'o co psuć ludziom krew?
Dnia 1 bm. weszła w życic nowa ta ry fa kolejowa, /w y ż k ę ta ry f w m 1 pasażerskim zapowiedział Kząd Jeszcze w czasie poprzedniego posiemia Sejmu. A le zapowiedział zarazem, że świat, pracy nie bedzie obciąly kosztami te j zw yżki.
?ow. M inc, przem awiając w Sejmie dnia 30 m aja na temat ta ry f oiadczył dosłownie:
,,Uchwala Kządn przew iduje podniesienie ta ry f pasażerskich z dniem
lipca, ale z następującymi zastrzeżeniami: Nie będą zmienione opłaty
i dojazd do pracy, opłaty za przejazdy ludzi pracy na u rlo p y“ ,
daje się, że to było najzupełniej wyraźne. „N IE BĘDĄ Z M IE N IO N E
Ł A i i. ZA D OJAZD DO P R A C A “ . Trudno ’ było mów ie w yraźniej,
yroczasem — ja k to w ygląda w praktyce?
onwyżkę ta ry f wprowadzono od 1 lipca. Rzeczywiście — w aktach
¡sterstwa K o m u n ika cji istn ie ją przepisy, pozostawiające bez zmiadotychezasow-e ceny b ile tó w za dojazd do pracy dla pracow ników
:dsiębiorstw państwowych i samorządowych. A le w terenie n ik t
m nie wie. A bsolutnie n ik t. I w rezultacie dochodzi do całego szcreio n flik tó w , tarć, nieporozumień.
ciągu ostatnich dwóch d n i m ieliśm y alarm y z Warszawy, % Łodzi,
'uszkowa z Żyrardowa, z szeregu mniejszych miejscowości Warsza— Podm iejskiej. Od w łókniarzy, od tra m w a ja rzy warszawskich, od
i, k tó ry m n iew ątpliw ie przysługuje praw o korzystania z dotychczafch cen biletów, przysługuje nawet podług obowiązujących obecnie
■ukcji. Od ludzi, k tó rzy nie mogą w łaściwie dowiedzieć się do czenają prawo, a do czego — nie.
zecie; takie przepisy, przepisy dotyczące dziesiątek tysięcy ludzi
V należało O P U B LIK O W A Ć J A K NAJSZERZEJ. Należało ópublikow gazetach, należało rozplakatować na wszystkich dworcach, wszyst
stacjach kolejowych, naw et — w większych warsztatach pracy,
szcza tam, gdzie wiadomo, że poważny odsetek załogi składa się z lu '.ojeżdżą jacy ch.
łiczego podobnego nie zrobiono. N awet władze kolejowe nie barw d z ia ły bomu i ja kie przysługują ulgi. M y sami, chcąc w yjaśnić
vę, m usieliśmy kołatać az w M inisterstw ie, by dowiedzieć sie że
nrzecnich stawek cen korzystają rów nież pracow nicy samorządu,
każdy może isc az do M inisterstw a. I w rezultacie — niejeden zat to, od czego, zgodnie z intencją Rządu, ze słuszną intencją Rządu,
aien byc zwolniony.
^ ’
.twa w yjaśni się Te słowa dotrą n ie w ą tp liw ie szeroko. Sądzimy,
i inis erstwo postara się chociaż obecnie o m ożliw ie szerokie sj.oST Ch łn s tru k c jI- A le niepotrzebnie ńapsuto ludziom k rw i.
ywołano całkowicie zbędnych szkód.
t i druga strona medalu. Oto w departamentach okrojono zapotow. Minca. Odmówiono praw a korzystania z dotychczasowych
k pracownikom spółdzielczości i przedsiębiorstw pryw atnych. Dlaoamówiono go spółdzielczości? N ie w szystkie spółdzielnie opłacają
o uonrzc swych pracow ników , nie wszystkie zakłady państwowe
bardzo zie. Trudno odgadnąć sens tego zarządzenia, dająw efekcie kolei korzyść niedużą, natom iast iiapsutej k rw i — baruzo. N awet gdyby przyjąć, ż e ,.je ś li idzie o n iektóre gałęzie nie
»rzemysiu, co rzemiosła prywatnego, to robocizna w nich jest tak
.a, ze niew ielka podwyżka ta ry fy ko le jo w e j nie odegrałaby w ie k
uli w budżecie pracownika, to jednak i tu ta j — nie w ie lka wysokość
itna uzyskanych k w o t i trudność' określenia tych, k tó rzy m ają zojozbawiem ulgowej ceny, przem awiają stanowczo przeciwko n ie j
oświadczenie przewodniczącego K o m is ji C entralnej
, , '
o w jc h tow. Witaszewskiego, domagające sie uirii-.rr.a
otychczasowych cen bile tó w za przejazd do pracy dla W S2YSTpracujących, BEZ J A K IE G O K O L W IE K W Y JĄ T K U . Uważamy
ednione 0,6 CałkowWc s,uszne- ^ a n i e , któ re powinno być
li t mL - e&ZCZe coś.ponadtl>: ™ 3eśl i zmienia się proklam ow ane uro- w Sejmie im ieniem Rządu d y re k ty w y , to należy to ro b ić ty lk o no
iw nym zastanowieniu, po uzgodnieniu ze zw iązkam i zawodowym i no
ii& niu pod decyzję odpowiednich czynników', a nie tak, by w k ilk a
izm ej zmieniać je z powrotem , wracać do poprzednich SŁTiSTw y tycznych.
czc raz pytam y: po co niepotrzebnie psuć ludziom krew ?
_ _ _ _ _
R O M A N WERFEC
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Przemówienie ministra Mołotowa
na konferencji trzech w Paryżu
M O S K W A , 3 .7 ( P A P ) , Podajemy
tekst przemówienia, które
mimster spraw zagranicznych ZSRR Moiotow wygłosił w dniu
2 lipca br. na konferencji ministrów spraw zagranicznych ZSRR,
Francji i Wielkiej Brytanii w Paryżu.

Projekt francuski — .powiedział Mo.
lotów — podobnie jak poprzednie propo
zycje delegacji brytyjskiej, wysuwa żądanie opracowania programu gospodar
czego dla całej
Europy, chociaż,
jak w i a d o m o,
większo ść
państw europej
skich tire posia
da
dotychczas
własnego naro jdowego
planu
gospodarczego.
Za propo nowa •
no powołanie do
życia specjalnej
organizacji
d!a
opracowania ta
kiego ¡planu, obejiiTiująćego edt^Europę, w celu usta
lenia zasobów i potrzeb .państw euro pejakich, a nawet określenia rozwoju
kluczowych gałęzi przemysłu w tych
krajach, a dooieiro później miałaby być
»badana możliwość uzyskania
pomocy
gospodarczej od Ameryki.
W ten sposób sprawa

amerykańskiej

znaczny wzrost produkcji
J
. .

4)_ nastąpiłoby zwiększenie

; gdy w ub. r. określono-, za
i porozumieniem, maksymalną
staLi w Niemczech ©koło 7,5
>n rocznie i ograniczono silnie
chemiczny, metalurgiczny i
■1 syntetycznych, to obecny
o-amerykański przewiduje pod
w okupowanych przez siebie
ogólnej produkcji przemysłów
h do 3H produkcja z roku
1 czym:
ukcja stali wynosiłaby około
)\v ton rocznie;
ukc ja przemysłu chemicznego I
" • '" ■ ■ « ■ ■ ■ ■ i lhiib. .»ufuuu uumumbuhm

5.1^3 tony węgla
yl* g ó rn ic y
vszej poJowie 1947 r.
;rwszej fazie realizacji
ego
Planu
Gospoda rj. w oki esie od stycznia
yca br. przemysł węg|0nął wydobycie 27.169.193
gla.
icja węgla w poszczemiesiącach
przedsta: następująco: styczeń—
) ton, luty — 4.136.862
. irzec _ 4.792.903 tony,
— 4.650.211 ton, maj
L204 tony, czerwiec
tony. Państwowy plan
jny został we wszyst¡siącach w pełni wyko*
i przekroczony.
}gu 24 dni roboczych
br. kopalnie polskie Wyogółem 4.581.534 tony
przewidzianych planem
jnym
4.580.480
ton.
inaniu planu na pierw•ejscach znalazły się na: zjednoczenia przemy
t e g o ; rudzkie — 105
browskie — 102,3 proc.

>kie — 101,1 proc.

1

wzrosłaby znacznie; w
szczególności
zwiększyłaby się produkcja barwników
i włókien syntetycznych oraz : nastąPIłaioy zwyżka
produkcji chemicznej,
przeznaczonej na potrzeby rynku we
wnętrznego z 40 do 70 proc.;
.. 3) nastąpiłoby .znaczne -ograniczeiriie
listy przemysłów, zakazanych, przez, wy
damę zezwoleń na produkcję benzyny
syntetycznej, . kauczuku i nawozów
sztucznych;
produkcji

nych.do fabrykacji szeregu stepów.
Dziennik. podaje w dalszym ciągu, że
rzecznicy nowego planu domagają ssę
zniesienia ograniczeń produkcji snrow-

ców ©raz dalszych wielkich transport
fów żywnościowych z USA, jakkolwiek
jorzyznaja©iż aparat dystrybucyjny źle
funkcjonujeJ duża część dostaw odpły
wa na czarny rynek-.
Dla odparcia ewentualnych zarzutów,
w siprawie j reparacji, Wielka Brytania i
Stany Zjednoczone przygotowują jedno
cześipie . Ęłąn ,reparacji dla 18 zwycię- j
sk c.i ponsiw.. Reparacje te, przydziela-]

—"

przemysłu ściśle wojennego tek, iż nie
i byłoby kolizji z wykonaniem nowego
I programu rozbudowy przemysłu niemiec
1kiego.

Ouclos odpowiada premierowi Ramcidier

państwach europejskich, które
chcą
sprzedawać swe towary po możliwie wy
sokich cenach, albo — jak pisały niedaw
no gazety — Norwegia będzie musiała
ziezygnować z rozwoju 6wego przemy,
słu stalowego, gdyż "będzie to bardziej
pomocy gospodarczej, o której dotych
odpowiadało pewnym korporacjom prze
czas nic konkretnego nie je®t wiadome, rnysłu stalowego zagranicą itd.
Stała się pretekstem dla rządu b rytyj skiego i francuskiego by domagać się
utworzenia nowej organizacji, stojącej
ponad' państwami europejskimi j ingeru
ica ten plan.
jąeej w ich sprawy wewnętrzne, e na
s o w m n n o ś e i k a ir fe p K r a n
jący, nie tno^
wet udzielające] dyrektyw w sprawie
ów. Z drugiej
rozwoju kluczowych gałęzi przemysłu w
Cóż pozostanie z niezależności ges po
popiera roz
tych kra :ach.
darczej i suwerenności takich państw
ółpracy gospo<
europejskich?
Jakże
w
takich
warun
Co więcej, Wielka Brytania i Francja
mi europejski
wraz z państwami ściśle s nimi związa kach małe państwa i w ogóle słabsze
' owej zasadzie
nymi, pretendują do kierowniczego sta. kraje potrafią zabezpieczyć swą gospo
x>szanowania i
nowśska w tej organizacji, czy też — darkę narodową i niepodległość państwa
jak głosi projemt brytyjski — w tak zwa wą?
Jasne, iż rząd radziecki nie
może
mym Europejskim Komitecie K ierow ni
wkroczyć na tę drogę.
czym.
Delegacja radziecka uważa, że decy
Obecnie dodaje się gołosłowne za strzeżenia, że wspomniana organizacja dując« znaczenie dla państw europej nie będzie mieszać się w spraw y. wew - skich winny mieć własne przedsięwzięcia
Na szczególną uwagę zasługuje
nętrzfie odnośnych państw, ani naruszać i własne wysiłki każdego kraju, bardziej
mż rachuby na pomoc zagranicy, która że propozycje francusko . brytyjski«
ich. suwerenności. Jest jednak rzeczą
winna
mleć
znaczenie
drugorzędne.
Na
■ruszają kwestię Niemiec i ich zasób
całkowicie, jasną, z uwagi na zadania,
Proponuje się, aby w yżej wymień
zlecone tej organizacji czy też „K om i wet w najcięższych warunkach Żwią tetowi Kierowniczemu“ , że państwa eu zek Radziecki zawsze i to przede wszy organizacja lub Komitet Kierowniczy
stkim liczy na swe własne siły i, jak wia ją! się również zużytkowaniem zasó
ropejskie znajdą się pod kontrolą i stra
rozwoju niemieckich, nie bacząc na to, że,
cą swą dawną niezależność gospodarczą domo, kroczy drogą staiego
swego życia gospodarczego.
wszyscy wiedzą, słuszne żądania w
i narodową w interesach pewnych wiel
Istnieją dwa rodzaje współpracy mię wie odszkodowań, wysunięte przez
kich mocarstw.
dzynarodowej.
etwa sojusznicze,, które
ucierpiały
W każdym razie obecnie wysuwa się
Jeden rodzaj współpracy opiera się na skutek agresji niemieckiej, nie zon
propozycje uzależniające możliwość urozw oju stosunków politycznych ig osp o
zyskania kredytów amerykańskich przez derezych między rów nym i państwami, zaspokojone.
W konsekwencji nie "tylko ni« wy
¡■akieś państwo od jego posłuszeństwa
gdy obca interwencja nie ogranicza ich no specjalnego zainteresowania {
wooec wspomnianej. orgańiaęj.i i je j Ko
suwerenności narodowej. Jest tp idenio-, srtwaauy kłócę iponiosly największe...
rratetu Kierowniczego. Do czego może
ikratycżna podstawa Współpracy między ry podczas Wojny i przyczyniły »ię
to «oprowadzić?
narodowej,^ która zbliża narody ku sobie znacznym stopniu do zwycięstwa so f
Dziś nacisk może być wywarty no. na i ułatwia im udzielanie wzajemnej po - mków, lecz zaproponowano, by ich
Polskę, by wydobywała więcej węgla na mocy.
tern wykorzystać zasoby niemieckie
wet ■
z uszczerbkiem d a 'innych gałęzi
innych ce'ów, niż spłaty cdszkodowa '
Istnieje inny rodzaj współpracy mię
i-Ł■'-•ciTiysiii po.sitiego, które uległyby oJaki może być wynik wprowadzeni«
dzynarodowej, opartej na Zasadzie su
gi amezeniu, ponieważ niektóre inne pań premacji jednego lub kilku silnych mo- życie propozycij francusko - brytyjt
siwa mogą w tym być zainteresowane:
w stosunku do innych państw w sprawie stworzenia specjalnej or§
ju tro powiedzą one, że Cze
K>vVacja| które znajdują się w sytuacji pewnego zacji lub Komitetu Kierowniczego?
winna zwiększyć swą proci
Będzie on tego rodzaju,- że Wielka t
’ zą| rodzaju państw zależnych, pozbawionych
i ograniczyć swój ,przemysł bud yy maj
Tli-i j f?
!
t rf i r\A.s•
niepodległości.
, tania,, Francja
___
..
_____, _będą:
i grupa państw,
szyn, aby , kupować maszyny w
innych i Jest rzeczą oczywistą, be pierwszy ro ! ićh zwolennikami, odizoluje się od r©
--------------- :----- "
'
‘ państw europeiskich, powodując ro
, « * Europy na 2 grapy państw, i n- v; trudności w stosunkach między nimi.
I. W tym. wypadku kredyty ameryli/ń
m i
i s-kie me będą służyły sprawie <>;i->,;d*
j gospodarczej Europy, lecz wykurzy a
*
i tim pewnych państw europejskich p

Współpraca m eil?ynaroSuwa
musi (?» erać s ę na pnszaiuiwaniy

Mic wstali oMowywać Mtam
kosztem państw
przez nie zniszczonych

Zmiana taryf kolejowych
Wywiad „Głosu Ludu z p n a » . KG TL tow. WitaszewsKiiii

W związku z zaniepokojeniem szerokich rzesz naszych czytelni- i u?d ‘Z1??111’1 będ? *****% « *****

kz

zw,a,szcza brikicmwyi“ nw “ ^ r» 5iSk-M

na łamach prasy brytyjskiej

Ostatnie

wiadomość
BERLIN. — W ćzwartęk nad rer
przybył-' do Beri/ńa minister handlu l
Avero.}l_ Hą.rrirnan oraz minister ro.
©twa C.inton P. Anderson.
I JEROZOLIMA. — Oficjalnie żako:
: "kow ano w Jerozolimie, że 6 uzbrc
! nych łudzi, rzekomo wschodnich Żydi dokonało w środę napadu na bank k
dylowy w Ha:fie .¡.¿ciekło po zrąb©

° tym poinformować jak najszerzej wszystkich zainteresowanych“. ' ni“
Pęjfstyńskick
o;dpć
„Istnieje jednak jeszcze pewna różnica zdań pomiędzy zvviazka-: nvBEb ^ Ar V u , W Belgradzie- r--r

51 'yil \Kmr11\ tir »»wat * „ AU
_X_____ r r
v
M
^ t W ym i a ' M ^ ^ t w e m 'K o m u n ik a c ji n T ł e m t c T n ^ d i’
Jednocześnie agencja Reu-te-ra podaje b ile io w dla p ia c o w n ik o w s e k to ra s p ó łd zie lcze g o i z a k ła d ó w nalekorespondencję ze Stuttgartu, w któi , zących do inicjatywy prywatnej. My, z w ią z k o w c y , stoimy na stapis-ze, że „koła niemieckie podkreślają, ncwlsku, że i ci pracownicy powinni płacić cenv d o tych cza so w i»
że obecna granica wschodnia stanowi, Ministerstwo K o m u n ik a c ji c L l b y
źródło trudności, doznawanych obecnie
wie toczą się juz rozmowy w Ministerstwie Komunikacji i w Cenprzez W. Brytanię i Stany Zjednoczone
w /w yżywieniu ludności- ich stref okupa iralnym Urzędzie Planowania. Jestem przekonany, że i te różnice
ud') sie ureffulować pomyślnie^.
cyjnych“ .
s
J
Korespondent dodaje, .że niemieckie k't>
w
»
a
m
m
ła rewizjonistyczne zwracają również Uwagę no bogactwa .surowcowe S-ąskte,
*
• *
* jak węgiel i drzewo.

f Rzymie obowiazuia strawa

Dalej korespondent powtarza tw ier
dzenie, że w wyniku wysiedlenia. Niem
ców „tereny te są opus-zczor,«“ i przy
tacza twierdzenie b. niemieckiego szefa
prowincji śląskiej, który ©Świadczył, że
ludność niemiecka pragnie pozwolenia
ne powrót do jej uprzednich domostw.
Gdyby mięli tylk-o możność, odbyliby ca
łą drogę pieszo“,

„

«w «,
mai ui8 przewidzianych dla świata pracy, przedstawiciel „Gtosu
rządy Wielkiej Brytanii i Fra
Ludu zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Centralnej Z w ia z - * mze<i konsekwencjami posunięć, k,.
k ń w '/ a u,vifłrm»v„4i i.».,. L ' _____ u ; . , .
. "
nie mają na celu «koordynowania a
ków Zawodowych, tow. Kazimierza Witaszewskiego
■ków' państw europejskich w dziedr,
z prośbą o poinformowanie go o stanie tej sprawy. powojennej odbudowy
goepodarc
„Związki zawodowe — oświadczył tow. Witaszew- lecz dążą do zupełnie innych ce'ów, «
slc
domagają się kategorycznie pełnego dotrzy mających nic wspólnego;- z - rzeczy wisini interesami narodów europejskich.
mania zapowiedzi tow. Minca złożonej w Seiniie
Ustawodawczym, że opłaty za dojazd pracowników
do miejsca pracy oraz ich dzieci do szkoły pozosta
ną całkowicie niezmienione.
Komisja
Centralna !

się obecnych trudności. Nędza jednych
nie powinna być źródłem nadmiernych'
zysków innych. A to właśnie było przy
czyna strajków“ . Zwracając, się. następ
nie clo Ramadier, • Ducios oświadczył:
Pan. Panie Premierze, nie ma
s’ ' ‘
ze
któ
z
’ *
* »\/> I ITI A IY L Cl I a VV'
diecie. Ducios oświadczył .. ____
PRACOW NIKÓW SEKTORA PAŃSTW OW E
„nie możemy wyrazić zaufania dla rzą
du, ponieważ wciągnęłoby to Pana. Pa GO I SAMORZĄDOW EGO. WBREW WIEC ZŁOŚLIW IE SZE R ZO 
nie Premierze na niebezpieczną i złą ,NYM
PLOTKOM
PRACOW
NICY
WSZYSTKICH
.
--------------w
.
o . t - H i cPoR pĘ D
i rS .I?- drogę.
B10RSTVV P A Ń S T W O W Y C H 1 S A M O R Z Ą D O W Y C H J U Ż W T E I
C H W IL I P Ł A C Ą Z A D O J A Z D N A M IE J S C E P R A C Y T Y I F
if
P i A C H 1 P P Z F n P n n \ l 'V 7 i/A i u
rn „ „ ,.
„ „ ' i V Lfc>
V
H R Z L D P O D W Y Ż K Ą I A M G R O S Z A W IĘ C E J . Należy

Niemiecka propaganda antypolska
LONDYN,’ 3.7 (Obsł. w!.). „Manches
ter Guardian“ publikuje dwa listy otwa-.
«c, podpisane przez Niemców: ministra
gospodarki w Monachium — Emmingera
■ Ga-ertner z Hamburga. Obyd-waj Niem
cy wystąpili z atakiem na p c ik ie grani
ce zachodnie. Minister stara się dowieźć,
ze jakkolwiek w« wschodnich prowin
cjach niemieckich mieszkało przed w o j
ną 9 milionów Niemców, że ziemie za
Odrą i Nysą żywiły. 15 .ńdłiondw.
Autor drugiego listu
Ga-ertner sta
ra się udowodnić, że nadwyżka predukcyjna żywności na dawnych terenach
niemieckich r.a wschód od Odry j Nysy
wystarczyłaby dla wyżywienia wielu mi
lionów Niemców w skali 2.800 kalorii na
głowę ludności, twierdzi, że ziemi« t«
leżą obecnie odłogiem i nazywa odzys
kanie tych ziem przez Polskę „aktem
jaskrawej agresji“ ,

dzaj współpracy; między państwami
ni się zasadniczo cd drugiego, który .
przestrzega tej zasady.
Ustosunkowując się przychylnie
rozwoju współpracy międzyraaródow
opartej na zasadzie równości i wzaj>
nego -poszanowania interesów pańi
Związek Radziecki nikomu nie może
!>omóc w uregulowaniu .spraw kosz.
innycif, kosztem słabszych lub ma! ■
państw, ponieważ nie ma to nic wsp
nego z normalną, współpracą między
siwami.
ki plan powoi,
rganizacji w ■
- :
iark; państw
do ingerencji
państw . euro
które bardzie;
- j. Może to ji
unki miedzy •
utrudnić ich

"!terat^ »•«“ n e może dotyczyć ludzi pracy

Strajkujący nie są spiskowcami

PARY2. 3.7, (Obsł. wk). — Premier
Ramadier prótawił na posiedzeniu Zgro
madzenia Narodowego wniosek o Vo
■ tum zaufania dla rządu po 'wpłynięciu
rezolucji Wpólnie złożonej w imieniu
partii socjalistycznej MRP, radykałów i
UDSR. aprobującej oświadczenie premiera. Glosowanie w
sprawie voium
zaufania ma nastąpić w piątek.
Następnie zabrał glos Ducios, prze
wodniczący komunistycznej frakcji oar*
larnenternej, który polemizując z o.
świadczeniem premiera, powiedział:
„Jeżeli by podjęto w odpowiednim
czasie konieczne -torok-i, to uniknęłoby'
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w sprawie odbudów? Europy

irÿ plon odbudowy przemysłu niem ieckiego
in o t r 5
7 m
im
JORK.
3.7
(PAP).
— r-.___
Organ
iwojorskiej „Wal! Street Jou.rtfC w korespondencji z Waj szczegóły opracowywanego
v Berlinie przez gen. Clay‘a i
ertSOna planu, mającego na ceenie i podniesienie przemysłu
•h Niemiec, skonstruowanego
¡umienia ze Związkiem Radziec
mc ją.
m przekreśla zasadnicze postu
jętego w marcu 1946 r. przez
4 mocarstwa planu produkcji
i niemieckiego.

1947 R.

Stanowisko Związku Radzieckieg

co Anglosasi rozbili konferencję paryską
ewiduje

ROBOTNICZEJ

wydane... przsz Mussoiimeg«

:>si5d zatrudnionych przy wyładunku, s
i ci!o* życie- ^Mmisterstwo obrony naroc
i V( e-J ‘>rowii^ z' docnodżema da stwierd
j n;a przyczyny wybuchu.
LONDYN,— Jak donosi ager.cte R<-'
•. Iuroc.v! „S*livr ‘.

W itatastrofię s*rac

■ |gcŁ 24czion,v,w73bgi 2'cg<5iMj!i'

RZYM, 3.7. (PAP). W odpowiedzi na może być zwolniony bez przeprowadzenia
protest 5 partii demokratycznych przeciw sprawy sądowej.
ko -aresztowansorn osób prowadzących
Dzienniki demokratyczne' donoszą, że
propagandę opozycyjną, szef policji rzym aresztowane za działalność opozycyjną o.
skiej, Po! i to, oświadczył, że według pra soby, zostały pobite nń posterunku poli
wa wydanego dla ochrony „bezpieczeń cyjnym podczas tedania. Wśród nich ko
stwa publicznego“, jaszcze za czasów biety i dzieci, kilka osób umieszczono w
Mussoliniege
'ssztowanycih nie ‘ więziennym szpitalu

m

ZOvji.'SÎ UńCiS-d W SP'iQWl'ê k'Omiini'Iii •
S
n S
S
i
niś>^ dn:u \ bm. statek ..P
i P ? :a wiozący 330 ton matenaiu w

BERLIN — Władze amerykańskie
cjainie zdementowały wiadomość, iż hikerowski gubernator wojskbwy Bei,
i północnej Francji, gen. Aieksanrvon Falkenhausen, zests! zwolniony
obozu koncentracyjnego, Gen. von F
kenhausen przebywa obecnie w sz-pit«,
•w Hamburgu i nadal jiesi jeńcem bryt»
•łWfc

'SgeaaiaiŁ

mm
.qdu w Indonezji
(PAP). Agencja Reute(iakarty, że tir Amfa- Sjaródca socjalistów rndane>wai z polecenia prezyden
wy gabinet koalicyjny, w
weszd ministrowie -z :epracy, partii muzułmań;j i nacjonaSstycznej. Tew otrzymali aacjonaiis:*
ca partii ,pracy — Sitża:oa'icyjny ma kontyrraoz władzami haŁenaerskimi
złości Stanów Zjednoczo-

p a . Franco
ii koca
' C, 3.7 (ObsL w ij. Repu,v Hiszpanii zlożyi dziś w
eneralnym ONZ merno
referendum, zorganizowa
Terała Franco w sprawie
■ 'jnej.
•aca uwagę ONZ na ,.noktórego celem jest wya jż obecny reżim w
w ramach rezolucji Zgro
dów Zjednoczonych“ . W
erdza się. że „manewr
■ nffcorc

USI
z nadw yżką
DN, 3.7. (Ohsł. wł.). sekretarz skarbu, John
świadczy} dziś, że rząd
oczonych zamknął bu947 z nadwyżką 750 m:r. Jasi to pierw&ta nad1930, gdy dochody przertk i o 738 milionów do-

f aszystowsk b
ą ludność
3.7. (PAP). Jak donosi
pastrs“ bandy faszystowt i rabują ludność wyspy
tylko banda Danduwasa
statnio 7 demokratów w
Iraklionu. Siedemdziesięnokratów aresztowanych
istawiono do Pireusu skąd
•len; na wyspy na morzu

* t f Ich ą
>ko ow y
r, 3.7. (PAP). W dniu 2
Zgromadzenie Narodowe
ecitn czytaniu -zatwierdziło
ującą traktat pokojowy z

tftpiłssy

Państwowy plan inwestycyjny
£ u s t a w a o o d b u d o w ie W a r s z a w y
Przebieg 26-go posiedzenia Sejmu Ustawodawczego
Dnia 3 lipcą br. Sejm przegłosował w sł. Warszawy dotyczy zagadnienia, któ
•trzecim czytaniu projekt ustawy o .pap - re jest sprawą całego narodu. Warsza
stwowym plaśnie inwestycyjnym na rok wa żyje i odbudowuje etę dzięki wysił
1947. Ustawa o państwowym planie in kowi całego narodu, przede wszystkim
westycyjnym na rok 1947 przyjęta zo mas pracujących Poiski.
stała w trzecim czytaniu
większością
Odbudowa Warszawy nie byłaby moż
głosów.
liwa ani dotychczas, ani na przyszłość
W imieniu. Komisji
Propagandowej bez -mobilizacji do tej pracy szerokich
poseł Wąsik (SL) zgłosił wniosek treści mes ludowych.
.następującej:
Polska Partia Robotnicza od pierw „Sejm wzywa Rząd do wydania w tor szych chwil wyzwolenia nieustannie pra
mię popularnej Manifestu Polskiego Ko cuje nad mobilizacją kredytów, nad umiietu Wyzwolenia Narodowego oraz tr zymantem słusznej linii odbudowy i nad
zwięzłej historii zasług Krajowej Rady usprawnieniem wykonawstwa. Naczelna
Narodowe
Rada Odbudowy m. st. Warszawy pod
Za wnioskiem Komis j" Propagandowej przewodnictwem Prezydenta Bieruta do
wypowiedziała się większość Izby przy brze przysłużyła się sprawie odbudowy
powstrzymaniu, się posłów PSL od głoso stolicy.
wania.
Przy współudziale związków zawodo Poseł Domiński (SP) referuje w imse-i
ni u Komisji Prawniczej i Regulamino wej rządowy projekt ustawy o upow-aż
nieniu rządu do wydawania dekretów z
mocą ustawy.
Projekt ustawy został uchwalony w
drugim czytaniu większością głosów.
Ze względu na . wniesienie przez posła
PRAGA, 3.7. (PAP). — W środę 2
Nadobraka (PSL) poprawek, głosowa bm.
odbyła się w gmachu ambasady
nie w trzecim czytaniu odbędzie się dnia polskiej w Pradze 2 konferencje pra4 1j>oa br.
prasowe, na której mta-ster Hilary Minc
Referowana przez posła Ożgę _ Mi i minister handlu zagranicznego Czech. ! kiego (SL) ustawa o rocie przysię chosłcwacji dr Ripka udzielił dziennika
gi Wojska Polskiego uchwalona została, rzom wyjaśnień na temat nieładu gospo
jednomyślnie w -drugim i trzecim czyta darezego polsko-czechosłowackiego.
niu.
Na wstępie konferencji minister dr
Sprawozdanie Komisji Odbudowy
o Ripka zaznaczył, iż program, jaki w y
rządowym projekcie Ustawy o odbudo tyczony został podczas ostatniego po
wie m. s t Warszawy referowała posłań bytu delegacji czechostewackiej w War
ka Hiżowa (SD).
sz-awie, był obszerny , niezwykle trud
W dyskusji zabrał głos poseł tow. AI- ny do przeprowadzenia. Z tym większą
brecht 1 sekretarz Komitetu Warszaw- radością stwierdzić należy, że wszystskiego PPR.
¡ko to, co w pro-gramie tym było ujęTow. Albrecht stwierdza, że wniesro jte . zostało w czasie ostatnich rokowań
na przez Rząd ustawa o odbudowie ró gospodarczych spełnione.

wych dziesiątki tysięcy
mieszkańców
Warszawy i innych miast Polski brało
udział w ub. roku w porządkowaniu i
odgruzowaniu Warszawy. Poważny u~
dział ma Rada Naczelna w dziele mobili
z-acji funduszów społecznych na odbu
d ó w : Warszawy, która dała okoio pół
trfterda złotych. Na czoło tej akcji w y
sunęła się klasa robotitcza ^ąska. Lo
dzi i ludności stolicy.
r'zięk! a.,< ji Naczelnej Rady sprawa
odbudowy sto-dcy spopularyzowana zo
stała. również na terenie zagranicy.
Najwększy udział w odbudowie War
szawy ma dotychczas Państwo. Na rok
1947 przewiduje się na ten cei 8 miliar
dów złotych. ..Budownictwo z fundu
szów prywatnych jest w dalszym ciągu
niedostateczne i sięgało ono w ¡945 r.

Dostawy z C zechosłow acji

stanów ć kû<\ 2 0 % naszego importu nwestyopggo
Minister
M.-nc zaznaczył, iż po raz
pierwszy w historii
umów międzyna
rodowych
nowa umowa
gospodarcza
między
Polską a Czechosłowacją prze
widuje powołań» do życia specjalnej
Rady Współpracy
Gospodarczej, któ
ra, jako organ wykonawczy j kontrolny,
czuwać będzie na-d reaLz-acją umowy.
Ustanowiona
będzie również
spe
cjalna komisja ^ współpracy rolniczej oraz komisja, której
zadaniem
będzie
przestudiowanie nie tylko od strony teo
retycznej, ale i praktycznej, projektu b-u
dowy kanału du-najsko - odrzańsk.ego.
Według informacji
ministra Minca,
inwestycyjne dostawy
czechosłowackie
dla Poiski stanowić będą 20 procent ogóinego importu mwesytcyjnego Polski.

„Idea selidarneści słowiańskiej
przejawiać sią musi w czynach”
Drogi dzień pobyto polskiej delegacji rządowej w Pradze
PRAGA, 3.7 (PAP), — W czwartek
3 bm., w drugim dniu pobyt-u polskiej
delegacji rządowej w Pradze, premier
Cyrankiewicz złożył w
towarzystwie
Wianków Rządu Polskiego oraz atnbasa
dora K. P. w Pradze Wierbtowskiego,
wfeytę prezesowi czechosłowackiej Ra
dy Ministrów Gottwatdowi, a następnie
udał się do parlamentu, gdzie powitany
został przez przewodnie zące-go Da vida.

— 1 miiiard zł, w 1946 r. około 1,5 mi
liarda złotych.
Mówca wyraża nadzieję, że budowni
ctwo prywatne1w roku 1947 zostanie
zwiększone po uchwaleniu uig budowla,
nych, przewidzianych w ustawie o popie
rantu budownictwa.
Obecnie Warszawa funkcjonuje już
jako stolica Państwa, wyposażona w
miarę możności we wszystkie potrzebne
urządzenia użyteczności pubdeznej.
Wniesiony obecnie projekt ustawy o
odbudowie m. st. Warszawy zapewni
koordynację wszystkich wysiłków
dziedzinie odbudowy przez Naczelną Ra
dę Odbudowy.
Naczelna Rada Odbudowy wyłoni sw ój
organ wykonawczy. Akcją ofiarności
społecznej kierować będzie Obywatelska
Liga Odbudowy Warszawy.
, W konkluzji mówca oświadcza, że
klub PPR glosować będzie za projektem
ustawy z poprawkami Komisji.
W głosowaniu ustawa o odbudowie
m- st- Warszawy przyjęta została przez
Izbę, zarówno w drugim, jak 1 w trz e 
cim czytaniu jednomyślnie.
Projekt ustawy o pooioraniu budowa
ctwa referował poseł Beniger (SD) Usjawa ma na celu wciągnięcie kapita
lów prywatnych do celowych inwesty
c ji w dziedzinie budown ctwa. Państwo
zapewni budownictwu prywatnemu p o 
moc materialną i pieniężną oraz zapew
nś szereg ulg finansowych i wyłączy no
wo w zniesione budowie spod przepisów
ustawy o publicznej gospodarce lokala
mi i kontroli najmu. Ustawa ta jest dalpzym ciągiem i jakby
rozszerzenem
tzw. amnestii finansowej.
Po przemów en i u min. tow. Kaczorów
skiego rządowy projekt ustawy o po
pieraniu budownictwa został przyjęty
jednomyślnie.
W dalszym ciągu obrad Sejm zatwier
dził szereg dekretów.
Sprawozdawca Komisji
Oświatowej
poseł Kurptewski (SL) przedstawił sze-l
*e_g rezolucji tej Komisji. M. m. Komisja
Oświatowa _wzywa do możliwie szybkie
go przedłożenie projektu zmian ustawy
akademickiej z tym, żeby prowadziły one do zdemokratyzowania stosunków
wewnętrznych w _uczelniach, do siótecz
nogo. zlikwidowania reakcyjnych tenden
c ji z zachowaniem struktury samorządu
akademickiego i wszystkiego tego w
nim, co gwarantuje wolność nauki i nań
czaaia.
Wniosek posła Wójcickiego (PSL) w
sprawie rozpatrzenia interpelacji
jego
K !ubu, przekazano m wniosek posłów
tow. tow. Jędrychowskfego (PPR) j
ranowskiego (PPS) Konwentowi Senio!
rów.
Następne posiedzenie w piątek o godz
10.

Posiedzenie
Rada Państwa pod przewodnictwem
Prezydenta R. P. na swym kolejnym po
siedzeniu rozpatrywała szereg spraw Te
renowych Rad Narodowych. Między in
nymi zatwierdzono budżet Olsztyńskiego
Wojewódzkiego Związku Samorządowe
go oraz budżet miasta Łodzi.
Rada Państwa wysłuchała również spra
wozdania komisji delegowanych dla zba
dania warunków osiedleńczych na Ziemi
Mazurskiej.
Na tymże posiedzeniu Rada Państwa
przyznała Konserwatorium w Warszawie
subwencję w sumie 3 milionów zł na re
mont -przydzielonego konserwatorium bu
dynku.

Gtatulace ambasadora RP,
z o kazji lii rocznicy
wyzwolenia Mińska
MOSKWA, 3.7. (PAP). Z okazji trze
ciej rocznicy wyzwolenia Mińska wysłał
ambasador RP w Moskwie depeszę gra
tulacyjną na ręce przewodńczącego Ra
dy Najwyższej Białoruskiej Republiki Ra
dzieckiej, Natalewicza.

Delegacja pa ska
oa międzyfta oiowy In g re s miast
Wczoraj wyjechała do Paryża delega
cja po.ska na^ międzynarodowy kongres
miast. Na czele delegacji s to i prezydent
m. st. Wa-rszawy, tow. Stanisław Tołwiń
ski.

K ło p o ty
epeietkowego „prezydenta“
LONDYN, 3.7. (Obsł. wł.). — Chrystopher Mayhew, angielski podsekre
tarz Stanu spraw
zagranicznych oświadczył dziś w parlamencie, że rząd
angielski odrzucił
żądanie
Augusta
Zaleskiego, domagającego się uznania
go jako prezydenta Połski oraz uzna
nia Jego rządu.
Mayhew dodał, że Zaleski pozosta
wać będzie nadal w Anglii jako p ry
watna osoba ł podlegać będzie prawom
angielskim,

Hugenhei^
został uwolniony
HAMBURG, 3.7. (Obsł. wł.). — Jak
donosi angielska agencja prasowa w
Niemczech z obozu dla internowanych
w Detmoid
w Westfalii
zwolniono
d-ra Alfreda Hugenberga, b. ministra
hitlerowskiego, jednego z niemieckich
przywódców* nacjonalistycznych.
Hugenbefg, który był dyrektorem
największego koncernu filmowego
Niemczech oraz dyrektorem poić
,go koncernu prasowego, areszto’
został we wrześniu ub. r.
Sprawa jego znalazła się prze
dem denazifikacyjnym w Diisse)aoii.,c
w grudniu ub. r.

wieniu swonm podkreślił ogrom cier oznacza juz sama przez się lepsza przy
pień, jakie w okresie osiainfej wojny szłość“ .
przeżywały oba narody — poJsiki i cze
Z gmachu parlamentu czechosłowac
J u g o s ła w ii
chosłowacki.
kiego premier Cyrankiewicz udał się
3.7. ,(P A P )..; „ Z Londynu
wraz. z towarzyszącymi mu osobami do
PRZEMÓWIENIE
oraj do Jugosław ii. druga
Ratusza Praskiego, gdzie został ser
PRZEWODNICZĄCEGO
DA
V
ID
A
schowa brygada stwetenedecznie powitany przez prezydenta m-ia
„Te cierpienia — pc-wiedział przewód sta dra Wacka ? 6 wiceprezydentów.
nie udział w pracach .przy
niczący David — zobowiązują nas do Prezydent Pragi złożył -na ręce premie
„młodzieżowej linii kole
szukania wspólnych dróg, wiodących ra ^ Cyrankiewicza pozdrowietiia dla lud
in lipca i sierpnia^ spodzieyjazd dalszych ośmiu anPrzewodniczący
czecholowackiego Oba na-rody do braterskiego współżycia ności miasta Warszawy.
rd studenckich.
Zgromadzenia Narodowego w prz-emó- i przyjaźni.
Premier Cyrankiewicz podziękował za
Nigdy już więcej me może być mig“ słowa powitania, po czym udał się na
dzy
na-nti
różnic.
_
_
Lud
czechosłowacki
a t t t i s v M /i& a r& l& .G Ë 2
Rynek Staromiejski, do grobu Niezna
.jest przekonany, jż znajdziemy wspólną nego Żołnierza, gdzie złożył w towa-rzy
drogę, i jeśli istnieją jeszcze między na stwie premiera Gottwaćda, wicepremiera
Wczorajszy „R o b o tn ik“ zamiesz chwały uważa tow. przewodniczący za
mi jakieś kwestie ^sporne, lud czecho Fierii-ngera, ministra obrony narodowej
cza w yw ia d z tow. wicemarszałkiem
słowacki jest przeświadczony, że kwe gen. Svobódy, prezydenta miasta dra
Stanisławem Szwalbe na tem at w y  majważniejsze ?
stie rozwiążemy dla dobra naszych na
Wacka, szefa sztabu generalnego gen,
— Z uchwał politycznych — stwier
n ik ó w obrad Rady Naczelnej PPS.
rodów i państw“ .
Boezka i doiwódty okręgu korpusu gen.
Okrzykiem na cześć polsko - czecho Miklika, wieniec.
— Jaką rolę odegrało, zdaniem towa dzenie bezwarunkowości kontynuowa
(Obsł. wł.). Na posiedzę- botniczej u s iłu ją sprowokować ją do słowackiej przyjaźń* > solidarności sło
nia przez PPS p o lity k i jednolitego
Po uroczystym a-kcie złożenia wieńca rzysza przewodniczącego, ostatnie posie
przewodniczący
u Centralnego W łoskiej w ystąpień, na któ re odpowiedziałaby wiańskiej, zakończył
na
grobie
Nieznanego
Żołnierza
mini
dzenie Rady Naczelnej w życiu p a rtii t fro n tu . Z uchwał organizacyjnych— a)
.unistycznfij P a lm iro To- a kcja p o licyjn a . T a k ty k a ta m a na ce parlamentu David swoje przemówienie.
polecenie ponownej w eryfikacji człon
strowie polscy złożyli w izyty odpowied
g lia tti referow ał no lu — 1. osłabienie p a rtii kom unistycz
— Posiedzenie Rady Naczelnej jest
PRZEMÓWIENIE PREMIERA
nim ministrom czechosłowackim.
ków p a rtii, b) decyzję zw ijania jesz
w ą sytuację p o lity c z  nej, 2. odizolowanie je j od pozosta
CYRANKIEWICZA
- zawsze ważkim faktem w
W godzinach popołudniowych premier
ną Włoch, któ re j w y ły c h p a r tii demokratycznych.
^ życiu p a rtii. Rada Na- cze w roku bieżącym ogólnokrajowego
W odpowiedzi na fel?0 słowa premier Goitwałd rewizytował premiera Cyran
razem, jest zerwanie
T o g ita tti uważa, że p a rtia jego nie Cy-ramk-ie-wicz podkreślił znaczenie współ kiewicza na zamku Braslawskim. Rów
' czelna PPS jest rzeczywi kongresu partyjnego.
k o a lic ji demokratycz
nocześnie minister Masaryk rewizyto
pracy
obu
narodów.
_
rezygnuje
z
re
a
liz
a
c
ji
dem
okratyczne
— Jak w świetle dyskusji i uehwał
n e j.
ście wysoką polityczną
„Nie wolno nam już rrigdy więcej do wał ministra Modzelewskiego
Stwierdziwszy,
że go ^postępow ego u stro ju , lecz zdaje
Rady
Naczelnej sprecyzowałby tow.
instancją p a rtii. Tymbar
puścić do tego — powiedział premier
W godzmach wieczornych premier
zasadniczą lin ią p o li sobie sprawę, że jedyną możliwością
przewodniczący
aktualne zadania par
Goitwałd
wydał
w
pałacu
Czermińskim
Cyrankiewicz
—
aby
zaistniała
między
dziej
teraz
—
z
uwagi
na
ty k i
komunistycznej osiągnięcia tego je s t utrzym anie jeo
tii?
nami niezgoda, nie wolno nam być w obiad na cześć premiera Cyrankiewicza
sytuację międzynarodową
p a r tii je s t utrzym anie naści p a rtii dem okratycznych i ugru stosunku do siebie obojętnymi.
i członków Rządu Polskiego, po czym
— Dyskusja wykazała pewne braki
w ie lk ic h zdobyczy lti- powań społecznych dla przeciwsta
— głos Rady Naczelnej,
Grunt parlamentu jest niezwykle po odbyła się recepcja na cześć całej dele
w
ienia
się
b
lo
k
o
w
i
re
a
k
c
ji
i
konser
realizacji
uchwał władz partyjnych.
a, przywódca kom unistycz
s tn y do budowania wzajemnej przyjaź gacji polskiej.
zastępującej w okresach między kon
ył, że w rogow ie klasy ro  watystów.
obecnie
zadaniem
ni, t-u bowiem jposlowie wyrażają swoje
W recepcji tej, oprócz gości polskich, gresowych ogólnokrajowy zjazd p a rty j Najważniejszym
poglądy ¡ nastroje ludu.
władz p artyjnych na wszystkich szcze
wzięli udział członkowie rządu czecho
2 wielką uwagą śledziliśmy przetnó- słowackiego i -praisksego korpusu dyplo-, ny, powinien się odbić szerokim echem blach i ogółu członków, jest pełne i cał
wienia, jakie na temat przyjaźni czecho matycznego, generalicja, przedstawicie nie ty lk o w szeregach członków PPS.
kowite zrealizowanie uchwał i ducha
słowacko . polskie j i me rozwiązanych le sfer politycznych, gospodarczych i i
— Jakie momenty obrad i jakie u- rezolueii Rady Naczelnej.
dotychczas między nami problemów, zo- kulturalnych stoicy.
stały z trybuny czechosłowackiego par
wiedzi
na
propozycje
Marshalla
i
lamenta wygłoszone.
3.7 (PAP). W Londynie
do
życia
wspomnianej
orp
o
w
o
ła
n
iu
Przemówienia o konieczności wzajem
głoszono jednocześnie fconego zbliżenia znajdowały zawsze ser
sprawie propozycji min. g a n iz a c jl.
Z a d a n ie m organizacji będzie o p ra  deczny oddźwięk w Sejmie Warszew
odpisany przez m inistrów
co w a n ie programu odbudowy E u ro p y skim.
dault.
Obecnie w czasie pobytu w Pradze
stwierdza, że rządy bry- w którym zasoby i potrzeby każdego
aneuski powzięły pewne k r a ju będą skoordynowane w ta k i przekonaliśmy się, iż głosy o czecho
sposób,
w
ja
k
i
każdy
kraj
dobrowol
słowacko - polskiej przyjaźni nie są
elu szybkiego wprowadzeczymś sztucznym, l-ecz w yrażają w-olę
e propozycji min. Mar- nie o tym postanowi.
PARYŻ, 3.7 (PAP). Minister spraw całego narodu cze-cbasłowa-cikietgo., Z b lr
artych w przemówieniu
i t na uniwersytecie w Har- zagranicznych ZSRR Mołotow opuścił żenre to jednak trzeba pogłębić, a
u 5 czerwca br. Propozy- w czwartek o godz. 3 Paryż udając wszystkie kwestie sporne rozwiązywać
Na konferencji prasowej, która od-by artykuły spożywcze pierwszej potrzeby ne Doradcze Komisje Notowań, które
w duchu przyjaźni.
trshalla wysuwały sugestie się samolotem do Moskwy.
ła ssę dn. 3 bm. w Biurze Ce-n, wice jest cena -rynkowa badana przez komisję opiniują o pracy Komisji Notowań.
PARYŻ,
3.7
(PAP).
M
inister
spraw
Idea
solidarności
słowiańskiej
przeja
rodjęła inicjatywę w pracy
Ceny winny być_ ogłaszane 1 i 15 każ
zagranicznych W ielkiej B rytanii, E r wiać się musi w czynach.. Solidarno^ minister przemysł« to-w. Szyr zreferował notowań i jej korespondentów.
¡budową.
sprawę ustalenia ce-n. Stwierdził on, że
Korespondenci w miastach notują co dego miesiąca. Jeżeli chodzi o hierarchię
tięcia tego celu niezbędne nest Bevin odleciał w czwartek o słowiańska, trwała przyjaźń i sojusz zagadnienie to rozjiatryWać należy w
dziennie ceny po wsiach w dni targo to kom.sje powiatowe podlegają woje
-szybsze ustalenie rozmiaru godz. 2 po południu z lotniska Le między naszymi narodami, są gwsm-an- trzech etapach.
we, przy czym uwzględnia się nawet po wódzkim, « te ostatnie Biuru Ce-n.
• cją naszej przyszłości. * ta gwarancja
lórymi rozporządza Euro- Bougget do Londynu.
Pierwszym jest powołanie komisji cen ,rę dnia i "Wszelkie okoliczności mogące
Uchwały zapadają większością gło
trzeb. które odczuwa. Dla
na szczeWach wyjewódzkich i powiato mieć wpływ na zwyżkę, ewentualnie sów. Przy równej ilości głosów decy
szystkich danych w tej
wych. W skład Komisji wchodem 13 osób: ¡zniżkę ceny.
Cena musi
być podana duje glos przewodniczącego. Dopuszczał
nieczne jest powołanie do
— przedstawicie! Wojewódzkiej
Rady jak najbardziej' obiektywnie.
ne, jest przy tym zgłaszanie sprzeciwu,
rasowej specjalnej orgeniNarodowej, OK ZZ, 3 urzędników Wo
Jeżeli chodzi o ustalanie marż
to który musi być udokumentowany w prze
jewództwa (po jednym z odpowiednich ustalono je w ścisłym porozumieniu * ciągu 48 godzin.
ytyjski i francuski postawydziałów przemysłu, aprowizacji i rol- organizacjami kupieckimi i handlowymi.
Sprzeciw
zgłoszony na komisji po
ec tego zaprosić do wspćłnictw®), przedstawiciel Izby Handlowej,
Drugie zadanie to ustalanie cen na wiatowej rozpatruje w terminie 7 dni
ystkie kraje
europejskie
D-nia 1 l-.pca zakończyła oficjalnie swo -nościowa m iak wartość 203.612 tys. do Izby R-ziemieśln-.czej Funduszu Aprowiza przedmioty nie objęte
spisem artyku kom. wojewódzka, na komisji woje wód z
Hiszpanii),
które
zechcą ją działalność m. śtm. w Polsce misja larów; odzież, tekstylia i obuwfe 82763 cyjnego, Okr. Zw. Rew.
Spółdzielni, łów pierwszej potrzeby. Tu aby ste-iier- kiej. — Biuro Cen, również u 1 terminia
tys. doi* pomoc lekarska — 23750 tys. Gkr. Żarz. Spółek. „Spotem“ , Samopom-. dztić faktyczną cenę I ustalić cenę skle 7 dni.
w sformułowaniu odpo- UNRRA.
Aparat ustalania _ kontroli cen
Dwa lata temu kraj
nasz zni-szczio- doi.;
pomoc dla -przemysł-u — 95.187 Chłopskiej', PCH oraz Delegatury Komi pową potrzebny jest rachunek, faktura, nie jest „wynaiizkiem“ Polsfc. Istnieje
■ny woj-ną i oku-pacją hitlerowską, o- tys. doi.; dla rofafctwa — 76.091 tys. sji Specjalnej^
a W n.ektórych wypadkach cena rynko on już we wszystkich prawie państwach
trzymał pomoc od UNRRA. Do War doi.
Na podstawie danych dostarczanych wa.
Europy- Urewułowan-.e cen leży w in
szawy przybyła
specjakie delegacja
Od początku działalności UNRRA do przez kom isję notowań — Komis te Cen
Najmniej
trudności przedstawia ti- teresie całego narodu, bije jedynie w
a n y Polsc«
UNRRA -pod przewodnictwem M. Mień- połowy czerwca br. -zawinęło do Połski nikowa ustala cen-y. Przyty-m decyzje ko stalen-ie ceny
na artykuły
produkcji warstwy s-pekulacyjne. Całe uczciwe ku
piectwo jest zainteresowane w realiza
3.7. (PAP). Gdański peino- szykowa . do Poiski ruszyły okręty z przeszło 1.100 statków z dostawami m isji na szczefciiu powiatowym muszą państwowej.
arnik. „Herkules“ , który da- żywnością, lekami i odzieżą. Transpor UNRRA. Przywiozły one ponad 2 mi- być zatwierdzone przez komisję w o je
Olbrzymie znaczenie ma tu ogłaszanie c ji jego celów.
towwrow.
Wśród wódzką. M arża zysku -brutto ust-"ona cen. Chodzi o to by jak najszersze w ar
liemlecką nazwę „Albert For ty szły początkowo przez Konstancę, laoiiy ton -różnych
(Z. K.)
transportów UNRRA 40 proc. stano. jest w skali krajow e j. Dopuszczalne są stw y orientowały się w sprawach obro
i przejęty od władz angiel- następnie przez Gdynię i Gdańsk.
Wykaz artykułów pierwszej potrzeby
Bilans pomocy UNRRA dla Polski -ziła żywność, 18 proc. — odzież, 6 proc. jedynie nieiinaczine odchylenia w te rn ie , tu handlowego na interesującym je od- oraz dopuszczalną wysokość zysku przy
.yfedze polskie w porcie szkogemotrth w dniu 24 czerwca w ciągu tych dwóch tei wyraża się — łe fe 21 proc. — poimoc dla
nie ipraeik-raczające jednak 2 proc.
ci-nku.
ich spntedaijr
podamy w jutrzejszym
kwotą 461.406.000 dolarów, Pomoe agpw eta i 16 proc. —
rołmctwa.
Punktem w y jś c io w y * ustalenia sen na
Gapnoikiem aofedcajms aą Społecz mantra*.

Wyniki obrad Rady Naczelnej PPS

w omówieniu tow. wicemarszałka St. Szwalbofi

jedność czynników postępowych
¡¡tue ustrój ifewiokraiycłiiy Wioch

mika! Irancusko-brytyjski

m prep«z#c|i Maishaila

Ustalenie dopuszczalnych zysków

w handlu artykułami pierwszej potrzeby
Wicemin tow. Szyr informuje o środkach walki z drożyzną

Bilans pomocy UNRRA dla Polski

wyraża się kwotą 4 8 1 .4 0 3 .0 0 0 dolarów

ik pełnomorski

5tr. 4
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POGODA
)za na dzień 4 lipca br.:
W dzielnicach środko
wych i południowych Pol
ski zachmurzenia na ogół
duże, na pozostałym obrze dość pogodnie lub po
godnie.
Temperatura w ciągu
dnia od 29 st. do 30 st.
*ry miejscowe.
(AT O ZAGADNIENIACH
.ISKIEGO WSCHODU
godz. 16 w sali konferencyjnej
Nowy Zjazd 1 odbędzie się renka Federacji Światowej Zw.
eh na temat „Zagadnienia BHs
bodu“ .

1

yiązków Zawodowych wzywa
iązkowy i rady zakładowe do
rzybycia.
EM YSŁ PAPIERNICZY

1DBUDOWĘ WARSZAWY
ralnym Zarządzie Przemyślu
3go odbyło się uroczyste wręeustawicielowi Naczelnej Rady
Warszawy czeku na sumę
1, zebraną przez pracowników
papierniczego w okresie od
czerwca br.
• i obecnej ponad 3 tys. pracow
emysf.u papierniczego jest sta. >nkami Komitetu Odbudowy.
czący Więckowski wręczy) deKrapkowipkich Zakładów Pa) dyplom honorowy za pozysfiększej. liczby członków i najimy składek na odbudowę War

warunkach specyficznych. Jest to b t a
z, naj lic mniejszych dzielnic (obejmuj* 1 «
kola). Wskutek tego organizowanie o ipierwszy plan wysuwa się tu jak -i w in praw sekretarzy kół było bardzo utruo
nych dzielnicach, walka -ze spekulacją. W nione. Dzielnica podzieliła się więc na
pięć tzw. poddzielnic, a których każda
obsługiwana jest przez jednego ezwnita
pro,pożycie
komo w imieniu pokrzywdzonych studen
egzekutywy.
na ta ___
. . . zgodzić,
_
. . ponieważ,
.
............
--------tów.nieI my wiemy doskonale o tym, jaka
Przez dwa ostatnie miesiącę jak 1 • jako ’ spółdzielnia
nawet■ prawnie
becn-ie Dzielnica energicznie przygo
powinniśmy podlegać administracji To jest sytuacja mieszkaniowa rzesz uczą
towuje się do wyborów Komitetów BW
warzystwa i być od Towarzystwa za cej się młodzieży. Podejrzewamy jed 
kowych, które od-być się mają w n a jleżnymi. Z drugiej strony projekt po nak, że w planach dyrektora Makarewi
bliższych miesiącach. Kota obwodowe w
zostawienia lokatorów na okres nieo cza nie leży bynajmniej remontowani
najbliższym czasie mają stworzyć ko graniczony — mija się z cełetn Towa mieszkań dla etudan-tów, w pozostałych
-mi-tety antydrożyźniane.
rzystwa, którego zadaniem było stwo lokalach n-a ulicy Konopczyńskiego. Na;
Nad ruchem kulturalno . - oświatowym
rzenie warunków mieszkalnych dla stu lepszy dowód, że Towarzystwo rozpo
czuwa Trójka Oświatowa. Dotychczas
dentów. To, że T.P.M.Sz.W. zgadza się częło remont 3 i 2-pokojowego mieszka
nia
z
łazienką
i
kuchnią
(dla
studen
zorganizowano (i zakończono) trzy »ztaJ
na prowadzenie domu czynszowego na
ły. Szkoła taka obejmowała 12 wykładów
suwa nam podejrzenie, że Towarzy tów?). A nawet w-róble na dachu wie
na tematy teroii marksizmu, polityki w *
stwo pragnie po prostu czerpać z te dzą o tym, że dyrektor Makarewicz re
montuje 6obie w tymże domu mieszkań
wnętrznej i zagranicznej, tematy gospd
go domu dochód.
darcze itp. Niezależnie od tego w więk
Po wyjściu z konferencji o-b. Maka ko z wygodami.
szych ośrodkach pracy organizowane
rewicz, widząc na podwórzu zebra
Wbrew zapewnieniom, że dotychcza
nych i ciekawych swego losu lokato sowi mieszkańcy będą mieli zapewnio były kursy o podobnym programie.. Na
rów, zwróci! się *do nich z prowoka - ny spokój choć w swoich mieszkaniach
okres wakacji prace te zostają przerwacyjnym zapytaniem, czy chcą oni okazuje się, że tenże sam dyrektor 6pro
ne, lecz kierownicy roboty oświatowej
opracowują plan na następny rok szkol
mieszkać w tym domu, czy też han - wadza Inspekcję Budowlaną i pieczętuje
diować lokalami. Prowokacja ta skoń lokale zamieszkałe. Spra-wa jest nadal
ny.
otwarta i czeka na -rozwiązanie.
czyta się awanturą.
W lipcu poza normalnymi pracami
W trakcie konferencji przedstawicie
Dzielnica przygotowuje się do uroczy
Czyżby rzeczywiście WAN nie dy-spo
le Towarzystwa starali się łapać nas no™' domami, nadającymi się do -rem-o-n
stej wymiany tymczasowych legityma za słówka i stosowali najrozmaitsze tu?
cji partyjnych na stałe oraz do zebrania
kruczki formalne, na których my, lu
aktywu obu bratnich partii PPR i PPS.
Czy też chodzi o 6zykany i złośłiwoś
dzie pracy się nie znamy. Zwróciliśmy
ci aspołecznych i szkodliwych jednostek przeciągu miesiąca czerwca przesz-koto Zebranie poświęcone będzie zagadnienia
uwagę na to, że przecież nam nie
no 120 kontrolerów społecznych, którzy Jednolitego Fron-tu.
chodzi o sprawy prestiżowe, nam cho w stosunku do świata pracy. Apelujemy już w lipcu przystąpią do konkretne)
Prócz tego tuż w bieżącym tygodniu
do władz Zarządu Miejskiego i Minister
dzi o prawo do życia. Włożyliśmy w
rozpoczyna się szkolenie ideologiczinę
stwa
Admi-nist-racji
Publicznej
o
osta
naszą budowę inicjatywę, pracę na d z ie ln ic a Śródmieście znajduje się w I sekretarzy obwodowych kół i trójek. <*k)
szą, uszczuplaliśmy nasz budżet, prze teczne rozstrzygnięcie sporu“ , (s)
znaczając zaoszczędzone pieniądze na
remont swoich mieszkań. ODBUDO WALISMY SWOJE DOMOSTWA NIE
Z FUNDUSZÓW PAŃSTWOWYCH,
LECZ ZA WŁASNE, CIĘŻKO ZA
ROBIONE PIENIĄDZE.
Zwracamy się z zapytaniem do
władz, gdzie mamy szukać sprawiedli
woścj społecznej, jako zespół zorga-ni
zowany społecznie, jako '■półdzielnia
ludzi pracy“ .
Dyrektor Makarewicz występuje rze

Sprawa mieszkańców domu przy ul. Konopczyńskiego 6
Poruszaliśmy już kilkakrotnie w .-na 
szej gazecie sprawę sporu o dom przy
ul. Konopczyńskiego 6.
Obiekt ten zamieszkiwany jest prze®
50 ro d z in (160 osób), zorganizowanych
w S p ó łd z ie ln i Mieszkaniowej SAM. Lu
dzie ci, w pierwszych dniach po wyzrwo
leniu Warszawy wprowadzi® się do zruj
iło w a n e g o domu, odremontowali swoje
mieszkania, znaleźli pracę, słowem usta
bilizowali swoje życia. Okazało się jed
nak, że stabilizacja ta była tylko złudzę
niem. Mieszkańcy ul. Konopczyńskiego otrzymati nakaz -zwolnienia mieszkań na
rzecz Towarzystwa Przyjaciół Szkól
Wyższych, w imieniu którego występu
je dyrektor Makarewicz. Ja-sne, że z na
kazem tym zespół lokatorów nie mógł i
nie chciał się pogodzić.
Stanęliśmy w obronie członków Spółdz.
SAM zagrożonych eksmisją. Kie-row-ni ctwo Spółdzielni zwróciło się ze swej
strony do wiceprezydenta, tow. Jas z czu-ka i otrzymało przyrzeczenie, że nikt
ich z mieszkań nie ruszy. Wydawałoby
si-ę, że mieszkańcy ul. Konopczyńskiego 6
nie trafią j-uż więcej na łamy gazety
Okazuje się jednak, że dyrektor Makarewicz -nie zrezygnował. Oto znowu zmu
szenj jesteśmy ogłosić list, który nade
słali nam zgnębieni lokatorzy:
„W dniu 24 czerwca odbyła się w
mieszkaniu o-b. Wiśniewskiego przy
ul. Konopczyńskiego 6 konferencja po
między T.P.M.Sz.W. a Spółdzielnią Ad
ministracyjno Mieszkaniową SAM. Na
konferencji te j Towarzystwo wysunę
ło propozycję pozostawienia w domu
przy u|. Konopczyńskiego lokatorów
tego domu na prawach podległych ad
ministracji Towarzystwa na czas nie
ograniczony.
My ze swej strony nie możemy się

Trudno się urodzie - trudno się ożenię.

jeszcze trudniej załatw ić formalności
w Urzędzie Stanu Cywilnego

C iekaw e w ycieczki

organizuje w Biedzie ę P. T, K.

ika za cegiełką odbudowujemy Warszawę

;

jazd do Szymanowa o godz. 17.45. Dwu
godzinny spacer przed kolacją w nowootwartym schronisku Polskiego. Toawizy
stwa Krajoznawczego w Granicy, na
skraju lasu, nocleg w tymże schronisku.
Nazajutrz, w niedzielę, zwiedzanie kilku
ciekawostek na terenie -puszczy, oraz
znajdujących się w okolicy rezerwatów.
, Chleb, mleko, jaja, owoce zapewnione na
li miejscu ¡po cenach umiarkówanych. Pol-wrot w niedzielę około godz. 21 samo
chodem z Leszna. Koszt prze jazdów w
-bie strony, wraz z kosztem noclegu i uczesthictwa: dla członków 200 zl, d-lą
gości 240 zł. Należy zabrać ze sobą oprócz. drobiazgów osobistych, lekki koc
lub prześcieradło, dobry humor i wygod
ne obuwie, gdyż w niedzielę jest do przej
ścia 12 km, przeważnie lasem. Wycieczkę
prowadzi p. H. Ławruszonis.
WYCIECZKA DO STACJI FILTRÓW
Zbiórka w dniu 6 lipca (niedziela) o godz.
10.45 przy ul. Koszykowej 81, przed wej
ściem. Oplata na rzecz P.T.K. goście 25
zl członkowie 15 Zl.
WYCIECZKA DO KIELC i CHĘCIN
Wyjazd w dniu 12.7 br. o godz. 19.00,
powrót w niedzielę o 10.30 lub w ponie
działek rano. Zapisy i informacje w biu
rze Polskiego Towarzystwa Krajoznaw
czego, ul. Wilcza 22, m. 8, w godzinach
16 — 19.30 do dn. 10.7.

iCoscioł sw. Anny
>wa z a b y tk o w e g o kościoła św. Anny rozpoczęła się już w 1945 r.
pierwszych robot był0 wzmocnienie stropu nad główną nawą oraz po¡rowizorycznego dachu,

prac zahamowała katastrofa, która wydarzyła się w zeszłym roku.
orttowej ściany zwal0na wichu rą, zarwała sklepienie nad chórem.
-a sklepienia i remont dachu sPowodowały znaczną stratę czasu.
¿ącym sezonie P°*<ryto dachem zakrystię, wieżę oraz dzwonnicę ■ przyl kolei do odtwar24n;a poszczególnych fragmentów zabytkowych,
nł temu, odbudowa kościoła, Pr owadzona przez S. P. B., została przerotychczasoiwe roboty pociągnęły za sobą koszt 2.500.000 zł. Na dalsze—
jesiC2e nie przydzieli} kredytów.
(g)

o

ety okresowe M .Z .K .
e d® fc"*®

4

każdego miesiąca

Dyrekcja M ZK nie jest w możności
ie Zakjady ■ ^ “ •‘ikacyjne P°‘
wiadośc.
BiUra s^ zedazy ’ rzedtużenia czasu sprzedaży biletów oJkresoWych urz^U ją ^ godz. 8 kresowych, gdyż obecnie sprzedaje się
1 h Ctrl i
_1 i - t n
n. 30.
ich 60 ¡tys., w .1i___
tym około
40 tys. biletów
pracowniczych, wydawanych na podsta
wie zgłoszeń list zbiorowych. Zgłoszenia
na zbiorowe bilety są wykonywane po
¡godzinach urzędowania, poza tym, po ka
żdym dniu sprzedaży muszą być dokona
ne o b lic z enj a kasowe itp. Warunki tech
Karasia 2 0 godz jg. niczne nie pozwalają na przedłużenie go
te /. ■ Por-®KI
WiíV¡
’-HA'
R O ZM Ai-rO Sa „ ' ¡ ^ a t k o w s k a ) dzin urzędowania.
¡Var»e K olo” L • Kyała.
, Aby ułatwić nabywanie biletów mie’» (Marszałkowska 81); godz. 18
sięcznych Dyrekcja M ZK przedłużyła ich
J ilt
Was» o nic” wg Szekspira.
¡2ECHNY” (Zamojskiego ¿0) e0d2 ważność do dn. 4 każdego następnego
miesiąca.
:a M u z y c z n y d . w . p . (Królewska
WykupująCy tńjgty po raz pierwszy,
statnle dni „żo łn ierza królow ej Ma1“ pylico do 6 lipca br. Pzedstawle- tnają Pf awo nabywać je od 29 każdego
■ej* v* i r ćtce nowy program z udzia- m iesiąca z prawem bezpośredniego ko
;ru ..Siedem kotów ” z Krakowa.
rz y s ta n ia .
hf
koniki” Szalk°WSlia 69^ 0 sodz' 18

t „??.1ECl WARSZAWY „S T U D IO ”
1«
sodz. 12.30 „K w ia t amej,.
powszednie
przedstawienia
* dla
< ,.T PAT r ' R E W II (Zygmuntowska
. 17 i 19 ,.Warszawa — Bielany” .

•

ma
” Pio*r
>” >Zw.
U
14, (Z,0tio
16, 18 7'o9):
godz.
20 dla

4TIC (Chmielna 33); _ Cioal” no4, 1^6 i 20- EUm dozwolony dla ’dzle18IA (Marszałkowska 56) „Serenada
-.-i ile słońca” , pocz. U , ib , i 20.
i )WY (Marszałkowska 112); pocz. o
3, 15 i 21; „W esoty pensjonat” .
■.•¿NA (Praga, Inżynierska 2 ); od godz
Platy k ie ł” .
A (Żoliborz, Suzina 4 ); „Nauczyciel

i *l#v.

Dlaczego tylko ojciec
Przepisy zresztą niejednokrotnie utrudniają obywatelowi załatwienie spfa-

Wysokie grzyw ny na nas k arz j
W dWu 2 bm. Warszawska Delegatu
ra Komisji
Specjalnej
wyznaczyła
grzywny pieniężne nowej grupie paska
rzy. Są to:
BARAN BRONISŁAW, właściciel skle
pu włókienniczego parzy ul. Krakowskie
Przedmieście 7, który za materiały po
bierał ceny przekraczające obowiązującą
marżę zarobkową. Za nadmemy apetyt
zapłaci on 100 tysięcy zŁ
STRZAŁKOWSKI STANISŁAW, wła
śclciel sklepu spożywczego przy ul. Ho
żej 44, który do te j pory nie nauczył
się jeszcze sprzedawać artykułów spo
żywczych po wyznaczonych cenach. Po
_
^_____
zapłaceniu
grzywny w wys-okośc' 50
tys!
zizacznie* honorować oficjalny cennik.
•*
__
Najwyższą grzywną, wynoszącą 200
tys. zł ukarany został o-b. SZYMAŃSKI,
właściciel sklepu z przyihorami piśmien
nymi 1 kreślarskimi przy ul. Wilczej 32.

^UtuŁUk
Dnla 5 llp c * ,94? r . sobota, W arszawa I.
8.00 Sygn. czasu 6, , 5 Dz!etl. porań. 6.30
Muz. porań. 7.15 W iad. porań. 12.10 „M e - !
lodie ludowe” . 12.25 Aud. dla wsi. 12.35
,.Muzyka francuska . 13.10 Muz. obiadowa.
15.00 Muz. tanecz. 15.20 Aud. dla dzieci.
15.40 Duety fortep. w w yk. M. Kozłow-Rudówny. i5.00 Dzień, popoł. 16.20 Pieśni w
w yk. J. S. Adamczewskiego. 16.40 Skrzynka
Teehn. 16.15 Inform . gospod. 17-00 „P rz y
sobocie po robocie” . 18.30 Muzyka z p ły t
dost. przez Ameryk. Służbę Iniorm , 19.30
XV aud. Polskiego W ydaw n. Muzycznego.
rocznice śmierci gen* Sikorskie20.00 „ W
20.05 , .Kobieta
w świego” — wspomnienia.
.............. ...........
.
cie” . 21.r 0 Dzień. wecz. 21.30 ,,Kwadrans
muzyki tanecznej” . 21.45 Słuch. ,,Jak się
dawniej lis ty pisało” . 22.15 Muz. tanec«..
23.00 Ostatnie wiad. 23.20 Mn*, lekka. 24.00

hdz. taneczna.

Urząd Stanu Cywilnego jest ośrod kiem, skupiającym w sobie najbardziej
osobiste, najbardziej istotne momenty
życia każdego, ooszczególnego obywa
tela. Pobieżny rzut oka na czekających
swej kolei petentów pozwala zobaczyć
jak na taśmie filmowej fragmenty doli
człowieczej: — promieniejący dumą i ra
dością ojciec, wyrabiający akt uradzęnia pierworodnego syna, -uśmiechnięta,
szczęśliwa m-loda para, czekająca na za
rejestrowanie ślubu, zatroskane twarze
tych, którzy przyszli w sprawie pogrze
bu..
Niestety Urząd Stanu Cywilnego w
Warszawie, to pożałowania godny przy
kład braku organizacji.
Przy obepnym stanie rzeczy Urząd
Stan-u Cywilnego w Warszawie nie mo
że sprostać s-wOtm zadaniom. Z jednej
strony wply-wa na to brak sil wyszko
lonych, z drugiej brak odpowiednich in
strukcji i okólników. 6 obwodów stolicy
obsługiwanych jest przez 40 osób
na
prędce oznajmianych z ustawą i przepi
sami. Stwarza to s-tan rzeczy, w którym
przy każdej załatwianej sprawie zaczy
na się bieganie z pokoju do pokoju, po.
ufne na-rady w obecności zdenerwowane
go .petenta, nieraz głośne dyskusje nad
jej rozstrzygnięciem, wreszcie niejedno
krotne udzielanie sprzecznych odpowie
dzi.

Drogę sprzedawali— drogo zapłacą

I? ', g a ro w a 31) o godzinie 18.31
(zlen 1 noc>. z Karasińską | K ali-

jCZ.

P ra c e K o m ite tu D z ie ln ic o w e g o W a r
sza w a — Ś ró d m ie ś c ie r o z w ija ją
się w
k ilk u
k ie ru n k a c h
równocześnie. Na

oczekuje nadal rozstrzygnięcia

CONSK1E APETYTY
e, warszawskie ,dryndy“ me
upelnie swego przedwojennego
Zmieniły _się natomiast dorożinie, które wykazują obecnie
ąco
indywidualne
apetyty,
o tym najlepiej rozpiętość opintyczny kurs jeden dorożkarz
rzykład 500 zł, a drugi — 800
iast obaj • zgod;zą, że niższa
starczy na Wykonia.
Jasne
różnica kilkuset
ynika z tak dutośoi końskich
Możliwe jedWYCIECZKA DO PUSZCZY K A M 
jranictyłaby je obowiązująca,
aryfa. A z pewnością już ob PINOSKIEJ. Zbiórka w sobotę dnia 5
ala nadmierne apetyty... doroż- lipca o godz. 17 na Dworcu Głównym w
sah kas podmiejskich pod zegarem. Wy(g)

,

P ftM & Y U

Spory, które nie sprzyjają odbudowieNa dzielnicy partyjnej Warszawa-Śródmieście

B

!

Ł W C IA

Suma ta nie zrujnuje na pewno meuczcl
wego kupca, gdyż kalkulacja handlowa
zapewniała mu dotychczas pokaźne zy
ski. Na przykład za ołówek, który
kosztuje 16 zł Uczył on 70 zł.
(g)

wy. Np. n-ie -wiadomo dlaczego do zamel
dowania dziecka wymagane jest osobi ste stawiennictwo ojca, który musi z-wal
niać się z pracy, dezorganizować jej
bie-g na swoim odcinku, aby wystawać
w nieskończoność na korytarzu- -urzędu.
Nie wiadomo też dlaczego zawieranie
małżeństwa poza nielicznymi w yjątka
mi odbywa się wyłącznie w godzinach
poza urzędowych, co stanowi podstawę
dla wymagania opłaty w wysokości 840
zl. Jest to suma zbyt wygórowana dla
ludności pracującej, która winna mieć w
tej dziedzinie jak największe ułatwienia.
Ale 6ą inne aspekty tej sprawy.
Obroniczmym zaniedbaniem jest nie odsyłanie wykazu narodzin i zgonów do
Wydziału Ewidencji Ludności i Urzędu
Skarbowego. Obywatele cierpią
nad
tym, gdyż nie mają możności zasięgnię
cia potrzebnych informacji — Państwo
zaś nie jest w 6ta-nie dopilnować wymia
ru podatku skarbowego, co niewątpliwie
przynosi poważny uszczerbek fina-nso wy.

0 właściwą informacją
Pierwszym krokiem d<* uzdrowienia
.pracy Urzędu Stanu Cywilnego jest
zorganizowanie właściwej informacji. W
każdym obwodzie winien się znaleźć do
świadczony i bardzo taktowny urzędni-k,
wyjaśniający sprawy skomplikowane,
zaś dla orientacji petenta w codziennych,
normalnych czynnościach należy wy wiesić jasno sformułowane obwieszcze
nia, zawierające godziny urzędowania
dla poszczególnych sekcji, jak to: zgo
ny, narodzi-ny, śluby itd. spis dokumen
tów, jakie załączyć należy w każdym *
tych wypadków — -taryfę opłat itp.
Ważne byłoby też rozszerzenie sie ci obwodów Urzędu Stanu Cywilnego na
cale miasto. Oszczędzi to -petentom cza
su, a urzędników odciąży od nawału
interesantów.
Poza tym
tyn należałoby wprowadzić dy
oni świąteczne, przynajmniej dla
żury w dni
załatwiania formalności pogrzebowych.

¡Mammí c ł ł | < e 1n l c « | y i i j z i y

I w niedzielę ludzie choiujq
D nia 22 czerwca br. udałem się do
pobliskiej apteki, która niestety, była
zamknięta. Wobec tego udałem się do
drugiej, również w Alejach Jerozolim
skich, ale i ta była zamknięta i szyldzik w drzwiach obwieszczał, że tego
dnia ma dyżur inna apteka w gmachu
hotelu ,¿Polonia” . Ale i ta apteka za
mknięta i szyldzik stwierdzał dyżur
apteki p rzy ul. Marszałkowskiej N r 93
i 74. A w tych aptekach również za

mkniętych klienci wyczytać mogli o dy
żurze aptek poprzednio wymienionych.
Wróciłem do domu, nie mogąc kupić
lekarstwa na przestrzeni od Żelaznej
do W ilczej.
S. Kelner.
O D RED . Sądzimy, że Izb a L eka r
ska ja k l zainteresowane w ładze w in 
ny w ejrzeć w spraw y niedzielnych
i nocnych dyżurów aptek warszaw
skich.

Popularność ale u kogo?
—

Rady Dzielnicowe zyskują zaufanie społeczeństwa
Poruszana już raiejeid-raakrotniie spra
wa ściślejszej wspóipra-cy między Sto
łeczną Radą Narodową a Radami Dziel
nicowymi zaczyna się realizować.
W bieżącym tygodniu odbyło się
wspólne posiedzenie prezydium S-. R. N.
udzia-lem wszystkich
przewodniczą

cych Rad Dzielnicowych. M-ialo ono na
celu poinformowanie -prezydium o bolącz
kach. i potrzebach dzielnik, oraz poin
struowanie przewodniczących Rad Dziel
mcowych. jak mają działać w terenie.
Jednym z ważniejszych problemów,
poruszanych na posiedzeniu jest skoor-

STEFAN KRASSOWSKI
C Z Ł O N E K K O Ł A D Y R E K C Y J N E G O P PR
W IC E D Y R E K T O R K . P. W W A R S Z A W IE
Po krótkich lecz ciężkich cierpieniach zm ar* dn. 2. V II. 1947 r.
przeżywszy la t 45.
Nabożeństwo żałobne odbędzie się dnia 5.VII.194'7 r. o godz. 9.45
w kościele św. Wincentego na Bródnie, po czym nastąpi pogrzeb.
Cześć jego świetlanej pamięci!
N a smutne te obrzędy zaprasza
i Kolegów zmarłego

Towarzyszy, Przyjaciół
KO ŁO

D YREK C YJN E

PPR

dynowa-nie pracy dzielnic z ogólnym
planem odbudowy i przebudowy stolicy.
Zdaniem
przewodniczących
Rady
Dzielnicowe stają się coraz bardziej po
pularne a ich współpraca i łączność ze
spoteczństwcm jest coraz ściślejsza, o
czym świadczą setki różnego rodzaju
spraw Rozpatrywanych -przez wydziały
Rad Dzielnicowych.
Uważamy, że jest to objaw bardzo
dodatni, mamy tylko jedno zastrzeżenie.
Przypominamy sobie fakt, jaki miał
miejsce na konferencji, na której oma
wiano udział Rad Dzielnicowych w wal
ce ze spekulacją, kiedy to jeden z prze
wodniczących uchylił rię od wzięcia udzralu w tej walce, twierdząc, że Rada
Dzielnicowa stra"i przez t» na popular
ności. Na szczęście inni radni wytłuma
czyli mu, że na popularności u spekulan
tów nie oowi-n-no Radom Dzielnicowym
zależeć. Dlatego to chcemy mocno pod
kreślić, że radnym powinno bardzo za
leżeć na popularności,
ale
przede
wszystkim u człowieka pney-,
(kg)

Obecne warunki mieszkańców stolicy
wykluczają możność odkładania pog-rzc
bu i stosowania go do godzin urzędo
wania.
N-ie ulega wątpliwości, że realizacja
tyc-h podstawowych dezyderatów uzdro
wiłaby w szybkim tempie prace Urzędu
Stanu Cywilnego. Zależy na tym niewąt
pliwle w równym stopniu władzom jak
; każdemu obywatelowi, który nie może
Stanu Cywilnego uniknąć. Tam się bo
wiem życie zaczyna i tam się kończy.
m

Rąbanka wieprzowa
na kartki lipcowa
Resort Zaopatrzenia Zarządu m. s t
Warsawy zawiadamia, że w czasie od 9
bm. do 19 bm. wydawana będzie w skle
pach rozdzielczych mięsnych i ko m u 
niach pracowniczych rąbanka wieprzowa
w ilości 1,4 kg (zamiast 2 kg mięsa) łącz
nie na wszystkie kupony Nr 26, 27, 28,
29 kat. I kart zaopatrzenia za m-c lipie«.
Konsumenci, którzy zarejestrowali III
odcinek kontrolny kart lipcowych kat. I
w sklepach spółdzielczo - spożywczych
odbiorą rąbankę w sklepach rozdziel
czych mięsnych, wskazanych przez da
ny punkt rozdzielczo - spożywczy.
Sklepy rozdzielcze wywieszą odpowląd
nie skierowanie n-a widocznym miejscu.
Detaliczna cena rąbanki wieprzowej
łącznie z kosztem przewozu wynosi zł 7
za 1 kg.
Właściciele sklepów mięsno - rozdziel
czych w celu otrzymania mięsa na stan
zgodny z ilością swokh konsumentów
zwrócą s‘ę do Wydziału Aprowizacji AL
Stalina 41, Sekcja Artykułów S p o iy w .
czych
w dniach od 5 do 8.7.1947 r ,
gdzie otrzymają zlecenie na rąbankę, po
dokonaniu opłaty za mięso według ceny
hurtowej za 4,5 za 1 kg.
Rozdziałem hurtowym dla sklepów na
zlecenie Wydziału Aprowizacji zajmie się
Spółdzielnia Przemysłu Mięsnego, u .
Targowa 27.
Sklepy mięsne obowiązane są złożyć
rozliczenia z rozdziału w terminie do
dnia 24 bm.
Wydawca:
Komitet Centralny
Polskie) P artii Robotniczej
R e d a g u I e: Kom itet Redakcyjny

Godziny
Redaktor
Sekretarz

p i i | | t tl

Naczelny
Redakcji

od

godz.

18—18

I

T i i : I o g
86-645
88-228
88-223

Redaktor Naczelny
Sekretarz Redakcji
Kler. działów

a d m i n i s t r a c j a

czynna od godz.: 8— 16
Konto P.K.O. w Warszawie
1-1091
B O K. Oddz. Ot. w W -w le Nr 749
Bank
Uosp.
Spól.
Oddz.
W ojew
w W arszawie N r 101
P R E N U M E R A T A
zl

60.— miesięcznic
pocztową

w raz z p rzesyłki

C E N N I K
O O Ł O S Z E N
dla „OŁOSU LUDU”
W tekście: tmm z I szp. do 100 mm —
zt. 90—, I mm z 1 szp. od 101 do
200 mm zi 110.— , powyżej zl 130.— .
Za tekstem: I mm * 1 szp. do 100 mm
zl. 60 —, i mm z I szp. od 101 do
200 mm zl 75__, powyżej zł 90__;
Drobne: osob. posz. rodź. ta jedno
słowo zl. 20.— ; band!, za Jedno sło
wo zi. 25.— ; poszukiwania pracy za
I słowo zł 10.— ; zguby — za 1 stowo
zt 20.— ;
N ekrologi: I mm x 1 ezp. do 50 mm
zl. 60— , lm m z 1 azp. od 51— lOOmin
zl. 75.— , 1 mm z I szp. od 101— 150
mm zl 90.—, powyżej zl 120__ _
W numerach świątecznych i niedzielnych
dopłata 30 proc.
Za term inow y druk ogłoszeń
nie odpowiadamy.
Adres Redakcji 1 Adm inistracji
Warszawa, ul. Smolna 12.
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ZDRAJCY PRZED SADEM RZECZYPOSPOLITEJ
Ic h ofiarcą p a d ły setki dobrych Polaków
(O d własnego korespondenta „Głosu Ludu")
Przed sądem katowickim toczy^ s:ę, rozprawa, jakich nie
w :e!e byio w Polsce. Rozprawa
przeciwko trzem zdrajcom, któ
rzy mają na sumieniu życie se
tek dobrych Polaków. Partia
nasza jest szczególnie zaintere
sowana w przebiegu tej sprawy, gdyż zbrodniarze ci wśród
swych ofiar liczą również wie
lu
robotników - peperowców
śląskich i dąbrowskich, których
wydali w ręce oprawców Gesta
po. Tylko zwycięski pochód A r
mii Czerwonej przeszkodził ;m
w całkowitym wyniszczeniu na
szej organizacji na terenie Za
głębia — wyniszczeniu, do któ
rego się planowo i systema
tycznie przygotowywali.
Walka peperowców - żołnie
rzy Gwardii Ludowej a później
A rm ii Ludowej — na terenie
Zagłębia Śląsko - Dąbrowskie
go przyjęła poważne rozmiary.

' ł 1MARGINESIE
„O dra” znów
przeciw demokracji
K ilka kro tn ie mieliśmy

ju ż

okazję

stwierdzić, że niektórzy redaktorzy „ 0 d ry” , pisma poświęconego naszym Zie
miom Zachodnim, uporczywie szmuglują »w» 3«j^ tamy redakcyjną kontraban
dę. Nasza bratnia katowicka „T ry b u 
na Robotnicza” wskazuje na jeszcze je 
den tego rodzaju osobliwy wyczyn.
Oto w piśmie tym ukazał się — prze
drukowany, zaznaczamy mimochodem,
skwapliwie przez Merykalno - endekująey „ Tygodnik Warszawski” — ai~tyJmł o ,^>kcji N” prowadzonej w okresie
okupacji

—

kampanii

dywersyjnej

Organizacja peperowska, zato
żona na Śląsku przez wypróbowanego działacza robotniczego
tów. Wieczorka, rozwijała s :?
pom^sirre nawet i wtedy, kędy
tow. Wieczorek już został uję
ty i zamordowany przez Niem
ców. W oparciu o stare, rewo.ucyjne kadry robotnicze, sięga
jąc równocześnie śmiało do no
wych, młodych sil, rwących s'ę
do walk' z nienreckim najaz
dem, PPR prowadziła szeroką
akcję bojową. Główną uwagę
koncentrowała nasza organiza
cja partyjna na akcjach kole
jowych, na paraliżowaniu ruchu
kolejowego, szczególnie dotkli
wym dla wroga w Zagłębiu,
pracującym
przecież
przede
wszystkim na potrzeby niemiec
kiej gospodarki wojennej.
Dość stwierdzić, że w sumie
Gwardia Ludowa i Armia Lu
dowa na terenie Śląska i Za
głębia dokonała łącznie 45 wy
sadzeń kolejowych transportów
wroga, 110 wysadzeń linii wy
sokiego napięcia, 200 aktów od
wetowych ' napadów na insty
tucje niemieckie oraz stoczyła
szereg walk partyzanckich.
W samym tylko r. 1944 w y
kolejono na terenie Obwodu V
A.L. (Zagłębie Śląsko - Dąbrow
skie) 31 niemieckich pociągów,
przy czym przerwy w ruchu
trw a ły niejednokrotnie przez kil
kanaście, a nawet kilkadziesiąt
godzin. Tak np. po wykolejeniu'
pociągu towarowego 17 kwiet
nia 1944 r. w Zabrzegu na linii
Dziedzice — Bogumin, zahamo
wano ruch kolejowy, na tej
lin ii na przeciąg 24 godzin, zaś
po wykolejeniu 21 października

1944 r pociągu na linii Dziedzi owców w noc z 18 na 19 gru- stapo. Jednak przeważna część
już
ce —- Pszczyna, ruch na obu dnia 1940, ponad 600 AK-ow- organizacji nie dowierza
torach tej Uni’ został wstrzy ców aresztowanych w marcu Grodkowi, który już wtedy wy1944 r., wymordowanie 40 żol- daje się jej podejrzany. Władze
many na 26 godzin.
nierzy AK, wciągniętych w pu- j A L Wszczynają śledztwo, mająA działo się to wtedy, kiedy łapkę pod więzieniem w Mysło ce wyjaśnić rolę Grolika we
żadna inna organizacja na tere wicach, z którego mieli rzeko „wsypie“ tow. Żabińskiego, Szo
nie Śląska nie wysuwała hasła mo uwolnić znajdujących ssę staka i in.
czynnej walki z Niemcami, kie tam więźniów politycznych.
Szybki rozwój wypadków wo
dy wszystkie inne organizacje;
„G il“ , „Kordelas“ , „W ik to r1 jennych nie pozwala tią zakońpowołując , się na londyński© dy
Dopiero
po
rektywy, propagowały
„starne — wszystko to pseudonimy Gro- jeżenie śledztwa.
lik a — latem 1944 r. przerzuco- wyzwoleniu, kiedy Grolik zgłaz bronią u nogi“ .
ny zostaje przez Gestapo „na- sza się do władz polskich jako
Nic dziwnego,
że Gestapo odcinek PPR“ . Korzysta z tego, rzekomy kierownik organizacji
w r. 1944 wydelegowało do wal że część AK-owców śląskich, katowickiej PPR, przychodzi czas
ki z PPR swych najzdolniej pociągnięta aktywną wailką PPR sądu.
szych agentów. Przeciwko PPR i AL, przeszła do AL. Grolik
Grolik i jego wspólnicy jesz
wysłała
Gestapo
wypróbowa zgłasza się wraz z nimi do AL.
cze
występują na zewnątrz jako
nych prowokatorów. Ich nazwi Kierownik tej grupy AK-owskiej,
ska: Grolik, Kampert i Ulczok. „Jakubowicz“ — Szostak, póź peperowcy, marzą o stanowi
Wszyscy oni posiadali już niema niej dowódca okręgu AL Kato skach, o godnościach honoro
łe zasług' wobec Niemców za wice został następnie przez Gro wych. Wykonują zresztą zapew
ne- instrukcje Gestapo, której
tępienie podziemnego ruchu pol lika wydany Niemcom
przez . prz,eeież potrzebni są „sw oi“ luskiego na Śląsku.
nich zamordowany.
|dzie w polskich władzach dla
Grolik ma nie lada „sta ż“ proWkradłszy się w szeregi A r j jakiegoś przyszłego „W ehrwolwokatorski. Jeszcze w latach mii JLudowej Grolik wydaje Ge j fu“ . Ale w rzeczywistości ich
1927— 1930 wkrada się w sze stapo około 20 peperowców — i los jest już przesądzony. Sledzregi . Komunistycznego Związku w ich liczb’© tow. Żabińskiego, j two idzie przyspieszonym tem
Młodzieży na Śląsku i wydaje- sekretarza Komitetu Okręgov;e- pem. W dwa tygodnie po wy
w ręce policji działaczy tego go PPR ,w Katowicach i wszyst zwoleniu Śląska — tow. Kliszko
przedstawiciel
Komitetu
Związku.
Zdemaskowany
— kich członków egzekutywy oraz jako
Centralnego
PPR
przekazuje
wstępuje do organizacji sana dowództwa AL.
pełny materiał władzom bezpie
cyjnej, by z chwilą wkroczenia
Gestapo rozczarowała się jed czeństwa, które od razu przy
Niemców przejść od razu na
służbę Gestapo. ♦ Dobiera sobie nak swym połowem. Aresztowa stępują do aresztowania całej
do tej roboty odpowiednich kom ni towarzysze, mimo straszli grol iko wskiej kom pa n ii.
panów: Kąmperta, byłego pre wych tortur, nie zdradzili nikogo.
Przestępcy
stanęli
obecni©
zesa sanacyjnego Związku Re
O wiele bardziej ścisła niż w przed Sądem Rzeczypospolitej.
zerwistów i Uiczoka, sanacyj AK konspiracja PPR nie pozwa Dotychczasowy przebieg rozpra
nego urzędnika z Chorzowa. lała GroU-kowi na „rozszyfrowa wy wykazał w sposób niewątpli
Cała trójka przystępuje do ro nie“ całej organizacji. By dostać wy ich winę. Czekamy na wy
boty. Grolik rozw ija szeroką się do wszystkich członków PPR rok — na sprawiedliwy wyrok!
działalność. Zostaje szefem wy — Grolik organizuje fałszywy który wymierzy karę za śmierć
wiadu A K . i w tej funkcji zbie Komitet Okręgowy PPR Kato i cierpienia setek Polaków.
ra materiały dla Gestapo. Re wice, mający zastąpić ten, któ
zultat: 450 aresztowanych AK- ry został przezeń wydany GeR. B.

kuł pełen, rzecz jasna, komplementów
mocno nieudolnej

i

tej, zresztą

pozbawionej kon

kretnych rezultatów akcji.
Jak wskazuje „T rybuna ”
te mają swoisty posmak,

zachioyty
fik c ja N”

była prowadzona przez P. T A D E U S Z A
Ź E N C Z Y K Ó W S K 1E G 0, przed wojną
— szefa propagandy Ozonu.

TEK ŻE

pan Tadeusz W T Y M S A M IM C Z A 
S IE P R O W A D Z IŁ
— K A M P A N IĘ

,„A K C JĘ R” —

A N T Y R A D Z IE C K Ą

I K A M P A N IĘ S K IE R O W A N Ą P R ZE

7la f t ć & e f hAtąjkami

K R A T Y C Z N Y M polskiego

DEM O

podziemia.

„CHŁOPSKA DROGA

P l o t k a
Zjawia się na ogól dość niespodzlewa
nie, rozprzestrzenia się z niewiarygodną
wprost szybkością — znacznie wyprze
dzając wszystkie możliwość’ komunika
cyjne naszego kraju. Temat dowolny “ *
zawsze sprytnie dostosowany do okolicz
nośc’, pory roku, okolicy, sytuacji g o 
spodarczej itp. itp.
Na Ziemiach Odzyskanych mówi się
o powrocie Niemców na stare legowi
ska, tam gdzie oddziały Wojska “ niskie
go rozbijają bandy ukra'ńskich taszy stów straszy się wysiedleniem... wszy stkich Polaków, gdy spada cena na zboże
szybko puszcza się plotkę o kołchozach
o konfiskatach zboża, o konieczności utrzymywania zapasów, gdy doiar zniż kuje na czarnej giełdzie, natychmiast
dowiadujemy się o zarządzonej wymia
nie waluty, o unieważnieniu dotyeheza sowych banknotów itd.
Poza tymi — związanymi z okolicz «ościami i koniunkturą plotkami — ist
nieją inne, należące do żelaznego już
repertuaru jak np. wiadomość o zbliża
jącej się trzeciej wojnie między ZSRR
a USA, czy o desancie wojsk angielskich
w Polsce. Plotki tej ostatniej kategorii
kolportowane są zresztą nie tylko w Pol
sce. Pełno ich także w Niemczech. Cel
ich jest jasny — jasny i w Polsce 1 w
Niemczech: podnieść nastroje Niemców,
wzbudzić nadzieje na nowe agresje prze
ciw pokojowym narodom — tym razem
przy boku dawnego wroga, a dziś, jak
chce plotka, potężnego sojusznika.
Wszelka plotka nie tylko o charakte
rze jawnie „wojennym“ , ale i ta ściśle
„wewnątrz-krajowa“ , żerująca na ludz
kiej ciemnocie, pogłębiająca trudności
gospodarcze — każda plotka to POSRED
M A LUB BEZPOŚREDNIA ROBOTA
NA RZECZ NIEMCÓW.
I zasięg płotki i szybkość rozprzestrze
niania i wreszcie dobór tematów świadczą
o tym, że istnieje ośrodek zorganizowa
ny, wrogi Polsce, wrogi narodowi poiskiemu, ośrodek tworzący i kolportujący
plotkę. Niewątpliwie ta sama ręka dzia
ła i u nas w kraju, znajdując agentów
wśród łudzi, którzy niestety noszą na
zwę poląkp^.J-.j^graąicą.., ;r:.

ło, że władze bezpieczeństwa wypowie
działy wałkę temu NIEBEZPIECZEŃ
STWU. Pierwsze wyroki, skazujące na
wet „szeregowych“ plotkarzy na kary
więzienia, a więc kwalifikujące
plotkę
jako ZBRODNIĘ PRZECIW PAŃSTWU
może otrzeźwią tych, którzy nieświado
do życia nowych zagadnień teo mle nieraz, chcąc czy nie chcąc, stall
się agentami sił wrogich Polsce.
retycznych“ .

Nauka staży sprawom państwa
W roga antyradziecka propa
ganda,
prowadzona
wytrwałe
i z dużym nakładem środków,
nie pozostawała bez wpływu
i na światłe umysły. • Pamiętam
prowadzone w latach przedwo
jennych rozmowy o nauce ra
dzieckiej — rozmowy, prowa
dzone z jednym z wybitnych pol
skich uczonych.

Pamiętam botanika - hodow
cę, docenta Kozłowską, która
powróciła z kilkutygodniowego!
objazdu 6tacji doświadczalnych
wielkiego botanika radzieckiego
Wawifowa.
Doc.
Kozłowska,
wywodząca się z tych samych
kręgów społecznych i politycz
nych,
co
dwaj
poprzednio
wspomniani
profesorowie,
nie
uważała już za konieczne prze
słaniać widzianej rzeczywistości
dymną zasłonką wątpliwego ga
tunku anegdot. Wrażenia, dozna
ne przez polskiego uczonego w
ZSRR, przeszły wszelkie oczeki
wania, wzbudziły zachwyt —
swym zachwytem dzieliła się
doc. Kozłowska ze swym audy
torium szczerze i bez zastrze
żeń.

Czegóż tam nie było! — i lik 
widacja czystej nauki i wyłącz
ny utylitaryzm i szablonowość
Plugawe napisy pod adresem PPR, sta
i brak swobody w wyborze za
rannie konserwowane przez Niemców gadnień itp. itp. — komplet pre
w okresie okupacji b yły nt. inn. dziełem ten sji i zarzutów jakby żyw 
cem wyjętych z antyradzieckiej
p. Tadeusza.
broszury propagandowej. Roz
Po wyzwoleniu p. Tadeusz pokręcił
mówca mój — rzecz jasna —
się jakiś czas po k ra ju — m. inn. PO nigdy w ZSRR nie był, nigdy
Ś L Ą S K U — po czym udał się zagra nie miał kontaktu z uczonymi
Profesor Jan Dembowski, au
nicę w objęcia Andersa. „1 dż złoto do radzieckimi, ba — nigdy nie
tor
niezapomnianej „H isto rii na
wpadł
na
pomysł
nawiązania
złota!” — można powiedzieć spokojnie
kontaktu ze swymi radzieckimi turalnej jednego pantofelka“ był
na ten wyjazd p. Żenciykowskiego.
w szczęśliwszej od swych uczo
kolegami.
Tak więc otrzymujemy
osobliwą
nych kolegów sytuacji. Jako je
Pamiętam — również w la den z pracowników ambaśady
mieszankę — ozonowiec ( w dodatku —
tach przedwojennych — odczyt polskiej spędził w ZSRR dłuższy
„naprawlackiego” ty p u ) p. Żenczykow
sprawozdawczy fizjologa prof. okres czasu i poświęcił go na
ski, niektórzy, żeglujący pod flagą „p i Sosnowskiego o międzynarodo
dokładne studia nad organizacją
sarz-y katolickich” ongiś związani z wym
zjeździe
fizjologów
w i poziomem nauki radzieckiej.
ONR-em, publicyści „O d ry” , starzy ( ale Moskwie. Sosnowski - fizjolog, Z tych obserwacji powstał po
Sosnowski - uczony, powrócił do czątkowo cyk! odczytów radio
ja rz y ) endecy z „Tygodnika Warszaw
kraju, wstrząśnięty nowymi do wych a później wydana przez
skiego” .
znaniami naukowymi, pełen po „Książkę“ — „Nauka Radziecka“ .
P ytam y: czy propaganda sanacyj dziwu dla poziomu nauki ra
Jakie są wrażenia uczonego
nych emigrcmekich „wielkości" napraw dzieckiej i zakresu jej zaintere
sowań.
Ale
jednocześnie
powrópolskiego
z kra ju ,' w którym
dę należy do niezbędnych fu n k c ji pis
sił Sosnowski - profesor S.G. czynnych jest 800 wyższych
ma, poświęconego Ziemiom Qdzyska- G.W., pełen dawnych uprzedzeń,
uczelni, gdzie 85 proc. studiu
nym — odzyskanym W B R E W ' reakcji, których nie zdołał przezwycię jących korzysta ze stypendiów,
W B R E W emigracyjnej sanacji, odzyska żyć w czasie krótkotrwałego i gdzie na 100 mieszkańców przy
nym P R Z E Z OBÓZ D E M O K R A T Y C Z b. pracowitego pobytu w ZSRR. pada 86 książek (w USA — 79),
i w czasie tego sprawozdania, gdzie na każdych 2.197 łudzi
N Y , na któ ry z całym zapałem wylewa
wygłoszonego wobec niezwykle przypada jedna biblioteka (w USA
pom yje p. Tadeusz Żenczykowski, tak licznego
audytorium w prze — na 20.331 iudżi)? Jakie są
b liski sercu niektórych publicystów dziwny i czasem śmieszny spo wreszcie wrażenia uczonego z
sób kłócił się Sosnowski - uczo kraju, w którym jak sam mó
„O d ry” ?
-z»z
ny, Sosnowski - entuzjasta z wi: „stanowisko uczonego jest
( ( j Sosnowskim - pseudoobserwato- wyjątkowo zaszczytne. I rząd i
rem codziennego życia radziec społeczeństwo rozumieją jasno,
kiego, cytującym przeróżne dyk że nauka jest wielką potęgą, z
każdy
musi
się
literyjki, których nie brakło wów którą
T Y G O D N IK PPR
czas w polskich wydawnictwach. czyć, że od stanu nauki zależy
C IW K O U G R U P O W A N IO M

U

Dotychczasowa bezkarność sprzyjała
te j kreciej robocie. Dobrze ślę więc sta

wśród niemieckich sił zbrojnych. A r ty 
pod adresem kierowników

NA TEMATY

dziś byt państwa i że państwo
jest bezpośrednio zainteresowa
ne w popieraniu nauki wszelkimi
środkami. Ale ten uczony po
czuwa się do obowiązku utrzy
mywania ścisłego kontaktu ze
społeczeństwem“ .
Wielkie zdobycz© techniki i
medycyny radzieckiej, jakie ob
serwowaliśmy w czasie wojny,
są widomym świadectwem bar
dzo wysokiego poziomu nauki
radzieckiej —- co do tego nikt
już nie ma wątpliwości. Polskich
uczonych bardziej interesuje za
gadnienie czy nauka radziecka
jest nastawiona wyłącznie uty
litarnie i jak w związku z tym
wygląda rozpracowywanie i po
ziom zagadnień teoretycznych.
Profesor Dembowski jest bio
logiem, jest uczonym, którego
piękne badania i prace należy
zakwalifikować do kategorii —
o ile taka kategoria rzeczywi
ście istnieć może — „nauki czy
stej“ , profesor Dembowski jest
wreszcie badaczem, który w pe!
ni zagadnienie teorii docenia.
Profesor
Dembowski
pisze:
„Dom inuje w nauce (w ZSRR —
red.) kierunek stosowany, opra
cowuje się przeważnie zagadnie
nia, mające znaczenie państwo
we. Uważa się też za rzecz
słuszną, aby pań-stwo wzięło
udział w wyborze opracowywa
nia zagadnień.
...Zarazem wskazuje się na
to, że rozwiązanie w skali pań
stwowej wielkiego zagadnienia
praktycznego7 jest możliwe jedy
nie w drodze uprzedniego roz
wiązania"'wielu problemów spe
cjalnych, które często mają du
żą wagę teoretyczną, a które
nie byłyby w ogóle powstały,
gdyby nie stanowiły szczebli ku
osiągnięciu
wytkniętego
celu.
W ten sposób nie tylko nauka
służy sprawom państwa, ale i
odwrotnie: stawiane przez pań
stwo zadania praktyczne wzboi gacają naukę przez powołanie

Ta opinia prof. Dembowskiego
D obra ro b o ta
oparta jest na licznych rozmo
Z uznaniem witamy rozpoczętą w uwach z uczonymi radzieckimi
i na wizytacjach szeregu insty biegłą niedzielę akcję kontroli samodio
dów. WYatny fakt ten z uznaniem, a je
tucji naukowych.
W książce prof. Dembowskte dnocześnie z poczuciem dużego zadowo
go — zgodnie ż osobistymi za lenia, gdyż na łamach naszych niejedno
interesowaniami autora — naj krotnie podnosiliśmy konieczność ztikwi
więcej miejsca poświęcono opi dowania te j kategorii n!eszkodliwych
sowi zakładów, związanych z rzekomo nadużyć, jakim jest m. in wy
naukam' biologicznymi. W kilku korzystywanie aut służbowych dla ce
rozdziałach omówiono również lów osobistych. Trzeba stwierdzić, że
ciekawe zagadnienia organiza ta akcja MO jest wyjątkowo popularna.
Może zdenerwowali się nieco lekko
cyjne nauki radzieckiej.
myślni dygnlarze, a zwłaszcza panie
M iłym
urozmaiceniem, ułat „dygnitarzowe“ , że pozbawiono Ich ta
wiającym czytanie są wmonto niej (bo za państwowe pieniądze upra
wane krótkie opisy przeżyć eks wianej) rozrywki, że nie można będzie
pedycji naukowych, losów pew więcej szyku zadawać — szerokie masy
nych odkryć historii danych dzie jednak z satysfakcją obserwowały tę
dzin wiedzy ¡td- Ozdobę staran kontrolę, wkiząc w tym tendencje do li
nie wydanej książki stanowią kwidacji pewnych rzeczy drobnych, ale
portrety wybitnych uczonych ra „robiących złą krew“ , do zwalczania nad
dzieckich.
użyć, których sprawcy za nadużycia uDziś, w dniach ożywionej dy ważać nie chcieli, do walki z narastającą
skusji nad zagadnieniem orga niestety tu i ówdzie plagą „dygnitarzonizacji i dróg rozwojowych nau- stwa“ .
ki polskiej, warto się zaznajoN;edzie|na kontrola była niewątpliwie
mić z 14 bardzo nteresujęcą I dopiero wstępem do dalszych akcji. Poi winna ona być podjęta przez nasze u|aksiążką.
D r A . R a js k i

dze w calyin kraju.

H e jn a ł e. -wieży M ariackiej
Feto-FOm
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VETO PREZYDENTA
Nowy Jork, w czerwcu
Charlie Chaplin uśmiechną) się gorz
ko. „Jeśli pan zejdzie dziś z krawężni
ka na jezdnię lew 3 nogą, oskarżą pana
o komunizm — ■powideztó!. — Sądzę, że
bardzo trudno jest określić czyjeś prze
konania! polityczne“
Chaplin może sobie sądzić, że jest to
trudne — ale w Ameryce jest dziś peł
no osobników, którzy gotowi są okre
ślać przekonania polityczne ionych oby
Wa.ŁeE. Dla nich nie stanowi to widocz
nie żadnej trudności.

Pa ow are na „ezerwsnycl»“
Duchową matką tych wszystkich
grup jest, oczywiście, „Komisja Antyamerykańska“ , to znaczy „Komisja
kongresowa dla badania amtyamerykanslofcj działalności“ . Ta centrataa egze
kutywa wszystkich „tppfctefc czerwo
nych“ sprowadziła ofcreś.anłe poglądów
poltycznycii do ' kfflku prostych formu
łek: jeśli ktoś wierzy w równość raso
wą’ _ jest „czerwonym“ (Paul Robson
[ Howard Fast, autor noweli z życia
Murzynów pt. „Droga wolności“ — są
obaj na indeksu« z tego powodu). Jeśli
ktoś wyznaje rooseveiitowską koncepcję
„jednego świata“ — jest niewątpliwie
agentem sowieckim (komisja bada obec
nie pisma komentatora radiowego Nor
mana Corwina, który jest winnym sze
rzenia te j wywrotowej zasady).
Jeśli ktoś twierdza, że ceny są za
wysokie, a płace za niskie — jest do
skonałym
przykładem „czerwonego“ .
Jeśli ktoś krytykuje doktrynę Tnimana,
sympatyzuje z republikanami w Hiszpa
rani lub twierdzi, że budowa mieszkań po
winna mieć .pierwszeństwo przed budo
wą kin — jest oczywiście „bolszewi
kiem“ .
Demokratyczny senator Cłaude Pepper tak to określił:
„Ktokolwiek próbuje wprowadzić w
życie naszą demokrację — staje się ofia
rą ataków i zniewag. Jeśti ktoś jest
zwolennikiem
lepszych zarobków i
mieszkań, dożywiania dzieci w szko
łach itd., zostaje natychmiast okrzycza
ny komunistą łub „sprowadzonym na
manowce liberałem“ .
To polowanie na czerwonych trwa
już dobrych kilka miesięcy. Wystarczyło
tego czasu, by nawet do najbardziej
zakutych łbów niektórych „łowców“ ntorowała sobie drogę myśl, że jeśli

Zmartwychwstanie
„H errenklub u"
W K o lo n ii założono niedawno „W o l
ną Akadem if N adrenii” , któ re j członka
mi są artyści, pisarze i uczeni. P ro 
gram nowego towarzystwa W zakresie
pracy kultralnej jest bardzo rozległy.
Zapowiada on wydawanie przeglądu mie
sięcznego i »B iblioteki Nadreńskiej” ,
która ma przynosić omówienie „wszel
k ie j artystycznej działalności artystycz
nej, społecznej, gospodarczej * p o li
tycznej na terenach, przynależących do
cyw ilizacji nadreńskiej” . Inna znów se
ria ivydaivnictw ma być poświęcona
najlepszym dziełem litera tu ry świato
wej.
W ynikałoby więc z tego, że Akademii
Kotońskiej należy się pochwała za pod
jęcie tak chwalebnych zadań. Rzecz jed
nak w tym, że w programie swoich za
mierzeń umieściła ona wśród proble
mów kulturalnych także t polityczne
• że na stanowisko dyrektora powołała
PRO FESO R A S C H O T T E , byłego wy
dawcę wRoczników Pruskich” („Preussische Jahrbücher” ) , któ ry dawniej
był w Berlinie jednym z na jw yb itn ie j
szych członków „H errenklubu” .
Należy przypomnieć, czym był ten
y jle rre n klu b ’’ (K lu b Panów) w Niem
czech przedwojennych.
Założony po pierwszej wojnie świato
w ej „ Klub Panów” podawał się rów 
nież z początku za stowarzyszenie o cha
rakterze zupełnie niewinnym, mającym
na celu zgrupowanie artystów i uczo
nych, którzy —- co prawda — należeli
•wszyscy do „e lity ” nacjonalistycznej.
Jednym z pierwszych członków tego
towarzyszenia artystów » uczonych”
był M O E L L E R V A N D E N B R U C K ,
k tó ry jest autorem nazwy „ trzecia Rze
sza” i którego pisma dawały natchnie
nie H itlerow i.
W w ykwintnych salonach „H e rre n 
klubu” magnaci przemysłowi tacy, ja k
S T IN N E S , H U G E N B E R G , F L IC K ,
H A N IE L spotykali się z m ilitarystam i
takim i, ja k E S C H E R IC H , V IE T IN G H O F F - S C H E E L Z E „ Z W IĄ Z K U
W S Z E C H N IE M IE C K IE G O \B U E B
B E R T Z E S T A H L H E L M E . A le do
minującą fig u rą „Herrenklubu
byt
ER A N Z VO N P A P EN. To on właśnie
w pierwszym rzędzie zapewnił hitlerow
com poparcie ze strony „e lity ” kapitahstycznej i militarystycznej.
B yrehtor „ W olnej Akademii Nadrem i” posiada więc duże doświadczenie w
prowadzeniu zamaskowanej organiza
c ji, która tak samo ja k obecna, miała
na celu wskrzeszenie potęgi niemieckiejDobrze poinform owany
niemiecki
dziennik >,Tagesspiegel” , wychodzący w
strefie amerykańskiej w Berlinie pisze,
że profesor Schotte m iał początkowo za
miąr założyć w strefie b ry ty js k ie j
dztenmk «n/e służący interesom żadnej
•partu . T rzy tuziny wielkich przemy
słowców nadreńskich wyraziło goto
wość postawienia do jego dyspozycji
komecznych funduszów. Ale natknął
się on undocsnte na trudności i dlatego
postanowił posłużyć si? „p o lity k ą kultu
rolną” . Kierownicy ruchu, którzy pozo
stają za kulisami, wiedzą z doświadczę
nia i z tradycji, że w Niemczech moż
na przemyć i' ideologię hitlerowską ła 
two i bez ryzyka, jeśli się ją u kryje
m szyldem poetów i fiłoBafów,

go właściwej decyzji. Demokratyczny
kongresmemi z Nowego Jorku (kluczo
wego stanu, bez którego nigdy jeszcze
żaden kandydat nie wygrał wyborów
prezydenckich) oraz z Michigan i In 
Olbrzymia kampania przeciw diany przybyli do niego w delegacji,
by go poinformować, że jeśli wyrazi zgo
ostanie aatyrobotaiczei
dę na ustawę, demokraci przegrają wy
Samo ostrze ataku na swobody ame bory w tych stanach. W tych warun
rykańskie stanowi dzisiaj antyrobotmcza kach nastąpiło słynne veto prezydenta^
ustawa Tafta i Hartley‘a, uchwalona odrzucone jak wiadomo, przez Kongres.
przez Kongres. Truman zwlekał do ostatniej chwili z decyzją, czy ma pod
Walka o „trzecia partię'*
pisać to zarządzenie antyzwiązkowe,
Jednak kampania przeciw reakcji nse
czy też założyć veto przeciwko niemu.
Tymczasem w obhczu tej poważnej skończyła się na tym. Coraz głośniej
groźby amerykańskie siły postępowe rozlegają się wołania o „trzecią partię“ .
zwarły się jak nigdy dotąd. GIO, AFL
Politycznym przywódcą amerykań
i Bractwa Kolejowe (Uczące razem co skich postępowców jest niewątpliwie
najmniej 14 milionów członków i dyspo Wallace, pomimo zaciekłych ataków na
nujące pełnymi 30 milionami głosów) niego w prasie, pomimo osłabienia i roz
zorganizowały wspólną kampanię po raz bicia ruchu przez innych liberałów, Popierwszy od rozłamu w roku 1936. lfyczną organizacją, która ma szanse
Przewodniczący AFL WCfam Green, zostać „matką“ przyszłej, trzeciej partii
przywódca górników John Lewis i przy jest PCA (Postępowi Obywatele Ame
wódca CIO Phil Murray dokonali histo ryki). Organizacja ta jest popierana
rycznego kroku wydając wspólne <r przez Komitet A kcji Pobtycznej CIO.
świadczenie, a potem organizując po Posiada ona również poparcie lewego
tężną kampanię na terenie całego kraju. skrzydła związków CIO oraz niektórych
Związki zawodowe wydały w pierw ugrupowań AFL.
szym miesiącu ponad milion dolarów na
Ruch lewicowy jest jednak rozbity
propagandę. W całym kraju odbyły się przez ADA (Amerykanie dla A kcji De
wiece i demonstracje, do Kongresu mokratycznej). Kierowana przez talku
napływały z całego kraju fety, telegra dawnych przywódców „nowego ładu“ ,
my, protesty. AFL ściągnęło 35.000 rupa ta opiera swoją politykę na anty
osób, a CIO 6C.OOO 06Ób na wiece w
omunizmse i posiada silne poparcie ze
Madison Spuare Gardens. Samoloty nad strony przywódców związkowych pra
miastami wypisywały dymem na ntebe wego skrzydła AFL. Ma ona male szan
„veto“ . Trzy czwarte miliona betów, se na uzyskanie szerokich wpływów w
kart .pocztowych i telegramów wpłynę masach z tej. prostej przyczyny, że obie
ło do samego tylko Białego Domu, a 99 wielkie partie potrafią wygrywać atut
procent z nich domagało się „veta prze anty komunizmu znacznie lepiej od niej.
ciwko ustawie ant /robotniczej“ .
Ale na razie grupa ta osłabia' szanse na
skuteczna rozgrywkę o władzę ze stro
ny trzeciej partii przeciwko dwóm „kia
Prezydent zdawał soibie sprawę, że sycznyrn“ partiom kapitalizmu amery
szanse jego powtórnego wyboru w ro kańskiego.
ku 1948 zależą od powzięcia przez nleC. A. Will’s

wszelkie postępowe poglądy są „amty- gandowemu Wallace'a sumę 500.000 do
amerykańskie“ , to w taktoi razie strasz arów. Przyczyniła się ona również do
nie dużo jest tych aotyamerykanów w powstania wszędzie silnych, postępo
wych organizacji politycznych.
Ameryce. .

Opozycja w kongresie
Kampania reakcyjna napotyka ostat
nio na silną opozycję. Spotyka się z nią
nawet w Kongresie. Znana ustawa o „po
mocy“ dla Grecji i Turcji została ostro
skrytykowana w Izbie Reprezentantów
i w Senacie. Opozycja była rozbita; mi
nio to ponad czwarta część Kongresu
wypowiedziała się przeciwko wnioskowi
prezydenta.
Ankseta
radiowa,
przeprowadzona
przez z górą 500 rozgłośni, wykazała
większość 4:1 przeciwko pełnej zgodzie
na pożyczkę dla Grecji. Również wyni
ki wyborów wskazują na kierunek wsatru. W czterech kolejnych wyborach uzupeloiających w całkiem różnych czę
ściach kraju w Oakland, Minneapolis,
Hoboken i Pass.au wybrant zastali po
stępowi kandydaci. W Waszyngtonie —
demokrata i zwolennik xooseveitowskiego „nowego ładu“ — Charles Savage
zadał swemu przeciwnikowi dotkliwą
klęskę.
*
Najjaskrawszym wyrazem tych na
strojów było niewiarogodne wprost po
wodzenie podróży Wallace's poprzez
cały kontynent. Rzeczoznawcy waszyng
tońscy, którzy % wielką pewnością sie
bie przepowiadali, że Wallace się skoń
czył, musieli zmienić zdanie. Były wice
prezydent spotykał się wszędzie z owa
cjami olbrzymich tłumów, które —
rzecz zdumiewająca w Ameryce —
płatały za możność słuchania go. 27.000
osób słuchało jego przemówienia w Los
Angeles, pomimo że zarządcy Hali Ho!
lywoodztkiej odmówili mu jej wynajęcia
a 20.000 w Chicago, 12.000 w Detroit,
30.0CO w Nowym Jorku — w każdym
mieście odbywało się to jednakowo.
Podróż przyniosła funduszowi propa-
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DLACZEGO

H IN D U S I M A JĄ DUŻO
B ROKIT
Wwóz b rtfti 0» ła d il M
dotąd su
rowo zakazany. Ale ostatnio te su
rowe zakazy ule są przestrzegane.
Całymi statkami przychód«! do Indii
broń — karabiny, automaty, karabi
ny maszynowe nie mówią« Już o pi
stoletach.
Oblicza sic, te składy broni w In 
diach wystarczają obecnie na uzbro
jenie milionowej armii. Należą one,
mniej więcej po połowie, do Kongre
su Hinduskiego i do Ligi Muzułmań
skiej.
Czemu uależy przypisać nagłą po
b łażliw o« władz brytyjskich wobec
przemytników broni?
Dawniej Anglia obawiała się pow
stania ludności In d ii przeciwko pano
waniu brytyjskiemu. Dlatego usiło
wała
samknąć
dopływ
broni
dla
ewentualnych powstańców.
Teraz
jedyną nadzieją
wielkiego
, kapitała brytyjskiego na utrzymanie
1jego pozycji w Indiach jest W A LKA
j W EW NĘTRZNA, stan clohej wojny
domowej w samych Indiach — po
między Hindusami a muzułmanami.
Gdyby w Indiach wybuchła jawna
wojna domowa, armia angielska mo
głaby pozostać tam bardzo długo —
oczywista
dla
nitowania
mordują
cych się nawzajem Hindusów.
Okazuje się:
nawet
pobłażliwość
wobec szmuglerów ma swój głęboki
polityczny sens.
IL E

ZA R A B IA Ł H IT L E R I JEGO
DYG NITARZE?
W Berlinie wydana została ostatnio
broseura KA R O LA BRAMMERA pt.
„Tak ty li oni — 7*0 miliardów długów
hitlerowski eh”.
Brammer podaje m. in. wysokość
zarobków Hitlera.
H itler zarabiał nie mniej n il 25 mi
lionów marek rocznie. Jest to o k il
ka milionów .więcej, aniżeli przed
wojną światową N r 1 wynosiła „li
sta cywilna“ cesarza Wilhelma, któ
ry ca to utrzymywał oaly swój dwór.
H itler wydal na swe osobiste potrze-

Pouczające dzieje faszyzmu angielskiego

Mosley morzy o »marszu na Londyn«
Niedawno na półkach księgarskich w
Anglii ukazała się ciekawa książka Frederica Muilaiiy, pt.: „Fascism Iinside Englanid“ . M u la lly poświęcił swą książkę hi
storii ruch-u faszystowskiego w Wielkiej
Brytanii. Zdaniem autora źródeł tego
ruchu należy srukać w B rytyjskiej L i 
dze założonej jeszcze w 1901 roku przez
kapitana Stanley WiłTama Shaw. Orga
nizacja ta prowadziła szeroką szowini
styczną propagandę i waiczyia o zam k:ęcie portów angielskich dla ¡migren tów.
Właściwy ruch fasziystowski rorpo cząl się w Anglii w 1924 r., kiedy utwo
rzone «¡cwttaio Stowarzyszenie B ry ty j
skich Faszystów (British Fascisti Lttt),
mające na celu walkę z komunizmem.
W 1927 r. organizacja ta otrzymała na
zwę „B rytyjskich Faszystów“ . W 1928
r. powstała Imperialna Liga Faszystów ska. Z połączenia obu tych organizacji
powstała z czasem Brytyjska Unia Fa szystów, na czele której stanął Oswald
Mosley.
Muilaiiy poświęci! wiele miejsca bio
grafii angielskiego „fuhrera“ . Swego cza
su Mosley by! aktywnym cfłonkiem pat.
tii konserwatywnej, a następnie przewę
drował do Partii Pracy. W 1926 r. został
on posłem do parlamentu z ramienia La
bour Party. Niebawem jednak między
nim, a kierownictwem partii wybuchł
konflikt i w 1931 r. Mosley został z par
tii wykluczony. Zerwawszy wszelkie sto
sunki ze swoimi poprzednimi przyjaciół
mi politycznymi .Mosley udał się do Rzy
mu, skąd powrócił jako zdecydowany fa
szysta i wielbicie! Mussoli niego. W tym
samym mniej więcej czasie wydal on
swą pierwszą książkę pt.: „Wielka An
glia“ , która staia się biblią ruchu faszy
stowskiego w Wielkiej Brytanii.
Unia Faszystów Brytyjskich znalazła
poparcie wpływowych kol engiełskfch.
Jednym z najgorętszych zwolenników i
patronów ruchu faszystowskiego by! po
tężny król prasy angielskiej, lord R othermere, prezes firm y wydawniczej
„Associated Newspapers“ i właściciel re
akcyjnych,
konserwatywnych
gazet
„Daily MaH“ , „Evenłng Post“ i „Sunday
Dispatcłi“ .
Mosiey zdobył również poparcie wiel
kich przemysłowców angielskich, którzy
sowicie łożyli pieniądze na '.propagandę
faszystowską. W końcu 1936 r. w roz
mowie z przedstawicielem włoskiej ga
zety „Giornale d‘Itaiła“ Mosiey oświad
czy,!’,
korzysta z poparcia kapitału an
giełskiego i że „szereg przemysłowców
północnej Anglii, którzy dotychczas bo
jąc się bojkotu, okazywali ruchowi fa szystowskwrrw poparcie tylko ukrad.
kiem, dziś oświadczają otwarcie, że są
całkowicie po stronie faszyzmu“ .
Ruch faszystowski miał możnych pro
tektorów w sferach rządzących AngHi.
Tym się tłumaczy fakt, że w latach po
przedzających drugą wojnę
światową
nie stawiano żadnych tam działalności
faszystowskiej.
Tak na przykład po krwawych eksce
sach urządzonych przez faszystów w
Londynie 7.VI.1934 r., ówczesny minister spraw wewnętrznych me zgodził
się na wytoczenie awanturnikom jewne
go procesu. W obronie huHganów w y .
stąpią grupa konserwatywnych posłów
w 'parlamencie. Stanowisko młnłBtra
spraw wewnętrznych znalazło sw ój od dźwięk również w opinai sądu, który utłiewinnil wszystkich uczestników kirwa.
wych ekscesów czerwcowych,
MuUaily przemilcza nazwiska protek
torów Mosieya, ograniczając się jedy
nie do stwierdzenia, że dostęp do taj nych dokumentów Brytyjskiej Unii Fa

szystów mógłby rzucić pewne światło, w Londynie w latach 1934 . 36. Najna koneksje między ruchem faszystów -j większa demonstracja robotnicza odbyskim, a najbardziej —
wpływowymi
keja
*
1 ’“
*■ ła się w londyńskim East Eadzie 4 paź
mi Anglii.
dzdernlka 1936 r. w związku * krwawy
Pewne nazwiska stały się jednak zna mi wystąpieniami bojówkarzy faszystów
ne szerokiemu ogółowi po procesie n o  skich.
rymberskim. W aktach procesu znajduje
Kiedy wojna wybuchła, Mosley rozposię ciekawy dokument: sprawozdanie czął wściekłą agitację za ugodą z Niem
Haushofera, wysłane na ręce Hitlera w cami hitkrowskir ni. Agitację tą rozwi maju 1941 r. Sprawozdanie to nosi cha jał bezkarnie w ciągu całego pierwsze
rakterysiyczną nazwę: „Koneksje angtel go roku wojny. Dopiero w maju 1940 r.,
side I możliwości ich wykorzystam'«“ . na krótko przed Dunkierką, Mosley wraz
W dokumencie wymienione są nazwiska z kilkoma innymi prowodyrami faszy tych działaczy angielskich, na których stowskimi został na rozkaz ministerstwa
współpracę Uczył Hoss udając się do spraw wewnętrznych internowany.
Anglii.
Jednakże większość członków B rytyj
Na pierwszym miejscu figuruje nazwi skiej Unii Faszystów pozostawała na sko księcia Hamiltona, lorda Douglas — dai na wolności 1 w ciągu następnych
sekretarza osobistego Chamberlaina, wi lat wojny prowadziła krecią robotę na
ceministra lotnictwa w rządzie Churchil rzecz Hitlera.
la — Harolda B a lio m , wiceministra oMuilaiiy przytacza fakty szpiegostwa
światy — Kennetha Lindseya i innych.
faszystów angielskich na rzecz Niemiec.
Ludzie ci należeli do grupy tzw. mło Pisze, że w czasie wojny zajmowali się
dych konserwatystów. Za pośredni om sabotażem i dywersją, dawali sygfia
ctwem lorda Hamiltona utrzymywali oni ły samolotom niemieckim, przekazywali
kontakt 1 wpływową grupą starszego’ informacje, o charakterze wojskowym,
pokolenia
Torysów;
lordem
Denby.i Wieki z nich siużyio w szeregach bry
Oiłyerem Stanley, byiym ministrem ko-, tyjskich sił zbrojnych i po dostaniu się
lomi oraz » magnacką rodziną Astorów, i do niewoli niemieckiej, proponowało
Wszyscy oni utrzymywali, ścisły kontakt | swoje usługi hitlerowcom, wstępując
z byłym posłem angielskim w Stanach! do szeregów tzw. „Brytyjskiego Wolne.
Zjednoczonych lordem HaHifaxem, z któ go Korpusu“ . Wielu z nich służyło w
rym Hausbofer pozostawał w bliskich! szeregach SS.
stosunkach. _
i W
ostatnich rozdziałach
książki
Mosley i jego ludzie ze 6wej strony! Muilaiiy omawia rozwój faszyzmu w
utrzymywałi ścisły związek z hitlerow- powojennej Anglii
ską Rzeszą i faszystowskimi Włocha
„Należy zdać sobie jasno sprawę,
mi. Sam Mosley niejednokrotnie odby
że faszyzm w naszym kraju dąży do
wał „pielgrzymki“ do Berlina i do Rzy
odrodzenia. Podniesie on głowę w
mu. Korespondował on również * przy.
momencie najbardziej dla siebie odpo
wódcami hitlerowskimi,
zwłaszcza ze
wiednim i wszystkimi dostępnymi s<JStroić berem.
bie środkami walczyć będzie o znisz
Od 1934 r. faszyzm angielski nabrał
czenie demokracji i ustanowienie fa szczególnego tupetu. Korzystając z po
szystowskiej dyktatury".
błażliwości rządu Mosley przygotowywał
Postępowa prasa angielska już nieje
się do „marszu na Londyn“ . I jeśli faszy dnokrotni* poruszała sprawę wzmożonej
stom angielskim nie sądzone było zreali działalności faszystów angielskich w ozować swych planów, to stało się tak kresie jwwojennym. Zwracano uwagę
przede wszystkim dlatego, że szerokie na to, że Mosley rozwija szeroką dzia masy narodu angielskiego wystąpiły c- łalność wydawniczą, że organizuje sieć
nergicznie przeciwko faszyzmowi.
„kulturalnych“ organizacji, klubów dy
Mulially opisuje szereg antyfaszystow skusyjnych itd., i że faszyści usiłują na
skich manifestacji, które miały miejsce wiązać stare kontakty i czynią próby

zjednoczenia rozproszkowanych
grup
faszystowskich w jedną organizację.
Chociaż organizacje faszystowskie w
Anglii nie mają bazy masowej, działa! ność ich kryje w sobie potencjalne niebezpieczeństwo, tym bardziej, ze nie na
potyka ona na żadne przeszkody ze 6iro
ny władz brytyjskich.

by w ciągu dwunastu lat swych rzą
dów bajońską sumę 305 milionów Biłrek — tj. OKOŁO 60 M ILIO N Ó W
DOLARÓW. W budżecie na rok 1944
przyznano mu 28 milionów marek,
a w planie budżetu na rok 1945 —
którego, jak wiadomo, już nie zdołał
wykorzystać — 40 milionów marek.
Poza tym wiele kosztowały budowle
wznoszone z rozkazu Hitlera. Tak np.
nowy gmach Urzędu Kanclerskiego
Rzeszy kosztował 100 milionów ma
rek, „Dom Dyplomatów“ i „Hotel
Plattenhof“ — 180 milionów marek.
W ciągu wojny te wydatki Jeszcze
wzrosły. W dwóch latach 1942 i 1943
wydano na „koszty osobiste i rzeczo
we do dyspozycji Adolfę H itlera“ —
845 milionów marek.
Podobnie szastali pieniędzmi pddwładni Hitlera. Goering wydał na
swój pałae myśliwski „Karinhall“ kil
kadziesiąt milionów marek. Goebbels
był „skromniejszy“: wziął na urzą
dzenie swego służbowego mieszkania
tylko— dwa i pół miliona marek
(PÓŁ M IL IO N A DOLARÓW). Zara
biał jednak 1 „na boku“. Tak np. za
swoje cotygodniowe artykuły w „Das
Reich"
dostawał
rocznie
okrągłą
sumkę 300 tysięcy marek...
A za to wszystko płaciły narody
Europy,
ujarzmione
przez
Trzecią
Rzeszę.
„CHM URY NAFTOW E NAD USA"
Słynny astronom amerykański HO
W ARD
SHAPLEY
stwierdził
nie
dawno, że gaz metan znajduje się
niewątpliwie w dużych ilościach w
atmosferze
planety
Jupiter.
Metan
występuje zwykle wraz ze złożami
ropy naftowej.
Shapley, który jest przeciwnikiem
polityki trumanowskiej, gdyż uważa
Ją za wy ras interesów trustów naf
towych oświadczył w związku z tym
złośliwie:
„Jeżeli o tym odkryciu dowiedzą
się koncerny naftowe, to zapewne
nasz rząd zajmie się poważnie zagad
nieniem baz bezpieczeństwa nr po
szczególnych planetach. Prawa New
tona, które nie pozwalają nam opusz
czać
ziemi,
będą
wtedy
zapewne
uznane za przejaw przestępczej linii
partii, która ulega wiadomym obcym
wpływom. Nasi fachowcy cywilni i
wojskowi zaczną budować drogę na
Jupiter.
Sohwelienbach (bojowo an
tykomunistyczny minister praoy Sta
nów) zacznie oczyszczać księżyc od
komunistów".
SZW ED ZI — SYM PATYCY
HITLEROW CÓW
Policja szwedzka wykryła w Malmo
organizację prohitlercwską, złożoną ze
Szwedów I t Niemców. Organizacja
trudniła się wyrabianiem fałszywych
paszportów dla hitlerowców, ucieka
jących z Rzeszy do Ameryki Połud
niowej.

N ie m ie c k ie
d e w c ip a M k i
Niemcy się śmieją. K to w to nie chce
uwierzyć, niech posłucha anegdotek,
kursujących po Berlinie. Zebrał je
szwajcarski dziennikarz, pisujący do do
syć proniemieckiego na ogół pisma
„ZKe Weltwoche” .
W arto zainteresować się tym i niemiec
kim i dowcipami. Mówią one więcej o
prawdziwym obliczu większości Niem
ców, aniżeli wszystkie traktaty, którym i
karmią nas wszelacy przyjaciele „bied.
nych. Niemieo” .
Gorzki jest, co prawda, chwilami ten
niemiecki śmiech. To przecież śmiech
pokonanych — pokonanych bandytów.
Ale poprzez gorycz klęski przebija
wściekłość zwierzęcia, które M U S I słu
chać — ale bardzo N IE C HC E słu
chać.
Zacznijm y od „poematów” . Jak podo
ba się wam ta ki wierszyk:
podnoście ceny do g ó ry ! Trzymajcie
zamknięte granice stre f!
K ro k za krokiem spadają kalorie.
Wciąż jeszcze głodują N IE M IE C C Y
RODACY.

IN N I — G ŁO DUJ4 T Y L K O W
DUCHU” .
Cóż — skarga na ciężkie warunki,
powiedzą „przyjaciele Niemiec” . Ale ten
akcencik o głodujących „ niemieckich
rodakach” i o tych innych — którzy
głodują „ty lk o w duchu” ! D awniej sły
. -V; ; .. :
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szeliśmy coś innego. „Niemcy będą ostat
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'\ głodny” — mówił kiedyś Goering. Trzy
mała się tej zasady Trzeeia Rzesza. Czy
nie tęsknota za nią, za zrabowaną pol
ską słoniną, ukraińskim zbożem, fra n 
cuskim winem, holenderskimi serami,
bije z tego pozornie niegroźnego wier
szyka!
Idźm y dalej. Usłyszymy inne akcen
ty o miele wyrośniejeże:
„M ąż leży w żołnierskim grobie
A żona u Murzyna w łóżku
Mąż oddał się ojczyźnie
A kona — za papierosa?.
Tutaj już nowy akcent: apoteoza
grabieżczej hitlerowskiej wojny. W
„ żołnierskim grobie” , poświęcony „ ojczy
Frsncui André Le Gall, odznaczający się niezwykłą siłą uzębienia, i‘ o3cc- k m ” leży ten, kto poszedł palić W ar
i»ł niedawno szczególnego eto
Nu lotnisku w Dinan spróbo
wał powstrzymać zębami startuj
Próba udała aią, jak widzimy szawę, grabić Jugosławią, mordować
dzieci rosyjskie. Poległ nie sa zyski

I K ru p p a , nie za wolę panowania nad
światem H itle ra . Poległ za „ ojczyznę'
Daleko stąd, bardzo daleko do uznania
w iny Niemiec za rozpętanie w ojny
światowej. Blisko za to, bardzo blisko
do hitlerowskiego rasizmu. Bo przecież
ten „M urzyn” , którego piosenka daje
niewiernej żonie za towarzysza łóżka,
to rekwizyt prosto z arsenału Goeb
belsa...
Mało wam ! Posłuchajcie dowcipów
o demokracji.
Przejeżdża tram w aj przeznaczony dla
alianckich żołnierzy. Niemka mówi do
swego towarzysza drogi: „D o tego wo
zu nie możemy wsiąść. To przecież wóz
demokratyczny” . Oczywista, hitlerowski
tram w aj „N u r fü r Deutsche” podobał
by się pannicy lepiej.
Ta panna tylko kgń z demokracji. A le inna mówi szczerze, co myśli.
Niemiecka gimnazistka pyta swą ma
mę, zamożną żonę fabrykanta: „Mm,w,
kiedy skończy się skandal z dodatkowy
mi porcjam i żywnościowymi dla tych
nieapetycenych więźniów obozów kom m
tracyjnych” ( SS-mam, którzy ich ka
towali, b yli niewątpliwie apetyczniejsi
— tacy śłużbiści i wysportowani, nie
p ra w d a !).
Mamusia odpowiada: ,,Uspokój się,
kochanie, to potrwa ju ż niedługo..Ten
skandal się skończy. Skończy się, kie
dy ci „heftlingow ie” znajdą się znowu
za drutam i kolczastymi” .
Czy można mówić bardziej szczerze,
czy można w bardziej dobitny sposób
dać wyraz tęsknocie za nowym H itle 
rem, za nową Czwartą Rzeszą niemiec
kiego faszyzmu, za nowym pochodem
na ujarzmienie E u ro p y !
Dowcipy niemieckie ujaw niają du
cha większości narodu niemieckiego. Ujaw n ia ją go lepiej nawet aniżeli mowy
Schumacherów i K flizów, zmuszonych
w każdym razie do pewnej ostrożności
w swych wypowiedziach. Ujaw niają
fa k t, że w dwa lata po upadku H itlera
H IT L E R Y Z M D Z IE R Ż Y JE S Z C ZE
R Z 4 D D U SZ P R Z E W A Ż N E J W IĘ K 
SZO ŚCI N IE M C Ó W .
Narody słowiańskie domagają się
rzeczywistej denazifikacji i demilitaryza
c ji Niemiec. Dowcipy, które zacytowa
liśmy, świadczą najlepiej, ja k słuszne i
usprawiedliwione jest to żądanie.
B. T
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C zy m a s z y n y m a j ą
( O d spec a ln e g o w y s ła n n ik a „ G ło s u L u du “ )
Huta w Stalowej Woli, zru j
nowana przez okupanta, szybko
podniosła s'ę z ruin i mogła
uruchomić
produkcję
jedynie
dzięki wynalazczości polskiego
robotnika. Czasy, w których na
nowo podejmowano pracę w
zdewastowanej hucie, w pełni
ujawniły wynalazczy talent hut
nika - robociarza. Uruchamiał

znaczony został brązowym krzy
żom zasługi, nazwisko jego fi
gurowało na honorowej tablicy
zasłużonych w hucie i awanso
wał
na
kierownika
elektrycznego.

wydziału

Pompy wgłębne
tow. Osfrowskego

Niem niej rewelacyjnym wyna
lazkiem jest pompa wgłębna po
mysłu tow. Ostrowskiego. Przed
wojną Polska z Ameryki i Nie
miec sprowadzała pompy wgłęb
ne do pompowania ropy nafto
serca właśnie należało dorobić wej z szybów, a tylko w małej
własnym przemysłem. Robotnik ilości produkowano je w kraju.
w dzień pracował przy maszy Dziś dzięki uproszczonej i eko
nie, ze wszystkich stron bada nomicznej
produkcji
pomysłu
jąc jej mechanizm, nocami ślę tow. Ostrowskiego, Stalowa Wo
czał nad książką i bez wzorów, la podjęła fabrykację na szero
sam tw orzył rysunki, a na ich ką skalę. W momencie, gdy ko
podstawie precyzyjnie dorabiał respondent nasz bawi z repor
brakujące części.
terską wycieczką w Stalowej
Pytani o te cudem spreparo Woli, huta obchodzi (skromnie
wane „serca maszyn“ , hutnicy zresztą) uroczystość o wielkiej
tłumaczą skromnie, „ż e to nie doniosłości.
Oto
dział
pomp
jest żaden wynalazek, a tylko przy
wydziale
mechanicznym
dorobienie do maszyny tego, co wyprodukował setną pompę. Ko
jest najistotniejsze dla puszcze respondent nasz składa z tej oka
nia jej w ruch“ .
zji życzenia tow. Ostrowskiemu,
a obecny przy tym inż. Osta
Aparat T!rille‘a pemyslu
szewski ze Zjednoczenia Przemy
tow. Grys ewicza
słu Naftowego w Krośnie, jako
Niemcy powyrywaT tzw. cew fachowiec, wydaje taką opmię
ki Tiri'.>!e‘a z elektrycznego pieca o wynalazku naszego hutnika:
łubowego.
Piec
martenowski, Przed wojną pompa taka koszto
przeznaczony do produkcji spe wała 2 i pól tony ropy, dziś
cjalnych gatunków szlachetnej kosztuje tylko niespełna 1 tonę,
stali, bez owych cewek nie a wyprodukowana jest co naj
mógł podjąć produkcji na wielką mniej tak starannie i celowo, jak
skalę. Tow. Grysiewicz w ciągu pompy pochodzenia zagranicz
trzech miesięcy n;e odstępował nego.
od pieca i na podstawie wyczy
— Jaką premię otrzyma! tow.
tanych wiadomości i doświad Ostrowski? — zapytujemy.
on precyzyjae maszyny, z któ
rych zachłanna, niemiecka łapa
wydarła ł wykręciła najistotniej
szą część — „serce maszyny“ —
jak mówią hutnicy. Brakujące

czeń wykonał brakujące cewki.
— Otrzymałem 10 tys. zło
Za czyn ten tow. Grysiewicz od- tych z Centralnego Zarządu Prze

Do czego prowadzi brak kontroli
Spr wa Ptoskonia lest sygnałem os rzegawezym
W litocu iib. roku stanowisko kierowna są powierzonej mu placówki, a swoją
ka oddziału „Społem“ w Stargardzie własną — na korzyść tej ostatniej,
objął niejak' Płoskoń Zbigniew. Gospo rzecz jasna. Niejednokrotnie przebąki
darzył w oddziale, jak na własnym fol- . wano, że finanse nie są w oddziale w
warku, nie czyniąc różnicy między ka- | porządku. Praktycznych jednak kroków
celem wyjaśnienia tych pogłosek „Spo
łem“ nie przedsięwzięło. Dopiero w ma
ju tor. postanowiono Płoskonia zwolnić
z. pracy. Przeprowadzona kontrola ksiąg
kasowych wykazała, że Pies koń pobrał
z oddziału 380 tys. zł. Z pieniędzy tych
Na walnym zebramu wszystkich ro rozliczyć się nie potrafił. Sprawa opar
botników fabryki K. RUDZKI w Miń ła sę o Komisję Specjalną i ta „zaopieko
sku - Maz. uchwalona została następują wała“ się Płoskoniem
ca rezolucja:
Nie (pisalibyśmy o tym, gdyby nie
„M y , pracownicy fabryki K. Rudzki specjalny aspekt tego nadużycia. Przy
w Mińsku - Maz. jednogłośnie pragnie właszczenie tak poważnej sumy było
my zwalczać spekulantów, paskarzy i lu rezultatem całego łańcucha sprzeniewie
dzi, którzy popełniają nadużycia ze szko rżeń, które mogły się udać jedynie przy
dą dla klasy pracującej i Państwa. całkowitym braku kontroli.
Wszelkie zauważone nadużycia speku
Nadużycia w instytucjach, a szczegół
lantów — postanawiamy demaskować
nie ^ w
na ¡rozmaitszych spółdzielniach
oddawać ich sprawy do wyłonionej ko-| są jeszcze ciągle na porządku dziennie
irfe ji dia zwalczania nadużyć sipołecz- i Wyrządzają one niepowetowane szkody
nych.
me ty.ko materialne, lecz również i moDomagamy się zwalczania nfelegal- j ralne. Już najwyższy czas, ażeby jak
nego handlu na stacji w Mińsku - Ma najostrzej tępić te nadużycia. Pora, aby
zowieckim, na której znaczne ilości ! usunąć taki stan rzeczy, przy którym
tłuszczu i pieczywa dostają się do po najrozmaitsi PłoskenIowie mogą przez
ciągu, zdążającego do Bertjna. Naszym szereg miesięcy okradać kasy, powierzo
tłuszczem i bułkami
dokarmiają się nych im placówek.
Niemcy,
Należy ¡bezwzględnie przestrzegać
Żądamy wysyłania do obozów pracy sprawozdawczości oraz prowadzić stałą
przymusowej winnych“ .
i systematyczną kontrolę finansową.

Tego źgdnlg

robotnicy

Paserka i oszustka
osadzona w więzieniu
(Tel. wi.). Delegatura Komisji Specjał
nej w Łodzi aresztowała paserkę i oszustikę Marię Komisarczyk. Skupywata' ona od robotników przędzę, pochodzącą z kradzieży fabrycznych, produku
jąc z niej nici, przy czym dopuszczała
sie oszustwa, nawijając 200 m nici na
szpulki, opatrzone etykietą 1.000 m.

W rezultacie przeprowadzonej rewizji
znaleziono i skonfiskowano w mieszkaił u
Kormsarczyk 10.720 sfałszowanych
szpulek nici oraz 70 kg kradzionej przę
dzy.
Oszustka została osadzona pod kłu
czem

Chłopska

Energiczną akcję przeciwko spekulan
tom przeprowadzono także na terenie
województwa łódzkiego, zwłaszcza w
Łęczycy i Ozorkowie. Udział w akcja
wzięło 40 członków Społecznej Komisji
Kontroli Cen
oraz
przedstawiciele
związków zawodowych,
ZWM, Ligi
Kobiet, robotnicy i pracownicy umysło
wi przedsiębiorstw.
t Na _terene Łęczycy skontrolowano 48
sklepów, z czego 7 pobierało ceny wyż
sze niż przewiduje cennik. W Ozorkowie
z 50 sklepów spisano 17 protokółów za
nieprzestrzeganie ustalonych cen.

na zawsze
Na uroczystość wręczenia aktów na
dania przybyli do DZIAŁDOWA maso
wo chłopi, nadzieleni ziemią z reformy
rolnej.
Do zdbranych 800 chłopów przema
wiali przedstawiciele władz, partii poli
tycznych i Samopomocy Chłopskej, pod
kreślając ważność odbywającej się uro
czystości.
W podniosłym i radosnym nastroju
nastąpiło rozdanie aktów nadania, po
czym chłopi zr bieraj->c głos wskazali na
usilne próbv reakcf starającej się pod
ważyć zaufanie do trwałości przepro
wadzonej reformy.
Obecnie czynione są przygotowania
do następnej uroczystości wręczenia
aktów nadania, która odbędzie się 15
lierpnia 1947 t,
(lg)

*

W Urzędzie Wojewódzkim i Delega
turze Komisja Specjalnej w Łodzi od
były się odprawy i konferencje wszyistk.ch członków i inspektorów Społecznych
(ornisji Kontroli Cen, którzy otrzymali
dodatkowe instrukcje i pouczenia w celu
usprawnienia akcji walki ze ■spekulacją.

(s)

mysłu Paliw Płynnych — od
powiada tow. Ostrowski pokazu
jąc nam hartowane tulejki, z któ
rych składa się powierzchnia
pompy.
Ruch w wydziale mechanicz
nym ni© słabnie ani na chwilę.
: Tow. Ostrowski zajęty jest wy1prawianiem swoich pomp do
szybów w Krośnie. Inż. Osta
szewski przybył tutaj, by je naj
szybciej podjąć. Idziemy więc
dalej, by me przeszkadzać w
pracy.
Pozostało przykre wrażenie,
że chyba premia jest jednak za
mała w stosunku do wartości do
konanego wynalazku.

Nadsiarczan amonu w zwykłe
don czce
Z hal huty, pełnych huku
miotów, żaru pieców, i ogrom
nego ludzkiego trudu, udajemy
się do chemicznej pracowni
huty. Kieruje nią dr Pizło, dłu
goletni pracownik Stalowej W o
li. Prosimy uczonego, by opowie
dział nam nieco o swym wyna

lazku.
— Wykorzystałem znajomość
literatury chemicznej i możliwo
ści naszego laboratorium, by tu
na miejscu wyprodukować
siarczan amonowy. Jest on
zbędny do szybkich analiz,
konywanych w czasie biegu
ca na produkowanej stali.

nad
nie
do
pie

Na
skutek braku tego odczynnika nie
można było przeprowadzać szyb
kich
analiz, tak niezbędnych
przy produkcji stali gatunkowej.
Przed wojną, polsk' przemysł
hutniczy sprowadzał ten produkt
z Niemiec. Odczynnik ten ma
jeszcze tę właściwość, że z bie
giem czasu wietrzej© i rozkłada
się tak, że ewentualne magazy
nowanie go na nic się nie zdaje.
Gdy więc przystąpiliśmy do pro
dukcji w pamiętnym roku 1944,
huta dysponowała kilkoma ki
logramami nadsiarczanu i tak
już nie nadającego słę do użyt
ku. Po dwumiesięcznych pró
bach i badaniach udało mi się
drogą prostej i nteśkosztownej
fabrykacji uzyskać produkt sta
ły i pełnowartościowy.
Dr Pizło prowadzi nas do kra
nu, w którym widnieją aparaty
do produkcji nadsiarczanu. Są
one naprawdę niewymyślne, jeśli
zważyć, że doniczka i szklana,
załamana rurka, stanowią ich
podstawę.

Wynalazek dra Pizły wyko
rzystuje dzisiaj Centralny Za
rząd Przemysłu Hutniczego, za
opatrujący
produkowanym
tu
nadsiarczanem również i Lnnehpty w Polsce a Komisja Wyna
lazczości Robotniczej przyznała
wynalazcy wysoką premię.
C. Błońska
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'Robotnicy Stalowej W oli mieszkają w widnych komfortowych njillach

Nareszcie - wzdycha z ulgą Ciechanów
Pierwszy Dom Towarowy w w oj. warszawskim
(K o re s p o n d e n c ja w łasna „G ło s u Ludu“ )
W dniu otwarcia tj. 30 czerwca już
Pierwszy Powszechny Dom Towaro
wy — PDT — na terenie województwa zgłaszali się licznie amatorzy kupna,
warszawskiego zostat otwarty 30 czerw szczególnie kobiety. „Szkoda, że już dzj
siaj nie będę mogła kupić tego, co do
ca w Ciechanowie.
Oficjalnego otwarć'a dokonał naczel tychczas było dla mnie niedostępne“ —
mówiły.
ny dyrektor PCH ob. BUSCHKE.
1 lipca o godz. 9 — otwarto sprzedaż.
PDT — Ciechanów na razie rozpoczął
swą pracę jako placówka dwubranżo- Byt to dzień rynkowy, dziesiątki ludzi
wa —• tekstylno - galanteryjna i prze - miejscowych oraz przyjezdnych gospo myślowa.
darzy dosłownie przypuściło szturm do
Brak lokalu zahamował uruchomienie sklepu.
Ludzie nie wierzyli własnym oczom,
dalszych działów. — Ale czynniki miej
scowe zapowiedziały całkowitą pomoc że i to i tamto jest i to po tak dostęp
dla umożK wierna
poszerzenia lokalu nej cenie.
Przy czterech ekspedientach pierwszy
PDT. Można być pewnym, że oto'etnicy
dotrzymają, bowiem prosi tch o to nie utarg wyniósł około 600.000 zł.
tylko dyrekcja PCH i PDT, tego doma i Trzeba przyznać, że element spekula
ga się całe miejscowe społeczeństwo. 1cyjny nie „zawiódł“ . Z ich szeregów

fjajp!ą!(iiiejs7a droga wodna
$ śtem p c ylm M yn
W dniiu 10 bm. uruchomiona zostanie
bezpośrednia komunikacja wodna na tra
sie Iława — Ostróda — Elbląg —
Gdańsk łącznej długości ponad 400 kim.
Jest to bezsprzecznie jedna z najbar
dziej atrakcyjnych tras wodnych w
kraju..
Przejazd statkami odbywa się na prze
mian jeziorami i kanałami, przy czym na

w iPoSsce
kanałach zastosowany jest specjalny sy
stem pochylni, jedyny tego rodzaju w
Polsce. Na pewnych odcinkach statki
holowane są przy pomocy iin stalowych,
na specjalnych wózkach na szynach, ,na
wyższe poziomy,.
Dzięki otrzymaniu nowych lin stalo
wych jeszcze w'bieżącym miesiącu stat
ki wyruszą w pierwszą dragę.

znalazło się również dużo nabywców —>
dla celów wszystkim dobrze znanych.
Lecz PDT swój towar sprzedaje nie dla
treh.
Ciechanów, to małe miasto. Tu jeden
drugiego dobrze zna : dobrze wie co i
jak. Więc zupełnie bezceremonialnie spe
kulantów wypraszano ze sklepu (nie obeszło się przy okazji bez całkiem już
nieparlamentarnych wypowiedzi) — aie
cel osiągnięto i spekulanci ze wstydem
— jeżeli takie uczucie jest dla nich do
stępne — zmuszeni byli opuścić sklep.
Niewątpliwie jeden i drugi zdążył coś
niecoś kupić, aie wielkiej radości mu to
nie przyniesie. Bo Dom Towarowy p o .
siada tak duży asortyment towarów, że
wariat chyba będzie kupować u speku
lanta, jeżeli będzie mógł dostać to samo
w sklepie o połowę taniej. Jeżeli np.
płótno bieiiźnianc może kupić, po 183 zł
metr, kreton (a jaki ładny!) po 500
zł, skarpetki jedw. 195 zł itd. Nic więc
dziwnego, że w skepie jest stale tłok,
że ludzie głośno wyrażają swą ra
dość, że słowem, które tu słyszy się naj
częścej jest — „nareszcie“ .
Wkrótce, bo już w połowie lipca, do
czekają się tego „nareszcie“ Płock, Ży
rardów i Mława.

Z miast i wsi
A RADOMSKO SPECJALIZUJE SIĘ
W ZAPAŁKACH
Kupcy radomskcwcy uparcie nie uznają
urzędowej ceny na zapałki. Przeprowa
dzona ostatnio kontrola wymierzyła
grzywny, które im chyba zepsują meeo
humor i trafią wreszcie do przekonania.
Tak np. Józef Kaczmarczyk zapłacił
15 tys zł.
w alka

z

drożyzną

ICH NIE INTERESUJE
Oddział PCH w Lublinie otrzymał po
lecenie zorganizowania trzech domów
towarowych — w Lublinie, w Chełmie
i w Zamościu. Podczas gdy Chełm I Za
mość odniosły się z całym zrozumie
niem do te j niezmiernie ważnej spra
wy, Lublin zmuszony był zrezygnować
z otwarcia domu ze względu r>a... brak
lokalu. To, co najm ilej, dziwne stano
wisko o>Kmisji Lokalowej da się wytłu
maczyć chyba tylko brakiem zaintereso
wania dla obniżki cen.
Stalowa Wola. —• Bokserka

NUREK URATOWAŁ ŁÓDŹ
W wielkiej kadzi w Elektrowni Łódz
kiej rdza uszkodziła zawory. Woda w
kadzi ma kilkaoaśde metrów głębokości
i temperaturę ponad 30 st. Spuszczenie
wody groziłoby miastu pogrążeniem w
ciemnościach i — co gorsza — zatrzy
maniem fabryk. Byli robotnicy, którzy
na ochotnika zaofiarowali się dokonać
naprawy pod wodą — ale wysiłki fch
nie odniosły skutku. Wobec tego spro
wadzono z Warszawy nurka, który w
wyniku ciężkiej kilkugodzinne} pracy w
gorącej wodzie, usunął zepsutą część i
1939 Gdynia posiadała 33 szkoły, obec literackie organizowane w świetMcy Za założył nową.
nie zaś posiada 47 szkół. Liczba sal szk-o! rządu Pracowników Miejskich i przez
TU LĘGNĄ SIE DZIKIE ŁABĘDZIE
nych zwiększyła się o 26. Ilość przed miejscowy oddział „Czytelnika“ . Wie
I CZARNE BOCIANY
szkoli wzrosła do 17. Ogólna liczba mlo czory te cieszą się dużą frekwencją,
W pow. Milicz (płn. wschód woj.
dzieży uczącej sję w Gdyni, przy sła rmowrącą o iamteresorwainiu dziełami
ne ludności mniejszym o 20 tys. od sta literackim wśród gdyńskich ludzi pracy. Włocławskiego) znajdują się najmięk
sze w Europie stawy rybne, Powierzch
nu przedwojennego wzrosła o 2.100, 1»
Najpoważniejszą ¡bolączką Gdyni jest
jest do 18.233.
brak dotatecznej ilości mieszkań. Fun- nia stawów zajmuje tu ogółem 7 tys.
ba. Stawy są wykorzystywane w 70
Osiągnięte wyniki nie są jednak os ta
i m i e j s k i e nie pozwalają na budowę
tecznę. Zarząd Miasta planuje urucho osiedli robotniczych, a z® strony posz proc. — po pełnym zagospodarowaniu
mienie 4 nowych szkół powszechnych czególnych przedsiębiorstw brak je s t! dadzą nam one 1 milion karpi rocznie.
z 49 izhami szkolnymi, przeznaczonych zainteresowania losem swych pracowni Stawy stanowią prawdziwe królestwo
,
młodzieży przedmieść. Powstaje ków i robotników. Sprawy tej nie da się dzikiego robactwa, lęgną się tu niesły
również 6 nowych przedszkoli, nowe pozytywnie załatwić bez dotacji ze chanie rzadkie okazy dzikich ges’, dzi
ogródki jordauiowkie, szkoły wieczoro Skarbu Państwa i wkładu pieniężnego kich łabędzi ' czarnych bocianów.
we ii kursy dokształcające.
od poszczególnych przedsiębiorstw, po
Młodzież ma możność rozwijania trzebujących nowych sil roboczych. Po
swych zdolności artystycznych. Ocze nieważ rozwój portów uzależniony jest
kuje na nią Miejska Szkoła Muzyczna. od ¡przypływu nowych sił do pracy, buLiceum Plastyki i Liceum Fotografiki. aowa mieszkań musi leżeć na sercu tak
W Gdyni obserwuje się również pęd do przedstawicielom miasta, jak i władzom
książką i u dorosłych i to w stopniu
Doimy Śląsk posiada w Nowej Rudzie
portowym. ^Na_ zaniedbanych przed w o j
znacznie większym niż przed wojną. ną przedmieściach winny .powstać nowe kopalnię łupku, jedyną w Europie. Po
Biblioteka miejska otworzyła już trzy
siada ona poważne znaczenie zarówno
>K°r'V’e .c’s'e^-a Pracownicze.
filie, w przygotowaniu są dwie następ WZA
Aby miasto portowe mogło zaspokoić i dla przemysłu krajowego, jak i dla eks
ne. Dziennie wypożycza ona pomad 300 te potrzeby, należy mu zapewnić trwałe ! portu. W chwili obecnej wydobycie
tomów.
źródło dochodu ze strony portu, należy dzienne kopalna wynosi 1.400 ton. W ko
Jeśli chodzi o życie kulturalno - a r miasto dopuścić do udziału w obrotach palni pracuje ok. 1.000 osób.
tystyczne, to Gdynia powojenna znaj portowych przez:
Łupek, wydobywany w postaci ka
duje się w znacznie lepszej sytuacji,
a) przekazanie miastu magazynów mienia, mielony jest w specjalnych mły
niż była przed wojną W mieście czynne portowych, względnie zakładów przemy nach, a następnie prażony przy wyso
są_(dwa_ teatry, w^ tym teatr „Wybrze słowych, znajdujących się na terenie kiej temperaturze. Otrzymany surowiec
że“ , który
już mieszkańcom Gdyni portu, b) przez zapewnienie miastu u- siuzy do wyrobu ogniotrwałych płytsza
szereg pr .stawień wysokiej klasy. działu w istniejących na terenie portu motowych, niezbędnych dla wysokotem.
Teatr „A ktorów “ zdobywa publiczność przedsiębiorstwach i zakładach przemy peraturowych _ pieców w koksowniach,
częstymi zmianami repertuaru i dobrym słowych, wreszcie c) przez przyznanie nutach Wszelkiego rodzaju, fabrykach
wykonaniem granych sztuk.
miastu, procentowego udziału w opłatach porcelany, fabrykach ceramicznych i w
Związek Plastyków urządza w mie portowych.
dużych cegielniach. Kopalnia i prażainia
ście częste wystawy obrazów swych
Dwuletnie wyniki,
osiągnięte
we wyposażone są w najbardziej nowocze
czlo ,ków. Ilość zwiedzających podkre. wszystkich dziedzinach życia miejskiego, sne urządzenia.
śa konieczność
posiadania
gmachu świadczy o możliwościach powojowych'
W chwili obecnej kopalnia łupku posia
wystawowego, w którym dzielą swe Gdyni. Możliwości te są jeszcze potę
mogliby zareprezentować społeczeństwu : gowane pełnym włączeniem się Gdyni da duże zapasy surowca i przygotowuje
się do eksportu na większą skalę. Olbee
artyści z całej Polski. Od dłuższego już i w nowy nurt życia kraju.
me nasz łupek wywozi się do ŚzwecS
czasu w Gdyni odbywają się wieczory i

Osiągnięcia > pobzeby Gdyni
Zdrowotnoś£ dostateczna. — Ludzi mniej, szkół więcej niż przed
wojną. — Życie kulturalne. — Mieszkania, nie mieszkania. —
W poszukiwaniu źródeł dochodu.
Po raz trzeci obchodziliśmy „Święto
Morza“ w wolnej Gdyni. Zastało ono
miasto jeszcze bardziej uporządkowane,
jeszcze piękniejsze. Rany, zadane przez
działania wojenne zostały w dużej mie
rze zaleć zoo*. Odbudowano przedsię
biorstwa użyteczności publicznej. Pra
cuje gazownia, zakłady wodociągów i
kanalizacji, czynna jest elektrownia. Za
kład Oczyszczania Miasta dba o czy
stość. Zaspokojenie najpilniejszych po
trzeb mieszkańców zostało dokonane
dzięki wysiłkom
finansowym gminy i
subwencjom państwowym, uzyskanym
przez Delegaturę Rządu dla Spraw Wy
brzeża,
Odbudowę miasta zaczęto przy stanie
około 30 tys. ludności Dziś ludność
Gdyni wynosi ponad 100 tys. i z całego
kraju napływają nowi ludzie, szukający
pracy na morzu Z braku mieszkań w
śródmieściu, osiadają oni na przedmie
ściach. Dążeniem Gdyns jest stworzenie
dla nich odpowiednich warunków bytu.
Jednym z palących zadań Gdyni jesz
cze rok temu była walka o zdrowie
ludności. Ludność wyniszczona przez
wojnę uległa chorotoom wselkłego ro
dzaju. Jak najszybciej trzeba było stwo
rzyć odpowiednią sieć ośrodków leczni
czych, które by nie tylko leczyły, lecz
przede wzystkim za,pobiegały chorobom.
Dziś Gdynia posiada szpital miejski o
przeszło 400 łóżkach, 4 ośrodki zdrowia,
2 poradnie dla matki i dziecka, otwiera
szpital dla chorych zakaźnych na Grabówku. Wydział Opieki Społecznej pro
wadzi 3 domy dziecka, dom dia starców,
sieć żłobków
Powojenna Gdynia zwrócda również
baczną uwagę na szkolnictwo Upartą
pracą, przy pomocy państwa szkolnic
two gdańskie w ciągu 2 lat nie tylko
zostało doprowadzone do stanu przedwo
jennego, ale go przewyższyło. W roku

Noworudzka kopalnia łupku

szyku e się dc eksiortu

Z> i. Stolarek

i Jugosławii,

*
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przynosi w numerze 21 (IM } :
J. Kowalewski — Obrady nad planem Marshalla.
J. Kow. — Dro^ga bratniej partii.
Z. Kratko — Trzy zjazdy Związkowe.
B. Dudziński — Ifeh myśli i uczucia.
St. Nocuń — Rozwój wsi polskiej.
M . Złotorzycka — „Zapomnijmy sobie przeszłość“.
Dr Z. Lissa — „Straszny Dwór“ w Moskwie.
Z. Młynarski — Poprzednicy naszych czasów.
Z. Stolarek — Gdzie jest Anioine?!

Z tygodnia na tydzień — Z całego kraju — Ruch robotmczy
zagranicą — Na widowni międzynarodowej — Kolumna kul
turalno - literacka — Z życia partii — Sport tygodnia.
1507

O g ło s z e n ie o p rz e ta rg u
N r 7/105.
Zarząd Miejski w Gdańsku ogłasza przetarg nieograniczony na ro
boty remontowo-budowlane w szkole powszechnej Nr 7 przy u i Dol
na Brama 8 w Gdańska.
Przetarg odbędzie się 11 lipca br. o godz. 12 w Wydżiałe Technicz
nym Zarządu Miejskiego w Gdańsku przy ul. 3-go M aja 9 pokój 303,
gdzie oferenci mogą otrzymać bliższe informacje, ślepe kosztorysy
i wzory ofert oraz warunki ogóine i techniczne wykonywania robót
w godz. 9 do 13.
Oferty należy składać do godz. 10,30 w dniu przetargu w pokoju
nr. 310.
Wadium stanowi 2% .
Zarząd Miejski zastrzega sobie prawo wyboru oferenta, bez wzglę
du na wysokości oferty, podziału robót między kilku oferentów,
a także uznanie, że przetarg nie, dał wyniku dodatniego.
1503

Zawiadomienie o licytacji
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„Baczność AR7“ — część l. W ie„Szkoły zawodowe Rzeczypospolitej
Polskiej“ wyd. Zw. Nauczycielstwa Poi- czyńeki Kazimierz, Wytfcrwn. „ExpreM
6kiego, sekcja Szkolnictwa Zawodowe Wieczorny“ , — Warszawa, 1947 r. nr.
go pod redakcją Józefa Grabowskiego 232.
„Średniowiecze“ Tadeusz Manteuffel,
— Warszawa, 1947 r., str. 132.
„Kurs języka angielskiego dla począt Spóidz. Wydawn. „Wiedza“ , Warszawa,
1Q4-7 ir «rtr 148
kujących i samouków" — opracował
„KÊmaty“ — André Maurois, SpółdŁ
GrzeWenieweki, Spókte. Wydawn. „Czy
Wydawn.
„Wiedza“ , Warszawa 1947
telnik“ , Warszawa, 1947 r., słr. 270.
wa 1947 r., str. 230.
„Pawle pióra“ , Leon
Kruczkowski,
„Chleb 1 wino“ — Igm tio Silone, Spół
Spóidz. Wydawn. „Czytelnik“ , Warsza dzielnia Wydawn. „Wiedza" Warszaw»“
wa, 1947 r., str. 291.
1947 r , str. 282.
„Bolesław Chrobry — Puszcza" część
„Opowieść o naszym domu“ — Szy
.%
I, Anton; Gołubiew, Spóidz. Wydawn. manowska Zofia, Spóidz. Wydawn. „Wie
I
„Czytelnik“ , Warszawa, 1947 r., str. 423. j dza“ , Warszawa, 1947 r., str. 138.
Emifa Skibniewska - Polcoch. „Mur»„Bolesław Chrobry — Szło nowe“ ,
część II, Anton.- Gołubiew, Spółdzielnia : towie Świętego Jana — słowo o Toru
Wy dawn. „Czytelnik“ , Warszawa, 1947 niu" —• Gałeter, Laufer i Rutbowski War
r.t str. 595.
Iszawa 1947 r., str. 165.

B ro d a BORKOWSCY
p e * i u k « i j e *

In ż y n ie ró w e le k try k ó w
k reślarzy
k o n s tru k to ró w
te c h n ikó w e le k try k ó w
Zgłoszenia kierować d e Biura Personalnego Firmy, B-cia Borkowscy — Warszawa ul. Grochowska 306
isos

„P b zdrowie i radość życia“
g ło s z e n ie o p rz e ta rg u N r 6 9 *
DO UZDROWISK DOLNO - S ASKICH ODyrekcja
Odbudowy Warszawskiego Węzła Kolejowego, Warsza
wa, Al. Wyzwolenia N r 43 ogłasza przetarg:
______
Prospekty w „Orbisie“ na budowę w stanie surowym jadalni na terenie parowozowni na

PAŃSTWOWE ZJEDNOCZENIE
PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO
POSZUKUJE
chemików z wyższym i średnim wykształ
ceniem oraz praktyką w laboratoriach
p r z e my s ł u s p o ż y w c z e g o c e l e m
zat rudni enia w Warszawie.
Zgłoszenia kierować do Wydziału Technicznego
Zjednoczeń a —Warszawa, ul. Zamoyskiego 2 8 /3 0 .

P R Z E T A R G NIEOGRANICZONY

Biuro Budżetowe Gospodarcze Prezydium Rady Ministrów zawia
Nr Nr 67 i 68
damia, że w magazynie Prezydium Rady Ministrów przy ul. Wileń
Dyrekcja Odbudowy Warszawskiego Węzła Kolejowego, W ar
skiej 2/4 w dniu 15 lipca br. o godzinie 10 rano odbędzie się licyta
szawa, Al. Wyzwolenia Nr 43 ogłasza przetargi:
cyjna sprzedaż:
a) Nr 67 na ustalenie i uruchomieni tablic rozdzielczych
5.300 worków po artykułach żywnościowych (jutowe, papierw warsztacie mechanicznym parowozowni na st. Warszawa—
jutowe i płócienne lniane),
Praga.
15 beczek żelaznych 200-litrowych,
b) Nr 68 na wykonanie instalacji wodociągowo - kanalizacyj
10 baniek żelaznych emaliowanych 50-litrowych,
nej i centralnego ogrzewania w warsztatach na st. Warsza
7 balonów szklanych 50-litrowych,
wa - Wschodnia.
1 maszyny do powielania zdekompletowanej,
Oferty należy składać do skrzynki ofertowej, umieszczonej
1 kuchni elektrycznej zdekompletowanej,
w Biurze Dyrekcji ad a) I b) dnia 7 lipca do godz. 10, gdzie można
420 kg kabla (rurka ołowiana).
ohzymać ślepy kosztorys i uzyskać bliższe informacje.
1480
Towary oglądać można w magazynie Prezydium Rady Ministrów
przy ul. Wileńskiej 2/4 w godzinach ód 9-tej do 13-tej.
1506

st. rozrządowej Odolany.
Oferty należy składać do skrzynki ofertowej, umieszczonej w Biu
rze Dyrekcji dnia 10 lipca 1947 r. do godz. 10-tej, gdzie można otrzy
mać ślepy kosztorys i uzyskać bliższe informacje.
1505

PRZETARG NIEOGRANICZONY
Centrala Handlowa Przemyślu Chemicznego ogłasza przetarg
na wykonanie robót kanalizacyjnych, wodociągowych i centralnego
ogrzewania w budynku przy ul. Naruszewicza Nr 20 róg Piiick!ej
w Warszawie.
Ślepe kosztorysy ze zwrotem kosztów i informacje można otrzy
mać w Oddziale Budowlanym C.H.P.Ch. w godzinach urzędowa
nia od 8 — 12
Oferty należy składać w zalakowanych kopertach w Oddziale
Budowlanym w godz. urzędowania do godz. 10 dnia 11 lipca 1947 r.
Do oferty należy dołączyć dowód zlożema wadium w gotówce
łub papierach wartościowych, uznanych przez Ministerstwo Skarbu,
na sumę 2 proc. od sumy kosztorysowej, wystawiony przez Wydział
Finansowy C.H.P.Ch. lub dowód zwolnienia od obowiązku złożenia
wadium.
Otwarcie kopert nastąpi dnia 11 lipca br. o godz. 12 w Oddziale
Budowlanym C.H.P.Ch. przy ulicy Młodzieży Jugosłowiańskiej
Nr 18 (dawna Pierackiego).
Roboty winny być wykonane w całości do dnia 20 września
1947 r.
Centrala Handlowa Przemysłu Chemicznego zastrzega sobie
prawo:
a) wyłączenia z oferty pewnej kategorii robót,
b) unieważnienia przetargu bez podania powodów i ponoszenia
z tego tytułu jakichkolwiek odszkodowań,
c) swobodnego wyboru oferenta bez. względu na wynik prze
targu.
"
1479

O g ło s z e n ie o p rz e ta rg u

Firma Standard Electric Go. w Polsce, pod Zarządem Państwo
N r 7/99 — 100 — 101.
wym, W-wa, ul. Rejtana Nr 16 ogłasza przetarg nieograniczony na
Zarząd Miejski w Gdańsku ogłasza przetargi nieograniczone
wykonanie instalacji wodociągowo - kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania i gazociągu w budującym się gmachu fabrycznym przy na wykonanie następujących robót:
1. roboty wod.-kanaJ. w Szkole Powsz. Nr 10 przy ul. Go
ul. Stępińskiej Nr 26/28.
ścinnej 2 w Gdańsku — Orunii;
Oferty należjr składać w w/w firmie ul. Rejtana N r 16 do dnia
2. roboty wod.-kanai. w Szkołę Powsz. Nr 9 przy uh M ało
8 lipca 1947 r. godzina 12. Tamże można uzyskać wszelkie infor
miejskiej 4 w Gdańsku — Orunii;
macje, ślepe kosztorysy i warunki przetargowe za zwrotem kosz
3. roboty wod,-kanał. w Szkole Powsz. Nr 3 przy ul. Jałmużtów zł 700.
niczej 4 w Gdańsku.
Firma zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferenta, bez
Przetargi odbędą się w dniu 9 lipca 1947 r. w następującej
względu na sumę przetargu oraz prawo uznan’a, że przetarg nie
dal wyniku, jak również prawo zmniejszenia lub zwiększenia ilości kolejności:
1. godz. 11,
wykonanych robót.
1478
2.
„
11.30,
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Nr 7/93.
Zarząd Miejski w Gdańsku ogłasza przetarg nieograniczony na
wykonanie instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym przy ul.
Siennickiej 56 i Rudnickiej 3 w Gdańsku.
Przetarg odbędzie się 17 lipca br. o godzinie U w Wydziale Tech
nicznym Zarządu Miejskiego przy ul. 3-go M aja 9, pokój 303, gdzie
oferenci mogą otrzymać bliższe informacje, ślepe kosztorysy i wzo
ry ofert oraz warunki ogólne i techniczne wykonywania robót, w go
dzinach od 9-tej do 13-tej od dnia 3 lipca.
Oferty należy składać do godz. 10,30 dnia 17 lipca br. w pokoju
Nr 310.
^
v
1
Wadium stanowi 2®/o oferty.
Zarząd Miejski zastrzega sobie prawo wyboru oferenta, bez wzglę
du na wysokość oferty, podziału robót między kilku oferentów, a tak
że uznanie, że przetarg nie dał wyniku dodatniego.
1500
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Nr 7/94.
Zarząd Miejski w Gdańsku ogłasza przetarg nieograniczony na
wykonanie instalacji wodoc. kanał, w bloku mieszkalnym przy ul.
Rudnickiej 1/2 w Gdańsku.
. Przetarg odbędzie się 17 lipca br. o godz. 11,30 w Wydziale TechBieżnym Zarządu Miejskiego w Gdańsku przy ul. 3-go M aja 9, pokój 303, gdzie oferenci mogą otrzymać bliższe informacje, ślepe
kosztorysy ' wzory ofert oraz warunki ogólne i techniczne wyko
nywania robót w godz. 9 do 13 od dnia 3 lipca br.
Oferty należy składać do godz. 10,30 dn. 17 lipca br. pokój 310.
Wadium stanowi 2 % oferty.
Zarząd Miejski zastrzega sobie prawo wyboru oferenta, bez wzglę
du na wysokość oferty, podziału robót ^między kilku oferentów,
a także uznanie, że przetarg nie dal wyniku dodatniego.
1501
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N r 7/95.
Zarząd Miejski w Gdańsku ogłasza przetarg nieograniczony na
wykonanie robót remontowo-budowlanych w III oddziale straży
ogniowej przy uj j ana z {^0lna w Gdańsku.
Przetarg odbędzie się 17 lipca br. o godz. 12 w Wydziale Techn'c^ m Narządu Miejskiego w Gdańsku przy ul. 3-go Maj‘a 9, pokój
nr oOd, gdzie oferenci mogą otrzymać bliższe informacje, ślepe kosz
torysy i wzory ofert, oraz warunki ogołne i techniczne wykonywa
nia robot w godz. 9 do 18 od dnia 3 lipca br.
Uterty należy składać do godz. 10,30 dn. 17 Hpc* br. w pokoju
n r 310.

Wadium stanowi 2«/# oferty.
Zarząd Miejski zastrzega sobie prawo wyboru oferenta, bez wzglę
du na wysokość oferty, podziału robót między kilku oferentów,
a także uznanie, że przetarg nie dai wyniku dodatniego.
1502
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Książki nadesłane

Ogłoszenie o przetargu

Zarząd Główny Związku Samopomocy Chłopskiej ogłasza prze
targ nieograniczony na wykonanie 100.000 (stu tysięcy) sztuk od
znak Z.S.Ch. według wzoru ustalonego przez Zarząd Główny
Związku Samopomocy Chłopskiej.
Informacji o warunkach technicznych 1 terminach wykonania
odznak można zasięgnąć w sekretariacie Działu Administracyj
no - Gospodarczego Zarządu Głównego Związku Samopomocy
Chłopskiej w Warszawie, PI. Starynkiewicza 7, pok. 132.
Oferty w zalakowanych kopertach bez żadnych znaków firmo
wych z napisem: „Oferta na wykonanie odznak Z.S.Ch.“ należy
składać do godz. H dn. 21 lipca br. w sekretariacie Działu Admi
nistracyjno - Gospodarczego Zarządu Głównego Związku Samopo
3.
„
12.
mocy Chłopskiej pok. 132.
W Wydziale Technicznym Zarządu Miejskiego w Gdańsku
Zarząd Główny Związku Samopomocy Chłopskiej zastrzega so
przy u-1. 3 M a ja 9, w pokoju 303, gdzie oferenci mogą otrzymać bie prawo dowolnego wyboru oferenta oraz unieważnienia prze
bliższe informacje, ślepe kosztorysy i wzory ofert oraz warunki targu bez podania przyczyn 1 ponoszenia z tego tytułu jakichkol
techniczne i ogólne wykonanie robót w godz. 9 do 12.
wiek bądź odszkodowań.
¡475
Oferty na każdą oddzielnie należy składać najpźniej do dma
9 lipca 1947 r. godz. 10.30 w pokoju Nr 310.
Wadium stanowi 2 proc. oferty.
Departament Kwaterunkowo • Budowlany M O N . ogłasza prze
Zarząd Miejski zastrzega sobie prawo wyboru oferenta bez
względu na wysokość oferty, podziału robót między kilku ofe targ nieograniczony na dostawę:
1) Gaśnic śniegowych — ładowanych CO*.
rentów, a także uznania, że przetarg nie dał wyniku dodatniego.
2) Gaśnic pianowych z ładunkami.
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3) Gaśmc płynowych z ładunkami.
4) Łączników znormalizowanych „Storza“ 0 75.
5) Łączników znormalizowanych „Storza" 0 52.
Nr 7/102.
6) Drab’n przystawnych ciężkich.
7) Prądownic uniwersalnych z łącznikiem „Storza".
Zarząd Miejski w Gdańsku ogłasza przetarg nieograniczony
8) Prądownik zwykłych z łącznikiem „Storza“.
na wykonanie remontu w salach wykładowych Wydziału Zdrowia
9) Wózków 2 kołowych pod gaśnice śniegowe.
w Gdańsku przy ul. Hucisko 1.
Oferty na całość wystawy lub poszczególny rodzaj sprzętu na
Przetarg odbędzie się dnia 14 lipca br. o godz. 11.30 w Wydz ale Technicznym Zarządu Miejskiego w Gdańsku przy ul. leży składać w bezfirmowych i zalakowanych kopertach zaopatrzo3 M aja 9, pokój 303, gdzie oferenc* mogą otrzymać bliższe infor | nych napisem „Oferta na dostawę sprzętu pożarniczego“ do dnia
macje, ślepe kosztorysy i wzory ofert oraz warunki ogólne i tech | 14 lipca 1947 r. do godz. 10 do skrzynki ofertowej umieszczonej
niczne wykonywania robót w godz. 9 do 13 od dnia 1.7.1947 r. przy pokoju 21 Szefostwo Inspekcji Pożarowej, w którym to dmu
Oferty należv składać do godz. 10.30 dn. 14.7 br. w pokoju o godz. 11 odbędzie się otwarcie ofert.
Do oferty należy dołączyć kwit na wpłacone wadium w wy
Nr 310.
sokości 2 proc. oferowanej sumy, którą należy wpłacić na r-k sum
Wadium stanowi 2 proc. oferty.
Zarząd Miejski zastrzega sobie prawo wyboru oferenta, bez przechodnich Ministerstwa Obrony Narodowej Departamentu Fi
względu na wysokość oferty, podziału robót między kilku oferen nansowego.
Bliższe informacje, związane z dostawą sprzętu pożarniczego —
tów, a także uznanie, że przetarg nié dal wyniku dodatniego.
1497 otrzymać można w Szefostwie Inspekcji Pożarowej, Departamentu
Kwaterunkowo • Budowlanego M O.N. Blok G — pokój 21, ul. Ko
szykowa 79.
Departament Kwaterunkowo - Budowlany M.O.N. zastrzega so
Nr 7/98.
bie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn oraz bez
Zarząd Miejski w Gdańsku ogłasza przetarg nieograniczony zobowiązania poniesienia jakichkolwiek odszkodowań, prawo czę- •
na wykonanie robót budowlano - remont, w Domu Kultury Ro ściowego skorzystania z oferty i prawo wyboru oferenta bez
botniczej (dawn. Polonia) w Gdańsku — Wrzeszczu przy ul. A. Ro względu na cenę.
1477
kossowskiego 15.
Przetarg odbędz;e się dn. 8 lipca 1947 r. o godz. 11 w Wydziale
Technicznym Zarządu Miejskiego *v Gdańsku przy ul. 3 M aja 9,
'»kój 303, gdzie oferenci mogą otrzymać bliższe ;nfo macje, ślepe
KOMENDA Główna M i.k jl Obywatel B R Y LA N T Y — biżuteria — złoto —
kosztorysy i wzory ofert oraz warunki ogólne i techniczne wyko skiej poszukuje:
srebro — zegarki. — K upno — Sprze
nywania robót w godz. 9 <k> 13 od dnia 1.7 br.
1. inżyniera budowlanego,
daż. N owy Ś wiat 48. Nowak.
4638
2. Teełmika budowlanego,
Oferty należy składać do godz. 10.30 dn. 8.7.1947 i. w pokoju
3. Technika łączności redio-ieleforacz- M A S ZY N Y biurowe, mechaniczne w ar
Nr 310.
nej.
sztaty naprawy, Jan Jaworski, Warsza
Wadium stanowi 1,5 proc. oferty.
wa, Chmielna 26. tel. 88 330,
1316
Warunki do omówienia na miejscu.
Zarząd Miejski zastrzega sobie prawo wyboru oferenta, bez
Warszawa, ul. Karowa 14/16
1358
UNIEW AŻNIAM z a g u b iła legityma
względu na wysokość oferty, -podziału robót między kilku oferen
U N IE W A Ż N IA M zagubiony dowód ko cją P.P.R. na nazwisko Szopski W in
tów a także uznana, że przetarg nie dał wyniku dodetniego.
lejowy na nazwisko Kuraczyk M a centy. W-wa, Marszałkowska 88.
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Życie stwarza tematy powieściowe

T A K S Ó W K A LO TN IC ZA

Czytelnicy »Głosu Ludu« faiorti udział
tu konkursie literackim
Ze w z g lę d u na to , że w części
n a k ła d u n ie u m ie ś c iliś m y w y p o w ie 
dzi naszych c z y te ln ik ó w , b io rą c y c h
u d z ia ł w k o n k u rs ie „G ło g u L u d u “ ,
p o d ajem y je dziś p o w tó rn ie .

Konkurs nie jest ograniczony tym najlepsza odpowiedź będzie
żadnym terminem. Nadsyłane od co pewien okres nagradzana ku
powiedni będą drukowane w mia ponem książkowym.
rę napływania. Autorzy otrzyma
Odpowiedzi powinny być zwię
Podajemy dzisiaj pierwsze z ją normalne honorarium, a poza złe, podające konkretne fakty,
odpowiedzi nadesłanych na na6z
konkurs, ogłoszony przed dwoma
tygodniami: pt. „Życie stwarza
W latach 1920—39 pracow ał jako ności zorganizowania się najbiedniej
tematy powieściowe“ .
nauczyciel w szkole w ie jskie j gdzieś szych, aby ty m ła tw ie j walczyć o lep
Często
wydarzenia, których w pow. radzyńskim . Cieszył się dużym szą Polskę. P raktycznie w prow adza
świadkami czy też aktorami by poważaniem w śród ludności w ie js k ie j, jąc w życie możliwość zorganizowania
li w rzeczywistości Czytelnicy, u- gdyż um iał pozyskać sobie serca p ra  chłopów, począł zakładać spółdzielnie.
cow itych, w yzyskiw anych przez m ie j W k ró tk im czasie założył k ilk a skle
kladają się tak, jakby wzięte by scowego obszarnika gospodarzy. Z aw  pów
spółdzielczych w okolicznych
ły z powieści. Wiadomo zresztą, sze b y ł gotów służyć radą i pomocą wsiach. Chłopi poznali korzyści, p ły 
że pisarze, dła których zw!ązek każdemu, k to o n ią prosił.
nące ze spółdzielni, garnęli się więc
Widząc nędzą w si polskiej, Konstan do nich masowo.
z rzeczywistością jest sprawą oty M ilanow icz szukał sposobów zła
Działalność M iłanow icza nie pozo
gólniejszą i bardziej zasadniczą, godzenia je j. Trudno było jednak
stała bez echa. Zainteresowała się n im
uciekają się niejednokrotnie do w w arunkach P olski obszarniczej w y policja. Jeden dosyć ja s k ra w y w yp a 
brania z życia tematów do swo myśleć ja k iś ko n kre tn y sposób na po dek kazał „a n io ło m stróżom“ zainte
p raw ienie w a ru n kó w b y tu dla w si resować się bliżej M iłanowiczem .
ich dz:el.
w pow. radzyńskim . M ilanow icz nie Otóż m iejscow y obszarnik nie odda
Sprawa tej swojego rodzaju pozostał
jednak bezczynny, chciał w a ł od w ie lu ła t należnych chłopom
konkurencji życia z fantazją pi pracować dla ludu, dla ty c h n a jb ie d  „s e rw itu tó w “ . Doszło do aw antur,
sarzy jest interesująca. Toteż n ie j .szych, ogólnie pogardzanych. W procesu, w rezultacie chłopi w y g ra li
zwróciliśmy się do naszych Czy szkole nauczał dzieci, kupując często jedynie dzięki K ila n o w iczo w i, k tó ry
telników z apelem do wzięcia u- za własne pieniądze zeszyty dła n a j prow adził w im ie n iu chłopów całą

bez żadnych upiększeń (kilku Gzy
tętników przekroczyło te warun
ki, przesyłając całe powieści).
Sposób ujęcia i opisu dowolny.

Siedem razy pod ścianq w Oświęcimiu

działu w konkursie, polegającym
na spisaniu zapamiętanego lub
przeżytego przez nich autentycz
nego zdarzenia, które ich zda
niem mogłoby się stać tematem
utworu literackiego.

biedniejszych, starszym tłum aczył, że
„od ośw iaty zależy dobrobyt“ .
Urządza! często pogadanki dla go
spodarzy, opowiadając im , ja k żyją
ludzie "w innych kra ja ch , dlaczego
w Polsce lekceważą chłopa i każde
go, kto nie m a pieniędzy, szanuje się
zaś ty lk o bogatych. M ó w ił o koniecz-

Spoikalem postna
z »Medalionów« Małkowskie]
Kilkunastoletni chłopiec zwierzał mi
się ze swych przeżyć w niemieckich obozach śmierci. W zeznaniach .¡ego ude
rżało niezmierne podobieństwo jego
przejść do przeżyć jednego z bohate
rów powieści Zofii Nałkowskiej „Meda
liony“ , który uciekł z ciężarówki wiozą
cej go wraz z wielu innymi na zagazo
wanie.
Dzieje chłopca okazały się identyczne
z dziejam* chłopca z „Medalionów“ . Tak
sarno uciekł zupełnie nagi i tak samo za
stukał w nocy do okna, w którym uka
zała się postać pewnego lekarza, który
wciągnął go do pokoju i schował przed
okiem niepowołanych
Chłopiec ów bynajmniej nie zdradzał
znajomości wspaniałej powieści Nałkow
skiej nic również nie słyszał o „takiej

j pisarce“ . O jego przeżyciach
ocaleniu
| wiedzą tylko jego rodzice,
Co myślisz o tym, szary czytelniku
powieści? Zaiste, książka Nałkowskiej
wcaie nie jest czymś „nadzwyczajnym“ .
Jest najzwyczajniejsza. Ale tego właś
nie chce autorka. Mówi o tym styl
książki i nadzwyczajna wstrzemięźli
wość słowa, aby nie dopuścić do patosu,
nie krzyczeć. Bo takich chłopców mo
żecie spotkać w życiu. Zwykłych chłop
ców. Ot, takich sobie.
Czy nie jest to bardzo dziwne! Jak
to nazwać. Panie Redaktorze! A może
po prostu da to Pan Redaktor do kon
kursu literackiego „Głosu Ludu“ , a ho
norarium odeśle jednemu z takich chłop
ców na świecie?
K. BROSZCZYK (Piła)

Brygada »0 22« przesłała Istnieć
W kalejdoskopie życia codziennego !u
dzi pracy nie po różach przeważnie to
czy się ich walka o byt. Oto jeden frag
ment z życia takiego człowieka pracy:
Był sierpień 1918 roku, z dalekiej Rosii do kraju rodzinnego wracają koleja
rze polscy, razem z nimi wrócił maszy
nista Piotr Szybalski. W listopadzie na
stępuje kapitulacja Niemiec. Szybalski
jako maszynista siada na parowóz i peł
ni dalej swą ciężką i odpowiedzialną
służbę. Płyną lata za latami, zwiększa
ją się ilości przejechanych kilometrów a
życie ludzkie, niby ten pędzący w dal
pociągi coraz bardziej zbliża się do_ kre
su wędrówki. Piotr niedługo ma iść na
zasłużoną emeryturę.
Na widnokręgu
politycznym zjawiają się czarne chmu
ry. zwiastujące nadchodzącą burzę świa
tową.
Jest czerwcowy gorący dzień 1939
roku. Jakieś zbrodnicze ręce, jak zresz
tą wszyscy przypuszczają, ręce szpie

gów hitlerowskich, przestawiają zwrot
nice przed stacją Pruszków. Pociąg po
spieszny, prowadzony przez Szybałskiego, wykoleja się. Spod strzaskanych
wagonów rozlegają się jęki rannych.
Jest wielu zabitych. Miejsce katastrofy
przedstawia straszny obraz zniszczenia.
Ciężko poparzony parą z parowozu
Piotr Szybalski kończy swój pracowity
i chlubny żywot w miejscowym szpita
lu. Umiera na krótko przed pójściem na
emeryturę. Jednocześnie na miejscu gi
ną pomocnik i palacz. Są to pierwsze
ofiary na froncie tak zwanej wówczas
„wojny nerwów“ . Cywilni żołnierze po
legli na froncie pracy. Brygada parowo
zu „022“ przestała istnieć.
W niedalekiej już przyszłości syn
Szybalskiego pomści! śmierć ojca oraz
jego współtowarzyszy pracy z parowo
zu „0 22“ w słynę] bitwie z kohortami
Hitlera na polach Kutna.
M. Zebrowski (Pruszków)

sprawę. Od tego czasu sta ł się głoś
n y w całym powiecie, a naw et w
sąsiednich wsiach. P olicja coraz czę
ściej urządzała najścia na jego miesz
kanie, szykanując go różnym i sposo
bami. W ielokrotnie chłopi m ie li szcze
rą chęć policzyć kości granatowym
panom, ale cierpliw ość i zim na k re w
K ila n o w icza pow strzym yw ała ich od
nierozważnych kroków .
W 1939 ro k u w ybuchła w ojna. Roz
począł się ciężki okres w życiu M iła 
nowicza. Dzieło pracy na w si trzeba
było prowadzić dalej, ty m bardziej,
że w ojna zwiastowała możliwość na
rodzenia się nowej, in nej Polski,
0 k tó re j stale opowiadał i m arzył.
Chodził więc w dalszym ciągu na n ie 
legalne ju ż zebrania spółdzielców
chłopów. Czasem jechał „za B ug“ fu r 
manką, coś p rzyw iózł — n ik t jednak
nie w iedział co. W tajem niczeni ty lk o
opow iadali sobie, co b yło napisane
w gazetkach.
P rzyjechało jednego dnia „G esta
po“ . M iłanow icza s k u li, z b ili, w rz u c ili
do samochodu i w y w ie ź li I o dziw o!
Zarzucano m u, że nam aw ał chłopów
do zabrania ziem i obszarnikow i, że
nam aw iał dch, żeby n ie ch c ie li za d a r
mo pracow ać na obszarnika itp . D zi
w iono się, dlaczego „G estapo“ b ro n i
polskiego obszarnika, „przecież to
b yło przed w o jn ą “ . N ie pom ogły in 
te rw e n cje , M iłanow icza w yw ieziono
do O św ięcim ia.
Przeżył całą gehennę obozową: gło
dzony, zamęczany p rz y pracy. A le
1 tego było za m ało! Jako w y ją tko w o
niebezpiecznego, postanowiono roz
strzelać, bo nuż przeżyje całe piekło.
Siedm iokrotnie stawiano go pod ścia
ną egzekucyjną, siedm iokrotnie uda
w ało m u się uniknąć śmierci. Ratowa
ia go zawsze m ała niedokładność
w nazwisku. W kartotekach „G esta
po“ b y ł on notow any ja ko M ilanow ie,
w łaściw e nazwisko brzm iało M ila n o 
wicz.
Odsyłano go na blok, aby sprawdzić
nazwisko. Pod grozą śm ierci przeżył •
szereg miesięcy z m yślą: że ty m ra 
zem, ja k go wezwą, to ju ż nie w róci.
Odsyłano go jednak. Pragnął wresz
cie zginąć, aby skończyć z p rz e ś la d u j
jącą go niepewnością. „Dokładność“
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Oblizał wargi, były suche. Poczuł pragnienie.
Spojrzał na zegarek. Już pół do ósmej. Pójdzie
do kuchni, napije się wody, a potem wyprowa
dzi wóz. Zeszedł po schodach i skierował się w
stronę kuchni. Szedł na palcach, sam o tym
nie wiedząc. U chylił drzwi, zajrzał i wstrzyma!
dech: pani Dalton, jak skamieniała, stała w bia
łej sukni na środku kuchni. Wokoło milczenie,
tylko na białej ścianie tykał w ie lki zegar. Przez
chwilę zawahał się, czy wejść, czy uciekać, nie
czuł już pragnienia. Pani Dalton zastygła w na. słuchiwaniu, ręce je j wisiały luźno po bokach.
Bigger pomyślał, że twarz jej wygląda, jakby
słuchała każdym porem skóry, jakby ją docho
dziły najcichsze dźwięki. Obok niej siedział na
podłodze biały kot, wlepiwszy w niego wielkie
oczy. Poczuł się nieswojo, chciał przymknąć
drzwi i oddalić się cicho, kiedy posłyszał jej głos.
— Czy to ten nowy chłopiec?
— Tak.
— Czego chcesz?
— Nie chciałem pani przeszkadzać, ja, ja...
chciałem się tylko napić wody.
— No to chodź, tu gdzieś na pewno znajdziesz
szklankę.
Z bliżył się do zlewu, doznając ciągle dziwne
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go uczucia, że go widzi, chociaż jest ślepa
Dreszcz przebiegł mu po skórze. Wziął z półki
szklankę i napełnił ją pod kranem. Pijąc przy
glądał jej się spod brzegu szklanki. Twarz
jej zastygła w spokojnym oczekiwaniu. Przy
pomniała mu trupa, którego kiedyś oglądał. Po
tem zorientował się, że odwróciła się, nasłu
chując jego kroków, wiedziała widać dokładnie,
gdzie się znajdował.
— Jak ci się pokój podoba? — spytała i do
m yślił się, że czeka brzęku szklanki o kran.
— Oh, bardzo.
— Spodziewam się, że jeździsz ostrożnie.
— Oh, tak, będę uważać.
— Czy już prowadziłeś wóz?
— Owszem, ale to była ciężarówka sklepo
wa.
M iał dziwne wrażenie, że rozmawiając ze śle
pą sam źle widzi.
— Ile klas skończyłeś, powiadasz?
— Byłem w ósmym oddziale, psze pani.
— Czy myślałeś o tym, żeby się dalej uczyć?
— Poszedłem do pracy.
— A gdybyś mógł się uczyć?
— Nie wiem, psze pani.

niemiecka w ty m w ypadku była nie 
pojęta. M ordowano tysiącam i ludzi,
a jego nie chciano rozstrzelać, bo
jedna lite ra w nazw isku się nie zga
dza.
K lę ski niem ieckie na wschodzie zmu
s iły komendę obozu w O św ięcim iu
do częściowej w y s y łk i w ięźniów do
innych obozów. B yła to jesień 1943 ro 
ku. M ilanow iczow i nie w olno było
jednak opuścić obozu. Czekał prze
cież na stracenie. Z najom i pom ogli
m u w yjechać ),nielegalnie“ transpor
tem. W ten sposób dostał się do
Buchenwaldu. Pod czułą opieką to 
warzyszy przyszedł całkow icie do sie
bie, biorąc potem żyw y udział w
podziem nym ru ch u obozowym.
K a p itu la cja Niemiec. Obóz zajm u
ją _ Am erykanie. Są przecież i tacy,
któ rych obóz nie w yleczy! z n ienaw i
ści do działaczy lewicowych. Pachoł
kow ie re a k c ji włóczą się do am ery
kańskiego komendanta obozu, opo
w iadając niestworzone rzeczy o le w i
cowych działaczach obozowych, dzię
k i k tó ry m „B uchenw ald“ był n a jle p 
szym obozem h itle ro w skim , k tó rz y t y 
siące lu d zi u ra to w a li od śmierci, jutrzy
m a li ludzką etykę w życiu w ew nątrz
obozowym. D opięli swego. Władze
am erykańskie usiłują aresztować M iła 
nowicza za rzekom ą w spółpracę z Nie
mcami. R atuje się ucieczką.
Wraca do Polski. W idzi zrealizo
wane swoje marzenia. Reform a rolna,
o k tó rą w a łczył całe życie, została
wykonana. Z zapałem przystępuje do
u trw a le n ia zdobyczy d e m o kra cji lu 
dowej. W rodzinnym jego pow iecie
zaszły je d n a k zm iany. Z n a jo m i, sta rzy
jego w spółpracow nicy, o strzegali go,
że po jego „w yje źd a ie “ do O św ięci
m ia ro zro sły się N.S.Z. Początkow o
n ie m ia ł k to im się p rze ciw sta w ić,
p óźniej m o rd o w a li każdego, k to tego
próbow ał. N ie w ie rz y ł, żeby jem u
m ógł kto ś zro b ić krzyw d ę , przecież
stale gdy coś ro b ił, to n ig d y z m yślą
0 sobie, a zawsze o in n ych , o społe
czeństw ie, o k ra ju .
P achołkow ie obsaam ików p a m ię ta li
je d n a k działalność M ilw now ic»a, w ie 
d z ie li, ja k im a u to ryte te m ćiesatył się
w o ko licznym społeczeństwie. Posta
n o w ili go zam ordować. W je sie n i
1945 r. banda NSZ w y w lo k ła go
z m ieszkania, m asakrując okropnie
1 m ordując. W celu złagodzenia obu
rzenia ludności na wiadomość o m o r
derstw ie puszczono w obieg plotkę,
„że zamordowano go nie z powodu
jego działalności w pow. radzyńskim ,
lecz że go zam ordow ali jego współ
w ięźniow ie, któ ry c h m ęczył w Obozie“ .
W iosną 1947 r . odnaleziono grób
M iła n o w icza na s k ra ju w si. M iejsco
w a ludność w zię ła m asow y u d zia ł
w pogrzebie, gdyż n ie w ierzono w
p lo tkę NSZ.
T ak skończyło się życie, pełne sa
m ozaparcia i pośw ięcenia dla społe
czeństwa.
K a in o w a zbrodnia długo
pozostanie w pam ięci m iejscow ej lu d 
ności.
Warszawa

W . K am bin

Pierwsze w E uropie h e likoptery dla celów handlowych, demonstrowane
b y ły w Londynie wobec prze d sta w icie li rządu i sfer przemysłowych na te
renie H arrodian Club, Barnes, Lon dyn. 4-osobowe helikoptery, typu Westland-S ikorski, zaopatrzone są w moto r y A lv is Leonides o mocy 500 K M .
Użyte jako taksów ki — co je st zupełnie poważnie brane pod uwagę —
m ogłyby skrócić podróż pomiędzy od ległym i lotniskam i i centrum Londy
nu z godziny do 10 m in u t, a ponadto m ogłyby stanowić dogodny i szybki
środek lokom ocji dla licznych p ra co w n ikó w C ity londyńskiego. Maszyna ta
może także być użyteczna p rzy ra to w n ic tw ie na morzu. Na zdjęciu: Pokaz
użycia helikoptera do ratow ania z m orza. P ilot, znajdujący się na m ałym
gum ow ym stateczku, zostaje w cią g n ię ty do helikoptera przy pomocy spe
cjalnego mechanizmu windowego

® KOS^ ł>ORTOWy
Praga — Kraków 7 : 0
Sukces tenisistów czeskich
Po zwycięstwie nad Katowicami (6:2)
tenisiści czescy
zawitali do Krakowa
już bez. Vrby, który pojechał do Pragi,
gdzie rozegrali mecz z najlepszą miej
scową reprezentacją. Zamiast Vrby grał
Matous.
Barw Krakowa bronili:
Olejniszyn,
Ksawery Tłoczyński i Szeraucówna. Re
prezentami wawelscy nie byli ani na
chwilę groźnymi przeciwnikami i gład
ko przegrali wszystkie 7 spotkań.

Ożywiony sezon szermierczy
Trójmecz Belgia - Czechosłowacja — Francja
Szermierze polscy mają dość ożywio
ny , sezon. Zaledwie przed kilku dniami,
■za,kończyły się w Krakowi* zawody
akademickich reprezentacji Czechosło
w acji,) Pobici — a już szykuje się no
wa, niezwykle interesująca impreza.
W dniach 6 i 7 lipca szermierze pol
scy mają udać się do damskich La z ni
(Czechosłowacja) na indywiduaimy tur
niej szermierczy w konkurencji męskiej
i żeńskiej. W turnieju tym wezmą udziai również i Belgowie.
Po turnieju w Jahskich Łaźniach, za
wodnicy Czechosłowacji i Belgii przy
jadą wraz z Polakami do Szklarskiej
Poręby na indywidualny turniej szer
mierczy (8.7. br.), W dwa dni zaś póź
niej, tzn. 1C bm. w Jeleniej Górze zosta
nie rozegrany trójmecz międzypaństwo
wy (męski) Belgia — Czechosłowacja
— Polska.
Przypuszczalny skład naszej repre
zentacji: szabla — Sobik, Zaczyk, Fakt,
Dobrowolski; szpada:
Banaś, Zaczyk,
Franz, Nawrocki, Sołtan,
Drużyna
kobieca:
Skupieniówna,
Stuzeplkówna, Szrejderowa,, Duch-Mar-

•— Człowiek, który tu przed tobą pracował,
chodził do szkoły i wykształcił się.
— Tak.
— A czym chciałbyś być, gdybyś mógł wy
bierać?
— Nie wiem, psze pani.
— Nigdyś o tym nie myślał?
— Nie, psze pani.
— Wolisz pracować?
—- Chyba tak.
— No, jeszcze o tym pomówimy. Idź teraz do
wozu dla panienki.
— Tak.
Odchodził pozostawiając ją pośrodku kuchni
akurat w tej samej pozie, ja k ją zastał. Nie wiedzia, co o niej myśleć, będzie go pewno osądzać
surowo, ale sprawiedliwie. Uczucia jego dla niej
były podobne do tych, które poruszały nim wo
bec matki. Różnica polegała na tym, że matka
chciała, aby postępował tak, jak sobie tego ży
czyła, a pani Dalton oczekiwała, że będzie po
stępował podług jego własnych życzeń. Ale nie
chciał chodzić do wieczorowej szkoły. To bar
dzo dobre, ale m iał inne plany) Jakoś chyba roz
gryzie zamiary swoich chlebodawców.
Wieczór stawał się ciepły, choć podniósł się
lekki wiatr. Zapalił papierosa i otworzył ga
raż, patrząc z jednakowym zdziwieniem i przy
jemnością na światła, które się automatycznie
zapalały. Wszystko mają, pomyślał. Obejrzał
wóz: b ył to granatowy Bulek o stalowych ko
łach i nowej lin ii. Odszedł na krok, aby mu się
lepiej przyjrzeć, potem otworzył drzwiczki. Po
czuł rozczarowanie, że samochód nie b ył tak
drogiej marki, jak się tego spodziewał, ale w y
kończenie wynagradzało te braki. — W porząd
ku — powiedział głośno. Zapalił motor i podje
chał pod bramę.

Zakład? G raficzne S p ó łdzielni W ydaw niczej „K S IĄ Ż K A ",- Warszawa, S m olna l t .

Wyniki gier były następujące: Zabrodsky (P) — Ks, Tłoczyński (Kr.)
6:2, 6:2; Matous (Pr.) — Olejniszyn
(Kr.) 6:3, 9:7; Mikiikova (Pr.) — Sze
raucówna (Kr.) 6:3, 6:2; Matous, Zabrodsky (Pr.) — Ks. Tłoczyński, Olej
niszyn 6:4, 6:3; Matous (Pr.) — Ks.
Tłoczyński (K r.) 6:1, 6:1; Zabrodsky
(Pr.) — Olejniszyn (Kr.) 6:4, 6:4; Mikl'koya, Matous (Pr.) — Szeraucówna,
Ks. Tłoczyński (K r.) 6:1, 2:6, 6:2.

kowska. Sędziami głównymi będą oBmpijczycy: ,fjię d :r%ł), i,< jr Pappee.

No trasie
t»Tour de France"
PARYŻ (obsł. wł,).
Szósty etap wyścigu
kolarskiego
„Tour de France“ ' rozegrano na trasie
Besanson — Lyon. Na odcinku tym po.
prawili jeszcze bardzie i swą pozycję
kolarze włoscy. Dotychczasowy leader
wyścigu Francuz Viettp oddal prowa
dzenie Włochowi Ronconiemu. Etap ten
był na ogół b. spokojny, gdyż kolarze
szykowali się do siódmego cięższego
etapu Lyon —- Grenoble. Siódmy etap
wygra! Francuz Robie.
Obecnie klasyfikacja drużynowa wy
gląda
następująco:
1)
Wiochy —
141:04:35. 2) Francja — 141:24:09, 3)
Francja Zachodnia — 141:42:57, 4) Bel
gia — 142:06, 5) Francja Srodk. —
142:30:15. 6) Szwajcaria — 142:49-25,
7) Francja Poiudn., 8) Ile de France,
9) Cudzoziemcy, 10) Francja Północna.

.
'^'0
Bigger? — spytała dziewczyna, sto
jąc na stopniach.

Wyskoczył i otworzył przed nią drzwiczki.
, — Dziękuję.
Dotknął czapki, myśląc ciągle, czy aby zacho
wuje się w sposób właściwy.
Czy to uniwersytet przy Midway, psze
pani?
Zauważył w lusterku, że sie zawahała.
— Tak.
Wyprowadził samochód na ulicę i ruszył na
południe, robiąc czterdzieści pięć kilometrów
na godzinę. Prowadził wóz, jak doświaaczony
szofer, przydając mu szybkości za rogiem blo
ku a zwalniając koło przecznic.
— Doskonale prowadzisz — powiedziała.
— Tak — odrzekł z dumą.
Przyglądał jej się w lusterku, ładna była, ale
nie bardzo. Wyglądała, jak lalka z wystawy:
czarne oczy, biała twarz, czerwone usta. I za
chowywała się zupełnie inaczej, jak wtedy,
kiedy oglądał ją po raz pierwszy. W oczach jej
była zaduma. Zatrzymał wóz w 47 ulicy przed
sygnałem, a potem już nie stawał, aż w' 51 u li
cy» gdzie stojące samochody tworzyły czarną
zaporę. Trzymał lekko kierownicę, czekając, aż
się poruszą. Przenikało go poczucie własnej mo
cy, wóz oddawał mu swą siłę. Z lubością naci
snął nogą pedał, kiedy inni jeszcze czekali.
Asfaltowana jezdnia rozwinęła się przed nim,
jak wstążka. Światło zmieniło się na zielone, ru 
szył naprzód.
— Bigger.

—
—
—
—

Słucham.
Zakręć tutaj i stań w bocznej ulicy.
Tu, psze pani?
Tak. tutaj.

(C. rl, n.)

