemeyer, pełnomocnik rządu ame
rykańskiego w Chinach, czyniąc
gorzkie wym ówki pod adresem
rządu Czang-Kai-Szeka i w y li
czając mu wszystkie jego grze
chy, zakończył swoje oświadcze
nie słowami: „O B IE TN IC E JUZ
NAM
N IE
W YSTARCZAJĄ.
BEZW ARUNKOW O K O N IE C Z
NE SĄ C ZY N Y, O S IĄ G N IĘ 
C IA “. I dodał: „N ALEŻY PO
GODZIĆ SIĘ Z FA K TEM , ZE
SAME S IŁ Y M IL IT A R N E N IE
W YSTARCZĄ DO PO K O N A N IA
K O M U N IZM U ".
W tych słowach zawarte jest
potwierdzenie faktu
kolejnych
zwycięstw chińskiej arm ii ludo
w ej nad wojskami Kuomintangu.
Przede wszystkim jednak oświad
czenie gen. Wedemeyera jest wy
razem niepokoju, który ogarnia
coraz szersze koła społeczeństwa
amerykańskiego, włączając w to
przedstawicieli
amerykańskiego
przemysłu i handlu. Niepokój
ten dotyczy nie tyle losów Chin,
ile przyszłości am erykańskiej po
lity k i w Chinach, która przynosi
coraz bardziej opłakane rezulta
ty, przede wszystkim dla tych
kół amerykańskich, które są za
interesowane
w
ekonomicznej
eksploatacji rynku chińskiego.
W odpowiedzi na cytowane
oświadczenie Czang-Kai-Szek za
żądał... NOW YCH 600 SAM O
LOTÓW I E K W IP U N K U D LA 24
NOW YCH D Y W IZ J I I 60 ZM O 
TO R YZO W AN YC H BRYGAD.
A więc nowe m iliony dolarów
zniknąć m ają w kuomintangowskirn dziurawym worku. CzangK ai-Szek stawiając te żądania,
niew ątpliw ie w ie co robi.
Pomimo wszystkich gorzkich
doświadczeń W all Street nie za
mierza bowiem zrezygnować z
popierania
reakcji
chińskiej
wszelkim i sposobami i środkami.
Tę grę krzyżują jednak siły no
wych, demokratycznych, odra
dzających się Chin. Zwycięskie
boje chińskiej arm ii ludowej ot
w ierają drogę do wyzwolenia
400-milionowego narodu. Dolary
W all Street mogą opóźnić ten
proces, ale nie są w stanie go
powstrzymać. Im prędzej zrozu
mie
to
naród
amerykański,
tym lepiej dla jego własnych
Interesów.

Surowe ograniczeniu w Anglii
wobec rozwianych nadziei na pomoc dolarowq
Naród angielski domaga się zmiany polityki rzqdu
LONDYN 27.8. (PAP), Rząd brytyjski ogłosił dzisiaj wieczo
rem program gospodarczy, przewidujący dalsze ograniczenia
racji żywnościowych, zużycia benzyny i wyjazdów za granicę,
dzięki którym spodziewa się zaoszczędzić na imporcie 228 milio
nów funtów szterlingów rocznie.

soby, wyjeżdżające w celach han j Dzięki powyższym ograniczedlowych będą mogły wydawać I niom deficyt płatniczy Wielkiej
dziennie 8 szterlingów, zamiast Brytanią zmniejszy się do 400 mi
przewidywanych dotychczas 10. lionów funtów szterlingów, któ
Po 1 października wyjazdy za ry zamierza ona pokryć przez
Ograniczenia racji żywnościo wywieść z sobą jedynie 35 fun- granicę dla celów rozrywkowych zwiększenie eksportu i podniesie
nie produkcji krajowej, celem
wych dotyczą przede wszystkim
miesięcznie, zamiast 75. O- zostaną całkowicie zabronione.
zmniejszenia importu.
mięsa. Znacznie zostały zmniej
szone przydziały dla restauracyj.
LONDYN, 27.VII1 (PAP). —
W hotelach po 2-dniowym poby
Ze źródeł poinformowanych sły
cie wymagane będą. specjalne
chać, że rząd brytyjski dokonał
książeczki żywnościowe. Zabro
w ostatnich dniach kroków wo
niony zostanie import pewnych
bec wszystkich krajów, które do
luksusowych artykułów spożyw
tyka zawieszenie wymiany funta
czych. Lista ich zostanie wkrótce
NOW Y JORK, 27.8 (P A P ). A m ery dowego i Międzynarodowego Fundu na dolary, proponując tym kra
ogłoszona.
kański m in iste r skarbu John Snyder szu Monetarnego, nie przeprowadzi jom zawarcie nowych układó płat
Właścicielom prywatnych poją zaprzeczył dzisiaj na k o n fe re n cji pra żadnych rozmów w sprawie jakie jś niczych. Wśród krajów tych wy
zdów mechanicznych benzyna bę sowej, ja ko b y w czasie ostatnich roz nowej pożyczki dla W. B ry ta n ii, ale mieniane są Włochy, Szwecja,
dzie wydawana jedynie di a celów mów finansow ych w Waszyngtonie zaznaczył jednocześnie, że w drugiej Norwegia, Belgia, Dania i Hisz
między W ielką B ryta n ią i USA, osią
września do Waszyngtonu
uznanych za konieczne dia „życia gnięte zostało jakieś form alne lub połowie
przybędzie prawdopodobnie S ir W il- pania, Nowe układy mają być onarodu“ . Przydziały
.
. takie otrzy, , nieform alne „gentlem an agreement“ fr id Eady, b y podjąć rokow ania f i  parte na wzajemnych kredytach,
mywać będą lekarze, wyżsi urzęd >w sprawie zm iany art. 9 um ow y po- nansowe, zwłaszcza w spraw ie za
lub też na systemie clearingo
ntey itp .
! życzkowej ograniczającego, ja k w ia - mrożonych 400 m ilio n ó w dolarów po wym. Dotychczars Londyn nie oÓgraniczenia wyjazdowe —
domo’ Prawo An2lłi czynienia zaku- życzki am erykańskiej.
za ! pów
trzymał od państw zaintereso
poza Stanami Zjednoczonymi.
M inister Snyder stw ierdził pod ko
granicę, które początkowo miały
A rty k u ł ten będzie nadal stosowa nieć, że odmrożenie pozostałej części wanych żadnej odpowiedzi.
obowiązywać od 1 października, ny, zgodnie z lite rą i duchem układu pożyczki nie będzie zależało od za
LONDYN 27.VIII. (PAP) —
wejdą w życie niezwłocznie. O- pożyczkowego. M in is te r podkreślił, warcia przez A nglię nowych u kła 
Dzisiejszy
„Daily Worker“ w ar
soby, wyjeżdżające za granicę dla że w czasie swej w iz y ty w A n g lii, dów płatniczych z poszczególnymi
dokąd uda się 10 września na posie państwam i w sprawie w ym iany fu n  tykule, poświęconym polityce bry
celów prywatnych, będą mogły dzenie Zarządu B anku M iędzynaro
tów na dolary.
tyjiskiej, stwierdza, że wszelkie na
dzieje na uzyskanie dolarów już
się rozwiały. Podstawy portyki ustępstw, stosowane przez rząd
brytyjski wobec Wall Street, oka
zały się iluzoryczne.
Dziennik dodaje, że wobec tego
rodzaju klęski polityki brytyjskiej
Przed wojną elektryfikacja gromad Gospodarze w wypadku trudności ma
wiejskich była dziedziną zupełnie zanied terialnych, przy wpłacie udziałów na żele doświadczalnych traktorów elektrycznych. w stosunku do Ameryki coraz czę
baną. Koszty instalacji, konserwacji i zu ktryfikowanie wsi, otrzymują indywidu Są one już stosowane w szeregu uprze ściej mówi się o konieczności cal
kowitej zmiany tej polityki.
życia energii elekrycznej przekraczały alne pożyczki. W bieżącym roku Państwo mysłowionych krajów.

iddnyth ustępstw dla Anglii

oświadcza minister skarbu USA

Ś w iatło

d la

wsi

W r. 1947 zelektryfikowano 600 gromad

możhwoścł materialne rolników.
w y Bank Rolny uruchomił na ten cel ok.
W latach 1922 — 1939 ełektryfikowa- 200 milionów złotych kredytów krótko
no w ciągu roku przeciętnie ok. 50 gro terminowych.
mad.
Zainteresowanie rolników elektryfika
Obecnie, dzięki pomocy ze strony Pań cją wsi stale wzrasta. Świadczą o tym —
stwa —■mimo trudności powojennych — liczne^ zawiązujące się gromadzkie korni
elektryfikacja wsi postępuje stale naprzód. tety elektryfikacyjne. Maszyny rolnicze
W okresie od stycznia do czerwca hr. na korzyść Polski wynosi 51.170.000 zl.
W roku 1945 zelektryfikowano 266 gro o napędzie elektrycznym, jak np. młoc Czechosłowacja dostarczyła Polsce towa
W przywozie do Polski figurują nastę
mad; w następnym — 467; w bieżącym karnie, sieczkarnie i inne — znajdują CO' rów wartości 194.686.000 zl, natomiast ptijące artykuły: wszelkiego rodzaju ma
raz
szersze
zainteresownaie.
Lw zamian otrzymała towarów wartości szyny wartości 67.039.000 zl, następnie
roku elektryfikacja obejmuje ok. 600 gro-'
Na rok 1948 projektowany jest import I 245.856.000zł, Saldo bilansu handlowego ziemniaki — sadzeniaki — 24.160.000 zl,
mad.
magnezyt i cegła magnezyjna, dalej ka
W roku 1948 energię elektryczną otrzy
olin, gliny, kwarcyt, grafit oraz „towary
ma 1.200 wsi (łącznie z Ziemiami Zachód
różne“ o wartości 103.487.000 Zl.
rimj).
W wywozie do Czechosłowacji na pier
Techniczne wykonanie robót elektryfi
wszy pian wysuwa się przede wszystkim
kacyjnych przeprowadzają
Okręgowe
węgiel o wartości 107.908.000 zł, następ
Zjednoczenia Energetyczne.
nie prąd elektryczny, którego dostarczy
Poważne trudności — na ziemiach daw
Na zakończenie uwieńczonego w ie l jąc podziękowanie w im ie n iu Tow. liśmy Czechosłowacji na sumę 85.280.000
nych — nastręcza bardzo siabe rozgałę k im i sukcesami tournée koncertow e
złotych.^ Poważną pozycję w wywozie sta
zienie sieci elektrycznej. Zachodzi koniecz go i » Polsce, grupa a rtystó w radziec P rzyjaźni Polsko - Radzieckeij, w im ię nowi również sól, skaleń, kwarcyt oraz
n
iu
społeczeństwa
polskiego
i
stolicy.
ność budowy — na przestrzeni wielu kito kich dała w Państw. Teatrze Polskim
Po przem ów ieniu ty m zabrał głos dy „towary różne“ .
metrów — linii wysokiego i niskiego na swój koncert pożegnalny.
Zawarta w lipcu br. umowa gospodar
re k to r zespołu, E w elinow , w yrażając
pięcia. W r. 1946 wybudowano takich
Po skończonym koncercie do zebra gorące podziękowanie za serdeczne cza z Czechosłowacją, znacznie rozszerza
linii ok. 31.500 km.
nasz dotychczasowy obrót towarowy z
nych na scenie a rtystó w radzieckich
W rozbudowie urządzeń elektrycznych przem ów ił m in. Ś w iątkow ski, w yraża- przyjęcie, jakiego zespół radziecki do tym krajem. W ramach tej umowy eks
znał
w
w
olnej,
dem
okratycznej
Polsce
na wsi bierze czynny udział Ministerstwo
port do Czechosłowacji posiadać będzie
Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Zwią
wartość 35 mil. doi. Eksportować będzie
zek Samopomocy Chłopskiej
my giównie węgiel, prąd elektryczny,
cynk, sól, szczecinę, ryby, szkło, niektó
Dla ułatwienia rolnikom uzyskania
re artykuły chemiczne, wyroby hutnicze,
energii elektrycznej prowadzone są ciągle
maszyny włókiennicze itp:
akcje: instruktorska, organizacyjna i kre
Wartość importu z Czechosłowacji bi
dytowa. Skarb państwa partycypuje śred
lansuje się z naszym eksportem z tym,
mo w 30 proc. kosztów budowy sieci.
że poważna część tęgo importu ma cha
N O W Y JO R K, 27.8. (obsł. w ł.). Na cofania w o jsk angielskich, może w y  rakter dostaw inwestycyjnych i przewidu
posiedzeniu
R ady
Bezpieczeństwa w ołać powstanie A rabów nie ty lk o w je import do Polski maszyn i innych urzą
delegat P olski Juliusz Suchy oświad Egipcie, ale na całym B lis k im Wscho dzeń inwestycyjnych w ilościach, określo
nych dla poszczególnych lat. Całkowita
czył, że Polska uważa tra k ta t z ro ku dzie.
1936 za przeżytek i popierać będzie
P rem ier egipski Nokraszi Pasza o- wartość tych dostaw wynosi ok. 9,5 mi
liarda koron czeskich.
bezwarunkowe i natychm iastowe w y
rzyło Niemcom tajem nice p ro d u kcji cofanie w o jsk angielskich z Egiptu. świadczył, że zagadnienie Sudanu po
w
inno
zostać
uregulowane
bezpośred
syntetycznego kauczuku, ale otrzyma Polska uważa dalszy pobyt w o jsk an
ło wzamian za to m ało ważne w iado gielskich w Egipcie za sprzeczny z nio między Egiptem i Sudanem bez
N O W Y JO R K , 27.8. (obsł. w ł.). Do
mości o produktach, w ytw orzonych w K a rtą Narodów Zjednoczonych.
noszą, że M ustafa M om ein i K am ei
zakładach „B u n a “
w Oświęcimiu.
Sprzeciwiając się re zo lu cji brazy K obt, Egipcjanie, któ rzy w yw o ła li
M im o to, jeszcze w ro k u 1939 i 1940,
Standard O il prow adziło rokow ania w lijs k ie j Suchy oświadczył, że żądania zajście na p iątkow ym posiedzeniu
tej sprawie z I. G. Farben Industrie. Egiptu są wyrazem dążenia narodów R ady Bezpieczeństwa, dostali się zno
W IE D EŃ 27.8 (T & njug). A ng ie l
Ponad 100.000 deportowanych robot do niepodległości, którego żadna re  w u niespostrzeżenie na teren ONZ,
n ikó w z państw okupowanych, zmu zolucja Rady nie będzie w stanie po po czym u d a li się do sali obrad Rady, ska grupa młodzieżowa, k tó ra brała ugdzie zajęli miejsca w loży zarezer dział p rzy budowie lin ii kolejow ej Sza
szonych zostało do pracy w zakładach wstrzymać.
Delegat S y rii stw ierdził, że obec wowanej dla prasy. Straż poznawszy mac — Sarajevo, w przejeździe przez
tego gigantycznego koncernu, k tó ry
A u strię do A n g lii, u d zieliła w spółpra
nie zawahał się nawet wybudować ność w o jsk angielskich w Egipcie jest ich poprosiła, b y opuścili salę.
W momencie, gdy delegat B ra z y lii cow nikow i pisma „T iro le r Neues Zeizakładów
fa b ryku ją cych
trauczuk oczywistą agresją. Sytuacja obecna
syntetyczny w obozie koncentracyj zagraża p o k o jo w i światowemu. Dele kończył swoje przemówienie, Mom e tung“ w yw ia d u o w arunkach w Jugo
gat s y ry js k i dodał, że każda decyzja in i K o b t w y k rz y k n ę li; „śm ierć im  sła w ii i pracy p rzy budowie Młodzie
nym w Oświęcimiu.
Rady Bezpieczeństwa, któ ra nie na perializm ow i“ i „c ie rp im y za w o l żowej L in ii K olejow ej.
Na zakończenie p ro ku ra to r Taylor kazyw ałaby natychmiastowego w y  ność“ .
„Najlepsze wrażenie — oświadczyli
przedstawił los w ięźniów obozu w O członkowie m łodzieży — zrobiła na
święcim iu, z któ rych większość zgi
nas nadzwyczajna gotowość wszyst
nęła p rzy zbyt wyczerpującej pracy
kich do pracy. Wszyscy m yślą o w y 
właśnie w zakładach I. G. Farben In 
konaniu P lanu Pięcioletniego i wszy
dustrie.
scy wiedzą, że m ają zapewnioną p rz y 
T ryb u n a ł w ojskow y odrzucił w n io 
szłość. T a ki pozytyw ny stosunek do
sek obrony o odroczenie procesu na 6
pracy nad odbudową zauważyć można
miesięcy, b y u m o żliw ić je j należyte za
znajomienie się z m ateriałem śled
czym i aktem oskarżenia. Odrzucone
zostały rów nież zastrzeżenia obrony oo
do legalności aktu oskarżenia.

Wymiana handlowa polsko-czechosłowacka
przewiduje zwiększenie obrotu towarowego

Pożegnalny koncert
a r ty s tó w r a d z ie c k ic h

Nowe incydenty na Radzie Bezpieczeństwa

podczas d e b a ty nad s p ra w ą E giptu
Polska za wycotanieni wo sk brytyjskich

Zbrodniczy koncern na ławie oskarżonych
Rozpoczął się proces I.G. Farbenindustrie
NORYM BERGA, 27.8. (obsł. w ł.).
Dziś rozpoczął się w Norymberdze
proces 24 dyrektorów koncernu I. G.
Farben Industrie. Generał B elford
Taylor, p ro ku ra to r generalny Stanów
Zjedn. w Norymberdze oświadczył w
przem ówieniu wstępnym, że d yre kto 
rz y ci obarczeni są największą odpo
wiedzialnością za przygotowania do
w ojny i agresji, za niewolniczą eks
ploatację ludności k ra jó w okupowa
nych, rabunek i morderstwa.
P rokurator T a ylo r przypom niał, że
koncern I. G. Farben Ind u strie do
starczył p a rtii h itlerow skie j 400.000
marek dla kam panii wyborczej, któ
ra zadecydowała o dojściu H itle ra do
w ładzy w 1933 r. Już w ty m okresie
I. G. Farben Industrie przerzucił się
na masową produkcję benzyny synte
tycznej i w grudniu 1933 roku H itle r
osobiście zaaprobował ko n tra k t za
w a rty między rządem niem ieckim i
konsorcjum koncernu. Od c h w ili roz
poczęcia w o jn y I. G. Farben In d u 
strie b ra ł udział w rabowaniu Cze
chosłowacji, Polski, F rancji i Związ
k u Radzieckiego.
W ro ku 1938 amerykańskie towa
rzystwo naftowe Standard O il powie-

Goście włoscy
składajq wizyty

dostojnikom państwowym
Wczoraj premier Cyrankiewicz podej
mował, w Prezydium Rady M inistrów ,
bawiących w Polsce przewodniczącego
włoskiej partii socjalistycznej Piętro
Nenńi i generalnego jej sekretarza Lelto
Basso.
W drugim dniu pobytu w stolicy Pol
ski, przewodniczący włoskiej partii so
cjalistycznej Piętro Nenni oraz sekretarz
tej partii — Lelto Basso złożyli wizytę
tow. Stanisławowa Szwalbemu, przewod
niczącemu Rady Naczelnej Polskiej Par
tii Socjalistycznej.
Następnie goście włoscy udali się na
zwiedzanie miasta.

Francia ratyfikuje
układ płatniczy

z P o ls k ą
PARYŻ, 27.8 (PAP). — Agencja
France Presse donosi, że kom isja fin a n
sowa pod przew odnictwem Jeana M a r
gau przyjęła p ro je k t ustaw y w spra
w ie ra ty fik a c ji układu płatniczego
francusko-polskiego.

Antracyt i chemikalia
ze Związku Radzieckiego
W ramach zawariej w kwietniu br.
umowy handlowej, nadszed* ze Związku
Radzieckiego drogą morską transport
fosforu czerwonego,w ilości 10 ion, z
przeznaczeniem dla Polskiego Monopolu
Zapałczanego, jak również partia 25
ton terpentyny dla Z jednoczenia Prze
mysłowego Farb i Lakierów.
Dla Ministerstwa Rolnictwa i Reform
Rolnych Związek Radziecki dostarczył
ostatnio dichloroetanu, środka przeciw
szkodnikom, bardzo potrzebnego polskie
mu rotóctwu. Ponadto nadeszły do kra
ju znaczne ilości medykamentów wete
rynaryjnych,
sprzętu
laboratoryjnego
oraz ziemi okrzemkowej dla naszych fa
bryk papy i izolacji.
W ciągu ostatnich dwóch miesięcy ro
ku bież. nadeszło do Polski ze Związku
Radzieckiego przeszło 1.000 ton antra
cytu.

Działalność partyzantów
w Indonezji
wzmaga się
LONDYN, 27.8 (PAP). Jak podaje •gencja Reutera, wydawany w Singapore
przez
konsulat holenderski biuletyn.
„Wiadomości urzędowi z Batawii“ , za
wiera dane, świadczące o wzrastającym
oponze Indonezyjczyków w okręgach ze
jętych przez wojska hoienderskie.
Oddziały republikańskie stają się co
raz aktywniejsze, niszcząc drogi i mosty
oraz paraliżując komunikację Holendrów
w tych okręgach.
A kty sabotażu zanotowano w środkowej części Jawy, w Tegaiu i Pekaton*
gan
Biuletyn donosi, iż świeżo mianowani
prze® Holendrów urzędnicy indonezyjscy
w ijiw ldeg w pobliżu Bandungu otrzymałi listy z pogróżkami, że „wrota pie
kła otworzą się“ przed tymi, którzy
współpracują z Holandią.

Wszyscy mają zapewnioną przyszłość

Młodzi Anglicy o swvm pobycie w Jugosławii

PLASTER

w szczególności u m łodzieży jugosło
w iańskiej. Na odcinku lin ii kolejow ej,
na k tó ry m pracow aliśm y, w ybudow a
no w ciągu 66 dni most o długości 300
m etrów “ .
„D rugą część naszego pobytu w Ju
gosławii spędziliśmy, podróżując po
k ra ju . Pięć d n i baw iliśm y w jednym
z pierwszorzędnych h o te li w D ubrovniku, w k tó ry m m ieszkaliśm y ra 
zem z ro botnikam i ko le jo w ym i i in n y 
m i pracow nikam i. Robotnicy ci spędza
l i wczasy w tymże hotelu.
Doświadczenia w Jugosław ii, oświad
czyli na zakończenie członkowie m ło 
dzieży angielskiej, napełniają naś u f
nością.“

N IE Z B Ę D N Y M O P A T R U N K IE M Minister tow. Skrzeszewski

Polska domaga się zwrotu Hansaplast
zagrabionych przez Niemców instalacji radiowych
i Leukoplast

P A R Y Ż, 27.8 (P A P ). W chw ili obecnej odbywa się tu konferencja
rzeczoznawców UNESCO, której za
daniem jest ustalenie technicznych
potrzeb w zakresie prasy, radia i f i l 
m u 12 k ra jó w najbardziej dotknię
tych przez wojnę.
Delegaci Polski okre ślili rozm iary
pomocy niezbędnej Polsce w zakresie
maszyn drukarskich, m ateriałów gra
licznych i fotograficznych. Ponadto
zgłosili oni żądanie zw ro tu przez

PRZYJĘCIE W MSZ
Nowomianowany poseł nadzwyczajny
i minister pełnomocny Meksyku w War
szawie dr Salvador R. Guzman w dniu
27 bm. złożył wizytę ministrowi spraw
zagranicznych
Zygmuntowi Modzelew
skiemu.

Niemców wywiezionych z P olski 677
tysięcy aparatów lam pow ych i 423
tysięcy detektorów, podkreślając, iż
Niem cy posiadają obecnie ponad 7
m ilionów aparatów odbiorczych, pod
czas, gdy Polska dysponuje zaledwie
547 tysiącami.
Delegacja polska domagała się ró w
nież zw ro tu instalacji fa b ry k P h ilip 
sa i Telefunken oraz instalacji pol
skich stacji nadawczych, wywiezio
nych przez Niemców.

Produkcji Państw* Fabryki
Chômiez* Farmac* d* Pebeco
w Poznaniu
Aptek! i D rogerie mogg zaopatrywać się
w Oddziałach i Pododdziałach C entrali Handlowej
Przem ysłu Chemicznego
2261
i ..

o zadaniach szkolnictwa na rok 1947/48

W dniu .26 bm. rozpoczęła się w gma
chu Ministerstwa Oświaty pod przewod
nictwem dr. St. Skrzeszewskiego kilku
dniowa konferencja kuratorów okręgów
szkolnych.

swe przemówienie wezwaniem, aby nad
chodzący rok szkolny stał się rokiem
przełomowym w zwycięskiej walce demo
kracji o duszę i postawę nauczyciela.

Minister Skrzeszewski omówi! szczegó
Iowo podstawowe zadania dla szkolnictwa
na rok szkolny 1947— 48. Spośród tych
zadań podkreślić należy: 1) uporządkowa
ne gospodarstwa szkolnego w szczególno
ści sieci szkół i przygotowanie planu roz
woju sieci zgodnie z planem rozwoju gos
podarki narodowej, uporządkowanie bazy
materialnej szkół, 2) dalsza troska o po
prawę bytu nauczyciela, 3) rozszerzenie i
pogłębienie ofensywy ideologicznej na ca
łym froncie oświatowym, 4) nowy styl,
reorganizacja i racjonalizacja pracy adfninistracji szkolnej. Minister zakończy! I

P o m o c z im o w a
Zapadła uchwa Rady M inistrów w
sprawie A k c ji Pomocy Zimowej
na
okres od 1.10.1947 do dnia 31.3.1948 t.
Akcją kierować będzie specjalnie po
wołany w tym celu „Centralny Kom i
tet A k c ji Pomocy Zim owej“ .
Realizacja zadań A k c ji Pomocy Z i
mowej została powierzona Centralne
mu Kom itetowi Opieki Społecznej, ogólny zaś nadzór i kierownictwo spra
wować będzie Ministerstwo Pracy I
.Opieki Społecznej,

Str. &

Wid dawał materiał wywiadowczy obcym ambasadom

i zebrał o zbrojne; interwencją przeciw Polsce
Dwunasty dzień procesu Niepokólczyckiego, M ierzw y i inn.

Dwunasty dzień procesu wypełniły zet&ania Franciszka Niepokólczyckiego, ko
ftiendanta głównego WiN od stycznia do
Października 1946 r „ tj. w okresie po
aresztowaniu płk. Rzepeckiego.
Niepokólczycki do zarzuconych mu czy
Pów przyznaje się częściowo, do winy —
Całkowicie. Opowiada o swym współ
udziale w 7-mioosobpwej grupie ofice
rów, która wśród 6.000 oficerów obo
zu w Woldenburgu miała się narażać na
izolację, za nawoływanie do powrotu.
Wróciwszy do kraju, Niepokólczycki na
Polecenie Sanojcy przejmuje organizację
>)Nie“ z siecią informacji, aparatem pro
Pagandy, łącznośicią i funduszami. Po
Pewnym czasie przyjmuje od Rzepeckie
?o stanowisko zastępcy komendanta ob
szaru Delegatury w Krakowie, a po pow
staniu WiN przeszedł do pracy w tej o r
ganizacji.

Kłopoty Niepokólczyckiego
Po aresztowaniu Rzepeckiego, na od
prawie w Poznanitr postanowiono pozo
stawić oskarżonego na obszarze południo
Wym. W styczniu 1946 r., gdy aresztowa
uy został ówczesny komendant główny
WiN „Sławbor“ — Niepokólczycki uwa
ża, iż winien utrzymać w swoich rękach
kierownictwo WiN w całym kraju. Czeka
Ua oficjalną decyzję w tej sprawie z Lon
uynu. Wobec zerwania dotychczasowej
sieci łączności z Londynem, NiepokólUzycki posyia do Londynu swoją emisar
łuszkę Irenę Spldau, daje jej fotomsterial
informacyjny i przekazuje ustny raport
0 sytuacji. Z takim samym raportem w y
syła następnie pułkownika Rołewicza i
'nne ekipy, ale — jak twierdzi — nie
utrzyma! żadnej odpowiedzi. Mimo to w
dalszym ciągu kieruje on pracą WiN.
, O wysyłaniu przez jego łudzi raportów
informacyjnych do Andersa, dowiedział
się — jak twierdzi osk. Niepokólczycki
*7- w śledztwie.
Zbierana w terenie informacja nosiła —
baniem oskarżonego — charakter politycz
ny. Nadsyłane mu z terenu materiały woj
skowe i spisy członków PPR — Niepokoi
j-zycki nazywa obecnie „kłopotem w ro
bocie sztabowej“ . Podkreśla, że w rapor
lach ZNAJDOWAŁY SIĘ WIADOMO
ŚCI STANOWIĄCE NARUSZENIE TA
JEMNICY WOJSKOWEJ, tłumaczy to
jednak „okupacyjnym wynikiem“ . „M oją
"Winą jest — dodaje Niepokólczycki — że
oie dałem rady wyplenić do szczętu ten
dencje do zbierania wiadomości o charak
terze wojskowym, z naruszeniem tajemni
cy wojskowej“ .

Niepokólczycki uzasadni«
porozumienie z UPA
t kontakty z ambasadami
obcych państw
Propaganda WiN nosiła w pierwszym
okresie charakter propagandy szeptanej,
kotem przyszła kolej na akcję „O “ . Ja
ko materiał do propagandy SŁUŻYŁY
M. INN. SFAŁSZOWANE KOM UNIKA
TY KC PPR oraz sfabrykowana przez
WiN broszurka rzekomych PPS-owców.
"o dłuższym namyśle oskarżony zgodził
j“i? wydrukować i rozesłać „List do M i
kołajczyka“ .
Niepokólczycki polecił Strzałkowskiemu
NAWIĄZAĆ KONTAKT Z UPA. Celem
*ej współpracy — tłumaczy oskarżony
oądowi — miało rzekomo być zapobieże
b>e wyrzynaniu ludności polskiej. Oskar
2enie z tytułu tego kontaktu, uważa Nie
Ppkólczycki za najboleśniejsze dla sie?ję. „Porozumienia z UPA — twierdzi
Niepokólczycki — nie kazałem zawie
ść. Niemniej był to błąd polityczny du
żej miary“ .
. Niepokólczycki wspomina dalej o konlektach z obcymi ambasadami, zapewnia
Przy tym, że były one mu potrzebne —
tylko dla łączności z oddziałem V I w Lon
dynie. Wiadomo mu jednak, że Strzałkow
ski przekazał do pewnej ambasady szefeg materiałów tzw. „specjalne opracowa
Ple dla zagranicy“ było przeznaczone tył
*0 dla oskarżonego (!) i — zdaniem jego
■**- nie mogło pójść przez ambasadę.
Materiał ten miał Niepokólczycki prze
kazać sam. Oskarżony wie, że Kwieciń
ski (szef obszaru WiN) porozumiewał
% z jedną z obcych ambasad.

Ten również „chciał*1
rozładować „Las“
.Oskarżony powraca jeszcze do zagad•bJenia „Lasu“ i utrzymuje, iż był za jego rozładowaniem. „Las“ to rezutat błę.
dów popełnionych na skutek niewyraź
nych rozkazów: kierownictwa AK.
Przechodząc do omówienia sprawy sto
St>nku do PSL, Niepokólczycki mówi:
•'Wiedziałem, że ludzie z WiN i PSL zbie
*Pją się razem, wymieniają poglądy i
dlatego kiedy poszczególni podwładni
Wychodzili do mnie z wnioskiem o
Współpracę a! PSL, ja zgodziłem się“ .
Kończąc swe Wyjaśnienia, Niepokóic*ycki oświadcza, że bierze >na siebie od™wledzialność za całą działalność WiN
1x1 momentu przejęcia tej organizacji na
Początku 1946 roku.

Oskarżonemu
imiło przyznawać się
do szpiegostwa
tępują pytania prokuratora,
ar żony Niepokólczycki wyjaśnia w
dedzi. że w rzeczywistością zdarza! wśród wiadomości zbieranych
wywiad również WIADOMOŚCI
IARAKTERZE WOJSKOWYM. Wy
polityczny miał dać obraz stosunwewnętrznych w partiach oraz iluać „ogólne przejawy działalności
: bezpieczeństwa“ .

Prok.: Czy i W jakim zakresie prowa
dzony był wywiad gospodarczy?
Osk.: Były to rzeczy urywkowe. Dane
takie poleciłem wyłączyć ze sprawozda
nia specjalnego, które miało pójść przez
obcą ambasadę. Znając Anglosasów ro
zumiałem, je zechcą uszczknąć coś dla
siebie, a nie d i ciałem, by skorzysta! z
tych materiałów obcy wywiad.
Prok.: Ale oskarżony dopuszczał, żeby
obcy wywiad korzystał z wiadomości^polityczńych?
Osk.: TAK. MIELIŚMY ZAM IAR PO
INFORMOWAĆ O SYTUACJI POLI
TYCZNEJ W POLSCE, ALE TYLKO
ANGLOSASÓW. (na sala wyraźne poru
szenie).
Prokurator wykazuje, że ocena przez
oskarżonego materiałów wywiadu gos
podarczego — jako urywkowych i nie
dających obrazu sytuacji jest niesłuszna.
Przypomina dane wywiadu już cytowa
ne w czasie przewodu sądowego, obej
mujące bardzo rozległy zakres zagad
nień.
Oskarżony przyznaje, że przypuszcza!
nie widział j czytał te dane.
Prok.: Czy uchybienia ze strony kontr
wywiadu były przedmiotem uwag ze
strony oskarżonego?
Oęk.: Dawałem raz czy dwa razy
wskazówki Strzałkowskiemu, ale nie od
niosło to skutku. Aparat Strzałkowskie
go nadal podawał wiadomości z zakresu
kontrwywiadu.
Prok.: Dlaczego w drugiej polewie
1945 r. siatka BW (Brygad Wywiadow
czych) w obszarze {Południowym sporzą
dzała kartoteki funkcjonariuszy Bezpie
czeństwa z różnymi uwagami?
Oskarżony tłumaczy się, że Strzałkow
ski nie meldował mu o takich faktach.

Fotograficzne materiały
wywiadowcze
Prok.: Czy ktoś z podwładnych oskar
żonego nie wysuwał zastrzeżeń, że w y 
wiad WiN sprzedaje się obcemu wywia
dowi?
Osk.: Nie przypominam sobie.

Osk.: Z wiosną 1946 r. w czasie jednej
Osk.: TAK.
z odpraw „Ludwik“ oświadczył mi, że
Prok.: A co oskarżony wie o przesyła
niu do PSL materiałów z siatki wywia
przesyła komuś z PSL nasze materiały,
Prok.: To kwestia stosunków s PSL dowczej StrzaIkowsk,eg»?
była tematem odpraw?
Osk.: WIEM, ŻE MATER” *’
■ BY

Im p r e s ; e
Z procesu kr ak o w s k ie g o
Posiedzenie

wczorajsze

ŁY PRZESYŁANE. Meldował mi o tym
Strzałkowski.
Ścieżki do WinN do pana prezesa
Prok.: Jaką rolę w stosunku do PSL
odegrała Jamna Oszast.
Osk.: Na polecenie mojego zastępcy
płk. Rołewicza NAW IĄZYW AŁA ONA
KONTAKT POMIĘDZY WiN A KIMŚ
Z NACZELNEGO KOMITETU WYKO
NAWCZEGO PSL.
Prok.: Jakie dał jej polecenie płk Rolewicz?
Osk.: Jak mnie później mówił, chciał
nawiązać kontakt z NKW PSL_ celem
przekazywania pewnych materiałów.
Prok.: Komu miaiy być te materiały
przekazane?

W środę Sąd przystąpił do przesłu
chania ostatniego z oskarżonych, komen
danta głównego W iN , p łk. Niepokól
czyckiego. Niepokólczycki mówi powoli,
ostrożnie z namysłem. B ro n i swych pod
komendnyćh uporczywie, bagatelizując
np. rolę Karczmarczyka.
Przez cały dzień środowy ani jednym
słowem nie określił swego stosunku do
zasadniczych wytycznych p o lity k i W iN ,
lub też do nowej rzeczywistości pol
skiej.
A le $ drugiej strony Niepokólczycki,
poĄobny pod tym względem do S trzał
kowskiego, lub do oskarżonych z proce
su Rzepeckiego w Warszawie, nie u k ry 
wa prawie nic. Oczywiste — retusze
są — p rz y omawianiu stosunku do UPA
np., lub sprawy „ka rto te ki Muncha” ,
p rzy rzeczach dla W iN najdrażliw 
szych i najbardziej przykrych. A le poza
tym Niepokólczycki zeznaje konkretnie,
precyzyjnie, bez wykrętów. Zeznania je
go rzucają światło na szereg momentów,
mało dotąd oświetlonych w rozprawie.
★
Po raz pierwszy na tym procesie wy
pływ a nazwa „ szóstki” — oddziału lon
dyńskiego sztabu Bom-Komorowskiego.
nUważałem się za podwładnego „szósi
k i” — oświadcza Niepokólczycki.
Jest to — ia swej prostolinijności —
nowy moment całego kompleksu W iN .
Dotąd winowajcy zapewniali zawsze, że
zasadniczo oderwali się od londyńskiej
emigracji. Niepokólczycki nie p o lity k ,
a oficer, mało wprawny, je ś li idzie o
Sofistyczne wykrętasy, rąbnął „kawę na
lawę” , rąbnął — z dokładnym adresem.
Za morderstwa band winowskich, za
wywiad ¿Liceum” , ,J.zb K o n tro li” i
wszelkich innych siatek winowskich, za
szkodniczą robotę, uprawianą przez
W iN , odpowiedzialni są nie tylko ci, któ
rzy ją ro b ili bezpośrednio tu, w kraju.
Odpowiedzialni są również panowie z
Londynu, panowie z „ szóstego oddziału”
sztabu Bora-Komorowskiego i ich moco
dawcy. Czy trzeba nam przypominać, że
„szóstka” p. p łk. Bokszczanina, organi
zująca w Polsce bandy skrytobójców i
szajki szpiegowskie, urzęduje sobie w
Londynie, nie na tra fia ją c na żadne
przeszkody ze strony b ry ty js k ie j, u trzy
m ającej poprawne stosunki dyploma
tyczne z Rządem Rzeczypospolitej.
*

Prok.: Czy we Wszystkich siatkach
znajdowały się „niepotrzebne“ wiadomo
ści z zakresu'wywiadu wojskowego, go
spodarczego i kontrwywiadu?
Osk.: Tak, Od czasu -do czasu.
Prok.:
Gzy materiały odchodziły za
granicę w tej formie, w' jakiej napływaiy od obszaru?
Osk.: Tak, choć niekiedy pewne rze
czy sam odrzucałem.
Prok.: Gzy były wypadki, żeby mate
riał szpiegowski, a więc z zakresu w y 
wiadu wojskowego, gospodarczego lub
kontrwywiadu poszedł .zagranicę?
Osk.: Możliwe.
Prok.: Czy oskarżony dał polecenie ob
szarom, między innymi Kwiecińskiemu,
żeby przysyła! od razu materiał sfoto
grafowany?
Osk.: Tak.
Prok.: Jak więc oskarżony mógł w y
łączać materia! szpiegowski z fotomaterialu?
Osk.: Tego nie mogłem robić.
Prok.: Oskarżony rozumiał, że tajne
materiały znajdą się zagranicą w warun
kach, kiedy obcy wywiad mógł z nich ko
rzystać?
Osk.: (zmieszany) TAK — to znaczy
„szóstka“ , oddział V I sztabu w Londynie.
Prok.: ALE PRZECIEŻ M ATERIAŁY
TlE SZŁY PRZEZ AMBASADĘ?
Osk.: TAK,
Prok.: Czy więc oskarżony świadom
Zeznania Niepokólczyckiego rzucają
był tego i godził się na to, że materiały też interesujące światło na stosunek w i
takie muszą się znaleźć w ręku obcego
nowskich wyższych oficerów do genera
wywiadu?
ła Andersa. Pułkownicy nie lubią AnOskarżony daje wymijającą odpowiedź.
'dersa nie dlatego, że jest on faszystą,
Dobrane towarzystwo:
To im nie przeszkadza. Nie lubią go, bo
i on — zaledwie dowódca korpusu — chce
UPA - WiN - PSL
komenderować nim i, uważającymi się za
Po szeregu pytań, dotyczących współ
pracy oskarżonego ze Strzałkowskim podwładnych jedynie Sztabu Głównego
oraz z siatką jego wywiadu, prokurator Bora. Nie lubią go — ja k w yraził się
zada je pytania, zmierzające do wyjaśnie Niepokólczycki — ze względu na hie
nia kontaktów łączących WiN ź UPA,
rarchię służbową, do któ re j naruszania
wobec tego, że oskarżony twierdził, iż
zasadniczym powodem, dla którego WiiN Anders jest aż nadto skłonny.
Moment drugi, zasługujący tu m u nawiązywał łączność z UPA b y ła ' chęć
zapobieżenia dalszemu mordowaniu lud wagę, to stosunek s z ó s tk i” do W iN .
ności polskiej przez terrorystyczne bandy
Niepokólczycki czekał na pieniądze, któ
ukraińskie.
re nie przychodziły. Zamiast nich p rzy
Prok.: Czy oskarżony wyobraża so
bie wejście w porozumienie z Niemcami, chodziły wieści o zamierzonej ponoć li
celem zaprzestań’» przez nich uprawiania kw idacji W iN , a przede wszystkim— l i 
terroru?
kw idacji samego — Niepokólczyckiego.
Czy to znaczy, że „szóstka” zrezygno
Ósk.: Tego sobie me wyobrażałem.
Prok.: A jak wobec tego oskarżony wała z roboty w k ra ju ?
uważał to za możliwe w stosunku do
Wszystko, co mówi Niepokólczycki,
UPA?
zdaje się temu przeczyć. Wygląda, że
Oskarżony niejasno tłumaczy, że na
wiązywanie kontaktów z UPA traktował „szóstka” postawiła tylko krzyżyk na
jako próbę... odwołania się do Judzkich danej obsadzie W iN , uważając ją za
uczuć poszczególnych mOłojców — do zbyt rozkompirowaną i postanowiła
wódców biahd.
przejść do innych fo rm akcji.
W toku dalszego przesłuchania pada
W ywiad in s p ira c ji wysunął się jesz
pytanie prokuratora:
cze bardziej na pierwszy plan te j p rzy
Oskarżony słyszał z jaką abominacją
wyrażał się Mierzwa o oskarżonym 1 je szłej roboty p łk . Bokszczanina.
*
go kolegach, czy oskarżonemu jest tak
samo przykro, jak Mierzwie — sie
Stosunek W iN do obcych ambasad —
dzieć tuż obok niego na lawie oskarżo to dalszy p u n kt oraz pierwszy, w yjaś
nych?
niany tak dobitnie w toku obecnego pro
Oskarżony po chwili milczenia niejasno
i z wahaniem mówi, że dopiero ostatnio cesu. To ju ż sprawa nie por. Thonesck,
zorientował się w jak W IELKIM rozmia czy jakiejś przypadkowej przysługi, od
rze występuje powiązane WiN 7 PSL.
danej te j czy in nej obcej ambasadzie.
Prok.: Kiedy „Ludw ik“ mówi} oskarżo To sprawa zasadnicza.
nemu o przesyłaniu materiału do PSL?

Obce ambasady — wyjaśnia Niepokól
czycki — to dla niego coś w rodzaju
s k rz y n e k pocztowych” do s z ó s tk i”
p łk . Bokszczanina. Oczywista— każdy li
stonosz bierze opłatę za doręczenie li
stu dla obcych ambasad. Taką opłatą są
inform acje, zawarte w listach do
„szóstki” .
— Wiedziałem — mówi Niepokólczy
cki — że choćbym nie wiem ja k zapie
czętował kopertę, Anglosasi przeczytają
je j zawartość, ale my chcieliśmy in fo r
mować Anglosasów o danych naszego
wywiadu politycznego.
Dodamy nawiasem, że w praktyce do
Anglosasów szły dane nie tylko p o li
tyczne, ale i wojskowe i gospodarcze.
Nie w tym jednak tkw i sedno sprawy.
Rzecz najważniejsza to pytanie, co ro
biła z otrzymanymi przez nią danymi
londyńska szóstka” ? K to otrzymywał
je od n ie j po „ przepracowaniu” t P rzy
pom nijm y, że ta „szóstka” pracuje od
lat za pieniądze określonych instytucji,
które nie lubią bynajm niej wyrzucać go
tów ki za okno.
Dostarczanie
danych
wojskowych
„szóstce” , czy p. Borowi-Komorowskiemu — to w praktyce dostarczanie ich
obcemu wyuńadowi.
*
Zeznania Niepokólczyckiego oświetla
ją po nowemu i pewien mement stosun
ku W iN do P SL.
Niepokólczycki kładzie główny nacisk
na zrastanie się W iN i P S L w teren.
nLudzie spotykali się, wym ieniali po
glądy, dążyli do współpracy — mówi —
nie mogłem więc odmówić na to swej
zgody” . Jest w tym trochę chęci zama
zywania własnej ro li w te j sprawie. Jest
trochę obawy przed konkurencją mikołajczykowców, dążących do hegemonii w
obozie reakcji. Ale jest i sporo prawdy.
W terenie, w działalności praktycz
nej zanikały różnice, zacierały się gra
nice między W iN a PSL. Terenowi winowcy i terenowi peeselowcy nie w i
dzieli różnicy między obu organizacja
mi, p a rli do zacieśnienia współpracy
między nimi.
Czy było by to możliwe bez wspólno
ty ideologicznej W iN i PSL? Bez te j
wspólnej bazy, która była dlań walką
przeciwko demokracji polskiej.
*
Jaskrawym przykładem te j wspólnoty
ideowej był stosunek do wyborów w
Polsce.
Z in icja tyw y W iN , podziemny komi
tet porozumiewawczy złożył do ONZ me
moridł, domagający się interw encji ob
cych mocarstw -w Polsce, pełen oszczerstw pod adresem demokracji p o l
skiej i W ojska Polskiego.
W tym samym czasie p. M ikołajczyk
przedłożył to samo Ż Ą D A N IU w wy
wiadzie, udzielonym zagranicznym dzień
nikarzom również przy akompaniamen
cie oszczerstw pod adresem demokracji
polskiej. To się nazywa synchronizacja
działania podziemnej i legalnej reakcji
w Polsce.
*
W czasie zeznań Niepokólczyckiego
jest jedna chwila, kiedy oskarżony jest
wyraźnie zakłopotany: kiedy mowa o
sfałszowanych komunikatach P PR i po
sługiwaniu się prowokacją w propagan
dzie W iN .
„J a o tym wiedziałem, ale tym się nie
zajmowałem — mówi Niepokólczycki.—
To ro b ił m ój zastępco, spec od propa
gandy. On mówił, że w propagandzie
dopuszczalne są różne chwyty” .
Widać, że Niepokólczycki czuje się
nieswojo, że to „propagandowe łajdac
two” krępuje go mocno.
Nie tylko W iN operował fałszywym i
kartami. Wskażmy tylko sprawę Scibiorka... T ylko — nie przypominamy
sobie, aby pewien poseł P S L i pewien
publicysta P S L okazali tyle zakłopota
nia, co dziś Niepokólczycki, gdy ich wte
dy złapano na .gorącym, uczynku oszczercsego kłamstwa.

Osk.: „Śliwie“ .
Prok.: A co miał z nimi zrobić „Ś li
wa“ ?
Osk.: „Śliwa“ M IA Ł JE DAC PREZE
SOWi NKW PSL.
Prok.: Szy Janina Oszast w czasie na
wiązywania kontaktu ze „Śliwą“ byia
rzeczywistym członkiem WiN?
Osk.: Tak.
Prok:. Co miaio oznaczać wydane
przez oskarżonego w lutym 1946 r. zarzą
ozenie, aby powiadomić PSL, że materia
ły dostarczane przez siatkę Strzałkowskie
go pochodzą z tego samego źródła?
Osk.: Stwierdziłem, że ludzie z PSL
różnym sposobem do nas podchodzą i że
pod wpływem tych rozmów nasi ¡udzie
zaczynają im dawać materiały. Daiem
więc to zarządzenie. ABY NIE DE
ZORIENTOWAĆ NKW PSL od kogo te
materiały pochodzą,
Prok.: Dla kogo w NKW PSL te ma
teriały były przeznaczone?

Gośeie włoscy
Przybyłym do Polski przywódcom So
cjalistycznej Partia Włoch, tow. tow.
Piętro Nenrti I Lefeo Basso, towarzyszyć
będzie podczas ich pobytu w naszym
kraju przyjazne uczucie całej kłasy ro
botniczej.
!
C5 dwaj wybitni przywódcy robotniczy
Włoch, mają za sobą piękne karty walki
z faszyzmem. Są oni zdecydowanymi
zwolennikami i bojownikami jedności ro
botniczej. Są wypróbowanymi przyja
ciółmi Polski.
Przyjazd k h do naszego kraju podyk
towany był pragnieniem zapoznania się
z pracą przy odbudowie naszego kraju,
z wysiłkiem naszych robotników. Goście
zwiedzą cały szereg miast i ośrodków
przemysłowych, zwiedzą również Mu
zeum Martyrologii Polskiej w Oświęci
miu, gdzie zginęła córka tow. Nenni‘ego.
Poza tym goście włoscy pragną się
zapoznać z pracą swej bratniej Polskiej
PartB Socjalistycznej.
Podczas pobytu
w Polsce uczestniczyć będą w wielkim
wiecu PPS w Poznaniu i zwiedzą Socja
listyczny Ośrodek Szkoleniowy
OM
TUR w Otwocku.
Wybitni
przywódcy
Socjalistycznej
Partii Włoch — chociaż przybyli do Pol
ski na zaproszenie CKW PPS — będą
gośćmi całej kiasy robotniczej Polski, bę
clą otoczeni serdecznością ze strony ca
łego społeczeństwa.

„Orientacja anglosaska ‘

Osk.: Wiedzieli o tym ludzie, którzy je
Rozpowszechnionemu temu określeniu
dostarczali. Ja sobie dokiadnie nie przy
pominam. Traktowałem to bezosobowo. poświęca wczorajsza „ Rzeczpospolita”
Na zakończenie dialogu z oskarżonym artykuł, godny uwagi. Gazeta pisze:
na temat PSL, prokurator nawiązując
Straszy w Polsce taw. orlenacja aa
do wczorajszych zeznań osk. Mierzwy
glosaska. Znam y je j form y i przeja
stwierdza: „Widzę, że oskarżony jest
bardziej rycerski niż jego sąsiad z ławy
wy, .Wiemy, w jakich sferach jest
oskarżonych“ .
rozpowszechniona Znajdujem y ją w
przychwyconej przez władze doku
Jak WiN i PSL wyobrażały
m entacji szpiegowskiego podziemia,
sobie wolne wybory
w składanych przed sądami Rzeczy
pospolitej zeznaniach jego działaczy.
Dalsze pytania prokuratora związane
są z kombinacjami politycznymi WiN w
Słyszymy ją w płotce bulwersującej
okresie przedwyborczym "w kraju.
Ciemnogród — od czarnogiełdziarza
Prok.: Jak WiN wyobrażał sobie wybo
do profesora uniwersytetu. Przezie
ry w perspektywie swych możliwości?
ra z każdej alu zji „Tygodnika Po
Osk.: Myśmy sobie powiedzieli, że zro
wszechnego", z każdego tytułu w
bimy wszystko, aby przeprowadzić agita
„Gazecie Ludowej“. Wzdychają do
cję na rzecz PSL, na które WiN postawił.
anglosaskiego ładu — obok szpie
Prok.: Czy obliczaliście, że stawka na
gów, spekulantów i oszustów podat
PSL jest realna. Czy liczyliście jeszcze
na coś innego?
kowych — publicyści i essayiści f i
lozofujący na użytek Bęcwalskieh o
Osk.: Przeprowadzone pnsere mnie obli
czeiTte naszych sił było RACZEJ PESY
personalizmie, o suwerennych pra
MISTYCZNE. Liczyliśmy jeszcze na inne
wach jednostki, o autonomii ducha,
siły, jak memoriały do ONZ, w których
Sycona judaszowymi dolarami, pę
chodziło nam o wywołanie INTERWEN
CJI DYPLOMATYCZNEJ.
czniejąca głupotą a jakże często brze
mienna w zbrodnię, mózgi niektó
Prok.: Jak miała wyglądać ta interwen
cja dyplomatyczna?
rych ludzi w Polsce zamracza jak
Osk.: PRZEPROWADZENIE WYBO
haszysz orientacja anglosaska. Czy
RÓW POD KONTROLĄ OBCYCH MO
aby naprawdę anglosaska?
CARSTW.
A itto r stawia konkretne pytanie: o ja
Z następnych odpowiedzi oskarżonego
wynika, że memoriały WiN-u do ONZ kie wzory chodzi? 0 jaką p o litykę f 0
miaiy być wysiane przez ambasadę ame jakich ludzi? I odpowiada:
rykańską.
Niech nam nie wm awiają „persaProk.: Jaka była treść memoriału?
naliści“ x „Tygodnika Powszechne
Osk.: To było przedstawienie ogólnej
go“ i „demokraci“ z „Gazety Ludo
sytuacji politycznej w Polsce. Jako wnio
w ej“, że tak samo kochaliby Anglię
sek i ostateczne zadanie,wysuwano kon
i Stany Zjednoczone, gdyby tam tej
trolę wyborów w Polscei.
sze rządy prowadziły politykę inną,
Prokurator cytuje fragment <z memo
niż obecna, gdyby anglosaski „styl
riału, domagający się PRZYSŁANIA DO
życia“ reprezentowali Indzie inni, niż
POLSKI ODDZIAŁÓW WOJSKOWYCH.
Dalsze cytowane przez prokuratora fra
Bevin i C hurchill, niż Hoover, M ar
gmenty memoriału zawierają momenty
shall i Spelman. Bo wtedy to, co się
szkalujące Wojsko Polskie.
nazywa anglosaskim stylem życia,
wyglądałoby zgoła inaczej i bardzo
Dolary x Londynu
a
bardzo nie podobałoby się profe
Następne pytania prokuratora dotyczą
sorowi Ralskiemu, redaktorowi Bucz
źródeł środków finansowych WiN.
kowi i księdzu M istatow i. N ie podo
Prok.: Na jakie środki finansowe liczy!
bałoby się im tak samo, ja k nie po
oskarżony z Londynu?
doba się im styl życia nowej Polski.
Osk.: Obliczałem na jakieś 30.000 dola
Zresztą nie płynęłyby wtedy dolary
rów miesięcznie.
na antypolską robotę.
Prok.:: Kto był autorem fałszywych
To, co się dziś w Polsce nazywa
i prowokacyjnych materiałów z „aikcja
O“ ,KTÓRE ZOSTAŁY WŁĄCZONE, JA
orientacją anglosaską — to nie jest
KO ZAŁĄCZNIKI DO MEMORIAŁU
orientacja na naród angielski i ame
SKIEROWANEGO DO ONZ?
rykański, na wolnościowe, demokra
Osk.: Obszar połudńowy.
tyczne i postępowe pierw iastki w uProk.: Czy ta okoliczność, że były to
myslowości tych narodów, na ich
dokumenty fałszowane i służące do pro
świetne tradycje kulturalne i poli
wokacji nie odstręczała was od teh za
tyczne. To orientacja na większych i
stosowania?
mniejszych Cavendish - Bentincków
Osk.: TO BYŁ TRICK PROPAGAN
i Blis Lane‘ów, to tęsknota do roli
DY.
„tubylców" w kraju, obróconym w
Prok.:
Kiedy oskarżony przekazał
kolonię Dolara. To —- przede wszyst
Kwiecińskiemu fałszywe instrukcje KC
kim — orientacja na te czynniki an
PPR?
glosaskie, któ re za najbardziej dziś
Osk.: W maju 1946 r,
aktualny i naczelny cel swej polity
Prok.: Czy oskarżony wiedział, że by
k i europejskiej staw iają sobie od
ły one wysłane jako załącznik do mate
riału skierowanego do ONZ?
budowę niemieckiego im perializm u.
Że tego rodzaju „ orientacja anglosa
Osk.: Dowiedziałem się o tym po fak
cie, bowiem Kwieciński wysłał je bez ska” — a tak przecież jest ona rozumie,
porozumienia ze mną.
na przez bohaterów podziemia i P S L —
Po tych odpowiedziach oskarżonego,
jest sprzeczna z podstawowymi intere
Sąd ogiosił przerwę do dnia następnego,
sami
Polski nie ma potrzeby udowad-.
w którym zeznawać będzie w dalszym
płat. Ta jest. dostatecznie jasne.
ciągu oskarżony, Niepokólczycki.
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Ekshumacja zwłok powstańców

w miejskich domach wypoczynkowych

PROGNOZA
N A D Z IE Ń 28 S IE R P N IA BR.
W dzielnicach południow ych i w
górach zachmurzenie zmienne z zani [
kającym i opadami pochodzenia b u - 1
rzowego.
¡tO W
Na pozostałym obszarze na ogół
dość
„ , pogodnie
.
z możliwością wzrostu
Przedwczoraj pow róciła do Warsza
c *-m u zema w ciągu dnia 1 opaaow w y - delegacja Stołecznej Rady N aroprzelotnych na wschodzie kra ju .
dowej, która odbyta przegląd szereTemperatura w ciągu dnia od 17 st. ;
do 25 st. Um iarkowane w ia try pół
nocne i północno - wschodnie.

n fo rm u je n a s w ic e p r z e w o d n ic z ą c y S R N
W. G r o d z i c k i

2\ie woino tracić czasu

wawczej.
Oprócz
w y k w a lifik o w a ; nych w ychowawców w Bąsaku opieku je się wczasowiczami ok. 30 m łoi dych przodow ników , przeszkolonych
i na specjalnych kursach. W edług opi: n ii przedstawicieli SRN, przodow ni
cy ci nie p otrafią sprostać swoim obowiązkom.

i

Ani jednej skargi
Że t>u~.no jest dostać się na wyżsuczelnię, a specjalnie na niektóre wy
Drugą z ko le i zwiedzoną miejsco
działy, ja k na meaycynę, stomatologię,
wością była Łeba, gdzie mieści się
czy politechnikę — wiedzą dobrze zain
dom w ypoczynkow y d la dorosłych.
teresowani. Drąga do uniwersytetu na
1W tej osadzie ryb a ckie j (w yją tko w o
jeżona jest najrozmaitszymi przeszko
: pięknie położonej), w czasie jednego
dami, a więc kolejno: protekcja, papiei
i turnusu przebywa około 200 pracow
ki, a icreszcie egzamin konkursowy. SU
n ikó w m iejskich. K w a te ru ją oni w
sunkowo łatwo jest przeskoczyć wszysr,-'
\ drew nianym , ale bardzo solidnym ba
kie te przeszkody kandydatom, rekruta- .
| raku, w ybudow anym w ty m roku
jącym się ze środowisk wolnych zawo- j
nad brzegiem morza.
dów, ewentualnie inicja tyw y prywatnej.
Poza ty m kilkanaście pokojów w y 
O wiele trudniejsza jest sprawa mło- j
n a jął ostatnio Zarząd M ie jski w plęk
dzieży robotniczej, młodzieży, która po- j
nym pałacu magnata niemieckiego,
położonym ty ż nad samym morzem.
za pracą zarobkową, zajęta jest dzia
łalnością społeczną. Młodzież ta nie ma
I — I tu ta j w a ru n k i lokalow e oraz
poziom w yżyw ienia są bardzo dobre
możliwości odpowiedniego przygotowa
— m ów i tow. G rodzicki. — Nie sły
nia się do egzaminu konkursowego.
W IK T O R G R O D Z IC K I
szeliśmy dosłownie ani jednej skar
Dlatego też zarządzenie Ministerstwa
gi od wczasowiczów.
Oświaty o zwolnieniu z egzaminów kan
gu
m
iejskich
domów
w
ypoczynko
dydatów, zasłujonuch w walkach o wy
Dziecięcy raj
zwolenie, lub pracujących przy odbudo wych. Z ram ienia P rezydium SRN
wie kraju, jest kroketn naprzód w pro w zię li udział przew. Sankowski, wice
w
Obornikach
cesie demokratyzacji szkolnictwa wyż przew. G rodzicki i ob. Pietrasz, oraz
przedstawiciele
W
ydziału
Wczasów
W
d
ru
g
ie
j
turze lu s tra c ji na D o l
szego.
ob. ob. V eytland i M iłobędzka.
nym Śląsku delegacja zw iedziła w
Jednakże, ja k dotychczas, stosunko
Chcąc się dowiedzieć o w ynikach pierwszym rzędzie dom w ypoczynko
wo mało młodzieży robotniczej zgłasza lustracji, prosim y o inform acje wice ! w y dla uczniów szkół powszechnych
się po wymagane zaświadczenie do przewód, tow. Grodzickiego.
j w Obornikach. D zieciarnia zamieszZwiązków Zawodowych. Czyżby mło
— Objazd nasz podzieliliśm y na ’ k ^ je tu w ogrom nym parku, w sieddzież nie chciała się nadal kształcić f Na
dw ie tu ry — mówi tow. Grodzicki.— i m iu w illa c h , któ re noszą nazwy dziel
pewno tak. Jesteśmy przekonani, że
W pierwszej zw iedziliśm y domy w y - i nic W arszawy, ja k np. M okotów,
większość młodzieży, pracującej spo
poczynkowe na W ybrzeżu, w d ru g ie j I »Stare M iasto“ itp. W czasie jednego
łecznie, nie wie o przysługującym je j
— miejscowości na terenie Dolnego i turnusu przebyw a tu ta j ok. 500 dzieprzyw ileju, a wobec tego z niego nie
ci w w ie k u 7 — 14 lat.
Śląska,
korzysta.
W yżyw ienie jest doskonałe. K ie Na
pierwszy
ogień
poszedł
dom
Do kogo należy propagowanie tej
ro w n ictw o dom u posiada tu własną
wypoczynkow
y
dla
młodzieży
szkół
sprawy, a przede wszystkim dokładne
hodowlę św iń oraz ogród w arzyw ny,
poinformowanie młodzieży społecznie za średnich i licealnych w Bąsaku nad dzięki czemu jedzenia jest aż nadto.
awansowanej. Zadanie to należy przede morzem. Przez miesięczny turnus
wszystkim do organizacji społecznych, przew ija się przeciętnie ok. 300 ucz
niów.
Frecz z tym świństwem/
związków i p a rtii politycznych.
M łodzi wczasowicze m ają tu dosko
Konkretnie — czy K om itety D zielni
cowe naszej P a rtii zainteresowały się nałe kw a te ry w dw u domach, daw
KSIÇ6ARNM
kandydatami do wyższych uczelniT Czy nych rezydencjach niem ieckiej śmie
zainteresowały się młodzieżą robotniczą, ta n k i tow arzyskiej.
— Zarówno kw a te ry, ja k 1 w yży
która pragnie kontynuować swoje wy
kształcenie. Jak
dotychczas — zbyt wienie — stwierdza tow. G rodzicki
— są tu bez zarzutu. Pięć posiłków
słabo.
Wiemy o tym, że niemal w żadnej fa  dziennie jest ta k o b fitych t pożyw
bryce warszawskiej odpowiednie okólni nych, że przeciętnie dzieciom p rzy
k i i wskazania nie zostały wywieszone. byw a od 2 do 6 kg. w czasie tu r 
Przez pięć długich lat zmuszeni byliś
Termin jest krótki. Pozostaje jeszcze nusu.
my
oglądać na wystawach księgarskich
niewiele czasu do rozpoczęcia roku uni
Jedyne zastrzeżenia, ja k ie nasunę
wersyteckiego. Nie wolno tracić czasu. ła lustracja, dotyczą strony w ycho- wypociny hitlerowskiej propagandy. H o
norowe miejsca zajmowała zwykle biblia
niemiecka — „M e in K a m p f” H itle ra w
złotej oprawie, z umieszczoną w rogu
W związku ze zbliżającą się akcją wyborczą do Rad Zakładowych
okładki swastyką.
oraz mężów zaufania, w Warszawskiej Radzie Związków Zawodowych
Jak się musi dziwić ( i to niem iłej
przy ul. Nowy Zjazd N r 1 odbędzie się w dniu 28.8. 1947 r. o godz.
przechodzień warszawski, oglądając dziś
10 konferencja, na którą winni przybyć przewodniczący lub sekreta
„M e in K a m p f” na honorowym miejscu
rze Zarządów Głównych Związków Zawodowych, które posiadają swoje
wystawy księgarskiej na Nowym Świę
siedziby w Warszawie, kierownicy t Wydziałów
Kulturalno - Oświato
wych tych Zarządów, przewodniczący Zarządów Oddziałów Stołecznych
cie pod 12. Pietyzm dla hitlerowskiej
i przewodniczący Rad Zakładowych większych zakładów pracy m. ot.
„ lite ra tu ry” t Chyba tylko nieuwaga, a
Warszawy.
raczej gruby nietakt.

u i

S3™

UW AGA, Z W IĄ Z K O W C Y !

Za mało
O górki

r y b d la

stolicy

czys p e k u l a c j a ?

backie na dalekie wody morskie W celu
dokonania połowów.
W związku z podniesieniem się kosz
tów połowów, robocizny itp., ceny na
ryby w' zbliżającym się sezonie jesien
nym nieznacznie wzrosną. I tak, Dyrek
cja Centrali Rybnej przewiduje, że śred
nia hurtowa roczna cena np. karpia w y
nosić będzie 150 zł, detaliczna zaś —
będzie się wahać w granicach 250 zł za
W CENTRALI RYBNEJ
kg. Karp jest najdroższą rybą. Dorsze
Centrala Rybna w Warszawie dyspo i inne gatunki są odpowiednio tańsze
nuje wystarczającą ilością środków prze (od 50 do 120 zł).
w. b.
wozowych (między innymi nowe auto—
TEATK KOZMA1TO&C» ( M a rszałko w ska j lodownia) j chłodnych magazynów, w
«•Szklana menażeria"
„MAŁY" (Marszałkowska 41); cods
<4 których przechowuje się w stanie za
«•rygmalion" (i. B. Shawa.
mrożonym poważne ilości mięsa rybne
Wydział Opieki nad Matką i Dzlec
„POWSZECHNY*’ ł ¿amotskteuo 2cn *ud* go. Nie ma także żadnych ograniczeń
kiem organizuje
3-miesięczny kurs
19 „Człowiek który szuka śmierci1
JASKÓŁKA (Marszałkowska «9) „Człowiek zarówno w hurtowej jak i w detalicznej dla personelu
opiekuńczo • wycho
sa burtą" Cwojdzińskiego.
sprzedaży tego artykułu. Co prawda w wawczego w zakładach
dla małych
„STUDIO" (Karowa 3»» o godz. (9 15
okresie letnim Warszawa otrzymywała dzieci.
„Mężczyzna".
TEATR co m o ed ia - .Przyjaciel orzyj* mniejsze transporty ryb. Stan ten spowo
W arunki przyjęcia na kurs: Zami
ilzłe wieczorem"
TEATR MUZYCZNY - „Siedem śmiechów dowany był zmniejszającym się wciąż krwanie do pracy przy małych dzie
popytem na ryby. Zmniejszony popyt ciach.
głównych".
W iek od 18—40 lat.
Kamdy
jest częściowo usprawiedliwiony letnimi datki na kurs winne składać do Wy
upałami, które utrudniają sklepom i han działu Opieki nad Matką j Dzieckiem
dlarzom przechowywanie ryb. Kestaura- warszawa, ui. Bagatela 10, 5 piętro:
torzy zaś nie chcąc zadawalniać się st<v Podanie z życiorysem.
Zaświadczę
sunkowo mniejszym zarobkiem z potraw nie lekarskie. Zaświadczenie z miej
PALADIUM (Ziota 7-9) „W górach |ugo rybnych, wolą paskować drobiem. Drób sca pracy.
Referencje dwóch
osób
łławii” pocz. 13.00, 15.30, 18.00 I 20.30.
ATLANTIC (Chmielna 33): ooczatel! 14. bowiem nie został ostatecznie ujęty w ra Podanie przyjm uje się codziennie od
mach cennika urzędowego w przęclwień godz. 8—9.30 do dnia 10 września 1947
18 i 20. „Sąd Narodów” .
POLONIA (Marszałkowska 56) „Dziewczę stwie do ryb.
roku.
Kurs jest bezpłatny — rozpo
ta% baletu” , pocz. 14, 16 I 20,
SPOŻYWAJMY KARPIA
częcie we wrześniu.
STYLÓWV (Marszałkowska 112); pocz o
godz. 13, 15 I 21; „Miłość na lekarstwo” .
Silnie reklamowany ostatnio dorsz wy
Kino „SYRENA” (Inżynierska 2). „My z
suwa się pod względem ilości spożywa
Kronsztadtn” .
TĘCZA (Żoliborz, Suzina 4). „Płonąca ża nych ryb na pierwsze miejsce (jest naj
giew” .
<•
CYRK Nr 3 — jaglelońska róg Brukowej tańszy). Na drugim miejscu należy w y
mienić śledzie. Na trzecim miejscu ry 
Codziennie program o godz. 19.30
by słodkowodne. A wśród nich przede
D y re kcja M iejskich Zakładów K o 
wszystkim karpie. Już w przyszłym mie m unikacyjnych podaje do wiadomo
siącu rozpocznie się w stolicy wielka ści, że na czas przebudowy torów w
kampania karpiowa.
A l. Jerozolimskich od dnia 28.8.1947
DNIA 29 SIERPNIA 1947 R., P14TF.K
Miesiące jesienne i zimowe przyniosą r. uruchomiono autobus lin ii „U " na
6 00 Sygn. czasu. 6.15 Dzień. por. 7.00 Muz. niewątpliwie zwiększenie się popytu na
trasie:
7.15 Wiad. sport. 7.35 Muz. 12.06 Wind. poryb. Warszawska
Plac Zawiszy, A l. Jerozolimskie,
łudn. 12.25 Aud. dla wsi. 12.35 „Wspólcz. wszystkie odmiany
sonatlny fortep. 13.10 Muz. obiad. 15.00 Muz. Centrala Rybna przygotowuje się odpo A l. Sikorskiego, Bracka. Piać Trzech
$ h ł ?6% Dp Ś . Ps°rPoro n i lü d . 2
Je d n io do nowego sezonu. Na Slużew- Krzyży.
- • -’ -18.00
- — Muz. lekka. 19 00 "■
— c—
* cu rozbudowano władne baseny, siużąc
W odwrotnym kierunku wozy prze
dzieży.
Konc.
Symf.
20.05 Aud. liter. 21.00 Dzień
wlecz.
biegać będą od: Placu Trzech K rz y 
10 wiad0
w y ' warna
ryb żywych.
„ W trans piosenek” M. Fogga
Fogga 22
22.10
wtaa. do■ ,P fW
- j ^ •„>
wun.„_
, „ Z Gdy
dniach ży, ul. Bracką, W idok, A l. Jerozolim
sport. 22.15 Aud. rozr. 23.00 Ostatnie w ia d ., J1,
, , a w yru szą w ,ych

Właściciele barów, restauracji • jadło
dajni warszawskich niechętnie podpo
rządkowują się przepisom o dniach bez
mięsnych. Wiadomo, że potrawy mięsne
sprzedają w zakonspirowanych posta
ciach, doliczając odpowiednio większą su
mę za fatygę i ryzyko. Nie tylko w re
stauracji, ale i w sklepach, budkach, na

halach targowych trudno w da: bezrnię
sne o wybór ryb. Jest to zagadką dla
pracujących mieszkańców Warszawy. Nie
zapominajmy, że posiadamy obecnie
przeszło 500 kilometrowy odcinek w y
brzeża, a tym samym znacznie zwięk
szone możliwości połowu ryb. Czyżby
przyczyna tkwiła W złym systemie roz
dzielczym?

Kursy dla wychowawczyń

Uruchomienie

autobusu lim „8

23 20 Muz. tan. 23.55 Z ostatniej chwili.

1(po ustamu sztormu) wszystkie kutry ry

skim i i d alej normalnie.

Pozatem zlustrowano

jeszcze 7 do

m ów m iejskich w Szklarskiej Porę
bie (trz y młodzieżowe, cztery d la do

rosłych), dom W ydziału Szkolnictwa
w C zarn law ie-Zd ró j, dom ku ra cyjn y
M iejskiej Pomocy Lekarskiej w W leń
cu - Zdroju .

Jeżeli chodzi o uwagi, które nasu
nęły się delegacji, to są pewne za
strzeżenia co do niektórych domów
w ypoczynkow ych na D olnym Śląsku.
Zastrzeżenia te dotyczą poziomu w y
żywienia.
— Naogół nasze wrażenia z przepro
wadzonej lu s tra c ji są stanowczo do
datnie i świadczą o znacznej popra
wie, w porównaniu_ _
z sytuacją
----- „ w
.. w
_
biegłym roku,
kończy tow. G rodzicki.

Spod gruzów Pasażu Simonsa wydo
bywa się obecnie zwłoki poległych Po
wstańców Batalionu . Chrobry“ . Dotychczas wydobyto około 100 zwłok, z których większość udało się zidentyfikować.
! Trudne do usunięcia zwały żeiazo-beto-

nu wstrzymują tempo pracy. Wydobył®
zwłoki składa się na razie w pod»®"
rniach kościoła 0 0 . Kapucynów, pr*T
ul. Miodowej. Termin uroczystego p®"
grzsbu ekshumowanych nie został je*1'
cze ostatecznie ustalony.
(w. b.)

N a p r o g u r o k u s z k o ln e g o
180 nowych izb wykańcza
Warszawska Dyrekcja Odbudowy
W nowym roku szkolnym, rozpoczy' na jącym się za parę dni, będą mogły
: podjąć naukę setki dzieci, dla których
w zeszłym roku zabrakło miejsc. Sze
reg budynków, nie wymagających więk
szego remontu, doprowadziły ju ż do użytku same szkoły. W ciągu lata wy
kończonych zostało przez W D O 12 ba
raków szkolnych, które łącznie dadzą 80
nowych klas.
W najbliższym czasie młodzież uczą|
ea się otrzyma ponadto 100 dalszych izb
w budynkach, których remont dobiega
ostatniego ju ż stadium.
W
obecnym sezonie budowlanym
W D O kończy bowiem szereg robót, prze
jętych od BOS.

BOS zacxqł—WDO kończy
Największe budowy prowadzone są
obecnie p rz y : ul. Woronicza, Żelaznej,
Grójeckiej oraz Klonow ej. Remont 2-pię
trowego domu przy ul. Woronicza 8
rozpoczął już dwa lata temu BOS. Bu
dynek, któ ry w okresie okupacji zajęli
na koszary SS-mani, zniszczony b ył w
80 procentach. Roboty, przerwane wsku
tek braku funduszów, w lipcu br. po
djęło W DO. Szkoła, licząca 16 klas,
jest ju ż gotowa na przyjęcie uczniów.
Większość oszklonych, wytynkowanyeh
sal czeka ty lk o na ław ki, w innych koń
czy się ostatnie poprawki. Dom o łącz
nej kubaturze 8.000 m sześć., oddany
będzie do użytku w połowie września.
Również we wrześniu zakończy się re
mont budynku przy ul. Żelaznej 88. Pra
ee rozpoczął BOS, zaś W D O w obec
nym sezonie wykończyło budowę całko
wicie i 30 bsn. odda ją do użytku dzia
tw y szkolnej.
Największy z remontowanych obecnie
gmachów szkolnych — to budynek przy
ul. Grójeckiej 93, k tó ry posiada 40 klas.
W toku robót, prowadzonych w roku
ubiegłym przez BOS, 15 sal zostało od
remontowanych. Obecnie kończy się re
mont dalszych 25 klas.
P rzy ul. Klonow ej 16 w początku lip
ca br. rozpoczęto odbudowę 2-piętrowe
go domu, o łącznej kubaturze ok. 13.000

Plenarne posiedzenie
DRN Warszawa-Południe
W dniu £8 hm . a godz. 17 w eaii
konferencyjnej Ministerstwa Aprowi
zacji przy a!. Chocimskiej 28, odbę
dzie się plenarne posiedzenie Dzielni
cowej Rady Warszawa — Południe.
Na porządku dziennym: sprawozda
nie Prezydium DRN,
sprawozdanie
starostwa grodzkiego dzielnicy Połud
nie, wybory do
komitetów
bloko
wych,
„Miesiąc Odbudowy Warsza
w y" oraz wolne wnioski.
Prezydium DRN zwraea się do rad
nych z apelem
o przybycie przed
wyznaczoną godziną w celu podpisa
nia listy obecności.
(g)

Otwarcie w stawi

m sześć. Budynek, obliczony na 20 klas, t W arunki lokalowe w warszawski«^
w listopadzie p o kryty zostanie dachem, j szkołach i w tym roku dalekie są ni®a w połowie grudnia oddany do użytku, stety od wymaganej normy. Ale w każ'
dym razie nastąpiła już zmiana na lep'
D©ść prowizorki
sze i' w dalszym ciągu czynione są H f
W poprzednich sezonach budowla
siłki, aby powiększyć ilość odremont®'
nych, ze względu na tempo robót oraz
wanych izb szkolnych.
(g)
ograniczone fundusze, w budynkach
i’
szkolnych niektóre roboty w ykonywano.
„
_
prowizorycznie. Obecnie jednak W D O J W S P O I Z I C
wykańcza wszystkie gmachy już
?PR i PPS na Grochowi«
stałe.
P rzy ul. Woronicza zastąpiono więc i Zgodnie z uchwałami władz nacz®*'
nych partii PPR
i
PPS, Komitet?
prowizoryczny dach z papy —- blasza Dzielnicowe PPR i PPS na Grochowi®
nym.
zorganizowały w dniu 20.8.1947 rok"
P rzy ul. Żelaznej podłogi z białych, wspólne zebranie swych członków *
sosnowych desak, zerwano i położono sali OM TUR przy ul. Podskarbi**'
sklej. Na zebranie przybyło przesz*®
ksylolitowe na ślepym podkładzie. W re 400 aktywistów i członków obu parti*'
szcie p rzy ul. Grójeckiej zamiast pro Tow. Rowiński (PPS) 1 SkudnieW'
wizorycznego dachu z papy, położony ski (PPR) zreefrowali zebranym trei®
uchwał Rady Naczelnej PPS z dni9
został żelbetowy.
30.6. br.
Po referatach
wywiąż»*9
W D O remontuje poza tym pięć budyń się ożywiona i wyczerpująca dysk»'
ków szkolnych, do których odbudowy sja nad zagadnieniami
poruszony**
przystąpiono w obecnym sezonie: przy w referatach.
Pod koniec zebra**9
ul. D ługiej 25, Felińskiego 15, Stawki 5, została zgłoszona przez przewodnicz»'
go tow. Adamkiewicza rezolucja, ktć'
na PI. Trzech K rzyży oraz przy ul. K a 
ra jednogłośnie została przez zebr9”
zimierskiej 60.
nych przyjęta.

I

Warszawa na cenzurowanym
KaiEisja Miedz ministerialna przy pracy
W toku prac kontrolnych na terenie
. st. Warszawy Międzyministerialna
Komisja do spraw porządkowo - sanitar
nych zbadaia w dniu 25 sierpnia br. sze
reg obiektów, a mianowicie: Dworzec

Główny, gdzie stwierdzono porządek j
wyrażono uznanie naczelnikowi K0" ’9*'
skiemu, natomiast dzierżawcy bufetu ^
kiszewskiemu udzielono nagany za i*e’
porządne utrzymanie kuchni i l?rak ^
których urządzeń sanitarnych.
Na nowouruchomionym bazarze pr^
ul. Prostej stwierdziła Komisja duży r
rządek, będący wynikiem wspólpra®*
komitetu bazarowego z sanitariatem sW
iecznym i Milicją Obywatelską!.
W wytwórni wód gazowych ob. K*'
łodzińskiego, przy ul. Krochmalnej
Znasia z występów w Polsce grapa stwierdzono czystość i zadowalają”
artystów radzieckich złożyła w Za
stan sanitarny.
rządzie G łów nym Towarzystwa Przy
Zakłady mleczarskie AGRIL, będące ^
ja źn i Polsko - Radzieckiej zł 50.000
na odbudowę zburzonej przez N iem  odbudowie, mają pewne braki w u rri'
dżemach sanitarnych oraz stwierdzeń
ców Opery W arszawskiej.
drobne uchybienia, które ze względu f
pasteryzację mleka nie wpływają na r
go dobroć.
Na Nowym Mieście, gdzie jest
na słupach frakcyjnych
malne zaludnienie, ludność jest w yst^j
M iejskie Zakłady K om unikacyjne czające zaopatrywana w wodę z si®^
przystąpiły do konserw acji (m alowa miejskiej.
Lustracja kolonii Warszawskiej, Sp^j
m a) swych słupów tra kcyjn ych na
------------------------------------------trasach tram w ajow ych i tro lle y b u s o -; dzielni Miejskiej, przy ul. K rasińskiej
wych. Zachodzą w ypadki, iż na świe 18, potwierdziła opinię władz sa n ity
zo pomalowanych słupach n a le p ia n e ! nych ° staraniach administracji i loWj
są różne ogłoszenia.
| torów w utrzymaniu porządku, czysto9®1
Ze względów zarówno estetycz-1 > estetycznego wyglądu posesji. Na j
nych, ja k i z uw agi na niszczenie fa r ’ miast w niedalekiej odległości znajduje
by przez k le j nalepianych ogłoszeń, i cy się bazar na placu Tucholskim —
surowo w zbrania się ich n a le p ia n ia .: słał zakwalifikowany do likwidacji
ja k i czynienia na słupach ja k ic h k o l I przeniesienia w odpowiednio p rz y s to i
w iek napisów. Przeciwko niestosują- ' wany teren.
cym się do ostrzeżenia M Z K będą w y 
W sklepie spożywczym przy ui. B j
stępowały na drogę sądową.
szczewskiej 16, gdzie stwierdzono
raźne obniżenie poziomu sanitarnego
cofnięto na przeciąg 1 miesiąca wydań'
Fe, nieładnie
właścicielce dyplom uznania z racji ^
działu w miesiącu czystości.
bp. tz e im o !

Artyści

radzieccy

na odbudow ę
Opery Warszawskiej

M wełno nalepiać ogłoszeń

9-2 £ i N 1 K
Q2.\É¿
,

w » <S a w c a:
Komitet Centralny
Polskiej Partii Robotniczej
R e d a g u i e: Komitet Redakcyl*?
Godzin»
przyjęli
Redaktor NacYetny od godz. 15—Ij
Sekretarz Redakcji
10—1*

D nia 1 września b r. o godz. 12 od
będzie się w Muzeum Narodowym
i eielonyt
Redaktor Naczelny
otw arcie w ystaw y g ra fik i czechosło
86-845
Sekretarz Redakcji
dni bezmięsne sklepy rzeźnickie
88-228
w ackiej, zorganizowanej staraniem
Kier. działów
881225
zamknięte są na cztery spusty. Szkoda
Ambasady Czechosłowackiej i D yrek gadań, nie pomogą ci prośby i dobija
A D M I N I S T R A D
czynna od godz.i 8—18
c ji Muzeum.
nie się do drzwi... Do drzwi wejścio
Konto p K O. w Warszawie I-I0<£
wych. Bo ju ż z drugiego wejścia, od „ ty
B. O K. Oddz. GL w W-wle Nr. 7"
Bank Gosp. Spól. Oddz. Woje**
lu” dostaniesz co dusza zapragnie -—
w Warszawie Nr 101
wieprzowinkę, cielęcinkę, na życzenie.
P R E N U M E R A T A
przełożone na 2 8 b. m.
Potrzebne są tylko pieniądze i znajo
rt 60— miesięcznie wraz z przesy***
nocztową
Zawody kolarskie, które m ia ły się mość. Słowem zaufanie ze strony rzeżnika,
że
to
swój,
a
nie
K
om
isja
lub
K
ón
odbyć w dn iu 23.8.1947 r. o godz. 17,
Adres Redakcji i Administracji
Warszawa, ul. Smolna 12.
na boisku parku Sobieskiego, z powo trola.
Ostrożni rzeźnicy handlują w swoim
du silnego deszczu zostały przełożone
p on le d *»lik*
1
i.yw atnym mieszkaniu. Słowem robią Cennik ogłoszeń ukazuje
na dzień 28.8.1947 na godz. 17 boi- co mogą, żeby ominąć przepisy o dniach Środy ■ piątki.
* sko, p a rk Sobieskiego.
B-34499
bezmięsnych.

Ë

Z wody kolarsko

i
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JA S IE N IE C SŁUCHA...

Ameryka koresponduje z...

Pierwszy r a d i o w ę z e ł na polskiej wsi

Czego nie wie UNESCO

(Od naszego specjalnego wysłannika)
W zachodniej części wojewódz
twa kieleckiego, w pobliżu staro
żytnego miasteczka Iłży, które
znane jest od dawna ze swoich ar
tystycznych wyrobów ceramiki
ludowej, znajduje się wieś Jasie
niec. Jeszcze niedawno nie różni
ła się niczym od innych biednych
i zapomnianych wsi ziemi kielec
kiej, zaludnionych przez małorol
nych chłopów. Do Jasieńca nie
prowadziła żadna bita droga. W
cieniu lasów prowadziła wieś swo
je ubogie życie.

Kurs

re p o lo n iz a c y jn y
Staraniem Zarządu Oddziału Wojewódz
kiego TUR w Katowicach uruchomiony
zostanie w najbliższym czasie kurs re
polonizacyjny dla reemigrantów z Fran
cji, którzy uczęszczali do francuskich
szkół.

O Jasieńcu zaczęto mówić w
całej Kieleczczyźnie w czasie
wojny chłopi jasienieccy nie chcieli
służyć niemieckim okupantom,
którzy pędzili ich do Skarżyska i
Starachowic, by tam produkowa
li broń dla hitlerowskich bandy
tów. Uciekli w lasy, gdzie two
rzyli partyzanckie oddziały Arm ii
Ludowej. Jeden z tych oddziałów,
dowodzony przez obecnego woje
wodę kieleckiego, a naszego towa
rzysza, majora E. Wiślicza, zdo
był sobie wielką sławę. Oddział
nosił nazwę — „Ś w it“ . Taką sa
mą nazwę noszą obecnie ochotni
cze hufce budowlane młodych
chłopców wiejskich, organizowa
ne przez wojewodę kieleckiego..
Hufce te zajmują się odbudową
zniszczonych
wsi
kieleckich.
Dwum plutonom zawdzięcza Ja
sieniec „św it“ nową erę w swo
im życiu. Pracowici chłopcy po
mogli bowiem Polskiemu Radiu w
w zradiofonizowaniu Jasieńca i o
kolicznych wsi.
Radiofonizacja wsi prowadzona
jest już drugi rok i. przynosi pięk
ne rezultaty. W roku ubiegłym
zradiofonizowano dwa tysiące
wsi. W roku bieżącym zradiofoni
zowanych zostanie jeszcze 800
wsi. Radiofonizacja i elektryfika
cja wsi są to dwie akcje prowa
dzone nieomal jednocześnie. Tam,
gdzie rozbłyskuje światło lamp
elektrycznych— rozlega się włcrot
ce głos głośników radiowych. Sla
darni elektromonterów posuwają
się radiomechanicy.

Dom kąpielowy w Sopocie
Foto W . Celle

A tak się szczęśliwie dla Jasień
ca złożyło, że troskliwy wojewo
da kielecki, który przed wojną w
Jasieńcu rąbał drzewo i praco
wał w pobliskiej kopalni rud od

Ogłoszenie o przetargu
Techniczna Obsługa Rolnictwa Warszt.
Rej. Kwidzyń ogłasza przetarg nieogra
niczony na założenie centralnego ogrzewa
nia w budynku, Kwidzyń, ul. Kościusz
ki 42.
Materiał na miejscu. Oferty należy skła
dać najpóźniej do dnia 30.VIII.I947 r.
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BIURO SPRZEDAŻY
NAWOZÓW SZTUCZNYCH
CENTRALI HANDLOWEJ PRZEMYSŁU
CHEMICZNEGO
G l i w i c e , ul. Zawiszy Czarnego nr 7
poleca

„A Z O T O X ”
(odpowiednik D.D.T.)
Produkcji Państwowej Fabryki Chemicznej
„AZO T“ w Jaworznie
T ę p i : pasożyty ludzkie i zwierzęce
(wszy, pchły, pluskwy, karakony, mo
le, muchy).
Z w a l c z a : większość owadów szkodli
wych na polach, w sadach i warzyw
nikach.
Sprzedaż hurtowa przez Odziały Centrali
Handlowej Przemysłu Chemicznego w:
Warszawie, Mł. Jugosłowiańskiej 18.
Łodzi, Żwirki 11/13.
Katowicach, Sokolska 4.
Jeleniej Górze, PI. Bieruta 5.
Szczecinie, Ks. Jaromira 12.
Krakowie, Św. Anny 2.
Gdańsku - Wrzeszczu, Matejki 4.
Bydgoszczy, Mazowiecka 31/33.
Poznaniu, Mickiewicza 28.
Radomiu, Limanowskiego 9.
Lublinie, Buczka 4.
Częstochowie, Kościuszki 28.
Wrocławiu, Komandorska 18
Inowrocławiu, Kr. Jadwigi 29.
Włocławku, Szczęśliwa 2.
Białymstoku, Warszawska 69.
Olsztynie, Daszyńskiego 2.
Wkrótce do nabycia w drogeriach, skła
dach i spółdzielniach rolniczych i ogro
dniczych.
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krywkowych, postarał się oto, aby ta jego rodzinna wieś otrzy
mała światło elektryczne. Jedno
cześnie rozpoczęto tu budowę
szkoły dla instalatorów i elektro
techników.
Szkołę budowano przy pomocy
hufców budowlanych. Do zelektry
fikowanej wsi przyjechała ekipa
techniczna Polskiego Radia. Chło
pcy z hufców ochoczo ofiarowali
swoją pomoc. Wspólnym wysił
kiem zbudowano w Jasieńcu
pierwszy w Polsce radiowęzeł
wiejski, który będzie obsługiwał
16 wsi i miasteczko Iłżę. Jest to
swojego rodzaju „novum“ , ponie
waż dotychczas radiowęzły zakła
dane były tylko w miastach, a
wsie były radiofonizowane w ten
sposób, że w każdej z nich w
świetlicy, w spółdzielni lub u któ
regoś z gospodarzy instalowano
radioodbiornik, do którego dołącza
ły się głośniki domowe. Jeden bo
wiem odbiornik może obsłużyć do
35 głośników domowych.
W Jasieńcu jest inaczej. Radio
węzeł jasieniecki dostarczy ucie
chy i pożytku kilku tysiącom chło
pów, ponieważ dołączy się do nie

go około 1.500 głośników domo
wych.
Uruchomienie radiowęzła w Ja
sieńcu było wielkim wydarzeniem
nie tylko w życiu tej okolicy. Naj
lepszym tego dowodem był udział
w otwarciu radiowęzła, które od
byto się w ub. niedzielę dnia 24
bm., wicepremiera ob. J. Korzyckiego, ministra Kultury i Sztuki
ob. Dybowskiego i naczelnego dy
rektotra Polskiego Radia, ob. W.
Billiga oraz licznych przedstawi
cieli prasy stołecznej.
L. R.

Nie powodować
rozgoryczenia
Do redakcji „Głosu Ludu” .
D yrekcja PM S w Warszawie rozesła
ła po wszystkich Monopolach, a także i
do PM S w Łodzi okólnik, nakazujący
wypłacić pracownikom umysłowym nad
zwyczajne wynagrodzenie, w wysokości

Dwie nowe uczelnie robotnicze
uiucbamia TU R we Wrocławiu
W nadchodzącym
roku
szkolnym
Towarzystwo Uniwersytetów Robotni
czych
uruchamia
we
Wrocławiu
dwie uczelnie robotnicze — 2-letnią
Szkołę Pracy Społecznej i Uniwersy
tet Powszechny.
Ukończenie Szkoły Pracy
Społecz
nej daje świadectwo równoznaczne z
ukończenie szkoły średniej. Szkoła ta
ma za zadanie przygotowanie pracow
ników dla robotniczych partii i orga
nizacji społecznych. ,Plan nauki prze

Ber (Beniek) Sztem tir.
29.VI.1936 r.
Ohaim (Heniek) Sztem
ur. 15.X.1933 r.
w Warszawie
z ojca Izrael - Szlamy
Sztem
z matki Gryny - Rojzy
Rotlewi
Ich ostatni adres w roku 1942:
Warszawa, u l Nalewki Nr 21
u Zylbersztejn.
Upraszam o danie wiadomości na adres:
ROTLEWI
247 rufe, Saint-Martin PARIS
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widuje zarówno wykłady teoretyczne
jak i ćwiczenia praktyczne z różnych
dziedzin pracy społecznej.
Uniwersytet Powszechny ma znów
na celu uzupełnienie braku podstawo
wego wykształcenia. Nauka w obu
szkołach uzupełniona będzie zajęciami
świetlicowymi i wycieczkami.

„Senatus der freien Stadt Danzig"
Niedawno jeden z listonoszów urzę
du pocztowego
w
Gdańsku znalazł
się w kłopotliwej sytuacji. Oto otrzy
mał w ekspedycji pocztowej
pokaź
nych
rozmiarów list zaadresowany:
„SENATUS
DER
FREIEN
STADT
D A N ZIG , RATHAUS, LANGGASSE".
Pod adresem tym, pisanym maszyno
wo, litościwa ręka najprawdopodob
niej juź jakiegoś urzędnika pocztowe
go dopisała niebardzo czytelnie: „POL A N D “. Nadawcę listu było: IN T E R 
N A TIO N A L
C O N C IL IA T IO N
405
WEST 117th STREET
NEW YO RK
27, N Y.
Biedny listonosz, po odczytaniu co
najmniej dziwnego adresu, błądził po
mieście przez dzień cały 1 zmuszony
był w końcu zwrócić list ekspedycji
dopisując własnoręcznie: „adresat nie
znany, dom zburzony".

Poczta gdańska dynie, jak wiado
mo, z
poczucia humoru.
Urzędnik
przekreśla natychmiast adres, mówią
cy o senacie „Wolnego Miasta" 1 skie
rował list do Zarządu Miejskiego. —
W Zarządzie Miasta również nie bar
dzo wiedziano, co z tym fantem zro
bić.
W końcu ktoś tra fił na dobsgr
pomysł 1 po zwołaniu w ielkiej narady
list został otwarty, a na stół nrzędowy wypadła
BROSZURA
PROPA
G ANDOW A O UNESCO, PIÓ R A HO
W ARDA E. W ILSO NA.

miesięcznych poborów. D yrekcja w
swym okólniku powołała się na pragma
tykę plac Z C ZASÓ W S A N A C Y J
NYCH.
Chcielibyśmy wiedzieć, dlaczego dzi
siaj w Polsce Ludowej i Demokratycz
nej, na tak wysokich stanowiskach są
ludzie, którzy wolą powołać się na prze
starzałą, przedwojenną sanacyjną pra
gmatykę płac, a om ijają i nic nie chcą
wiedzieć o tym, że na ostatnim plenar
nym posiedzeniu K C Z Z tow. Witaszewski powiedział: „dochód społeczny w
Polsce powinien być prawidłowo dzielo
ny i w odpowiedniej p ro p o rc ji pracow
nikom umysłowym, ja k i robotnikom.”
D yrekcja PM S nakazała wypłacić ty l
ko pracownikom umysłowym, om ijając
robotników. Swym niesłusznym, niede
mokratycznym zarządzeniem dyrekcja
PM S spowodowała rozgoryczenie i słu
szny żal wśród robotników PMS.

słowym i przekazując całą sprawę do
ponownego rozpatrzenia M inisterstwu
Skarbu.

Fabryczne Składy
Konfekcyjne
„E F E S"
sp. z O. O.
Wąrszawa, A l. Gen. Sikor
skiego 33, poleca dla skle
pów po cenach hurtowych:
ubrania - jesionki - k u rt
k i - spodnie - koszule spor
towe - ubrania robocze
kitle ochronne.
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CENTRALNY
Zarząd
Energetyki poszukuje tłu
macza Języka angielskiego
ze znajomością słownictwa
technicznego.
Zgłoszenia
Al. Niepodległości 188.
2309
POSZUKUJEMY buchal
terów, wykwalifikowanych
bllansistów i Inspektorów.
Mieszkanie
zapewnione.
Zgłaszać się Centralny Za
rząd Energetyki Al. Nie
podległości 188 w godz. od
10 — 12.
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PAŃSTWOWE
Zakłady
Konfekcyjne w Szczecinie,
ul. Jagiellońska 21-22, przyj
mą do pracy technika ma
szynowego specjalistę do
maszyn do szycia
oraz
dziurkarek. W arunki wg
umowy.
2301
ZA P IS Y do Miejskiego
gimnazjum Mechanicznego
dla dorosłych przyjmuje
Kancelaria Szkoły przy ul.
Targowej 86, do dnia 5
września w godz.: 14 — 18.
2300

Ogłoszenie przetargu
Kwatermistrzostwo Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego
ogłasza przetarg nieograniczony na:
poszycie kożuchów z powierzonego materiału.
Oferty należy składać do dnia 1-go września 1947 r. w Kwa
termistrzostwie KBW Puławska 6 Blok 2 pokój 45 — Wydział
Mundurowy gdzie również można uzyskać bliższe informacje.
Kwatermistrzostwo KBW zastrzega sobie prawo dowolnego
wyboru oferenta, bez względu na sumę przetargu oraz prawo
uznania, że przetarg nie dał wyniku, jak również prawo zmniej
szenia lub zwiększenia zamówienia.
2310

niarki wykwalifikowane do
żłobka.
2302
U N IE W A ŻN IA M
legity
mację P.P.R. 7378 na naz
wisko Domański Tadeusz.
2298

U N IE W A Ż N IA M
zagu
bione dokumenty na naz
wisko de Larsac Bolesław.
Książka wozu N r 48390 ksią
żeczka wojskowa i prawo
jazdy.
2295

Stanowisko wasze jest słuszne. P rzy

Obecnie remontuje się we Wrocła znała to zresztą dyrekcja PMS, wstrzy
wiu specjalny gmach, w którym znaj mując na razie w ypłatę nadzwyczajne
go wynagrodzenia pracownikom umy
dą pomieszczenie obie uczelnie.

Spółdzielnia

Owocarsko-Warzywnicza
Samopomoc Chłopska
Warszawa, ul. Em. Plater 25,
tel. 87705 i 87859
Hurtownie: ul. Koszykowa 65, tel. 87288
i na Pradze, ul. Radzymińska 6, tel. 4326
Oddział we Wrocławiu, Sienkiewicza 8,
tel. 3673
Warzywa, Owoce, Przetwory —
pasta pomidorowa
OGÓRKI KONSERWOWE W PUSZKACH
Wyroby prżymysłowe i narzędzia
ogrodnicze.
2254

= OGŁOSZENI A D R O H E
PAŃSTWOWE
Zakłady
BRYLANTY — biżuteria —
złoto — srebro — zegarki — Konfekcyjne w Szczecinie,
Kupno — Sprzedaż. Nowy ul. Jagiellońska 21-22, przyj
mą do pracy dwie pielęg
świat 48. Nowak.
4688

K O ŁO P PR
przy Zakładach P M S w Łodzi

POLSKI MONOPOL TYTONIOWY
zatrudni;
1) buchalterów wykwalifikowanych.
2) młodych praktykantów ze średnim
wykształceniem.
3) referenta transportowego.
Oferty z życiorysem należy składać osobiście lub przesłać pocztą do Dyrekcji
Polskiego Monopolu Tytoniowego, Wy
dział
Osobowy,
Warszawa,
Nowy
Świat 4.
2162

Ogłoszenie o przetargu
Dyrekcja Państwowego Monopolu Spirytusowego ogłasza
przetarg nieograniczony na dostawę:
10.000.
000 sztuk butelek typu monopolowego o pojemno
ści 1 L
6.000.
000 sztuk butelek typu monopolowego o pojemno
ści 0,5 L
6.000.
000 sztuk butelek typu monopolowego o pojemno
ści 0,25 L
sukcesywnie od 1-go października do 31 grudnia 1947 r.
Oferty z podaniem ceny loco wagon stacja załadowania,
terminów dostawy oraz warunków płatności należy składać w
zalakowanych kopertach bez żadnych znaków firmowych z na
pisem: „Oferta na dostawę butelek monopolowych“ do Dyrekcji
Państwowego Monopolu Spirytusowego w Warszawie, ul. Lesz
no 1 (Kancelaria Główna, pokój Nr 111) do godziny 1! dnia 10
września 1947 r., po czym nastąpi otwarcie.
Do wnętrza koperty ofertowej należy włożyć kwit wadialny na sumę zł 30.000.— (zł. trzydzieści tysięcy).
Dyrekcja P.M.S. zastrzega 6obie prawo unieważnienia pirzetargu bez podania przyczyn oraz bez zobowiązania ponoszenia
jakichkolwiek odszkodowań, prawo częściowego skorzystania
z oferty, prawo wyboru dostawcy bez względu na wynik prze
targu.
Oferta obowiązuje w ciągu 30-u doi od dnia otwarcia.
Wadia dotyczące nieprzyjętych ofert będą zwrócone najpó
źniej w terminie 10-ciu dni po otwarciu ofert.
DYREKCJA PAŃSTWOWEGO MONOPOLU
>
SPIRYTUSOWEGO
2306

Okazuje się że nawet organizacja w
rodzajn International Conciliation do
tychczas nie dowiedziała się jeszcze, l i
od kilku już lat przestała istnieć farsa
zwana „Wolnym Miastem". Widocznie
organizacja ta żyje w jakimś innym
świecie.

Uwaga, Milicja Żyrardowa!
Obywatelu Redaktorzel
Mieszkając w pobliżu toru kolejowe
go, jestem codziennie kilkakrotnie śunad
kiem kradzieży węgla z transportów, ja 
dących w kierunku Warszawy oraz nad
chodzących do Zakładów Żyrardow
skich PM S i z tendrów, stojących loko
motyw pociągów podmiejskich ozy lo
komotyw, pracujących na „przetokach” .
Rozmawiałem ju ż dwukrotnie z komen
dantami MO, zwracałem się do zawia
dowcy stacji, lecz ja k widzę, bezsku
tecznie, gdyż złodzieje węglowi są w Zy
rardowie zorganizowani w bandy węglo
we i mają niekiedy ułatwioną pracę, bo
kolejarze nie reagują. Czas jest — my
ślę — najwyższy, aby odnośne władze
MO pomyślały o zlikwidowaniu tego sta
nu rzeczy, a młodzież, zajmującą się kra
dzieżami, skierować do pożytecznej
pracy.
Nazwisko i adres znane redakcji
Czas najwyższy! I co na to MO i OK
Żyrardowa?

Komenda Główna M ilicji Obywatelskiej
sza przetarg na sprzedaż:
1) Beczek żelaznych po smalcu.
.
2)
„
dębowych pomydle 200 kg
3)
„
różnych .
4) Skrzynki po słoninie
« ,
.
5)
„
na wódkę ,
,
.
)6)
„
różne
.
.
.
.
1
7) World jutowe używane — dobre .

w Warszawie, ogła
,

,
.
,
„
.

.
.
*
.
4

.

.

600
25
242
660
172
160
1.460

szt.
„
„
„
„
„
„

Wymienioną tarę można obejrzeć w Centralnych Magazynach
KGMO w Łodzi, przy ul. 11 Listopada 99 do dnia 10 września br.
W tym czasie reflektanci na kupno tary w całości lub oddziel
nie mogą wnosić oferty bezpośrednio lub pocztą w zalakowanych
kopertach z napisem „Oferta na kupno“ na adres: „Centralne Ma
gazyny KGMO w Łodzi ul. 11 Listopada 99“ .
Komenda Główna M ilicji Obywatelskiej zastrzega sobie prawo
wolnego wyboru oferenta bez podania przyczyn.
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Przetarg nieograniczony
Ministerstwo Administracji Publicznej ogłasza przetarg nie
ograniczony na wykonanie asfaltowania podwórza przy ul. Ra
kowieckiej 4-a.
Ślepe kosztorysy oraz informacje można otrzymać w gma
chu Ministerstwa ul. Rakowiecka 4-a, pokój 13.
Termin zgłoszenia wypełnionych kosztorysów, wraz z kwi
tem na wpłacone wadium w wysokości 1% sumy oferowanej,
ustala się na dzień 5 września 1947 r., w którym to dniu, o godz.
12-ej nastąpi komisyjne otwarcie ofert.
Ministerstwo zastrzega sobie dowolny wybór firm, bez
względu na ceny i sumy wypełnionych kosztorysów.
2307

Przetarg
Okręgowa Dyrekcja Dróg Wodnych w Poznaniu ul. Mickie
wicza 29, ogłasza nieograniczony przetarg ofertowy na budowę
żelbetonowych mostów drogowych na kanale Warta-Gopło je
dno przęsłowych o świetle 32 m.
1) most II ki. na drodze Skulsk — Przewóz km. 31,579 ka
nału
2) most III kl. na drodze Koszowo — Kalina km. 26,220
kanału
3) most III ki. na drodze Zółwiniec — Nowa Ruda km 22,757
kanału
wraz z dostawą wszystkich materiałów potrzebnych do wykona
nia robót i ich dostawą.
Szczegółowy tekst ogłoszenia przetargu podany jest w Mo
nitorze Polskim Nr 109 z dn. 20 sierpnia br.
Oferty należy w przepisowy sposób składać w Dyrekcji do
dnia 10.IX.47 r. godz. 10,00.
Termin rozpoczęcia przetargu ustala się na godz. 11,00 dnia
10.IX.47 w gmachu Dyrekcji ul. Mickiewicza 29.
Szczegółowe warunki przetargu, warunki techniczne, plany
i ślepe kosztorysy są do wglądu względnie do nabycia w Dyrek
cji po cenie 5.000 zł za komplet.
D y re k to r:
I rż. J. Lambor.

_________________________
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Sfr. 6

ŻYCIE STWARZA TEMATY POWIEŚCIOWE

T A K W Y G LĄ D A JĄ . O B J A W Y R O Z P A C ZY N A R IN G U

Nasi czytelnicy biorąudział w konkursie literackim
»Mały« był k o lp o rte re m
OD REDAKCJI. Brak miejsca nie
pozwalał nam przez dłuższy
czas
na ogłaszanie prac nadsyłanych na
ogłoszony w lipeu konkurs pt. „Ż Y 
CIE STWARZA TEMATY POWIE
ŚCIOWE“. Zwróciliśmy się do na
szych czytelników z prośbą o opi
sanie
autentycznego
wydarzenia,
które Ich zdaniem mogłoby stać się
tematem utworu literackiego. Opis
powinien być prosty i zwięzły (wie
lu Czytelników przysłało nam całe
powieści).
Autorzy prac drukowa
nych otrzymują normalne
honora
rium , poza tym najlepsze prace na
grodzone będą premiami
książko
w ym i
Stał na yogu co wieczór. Taki ma
ły, niepozorny, wśród olbrzymiej łatky przechodzących tłumów. Na p ie r
siach
walizeczka
z
papierosami.
„Mewa, egipskie, ekstrapłaskie, madziary“ — w ołał co parę minut, chcąc
Zachęcić do kupna, bo konkurentów
m iał kilkunastu.
Co chwila ktoś podchodził 1 kupo
wał, a potem oddalał się za swymi
p ra w a m i. N ik t nie patrzył i nie w i
dział, ja k zręczne ręce „Małego“ w kła
dały do kieszeni jego klientów ka rtki
szeleszczącego papieru.
N ik t też nie mógł odgadnąć, skąd
pochodzą znalezione w domu w kie
szeniach palt, jesionek lub w teczkach, tkwiące tam konspiracyjne biu
letyny.
„ M a ły *1 b ył specjalistą, więc posta
wiono go na rogu Nowogrodzkiej i
Marszałkowskiej
dla
kolportowania
nielegalnej prasy.
Przestrzegano „Małego“ :
— Uważaj, nie narażaj się zbytnio,
nscgą cię nakryć i po co to, szkoda
deble i innych.
— O mnie się hie martwcie, nie
.tyeztną diabli złego, bo wiedzą, że je 
go — odpowiadał ciągle.
'A jednak... Pewnego styczniowego
Wieeaoru, „M a ły“ , ja k zwykle „sprze
dawał papierosy“ . Otrzymał podobno

tego dnia więcej biuletynów. W pew
nej ch w ili podszedł do niego męż
czyzna w skórzanej kurtce i zażądał
paczki egipskich, wręczając mu 500złotowy banknot.
„M a ły“ stanął z boku, jedną ręką
wydawał resztę, a drugą starał się
wsadzić do kieszeni biuletyn. Kieszeń
widocznie była zapięta, to też „M a ły“
musiał ją dłużej „załatwiać“ . Zwró
ciło to uwagę nieznajomego, który
gwałtownie sięgnął ręką do kieszeni
i znalazł tam numer gazetki.

Watą można wyrabiać z kamieni
Nowy materiał izolacyjny
otrzymuje przemysł budowlany
Konieczność chronienia ciała nasze
go przed zimnem zmusiła
człowieka
do robienia odzieży ł budowania do
mów. I, czy nie brzm i to dziwnie,
jako izolacyjny cieplnie m ateriał uży
te jest tutaj powietrze — materiał
mający najmniejszą przewodność ciepl
ną. Dlatego wszystkie m ateriały po
rowate i pulchne przewodzą ciepło w
bardzo słabym stopniu.
■Wata, której dodajemy
do zimo
wych ubrań, jest wyraźnym przykła
dem znikomej przewodności cieplnej
materiałów porowatych.
Wata zwykła, dzięki szeregowi właś
ciwości specyficznych 1 dzięki wyso
kiej cenie nie znalazła szerokiego za
stosowania w praktyce.
Kiedy jed
nak udało się otrzymać watę zę
szkła, żużla i niektórych minerałów,
powstała możność zastosowania
je j
jako izolacji cieplnej w budynkach.
Wata mineralna przedstawia pulch
ną masę włókien szklanych o grubo
ści k ilk u tysięcznych
m ilim etra. —
Otrzymuje się ją jako rezultat obrób
k i strumienia roztopionego żużla lub
minerałów za pomocą dmuchania lub

1— LEKARSKI CM
Ob. PAZIUK*. Skarżycie się na bóle
W okolicy żołądka, występujące
w
kilka godzin po jedzeniu, kwaśne od
bijania i zgagę. Dolegliwości te rzeczy
wiście przemawiają za nadkwasotą, nie
mniej jednak należy zbadać treść żołąd
ka (analiza) oraz prześwietlić go. Mo
żecie jadać: mięso gotowane, owoce i ja
rzyny również gotowane, masło, mleko.
Nie wolno Wam jeść: surowych owo
ców lub jarzyn, przypraw ostrych, mię
sa smażonego oraz pić wódki. Należy
poza tym zredukować, a jeszcze lepiej
zupełnie rzucić palenie tytoniu. Woda so
dowa jest również nie wskazana; pijcie
raczej wodę „Vichy“. Pytacie o sodę.
Owszem, możecie używać jej, ale w ma
łych ilościach (na końcu noża) i niezbyt
często. Jeśli chodzi o leczenie kuracyjne
*— wskazana jest Krynica.
Ob. E t. HA. WARSZAWA: Wynik ahailzy moczu, jaki nadesłaliście mi, oraz
opis Waszych dolegliwości świadczą, iż
w obecnej chwili choroba Waszą znaj
duje się w stadium ostrym. Powinniście
kBka dni (8—8) pozostawać w łóżku i przy
kładać gorące okłady (termofor) na okoBcę nerek. Należy zachować ścisłą die
tę. Można jeść: kleśk, mleko, soki owo-

„M a ły“ rzucił się do ucieczki, nie
znajomy spojrzał na trzymaną w rę
ku kartkę papieru, wybełkotał coś po
niemiecku i pobiegł za uciekającym
chłopcem. Ten biegł Marszałkowską,
wleciał na jezdnię i wskoczył do prze
jeżdżącej „17“ .
Goniący go gestapowiec
dał znak
stojącym w pobliżu cywilom. Ci pod
biegli do czekającej taksówki i za
częli zapalać motor.
Niemiec w skórze wyciągnął spod
płaszcza pistolet i stanąwszy na jezd-
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cowe, miód oraz dużo płynów, m, In.
herbatkę moczopędną. Nie wolno, szcze
gólnie w pierwszych dniach, mięsa, ro
sołów i ja j. W okresach późniejszych
pożądany jest spokojny tryb życia, uni
kajcie przeto wysiłku fizycznego oraz
nie zajmujcie się zbyt intensywnie spor
tem. JeśB chodzi o leki, to używać na
leży cibasol, salo! z urotropiną. Kon
trolujcie mocz. NadeśHjcie wynik następ
nej analizy (za 8— 10 dni).
Ob. K AZIM IERZ S., KIELCE: Dole
gliwości Wasze, jak bóle stawowe, mo
gą być spowodowane schorzeniem migdałków (zapalenie ropne). Nie martwcie się
przeto, że dotychczasowe leczenie, a na
wet kuracja w Ciechocinku nie odniosły
skutku, a udajcie się do laryngologa
(specjalisty chorób gardła),
METALOWIEC, WARSZAWA: Są
dząc z tego, co piszecie o dolegliwoś
ciach Waszego synka, możliwe, że ma on
;;robaki“. Nie mogę jednak udzielić Wam
konkretnej rady, gdyż nie wiem, jakie
pasożyty wchodzą tu w grę. Pobierzcie
do małego naczyńka, ałe absolutnie czy
stego, nieco kału synka i oddajcie to do
analizy. Po otrzymaniu wyniku badania
— napiszcie raz jeszcze do nas.

innego oddziaływania mechanicznego.
Zasadniczym przeznaczeniem waty
mineralnej jest izolacja cieplna.
Oprócz tego używą. się je j jako izola
tora dźwięków, któ ry w praktyce bu
dowlanej ma często zastosowanie nie
mniejsze niż izolator cieplny. Surow
cem są tak produkty naturalne (wap
niaki, dolomity, granit, bazalt, łupki)
ja k i odpadki przemysłu metalurgicz
nego (żużel), a w niektórych przypad
kach i... popiół.
Ną spływający strumień roztopio
nego surowca kieruje
się strumień
pary pod wysokim ciśnieniem. Ponie
waż cieknąca masa ma dużą lepkość,
pod działaniem
silnego
strumienia
pary rozbija się na oddzielne kropel
ki, rozciągające się p rz y . spadaniu w
cieniutkie nici. Po zastygnięciu tw o 
rzą one watę mineralną.
Przy stosowaniu innego
sposobu
spływająca masa spada na
boczną
powierzchnię pomacinanego walca, obraeającego się z szybkością 4.000 obrotów ńa minutę. Siła odśrodkowa
powoduje, że poszczególne krople p ły 
nu odrywają się od masy i w locie
rozciągają się w n itk i produkowanej
waty.
Ciężar właściwy takiej waty
jest
bardzo mały. M etr sześcienny waży
zaledwie 150 kg. Zastosowanie je j
zaspokoi potrzeby przemysłu budowla
nego na lekki, tani 1 dobry materiał
izolacyjny.
(s. T.)

Odpowiedzi Redakcji
OB. JA N TU R C ZYN SK I, PIASECZ
NO.
I ) Nie podaliście, czy byliście
pracownikiem fizycznym czy umysło
wym. O ile fizycznym — obowiązu
je 2-tygodniowe wymówienie, o He
umysłowym — 3-miesięczne.
2) Ma
cie prawo wystąpić do Ubezpieczalni
Społecznej o pokrycie kosztów lecze
nia.
3) P.K.P. słusznie
domaga się
zwrotu pieniędzy, gdyż znajdowaliście
się w zakładzie po rozwiązaniu sto
sunku pracy. 4) W razie sporu sądo
wego należy wezwać Ubezpieczalnię
w charakterze interwenta ubocznego,
nie możecie natomiast zlecić P.K.P.
wstrzymanie dochodzenia i skierowa
nie pretensji bezpośrednio do IJbezpieczalni. 5) Zeznanie swoje możecie
wobec niemożności przybycia na roz
prawę, złożyć poza sądem podkreśla
jąc, że wyjaśnienia są dane ze świa
domością i zdaniem
sobie
sprawy
o odpowiedzialności za fałszywe ze
znanie, przy czym autentyczność pod
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— No więc uspokój się — powiedział siada
jąc. Dopiero teraz zrozumiał, ja k bardzo b y ł zmę
czony. Jakaś siła, której nie podejrzewał w so
bie dotąd, pozwoliła mu uciec, przyjść do niej,
rozmawiać, ale teraz b ył tak wyczerpany, że
na pewno nie poruszyłby się, gdyby nawet wpa
dła tu policja.
— Jesteś ranny? — spytała, chwytając go na
gle za ramię.
1
Pochylił się na krześle kryjąc twarz w dło
nie,,
*— Bigger, co się z tobą dzieje?
*— Jestem zmęczony i niesłychanie śpiący —r
westchnął.
*— Pozwól, przygotuję cl coś do jedzenia.
1
Raczej do picia.
'
Nie, o whisky nie ma mowy. Napij się
gorącego mleka.
Czekał nasłuchując, ja k się krząta. Ciało je
go było, ja k bryła ołowiu, takie zimne, ciężkie,
wilgotne, obolałe. Bessie zapaliła elektryczną
Kuchenkę, wlała butelkę mleka do garnuszka
i postawiła na płomienistym krążku. Potem wró
ciła do niego kładąc mu rękę na ramieniu, z
oczami, pełnymi świeżych łez.

n i zaczął strzelać w kierunku jadące
go tramwaju. Na odgłos strzałów na
ulicy powstała panika, motorowy za
trzymał wóz. Ludzie ukryw ali się
w pobliskich bramach..
Wtedy i „M a ły“ zeskoczył ze stop
n i 1 biegł szybko naprzód. Gestapo,
wiec strzelał w dalszym ciągu. „M a ły“
oglądał się co parę metrów i biegł
bez przerwy.
Wtem... z pobliskiego
„Cafe - Baru“ wyskoczył młody oficer
lotnictwa i oddał w stronę biegnące
go chłopca parę strzałów z pistoletu.
Jeden z nich tr a fił „Małego“ w nogę,
przewrócił się, papierosy wyleciały z
walizeczki.
Widząc to, gestapowiec przestał już
strzelać i zaczął biec w jego kierun
ku. „M a ły " jeszcze ostatkiem sił po
derwał się i kulejąc zaczął uciekać.
Rozwścieczony Niemiec znowu strze
lił, suchy odgłos strzałów głucho od
b ija ł się po pustej ulicy. W pewnym
momencie „M a ły" przystanął, łapiąc
się za piersi, potem zakołysał się
dziwnie i upadł na chodnik.
Spod k u rtk i wypadły zakrwawione
biuletyny. Chłopiec począł się czołgać
na łokciach w kierunku pobliskiego
sklepu. Tam próbował wstać trz y 
mając się zasuniętej żaluzji, ale opa
dły go siły i skonał.
Gestapowiec dobiegł już do niego,
spojrzał najpierw na leżące w kałuży
k rw i biuletyny, na martwego już „Ma
lego“ ,
trzymającego się uporczywie
kraty i splunął ze złością. W tej
chw ili podjechali taksówką, pozostali
agenci.
— Zabrać trupa — zw rócił się do
przybyłych.
— Jawohl, H err Leutenant — od
parli po niemiecku.
Wokół miejsca
zgromadziło się sporo niemieckich żoł
nierzy pytając, co . się stało?
— Weiss nicht, ein polnischer Bandit — odparł gestapowiec od niechce
nia.
W parę m inut potem po Marszałków
skiej ja k zwykle, ja k w każdy wieczór,
zaczęły jeździć tramwaje, samochody.
K rew na chodniku przysypał śnieg,
rozdeptali nieświadomi
przechodnie.
N ik t nie wiedział, skąd pochodził
„M ały", jak się nazywał, gdzie miesz
kał i skąd otrzym ywał prasę.
Krzysztof Koszewski (Ryki)

— Boję się, Bigger.
— Już nie ma czego.
— Nie powinieneś b ył je j zabijać, skarbie.
— Ja wcale nie chciałem. Nie mogłem ina
czej, przysięgam.
,
—> Ale ja k to się właściwie stało? Nigdy mi
porządnie nie opowiedziałeś.
— Ach, do diabła. Byłem w je j pokoju...
—- W je j pokoju?
— Tak, była pijana, nieprzytomna. Ja... Ja
ją tam wniosłem.
— A ona co?
— Ona? nic. Nic nie robiła. Wtedy przyszła
je j matka... Ona jest ślepa.
— Ta dziewczyna?
— Nie, je j matka. Nie chciałem, żeby mnie
tam znalazła. Dziewczyna chciała się odezwać,
szamotała się, zląkłem się okropnie. I tylko we
pchnąłem je j w usta róg poduszki, rozumiesz?
Tylko tyle, nie chciałem je j zabić. Zakryłem jej
tylko trochę twarz poduszką i zaraz umarła, ro
zumiesz? Jej matka weszła do pokoju i dziew
czyna próbowała coś mówić i je j matka miała
wyciągnięte ręce, ot tak rozumiesz? Zląkłem
się, że mnie dotknie. I tylkb mocniej przycisną

A ngielski bokser M ills , posłany na deski przez swego przecm nika Marshalla,
został wyliczony w p ią te j rundzie i zasłoniwszy twarz rękawicą opłakuje po
niesioną porażkę

C łO ig S P O P T O W V
Akademickie Mistrzostwa Świata
Nowy

rekord

p ły w a c k i

|
Do fin a łu na 100 m st. dow. a®Dalszy ciąg zawodów pływ ackich, i k w a lifik o w a li się: W ęgrzy C sik i K a rozgryw anych podczas I X Akadem ie- ! das, A n g lik K a n d a ll, E gipcjanin El
k ic h M istrzostw Świata przyniósł na- | Gamal, Francuz Serres i Czech B u b stępujące w y n ik i:
j n ik . W biegu na 100 m st. klas. zw y
ciężył m łody 20-letni A n g lik Reftif
W pierw szym przedbiegu na 1.500 Harrop, uzyskując czas 1:11, 2) Va
m st. dow. zw yciężył W ęgier Some- le n t J u yla (W ęgry) —- 1:12, 3) J im
ghy w czasie 21:33,8, 2) Mac Donald K ovar (CSR) — 1:12,2.
— 21:58,1 3) Claud Foucad (F r.) —
W meczu p iłk i wodnej (w a te r 22:11,3. W dru g im przedbiegu w ygrał poło) Czechosłowacja pokonała Szka
A u s tria k Bohuslav w czasie 22:24,8, cję 12:1, W ęgry rozgrom iły Austrię
2) Den je n (W ęgry) — 23:23, 3) Re 14:0, Belgia w ygrała ze Szkocją 7:1.
gies (B elgia) — 25:28,3.
W koszykówce w y n ik i b y ły nastę
F in a ł biegu na 200 m st. klas. przy pujące: E gipt— W ęgry 31:27 (15:13),
niósł now y akadem icki rekord świa F rancja — Lib a n 30:24 (18:12).
tow y. U stanow ił go A n g lik Roy RoW kolarstw ie ty tu ł akademickiego
m ain, uzyskując czas 2:45. Już po mistrza świata w biegu na „docho
przedniego Nemeth (W ęgry) uzyskał dzenie“ zdobył Francuz G u illem et
czas 2:49,8 lepszy od dawnego re ko r 2) G ille n (Luxem bourg). W szer
du o 0,2 sek. A n g lik Romain okazał mierce, mistrzostwo indyw idualne we
się jeszcze lepszy od Węgra. Rekord florecie zdobył W łoch Eduardo M an E uropy na ty m dystansie wynosi g ia ro tti (6 zw yc.), przed Francuzem
2:36,8 i należy do Francuza Nakache, G irouardem (5 zw yc.).
zaś rekord św iatow y posiada A m e ry
W piłce nożnej F rancja i W ęgry
kanin' V e rd e u r — 2:35,6. Najlepszy m im o przedłużenia g ry uzyskały w y 
o lim p ijs k i w y n ik m ia ł w 1936 r. Ja n ik rem isow y 1:1.
pończyk H am uro — 2:42,5. W yn ik
M istrzostw o
akademickie świata
więc Romain'a jest bardzo dobry. w 5-boju lekkoatletycznym zdobył
Dalsze ipjęjsca . z a ., n im zajęli: 2) Francuz Sprecher, uzyskując
3.277
'N em eth (W ęgry) - - 2:49,2, 3) V iggo pkt., 2) A s te ll (Szwecja) — 3.225
Esmann (D ania) — 2:57,3, 4) Foud p k t , 3) Hausebauer (A u s tria ) —
przez Neśsim (E g ip t) — 2:57,7,
3.088 pkt.

pisu winną być .poświadczona
notariusza.
POR. B R O N IC R I ZY G M U N T. —
Należy wystąpić do starostwa grodz
kiego swego miejsca zamieszkania o
poświadczenie obywatelstwa i załączyć
wszystkie dowody, na które się powo
lujecie. W pierwszym rzędzie dowody,
że rodzice byli obywatelam i polskimi
i wywodzHi się z rodziców Polaków.
Można również powołać świadków.
OB. SZCZEPAN TRAJDOS. — Pro
simy o podanie adresu (redaktor dzia
łu kulturalnego).
WCZASOWNICZKA SPOD „KABA
NOSA“. Za miły Ust dziękujemy. Cie
szy nas, że ludzie pricy korzystają *
dobrze zasłużonych wczasów. Tym bar
dziej nas cieszy, kiedy się słyszy, że
wczasy te były dobrze zorganizowane,
jak to miało miejsce u Was w Spalę.
„Nigdy i nikt dotychczas nie zatroszczył
się o mój urlop, — a teraz wszystko
inaczej“ — piszecie.

P A R Y Ż (obsł w ł.).

Budapeszt-Sopot w tenisie
P ię k n o g r a B e ld ó w s k ie g o
SOPOT (obsł w ł.)
Na kortach MKS Sopot. rozpoczął
się mecz tenisowy Budapeszt — So
pot.
Barw węgierskich bronią Dezsoe Vad i tegoroczny m istrz między
narodowych mistrzostw Polski — Szigetti.
W pierwszej grze Skonecki pokonał
Vada- 6:4, 6:0, 5:7, 6:1, a gra Beł
dowski — Szigetti nie została zakoń
czona z powodu ciemności.
Mecz ten dostarczał publiczności b.
wiele emocji. Pierwszego seta wygrał
Bełdowski 7:5, dwa następne prze
grał 1:6, 2:6, czwartego znowu w y
grał 7:5, po zaciętej walce, ' mimo, że

łem poduszkę, żeby nie piszczała, rozumiesz?
Jej matka nie dotknęła mnie, usunąłem się. A
kiedy wyszła, przysunąłem się znów do łóżka
a dziewczyna... ona... nie żyła... Rozumiesz? i to
wszystko. Nie żyła. Ale ja przecież nie chcia
łem...
— Nie miałeś zamiaru je j zabić?
— Nie, przysięgam, nie. Ale co to pomoże?
I tak n ik t m i nie uwierzy.
—- Skarbie, czy nie rozumiesz...
<— Czego?
— Powiedzą...
Bessie znów zapłakała. U jął je j twarz w obie
ręce. Słuchał z zaciekawieniem, rad byłby spoj
rzeć na to wszystko je j oczami.
— Co powiedzą?
— Powiedzą, żeś ją zgwałcił.
Stężał. Zapomniał już całkowicie o tych chwi
lach, kiedy ją dźwigał po schodach na górę. Stłu
m ił to w sobie i zepchnął tak głęboko w pod
świadomość, że prawdziwe znaczenie wydarzeń
teraz dopiero stało się dla niego jasne, istotnie,
powiedzą, że ją zgwałcił, i w żaden sposób nie
dowiedzie im, że tak nie było. Do tej pory nie
przydawał znaczenia faktom. Wstał, zacisnął
szczęki. Czuł się, jak mogłaby się czuć guma,
którą by stale ktoś napinał aż do pęknięcia,
a kiedy wreszcie pękła... Czyż nie był to gwałt?
I gwałtem też była dzika nienawiść jego serca,
budząca się w jarzmie każdego dnia. Tak, to
był gwałt.
— Znaleźli ją? — spytała Bessie,
— Co?
— Znaleźli ją?
— No tak, znaleźli je j kości...

Zakłady. Graficzne Robotniczej Spół dzielni W ydawniczej »PRASA” — W arszawa. Smolna 12,

Szigetti prowadził już 4:0. W secie
piątym, przy stanie gemów 3:1 dla
Węgra — grę przerwano.

QTo i owo # sporcie }
POLSKI ZW. GIMNASTYCZNY przy
stąpił do weryfikacji kadry instruktor
skiej. Ostatnio zweryfikowano 25 osób
(5 otrzymało tytuł trenera, 12 — irr
siruktora i 8 — przodownika gimnasty
ki). Wszyscy pragnący poddać się wery
fikacji (dawni zawodnicy i instruktorzy),
a mający ukończone kursy gimnastycz
ne — winni zgłaszać się w tym eehi
do ZPG, Warszawa, Stadion WP.

— Kości?
— No tak, Bessie, nie wiedziałem, co z nią
zrobić, wpakowałem ją do pieca...
Przywarła gwałtownie policzkiem do jego w il
gotnej marynarki i jęknęła głośno.
•— Bigger?
— Aha?
— No i co my teraz zrobimy?
— Sam nie wiem.
— Będą nas szukać.
— Z robili moje zdjęcie.
— Gdzie możemy się ukryć?
— Na parę dni możemy przywarować w jed
nym z tych starych domów.
— Znajdą nas tam.
— Tyle tam tego! Jakby szukali w dżungli.
Mleko zagotowało się na kuchence. Bessie
wstała z wargami ciągle skrzywionymi od pła
czu i wyjęła kontakt. Potem nalała szklankę
mleka i podała mu. Powoli zaczął pić, potem
odstawił szklankę i znó.v „parł się głębiej. M il
czeli. Bessie nalała mu drugą szklankę, wypił.
Nalała mu trzecią. Wstał, nogi się pod nim ugi
nały.
Ubierz się, weź prześcieradła i koce, musimy
uciekać.
Zwróciła się do łóżka i zwinęła pościel razem
z poduszkami. Kiedy była tym zajęta, podszedł
do niej i położył jej ręce na ramionach.
— Gdzie jest butelka?
Wyjęła ją z torby i podała mu. upił w ie lki ły k
i oddał jej
— Pośpiesz się — powiedział.
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