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Po wizycie praskiej
Delegacja Rządu Rzeczypospoli
tej, któ ra przez trz y dni baw iła w
Pradze pow róciła ju r do Warsasaz y . PowrócRa — z pełnym sukce
sem, dokonawszy potrzebnego i
niezbędnego dzieła.
W Pradze podpisano szereg um ów gospodarczych, dotyczących
współpracy
polsko - czeskiej w
dziedzinie gospodarczej. Ustalo
no obroty handlowe pomiędzy Pol
ską a Czechosłowacją na okres
najbliższy. Powrócim y jeszcze szc
rzej do tej sprawy. A le stw ierdź
m y ju ż teraz: zacieśnienie więzów
gospodarczych pomiędzy Polską a
Czechosłowacją jest tym bardziej
pożyteczne, że w w ielu dziedzi
nach nasze organizm y gospodarcze
uzupełniają się w zajem nie. J A K
n a js ze r s zy '
R O Z W OJ STO
SUNKÓW
GOSPODARCZYCH
PO LSKO - CZECHOSŁOW AC
K IC H
JE S T W N A J W Y Ż S Z Y M
S T O P N IU P O Ż Ą D A N Y .
Podpisano w Pradze umowę k u l
turalną. Jest to również rzecz nie
zw yk le doniosła. Trzeba powie
dzieć, że niestety k u ltu ra czeska
i słowacka mało jest znana w Pol
sce — bodajże .jeszcze m niej ani
żeli k u ltu ra polska w Czechosło
w acji. A szkoda, w ie lk a szkoda.
Bo np. lite ra tu ra czeska posiada
dzieła dużej klasy, przepojone
postępowym, głęboko demokra
tycznym światopoglądem,
dzieła
zasługujące na to, aby b yły c*ytane i znane w najszerszych m a
sach narodu polskiego. W IE R Z Y 
M Y , ZE PO P O D P IS A N IU U M O 
W Y KULTURALNEJ
W
TEJ
D Z IE D Z IN IE Z R O B IM Y W IE L K I
K R O K NAPRZÓD.
Doszło w Pradze do porozumie
n ia w jeszcze jednej, bardzo do
niosłej sprawie. „Przedstawiciele
obu państw — m ów i na ten te
m a t oficjalny kom unikat polskoczeskosiowaeki — doszli do zgod
nego przeświadczenia, że koniecz
ne jest w ja k najkrótszym czasie
najpełniejsze zrealizowanie posta
now ień
protokóiu dodatkowego
D O T Y C Z Ą C Y 'C II Z A P E W N IE N IA
P O L A K O M W CZECHOSŁOW A
C JI O RAZ CZECHO M i SŁOW A
K O M W PO LSC E P R A W , P E Ł 
N E G O R O Z W O JU N A R O D O W E 
G O , P O L IT Y C Z N E G O , K U L T U 
RA LN EGO I
G O SP O D A R C ZE
GO". Obóz dem okracji polskiej
w ykona to zobowiązanie w stu
procentach, przełam ie każdy oPór, ja k i m ogłyby gdzieś stawiać
lokalne elementy szowinistyczne.
■Wierzymy głęboko, że tego same
go przestrzegać
będą wszyscy
szczerzy
demokraci,
wszyscy
szczerzy zwolennicy p rzyjaźni sio
w iańskiej w Czechosłowacji.
Polskę i Czechosłowację łączy w
tej ch w ili wspólnota interesów w
spraw ie najważniejszej: w sprawie
Niem iec. O ba państwa słowiań
skie, bezpośrednio sąsiadujące *
N iem cam i zagrożone n ajbardziej
bezpośrednio każdą aktyw izacją
niem ieckiej zaborczości, muszą z#
szczególną uwagą śledzić wszyst
kie w ypadki na arenie międzyna
rodowej, dotyczące tego właśni»
zagadnienia. Wobec tego co dzie
je się w polityce międzynarodowej
zacieśnienie naszej solidarności, so
lidarności Polski i Republiki Cze
chosłowackiej, jest niew ątpliw ie
nakazem ehw ili. Przebieg wszyty
praskiej świadczy, że ten nakaz
został zrozumiany zarówno w W a r
szawie ja k w Pradze Czeskiej.
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Polska delegacja rządowa
powróciła z Czechosłowacji

Ulgi kol ej owe

dla dostawców mleka i jueczywa uo miast
Zawarte przez oba kraje umowy
Ministerstwo
Kom unikać ji biletu normalnego na przejazd
wprowadziło już bilety miesięcz w jedną stronę. Oplata za bi
stanowią poważny wkład w odbudowę Europy na ulgowe, które mogą być wy let miesięczny przy wykorzy
W czoraj powróciła z Pragi do Warszawy delegacja
Rzeczypospolitej z Premierem Cyrankiewiczem na czele.

Rządu

•nową -r- wyraził żywe zadowolenie
dalszego zacieśniania się stosunków cze
chosłowacko . polskich oraz przekazai
najlepsze pozdrowienia dla Narodu Pol
s kiego.
W odpowiedzi premier Cyrankiewicz
podziękował w imieniu narodu polskie
go za. serdeczne przyjęcie.
Premier wyraził przekonanie, że zawarte umowy realizowane będą rzetel
n e , i szybko,
ponieważ nie mają one
charakteru koniunkturalnego, a są w y
nikiem szczerego dążenia obu narodów
do daiszego zbliżania się: i . rozszerzania
wspólnych podstaw do budowy lepszej
przyszłości.

korzystane przez osoby dowo
żące stale mleko, pieczywo i in
ne środki żywności do miast.
Cena biletu takiego, ważnego
na nieograniczoną ilość przejaz
dów w obydwie strony w ciągu
miesiąca, wynosi 20-krotną cenę

staniu go po 30 razy w każdą
stronę wynosi 1/3 opiat normal
nych. Bilety takie można naby
wać w relacjach do 100 km na
podstawie zaświadczeń, nabywa
nych w kasach kolejowych.

Na Dworcu Głównym witali powra Delegacja rządowa opuściła
Pragę
cających: wicepremier Rządu RP, Ko- wczoraj wieczorem.
rzycki, minister odbudowy dr Kaczorów
W salonach recepcyjnych Dworca
ski, minister bez teki Rzymowski, pod- Wilsona .nastąpiło uroczyste pożegnanie
sekrearz stanu w Prezydium Rady Mini polskiej delegacji rządowej. Przedsta strów, Berman, wiceministrowie:
dr wicieii rządu polskiego żegnali człon Leszczyński, Chajn,
Szyr,
Tkaczow, kowie rządu Czechosłowacji z premie Kruczkowski, Jastrzębski, Balicki- i inni. ¡rem GottwaWem i wicepremierami: Fier
Przybywających witali również: am lingerem Sirokym i Ursm.ym na czele.
basadorowie ZSRR i Jugosławii, poseł Obecni byli też liczni przedstawiciele
Bułgarii, członkowie ambasady czecho - praskiego korpusu dyplomatycznego.
słowackiej w pełnym składzie oraz
Premier Gótiwaid, żegnając w s e r.
przedstawiciele ambasady brytyjskiej.
decznych słowach polską delegację rzą
W dniu wczorajszym zamieści raj marże pojęte są wraz z
Po przywitaniu się z obecnymi prze
liśmy za komunikatem PAP do kosztem przerobu, a więc np.
mówi! do mikrofonu premier Rządu Rze
czypospoliiej, Józef Cyrankiewicz, prze
puszczalne
marże
zysku
dla przy mięsie obejmują rozpię
kazująe narodowi polskiemu serdeczne
kupców' artykułów
żywnościo tość między ceną żywca a ceną
pozdrowienie od narodu czechosłowackie
sprzedawanego
konsu
wych. W komunikacie tym nie mięsa,
go| podkreślono, że marże te rozu mentowi.
W przemówieniu swym _premier Cy
rankiewicz podkreśli!, iż zawarte między
PARYŻ, 5.7. (Obsl. vvi.). — W toku dochodzenia w sprawie
miane są łącznie z kosztami
Wobec tego, że w komunika
Polską i Czechosłowacją umowy stano
spisku faszystowskiego, który zmierzał do obalenia ustroju re
przerobu. Wywołało to szereg
wią fundament sojuszu między jednako
cie niektóre dane były nieścisłe,
nieporozumień i zapytań, skie
publikańskiego we Francji, wychodzą na jaw
doświadczonymi przez Niemców naro opublikujemy w jutrzejszym nu
darni.
rowanych do naszej redakcji.
coraz to nowe szczegóły. Okazuje się, że
merze
ponowne obszerne omó
Z kolei .zabrał głos minister przemy spiskowcy byli w łączności z andersowcami.
Prostujemy więc —• na razie
wienie i zestawienie marż.
siu i handlu, Hilary Minc, mówiąc mię
Jeden z głównych kierowników spisku V U L ogólnie — że ogłoszone wczo
dzy innymi, ż© ni© jest przypadkiem, iż
PIAN pozostawał w stałym kontakcie z A N 
tak wielkie znaczenie przypisuje się za
DERSEM i M IC H A Ł E M KOW ALSKIM —
wartym między Polską a Czechosłowa 
cją umowom handlowym: „Jest to bo b. wiceministrem rolnictwa.
Również gewiem — mówi minister Mmc — coś zu
_____
nerał L A R M IN A T kontaktował się z A NDER
pełnie nowego w historii stosunków han
SEM, z którym omawiał możliwości stworzenia „grup samoo
dkwych — a mianowicie maksymalna
brony“. Ze strony francuskiej miano wyrazić życzenie wcie
współpraca gospodarcza przy maksymal
L O N D Y N , 5.7. (Obsł. wt.). — D zi ona pełnego oświadczenia m in istra Mo
nej suwerenności i niezawisłości obu na
lenia żołnierzy Andersa do Legii Cudzoziemskiej.
siejszy „Tim es * zamieścił list &. N. łoi.owa i jogo argumentów, dla k tó 
rodów. Zawarte przez oba kraję umowy
""
W
jednej z drukarń spiskowców w pobliżu pałacu VlńcenW it t * , członka parlam entu, atakujący rych n i* zgodził się on ha przyjęcie
gospodarcze stanowią poważny wkład
neś wydawano również faszystowskie dzienniki polskie.
prasę b rytyjską Za to , że nie podała propozycji anglo-francuskich na kon
w dzieło odbudowy Europy.
fe re n c ji paryskiej.
Tyle się obecnie mówi na świecie o
tym, jakimi sposobami odbudować Euro
Jest godne pożałowania — pisze
pę. Wszystkim, którzy się nad tym gioP r itt — że w ta k ważnej spraw ie ja k
wią. wystarczyłoby powiedzieć: popatrz
niepowodzenie konferencji paryskiej
cle na umowy gospodarcze polsko - cze
prasa angielska łącznie z „Tim esem "
chosłowackle“ .
nie zamieściła wszystkich argumentów
O podpisanej w Pradze konwencji kul
m in is tra M ołotowa. Przyczyny tego są
tUrataej mówi! minister oświaty, Stani
jasne i obecnie w yłania się kwestia,
siaw Skrzeszewski: „Konwencja ta —
czy w ogóle kie d yko lw ie k zamierzano,
oświadczy! między
innymi
minister
by Związek Radziecki i kra je Europy
Skrzeszewski — obejmuj© wszystkie
wschodniej m ia ły zostać objęte planem
dziedziny życia kulturalnego, ośw iato
wego j artystycznego. Atmosfera, w. j» i MOSKWA, 5.7. (PAP). — Korespon-1 dów brytyjskiego i francuskiego, które ści wiasnej .Zw. Radzieckiego.. A rty - ewentualnej pomocy amerykańskiej.
zupełnie
naturalne — pisze
ni .agencji
a wen© ii TASS donosi %
„ Paryża,
Parvżn że
żel wysłały do rządów innych państw euro kul podkreśla wiarę społeczeństwa ra - B yło
kiej „nastąpiło zawarcie konwencji, gwa dent
rantuje iż zostanie ona zrealizowana w jw kołach demokratycznych z ostrą kry peiskteh, z wyjątkiem Hiszpanii, zapro dzieękiego we własne siły, w słuszność P ro tt — iż m inister M ołotow uważał
V ^ _ _ _ _______ agSa»—----------------I tyką spotyka się jednostronna akcja rzą szenie wzięcia udziału w
konferencji sprawy o którą Zw. Radziecki walczy za istotną rzecz w ykrycie, do czego
[OO proc.".
zmierza plan amerykański.
n®d planem MarshaSa w dniu 12 bm. w na arenie międzynarodowej.
Paryżu, nie bacząc na tp, że konferen
M in iste r M ołotow m iał przecież pod
LONDYN, 5.7. (PAP). Z okazji
cja paryska trzech ministrów wykazała święta narodowego Stanów Zjednoczo staw y do przypuszczenia, że mocar
niemożliwość uzgodnienia punktu widzę
nych wygłosił min. Bevin przemówie stwa, które przez całe lata popierały
nią franćusko - brytyjskiego i radzie •
nie, w którym porusza szereg zagad * i dopuszczały do anarchii gospodar
ckiego.
czej r u p ra w ia ły system zmuszania pe
nień politycznych.
W kołach tych podkreśla się, że rzą
Bevin wypowiedział się bez zastrze - wińycrt k ra jó w do wyłącznej produkcji
dy brytyjski i francuski .usiłują narzu  żeń za współpracą W-elkiej Brytanii ze określonych towarów, dążyć będą obe
cić swe stanowisko w sprawie pomocy Stanami Zjednoczonymi.
cnie do odbudowąfiia przemysłu n ie -.
amerykańskiej, pozostałym
państwom
Nawiązując do planu Marshalla, Be- mieckiego przy pomocy amerykańskich
europejskim.
dolarów, do przekształcenia, powiedz
MOSKWA, 5.7. (PAP). —: Dziennik vin zaznaczy), że ma zaufani© do M a r
„Izwiestia“ w artykule wstępnym p o  shalla i nie kwestionuje jego zamiarów. m y F in la n d ii w fabrykę drzewa bu
Dnia 2 lipca br. o godzinie 11 w ie  dresy, gdzie dokonywała oestiaiskich niewska Janina ła t 41; Kwaśniewska święconym politycznym gospodarczym i *,Jak długo ja będą brytyjskim mini - dowlanego, Polski w źródło węgla dla
czorem banda w sile 25 ludzi dokona m ordów. Bandyci m o rd o w a łi siwe o- K azim iera la t 46; Kogutowska B a l kulturalnym osiągnięciom społeczeństwa strem spraw zagranicznych — , powie - innych przem ysłów i do zabronienia
ła napadu na osadę Puchaczów, gm i lia ry , strzelając w ty ł głowy lu b rzu,- bina la t 30; Kogutowska Stefania radzieckiego pisze—nawiązując do kon dzial_ Bevin — iak długo będziemy innvtn kra jo m rozw oju przem ysłu sta
lowego, by nie konkurow ał on z prze
współpracować z Ameryką“ .
na Łęczna, p o w iat lubartow ski, gdzie ta ją c granaty do mieszkań wtedy, gdy la t 24 w dowa (mąż je j zabity został ferencji paryskiej:
zamordowano 21 os. i raniono 3 osoby. nie chciano im otworzyć. Po każdym przez bandę w 1845 roku); Skoniecki
„Naród radziecki uważnie . śiedzi w y
Następnie wspomniał Bevin o ¡nim - m ysłem Zagłębia Ruhry.
M iejscow ej straży w iejskie j bandyci dokonanym mordzie bandyci g ra b ili A leksander la t 61; syn jego Tadeusz stąpienia
następujących s ło 
przedstawicieli
różnych sirz© Bldauit w
p rzedstaw ili się jako jednostka woi-„ mienie pomordowanych.
la t 29; córka Wanda la t 24; Zrnurek państw na arenie międzynarodowej, gię wach: „Zwracam się do Stanów Zjedno
skowa, poszukująca kw ater. Banda
Zam ordowani zostali: G rot Francis?, Bolesław ła t 40; żona jego Z o fia la t boko wnikając w istotę ich posunięć po czonych z apelem: Niedopuśćcie do tego,
Któż z abv Bidauit stracił swą pozycję“ .
zm usiła sołtysa do oprowadzania się ka la t 45 je j córka Barbara, uczenni 33; Z m urek M ieczysław ła t 18; W ó j litycznych i dyplomatycznych,
W końcu polemizowai Bevin z Prze-i rozpocznie się 9 lipca
po w si poci wskazane w edług lis ty a- ca 3 klasy gim nazjum la t 15; Kwaś- c ik M a ria n la t 28; Pawiczna Elżbieta obywateli radzieckich nie odczuwał zro
ła t 30; G órski E dw ard la t 32; A u g u  zumiałej dumy gdy przeczytał.mocne o- ciwnikami polityki anglosaskiej,.! wygłp
Termin rozpoczęcia rozprawy . sądet-na konferencji sli pean pochwalny na cześć amerykan
stynowicz ..Władysław la t . 27; K a n ie w  świadczeni© Mołotowa
wej .przeciwko członkom organizacji wy
skich mężówr stanu.
paryskiej,
iż
rząd
radziecki
nie
może
s k i Franciszek la t 34; Tuszewśki Jó
wiadowczej „Liceum“ wyznaczony zo
LONDYN, 5.7. (PAP)
Odiem stał na średę, dnia 9 lipca.
zef la t 37; S kóm iew ska A polonia la t pomagać komukolwiek w , załatwianiu j©
go
^
interesów,
kosztem
innych,
kosztem
państw wyraziło już gotowość przyję.
35; U ka lski Franciszek ła t 32; U kalNa ławie oskarżonych zasiądą: Barba
słabszych lub małych państw. Takie sta cia ^zaproszenia na konferencję paryską
ski. Mieczysław la t 45, sołtys.
ra ...Sadowska — szef grupy wywiadów nowisko
mogło
zająć
tylko
nasz©
pań

a mianowicie: Holandia, Belgia, Dania, czej, Bolesław Zieleniewski, Franciszek
A b y uniem ożliw ić zaalarmowanie
zdecydowanie o Grecja, Włochy. Portugalia. Turcja
MOSKWA, 5.7 (PAP). — Agencja daeszych aresztowań wśród profesorów władz, bandyci ze rw a li łączność przez stwo, które wafczy
Papiński — b. wicedyrektor [zby Prze
TASS powołując się na dziennik „Ta- i studentów chińskich, zwolnienia już w ywrócenie słupów telegraficznych,
Irlandia,
mysłowo - Handlowej, Helena Dunin —
kungip^o“ , don-esi, że 23 znanych smery aresztowanych
^
.i _S
vT«łwmww<u
zagwarantowania
lud- a następnie sp a lili m ost na rzece
. PARYŻ. 5.7. (PAP)
Rzecznik dziennikarka, Dunin, Julian Łozicki i 8
rodów i krajów'
kańskich profesorów, nauczycieli i dma. ności swobód demokratycznych.
francuskiego ministerstwa spraw zagra innych oskarżonych.
Świnka.
„Izwiestia“ przypominają siowa M o 
społecznych wysiało do atnbasa-,
[ w esz
, .
,
Władze Bezpieczeństwa są na tro p ie tetowa, że Z w. Radziecki, w najtrudniej nicznych oświadczy! w sobotę, °że
Oskarżeni odpowiadać będą ze dzia
fo rs amerykańskiego w Chinach StuarCP
b- « J s t o pdńyęz
przyszły czwartek będzie uważany za łalność wywiadowczą na szkodę Pan morderców.
6zych warunkach przede wszystkim zaw ostateczny termin nadsyłania odpowie
te depeszę, w której proszą, by domagał | ektor " L n A a ń s k t l
u
b> dy~
stwa Polskiego.
*
SI« on od rządu chińsWcm zaprzestania ! r e .
a™eryKansKiei służby informacyi
sze liczył na swe własne ei*iy i że dzię
9<lu WinsMego zaprzestali a . nej w Szanghaju dr John Fairbanks i
D nia 4 bm. do Puchaczewa p rz y b y li ki temu stale podnosi poziom swego ży dzi ze strony 22 krajów europejskich
zaproszonych na' -konferencję pa'y=ką w
w.e.c innych osób, zaznajomionych z przedstawiciele W ojewódzkiej Rady cis gospodarczego.
Dziennik widzi w
warunkamj w Chinach.
Narodowej oraz członkowie k o m ite tu tym przejaw poczucia wielkiej godno sprawie dalszej dyskusji ” nad’ planem
Marshalla.
czterech p a rtii politycznych, celem
LONDYN, 5.7 (PAP). — Londyński stwierdzenia ko m isyjn ie potwornego
CHICAGO, 5.7. (Obsł. wł.). — Tego
wykonały p|an w 117 proc. „Times* w artykule wstępnym z 5 bm. m ordu i grabieży. W ty m samym dniu
roczne uroczystości z okazji „D nia
omawiając sytuację w Chinach stwier p rzyb yły do Puchaczewa delegacje
Niepodległości zaznaczyły się szczegól
W miesiącu czerwcu porty dza, że administracja chińska w Naraki- Zw iązków Zawodowych, p a rtii p o li
nie. tragicznym bilansem. N astąpiły
me w dużej" mierze ponosi odpowiedział tycznych, organizacji młodzieżowych
203 w yp a d ki nagłej śmierci 90 osób z
polskie Gdańsk, Gdynia i Ustka ność za obecną wojnę domową.
j wraz z pocztami sztandarowym i oraz
tej liczby zginęło na skutek kata
przeładowały 704.898 ton węgla,
Zamiast przypisywać wszystkie obec ' kompania W ojska Polskiego.
s tro f samochodowych. 62 osoby utopiły
Pogrzeb pom ordowanych stał się
co stanowi wykonanie planu w ne nieszczęścia chińskie rzekom©) inter
Przed Trybunałem Wojskowego S%- szywyck i szkodliwych plotek, godzą się, a 51 zginęło w innych różnych w y
wencji radzieckiej — pisze „Times“ — w ie lką m anifestacją, w k tó re j -wzięło
117 proc. Przeładunek czerwco oraz ciemiężyć wszelkimi możliwymi udział około 6 tys. mieszkańców oko <łu Rejonowego w Poznaniu odbyła się cych w obecny ustrój Państwa Pol padkach.
wy jest na-szym największym sposobami komunistów w kraju, admi licznych wsi. Po odpraw ieniu modłów rozprawa przeciwko kierownikowi szko skiego.
nistracja nankińska winna zrozumieć, że w kościele, tru m n y ałożono na auta i iv powszechnej w Poznaniu W ładysła
Trybunał skazał Uszko Władysława
przeładunkiem
węglmwm
po jedyną szansą _ odbudowy rozdartych . odprowadzono
na cme»««*:, gdzie po
wowi Uszko oraz pracownikom D O K P na 5 la t więzienia,, z pozbawieniem praw
wojnie o ponad tyiiąc ton więk- wojną Chin, jest sformowanie rzą<rj i przem ówieniach przedstaw icieli władz,
Do G dyni nadszedł statkiem „W il
koalicyjnego,
• KvJiulvy jlrcSJw, *cieszącego się poparriem! ij p a rtii politycznych i. Wefsfea, oddano Janowi Brylczakowi i Alojzemu Szn- na przeciąg 2 lat. Bryicz&ka na 4 lata
n* w l
lia m R. Lew is“ transport żyta w ilo 
' viA--g y,n m ^ i ą c u . | ^
w fo d u .
juńsfeMU&u, oskarżonym o szerzenie fa ł więzienia i Szu mińskiego na 2 lata.
ści 8.462 ton.

Sprostowanie wiadomości

o dopuszczalnych marżach zysku

Anders w łączności

ze spiskiem faszystowskim we Francji

Dlaczego prasa brytyjska
nie zamieściła argumentów Mołotowa

Przed drugą konferencją paryską

W czwartek upływa termin odpowiedzi
na zaproszenie francusko-angielskie

Potworny mord w Lubartowskiem

21 osób zabitych przez bandytów

Władze Bezpieczeństwa są na tropie morderców

Proces „Liceum “

Kuomintang odpowiedzialny za woinę domową
„Times“ o sytuacji w Chinach

Tragiczny bilans

Silańsk, Gtiynia I listka

obchodu święta narodowego

Za szerzenie szkodliwych plotek

5 lat w ię z ie n ia

8,462 *on żyta

przybyło z Kan?df
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5.861.000 bezrobotnych
w Stanach Z erinoczonycłi
MOSKWA, 5.7. (PAP). Agencja TASS
powołując się na dane statystyczne rocz
cych
departamentów amerykańskich,
stwierdza, ie ogólna liczba bezrobotnyct
w Stanach Zjednoczonych wynosi obec
nie w przybliżeniu 5.860.000.

Polityka amerykańska w Niemczech

w Am eryce
NOWY JORK, 5.7. (Obsl. wl.). Ko
respondent „Manchester Guardian“ pisze
o nowej sensacji w Ameryce. Z wielu
części kraju nadchodzą wiadomości o ta
jemniczych srebrnych krążkach, latają
cych wysoko w powietrzu
Niektórzy
opowiadają, że te „latające spodki“ lecą
grupami z szybkością 300 — 400 mii na
godzinę.

Zacieśnienie przy ?źni
Indii i ZSRR
MOSKWA, 5.7 (PAP). — W wywia
dzie udzielonym korespondentowi TASS
pani Vidja Laskbrra Pandit, nowy amba
sador Indii w ZSRR oświadczyła, że no
mlnację na ambasadora ZSRR przyjęta
z dużą radością i uważa ją za wielki
zaszczyt, połączony jednakże z równie
dużą odpowiedzialne«::ą. Pani Pandit
zaznaczyła, że dążyć będzie do wszech
stronnego zacieśnienia stosunków mię
dzy Indiami i Zw. Radzieckim.

Tuicfo zbroi się •••

opiera się na zaleceniach H o o v e ra
NOWY JORK, 5.7. (PAP). — W ko
lach waszyngtońskich wskazuje się, że
zalecenia Herberta Hooyera, zawarte
w trzech jego raportach o sytuacji Nie
mieć z lutego i marca br. przyjęte zo
stały za podstawę polityki Stanów Zje dnoczonych wobec Niemiec.
Świadczą o tym następujące fakty:
1) Departament Stanu zgodnie z su
gestiami
Hoovera, poświęca obecnie
szczególną uwagę sprawie importu do
Niemiec żywności ze Skandynawii. Spe
cjalna misja, na której czele stanął dr
Edward Acheson, brat byłego podsekre
tarza stanu, wyjeżdża w najbliższej
przyszłości do państw Europy północ nej, by omówić z nimi sprawę zakupu
nadwyżek ich zasobów żywności dla
Niemiec zachodnich.
2) Wiadoma dalej, że bawiący obecnie
w Niemczech amerykański minister roi
mctwa Anderson będzie próbował roz
wiązać problemy rolnicze Niemiec zgo
dnie z zaleceniami Hoovera. Wraz z Har
rimanem ma on zbadać możliwości cal-

kowitego wykorzystania zasobów żyw-j sztucznych, ograniczonej na podstawie
nościowych Niemiec oraz
możliwości porozumienia wszystkich czterech państw
produkcyjne stref zachodnich, zwłasz - okupacyjnych. i wreszcie
cza zwiększenia
produkcji
nawozów
3) z zaleceniami Hoovera najzupełniej

USA chce pobudzić przemysł niemiecki
Plon dostaw zboza do stref anglosaskich
BERLIN, 5.7. (Obsł. wl.). Korespon 1550 kalorii dziennie. Anderson powie
dent „Manchester Guardian“
pisze: dział, że 300.000 ton jest bardzo malący
„Podczas konferencji prasowej, urządzo trą i starać się będzie, aby .dostawy te
nej przez Harrimana, sekretarza handlu zostały zwiększone. Produkcja pszenicy
i Andersona, sekretarza rolnictwa, zło- w Ameryce — oświadczył Anderson —
żono ważne oświadczenia. Z upowa
upoważnie nastawiona zastała na to, by zadość uczy
nia Waszyngtonu Anderson udzielił ge- nić potrzebom Europy. W ciągu ostatnie
neraiowi Clay zapewnień, że w następ go roku wysiano do Europy 500 milio
nym roku importowane będzie 300 tys. nów buszli zboża.
ton zboża miesięcznie dla amerykańskiej
Harriman ze swej strony oświadczył,
i angielskiej strefy okupacyjnej Niemiec. że Ameryka chce pobudzić produkcję
Zdaniem Andersona ilość ta zapewni przemysłu niemieckiego i doprowadzić
Niemcom racje żywnościowe o wartości ido zrównoważenia importu i eksportu.

Kesselring został ułaskawiony

NOWY JORK, 5.7 (PAP). — Dzien
nik nowojorski „BaOiimore Sun“ opubli
kował doniesienie swego korespondenta
z Ankary, który twierdzi, że zgodnie
ze zdańem kompetentnych kól amery
kańskich, prawie cala pomoc amerykań
ska w wysokości 100 mikotiów dolarów
zostanie zużyta w Turcji na zaku.p
sprzętu wojennego, jak np. samoloty,
czołgi i działa.
LONDYN, 5.7. (PAP). - Jak donosi
Niewielka część tej pomocy zostanie agencja Reutera z Rzymu, gen. Har przeznaczona na kupno maszyn do bu ding, dowódca brytyjskich sił zbrojnych
dowy dróg strategicznych.
w okręgu śródziemnomorskim postano
wit ułaskawić marszałka Kesselringa, b.
naczelnego dowódcę armii niemieckiej
we Włoszech, gen. Mackensena, do
wódcę 15 armii we Włoszech oraz jego
gen.
Maeitznera,
saaza MOSKWA, 5.7 (PAP). — Zbiór bez zastępcę,
cennych ksiąg i rękopisów polskich prze
kazany ostatnio ambasadzie polskie i
przez władze radzieckie wysłany zostai
w dniu 4 lipca do kraju.
W Brześciu transport ksiąg odbierze
przedstawiciel ministerstwa
spraw za
granicznych.
PARYŻ, 5.7. (PAP). Biuro polityczne

Głosy prasy światowej

o łagodnym traktowaniu zbrodniarzy wojennych

Bezcenny księgozb ór polski
p r z e la n y nrzez r-:«d ZSRR

nych na śmierć przez brytyjski sąd wo
jeńny za rozkaz rozstrzelania 385 Wio chód w grotach w pobliżu Rzymu w
1944 roku.
Kara śmierci została zamieniona na
dożywotnie więzienie.
Dziennik komunistyczny „U nita“ oma
wiając ułaskawienie Kesselringa i 2 ge
neralów niemieckich, atakuje dowództwo

Polityka rządu francuskiego jest antyrobotnicza
Stanowisko Partii Komunist cznej

GzecSiosiowacka delegacja
wyeżdża de Moskwy
PRAGA, 5.7 (PAP). — Ćzechoslowac
ka delegacja rządowa ma wyjechać na
początku przyszłego tygodnia do Mo
skwy w celu omówienia doniosłych za
gadnień gospodarczych:«’1 jp łtó s i t<U
Na czele delegacji, stanie prawdopo
dobnie premier Gottwald, lub. minister
spraw zagranicznych Jan M asary*!-'
PRAGA. 5.7 (PAP). - Należy za
znaczyć, że decyzja w sprawie wyjazdu
czechosłowackiej delegacji do Moskwy
zapadła przed przemówieniem harvardz
kim Marshalla.

Budowa nowych Unii
najw yższego napięcia
Budowa nowych linii najwyższego na
pięcia przez Zjednoczenie Energetycz
ne, przewidywana 3-letnim planem po6tępuje ściśle wediug zamierzeń.
Buduje si? nową linię 40.000 V z Ka
lawska do Bolesławca, długości około
30 km.
.
Na ukończeniu są również przygoto
wania do odbudowy linii 60.000 V_ i Łn
kowic do Nowej Soli, dużego ośrodka
przemysłowego, pracującego już dzii siaj na eksport.

Repatriacja
Po aków z » loch
RZYM. 5.7 (PAP). — Dnia 4 bm. wy
jechali z Rzymu do Polski pociągiem,
zorganizowanym przez UNRRA dalsi re.
patrianci, do których w Senigaliii dołą
czy się grupa byłych żołnierzy drugiego
korpusu, a w Wenecji Polacy, przybyli
ze Środkowego Wschodu.
,
Transportem tym pojedzie również
kilku Polaków, przebywających we w ło
skim obozie koncentracyjnym dla nie
pożądanych obcokrajowców.

Francuskiej Partii Komunistycznej opubli
kowaio komunikat, w którym oświadcza,
że obecny rząd francuski nie może prze
prowadzić gospodarczej odbudowy kraju
wskutek wewnętrznych rozbieżności w
swym łonie, a głównie wskutek polityki
zmierzającej do przerzucenia całego cię[
żaru odbudowy Francji na barki klasy
. ^ o t ^ z e j ¿..¡rizesz ludowych.
Komunikat stwierdza, że warunki no
wego rozwoju produkcji mogą i muszą
być stworzone dla zaspokojenia słusz
nych żądań ludu pracującego.
Polityka zagraniczna powinna być pro
wadzona w kierunku zwiększenia dostaw
węgla z Ruhry, a polityka wewnętrzna w
kierunku stworzenia demokratycznego
rządu, cieszącego się zaufaniem narcdu.
PARYŻ, 5.7. (PAP). — Francji grozi
strajk pracowników przedsiębiorstw użyteczności publicznej, których liczba
sięga 2 milionów osób.
Przedstawiciele
zw.
zawodowych
tych pracowników, do których
należą
pracownicy telefonów oraz policjanci,
żądają podwyżki płac, która obciążyłaby
skarb państwa sumą 27 miliardów fr. do
końca roku. Rząd proponuje podwyżkę,
której suma wyniesie 15 miliardów fran
ków.
ALGER, 5.7. (Obsł. wł.). — Personel
3 wielkich magazynów w Algerze, 6kła
dający się i kilkuset pracowników roz
począł wczoraj strajk domagając się
podwyżki płac.

PARYŻ, 5.7. (PAP). — Rada Krajowa
Francuskiej Partii Socjalistycznej rozpo
częia w sobotę obrady.
W niedzielę Rada omawiać będzie ogólną politykę rządu i przeprowadzi gio
sowanie w tej sprawie.
Dzienniki paryskie podkreślają,
że
votym zaufania otrzymane przez pre miera Ramadier wzmocniło * jego pozy cję w tonie partii. Prasa przypuszcza,
że Ramadier zdoła uzyskać poparcie Ra
dy Krajowej mimo głębokich rozbieżnoś
ci, któ e dają się zauważyć w partii i
silnej opozycji w stosunku do polityki
prowadzonej przez premiera.

skazany za łapow nictw o

Przed Sądem Okręgowym w Pozna
niu toczyła się rozprawa w trybie doraź
nym przeciwko wicedyrektorowi oddzia
!u „Społem“ w Gorzowie, Dałkowskie mu.
Oskarżony przeprowadził transakcję
handlową poza spółdzielnią „Społem“ i
wziął łapówkę w wysokości 160 tys. zł.
Sąd uznał Dałkowskiego winnym za
rzuconych mu przestępstw i skaza! _go
na karę 6 lat ’ więzienia z pozbawieniem
praw obywatelskich na 5 lat.

LONDYN, 5.7 (Obsł. wł,). — Około
4.000 pracowników sklepowych w Londynie oraz kilkuset robotników transpor
towycb środkowej i południowe Walii
zaprzestało dziś pracy. W Londynie gro
zi również strajk obsługi autobusów,
Przed 128 spółdzielniami w południowej części Londynu stały dziś długie
kolejki kobiet, które nie mogły mc kupić ponieważ pracownicy spółdzielni ogłosili nieoficjalny strąk, domagając się
podwyżki plac. Również robotnicy garaży i obsługa transportu pasażerskiego
zamierza ogłosić strajk ostrzegawczy

częły się obrady Komisji Gospodarczej Holandii, Norwegii, Turcji, Szwecji, Ju
ONZ dla Europy. Obrady zagai! przewód gosławii i Ukrainy. Wśród delegatów
znajduje się również minister Andrew
niczący Waerum, delegat Danii.
Zaznaczył on, że należy zastanowić Philip.
się nad tym, w jaki sposób uzgodnić dzia
Delegacja belgijska wystąpić ma z
lalność Komisji z rozmaitymi ogólnymi profrozycją umieszczenia na porządku
planami gospodarczymi.
dziennym obrad zagadnienia waluty nie
W obradach biorą udział przedstawicie mieckiej i stosunków handlowych z Niem
Ie St. Zjednoczonych, Zw. Radzieckiego,
Francji, Polski, Belgii, Białorusi, Danii,

śmierci

jego

iony

Marii Zarębińskiej - Broniewskiej
wyrazy najgłębszego współczucia składa
REDAKCJA „GŁOSU LU D U “

brytyjskie i stwierdza, że Anglicy naj
widoczniej zapomnieli, że dla ofiar bar
barzyństwa niemieckiego nie było litoś
ci.
Organ partii socjalistycznej „A van ti“ oświadcza, że ułaskawienie nie przy
nosi zaszczytu oficerowi sojuszniczemu,
który wydał te decyzję.
BERLIN, 5.7. (PAP). - W związku
z« zwolnieniem Alfreda Hugenberga pi
smo „Vorwaerts“ opublikowało artykuł
następującej treści:
„Jeden z najgorszych przedstawicieli
kapitału monopolistycznego, który do pomógł hitlerowskiemu faszyzmowi w
dojściu do władzy, przebywa znów na
wolności.
To właśnie on wraz z Schächtern i Pa
penem zmusi! zgrzybiałego Hindenburga do mianowania Hitlera kanclerzem
Rzeszy.
To właśnie on zorganizował sojusz hi
tleryzmu z niemiecką partią ludową i
„Stalhelm“ w celu rozpoczęcia wspólnej
walki przeciwko republice.
Nie ma zapewne w Niemczech wielu
ludzi, których i sumienie obciążone było
by ty'u zbrodniami, 6o tego tatwardzia
lego przestępcy wojennego. I obecnie,
po 8 miesiącach zwolniono go z wię zienia, by mógł wespół ze 6wymi kom
panami, przebywającymi na wolności —
W związku i przyjazdem trzech za Kruppem, Siemensem, Witslebenem i granicznych misji gospodarczych i mi
innymi — knuć intrygi przeciwko demo sji Organizacji Narodów Zjednoczonych
kratycznym Niemcom“ .
dla Spraw Wyżywienia
i Rolnictwa
(FAO), misj: Międzynarodowego Ban ku dla Odbudowy i Rozwoju oraz ame
rykańskiej
misji reliefowej, Centralny
Urząd Planowania organizuje w dniach
7 — 10 lipca dla wszystkich członków
misji
łącznie
„cztery
dni
infor macyjne“ , które umożliwią gościom
domagając się podwyżki płac za pracę zagranicznym poznanie struktury g o .
' w niedzielę. 1.100 pracowników transpor spodarczej Polski oraz obecnej sytuacji
tu w południowej Walii — naważniej— gospodarczej.
W ramach Dni informacyjnych, orga
szym ośrodku węglowym — zaprzestać
przewidziany
(o dziś pracy domagając się lepszych nizowanych przez CUP,
jest cały szereg konferencji, objazdów
j warunków.
terenowych, pokaz „Wystawy Ziem Od-

przybił do Warszawy
Wczoraj przybył do Warszawy nowcr
mianowany ambasador Stanów Zjedno
czonych Ameryki Stanton Griffis, powi
tany przez dyrektora protokółu dyplo
matycznego, Adama Gubrynowicza oraz
charge d‘affaires
Stanów Zjednoczo
nych Ameryki w Warszawie, p. Gerald
Keith na czele członków ambasady w
pełnym składzie.
*

*

*

Po przybyciu do Warszawy ambasa
dor Griffis przesiał następujące oświad
czeme:
„Jestem rad, że znajduję się w Pol
sce i jej wielkiej stolicy — Warszawie.
W ciągu ostatnich 2 dni miałem okazję
poznać kilka innych miast Polski, w tej
liczbie Częstochowę, gazie zwiedziłem
kaplicę Najśw. Marii Panny na Jasnej
Górze. Zwiedziłem również niektóre
wsie i miejscowości na prowincji.
Wszędzie stwierdziłem, z podziwem ener
gie. z jaką ludność Polski przystąpiła
do pracy nad odbudową kraju, k ń ry zo
stal straszliwie zniszczony w czasie
wojny.
Jako ambasador Stanów Zjednoczo
nych będę dążył nieprzerwanie do za
cieśnienia więzów politycznych, ekono
micznych i kulturalnych, które od daw
na łączą narody naszych obu krajów.

Oiiss czanie za zasługi
p o s łó w IC R N
Uchwałą Rady Państwa odznaczeni
zostali za udział w organizowaniu K ra
jow ej Rady Narodowej w okresie oku
pacji" K rzyżam i G runw aldu IX klasy
_posłowie K ra jo w e j Rady Narodo
wej od c h w ili je j powstania: dr Ad o lf Berman i pośmiertnie Pola L i
ster.

Komis e cennikową
Zgodnie z zarządzeniem zostało utwo
rzo.ne 16 komisji cennikowych we wszy
stkich województwach kraju oraz w
Warszawie.
Na czele Komisji Cennikowej w War
szawie przy prezydencie miasta^ stoją:
pizewodniczący ob. Bajer Kazimierz —*
przedstawicie! urzędu
wojewódzkiego,
wiceprzewodniczący ob. Wójcik Henryk
— przedstawiciel Miejskiej Rady Naro
dowej i sekretarz ob. Dubiński Alojzy,
przedstawiciel Rady Związków Zawodo
wych.
______

Dni informacyjne v*ur-u

dla członków zagranicznych misyj gospodarczych

Spółdzielnie nie spriedają towarów

Zagadnienie stosunków handlowych z Niemcami

Tow, Władysławowi Broniewskiemu

identyczne są wnioski ogłoszonego w
piątek w Waszyngtonie raportu podko
misji Komisji Spraw Zagranicznych Iz
by Reprezentantów, na której czele
6toi republikanin Vorys, zwolennik jak
najoszczędniejszego dysponowania fun
duszami amerykańskimi dla zagranicy.
Zgodnie z poglądami Hoovera, raport
ów stwierdza, że jednym sposobem od
ciążenia Stanów Zjednoczonych jest:
a) ostateczne zniesienie reparacji
z
bieżącej produkcji niemieckiej,
b) zrezygnowanie z dotychczasowych
programów karania Niemiec i Japonii,
zmierzających do osłabienia bądź znisz
czenia obu tych krajów,
c) ustalenie nowych poziomów produk
cji, które pozwolą Niemcom i Japonii
pokryć ich potrzeby drogą importu
stworzą nadwyżki eksportowe, pozwaia
jące na odbudowę reszty Europy i Da
lekiego Wschodu.
Produkcja takich materiałów jak: wę
giel, stal i chemikalia winna być zda tiiem autorów raportu, podniesiona
do
poziomu przedwojennego.
NOW Y JORK, 5.7. (Obsł. wł.). —
„W a ll S treet Journal“ , organ am ery
kańskich sfer finansowych om awiając
plan m in istra M arshalla stwierdza, że
plan ten nie wszędzie w Am eryce zna
lazł przychylne przyjęcie.
„W kołach rządowych — pisze dzien
n ik — opinie są podzielone co do te
go, czy udzielenie w c h w ili obecnej
daleko idącej pomocy zagranicy — tak
ja k proponuje to m in iste r M arshall —
jest rozsądne i wskazane. Zdania róż
nią się co do tego, czy potrzeby E u
ro p y są rzeczywiście ta k bardzo nagłe,
czy wymagana pomoc nie jest zbyt
wygórowana, czy ze w zględów p o lity 
cznych wskazane jest w ysuwać ja k ie 
k o lw ie k daleko idące plany pomocy na
obecnej sesji Kongresu“ .
„W a ll Street Journal“ stw ierdza da
le j, że mało jest szans na to, by obec
ny Kongres zaaprobował program
w ie lk ic h pożyczek dla obcych kra jó w .
N iektóre sfery urzędnicze chcą uzy
skać więcej czasu na rozpatrzenie po
raz drugi program u M arshalla i nale
gają, aby na razie sprawę tę odłożyć.
Sam m in iste r M a rsh a ll jest zdania,
że Stany Zjednoczone pow inny pod
wyższyć ro zm ia r pomocy dolarowej
dla zagranicy. W ydaje się jednak, że
okoliczności o charakterze głównie po
lityczn ym s tłu m iły nadzieje departa
m entu Stanu na otrzym anie mocnego
poparcia dla program u udzielania po
życzek zagranicznych.

Znów strajki w Londynie

obrad Komisji Gospodarczej ONZ
Wised rekttr „Społem*' tematem
BERN, 5.7. (PAP). W Genewie rozpo Czechosłowacji, Islandii, Luksemburgu,

powodu

Prezydent Rzeczypospolitej przyjął
na audiencji sprawozdawczej ambasa
dora R. P. w Londynie ob. Jerzego
Michałowskiego.

Projekt utrzymania przemysłu wojennego na poziomie przedwojennym flowif ambasador USA

Nowa sensacia
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zyskanych“ , wystawy w CUP-ie „Pian
Odbudowy Gospodarczej“ etc.
Gośc.e zapoznają się z zagadnieniami
zniszczeń i strat wojennych, zagadnie
niami Ziem Odzyskanych, osiągnięciami
Polski w odbudowie, trudnościami go spodarozymi w chwili obecnej oraz Pla
nem Odbudowy Gospodarczej Polski.
Czwarty dzień poświęcony
zostanie
na wycieczki terenowe.
Po tym wspólnym programie c z te e •
dniowym każda misja, po zazna jomientu
się z całokształtem zagadnień g os podaż
czych, przystąpi do indywidualne; pra
cy w ramach swych kompetencji, korzy
6tając w dalszym ciągu z pełnej współpracy zainteresowanych resortów i i n 
stytucji gospodarczych.

i

j
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Droga uzdrowienia spółdzielczości
Posiedzenie Rady Gł. Związku Rewizyjnego Spółdzielni RP
W toku dalszych obrad Rady Głównej
Związku Rewizyjnego zasadniczy refe
rat wygłosi! prezes zarządu tow. jx*s.
Pszczółfeowski, który m. in. stwierdził,
że między upaństwowieniem i uspó! •
dzielczeniem nie ma żadnej sprzecznoś
ci. Są to dwa rodzaje uspołecznienia,
różniące się formą i stopniem tego uspołecznienia. Spółdzielczość jest naj właściwszą formą obrotu towarowego
między miastem i wsią i bodajże jedy
ną formą podniesienia drobnej produk •
c ji w mieście i na wsi na wyższy sto
pień gospodarki uspołecznionej.
Nawiązując do ostatniej dyskusji pra
sowej o spółdzielczości, tow. Psaozół
kowski podkreślił, że niewłaściwe jest
sprowadzenie wszelkich krytycznych uwag o wynikach prac spółdzielczości do

Maria Zarębińska-Broniewska
artystka scen polskich
więzień Oświęcimia
zmarła po długich i ciężkich cierpie
niach w Zurychu dnia 5 lipca 1947 r.
o czym zawiadamiają pogrąieni w smutku

M ą ż i c ó rk a

walki ze spółdzielczością. Przeciwnie,
jak najbardziej wszechstronne i obiek tywne dyskusje, krytyka i samokrytyka
może stać się poważnym narzędziem w
walce o usuniecie braków i medomagań
w spółdzielczości.
Z kolei referent przystąpił do oceny
wyników prac spółdzielczości na tle na
szej
aktualnej sytuacji gospodarczej.
Zycie gospodarcze" Polski charakteryzu
je się wzrostem produkcji przemysło
wej i gospodarki rolnej. Przyrost decho
du społecznego jest jednak w znacznej
części przechwytywany przez warstwy
pośrednie. W tej sytuacji głównym zada
niem spółdzielczości i handlu państwo wego jest walka ze spekulacją, gospo
darcze oddziaływanie na obniżenie marż
zarobkowych w handlu prywatnym i uzdrowienie obrotu towarowego tak, aby
produkt dociera! do odbiorcy najkrótszą
i najtańszą drogą.

W walce ze spekulacją i w akcji Inter
wencyjnej o utrzymanie cen spółdziel czość ma poważne osiągnięcia.
Nie
mniej jednak musimy stwierdzić,
że
walka ta nie dała dotąd decydujących
rezultatów. Złożył się na to szereg przy
czyn obiektywnych. Są jednak i przy czyny tkwiące w 6®mym ruchu spółdziel
czym. W obrocie wolnorynkowym spół
dzielczość poszła po najłatwiejszej dro
dze, zwracając główną uwagę na dy strybucję wyrobów monopoli i przemy
słu państwowego, zaniedbując odcinek
artykułów rolniczych. Obroty tow ara.
mi przemysłowi wynoszą w spółdziel mach 80 proc., artykuły zaś pochodze
nia rolniczego od paru do kilkunastu
procent. Po zniesieniu świadczeń rzeczo
wych i ograniczeń ilości kartek, spó!
dzieiczość nie zdołała utrzymać ilościo
wo w swym obrocie artykułów

roki

czych i nastąpiło tu wyraźne przesunię
cie na rzecz sektora prywatnego. ,
A rtykuły pochodzenia rolniczego idą
do miasta w ogromnej większości poza
spółdzielczością. Na potwierdzenie tego
tow. Pszczółkowski przytacza cyfry, ilu
strujące niedostateczny udziai spółdziel
czości w obrocie ziemiopłodami, mie kiem i mięsem. Uznać należy również
za niezadawalająee doprowadzenie arty
kulów przemysłowych na wieś. W d u 
żym stopniu przyczyna tego tkwi w wa
dliwej strukturze spółdzielczości na wsi
i malej elastyczności placówek centra
li gospodarczej.
Referent poruszy! również sprawę sa
morządu spółdzielczego, podkreślając, że
struktura jego wymaga przemyślenia.
Wydaje się, że należy w terenie utw o
rzyć jednolity samorząd, a nie powoły
wać oddzielne Rady Oddziałowe dla po
szczególnych Central: rewizyjnej, gospo
darczej i finansowej.
Związek Rewizyjny — stwierdzi! na
zakończenie mówca — musi zwrócić spe
cjalną uwagę na odcinek obrotu toward
wego między wsią i miastem, następnie
opracować zagadnienie struktury spół dzielczości i doprowadzić do uporządko.
Wania spółdzielczego samorządu
tere
nowego.
Nad sprawozdaniem tow. Pszczólkow
skiego rozwinęła się ożywiona dysku
sja. Zabierali w n,ie i głos prawie wszy.
6cy członkowie Rady Giównej. Na pod.
kreślenie zasługują przemówienia: posła
St. Cieślaka ze Zw. Sarnop. Chłopskiej,
tow. wicemarszałka St. Szwalbego, miii.
Grubeckiego,
prezesa Zw, „Społem",
tow. Żerkowskiego oraz tow. posła No
wickiego z WSM.
Dyskusja przeciągnęła się do późnych
godzin w pierwszym dniu obrad i była
kontynuowana w dniu nastęonym.

Sir.

S

U w aga! Doktór Bople się zgłasza
czyli o niektórych osobliwych koncepcjach „odbudowy Europy”
„Delegatem - widmem na Zjeź
dzie Labour Party w Margate
była pożyczka amerykańska“ —
taki tytuł nosi korespondencja
ze Zjazdu, zamieszczona w ty
godniku labouTzy&towskim „Rey
nolds News“ (ponad milion egzem
plarzy nakładu). Autor kores
pondencji Gordon Schaffer — to
jeden z najwybitniejszych publi
cystów brytyjskiej Partii Pracy.
„W idm o“ — to dosyć osobi'wa nazwa dla rzeczy tak na
ogół pożądanej jak pożyczka w
amerykańskich dolarach. A jed
nak — widocznie Gordon Schaf
fer wie, dlaczego' używa tak
przykrego określenia. Czytajmy
dalej:
„Problem, mówiąc po pro
stu, polega na tym: albo w
ciągu najbliższych dwunastu
miesięcy
Wielka
Brytania
uniezależni się od amerykań
skich pożyczek, albo konfe
rencja Labour Party, która
zbierze się w przyszłym roku
stanie przed alternatywą: ra
dykalne
obniżenie
poziomu
życia mas ludowych w A n
glii — i to na dwa lata przed
nowymi wyborami do Izby
Gmin — albo nowa pożyczka
na takich warunkach, na ja
kich nam je j Wallstreet (g .e łda nowojorska) zechce udzielić.

Nie ulega wątpliwości, że
w ruchu labour zystowskim, a
zwłaszcza w kołach związków
zawodowych rośnie zrozumie
nie dla następstw, uzależnie
nia ekonomicznego od Ame
ryki.
Dał mu wyraz przywódca
górników Jim BOW M AN, kie
dy, mówiąc o konieczność' pod
niesienia produkcji węgla w
Anglii, oświadczył wśród burzy
oklasków:
„Wtedy będziemy
mogli powiedzieć Jańkesom: DO
DIABŁA z dalszymi pożycz

kam i“ ,.
Bardziej dyplomatycznie ujął
ten sam pogląd Hugh DALTON,
kiedy stwierdził: „M am nadzie
ję, że nie będziemy musieli
liczyć na zaciąganie dalszych
pożyczek zagranicą...“

Ten opis Schaffera świadczy
niewątpliwie, że część b ry ty j
skiego ruchu robotniczego ma
pewne wątpliwości co do poli
tyki swego rządu: Ale trzeba
stwierdzić, że te wątpliwości nie
mają, przynajmniej dotąd, wpły
wu na politykę tego rządu. Zna
na jest rola, jaką Bevin odegrał
w Paryżu. Trzeba z ubolewaniem
stwierdzić, że w tej chwili rząd
Wielkiej Brytanii dalek' jest nie
tylko od bezpośredniego i szcze
rego zdania Jima Bowmana, lecz
również od zdania swego dyplo
matycznego ministra skarbu Daltona. Bevin me tylko chce nowej
pożyczki od Ameryki — na tych

szereg niedyskrecji na temat pla
nów Waszyngtonu, związanych z
„odbudową Europy“ . Podług tych
informacji
Stany
Zjednoczone
mają sobie życzyć, aby:
1) kraje europejskie wprowa
dziły jedną wspólną walutę —
a więc, co za tym idzie, zniosły
ograniczenia w obrotach handlo
wych między sobą,
2) skoncentrowały się na od
budowie
trzech
zasadniczych
ogniw gospodarstwa: na produk
cji żywności, produkcji węgla i
transporcie,
3) planowały „w skali konty
nentalnej“ .
To wszystko brzmi bardzo nie
wionie i bardzo przyjemnie.
Ale co to oznacza w praktyce?
Mamy w Europie kraje znisz
czone i niezniszczone. Mam y Pol
skę, Jugosławię, szereg terenów
ZSRR, wypalonych, ograbionych,
zrujnowanych
do cna
przez
N ;emców. Mamy Francję, znisz
czoną ni© tak jak nasz kraj, ałe
o gospodarce mocno osłabionej.
Mamy Niemcy — gdzieniegdzie
zbombardowane i zniszczone, a!e,
zwłaszcza w swej części zachod
niej, reprezentujące jeszcze ol
brzymi potencjał przemysłowy i
gospodarczy.
Mamy
wreszcie
Anglię,
mocno
nadszarpniętą
przez wysiłek wojenny, ale zu
pełnie niezniszczoną przez dzia
łania wojenne, olbrzymi warsztat
pracy, który przez wiele dzie
siątek lat był wielką fabryką,
pracującą na potrzeby całego
świata.
Co w tej realnej rzeczywisto
ści oznaczają wymienione przez
nas dezyderaty?
Oznaczają po prostu, że kra 
je zniszczone przez Niemców, po
zostaną zniszczone, że wolno im
pędzie co najwyżej rozwijać swe
rolnictwo, albo górnictwo węglo
we jeśli takowe posjadają. Bo jx>
¿o „w skali kontynentalnej“ Inw e
stować w ruiny Warszawy?

Oznaczają dalej, że przemy
słowymi warsztatami Europy, a
w pewnym stopniu i świata pozo
staną te kraje, które już dzisiaj
mają przemysł: a więc przede
wszystkim Anglia i Niemcy, a w
drugim rzędzie Francja. Bo po
co w tejże „skali“ , ma Polska
rozwijać swój przemysł meta
lowy czy włókienniczy.
Oznaczają po trzecie, że cały
kontynent europejski stanie się,
jeśli 'dzie o przemysły o pro
dukcji bardziej skomplikowanej,
a więc i bardziej dochodowej,
gigantycznym rynkiem zbytu dla
przemysłu amerykańskiego, K tó

ry, korzystając z równouprawnie
nia celnego, zdławi w zarodku
wszelkie próby rozwijania rodzi
mego przemysłu a poważnie
przyprze do muru przemysł an
gielski i niemiecki (o ile po pro
stu go nie wykupi)
Czyli, by ująć to w skrócie:
kraje biedne i zacofane pozo
staną biednymi i zacofanymi,
kraje bogate i rozwinięte, nawet,
jeśli — jak Niemcy — wzbogaciły
się i rozwinęły cudzą krzywdą i
cudzymi cierpieniami, pozostaną
bogate i rozwinięte.

Zredukujmy sprawę do Pol
ski: pozostalibyśmy w razie rea
lizacji tych planów krajem rol
niczym i surowcowym, krajem
ubogim, eksportującym surowce
i siłę roboczą, za to nad naszą
granicą zachodnią wyrosła by
znowu olbrzymia potęga gospo
darcza odrodzonej i ożywionej
zastrzykiem miliardów dolarów
Rzeszy Niemieckiej

Jakiemu
Polakowi
może
uśmiechać się taka perspektywa?
Propagują co prawda tę kon
cepcję panowie peeseiowcy (pro
jekty posłów PSL w Sejmie szły
właśnie w tym kierunku —
agraryzacji,
odprzemysiowienia
Polski), ale mamy wrażenie, że
uzmysłowienie sobie konsekwen
cji tego rodzaju rozwoju odstra
szy nawet tych naiwnych, którzy

N ie łylko powszedni
— ale i dobry

dotąd dają wiarę „patriotyzm o dJn w obozie Dachau, gdzie
przebywają obecn’e internowani
w i“ p. Mikołajczyka.
hitlerowcy.
*
*
*
Internowani nie wiedzieli, że
Mówiliśmy dotąd o niedyskre
cjach, o informacjach' praso wśród rozmawiających z mmi
wych, o przypuszczeniach. Osi et znajduje s!ę przedstawiciel prasy
nie dni przyniosły nam konkret radzieckiej.
ny materiał, świadczący, że te
W op'sie znajdujemy ciekawą
przypuszczenia są realne, że od rozmowę ze znajomym. Doktór
powiadają one rzeczywistym za E R N S T ‘'BOPLE, były sekretarz
miarom władców Wallstreet.
bawarskiego ministerstwa kultu
„W ALLSTREET
JO URNAL“ ry, w czasie okupacji — kierow
przynosi szczegóły planu, cpra- nik działu oświaty w Krakowie
cc wanego
przez
brytyjskiego (niech Krakowianie przypomną
gen. ROBERTSONA i amerykań sobie, co' wiedzą o tym panu!) —
skiego gen. C LA Y‘A. a dotyczą otóż ten to panErnst Bople oś
cego „ożywienia i podniesienia wiadczył obcym dzienikarzom:
„N a jw :ększym
niebezpieczeń
przemysłu Niemiec Zachodnich“ .
Ten pian przekreśla ealkowkńe stwem dla św;ata jest bo-lszeumowę poczdamską.
wizm. Jeśli mocarstwa zachodnie
Przewiduje on podniesienie nie chcą uratować świat przed bolmieckiej produkcji stali, ponow szewizmem, niech nam pozwolą
ne dopuszczenie do produkcji stworzyć WIELE NIEMIECKICH
benzyny syntetycznej, kauczuku DYWIZJI...“
Znajome słowa. Tymi słowami
syntetycznego, szeregu stopów
metalowych o charakterze stra „czarow ał“ Hitler kiedyś Cham
tegicznym, nawozów sztucznych beriaina i Daladier. A potem — oo
(a więc produkcji, którą łatwo szedł NA WARSZAWĘ, sięgnął
przestawić na środki wybuchowe). po panowanie nad światem. Po
Słowem, przewiduje on odbu tem był Oświęcim, i Brzezinki, ;
dowę gospodarczego potencjału Majdanek i wszystko! to, co tak
dobrze znamy.
wojennego Rzeszy.
Magnatom Wallstreet uśmie ■ P. Ernst Bople używa tych
cha się ten interes. Uzyskali oni słów, niewątpliwie przedwcześ
olbrzymi udział w przemyśle nie nie. Na razie jeszcze za wcześnie
mieckim stref anglosaskich. W na dywizje. Zwłaszcza, że Armia
sam tylko przemysł samochodo Radziecka stoi w Berlinie. Ale
wy Niemiec wpakowali jakichś ludzie, w rażliw i na, argumenty
100 milionów dolarów i liczą, p. Ernsta Bople, pełni czułego
że te dolary urodzą im bczne serca dla „biednych Niemców”
młode, dodatkowe dolarki. Można pozwalają rodakom p. Bople na
zarobić na dostawach dla prze razie powiększać produkcję sa
mysłu niemieckiego, na tanim mochodów, kauczuku, benzyny
kupowaniu jego wyrobów. „T o  syntetycznej, nawozów sztucz
warzystwa amerykańsko - nie nych. Jak wiadomo, „niemieckie
mieckie“ dla poszczególnych ga dywizje“ potrzebują wiele kau
łęzi produkcji rodzą się w stre czuku, wiele samochodów, wiele
fach zachodn'ch jak grzyby po benzyny, wiele środków wybu
chowych...
obfitym deszczu.
Czy. to nie wystarczy, by okre
To — jeśli idzie o magnatów
Wallstreet. A jeśli idzie o nas, ślić stosunek Polski do politykiinspiratorów planu Robertsona
o Polskę?
W ostatnim numerze „No wo je i Clay a?
Roman Werfel
W rem ia“ czytamy opis odwie-

Dlaczego chleb w ypiekany z tej sa
mej .przez tę samą instytucję w y d a w ł
nej m ąki jest w jednej piekarni lepszy
a w innej gorszy? Dlaczego jeden pie
karz wypuszcza ze swego warsztatu
chleb dobrze wypieczony, o przepisow ej wadze, czysty i apetyczny, *
ny stosując rzekomo te sanie recepty
produkcyjne, daje „kartkow em u" kon
sumentowi nieestetyczną, niestrawną,
jakby z gliny ulepioną bryłę?
Odpowiedź na te pytania nie budzi

samych surowców —* zależy tylko i
wyłącznie od rzetelności, od fachowo
ści właściciela p iekarn i i jego współ
pracowników. Rozzuchwaleni dotych
czasową bezkarnością niektórzy pie
karze pozw alają sobie niestety na rze
czy zupełnie niedopuszczalne. Już sa
me tylko listy przychodzące do naszej
redakcji na ten tem at i załączone do
nich często próbki owej radosnej pie
k a rs kiej twórczości wystarczyłyby do
zaalarm ow ania odpowiedzialnych za
sprawy zaopatrzenia czynników.
Z zadowoleniem podkreślamy, że
głosy pokrzywdzonych konsumentów
dotarły dokąd należy i w yw ołały od
powiednią reakcję. W M inisterstw ie
A prow izacji odbyła się konferencja w
sprawie zorganizowania na szerszą
skalę kontroli piekarń i wypieku. Kon
trolerom powołanym przez M inister
stwo nie zabraknie roboty. — Ich ople
ka musi objąć i etap od m łyna do pie
karn i, gdzie różne cuda i cudeńka po
w odują przemianę p raw dziw ej m ąki
w m ałowartościowy produkt;, czujne
i fachowe oko kontrolera musi śledzić
za samym procesem produkcji, gdzie
różne odsiewania i dosypywania zmie
ni a.ja skład procentowy m ąki, prze
kształcając ją raczej w... passę dla
bydła.

WRN chce oddać Niemcom nasze Ziemie Zachodnie
Szczere wypowiedzi watażków W R N -ow skiego podziemia

mieckiej. NIE M A ŻADNYCH POD
Ostatnie aresztowania wśród
STAW MORALNYCH (o które usi
członków WRN w Polsce i suro
łuje się oprzeć ONZ), KTÓRE POD
we potępienie ich przestępczej ro
TRZYMYWAŁYBY TEN
POSTU
LAT. Trzeba się liczyć z okoliczno
boty w ostatnich uchwałach Ra
ścią. że NIEMCY SĄ NARODEM
dy Naczelnej PPS zwróciło znów
W IELKIM NIE TYLKO LICZEBNIE,
uwagę społeczeństwa na tę grupę
który w przyszłości wejdzie w skład
Organizacji Narodów Zjednoczonych,
reakcyjnego podziemia, grupę tym
dranicę na zachozie winno się ustalić
bardziej niebezpieczną, że podszy
przy respektowaniu zasad: etnogra
wającą się pod fałszywą nazwę
ficznych, gospodarczych, politycznych
„socjalistów“ . Dlatego zasługują
i odszkodowań za straty poniesione
w wojnie. PODSTAWĄ JEST LIN IA
na uwagę pewne wypowiedzi tej
ODRY
I
ODCHYLENIA
NA
grupy w sprawie najbardziej palą
WSCHÓD W DOLNYM JEJ BIEGU“
cych zagadnień naszego życia pań
Trudno oczywista polemizować
warunkach, jakie Wallstreet mu stwowego.
z tymi wywodami. Czy trzeba ko
podyktuje — ale jeszcze usiłuie
Pewnej informacji na ten temat goś przekonywać w Polsce, że
te same warunki narzucić reszcie można
zaczerpnąć z pisemka „wielkość“ dotychczasowych Nie
Europy.
„św ia tło “ , wydawanego w Paryżu miec (poza liczebnością) to wiel
przez p.
Zygmunta Zarembę, kość bandytyzmu i grabieży, że
W trzecim numerze tej szmatki, pisanie o Niemcach, jako o „naro
Gdyby szło tylko o Anglię, datowanym z czerwca 1947 r., dzie wielkim nie tylko liczebnie“
moglibyśmy pow!edzieć: to an znajdujemy
szereg
„dyskusyj nie bardzo przystoi publicyście
gielska 6prawa. Czy robotnicy nych“ wypowiedzi działaczy tej który chce udawać polskiego poli
angielscy zgodzą się na to, aby grupy — oznaczonych numerami,
tyka ?
na żądanie Wallstreet, pogrze a więc zapewne „pracujących“
Czy trzeba jeszcze raz motywo
bać pod zielonym suknem wszyst podziemnie w kraju. Chcemy za
kie reformy, do których zobo cytować dzisiaj tylko jeden frag- wać nasze prawa do Ziem Odzy
skanych? Olbrzymia większość na
wiązali się wobec n:ch przy ment tej „dyskusji“ : stosunek dzia
wet podziemia krajowego zrozu
wódcy Labour Party, to jest łączy WRN do sprawy naszych
miała, że wystąpić
przeciwko
sprawa robotników angielsk’ch granic zachodnich
granicy na Odrze i Nysie jawnie—
: tych przywódców. To jest
Szereg dyskutantów występuje to skazać się na potępienie przez
ewentualnie także sprawa tych,
wyraźnie przeciwko obecnym grani cały naród, przez wszystkich Po
którzy w innych krajach Euro
cOm Rzeczypospolitej na zacho laków. Grupki WRN-owskie, być
py wierzyli w tych przywódców
dzie. Jeden z dyskutantów (ozna może mogą sobie w swym pary
i robip im reklamę. Ale to w
czony literą VII), oświadcza krót skim organie pozwolić na więcej
Każdym razie nie nasza, polska ko i węzlowato:
szczerości, gdyż w praktyce ukry
sprawa.

tzn. biorąc praktycznie — za ode
braniem Polsce CAŁEGO ŚLĄSKA
DOLNEGO.

owszem. Cytatami ze

„światła“
będzie mógł operować p. Schumacher w swej antypolskiej nagonce,
Dlaczego tak jest? Dlaczego p. będzie mógł głosić, że nawet „poi.
Zaremba — Człowiek napewno nie scy socjaliści“ (za przeprosze
głupi — drukuje w swej paryskiej niem) uznają słuszność jego pre
szmatce tego rodzaju wywody, tensji do Polski.

które przecież grzebią go do resz
ty w opinii wszystkich Polaków?
Dlaczego jego podkomendni i to
warzysze w kraju idą ną tego ro
dzaju koncepcje?
Odpowiedź jest prosta i jasna.
WRN już dawno przestała być
POLSKĄ grupą polityczną. W RN
oddawna stała się po prostu agen
turą OKREŚLONYCH OBCYCH
W YW IADÓ W . Te dziesiątki tysię

cy dolarów, które nasze władze
Bezpieczeństwa znalazły u sze
fów WRN, trzeba czymś opłacić,
Opłaciliśmy nie tylko informacja
mi, ale i PO LITYCZNIE.
Szefowie polityki zagranicznej
państw anglosaskich zaatakowali
w Moskwie nasze granice zacho
dnie. Zaatakowali, — wiedząc
zresztą doskonale— że NIC Z T E 
GO NIE BĘDZIE, że nie przesuną
tych granic ANI NA C EN TY
M ETR. Zaatakowali po prostu po
to, aby podnieść
popularność

Wydaje się nam, że stanowisko
sformułowane w głosach dysku
syjnych „Ś w iatła“ na temat na
szych Ziem Odzyskanych przyczy
ni się do całkowitej izolacji WRNowskich szkodników, do porzuce
nia ich przez wszystkich, którzy
dotąd dawali się nabierać na ich
niby „patriotyczne“ frazesy.. Bę
dzie ono zapewne mocnym argu
mentem w ręku towarzyszy z PPS
przy realizowaniu uchwał ostatniej
Rady Naczelnej o nieubłaganej
walce z przenikaniem grup WRNowskich do szeregów PPS. R. L,

Trzeba się dobrze przyjrzeć i „go
spodarce w odnej'‘ piekarni — tu k ry
je się tajem nica przyrostów czy ubyt
ków wagi, ja k i procesowi rozgrzewa
nia pieca. Kontrolerow i - fachowcowi
powinien przyjść z pomocą Jrontrołerspołecznik, przedstawiciel tych, któ
rzy na własnym żołądku doświadczają
w yn ików piekarskich wyczynów.
Celową inowację stanowi rozszerz«
nie odpowiedzialności za zły w ypiek
na personel p iekarn i zatrudniony przy
wyrobie chleba. Dotychczas pracowni
cy piekarscy w zbyt m ałym stopniu
przyczyniali się do zwalczania nadu
żyć swych chlebodawców, w niedostafcecznym stopniu sygnalizowali o przy
czynach obniżenia się jakości chleba.
A k cja adm inistracyjna M inisterstw a
musi tu iść w parze z -akcją uświada
m iającą Zw iązku Zawodowego Praco
w nikó w Piekarskich: robotnicy - pie
karze muszą wziąć w obronę robotni
ków - konsumentów chleba.
Zdrow a i pożyteczna jest inicjaty
w a M inisterstw a Aprow izacji. Może ona i powinna doprowadzić do tego, by
chleb powszedni stal się również chle
bęm dobrym.

„TRYBUNA
WOLNOŚCI“
organ KCFFR

swych pupilów w Niemczech: p.
Schumachera z SPD i p. Adenauera z CSU. Jakże mogą milczeć

pp. Zaremba i spółka? Pan każe,

„Nie można żądać
granicy wają one i tak swe prawdziwe po sługa musi. Najemnicy obcych
N 'estety jednak, tak me jest. Odry, kwestionując równocześnie glądy, nie występują z odkrytą
wywiadów muszą reprezentować
iS *akże nasza polska spra- linię Bugu“przyłbicą, specjalizując się w roz linię polityczną tego wywiadu.

^a . Nasza, gdyż chodzi tu o
uropę Nasza gdyż chodzi, mó
wiąc konkretnie
o NIEM CY.
To jest rzecz, która obchodzi
nas bezpośrednio — jak najbar
dziej bezpośrednio. Rzecz, o któ
rej milczeć nie chcemy i nie
możemy.

dmuchiwaniu lokalnych sporów,
A że kwestionowanie linii Bu zajątrzaniu tarć w dywersji, upra
gu jest zasadniczym żądaniem wianej pod maską „lojalnej“ współ
WRN, więc atakuje się granice pracy.
O d ry .
Nie polemizując więc ze stano
Dyskutant, ukryty pod cyfrą IV wiskiem
oddawna
potępionym
pisze na ten temat'
przez cały naród, wystarczy stwier
„Utrzymanie granicy zachodniej rta dzić: wpływ ow i (we własnej gru
Nysie i Odrze jest postulatem, który pie) działacze WRN wypowiadają
'Konserwatywny tygodnik bry
nie znajduje całkowitego uzasadnienia
tyjski „Observer“ , pismo dobrze
się za oddaniem Niemcom poważ
na ogół poinformowane, podaje

w żądaniu odszkodowania za ponie
sione straty w okresie okupacji nie

nej

części

Ziem

Dochodzi do tego jeszcze jedna
okoliczność. P. Schumacherowi
trzeba
„polskich“
partnerów.
W prasie schumacherowskiej czy
tamy niejednokrotnie apele do
„rozsądnych Polaków“ , którzy
pójdą na jakiś „uczciwy kompro
mis“ z p. Schumacherem. Nikt z
Polaków, kierujących się polską
racją stanu, na to nie pójdzie. Ale

Odzyskanych, agenci

typu

p.

Zarem by. . .

i Premier Józef, Cyrankiewicz i prem ier

Klemens Gottwald w czasie,
polskiej delegacji rządowej w Pradze.

wizyty

Sir. 4

N o w in y

Połączenie Pragi z PI. Narutowicza

POGODA

Prosnom na dsteń • Hpca br.:
Zachmurscnk zmienna
■ przelotnymi opadami I
lokalnymi burzami. Chło

W krótce nadejdą autobusy z Francji

dniej. Umiarkowane, miej
tu rn i porywtate wiatry
z kierunków południowo-

Sprzedaż biletów miesięcznych
na
stręcza wiele kłopotów nie tylko kupu
jącym, ale i M Z K . W bieżącym miesią
cu sprzedano 60.000 takich biletów. Dla
tego M Z K zmodyfikowały nieco sprze
daż. I tak poszczególne instytucje mo
gą składać zbiorowe listy już od 22 każ
dego miesiąca. Sprzedaż detaliczna za
Jak się dowiadujemy dyrektor M Z K czyna się z dniem 27. Zakupujący bile
Z dniem 3 Bpca Dworzec Główny zo
ob. Kuibalski udał się ponownie do Paryża, ty miesięczne po raz pierwszy mogą je
stał niejako odcięty od miasta. Można
w celu przyspieszenia dostawy autobu nabywać od 29 każdego miesiąca. D y 
do niego dojechać jedynie autobusem
sów francuskich dla stolicy. Ogólnie spo rekcja M Z K apeluje do pasażerów, aby
„D “, ale dostanie się do tego autobusu
Zmiana szyn na PI. Zbawiciela
dziewają się wszyscy, że autobusy na we własnym interesie nie odkładali kup
nłe należy bynajmniej do rzeczy ła na biletów na ostatnią chwilę, (w.b.)
F oto-F ilm
dejdą w najbliższych tygodniach.
swych. Ludzie wędrują więc piechotką
Nieco gorzej przedstawia się sprawa
do Placu StarynkśewCcza, gdzie oczeku
trotieybusów. Nadejście nowych wo
je na nich niezawodna choć „skróco
zów spodziewane jest dopiero we wrze
na“
śniu. Tymczasem na skutek uszkodze
nia kabla przy ul. Plusa kursuje w tej
chwili zaledwie 8 wozów trolleybusoPrzekuwanie torów na odcinkach: ul. wych: 2 na linii „B“ i 6 na linii „A“ .
Grójecka — Towarowa — AL Jerozo
Na odcinku komunikacji tramwajowej
limskie — do Żelaznej nastąpi napraw M ZK mogą się poszczycić nie lada suk
dę w rekordowym tempie. Termin ukoń cesem. W tej chwili znajduje się w ru
Plan X kupił sobie w sklepiku litr mle kład Higieny. Tam, urzędujący w bra-i nych chemików dzień w dzień od rana
czenta prac na tych odcinkach przew i chu około 250 wozów tramwajowych, ka. Jakież było jego przerażenie, gdy —
; c-------_
_wyjaśnił
— mu,
i - —,
j - :podej
wieczora bada wszelkie środki żyw
mie informotor,
że
dziany jest na 15 sierpnia. W drugiej po co Jest przede wszystkim zasługą pra po powrocie do domu zauważył, że mle rżany produkt należy odnieść na II pię - ności. I me tylko. Oddział bada wszy
Iowie tego miesiąca prace obejmą: Al. cowników warsztatowych.
ko ma kolor sinawy, a w smaku przy tro do Działu Badania Środków Żywno stko, z czym człowiek w życiu codzien
Jerozolimskie od Żelaznej do krańcowe
pomina pomyje. Pan X jednak nie był ści. Pan X podziękował pięknie i za - nym się styka, a co może mieć wpływ,
go przystanku „25“. Już z początkiem
człowiekiem w ciemię bitym. Ział dro niósł 6W oją butelkę do wskazanego na jego zdrowie.
września będziemy jeźdizłć bezpośred M Z K prowadzą w tej chwili żywot gocenny napój do butelki i zaniósł go działu — „mech 6obie tam głowy ia nło z Pragi na P^c Narutowicza. „9“ cygański. W związku z zajęciem dotych na ul. Ghocimeką, gdzie przy Minister mi ą“.
po krótkiej przerwie pojawi się na nowo czasowej ich siedziby przez szkoły, trze etwie Zdrowia mieści się Państwowy Za
A tam rzeczywiście 16 wykwalifikowa
A skąd dział badania środków ż y w 
w ruchu, z tą różnicą, że będzie „znor ba szukać nowego pomieszczenia. A z
ności bierze materiał? Czy bada tylko
maHzowana“ i przebiegnie od Placu tym pomieszczeniem jest ciężko. Dlate
to, co wpadnie pod rękę? To, co przy
Trzech Krzyży do Placu Narutowicza. go niektóre wydziały M Z K dosłownie
godnie pan X czy pani Y przyniesie?
I tak z chwHą zakończenia robót te koczują. Na przykład Wydział Ruchu z
Otóż nie. Zakład, to zorganizował»
gorocznych Warszawa pod względem ko Młynarskiej na Asfaltową, a dalej jesz
Ogromny gmach Sądów
Grodzkich wykonywane są roboty stolarskie.
W dobrze funkcjonująca machina, operu
munikacji tramwajowej
zostanie
po cze me wiadomo dokąd. Sytuacja ta po na Lesznie składa się aż z 12 bloków, o
tym tygodniu zacznie się remont hallu, jąca siecią
kontrolerów
zakładowych
dzielona na 2 części. Szerokotorową praw: się niewątpliwie z chwilą w yre łącznej kubaturze 187.000 m sześć. To
który przypuszczalnie potrwa do końca miejskich i
powiatowych, którzy mają
i normalnotorową. Sezrokie tory po montowania budynków miejskich przy też odbudowę trzeba było podzielić na
sierpnia br. Odbudowa tych 6 bloków obowiązek pobierać próbki z wszelkich
zostaną w dalszym ciągu na Okęciu, da Al. Sikorskiego. Tam
bowiem znajdą szereg etapów. Po zakończeniu robót
kosztować będzie około 70 milionów zł. wytwórni, sklepów, na targach i baza
lej od Placu Zbawiciela, przez Marszał- siedziby wszystkie biura tej instytucji, zabezpieczających — w
październiku M ają być one oddane do użytku w koń rach. Prócz tego przysyłają produkty
ub. r.
SPB przystąpiło do remontu cu września. Pozostanie wówczas do od do analizy instytucje państwowe 1 spo
trzech bloków: G, H, J, które w marcu budowy już tylko 3 bloki: M , N, K.
łeczne, organa M O itp. No i naturalni®
br. oddane zostały do użytku.
Remont elewacji frontowej prawdopo w poszczególnych wypadkach panowie
CM kwietnia
rozpoczęto odbudowę dobnie rozpocznie się w połowie b. mie X i panie Y — prywatni klienci.
dalszych bloków: A, B, C, D, E, F. W siąca. Na roboty te przewiduje się oko
Zdarzają się wypadki, że Zakład zjrtH
chwili obecnej dobiegają tu już końca ło 6 tygodni. W końcu sierpnia więc
szony jest przeprowadzić jakąś w ię k 
prace murarskie oraz malarskie, które gmach sądowy
zewnętrznie ¡»wróci
M ija właśnie 50 la t od dnia k ie d y , wego. Od roku 1897 niesie ono o fia r zakończą się w końcu bm. Jednocześnie
szą, ogólnokrajową akcję. Mieliśmy ®
już do przedwojennego wyglądu, (g)
tym do czynienia jesienią ubiegłego
na ulicach W arszaw y ukazały się ną, niestrudzoną pomoc tysiącom o fia r
roku, gdy zaczęły występować masowe
pierwsze k a re tk i pogotowia ratunko nieszczęśliwych w ypadków . W czasie
działań wojennych oba b ud yn ki pogo
zatrucia zaprawą do podłóg.
tow ia: p rzy ul. Hożej 56 oraz n a Lesz
n ie zostały zniszczone.
Obecna siedziba — to ciasne p ro w i
Z drugą podobną akcją spotkaliśmy
zoryczne pomieszczeni® p rzy u l. H o
się latem br. Była to tzw. akcja Jodo
żej 41. W 2-izbow ym sklepie mieści
wa“, wywołana dużą ilością zachoro
się tu jpoczekalnia, gabinet zabiegowy,
wać po spożyciu lodów.
Gonitwa IV . Nagroda 35.000 zł. Han dyżurka lek arzy oraz dyżurka szofe
Centrala pracuje w kilku kierunkach
ró w i sanitariuszy. Bez względu na po
dicap. Dystans 3.200 m.
równocześnie. Prócz wspomnianego w y
rę dnia i nocy, n a każde w ezw anie z
1) Kukiełka, 5 1- kl. gn. st. „Leszno,1,
żej działu Badania Środków Żywności,
bram y przy ul. Hożej rusza na peł
mamy tu następujące działy: bakteriolO
2) Los Angelos, pin. wał. gn. st. „Ko
nym gazie, któraś z 12 karetek.
gii i medycyny doświadczalnej chemii,
zienice“, 3) Milet, 5 1. og. gn. st. „As
Statystyka pierwszego półrocza 1947
dział produkcyjny surowic i szczepio
Coeur“- 4) Opieka, 5 1- kl. cgn. st. „Tu
r.
w
yk
azu
je
coraz
bardziej
ożywioną
nek, wodny, higieny żywienie i Pańrów“ , 5) Sokół III, płn. wal. gn. st.
fitwowa Szkolą Higieny.
„Spółka Hodowlana“ , 6) Souvenir, 5 1. działalność pogotowia. Do 1 czerwca
udzieliło ono pomocy w 3.085 w ypad
Tu jednak spotykamy się z bolączką,
og. gn. st. „Brzozów“.
że się tak wyrażę — nagminn|. na któ
Gonitwa V. Nagroda 150.000 z}. „Ju lcach ulicznych, 1.757 nagłych zachoro
w
ań
w
domu
oraz
dokonało
3.167
prze
rą użalają się wszelkie zakłady pracy —
bileuszowa“. Dystans 2.400 m.
wozów. C y fry te świadczą dobitnie o
brak odpowiednio wykwalifikowanych
1) Ararat, 5 1. og. cgn. st. „Jur“, 2)
pracowników. Ci co są, ludzie zasłuże
Bojar, 5 1. og. gn. st. „Ferdynandów“, tym , że odbudowująca się stolica w y 
ni, naukowcy, nie mogą podołać ogro
3) Ganimed, 3 1. og. gn. st. „Ikar“ , 4) maga dalszego ro zw oju pogotowia. U mowi zadań. Przed młodymi chemikami,
Guanaco, 4 1. wa!. gn. st. „Spółka Ho zależnione to jest jednak od w a ru n 
przed młodymi bakteriologami otwiera
dowlana“, 5) Onyx, 3 1. og. kaszt. st. kó w lokalowych. N a odbudowę jedne
Sąd p rzy ul. Leszno
się piękne i szeroike pole działania. Z.K.
„Brzozów“, 6) Salut, 3 1. og. cgn. st. go ze zniszczonych gmachów nie po
„Golejewko“, 7) Sygnet, 3 1. og. gn. st. zw a la ją trudności finansowe. Pogoto
w ie jest bowiem instytucją deficyto
„Golejewko“.
Gonitwa VI. Nagroda 50.000 zl. Dy w ą, gdyż udziela pomocy bezpłatnej,
a opłaty za przewozy są bardzo nis
stans 2.600 m.
1) As Dur, 3 1. og. kaszt. T. Bersona, kie.
W zw iązku z obecnym jubileuszem
2) Cedra, 3 1. kl. siwa st. „Golejewko“,
powołała
3) Honor, 3 1. og. cgn. st. „Rata“, 4) Stołeczna Rada Narodow a
Nandú, 3 1. og. skgn. st. „Ferdynan niedawno K o m itet Odbudowy Pogoto >5
dów“, 5) Trento, 3 1. og. gn. st. „Lesz w ia Ratunkowego, któ ry m ia ł zająć
Parę tygodni temu do Centrali Handlu dyrektora Centrali, że udało mu się za sążeń mogli oni sobie pozwolić na po
no“, 6) Tros, 3 1. og. gn. st. „Leśni się odrem ontowaniem budynku p rzy
ulicy Hożej 56. P lan y i kosztorysy Detalicznego zgłosiło się dwóch monte- kupić aparat za 6.000 zł. Na sumę tę wy dobną „lokatę“ kapitału. Toteż Potlaso
czówka“.
f ów. felefomczijych. Zaproponowali oni stawiony był oficjalny rachunek z firmą wi, Kuźniewskiemu oraz usłużnemu ich
Gonitwa V II. Nagroda 15.000 zł. Ara ju ż dawno są gotowe. Urządzony n a usłużnie, że w ciągu paru dni mogą za sklepu blacharskiego na Pociejowie.
w
e
t
został
p
rzetarg
na
roboty.
K
o
m
i
koledze Kierzkowskiemu grozi do dwóch
by. Dystans 1.800 m.
znikom ą instalować aparat telefoniczny. Grzecz lat obozu pracy.
1) Buszlemra, 3 1. kl. st. „Racot“, 2) tet rozporządza niestety
dość
ta
miała
kosztować
30.000
zl.
To
W wykrytej aferze nie udało się jed
Gadir, 3 1. og. kaszt. st. „Łososina Dol w prost sumą 1.500 tys. zł, podczas gdy
_Na pieczątce firmowej figurował rów nak wyświetlić pewnego szczegółu. Gfe
na“, 3) Gadirszlem, 3 1. og. siwy śt. potrzeba 25 m ilionów . Jedynym źró
nież adres przedsiębiorstwa, nie trudno kawym bowiem jest fakt, z jakiego źró
„Walewice“, 4) Giaur, 3 1. og. cgn. st. dłem uzyskania potrzebnych fu n d u 
więc było trafić do sklepu przy ul. Ba dła pochodziły telefoniczne Instalacje,
„Racot“, 5) Grand, 3 1. cg. gn. st. „Ło szów jest ofiarność społeczeństwa. Po
gno 8, należącego do Kierzkowskiego których sprzedażą oprócz wykrytych,
sosina Dolna", 6) Ohag, 3 j. og. gn. stanowiono w ięc zaapelować do ludno
Jana.
trudniło się przecież kilkunastu innych
ści stolicy.
st. „Nowy Dwór“.
Okazało^ się,
... że
- , aparat
___
telefoniczny warszawskich monterów, (g)
W
dniu
dzisiejszym
rozpoczyna
się
Gonitwa V III. Nagroda 50.000 zl. Dy
nie pochodził wcale z jego przedsiębiortydzień zb ió rki na odbudowę siedziby
stans 1.800 m.
stwa. Natomiast
---------- wystawiony
.. j stawi_j _____
rachunek
1) Ananas, pin, cg. kaszt. st. „Fer pogotowia, k tó ry trw a ć będzie do 12
Wy d a w c a :
był przysługą oddaną dawnemu koledze
dynandów“, 2) Spóźniony, 4 1. og. gn. bm. W okresie ty m n a teren ie całego
z PAST, Kuźniewskiemu Eugeniuszowi,
Komitet Centralny
m
iasta
po
wszystkich
domach
na
ręce
st. „Piast“ , 3) TaEzman 111, 5 1. og.
Polskiej Partii Robotnicze]
który odwdzięczył mu się za to 16 proc.
kaszt, st, „Róża Alpejska“, 4) Tobruk K o m itetó w Domowych rozesłane zosta
R e d a g u | e: Komitet Redakcyjny
od sumy rachunku.
ną
odezwy
K
o
m
itetu
łącznie
z
listą
oteż
_
Centrala
zamiast
skorzystać
z
po
II, 5 1. og. gn. st. Janasza.
G o d z i n y
p r z y l e ć :
Nie
była
to
oczywiście
jedyna
kole
fia
r
oraz
nalepkam
i
do
sprzedaży.
N
a
wyższej
uprzejmości
powiadomiła
o
tym
Gonitwa IX. Nagroda 40.000 zl. Dy
żeńska przysługa Kierzkowskiego. Na
Redaktor Naczelny od godz. 15—18
stans 1-600 m. 1) Dilna, 4 1. kł. gn. st. lep ki te będą w cenie 20, 50, 100, 500 i Komisję Specjalną.
Sekretarz Redakcil »
,,
’ 9—11
W jakiś czas potem
przedstawicie! razie wykryto kilkanaście fikcyjnych ra
A. Falewicza, 2) Meerschaum, 4 1. og. 1.000 zł. D a tk i można rów nież skła
T t i i I o n
(g) Komisji Specjalnej dowiedział się od chumków, wystawianych za urządzenia
kaszt. st. „Ruda“, 3) Oziris, 4 1. og. gn. dać na konto P.K.O . n r 5565.
instalacyjne, przewody, aparaty itp.
st. „F e rd y n a n d ó w “ , 4) Rarlsslma, 5 1.
Redautor Naczelny
86-645
Drugim „ujawnionym“ kolegą okazał
Sekretarz Redakcji
88-228
kl. gn. st. „Brzozów“. 5) Raźny, 4 1. og.
Kier. działów
88-225
się Potlasow Aleksander, starszy mon st. „As Coeur“, 6) S Ig iw , 4 1. og. gn.
ter Warszawskich telefonów. Przy porno
J. Cichowskiego, 7) Souvenir, 5 1. og.
A D M I N I S T R A C J A
cy fikcyjnego rachunku zakładu blachar
gn. st. „Brzozów", 8) Sammerhay, 4 1.
czynna od godz.: B—16
skiego sprzedał on M Z K przewody insta
og. kaszt. st. „Stanisławów“, 9) Sybille
Konto P.K.O. w Warszawie
1-1090
lacyjne
za
6umę
38.000
zł.
B.U.K. Oddz. Ol. w W-wle Nr 749
d‘Or, 5 1. kl. kaszt. st. „Róża Alpejska“.
Bank
Gosp.
Spól.
Oddz.
Wo]ew.
Członkowie kola
budowlanego PPR widzfimy młodych peperowców, którzy
NASI FAW ORYCI
w Warszawie Nr 101
I. Sunfix, Turysta. II. Dragomłr, Dę otrzymali wczoraj stale legitymacje par egzamin zdawali w referendum i w wy
Obaj pracownicy telefonów tłumaczy
bina. III. Forta, Uszmlr. IV . Opieka, tyjne. Uroczystość wręczenia legityma borach,, przemówił tow. Toliński.
P R E N U M E R A T A
ii się gorąco, że sprzedane artykuły już
Sokół III, Souvenir. V . Guanaco, Syg cji odbyła się w sali Komitetu Dzielni
W zakończeniu mówca powiedział:
zl 60.— miesięcznie wraz i przesyłka
dawno
kupili
z
własnych
funduszów
na
pocztową
net, Onyx. V I. Tros, Cedra. V IL Gadir- cowego Warszawa — Południe. Do licz
„Chwila, którą przeżywamy, jest dla
wolnym
rynku.
szlem, Giaur. V II!. TaBzman 1U. IX. nie zebranych członków Koła, między któ partii przełomowa. Wchodzimy w nowy
C E N N I K O G Ł O S Z E Ń
Komisja Specjalna miała jednak pew
Signor, Meerschaum.
____________ rymi obok starych działaczy partyjnych okres, okres stabilizacji, okres dalszego
dla „OŁOSU LUDU”
zwierania naszych szeregów. Wyrazem ne wątpliwości, czy ze skromnych upoW tekście; lmm z I szp. do 100 m m 
Æ
. sait sąd
zewnętrznym tego przełomu ! rozpoczę
ii;';
—’ * mm * I szp. od 10! do
cła nowego okresu jest stała legityma
200 mm zł HO.—, powyżej zl 130.— ;
cja partyjna, którą dzisiaj otrzymujecie.
Za tekstem: 1 mm z 1 szp. do 100 mm
zł. 60.—, i mm x 1 szp. od 101, do
Przyjęcie stałej legitymacji partyjnej to
200 mm zl 75.—, powyżej zł 90.— ;
równocześnie zobowiązanie do dalszej,
Drobne: osob. posz. rodź. za |edno
Przed Sądem Doraźnym w Warszawie cjant nie uwierzył, otworzył paczkę i wte bardziej wytężonej I ofiarnej pracy“.
słowo zl. 20.— ; handl. za Jedno sło
SKRÓCONY PROGRAM RADIOWY
wo zl. 25.— ; poszukiwania pracy za
stanie w tych dniach pracownik Składni dy okazało się, że zamiast rzekomych
Na dzień 7 Hpca 1947 r. poniedziałek
Następnie sekretarz kola
odczytuje
1 słowo zl 10.— ; zguby — za 1 słowo
6.00 Sygn. czasu. 6.15 Dzień, porań. 7.15
e j Sanitarnej Ministerstwa Zdrowia — książek zawiera ona 12 filmów dentysty- nazwiska.
Podchodzi tow. Wiśniewski
zl 20.— ;
Wlad.
porań.
8.15
Wyki.
dla
nauczycieli
itgei
Jakub Bielec, któremu akt oskarżenia za
oddaje starą, tymczasową legitymację, „Nowy człowiek w Nowe] Polsce” . 12.05
Nekrologi: I mm x I szp. do 50 mm
rzuca kradzież filmów dentystycznych i skich oraz 2 pudełka filmów UNRRA.
zł. 60.—, lmm x 1 szp. od 51—lOOmm
tow. Toliński wręcza mu nową. Następ Streszcz. wladom. dzień, porań. 12.10 Pleśni
ludowe.
12.25
Aud.
dla
wsi.
12.35
Słuchamy
zl. 75.—, I mm x 1 szp. od 101—150
roentgenowskich.
Bielec w drodze do Komisariatu usiło nie legitymacje otrzymują: tow. Ludw! pieśni i muzyki ze śląska. 13.10 Konc. muz,
mm zl 90.—, powyżej zł 120.—.
Kradzieży Bielec dokonał w dniu 23
wał zbiec. Gdy się to nie udało, próbo ka Duda, tow. Mroczkowska, a po nich rozrywk. 15.00 Muz. tanecz. 15.20 Konc. dla
W numerach świątecznych I niedzielnych
maja w czasie nieobecności magazynie
dzieci. 15.40 Pieśni kompoz. rosyjskich. 16.00
wał przekupić milicjanta, wręczając mu cały szereg innych.
dopłata 30 proc.
popoł.
16.20 „Melodie filmowe” .
ra. Filmy zapakował w gazetę. Dziwnym
Po rozdaniu legitymacji przemawiają Dzień,
4.000 zl i obiecując dodać jeszcze 6.000
Za terminowy druk ogloszetl
16.40
Skrz.
Ogólna.
17.45
Aud.
dla
mlodz.
trafem zatrzyma! go na ulicy funkcjona
zł, jeżeli sprawa zostanie „cicho“ zała tow. Pencone i Wittich. Uroczystość 19.00 Aud. dla robotn. 19.30 „D a w n i muzy
nie odpowiadamy.
riusz M. O., Bogdan Strzelecki, któremu
kończy odśpiewaniem Międzynarodówki. ka” —aud. 20.00 „Biblioteka Narodowa żyje”
twiona.
Adres Redakcji 1 Administracji
felieton. 20.15 Aud. rozrywk. 21.00 Dzień,
Bielec wydal się podejrzanym. Milicjant
Warszawa, ul. Smolna 12.
wlecz. 21.30 Muz. tanecz. 21.55 „Chłopi” —
*
Strzelecki z propozycji ziodzieja nie
kazał sobie pokazać zawartość paczki.
Reymonta 22.10 Wiad. sport. 22.15 Aud. roz
Podobna uroczystość odbyła się wczo rywk.
Zatrzymany jednak usiłował się wykrę skorzystał i doprowadzi! go do komisa
23.00 Ostatnie wlad. 23.20 „Muzyka na
(kg) raj również w kol® MZK. (kfjj
cić, twteodząc. te tewte książki. M ili riatu. Bielec prsjrznał cię do winy.
dobranoc” ., 34.09 Hymn,
•-S1M4.
Prace nad przekuwaniem torów tram
wajowych trwają w całej peM. Bezpo- j
średnie powiązanie Mokotowa s Placem
Narutowicza nastąpiło w zapowiedziąnym terminie. Kursującą na tej trasie
■na została
został do 7 poetą„14“ powiększona
ów, odciążając tym samym tek barm wysłużoną „9“.

zachodnich.
NOWE IN S TR U K TO R K I
Na Stadionie W J . odbyto aię uro
czyste zakończenie 4 tygodniowego
obozu wyszkoleniowego dla instrukto
rek W.F. z terenu całej Polski.
Obóz zorganizowany staraniem Woj.
Urz. W F. i PW. Warszawa, przeszko
l ił pod kierownictwem wybitnych fa 
chowców 31 dziewcząt o zacięciu
sportowym, która po zdobyciu pod
stawowych wiadomości praktycznych
i teoretycznych wyruszą do różnych
zakątków Polski, by krzewić kulturą
fizyczną wśród mas naszego społe
czeństwa.
Dalsza akcja szkolenia kadr wych,
fiz. na terenie woj. warszawskiego
w toku.

J

kowską, Plac Żelaznej Bramy, Chłodną,
Wolską do Młynarskiej 5 ul. Bema oraz
na odcinku Młynarska, Plac Starynkie wicia przez ul. Żelazną. Również P ra 
ga nie doczeka się jeszcze w tym roku
zwężenia torów.

Paryż - Warszawa

Fałszowanie produktów nie uchodzi bezkarnie

Rekordowe tempo

Państwowy Zakład Higieny przeprowadza stałą kontrole

Z W YSTAWY Z IE M ODZYSKANYCH
We wtorek dnia 8 bm. Wystawa „Pr^e
mysi Ziem Odzyskanych“ będzie <f!a pu
bliczności zamknięta. W dniu tym w y
stawę zwiedzają delegaci misji zagrani
cznych FAO, Reliefowej i Banku Mię
dzynarodowego.
Od dnia 9 do 13 bm. Wystawa bedzie
dostępna dla publiczności, jak zwykle w
godzinach od 10 do 20.

„Koczujące' MZK

S M s ę bierze materiał

SS-MANSK1E Z A M IŁ O W A N IA
W dniu 22 czerwca uczniowie gimna
zjum im. Zana w Pruszkowie zorgani
zowali szkolne zawody sportowe. Licz
nie zgromadzona publiczność z przyjem
nością obserwowała sprawność młodocla
nych sportowców. A jednak dzień ten
skompromitował mocno pruszkowskie gi
mnazjum. Otóż na koszulkach grupy za>
wodników, obok inicja*
/
łów klasy II a, czerniły
się godła SS-manów: tru
pie czaszki I skrzyżowa
ne piszczele.
Doprawdy
dziwne wydają się podo
bnie „SS-mańskie“ zami
łowania polskiej młodzieży. Ale jeszcze
dziwniejszym jest fakt, że są one tole
rowane przez dyrekcję szkody.
(g)

Cegiełka za cegiełką odbudowujemy Warszawą

„Złote“ wesele Pogotowia Ratunkowego

ff]

Wyścigi

z 1M L Z . K .

Tydzień zbiórki na odbudowę dawnej siedziby

Ostrożnie z lodami

konne

Zapisy na dzień dzisiejszy
Gonitwa I. Nagroda 25.000 zł. Dy
stans 2.400 m. 1) Libelta, 3 1. kl. go. st.
„Ploniawy“, 2) Radca, 3 1, og. ego, st,
„Spółka Hodowlana“, 3) Sunfix, 3 1. kl,
gn. st. „Klejnot", 4) Turysta, 3 1, og.
gn. st. „Stanisławów“.
:
Gonitwa 11. Nagroda 30.000 zł. Dy
stans 1.600 m.
1) Barsal, 3 1. og. cgn. st. „Klejnot",
2) Bast anza, 3 1. kl. gn. st. „Wanda“ 3)
Dębina. 3 1. kl. kaszt. st. .¿półka H o 
dowlana“, 4) Dragomłr, 3 1. og. cgn.
st. „Galejewko“, 5) Jaowrowa, 3 1. Id.
skgn. §t. „Widzów“, 6) „Poświst“ , 3 L
og. gn. st. „Jur“.
Gonitwa Ul. Nagroda 20.000 zł „Van
Dycka“ (Araby). Dystans 2.800 m.
1) Cięciwa, 4 1. kl. siwa st. „Racot",
2) Farkas, 4 1. og. siwy sit. „Łososina
Dolna“, 3) Ferha, 4 1. ki. gn. st. „Walewice“, 4) Forta, 4 1. kl. go. st. „Ra
cot“, 5) Frezza, 4 1. kl. kaszt. »t. „No
wy Dwór“, 6) Uszmlr, 4 1. og. siwy st.
„Nowy Dwór“.

TEATR POLSKI K ir u la 3 • godz. 18.
„W ilk i i owce” .
TEATR
ROZMAITOŚCI (Marazałkowska)
„Zaczarowane Koło” L . Rydla.
„M A ŁY ” (Marszałkowska 81); godz. 18
»Wiele hałasu o nic” wg Szekspira.
„POWSZECHNY” (Zamolsktego 20) zodz
18 ..Trasa” .
TEATR MUZYCZNY D. W. P. (Królewska
13) — ostatnie dni „żołnierza królowe) Ma
dagaskaru” tylko do 8 Hpca br. Pzedstawlenia o 19-ej. Wkrótce nowy program z udzia
łem Teatru „Siedem kotów” z Krakowa.
JASKÓŁKA (Marszałkowska 89) o godz. 18
Sprawa M oniki".
„STUDIO” (Karowa 31) o godzinie 18.30
„ś w it, dzień i noc” z Karasińska i Kali
szewskim.
TEATR DZIECI WARSZAWY „STU D IO ”
(Karowa 31); o godz. 12.30 „K w ia t ame
tystu ". W dni powszednie przedstawienia
zamknięte dla szkół.
PRASKI TEATR REWII (Zygmuntowska
8 ); godz. 17 1 19 „Warszawa — Bielany” .
OSTATNIE DWA PRZEDSTAWIENIA
„ORESTEI” .
W Związku z przedstawieniami Festiwalu
Szekspirowskiego Państwowy Teatr Polski
gra w sobotę 5 Upca przedostatni, a w środę
9 lipca po raz ostatni tragedię Ajschylosa
„Oresteie” .
Jest to ostatnia okazja zobaczenia w bie
żącym sezonie wspaniałego dzieła starożyt
ności w premierowej obsadzie.
KONCERTY NIEDZIELNE.
W niedzielę dn. 6 bm. staraniem Wydziału
Kultury 1 Sztuki Zarządu Miejskiego m. st.
Warszawy odbędą się następujące bezpłatne
koncerty popularne:
Park Sowińskiego — Orkiestra Gazowni
Miejskiej pod dyr. Ob. Wencla Adolfa od
godz. 15 — 17-ej.
Park Dreszera — Orkiestra Gazowni M iej
skiej pod dyr. Ob. Wencla Adolfa od godz.
17.30 — 19.30.
Park Paderewskiego — Orkiestra Wodo lo
gów i Kanalizacji pod dyr. Ob. Dutkiewicza
Stanisława od godz. 15 — 17-ej.
Park Żeromskiego — Orkiestra Wodociągów
Kanallzacj! poid dyr. Dutkiewicza Stanlslawa od godz. 17.30
19.30.

Kina
PALLADIUM (Złota 7-9); „P io tr I " , I I
seria, pocz. 14, 16, 18 o godz. 20 dla Zw.
Zaw
ATLANTIC (Chmielna 33); — „Goal” , po
czątek 14, 16 1 20. Film dozwolony dla dzie
ci od lat 10.
POLONIA (Marszałkowska 56) „Serenada
w dolinie słońca” , pocz. 14, 16, i 20.
STYLOWY (Marszałkowska 112); pocz. o
godz. 13, 15 1 21; „Wesoły pensjonat” .
SYRENA (Praga. Inżynierska 2 ); od godz
14 „Blaty kieł” .
TĘCZA (Żoliborz, Suzina 4 ); „Nauczyciel
ka bawi a * ” .

Tajemnica telefonów warszawskich
Usłużni” monterzy nagrodzeni obozem pracy
Koleżeńska solidarność

Stałe legitymacje partyjne
otrzymali pracownicy budowlani

„Lokata“ kapitału

ow e#

Milicjant miał oko a złodziej - pecha

rkadU >

Sfr. S

K U L T U R A
I S Z T U K A
N a marginesie pewnej dyskusji

Książki, które w arto przeczytać

Jak i dlaczego zginął Puszkin?

Toteż śmierć 87-letniego 1 zaokrąglenia świetnej, w niczym I
Nie wszyscy zapewne wiedzą, że wietrzem.
prawdą nie kłócącej się, całości.
największy poeta Rosji 1 jeden z n aj poety w pojedynku w dn. 27 stycznia
Nie zawiera ona zresztą pełnegę
genialniejszych
.poetów
świata
— 1837 roku nie była sprawą przypadku,
indywidualną
tylko
tragedią życiorysu Puszkina; mamy tu zaledwió
Aleksander Puszkin, był w swoim ani
obraz ostatnich miesięcy jego niedłu
życiu pozallterackim — ezambelanem .niebezpleeanego weiteriantna".
giego żywota. Ale ten obraz jest tak
Przeciwko
Puszkinowi
działały
z
dworu
earsklego
i
niskiej
rangi
wyrazisty i sugestywny, szerokie tło
urzędnikiem w Ministerstwie Spraw ukrycia potężne l wrogie stły — dwór, Rosji absolutystyeznej przemawia tak
Zagranicznych. Wicekanclerz Nessel- arystokracja, wysokie sfery Murokrasoczystymi i świeżymi barwami, że
rode, zwienschnik poety, tak charak
dramatyczny epizod „śmierci poety“
teryzuje swego podwładnego: „Pusz
zapada głęboko w pamięć, wraz za
kin jest plamą na personelu naszego
swymi historycznymi, niepowtarzalny
kolegium. Wstąpił do niego dwana
m i akcesoriami.
ście lat temu w stopniu sekretarza
Malownlczoćć
t
rozmach
opisów
kolegialnego 1 ód tego czasu nie uzy
Gr ossmana
Jest
wprost
niezwykła.
skał ani jednego wyróżnienia“.
Bale dworskie, arystokratyczne salo
Puszkin w tej charakterystyce to
ny, międzynarodowe środowisko dy
.Jakobin" 1 „niebezpieczny wolterlaplomacji petersburskiej, świat in te
nin".
„Jeszcze na ławie szkolnej —
lektualny, wojskowe parady 1 okrutne
mówi dalej Nesselrode — dał się po
sceny „przepędzania przez kije“ —•
zawód jest konieczny. Nie oznacza to znać z jak najohydniejszej strony
wszystko to tworzy wielobarwne, pełne
tylko odciągania od spraw literackich. Pozwolił sobie w buntowniczych w ier
Oznacza to właśnie włączenie się pisa szach ośmieszać działalność władzy
kontrastów i światłocieni tło, na któ
rza w rzeczywistość, zbieranie dośwład. zwierzchniej... Jedynie zesłanie prze
rym rozwija się t zdąża do fatalnego
czeń z życia społecznego, zasilających szkodziło mu wyjść na Plac Senacki
kresu dramat samotnego wśród tłu
jego twórczość i niezbędnych tej twór w haniebnym dniu 14 grudnia, kiedy
mu
poety.
A
na
szczycie pira
czości. Te sprawy nie znalazły w do grupka nędznych przybłędów zdecy
midy ponurege, tłoczącego wszystko
tychczasowej dyskusji odzwierciedlenia,
stoi
„samodzierżawie“
dowala się zachwiać tron rosyjski“ tyczne; zabójca Puszkina, piękny i absolutyzmu
a w nich jest właśnie odpowiedź na dru
nieograniczony
władca
—
(mowa tu o „buncie dekabrystów“ —■ głupi oficerek d‘Anthes stał się tylko bóstwo,
gi i trzeci je j punkt.
nieświadomym narzędziem w rękach Mikołaj I, o którym tak pisze dyplo
przyp.
B.
D.).
Dyskusja, o której wspomhiamy, jest
Dla człowieka, który w najmozniej- tych, którzy za wszelką cenę — drogą mata d‘Archiac...
pożyteczna. Pożyteczniejsza jednak by
„W zewnętrznym wyglądzie cesarza
szych
sferach Rosji mikołaj owakiej spisków towarzyskich 1 najpodlejszych
łaby, gdyby nie obracała się w kręgu
miał
tego
rodzaju opinię, nie było intryg — pragnęli się pozbyć .Jako nie ma nic rosyjskiego. W dokładno
samego budżetu. Wiążą się bowiem z
bina" i libertyna.
ści zarysu twarzy, w surowym w y
tym sprawy ważniejsze, nłż budżet. miejsca w państwie okrutnego i ponu
Współczesny Puszkinowi dyplomata razie i powściągliwości gestów wy
Sprawy sytuacji pisarza w społeczeń rego despoty — Mikołaja I. Puszkin francuski z ambasady w Petersbur czuwa się pruskiego wojskowego. N ie
i Pałkln (tak nazywano Mikołaja) nie
stwie.
mogli długo oddychać tym samym po gu — d‘Archtac, którego imieniem au mieckie pochodzenie cesarza wyraź
H. E. M IC H A LSK I
tor książki o „Śmierci p oety"*) pro nie się odbija na całej jego po
wadzi opowiadanie, tak oto tłuma wierzchowności. Nie darmo nosi ty
czy istotne przyczyny tragicznego po tuł nie tylko cesarza wszechrosyjsklejedynku:
go, lecz także i wielkiego księcia
„Pojedynek dn. 27 stycznia 1*37 r szlezwicko - holsztyńskiego“ ...
Zaś
był jednym z oddalonych przejawów wokół cesarza błyszczy zwodniczym
wielkiej
ogólnoneuropejskiej
walki.. blaskiem plejada najwyższych dygni
U góry — stara, wymierająca, ale tarzy państwa o nazwiskach tak praw 
nostki w h istorii” . Wobec podjazdo- zowana pod protektoratem M inister- jeszcze dostatecznie obrotna warstwa dziwie „rosyjskich", jak Nesselrode,
Weimam,
Brewem,
wych ataków przeprowadzanych cbec- | stwa K u ltu ry i Sztuki. Wystawa daje despotyczna... u dołu — zdławiony, Benkendorff,
ale już podnoszący głowę stan trze Gruenwałd itd. itd.
nie przez niektórych publicystów prze przegląd osiągnięć w dziedzinie g ra fik i ci, gardzący tytułami 1 majątkami
Znakomita charakterystyka ogrom
ciw marksizmowi i zarzutów o jego rze książkowej wszystkich najpowuższych uskrzydlony marzeniami o wolnym nej
galerii
postaci,
reprezentatyw
rozumnym i szczęśliwym życiu wszyst nych dla epoki mikołaj ewskiej, oraz
in stytu cji wydawniczych w Polsce,
żywy, porywający wprost nurt opo
poza tym przynosi bogaty dział plansz kich ludzi.
W ielki poeta narodu, z urodzenia wiadania — to też niebylejakie, rzadko
ilustracyjnych, drzeworytów i rysun
należący do wyższej szlachty, w go w tego rodzaju opracowaniach spoty
ków, wykonanych przez n ajw ybitniej dżinie w alki nie mógł pozostać w jej kane, cechy książki Grossmana, któ
szych artystów polskich, ja k Rzepec szeregach. Stał się wyrazicielem idei ry ponadto — co zasługuje na pod
kiego, Hiszpańskiej, Siemaszkówej, K u młodego pokolenia i, jak lord Byron kreślenie — ustrzegł się taniego brąrzucił się w szeregi obrońców i zdo zownictwa 1 łatwej idealizacji osoby
Osiewicza i inn.
bywców przyszłości.
Puszkina.
I mimo w alki wewnętrznej, zazwy
W ielki poeta Jest w tym przedsta
O B R A D Y P E N C LU B U
czaj właściwej naturom poetycznym wieniu
człowiekiem
naprawdę
ży
do końca pozostał zawziętym wrogiem wym, w całej pełni i bogactwie swych
W Szwajcarii w dniach od 2—1 ub. m.
tego dworskiego koła, które też zem rysów indywidualnych. Że nie wszyst
obradował X lX Międzynarodowy Kon ściło się na nim egzekucją nad Czar kie spośród nich są pozytywne, że
gres Penclubów przy udziale delegatów r.ą Rzeczką... Sam cesarz kazał spalić znajdziemy tu i takie, jak zapalczy30
sta~ wszystkie rękopisy poety, tchnące (Ju wość, mściwość, ba! nawet trochę
chem wolności i wysłał jego trupa: głu dzlódzićzńego okrucieństwa, tym le
la m. inn. sprawą dopuszczenia do Pen
chą nocą do oddalonego klasztor«“ ... piej właśnie, je;Hi chcemy w kochan
clubu pisarzy niemieckich, Delegacja
Oto w syntetycznym idkrÓSMo. bała ku muz poznać i jego ludzką - naturę.
polska w osobach.* Michała Rusinka i historia słynnego pojedynku: Pusz
W zakończeniu książki jeden z roz
mówców d‘Archlaca, ubolewając nad
Aleksandra Wata postawiła wniosek, kin — d‘Anthes.
kornym antyhumanizmie praca Plecha
Książka Leonida Grossmana, feno śmiercią Puszkina, mówi: „Ten w iel
nowa, jednego z najwybitniejszych ko aby w celu niedopuszczenia do organisa men prawdziwie wyjątkowy wśród ki poeta dusił się, ale nie mógł się
mentatorów Marksa, f osiada szczególną c ji hitlerowców, o te j sprawie decydo obfitej (może nawet zbyt obfitej) be wyrwać z występnego koła kłamstwa
aktualność i pozwoli na rozproszenie nie wała komisja kontrolna, złożona z przed letrystyki biograficznej, oparta Jest i nienawiści, które go porwały w swój
na świadectwach, dokumentach 1 źród
Przesądy
honoru
p ‘rozumień i odparcie fałszywych ar- staw ideli trzech krajów , które były oku łach historycznych, zaś fikcji powie nieubłagany w ir.
szlacheckiego widocznie zaćmiły tę
powane
przez
Niemców,
przedstawicie
gutncntću
ściowej znajdziemy tu tylko tyle, ile jasną świadomość, a dziedzictwo stu
la niemieckiego Penclubu emigracyjne trzeba było autorowi do zmontowania
leci obciążało go przestarzałym poglą
W Y S T A W A G R A F IK I
go, jednego Niemca z kontynentu oraz
dem na kobietę, jako na własność
K S IĄ Ż K O W E J
osobistą męża — władcy“.. Jest w tej.
sekretarza generalnego Penclubu. W nio
*)Leon!d Grossman: „śmierć poety" opinii, niewątpliwie ziarno obiektyw
W Katowicach otwarto Ogólnopolską sek delegacji polskiej przeszedł 26 prze Przekł. W ł. Broniewski. Sp. Wyd nej prawdy.
Wystawę Ilu s tra c ji i K siążki, zorgani- ciw 4 głosom.
„Wiedza", Warszawa, 1947, str. 35«
Bolesław Dudziński

Spraira budżetu, czy coś więcej
Od Jakiegoś czasu toczy się_ u nas
dyskusja o budżecie pisarza. Zainicjował
ją K. Z. SKIERSKI w „Tygodniku Warszawstóm“, zabrali w niej głos (kjw ) z
„Odrodzenia“ 1 ST. R. DOBROWOLSKI
w „Nowinach Literackich“.
Niedawno ogłoszono bardzo, bardzo bia
dające sprawozdanie o sytuacji literata
francuskiego. Stwierdzono w nim takt, że
dochody literackie nie mogą zapewnić pi
sarzowi utrzymania.
Jako przykłady
wyjścia z sytuacji przytaczano wypadki,
kiedy pisarze, szukając dodatkowych za
jęć, zostają np. pomocnikami
księgar
skimi.
Również I w Anglii ta sprawa nabrała
aktualnej wymowy. Czasopismo „Hori
zon“ przeprowadziło specjalną ankietę
wśród pisarzy. Odpowiedzi stwierdzały,
że z pisania nie można wyżyć I że nasu
wa się dla pisarza konieczność znalezienia
dodatkowego zatrudnię ’a.
Oczywiście, przytoczenie przykładów
zagranicznych nie ma na celu zatarcia
przykrej wymowy faktu, podkreślanego
w zainicjowanej u nas dyskusji, że pi
sarzowi polskiemu trudno jest związać
koniec z końcem z zarobków literackich.
Chodzi tylko o znalezienie tła, na któ
rym problemy dyskusji mogą wystąpić
wyraźniej.

jako że są tc pisma deficytowe. Realizacja ustawy bibliotecznej przy ogólnej
¡wzmożonej aktywności upowszechniania
kultury to drugi czynnik, który w sytu
acji pisarza musi być zapisany na kon
cie dodatnim. A to przecież nie wyczer
puje jeszcze wszystkich perspektyw po
prawy.
Czy jednak pisarz może utrzymać się
tylko z literatury? Pytanie to jest szcze
gólnie ważne (Ha młodych pisarzy. Żyć
z literatury — to znaczy pisać wiele i
systematycznie. Czy mołdy pisarz zdol
ny jest do dania rok rocznie jednej po
wieści? I do czego doprowadzi taka
eksploatacja?
Nawet przy pomocy, jakiej państwo
może udzielić pisarzom, drugi, dodatkowy

KRONIKA KULTURALNA
W O JE N N E LOSY
B IB L IO T E K P O L S K IC H
W celu upamiętnienia ciężkich strat,
jakie poniosły nasze księgozbiory za
równo publiczne, ja k i prywatne w cza
sie okupacji, Ministerstwo Oświaty zwra
ca się do wszystkich, którzy mogą po
dać inform acje o stratach spowodowa
nych przez Niemców, z apelem o nade
słanie do 30.9.1947 in fo rm a c ji to te j
sprawie ( Naczelna D yrekcja B ibliotek).
Pożądane są opisy strat, barbarzyń
skiego postępowania Niemców oraz wy
podków ratowania książek. Opracowa
nia będą wykorzystane w specjalnej pu
blika cji, wyróżnione prace będą hono
rowane.

W dotychczasowych głosach, które
padły na ten temat, można wyróżnić
trzy punkty: stwierdzenie faktu, że do
chody pisarza, jeżeli chce się poświęcić
wyłącznie literaturze, nie wystarczają
na zapewnienie minimum utrzymania;
skargi, że słaba obecnie u nas produk
cja literacka jest wynikiem odciągania
pisarzy do zajęć nie związanych z lite
raturą, wreszcie inna skarga, że sytua
cja społeczna pisarza jest jeszcze cią
gle czymś w rodzaju sytuacji pariai a,
obywatela niższego rzędu, co nie odpo
wiada Istotnemu Jego znaczeniu w spo
łeczeństwie.
Spróbujmy uporządkować te argu
menty.
F O L K L O R K S IĘ Ż A C K I
Przed prawie 20 laty Zw. Literatów
TT
ramiach
i,D ni Łowicza” otwarto in 
przeprowadził wśród swoich cs'onkôw
ankietę o Ich sytuacji materialnej. W to
teresującą wystawę prac dzieci z tere
ku obecnej dyskusji zapomniano o wy nu powiatu, pokazującą wycinanki, pa
nikach tej ankiety. Nie chcemy twier
dzić, te dzisiaj sytuacja pisarza jest już ją k i, tzw. k w ia ty ” , całe „ wesele ło
zadowalająca, ale nie możemy oprzeć wickie w wycinankach” , „wydmuchansię wrażeniu, że w porównaniu z daw. k i” itp . eksponaty ludowej sztuki
nym stanem rzeczy pod wielu względa
Księżaków.
mi uległa poprawie.
Perspektywy poprawy na przyszłość R O LA J E D N O S T K I W H IS T O R II
są w każdym bądź razie zupełnie realne.
Spółdzielnia Wydawnicza K S I Ą Ż 
Już (kjw ) w „Odrodzeniu“ wskazywał,
jakie skutki dla pisarza ma fakt istnienia K A ” opublikowała w serii B I B L I O 
wielkich spółdzielni wydawniczych za T E K I K L A S Y K Ó W M A R K S IZ M U ’’
miast tylko wydawców prywatnych: bez
spółdzielni cće byłoby pism literackich, pracę G. W . Plechanowa o „R o li jed
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OPOWIEŚĆ
O B O D ZIA C ZY M NASIENIU
^
Craiową skręca gwałtownie, zderza sie
® kilkunastoma wyspami o wielu nazwach i omywszy
i®h — tu piaszczyste, ówdzie gliniaste brzegi — płynie
dalej.
W nadbrzeżnych badylach drzemie ciepły, wiosenny
wiatr. Wystarczy tylko jednego tchnienia i badyle brzę
czą uderzając o siebie, szeleszczą szumiącym szurezenlem, strząsając w nurt przejrzyste krople. Brzegi wysp
gnają. Wietrzna muzyka dolatuje do środka rzeki i tu pło
szy zajęte iowem rybitwy. Obce brzegi dunajskie — rurirmuński i bułgarski są podobne do siebie. Ty'ko jugosło
wiański jest inny: kamienisty j stromy. Po bułgarskie’
stronie leży Widm. Po rumuńskiej — Carle - Marę. Jeszl
cze bliżej niż Widin na stronie bułgarskiej jest Nowe Selo.
Daleko jest stąd do miast. Piechowiska, rude i 6ypkie.
porośnięte są bodziakarni. Ich kule,_kolczaste i okrągłe pę
kają na jesieni z suchym trzaskiem w ¡porannej mgle
a nasiona sypią «>? w ,
szar? wodę Dunajową i pły
ną nie wiadomo dokąd. W iee z nich osiada na mieliznach
wysp, na połyskujących krzemionkach piachu. Stąd zwińire i małe, dopiero co wyiupdoric z ikry, liczące kilkanaście
dni fogasze wyjadają gorzki żer
bodziacze nasienie
rzucone na wodę i wiatr.
Nie szkoda tych niezakiełkowanych chwastów.
Jest
ich j tak wiele Wyspy toną w ich buro - zielonym listo
wiu. Nad nimi w parne zmierzchy ’¡pcowe tańcują rucho
me slupy komarów.
One głuszą rosnący głębiej głóg
i dziki bez, którego cierpkie owoce radują wiecznie nie®yłe plemię wróibj.
,
,
Ludzie, którzy
przychodzą na wyspy niczyje, na
«płachcie lądu, leżące w
środku pienistego nurtu
u okolicznych, osiadłych po wsiach Wałachów, Motaawan° w ’ Słoweńców, czy Bułgarów, których tu zwą „tyrnawf®*1™
noszą nazwę bodziaczego nasienia. I los K" P°'
ei? często z losem szarych ziaren, wylatujących
na wodę t wiatr w mgliste, naddunajskie poranki jesienne.
Komunikacja pomiędzy wysoami a brzegiem zwolna
3 * .At
w niepamięć dawne urazy o „wypozyczofte czółna. Pomieszają się łodzie z trzech brzegów. Zacz1? *mii ac zwintv!e i rączo nie tylko we dnie. W wymo
dloną od czarnego boga czabanów, bezgwiezdną i bez
księżycową noc głusząc chlupot zanurzonych głęboko
wioseł cichaczem odbiją od brzegów. Snują się jak wiel
kie, czarne #zuki — wodniki. Wtedy i wyspy toną w mroku nie rozswlet ane ogniskami, obce wszystkiemu, co
dzieje się wokół. Czasami z jednego, lub drugiego brzegu
uchnie strzał. Potoczy się ustokrotnionym echem po wo
*ie. Raz odpowiedzą mu inne, zapłoną światła
>nrfd
•iromym zboczem wybrzeża, zagrzecboce bezładny
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Rankiem wszystko jest po staremu. Tylko na brzegu
zaczną się snuć now: ludzie. Na rumuńskim — graniczery z ¡bażancimi piórami
przy
kapeluszach, zawsze
w towarzystwie świdrującego oczyma urzędnika „sigurancy“. Na bułgarskim — zaszyci w niebieskie sukno sfrażary o płonących ruibmowo akselbantach. Jugosłowiański
brzeg dokładnie orzeczeszą żandarmi w towarzystwie ły
skających spod czarnego wąsa policjantów w sztywnych
szkopkach. Pokręcą się i pójdą.
A do Widina przez Maie i Nowe Selo, do Graiowy
przez Carte - M-are i wreszcie do Negotina przez Radujevac pojadą spokojnym, nudnym stępa chłopskie łomian
ki, niemiłosiernie skrzypiące. Pojadą nie zaraz. Za tydzień,
za dziewięć dni. I znowu nad brzegiem za tchnie się cią
głą melodią harmonia. Rakia, palinka i śliwowica ude
rzy do gtów.
Gdzieś daleko, znacznie niżej niż wyspy, statek pa
sażerski, ¡patrolowy monitor, czy po prostu rybak w y 
łowi ku swemu przerażeniu trupa. Na miejsce zjadą, wła
dze śledcze. W Negotinie, w Widinie i w Craiowej miej
scowe piśmidło na ostatniej szpalcie, tuż po ogłoszeniach
drobnych, umieści notatkę o wypadku na Dunaju. Znowu
zjadą 6trażary, graniczery, żandarmy. Przetrząsną brzegi.
Nie przeprawią się tylko na wyspy. Bo wyspy 6ą —
niczyje. Statut Dtmajski jest dobrze znany przedstawicie
lom władz. Od czasu wielkiego zatargu, w iecie 1926 roku,
kiedy urodzaj na wszystkich trzech brzegach był taki, te
opowiadano o nim przez kilka lat następnych, zostało usta
lone: wyspy nie należą ani do Jugosławii, ani do Buł
gara, nf też do Rumunii. Jedyne do nich prawo ma ko
misja kontroli Dunaju.
Od tego czasu wyspy porastają gęsto bodziaczym na
sieniem. Liściastym, buro - zielonawym i ludzkim. Siatki
o niebieskiej fladze z literą „D“ w prawym rogu przy
drzewcu mijają je obojętnie. Ich armatorzy bardziej się
interesują Żelaznymi Wrotami, frachtami w -porcie buda
peszteńskim, wymianą towarów w Ruszt żuku.
Komisja
kontroli nie ma żandarmów, nie ma uzbrojonych po zęby
członków brygady srgurancklei. Dżentlmeni- w niebie
skich mundurach ze złotymi naszywkami na rękawach
wonne papierosy i smrodliwe fajki mówiąc niezrozuym w tych okolicach językiem. Tłumacz jest zazwy
czaj zajęty opisem piękna mijanych pejzaz-y i cytatami
z oficjalnych statystyk.
Toteż wyspy żyją poza nawiasem państwowej przyna
leżności. Są od wielu lal zaprzeczeniem tego, co repre
zentują graniczery, żandarmy i 6trażary.
Dziwne znaki poprzedziły ten rok na Dunaju. Najpierw
była zima, która nie skuła prawie lodem zielonawego nur
tu. Potem nadleciało ptactwo o niewidzianym tu nigdy
upierzeniu. Na jugosłowiańskim b m g u ph m dzłwaazną
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pomyłkę natury już w marcu zakwitły niebieskie dzwoń
ce. W Pirocie spaliło się. sześć chałup ód niewiadomego
Ognia.
I już w marcu zjawiło się na jednej z wysp pierwsze
ognisko. Zapalił je człowiek, otwarcie kroczący przez
wieś. W burych, porosłych zeschłym błotem łachmanach
z brzozowym kosturem w ręku, kulejąc nie przeszedł,
lecz jakby przebiegi przez osiedle. Sawie Drawiciowi zgi
nęło czółno. Myślał: porwała wysoka woda. Ale nazajutrz
wieczorem zobaczył ognisko i zrozumiał. Tylko ktoś bar
dzo goniony mógł się odważyć w tej porze na przepra
wę. Na potów — za wcześnie. Co dzień odtąd pełgotała
ledwie widoczna na tamtym, wyspiarskim brzegu skra.
Brzeg był ieszcze spokojny, chroniony przez statut.
Tego roku rybołowy nie przechodziły przez wisie. Ani
przed, ani po Wielkanocy. Dopiero, kiedy było dawno po
święcie, kiedy przedzwonily na wszystkich trzech brze
gach dzwony, dotarła wieść o idącym i bliskim Ifchu.
Jugosłowiański brzeg
zmienił nazwę. I na kamieniste
urwisko zeszli się ludzie w szaro - zielonych mundurach
i w hetatach jak okrągłe garnki. Zapatrzyło się wybrzeże
od tablic. Naprzeciwko największej wyspy widniała jed
na, biała, z wyraźnie czenrejącym już z daleka napisem.
„Haiti Wer weiter geht, wlrd erschossen!“ Obok mniej
sza, też biała, ale z napisem czerwonym: „Bezirkskommando N r X I — S“.
Stała 6ię niebywała rzecz: umundurowani ludzie zgwał
cili statut dunajskl przestrzegany od ¡piętnastu lat i popłynęli na wyspy w szarych, połyskujących aluminiowykutrach. Pod saperskimi toporkami padały
ml ókuciamJ
ok;
akacje. Zatrzeszczały niemocne pniaki dzikiego bzu. Nie
dawni jeszcze piechocińcy ł żandarmi! królewsko - jugo
słowiańscy, dziś jeńcy w postrzępionych u dołu ptasz
czach budowali poa nadzorem szaro - zielonych cerberów
baraki, kopali zawikłane labirynty rowów. Statki zwle
kały ze sobą roje czarnych, głęboko zanurzonych_barek
Z kilkunastu wysp nie pozostawiono w spokoju pra
wie żadnej. Jedynie tylko wysepki o bagnistym brzegu,
nie zatapiane przez powódź, tonące w chmurach zielska
i plątowieku chwastów — wyspa Topielca, wyspa Roba
czywa i przypominająca źle upieczony, kartoflany placek
wyspa Trawiasta, piaszczysta i niczym nie usprawiedli
wiająca 6wej nazwy — pozostały na uboczu. Na rumuń
skim i bułgarskim brzegu zaroiło się od graniczerów
i strażaków, nie pozwalających podchodzić „cywilom“ dc
samego brzegu.
Groźnie i niezwyczajnie zaczynała «¡ę
wiosna 1941 roku.
Miał swoje z tą wiosną porachunki mieszkaniec odle
głego trochę, ale przecie bliskiego Dunajowi Carle - Mar«,
Trayan Urejku. Na początku wiosny często wychodził na
brzeg. Wąchał wiatry mierzy! oczyma siłę podnoszące;
się, wysokiej wody. Liczył. Wiedział, że za trzy tygodnie
woda zacznie spadać. Potem wysychać będą mętne, po
dobne do odparzelisk kałuże na niższych miejscach gron
tu, A potem przyjdą hałaśliwi i bystrzy rybacy z wielu
stron. Wtedy Trayan Urejku pójdzie na brzeg I szepnh
swoje „dobre słowo“ jednemu i drugiemu Serbowi z Ne
gotina i czabanowi % Łom - Polanki. Ukryje głęboko bez
denną wzgardę, jaką ma dla bodziaczego nasienia, jako
że tego chce jego rachunek na tę wiosnę.
Urejku ma owa krowie ogony, jeden koński. Mało.
I
RM tylko dlatego, że zeszłej wtórny wiedział, jak * • *

brać posiane przez wiatry bodziacze nasienie. Urejku teteraz wie to jeszcze lepiej, bo myślał o tym przez całą
zimę. W myśleniu Urejku odgrywał wielką folę jego po
winowaty z jugosłowiańskiego brzegu, Rado Milki. Po to,
żeby się z nim porozumieć,
trzeba
tylko było wleźć
w czółno i przepłynąć na drugi brzeg — oczywiście, naj
lepiej ciemnym wieczorem.
Ale zmiany, jakie zaszły na tamtym brzegu nic za
chęcały, Wieści były coraz gorsze: rybołowow, nawet
miejscowych, nie puszczano na Dunaj. A potem zaczęto
się to, czego dotąd nie pamiętał nikt. To była nawałnica
ludzka. Nocami przewalali się niewątpliwi uciekinerzy
zbiegowie, banici. Zawsze w wyszarpanych łachmanach,
0 oczach pełnych przerażenia, czasami grozy, często —
dzikości. W opłotkach osad i wsi gruchotały strzały. Sie
kły powietrze. Jak uderzenia wielkim, czabańskim biczem
Wiadomo byto, że nie me miejsca, które by chroniło bez
względnie prawo jakiegokolwiek statutu. Mimo to bo
dziecze nasienie, uparte i zdeterminowane ciągnęło dalej
W noce, które tego lat» prawie zawsze byty pełne szme
rów i tajemniczych odgłosów z urwistego brzegu po
pstrzonego tablicami, terkotał karabin maszynowy, cie
kto mętnawe, przeraźliwie jasne światło reflektorów. Ku
try przybijały czasami dó pozostawionych w spokoju wy
sepek. Wtedy słychać było stamtąd zgłuszone strzały
1 oddalony krzyk.
Trayan Urejku patrzał w niebiesko - perłową, zamglo.
ną dal i rozważał. Jeżeli ci nowi przybysze zajęci są tę
pieniem obcego, bodziaczego nasienia — czynią słusznie.
B® gdy je wytępią do 6zczętu, pewnie sami zaczną upra
wiać ten sam proceder, jaki uprawiali dawniej tairici.
i prawdopodobnie będą umieli zrobić tak, te i on, Trayan
Urejku nie straci na tym. Bo przecież — to są ludzie injiego, znacznie wyższego gatunku, niż ten rój włóczęgów
i niewiadomej hołoty. Mają broń i kutry. Mają siłę. A więc

i prawo.
A tymczasem do wysp oplecionych siecią kolczastych
drutów,

uregulowanych

przttoiekami

i

zabudowanych,

przybijały barki. Z czerwono - biało - zielonymi flagami,
z proporczykami niebiesko - żółto - czerwonej barwy
i nawet z dawną, trójkolorową flagą serbską. Zanurzone
głęboko wiozły przeważnie
ładunek wielkich beczek,
drewnianych i metalowych. Nadchodzi! Janów dzień. Za
miast uroczystych przygotowań odznaczy! się on tylko
jednym zdarzeniem na rumuńskim brzegu: do Ciele Marę, do okolicznych wsi przyszli na postój żołnierze.
Swoi, rumuńscy, w workowatych mundurach i w czap
kach przypominających wietkie, zielone patelnie i obcy,
choć znani, w szaro-zielonym suknie i w stalowych heł
mach.
Syn Trayana, dwudziestoletni Panait Urejku otrzymał
niebieski papierek, powołujący go natychmiast do Feitiezeni na służbę wojskową.
W tym samym kierunku co Dijnai płynęły niebem, po
łyskując w słońcu, samoloty.
Z biegiem wielkiej rzeki
szły rozmaite statki. Przeciw prądowi przeważnie szły
wolnym chodem białe, długie parowce o dużych czerwo
nych krzyżach na kominach 1 burtach. Chłopom na ru
muńskim brzegu zabrano część kukurydzy 1 sporo zboża.
Potem a pisano krowy i świnie. Aron Meli nor, który ukrył

‘ wy ciąg na str. 6)
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Życie stwarza tematy powieściowe

ILIST

Z PARYŻA

Czytelnicy „fiłosu Ludu” biorą udział {¡oljno
wkonkursie literackim
Wspomnienie o „ Prządce
W ii#d za poprzednimi nadesłanymi
»racami ogłaszamy dziś nową wy po.
wiedź. Przypormumy, że konkurs polega
na opisaniu autentycznego zdarzenia, któ
re zdaniem Czytelników mogło by stać
się tematem utworu literackiego. Termin
nadsyłania prac nie jest ograniczony.
Wypowiedz? powinny być zwięzłe (wielu
Czytebwków przekracza ten warunek,
nadsyłając całe powieści). Poza normal
nym honorarium najlepsze prace będą
nagrodzone kuponami książkowymi.

mera gazetki podziemnej.
Szybkim i
zdecydowanym ruchem nachyliła się, u_
dając poprawianie butów. Kartkę wło_
żyła pod uziemienie radiowe. Była ura
towana.
Po sprawdzeniu dowodów uwolniono
ją. Grupa gestapowców zaprowadziła
kilkanaście
zwolnionych osób na plac
koło synagogi żydowskiej. Tam stała
ustawiona szubienica, a pod nią trzyna
stu mężczyzn. Jednym i nich był W ol.
ski z Goieszyna, kolega
Antoniny.
Wstrząsnęło nią to do głębi. Dnia 18
września, nie zapomniała.
Po załatwieniu
spraw konspiracyj
nych wróciła do oddziału.
Minął dobry rok bez ważniejszej dzia
łalności „Prządki“ .
Pod koniec września z rozkazu ko
mendanta grupy operacyjnej z kilko,
ma kolegami udała się do nasypu kole
jowego w Golejowie. Rozkaz. Wysa
dzić pociąg z transportem wojska i a.
municji, podążający na wschód. Szyny
rozkręcono, miny podłożono.
Czekano
eksplozji.
„Prządka“ jednak
poszła w swoją
stronę blisko toru.

domaga się rehabilitacji

Francuski pisarz Louis Ferdinand | jedynie .k a h n u k a m i“ . Podziw dla nieCćline zdobył w sw oim czasie skanda-1 m ieckiej „rasy n o rd yckie j“ kazał mu
liczną sławę powieścią „Podróż do kre j zresztą odzywać się z pogardą o Frań
su nocy". B yła to histeryczna, przepeł cuzach jako „narodowości negroidalniona bezgranicznym cynizmem książ n e j“ . W szystkie te „idee“ , wyrażone
Po ujściu
kilku kilometrów zauwa- ka. Maksym G o rk ij, charakteryzując językiem paryskich apaszy, znajdowa
żyia jadący pociąg. Nie był to jednak ją w 1934 ro ku , pow iedział — „boha- ły dosyć szeroki odzew i budziły ró w 
zapowiedziany transport wojska. I tu Ste r je j w pełni dojrzał do przyjęcia nież zachw yty w w iadom ych środow i
zachowała zimną krew. Pociągiem jecha j faszyzmu“ . Te słowa w ielkiego rosyj- skach polskich na k ró tk o przed w ybu
li ludzie cywilni. Wagon dla Polaków ' skiego pisarza okazały się tra fn e nie chem w ojny.
był przepełniony. Postanowiła nie do 1 ty lk o w stosunku do Bardamu, oweK ie d y h itle ro w cy okupow ali F ra n 
j go „podróżnika do kresu nocy“ , ale i cję, Céline znalazł się wreszcie w
puścić do katastrofy.
Zaczęła szybko i głośno krzyczeć na |j w stosunku do jego tw órcy. Następ- sw oim żywiole. Ten kolaborecjcnista
konduktora o zatrzymanie pociągu. Ma ' ne u tw o ry Céline'a — rozkładowe i nie cofał się naw et przed donosami na
szynista
po kilku minutach zrozumiał'! pornograficzne .— w istocie znalazły francuskich patriotów . W 1943 ro ku
sens krzyków „Prządki“ i pociąg zatrzy j się poza granicam i lite ra tu ry .
ta k dalece „d o jrza ł do faszyzmu“ , że
mał. Opowiedziała maszyniście o nie- j Céline, „podróżując do kresu nocy“ , złożył podanie o obyw atelstwo nie
doszedł
do
pochwały
hitlerow
skiego
bezpieczeństwie, jakie mogłoby nastąpić i
m ieckie. Podanie to jednak zostało od
z powodu rozkręconych szyn. O minie j reżim u, do naigryw ania się z p a trio  rzucone. Jego szefowie uważali, że
tycznych i wolnościowych dążeń na wygodniejszy dla nich jest pachołek
nie wspominała.
Udawała ciemną wiejską babę, która] rodu francuskiego. C huligańskie jego z francuskim paszportem w kieszeni.
o niczym nie wie i przysługuje się Niem j książki w rodzaju „Ś m ierć na k re 
Przez cały czas okupacji Céline w ie r
com. Niebezpieczeństwo minęło, z cze. d yt“ , „Bagattelles pour m ortelles" czy nie w m iarę swoich sił ro z w ija ł dzia
go najbardziej była zadowolona.
„Szkoła tru p ó w " przewyższyły wszyst łalność, któ ra przyczyniała się do uW grudniu 1943 r. poczęto ją śledzić. ko, co dotąd napisali najbardziej czar maeniania h itle ro w skie j bandy i ich
Z niewiadomych bliżej przyczyn zosta n i re a kcyjn i pisarze francuscy, ja k pachołków. Po w yzw oleniu F ra n cji
ła przez niemieckich najemców aresz. Charles M aurras i Léon Daudet.
Céline uciekł z k ra ju . A po w ypadnię
towana wraz z kolegą, u którego noco
Z biegiem la t Céline coraz bardziej ciu się Trzeciej Rzeszy został interno
wała.
zaczął czołgać się przed hitlerow cam i. w any w D anii, któ ra przekazała go
Od tej pory ślad po niej zaginął. Je W „Szkole tru p ó w “ w yraźnie doma do F rancji.
dyna po niej pamiątka to kołowrotek, gać się ju ż zaczął pogrom ów żydow
Nazwisko jego m iało ta kie hańbiące
świadek klęsk i tryumfów prządki.
skich i naw oływ ał do k ru c ja ty przeciw brzm ienie, że naw et in n i francuscy
Czesław ZJemińskł (Płock) Słowianom. Słowian nazyw ał zawsze zdrajcy i icolaboracjoniści oburzali

WSPOMNIENIE O „PRZĄDCE“
Rok 1942. Największe nasilenie oporu
partyzanckiego w powiecie sierpeckim i
płockim. Mało znana szerszemu ogóło
wi Antonina Płachta, którą tylko najbbzsi nazywali „Prządką“ odegrała wte
dy rolę niesłychanie ważną dla polskiego
podziemia.
Gestapo pieniło się ze złości na brak
dokładnych danych co do osoby powodu
jącej tyle „wypadków“ nieprzyjemnych
i katastrofalnych dla nich w skutkach.
A ona działała dalej, powiększając listę
swych bohaterskich wyczynów. Rozkazy
pochodzące od komendanta i jednego re
jonu dostarczała w szpulce kołowrotka,
który zawsze nosiła na ramieniu, do od
ległych oddziałów. Jako prządka, nie in H d c n a
W l e f o i t / i e ą y M /t a
teresowała nikogo. Niczyjej uwagi na
siebie nie zwracała. I to właśnie było
pomyślne dla prowadzenia
dalszych
prac.
Razu pewnego, jak zwykle, idąc z ko
łowrotkiem, zetknęła się niespodz.'ewa_
nie * niemieckim komendantem gminy
Zągoty. Słynął on z okrucieństwa wo.
Ubiegły sezon teatralny był pierwszą I cy“ . Taki skandal (artystyczny i etycz,
bec Polaków w szerokiej c-kolicy. Uoie próbą najściślejszej współpracy wszyst | ny), jak wystawienie w Teatrze Siowackać było za późno. „Prządka“ pomimo kich krakowskich teatrów dramatyćz
kiego płaskiej, niesmacznej sztuki ołęku, który uczuła, upłanowała nowy ro nych. Samo życie narzuciło dyrekcjom
dziedziczonej po smutnej pamięci tea.
dzaj działania przeciw nim.
przymus wspólnego planowania — stwo trze okupacyjnym — co miało miejsce
Na szybko skreślonej kartce nakaza rżenie Porozumiewawczej Komisji Mięw sezonie poprzednim — nie może się
ła komendantowi
niemieckiemu
pod dzyteatralnej, wynikło i konieczności.
już zdarzyć i żadna szmfra w rodzaju
groźbą kary
śmierci natychmiastowe
Bo w niewielkim Krakowie okres tak „Ich dwóch“ nie ma tu szans wystawie
opuszczenie danego miejsca edministra
zwanej
„koniunktury“ w teatrze, już nia.
cji. Kartkę schowała w trawę, a posta
Eksperyment krakowski się udał.
dawno
należy
do przeszłości.
Ilość
wiwszy kołowrotek
ne ziemi czekała
Powodzenie miał Teatr Słowackiego,
mieszkańców
niewiele
przewyższa
następstw. Przyjechał komendant brycz
konsekwentnie
trzymający się, swojej
ką i stanął obok siedzącej. Po spraw, przedwojenną, ilość teatrów dramatyćz wytyczanej
na początku sezonu linii.
dżemu
dokumentów,
które posiadała nych zwiększyła się czterokrotnie. Dy Bardziej
„zagrożony“ przez wspólny
na prawdziwe nazwisko, zabrali się do rekcje zrozumiały szybko, że brak po plan repertuarowy Stary Teatr wyszedł
odjazdu. Ona w błyskawicznym tempie rozumienia i wspólnego planowania do z sukcesem z próby.
Z wielu wysta
nieuchronnie do kat astro.,
włożyła kartkę pod siedzenie bryczki 1 prowadziłby
wionych sztuk polskich współczesnych
ry;
teatry
w
pogoni
za
publicznością
ruszyła w' przeciwną stronę.
autorów, cztery miały wprost nieby.
Nie minęło kilka tygodni, a osławio weszłyby na drogę artystycznych kom wsie powodzenie:
„Żeglarz“ Szaniaw.
promisów.
ny „Kopka“ wyjechał w niewiadomym
skiego,
„Rozdroże miłości“
Zawiey
Ustalona wspólnie na początku se skiego (ponad 150 przedstawień), „Pro
kierunku.
wyraźna specyfikacja
teatrów mieniści“ Grzybowskiej i „Dewaluacja
Jesieni a 1942 r. Antonina dostała roz zonu
wykluczała
możliwość Klary” Jasnorzewskięj.
kaz zawiezienia „bibuły“ do Płocka. For krakowskich
repertuaru: jj Teatr Kameralny TUR Wystąpił po
roałną przepustkę na jazdę
otrzymała konkurencji w dziedzinie
w gminie. Blisko celu spotkała ją nie Teatr łm. Jufiusza Słowackiego miał raz pierwszy w Polsce „M iasto w doprzyjemna, nieprzewidziana przygoda. być teatrem o repertuarze klasycznym, j linie“ Priestley‘a i „Wariatkę z Chaiilot“
Aresztowanie wszystkich bez wyjątku Stary Teatr miał być teatrem współ I G!raudoux; obydwie te sztuki spełniły
czesnym
ze szczególnym uwzględnie j postawione teatrowi zadanie, stworzyły
ludzi ze wsi przez gestapo.
polskiej twórczości, w Krakowie klimat dyskusji, atmosfe
Na wieść o tym stanie rzeczy przez niem najnowszej
pocztę pantoflową „Prządka“
włożyła Teatr Kameralny TUR miał być sce rę fermentu umysłowego, podnieciły ak
sztuki o problematyce tywność intelektualną publiczności w z
wszystką bibułę pomiędzy rury central, ną pokazującą
nego ogrzewania. Drzwi się otworzyły, społecznej, wzniecające dyskusje świa góry upatrzonym kierunku.
a w' nich ukazał się tęgi gestapowiec. topoglądowe i estetyczne.
Kraków jest małym miastem. Przed
Po dokładnym przejrzeniu paszportu i
Plan ten został przeprowadzony; kon wojną obywał się jednym teatrem,
przepustki została zatrzymana. Na sta sekwencją tego sezonu jest wspólne który nawet w ówczesnych, korzystniej
cji kolejowej w Płocku wyprowadza przeświadczenie
wszystkich
interesu, szych
warunkach (mała ilość teatrów
no prawie z każdego wagonu
grupki | jących się teatrem o konieczności jak a większa reżyserów i aktorów)
nie
hrdzi. Około 60 ludzi zaprowadzono do najbliższej współpracy wszystkich scen miał zbyt wysokiego poziomu artystycż
gestapo.
krakowskich tek w dziedzinie repartua nego ani wielkiego powodzenia. Dzięki
Sam widok tego dormi tortur przy ul. rowej jak i personalnej — wymiany ar jednak wysiłkom
krakowskich ludzi
I Maja napawał ludzi grozą.
tystów. — I chociaż zmieniły się dy teatru i Związku Literatów, Kraków mo
W jednym obszernym pomieszczeniu rekcje (w Teatrze Słowackiego ma być że być dziś przykładem miasta, w któ
odbywało się generalne
przeglądan.e w przyszłym sezonie dyrektorem M. rym istnieje duże zainteresowanie spra
papierów i zawartości torebek, walizek, Dąbrowski, w teatrach TUR — Rodzie wami teatralnymi.
Najlepszym dowo.
koszyków itp.
wicz) i nieznane są nam jeszcze piany dem tego są przepełnione zawsze pu
Antonina, stojąca w rogu sali, cichut repertuarowe na najbliższy
sezon, je. blicznością wieczory dyskusyjne, pu
ko otworzyła skromny sakwojaż, aby dno jest pewne: w Starym Teatrze nie bliczne zebrania dostępne dła każdego,
orzekonać się o jego zawartości.
W zobaczymy już „Roxy“ i „Króla W łó (oczywiście, komu uda się docisnąć) dłu |
torebce była zmięta kartka starego nu- częgów“ , -w' TUR „M uzyki na u li. gotrwaie i tfejednokrotnie burzliwe.
|

Ocena krakowskich doświadczeń teatralnych

(Dokończenie ze str. 5)
w pustym spichrzu półrocznego świniaka, dostał kolbą
w zęby^ i zapłacił karę pięć tysięcy lei.
Właśnie bezpośrednio po tym zdarzeniu , w deszczową,
rozpiuchaną noc do okna zagrody Urejków zapukała czy
jaś ręka. Trayan się początkowo nie odzywał. Ale przy
pomniał sobie wnet, że za zwlokę w otwieraniu drzwi je
den z sąsiadów, Tukan, został gruntownie obity. Mogli
pukać żandarmi, albo i Niemcy. Zapalił świecę i uchyli)
drzwi. Co prawda, -miał zamiar je natychmiast zamknąć
znowu.
Na progu sta! dobrze mu znany z zeszłego roku rybołów, tyrnawiec Toczew. Obok niego mokry, obrosły
gęstym włosem czupryny i brody ktoś nieznany i obcy.
Zdało się Trayanowi, że za plecami tego brodacza ukry
wa się jeszcze ktoś. Toczew nie pozwolił na długie na
mysły. Wskoczy! do izby i wciągną! pozostałych dwóch.
Na Trayana krzyknął:
— Zagaś światło, przyjacielu!
W tym okrzyku była przykra poufałość. I było przy
kro, że włóczęga, najmowany dla pewnych spraw przez
Trayana, wchodzi do niego jak do siebie. Ale tamten nie
pozwalał na diugie myślenie. Zwaliwszy się na ławę
brzęknął o nią czymś żelaznym i zaczął mówić, jakby
miał prawo rozkazywać.
— Zostaniemy u ciebie dwie doby, Trayan. 'Zabierze
my ci czółno. Popłyniemy na wyspę Robaczywą. Słyszysz?
Pary z gęby nikomu o tym, że byliśmy. Bo i dia siebie
byś napytał biedy. Pokaż, gdzie możemy bezpiecznie
przesiedzieć.
Gdy tylko skończył, obrośnięty gęstym włosem przy
bysz podda! myśl:
— Może w starej suszarni kukurydzy, ojcze?
Trayan drgnął, aie opanował się szybko. Nagłym ru
chem zapalii zapałkę i oświetli! twarz mówiącego. Zza
gęstego zarostu Patrzyły na niego zmęczone i zaczerwie
nione oczy syna Panaita.
Potem byli żołnierze. Przetrząsali obejście. Trayan
musiał chodztć do prefektury w Carie - Marę i do ko
mendy siguratwy. Bili miękkimi, śliskimi paikami. Udawał
bezbrzeżne zdziwenie i gryzi do krwi wysychające wargi
Wrócił do zagrody i tu dopiero piakal długo i serdecz
nie, tlakryty starym kożuchem po 6tryju, który pamięta)
jeszcze rzeź 1906 roku.
Na urwistym brzegu jugosłowiańskim zrywały się
częste, strzelaniny. Brzeg bułgarski był bezludny i cichy
Tylko na większych wyspach w-rzal systematyczny, bez
głośny ruch.
Na rumuńskim brzegu otrzymały nakazy
mobilizacyjne dwa roczniki starej rezerwy.
.Wolno mijał ton rok. Znowu zima był« dziwaczna.

Przychodziły nagie cieple wiatry, odwilże i prawie wio
senne dni. A potem pasma całych tygodni mroźnych
i zadymkowych. Trwały niewyjaśnione zdarzenia na daw
nym brzegu jugosłowiańskim. Strzały w nocy często zie
wały się w jeden przeciągły huk. Z tamtego także brze
gu najczęściej świeciły czerwone i żółte oaświty łun.
Tej zimy ustaliła się dziwna, niebezpieczna i ryzykow
na łączność wysp z lądem. Z wszystkimi trzema brzega
mi. Jak w dawnych czasach, kiedy jeszcze w «ile byi sta
tut dunajski, kiedy ryboiowy ściekali szeroką strugą na
wyspy, tak i teraz, po niepewnym, łatwo kruszącym się
iodzie chodziło 6ię nocą na wyspy. Na Robaczywą, Tra
wiastą i wyspę Topielca. Tu w wygrzebanych w piachu
i glinie ziemiankach siedziały przedziwne stwory składa
jące się z pęków łachmanów, dziko sterczących włosów
i broni.
Niemcy jakby zapomnieli o istnieniu niezabudowanych
przez siebie, opuszczonych wysepek. .Trayan nosił na nie
resztki zeprzałej, z!eżałe; kukurydzy i bobu. Po W6iach
żyło się głodno. Na wyspie także panował zwyczajny,
ostry głód. Powolny krok miaia w tym roku wiosna. Co
fała 6ię, kapryśnie utulała się w śnieżyce i mgły. Dunaj
trzymał się diugo niskiej wody. Dopiero w środku marca
zaszumiał powodziami. Radujęwac podobno zostai zalany
przez mętne faie tak, że sięgaiy okien co niższych domów.
Wtedy przyszło na wszystkie brzegi to najstraszniej
sze i wyczuwane, jakkolwiek nagłe i zaskakujące, o czym
myślało się czasami, powracając do sadyby z wysp. Ja
kiś kuter niemiecki zahaczył, o brzeg Robaczywej. Sły
chać było nieregularny łomot strzałów, wybuchy grana
tów, krzyki. Dunajem pomiędzy już coraz bardziej rzad
ką krą płynęły trupy w szaro . zielonych
mundurach
i w łachmanach. A w nocy potężne, podobne do wcze
snych piorunów _detonacje wfrząsnęly wszystkimi trzema
brzegami. Właśnie na tych wyspach, które były obsa
dzone przez niemieckie zaiogi zakołysał się piormeń. Za
pełgał poprzez gęstą_ koronkę suchych badyii nadbrzeżnych.
Potem strzeli! w górę zwartą ścianą i opatulił się ruda
wo - czarnymi kłębami dymu. Go chwila doch-odziiy stam
tąd podobne do suchych 'rzasków w dobrze naoaionym
kominie strzaiy i wybuchy. Czarne kutry niemieckie snuiy 6ię dokoła, spłodzone i bezradne.
Tej nocy, przed świtem, dó chaty Trayana, zapukano
ponownie. Osmolony, poparzony Panait wywlókł ojca
z zagrody i długo tłumaczył poco, dlaczego i jak trzeba
stąd uciekać. Trayan wzbraniał stf opuścić 6adybę. Nie
chciał obejść. Panait nalegał. Wreszcie w skrócie wszyst
kich argumentów rzucił ojcu szybko i gorąco:
— Pamiętaj, tu idzie śmierć! Wszędzie znajdziesz coś
lepszego od śmiercil
'

Byk> szaleństwem, jak chciał tego Panait, przedzierać

Eksperyment krakowski Starego Tea
tru i Teatru Kameralnego nie dają nam
niestety
pełnego, właściwego obrazu.
Wyniki pracy tych teatrów
byłyby z
pewnością o wiele
bardziej pomyślne,
gdyby nie obecne trudności material
ne, a przede wszystkim katastrofalny
brak aktorów.
Sztukowanie zespołów ledwo wypu
szczoną ze szkól dramatycznych mło
dzieżą, której z konieczności powierza
się nieraz bardzo odpowiedzialne, prze.
rastające jej siły role, wpływa stale na.'
obniżenie poziomu przedstawień. Rów
nież i mała ilość i przeciążenie pracą
twórczych, istotnie wartościowych re
żyserów i insceni zatorów sprawia, że
0 wartości i scenlczności jakiejś wysta
Wionej nowej sztuki można sądzić ty!
ko w wypadku korzystnego wyniku pre
m-iery. w obecnych warunkach „ldapa“ nie może być miernikiem wartości
samego tekstu.
• pPoza stałymi teatrami dramatyczny
mi dla dorosłych istniały w ubiegłym se
zonie jeszcze dwa teatry dla dzieci. Te
atr „Groteska“ , który był teatrem lalki
1 aktora, i chyba najlepszy w Polsce
dziecinny teatr RTPD „Wesoła Gromad
ka“
„Wesoła Gromadka"
Ika“ jest jedynym w
Polsce zdaje się stałym, codziennie gra
jącym teatrem dla dzieci, teatrem, ze
względu na niskie ceny biletów (20 zł)
naprawdę powszechnym. W tym sezo
nie „Wesoła Gromadka“ wystawiła „Nie
b.eskiego Ptaka“ Maeteriincka, „Abeca
dło z pieca spadło“ montaż Z. Leśncdor
skiego, „Robinsona Ćruzoe“ Marii Bil.
liżanki, „Weseie lalki"
Ostrowskiej i
„Biedulkę“ Swirszczyńskiej,
_„Wesoła Gromadka“ jest .teatrem am
bitnym nie tylko społecznie aie i arty
stycznie. Wszystkie przedstawienia są
przygotowane z niezwykłym pietyz
mem: współpracują z nim
najwybit.
niejsi krakowscy
kompozytorzy i najwybitniejsi dekoratorzy.
Inscenizacja i

reżyseria należy do Marli Bittrżaoki, kie
rowttłczk: artystycznej teatru.
K a młodzieży istniał tzw. „Tear Ra
psodyczny“ — zespół recytatorów, któ
ry pod kierunkiem M. Kotlarczyka In.
sceiwzował polskie utwory
poetyckie,
przeważnie klasyczne.
Widzieliśmy również, w Krakowie wy
stępy Teatru Objazdowego TUR. Teatr
ten przeznaczony dla publiczności miast
i najmniejszych nawet miasteczek wo
jewództwa krakewskeigo miał w ubie
głym
sezonie ogromne powodzenie.
Dwie wystawione przez niego sztuki
„Powrót poste“ Niemcewicza i „Świę
toszek" Moliera, zyskały bardzo przy
chylną ocenę krytyki.
O powodzeniu
teatru świadczą najlepiej cyfry: „Swię
toszek" szedi przeszło 120 razy.
Teatry
krakowskie są zorganlżotWne w mądrym i konsekwentnym kom
Wnacte. Stworzyły wbie, »’ąn ambitny
społeczni« i artystycznie. Ale me prze
rastający k>h sił i — czego najlepszym
dowodem fest ubiegły sezon — najzu
pełniej »ykonalny.
Teatr Słowackiego — to teatr tew.
wielkiego repertuaru,
najbardziej po
wszechny, Stary Teatr poświęcony jest
sztuce współczesnej i polskim prapre
mierom,
Teatr Kameralny, zmusza do
myślenia i dyskutowania na tematy spo
łeczne 1 polityczne, Teatr Objazdowy o
charakterze oświatowym
przeznaczony
jest dla nowej, dopiero zdobywanej pu
bliczności; teatry dziecinne, przygoto.
wuja młodzież do udziału w przyszłym
kulturalnym życiu, bogatym j bujaym.
Na zakończenie należy wspomnieć o
„Listach z teatru“ — poważnym dwuty
godniku
poświeconym
sprawom tea
tru.. „Listy", redagowane przez Wójcie
cha Natansona wydaje Komisja Poro.
zumi-ewautza Teatrów Krakowskich Do
łączone do programów Teatrów Miej
skich spełniają ważną rolę kulturalną,
kształcąc i budząc zainteresowanie dla
sztuki.

się aż do Małej Craiowej. Tam było wojsko i żandarmeria.
Ale tam też był przeładunkowy punkt zawsze głodnych
ludzkich rąk. Gdy już następnej nocy dotarli do zaciem
nionej stacji — dognała ich wieść o sprawach na w y
brzeżu. Niemcy przetrzęśli je całe. Spalili wszystkie osiedia, ludzi pognali nie wiadomo dokąd. Człowiek, który
przyniósł tę wieść, drżał jak w febrze 1 miał oczy szaleń
ca. Wtedy Panait podszedł do ojca i powiedział cicho:
~ ^ No, czas. Ty zostań choćby tutaj, starych nie ru
szą. Niedługo się zobaczymy na naszym brzegu. Przyjdź
tam, jak poczujesz, że można.
— Dokąd idziesz, Panait? — zapytał Trayan.
— Do swoich. Czekają pewnie — odrzekł syn.
Trayana wzięło zdumienie. Potem poczui, jak same za
ciskają się szczęki — znak, że nadchodzi potwornie szar
piąca i wyczerpująca ziość. Zapytał póiszeptem:
— To ja ci nie swój, tyiko to... wszawe, bodziacze
nasienie?
Przez usta Panaita przeleciał błysk uśmiechu1
. Położyi
dłoń na ramieniu ojca.
— I ty, i ty także swój. Tylko inaczej. Widzisz — my
wszyscy teraz, nic innego — tylko to samo, bodziacze na
sienie. Rozwiał nas wiatr. A kogo nie pożar!y ostre, fogaszowe zęby, len może jeszcze i wzejdzie. Jak' bodziak. Wiesz?
Panait odszedł je j nocy. A Trayan Ureiku najął się do
noszenia podkładów. Wtery zrozumiał, że miał rację
Panait, uchodząc stąd. Co dzień przeglądali dokumenty
patrolowi żołnierze.. 2!i nadzorcy zwoływali z rana ludzi
po to, by przez cały dzień nie schodzić pilnowanym
z karku. Często wzdychał Trayan głębokim, ciężkim we
stchnieniem^ Wspominał swoje projekty z zaprzeszłe;
wiosny. I wiedział teraz, że nie ma już nic. Ani zagrody,
ani dwóch krowich ogonów, ani konia. Nie wiedział, czy
ma jeszcze Panaita.
Przychodziły naloty, bombardowania. Włóki się bez
dennie pusty, nużący czas.
Kiedy przyszły upały t'zeciego już dia Trayana wo
jennego iata, kiedy po drogach i ścieżkach zaroiło się od
uciekających, opętanych ludzi, kiedy wreszcie naczelnik
prefektury w Carie - Marę fkończy! ze sobą st załem
w skroń, a jacyś inni, młodzi żołnierze w beretach, odpro
wadzali do aresztów uformowanych w rzędy członków
„gwardii żelaznej“ , — wtedy zaczęła się w jego życtu
wielka zmiana.
Na stacji zbierały się tłumy. Śpiewano dziwne, nie
pokojące, nie śpiewane nigdy przedtem pieśni. Ulice pa
trolowali żołnierze i cywile
Za nasypem kolejowym,
w baraku o znaczonym sześćioramiennymi gwiazdami,
gdzie przedtem u drutemi kolczastymi konało ęodaisnjk«

się, kiedy zestawiano ich razom x
ty n i h itle ro w skim lokajem . W ydawało
się, że nazwisko Céline ■wymazane zo
stało już ha zawsze z k a rt lite ra tu ry
francuskiej.
Tymczasem w ostatnich miesiącach
(w któ ry c h zarysowała się coraz w y 
raźniejsza podejmowana przez w iado
me sfery akcja rehabilitow ania pisa
rzy - kolaboracjonistów w rodzaju
M ontherlanta, de Chateaubrianda, Gio
no, Guehenno, akcja firm ow ana m. inn.
przez znanego pisarza katolickiego
Mauriaca) byliśm y św iadkam i osobli
wego obrazu: Céline zaczyna m im o
wszystko odzywać! się.
Okazało się, że Céline przysłał z w ię
zienia do Paryża swoim znajom ym ro 
dzaj lis tu -u lo tk i w zywając ich do prze
prowadzenia jego re h a b ilita cji. W liś 
cie tym pisze m. inn.: „D ni, któ re spę
dzam w więzieniu, w gruncie rzeczy
upływ ają w kom forcie“ .
Widocznie
k o m fo rt ta k na niego w pływ a, że uw a
ża on za uzasadnione w ystąpić z żąda
niem, aby wreszcie „oceniono jego po
zycję i zasługi“ .
„Ode m nie jednego zależało — p i
sze w ty m „posłaniu“ om awiającym
jego działalność za czasów okupacji—
aby zostać czy też nie zostać „n a jw yż
szym komisarzem do spraw żydow
skich w e
F ra n c ji“ . K oniec końców
takie stanowisko, ta ka pełnia władzy
mogła m nie skusić... Uczciwie ocenia
jąc sytuację obiektyw nie i bez uprze
dzeń uw zględniając w a ru n ki, Żydzi
p o w in n i m i postawić pom nik za to
wszystko zło, którego im nie w yrządzi
łem, chociaż mogłem w yrządzić“ .
Niedawno parysko „Gazette de Let
très“ doniosła, że więzień ukończył
nową książkę „Feeria po raz d ru g i",
któ rą sam uważa za swoje arcydzieło
i któ rą ju ż w y ry w a ją sobie z rą k szwaj
carscy i amerykańscy w ydawcy. W tej
samej gazecie czytam y również, że
pewien profesor am erykański pragnie
zaprosić Celi ie ‘a do Stanów Zjednoczo
nych w celu wygłoszenia odczytów.
Ten „casus Céline“ jest znamien
nym przejawem lubowania się w skan
dalach i zatracania poczucia w łaściw ej
oceny fa k tó w spoza granicy uczciwoś
ci i moralności. Obrona pisarzy-kolaboracjonistów, w b re w stanow isku za
jętem u przez N arodowy K o m ite t Pisa
rz y w czasie okupacji, jest ty lk o jed
nym z dowodów występowania prze
ciw te j sile, k tó ra decydowała o w id
kości F ra n c ji w dniach je j upadku.
L ite ra tu ra francuska stoi dzisiaj oo
raz bardziej pod znakiem lansowania
zw yrodniałych kierunków , zarówno ro

dąlmych, ja k i im portow anych: świad
czy o ty m sława Sartre'a z jego egzÿstencjonalizmem oraz entuzjazmowam owanie się pornograficznym i dzieła
m i, A m erykanina H enry M ille ra . K ie
ru n k i te ochrzczone zostały przez
Jean - R ichard
Blocha,
niedawno
zmarłego świetnego pisarza, działacza
komunistycznego — „czarną lite ra 
tu rą ".
Moda te j rozkładowej, antyhum anistycznej lite ra tu ry znajduje właśnie w
pisarzach komunistach największych
przeciw ników ideowych.
Tak samo
ja k w szelkie próby rehabilitow ania
tych, k tó rzy zdradzili F rancję i spla
m ili się kolaboracjonizmem.
______
A, L.

„T ryb u n a
Wolności“
T Y G O D N IK PPR

wielu męzczyzn, kobiet i dzieci, siedzieli teraz ludzi«
W szaro . zielonych mundurach. Nie mieli brom siły nie
zaprowadzili ładu z bodziaczym nasieniem.
Trayan żywił do nich teraz pogardę i złość. Rzuciwszy
pracę, której nikt od niego już nie wymagał, poszedł db
swego osiema. Nie było go zupełnie. Z ziemi sterczały je
dynie kiKUiy wypalonych kominów, gdzie niegdzie dziwnym
ni© spalono płotów. Nad samym Dunajem
czerniały ^zachowane tam pochylone w jedną stronę suszarnie. Trayan pomacał grunt, roztarl ziemię na dłoni.
Nie, ziemia nie zmieniła się. Taka sama. I majaczące na
Dunaju wyspy tak samo czernieją w dali. Usiadł tuż nad
wodą i patrzał w niebieski nurt. Myślai, że teraz chyba na
pewno powrócą na wyspy ry holowy. Że może znów zacz
nie się ruch po drogach wszystkich trzech brzegów, i że
wtedy trzeba by się wziąć do odbudowy chaty, do siania
kukurydzy. Tak, nie wcześniej.
Od osiedla ku Trayanowi szed! człowiek w mundurze.
Pod słońce _nie widział jego twarzy, choć wpatrywał się
weń uważnie. Dopiero gdy położy! mu na ramieniu reke*
pozna!: Panait.
Siedzieli razem miłczkiem paląc tytoń, mocny do łez
plowdiwski, bułgarski samosiej. Panait wstał. Zeszedł na
sam piasek i z trzcin wyciągną! czóin-o. Zachęcił ojca
gestem. Płynęli długo, omija iąc wartkie wiry, piaszczy
ste mielizny i wynurzone z niskiej wody kępy piasku i gliny
Cienie się wydłużyły i zgęściły, kiedy doszii do niewiel
kiego kopczyka, obrosłego już więdnącą gdzie niegdzie
trawą. Na samym szczycie kopca rósł szerokoliściasty
buro - zielony bodziak o kilku dojrzewających kulach
najeżonych kolcami.
Panait wyją! z torby przygotowaną przed tym wi
docznie, niewielką deszczulkę. Z kieszonki na piersi wy
dobył pomięty papier i ołówek. Pisał na desce zaglądając
do kartki Gdy wstał, zaostrzył nożem doiny koniec deszczidki. Tuz przy samym bodziaku wbił ją w ziemię.
Na tablicy Trayan po dłuższym wpatrywaniu się przesylabizowat słowa'
„Nace Toczew — Bułgar,
Radiwoj Nikic — Serb,
Jan Gawrych — Potok,
Wasile Tulian — Rumun,
Bela Tepes — Cygan.
Żołnierze partyzanckiego plutonu „Bodziak". Poległ] ze
wspólną sprawę".
Zza jugosłowiańskiego brzegu ukazała się smuga dy
m a Zaskrzeczał® rybitwa w zaroślach nabrzeżnych Si
na fala Dunaju pluskała leniwo i wolno. Jak zawsze, gdy
woda jest niska i dopisuje sierpniowa, skwarna pogoda.
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» T R Y B U N A WO L N O Ś C I «
TYGODNIK

PO Ł lfY C Z W O - SPOŁECZNY

J. Kowalewski — Obrady nad planem Marshalla.
J. Kow. — Droga bratniej partii.
Z. Kratko — Trzy zjazdy Związkowe.
B. Dudziński — Ich 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 Antoine?!

Z tygodnia na tydzień — Z całego kraju — Ruch robotmczy
zagranicą — Na widowni międzynarodowej — Kolumna kul
turalno • literacka — Z życia partii — Sport tygodnia.
i
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Centrala Rybna Sp. z o.o.
O DDZIAŁ MORSKI
poleca po cenach najniższych:
morskie i słodkowodne, świeże, wędzone,
solone, mrożone, konserwy, śledzie solone

"

Sprzedaż hurtowa:
Dział Handlowy — Gdynia, Świętojańska 23,

telefony: 265—95, 268—50, 265—94, 270—52.
Dział Przetwórstwa, tel. 267—00.
Sprzedaż półhurtowa i detaliczna:
Sklepy:
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr

1
2
3
4
5
8

—
—
—
—
—
—

Gdynia, nl. Świętojańska N r 71, tel. 217—98.
Gdynia, Hala Rybna, kiosk N r 13, tel. 283—97.
Gdańsk, Hala Rybna, kiosk N r 3.
Sopot, Stalina 724.
Gdynia, Świętojańska 41.
Gdańsk—Wrzeszcz, Rynek.

Agentury:
Słupsk, Łeba, Darłowo, Elbląg 1 Kołobrzeg.
z a k ł a d y

r y b n e

Magasyn:

T,

SOPOT,

ul. STALINA 834, 834a

Gdynia — ul. Hrynłewtcklego.
Sopot — ul. Rtsijsa 834, 834».
Nowy Port - «AKTU»".
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PRZETARG NIEOGRANICZONY

Stoisko Państwowego Przemy
słu Metalowego zajmuje w głów
nej hali wystawowej najwięcej
miejsca. Mieści się ono tuż na
przeciw stoiska Przemysłu Hutni
czego, z którym tak ściśle jest
związana produkcja
metalowa.
Zresztą cała Wystawa stoi pod
znakiem żelaza.
W rekordowo krótkim czasie po
wstał na Ziemiach Odzyskanych,
nowy polski przemysł metalowy.
Przegląd imponującej pracy tego
przemysłu daje nam obecna wy
stawa.
Wszystkie najważniejsze działy
przemysłu metalowego dają tu po
kaz swej wytwórczości. Przemysł
taboru i sprzętu kolejowego wy
stawił model węglarki w skali
1 : 1 0 , wykonany przez Państwo
wą Fabrykę Wagonów we Wroc
ławiu. Tuż obok ilustruje pracę
tej fabryki 9 dużych fotografii
oraz wykresy.
Zaodrzańskie Zakłady Budowy
Mostów i Wagonów w Zielonej
Górze skonstruowały miniaturowy
model Wagonu-cysterny. Oryginał
tej cysterny, której ładowność wy.
-nosi 22,000 kg umieszczony jest
na odrębnym stoisku na wolnym
powietrzu. Z tejże samej fabryki
pochodzi wagon-lodownia. Biało
lakierowany, wagi 17 ton — ła
downość jego 11 ton, nośność
13.000 kg. Na tymże stoisku jest
„6 — tysięczny wagon - węg'ar
ka“. Wykonują je Państwowe Fa
bryki Wagonów we Wrocławiu i
Zielonej Górze. Węglarki te umożli-wiły rozwiązanie problemu
dostaw węglowych i materiału bu
dowlanego. Wyżej wspomniane
fabryki taboru kolejowego wyko
nują ponadto luksusowe nowoczsne wagony osobowe, parowozy
dla pociągów osobowych i cięża

rowych, wagony i parowozy wą
skotorowe, cysterny wąskotoro
we, podnośniki, odlewy itd. To, że
dziś podróżujemy coraz przyjem
niej i wygodniej jest właśnie w
dużej mierze zasługą fabryk na
Ziemiach Odzyskanych.
K U LTYW A TO R Y I PIELNIKI
11 fabryk maszyn rolniczych na
Ziemiach Odzyskanych zajęło ob
szerne stoisko na dziedzińcu In
stytutu Geologicznego zewnątrz
hali. Fabryka „Pionier“ w Strzel
cu Opolskim, fabryka „Siew“ w
Zawidowie, fabryka maszyn rol
niczych w Zielonej Gó-rze, w Ba
bicach koło Jeleniej Góry, fabry
ka pługów w Berlinku i inne, da
ły tu pokaz swej pionierskiej pra
cy w postaci pługów ręcznych,
konnych i ciągnikowych, maszyn
do ro-zsiewania nawozu sztuczne
go, pielników, mlocarni zwykłych
i parowych, ram podo-rywkowych,
kultywatorów, kieratów, wialni,
sieczkarni itp.
Tysiące udoskonalonych, prak
tycznych maszyn i narzędzi rolni
czych już dziś o-ddaj-e nieocenione
usługi naszym rolnikom na Zie
miach Odzyskanych. Niektóre ty
py narzędzi i maszyn rolniczych
wystawione zostały w hali głó
wnej. Widzimy tu pielnik trzy
rzędowy, pług ręczny, maszyny do
rozsiewania nawozu sztucznego
i inne.
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SAMOPOMOC CHŁOPSKA

W Y D Z IA Ł BUDO W LANY:
1. Opracowywanie planów 1 projektów budownictwa wiejskiego,
2. prowadzenie robót budowlanych w zakresie nowoczesnego bu
downictwa wiejskiego,
3. poradnictwo techniczne l organizacyjne w zakresie planowania
1 wykonywania budownictwa wiejskiego,
4. szkolenie wykonawców i instruktorów budownictwa wiejskiego.
W Y D Z IA Ł W YTW O R N I M A TER IA ŁÓ W BUDOW LANYCH:
1. organizacja 1 prowadzenie wytwórni materiałów budowlanych.
2. poradnictwo techniczne ł organizacyjne w zakresie planowania,
organizacji i prowadzenia wytwórni materiałów budowl.
W Y D Z IA Ł HANDLO W Y:
Dostawa wszelkiego rodzaju materiałów budowlanych: — bezpo
średnio w ładunkach wagonowych
l w mniejszych
ilościach
z własnych składów.
1525

0 G Ł 0 S ZE N I A
DROBNE
B R Y L A N T Y - biżuteria - złoto srebro — zegarki. — Kupno — Sprze
daż Nowy Świat 48 Nowak.
4688
M A S Z Y N Y biurowe, mechaniczne war
sztaty napraw y, Jan Jaworski, Warsza
wa, Chm ielna 26, tel. 88 330.
1316

FOTOGRAFIE nagrobkowe (porcela
nowe) w ykonyw a „E l-C ha-Film ", Je
rozolimskie 27. Prow incję In fo rm u je
m y listownie.
1296

W Ł O O Z IM IE R Z

a<fczerrfe lekarskie o stanie zdrowia.
a n S
- . P rzyj§ci na Kadrowy Uniwersytet Ludowy zostaną
^ 7 ! - , ° ? ! ? ! telegraficznie o terminie rozpoczęcia kursu.
G *owny Z. S .Ch. ia-pewnia uczestnikom kursu:
)
rot kosztów podróży od miejsca zamieszkania do Wał*
Sfawy i z powrotem;
n ^ f ,!lną.nauk? i utrzymanie;
P r r v W i u r l o p u do pracy w U. L\
rzyjęci kandydaci winni zaopatrzyć s*ę w dwie zmiany bte*
hzny i przybory do mycia.
1495

„Szpulkę“ z nawiniętą liną ko
palnianą — oglądamy na dziedzin
cu. Waży ona 15.000 kg, wytrzy
małość liny wynosi 319.300 kg, a
jej przekrój 65 mm.
Klamki,
okucia
budowlane,
zamki itp. dostarczyła fabryka
okuć w Bystrzycy Górnej, śruby
ni ty, kute i czarne narzędzia —
wrocławska fabryka „Archimedes“ . Ramowa piła motorowa po
chodzi z wrocławskiej fabryki
obrabiarek d. „Walden“, zaś wier
tarki z fabryki obrabiarek w Gdań
sku.
Niesposób tutaj opisać dalszych
setek najrozmaitszych ekspona
tów, które wystawiły tu fabryki
przemysłu metalowego na Zie
miach Odzyskanych. O ich pracy,
rozmachu i panach informują nas
liczne tablice z wykresami.
Na pozór suche to cyfry, ale ileż
one mówią! Ileż wysiłku mózgów
i rąk naszych najlepszych pionie
rów mieści się w tych cyfrach!
Z wykresów dowiadujemy się,
że w grudniu 1945 r. zatrudniał
przemysł metalowy na Z. O. —
7.162 osoby, w roku 1946 —
20.908. Z końcem tego roku doj
dzie
liczba
pracowników do
27.000, zaś w roku 1949 do
45.0*30.
Do końca br. wykonać mamy łta
Ziemiach Odzyskanych 137 ten
drów, 7.000 węglarek, 400 cy
stern, 50 wagonów osobowych,
40 turbin wodnych. 8.250 ton odle
wów, 250 ton naczyń emaliowa
nych, 5.600 ton gwoździ, 3.100
ton lin, 8.500 pługów, 9.500 bron,
6.100 ton konstrukcji żelaznych,
640 aparatów gorzelniczych i cu
krowniczych, tysiące kopaczek,
sieczkarń, wialni, młocarń, setki
ciężkich obrabiarek do metali i
drzewa, kieratów, setki ton opako
wań blaszanych itd. itp.
A wszystko to wytwarzamy
ściśle wedle Planu Trzyletniego w
dziesiątkach fabryk na Ziemiach
Odzyskanych, które niedawno temu objęliśmy w stanie zniszczo
nym, bez maszyn, urządzeń i su
rowca.
D r Jerzy Kowalski

na dostawę:
200.— kg laku
30.000.— sztuk kalki maszynowej czarnej format normalny.
Oferty należy składać w Biurze Przepustek przy ul. Koszykowej
Nr 10 do dnia 14 lipca br.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 lipca br. o godz. 12. W y
dział Administracyjno-Gospodarczy Ministerstwa Bezpieczeństwa
Publicznego zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferenta
oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn i ponoszenia
jakichkolwiek odszkodowań.
nr 1527.

SOKORSKI

„SPRAWY RUCHU ZAWODOWEGO ’

t n ^ rZą<^ Gi°wny Z

3) Zaświadczenie o posiadanych kwalifikacjach naukowych
lub zawodowych;
v Referencje organizacji społecznych, kulturalnych lub ooti« ^nych;
^
; ^obowiązanie do co najmniej rocznej pracy we wskazanym
Uniwersytecie Ludowym — po pomyślnym ukończeniu

„SZPULKA" W AGI 320 TON

PBZETABG NIEOGRANICZONY

UNIW ERSYTETÓW LUDO W YCH
szkolących działaczy Związku Samopomocy Chłopskiej .

2) Własnoręcznie napisany życiorys;

nierskiej fabryki ujęta została W
wysoce artystycznym
albumie,
którego, grzbiet zdobią litery odia
ne z aluminium.
Przemysł wyrobów z blachy
wystawił rozmaite typy latarek,
praktyczną i tanią kuchenkę gazo
wą „Jawor“, opakowania blasza
ne i puszki na konserwy, na które
mamy dziesiątki ofert z zagranicy.
Gwoździe od najmniejszych do
największych, podkowy i teksy,
wytwarza walcownia drutu W
Gliwicach, liny — fabryka w Karbiu k. Bytomia.

Wydział Administracyjno-Gospodarczy Ministerstwa Bezpieczeń
stwa Publicznego ogłasza

w ychow aw ców

s Ch.; zgodnie z uchwałą plenum z dn. 30.V.
1947 r. organizuje ’ /akacyjny Kadrowy Uniwersytet Ludowy dla
nauczycieli szkół powszechnych, względnie osób z równorzędnym
wykształceniem. Czas trwania kursu łącznie z praktycznymi za
jęciami — 3 mieś.
Prawdopodobna data rozpoczęcia kursu — 20 lipca br. Kurs
odbędzie się w Zalesiu pod- Warszawą. Kandydaci i kandydatki
pragnący ukonczyc powyższy kurs, a następnie uzyskać urlop
płatny na czas trwania pracy w Uniwersytecie Ludowym, zechcą
nadesłać do Zarządu Głównego Z. S. Ch. — Wydział Kultury
Wsi — Warszawa, pi. Starynkiewicza 7, w terminie do dnia
15.VII. br. następujące dokumenty:
1) Podanie o przyjęcie na kurs z dokładnym adresem zamie
szkania;

ROCZNE ZEGARY
Największa w Europie Fabryka
Wodomierzy we Wrocławiu
wy
stawiła przekroje wodomierzy róż
nych typów. Wodomierze te uzy
skały na wystawach krajowych i
zagranicznych zeslużone uznanie i
są już dziś przedmiotem naszego
eksportu.
Fabryka zegarów w Świebodzi
cach wystawiła precyzyjne zegary
roczne i czternastodniowe. Jeden
z nich opatrzony kartką: „pre
mia“. Wylosuje go jakiś szczęśli
wiec, biorący udział w konkursie.
Taka sama kartka wisi na boga
to niklowanym rowerze, na stoi
sku Zjednoczenia Przemyślu Moto
ryzacyjnego. Tuż obok wzbudza
szczególne zainteresowanie nowy
typ roweru „Jradam“. Ramy pła
skie, lżejszy, tańszy niż rower nor
malny, a przy tym dobrze resoro
wany, co gwarantuje dłuższy ży
wot tego popularnego wehikułu
dla szerokich rzesz. Polski moto
cykl „Sokół“ 125 ccm rozwija
szybkość do 80 km. Od jesieni br.
rozpocznie się masowa produk
cja tych „Sokołów*.
Przemysł kotlarski
wystawił
pompę motorową i aparaturę che
młczną (fabryka w Świdnicy).
Aparatura do destylacji rabryki
da win. Qiussek i Gepert lśni się
mosiądzem. Sprężarka fabryki d.
Frams szczególnie zaciekawia fa
chowców.

W

Huna tiitib niziatlaiaca rei; zwiaUtw lawoJonych
k ie r o w n ik ó w

Jeleniej Górze tyle szkła optyczne
go, że pokrywa ono w zupełności
zapotrzebowanie nasze, a nadto w
bieżącym roku eksportujemy 76
ton.

Bardzo
ciekawy jest pokaz
produkcji przemysłu precyzyjnooptycznego: s-oczewski, zwiercia
dła episkopowe, chłodnice Liebiga, szkło optyczne w blokach i
n-ief-ormowane, rurki, bryły szkła
surowego, wyroby ze szkła tech ŻELIW NE SEGM ENTY DLA T U 
nicznego — oto produkcja, której
NELÓW M ETRA
nie mieliśmy w Polsce przedwirzePrzemysł maszynowy na Zie
śniowej. Dziś produkujemy już w
miach Odzyskanych wystawił mo
d©l szybu, pompy ręczne i motoro
we, manometry rozmaitego typu
\ wielkości wierniki do pomp od
środkowych.
SPÓŁDZIELNIA BUDOW NICTW A WIEJSKIEGO
Szeroki jest wachlarz produkcji
przemysłu odlewniczego. Między
innymi jest tu model kolejki pod
■ odpow. udziałami
ziemnej „metro“, której ocembro
CENTRALA: W a rn a » » , ul. Grójecka 12/14, (cl. 8-83-77, 8-33-90,
wanie budowane jest z segmentów
skrót telegraficzny „Esbewusam".
żeliwnych, odlewanych w naj
O D D Z IA Ł Y : Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Kielce,
większej polskiej odlewni, w No
Krakńw, Lublin, Łódł,
Olsztyn,
Poznań,
Rzeszów,
wej Soli n. Odrą. Historia tej pioSzczecin, Warszawa i Wrocław.

Państwowa Wytwórnia
Papierów Wartościowych Oddz.
w W-wie, ul. Sanguszki 1 ogłasza przetarg nieograniczony na:
1. Odgruzowani© budynku dyrekcyjnego,
2. Ustawienie parkanu żelaznego.
3. Remont wewnętrzny 3-ch boksów garażowych na terenie
i własnym.
.
■
Bliższe informacje oraz podkładki pfzetafgówe otrzymać moż
na w biurze kierownictwa budowy w godz. 13 — 15.
Oferty w zalakowanych kopertach bez znaku firmy z napisem
„Oferta na odgruzowanie budynku dyrekcyjnego",
„Na wykonanie parkanu",
„Na remont garażu“,
składać należy do dnia 11 lipca br. do godz. 12-tej w Dyrekcji
Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie,
ul. Sanguszki 1 wejście od ul. Zakroczymskiej.
Otwarcie kopert nastąpi o godz. 13-tej.
Do oferty należy dołączyć:
1. Pokwitowanie kasy r-ku żyrowego w Naród. B-ku Polskim
Oddz. w W-wie, na wpłacone wadium przetargowe w wy
sokości 2°./o sumy oferowanej względnie dowód zwolnienia
od obowiązku wpłacenia wadium, lub list gwarancyjny na
takąż sumę, wydany przez Instytucję Bankową.
2. Odpis świadectwa przemysłowego upoważniającego do
przeprowadzenia robót budowlanych.
Dyrekcja Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych za
strzegą sobie prawo dowolnego wyboru oferenta, bez względu
na wynik przetargu oraz prawo uznania, że przetarg nie dal wy, U’
również prawo zwiększania lub zmniejszania ilości wy
konania robót.
1528
kandydaci na

' zegarów

Na wystawie „Przemysł Ziem Odzyskanych*

przynosi w numerze 21 (129)»

SJi

Od gwoździ do

^

cena

zł 90

Do nabycia we wszystkich księgarniach.

150

************************ E************0 *

ZARZĄD OKRĘGOWY PAŃSTW OW YCH NIERUCHOM OŚCI
ZIE M SK IC H w Warszawie ul. Nowogrodzka 4 m. 10

S

przyjmuje większą ilość

Wyszkolonych traktorzystów lub szoferów (kierowców samocho
dowych) z prawem jazdy — na traktory amerykański©.
Bliższych Informacji udziela Inspektorat Mechanizacji Zarzą
du Okręgowego, codzienni© od godz. 8 — 15, pokój nr 9

1531
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C e n tra la Handlowa
Państwowego Zjednoczenia Przemysłu Drożdżowego
pódl. Min. Przemysłu I Handlu
Warszawa, ul. Kazimierzowska 77, te l 8-63-31

Dostarcza:

DROŻDŻE PLASOW ANE
DROŻDŻE PASTEW NE
EKSTRAKT D RO ŻDŻO W Y B -Y ITA M

■ pośrednictwem Rejonowych Biur Sprzedały:
W ARSZAWA, Marszałkowsko 0S, KRAKÓW , Grodzka 44, POZNAN,
48 a, KATO W ICE, Wawelska I , TCZEW, Za Dworcem 3.

is r

am

Ogłoszenie o przetargu
Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych we Wrocławiu oglaaza przetarg
la dostawy:
1. Temionów, szaf do zapasu biletów, kasetek żelaznych do pieniłaty
2. Wózków bagażowych i teczek magazynowych.
3. Komposterów biletowych, szczypiec biletowych rewizyjnych, plombownle 1 datowników metalowych.
4. Woreczków brezentowych 1 worków brezentowych dużych.
5. Pędzli do pisania i szczotek do smołowania.
6. Masy kablowej, grafitu w kawałkach 1 w proszku, liczników elek
trycznych.
7. Świdrów do drzewa, kamieniarskich i do metaU.
8. Latarek konduktorskich karbidowych.
Szczegółowe wykazy materiałów i przedmiotów można otrzymać w W y
dziale Zasobów — pokój N r 393 D.O.K.P. Wrocław, osobiście lub pocztą.
Oferty w zalakowanych kopertach z napisem „Oferta na przetarg nie
ograniczony N r V/2/2/47“ należy składać do dnia 76 lipca 1947 r. do skrzyn
ki, umieszczonej w gmachu D.O.K.P. Wrocław na parterze obok pokoju
informatora lub nadesłać poczte, do D.O.K.P. Wrocław — Wydział Zasobów.
Na zabezpieczenie oferty należy złożyć w kasie D.O.K.P. Wrocław, lub
w miejscowych kasach PKP wadium w wysokości 1% oferowanej sumy.
Otwnrcie ofert nastąpi w dniu 28 lipca 1947 r. o godz. 12.30 w Wydziale
Zasobów, pokój n r 303.
Dyrekcja zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferenta, albo unie
ważnienia przetargu bez podania przyczyn oraz ponoszenia jakichkolwiek
odszkodowań.
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Igła wywiera ciśnienie 10.000 atmosfer
Jaka jest
Posługujemy się p rzy praey nożem,
p iłą , m łotkiem ; kroim y, ■wiercimy, p iłu
jem y na warsztatach rozmaite materia
ły . W tego rodzaju praey biorą udział
stosunkowo nieznaczne siły w porówna
niu z tym i, jakie daje nam do dyspozy
c ji technika.
Weźmy np. samolot. Może on za
brać 78 ton. Własna jego waga wynosi
39 ton. Cztery m otory o sile 3.000 koni
unoszą ten ciężar w powietrzu na prze
strzeni tysięey kilometrów. Cóż w po
równaniu z tym znaczy siła naszych
rąk?
Z A P R Z Ę G O T Y S IĄ C A C H K O N I

ręki przy codziennych zajęciach?
musi wydawać się siła, którą
my wywrzęć rękami.

p o tra fi — W tedy siła uderzenia młotka równać
się będzie ju ż nie stu ale kilkuset kilo 
A jednak m ylim y się, nie doceniając gramom.
Przypuśćmy, że płaszczyzna ostrza
rozmiarów siły, zużytej podczas pracy.
K ie d y wbijamy? np. igłę w karton, to gwoździa wynosi 1/1000 cm kw.. W mo
ostrze je j wywiera ciśnienie ...10 tysię mencie uderzenia zatem ostrze gwoździa
przekazuje ciśnienie równe setkom ty
cy atmosfer...
sięey kilometrów na 1 em kw., to zna
W ydaje się to nieprawdopodobne. A
czy równe setkom tysięcy atmosfer.
przecież proste obliczenie rozwiewa wąt
Jest to k ilk a razy więcej, niż ciśnienie;
pliwości. Ciśnienie, które wywieramy na
gazów prochu w czasie wystrzału arty
igłę, wynosi nie m niej, niż 1 kg, ponie
łeryjskiego.
waż powierzchnia ostrza ig ły wynosi
Oczywiście, kiedy w bijam y gwóźdź w
1/100 m ilim etra kwadratowego czyli
ścianę, ciśnienie wywierane przez jego
1/10000 cm kw. Przeliczenie ciśnienia,
ostrze jest ju ż mniejsze od wyliczonej
wywieranego na cały cm kw, daje w re
siły: znaczna bowiem część siły uderze
zultacie 10 tys. atmosfer.
nia idzie na spłaszczenie głów ki gwoź
dzia, na pokonanie oporu i tarcia przy
D LAC ZEG O NÓŻ T N IE
Tym się właśnie tłumaczy, dlaczego wchodzeniu gwoździa w ścianę, na roz
ostry nóż i igła tną i k łu ją lepiej, niż grzanie gwoździa,

Nierzadko obecnie spotykamy tu rb i
n y elektryczne o mocy 100 tys. K w . No
woczesna lokomotywa posiada siłę 2.360
koni mechanicznych. Gdybyśmy wyo
b ra zili sobie tę liczbę koni, idących w
tępe: im mniejsza bowiem powierzch
zaprzęgu, to rozciągałby się on na prze nia, na którą ciśniemy, tym większa
strzeni 2,5 km. Zaprzęg zaś odpowia przypada na nią siła.
dający sile tu rb in y musiałby liczyć 13G
Jeszcze większe ciśnienie, niż ostrze
tys. koni.
ig ły, wywiera koniec gwoździa, po któ
Siła, z którą para ciśnie na ściany ko rego główce uderzamy młotkiem. Le
tła, jest ogromna: dochodzi ona nie żący młotek, ważący np. 1 kg, ciśnie z
kiedy do 120 atmosfer (atmosferą na siłą 1 kg. M łotek jednak podniesiony
zywamy w technice ciśnienie 1 kg na 1 na ćwierć metra i opuszczony swobod
em k w ). W ten sposób w niektórych pa nie zwiększa swoją siłę sto razy. In n y 
rowozach ciśnienie dochodzi do 120 m i słoioy oznacza to, że na główkę gwoź
k g 'l cm kw. Siła naprawdę niezwykła. dzia spadła siła równa stu kilogramom.
Jak nieznaczna w porównaniu z nią A jeżeli podmesiemyłmłotek wyżej i uderzenie zwiększymy siłą naszej ręki?
RO BOTNICZY PRZEGLĄD
GOSPODARCZY

Ukazał się numer 6 — 1947 r.
Trzy elementy ustroju
K. Witaszewski: Związki zawodo
we wobec sytuacji gospodarczej.
L. Motyka W walce o pokój i de
mokrację.
W, Sokorski: Oblicze ruchu zawo
dowego.
A. Kurylewicz: Wytyczne organi
zacyjne.
G. Moska lenko: Rola związków za
wodowych w regulowaniu warun
ków pracy robotników i pracowni
ków.
W. Mamrotowa: Opieka nad maciersyństwem a ubezpieczenia spo,
-Aeezne.
Przeglądy:
Na froncie odbudowy: M. K-k Za-

gadniem'« inwestycji , morskich —
Ruch związkowy w
Polsce: W.
Wroński:
Po
roku działalności
związków twórczych i od tw ór.
czych — Plenarna obrady KCZZ
—
Z życia organizacyjnego —
Światowy
ruch
związkowy: K.
Szczerba: O ruchu zawodowym w
St. Zj. Ameryki — M. Ziemski:
Metamorfozy niemieckich zw. zaw.
— Przegląd gospodarczy: Cz. Ku
likowski: W pełni wiosny 1947 r.
(c) ,,Społem“ w roku 1946 — A.
Kadnszkiewks: Koncepcje WaEace‘a — W. Keller — Tajemnice naj
większego koncernu
III
Rzeszy
przed sądem — Czasopisma zwląz.
kowe — Fakty i dokumenty. Re
zolucje Plenum KC ZZ.
Cena zl 30.
Adres Redakcji i Administracji:
Warszawa, Al. Przyjaciół 9. P.R.O,
N r 1-1055 Warszawa
1473

GW ÓDŹDŹ M A S IŁ Ę W IĘ K S Z Ą
N IŻ P O C IS K ?

je sile, jaką posiadają maszyny, będą
ce najwyższym osiągnięciem techniki.
Nie należy oczywiście zapominać, że mi
mo takich rezultatów, wyrażających się
w setkach tysięcy atmosfer, siła rąk ludz
kich nie w ytrzym uje porównania z ma
szynami. Tak wielkie ciśnienia uzysku
jemy bowiem tylko na kró tki moment
i na przestrzeni zaledwie ułamka m ili
metra, podczas gdy w maszynach te
same ciśnienia wywierane są przez czas
dłuższy na przestrzeniach bez porówna
nia większych.

V I
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Finał Wimbledonu rozegrany

Jack

K ram er z w y c ę z c ą

Finał gry pojedynczej mężczyzn w
tegorocznym turnieju wimbledońskim
został już rozegrany. Mistrzostwo zdo
był, jak byio zresztą do przewidzenia,
Amerykanin Jack Kramer, bijąc w fi
nale swego rodaka Toma Browna 6.T,
6:3, 6:2. Na finale obecny był król i
królowa oraz członkowie rodziny.
W rozegranym obecnie turnieju „po
cieszenia“ , J. Jędrzejowska wygrała w

Wulasiewiczówna
jeszcze biega
NOWY JORK (obsl. wD.
Stanisława Walasiewiczówna, zgłosiła
swój udział w lekkoatletyczmych mi
strzostwach Ameryki, które rozegrane
będą w 'San - Antonio. Walasiewic zówna będzie broniła swego tytułu w biegu
na 200 m i w skoku w dal, jak również
startowała w biegu na 100 m.

oto hasło młodzieży jugosławiańskiej

I

Święto Kultury Fizyczne]

Młodzież uwielbia swego marszałka.
W pracy młodzieży widać jednolitość kie
runku, która przejawia się przede wszyst
kim,-w ochotniczej pracy nad odbudową
zniszczonego kfaju. Młodzież Jugosławii
widzi przed sobą trzy cele: naukę, pra
gnienie podniesienia pozośmu w. f. i pra
cę nad odbudową kraju. Te trzy cele są
konsekwentnie przeprowadzane z niezwy
kłym entuzjazmem. Dlatego Jugosławia
odbudowuje się b. szybko, a praca mło
dzieży jest w tej odbudowie głównym
twórczym czynnikiem.
Sam zlot pod każdym względem w y

padł doskonale. Przyjmowani byliśmy z
niezwykłą serdecznością, (oprócz nas by
ły delegacje: francuska, czeska, bułgar
ska, albańska i rumuńska). W całości
programu widzieliśmy pokazy najrozma
itszych dziedzin sportu, świadczących o
tym, że w. f. i sport w Jugosławii rozwi
ja się bardzo szybko i już w niedale
kiej przyszłości państwo to zajmie w
sporcie jedno z czołowych- miejsc W Eu
ropie".
M jr Czarnik zakontraktował na. Sier
pień piłkarzy i koszykarzy „Partyzanta“ ,
którzy przyjadą do nas na kilka meczów.

Biernacki-mistrzem Ziem Odzyskanych
w walce francuskiej
W ostatnim dniu turnieju walk zapaśni
czych o mistrzostwo Ziem Odzyskanych
walczyło 3 najlepszych zapaśników, nale
żących do najwybitniejszej klasy eui*opejskiej;
■1 ■»
- ,
Biernacki (Warszawa),
Skrobisz (Łódź), -

j

Biernacki natomiast walczył bardzo
przezornie i metodycznie. Jego klasa spot
kala się z wielkim uznaniem ze strony
licznie zebranej publiczności, która entu
zjastycznie , ,óWaski\B$a,-. ząrąwno zwy
cięzców, jak i pokonanego.

Na, usprawiedliwienie Skrobisza należy
nadmienić, że było to drugie spotkanie
W 'pierwszej' wafce cfiampiót]' ISufopy tego wieczora, co mogło być również
Wschodniej, Gromoff został pokonany w przyczyną przegranej, walki z Biernac
11 minucie przez wicemistrza Europy, kim.
(R)
Skrobisza.
Druga welka. która, trwała 65 minut,
zakończyła się zwycięstwem byłego mi
strza Europy, Biernackiego (Warszawa)
nad Skrobiszem (Łódź).
Można śmiało powiedzieć, że od kilku
nastu lat, tj. od śmierci mistrza Polski,
Teodora Stekkera, nie widziano w kraju
tak czystej i zawziętej walki. Wysoki
poziom techniczny zapaśników, którzy
astosowaii wszystkie chwyty repertuaru
walki francuskiej wykazał, że są oni naj
lepszymi zapaśnikami Polski i w zupełno
ści zasłużyli na zdobycie pierwszego i dni
giego miejsca w turnieju Ziem Odzyska
Takie miano przysądzone zostało nowej gwieździe film ow ej, która zabłysła na nych.
Skrobisz, który w -pierwszych 30 minii
firmamencie Hollywoodu, Bicie H a yw orth. Czy ocena ta jest słuszna, można
tacii atakował, nie zdołał pomimo wiel
Zakochany włamywacz
przekonać się na zdjęciu, które pokazuje K itę H ayw orth przy kieliszku szam kiego wysiłku pokonać znakomitego prze
pana po 'wywiadzie, udzielonym, ‘d ziennikarzom francuskim W Paryżu
civ.iika.
Rys, Jan Lenica

SYNAMERYK!
Zesztywniał: drzwi aię otworzyły. Zjawiła
się w nich dziewczyna, za nią szedł młody czło
wiek. Podeszli do wozu, ale zamiast usiąść na
paradnych miejscach, stanęli przy nim.
— Patrz, Bigger, to jest Jan. Janie to Bigger
Thomas.
Jan z szerokim uśmiechem wyciągnął otwar
tą dłoń, a Bigger po raz drugi zesztywniał ze
strachu.
— Jak się masz, Bigger.
Bigger nie puszczał kierownicy, nie śmiąc do
tknąć ręki białego człowieka.
— Dziękuję — szepnął.
Jan ciągle trzym ał wyciągniętą rękę, ręka
Biggera wyciągnęła się sama i zawisła w po
wietrzu.
— Dawaj rękę — powiedział Jan.
Bigger ośmielił się wreszcie, otwierając w
zdumieniu usta. Poczuł, ja k palce Jana zaciska
ją się na jego własnych. Chciał wysunąć rękę,
ale Jan trzymał ją mocno choć uśmiechem.
— Możemy się bliżej zapoznać — powiedział
— jestem przyjacielem Mary.
— Tali, panie — wymamrotał.
— Prz~ede wszystkim — powiedział Jan, sta
wiając nogę na stopniu — proszę do mnie nie

—

¡i

RICHARD WRIGHT
PRZEKKAD

Nauka-Odbudowa-Sport

ŁOSI

Jeżeli jednak weźmiemy gwóźdź z
bardzo twardego materiału, oprzemy
go o stalowrą płytę i uderzymy m łot
kiem, wtedy ostrze gwoździa rzeczywiś
cie wywiera ciśnienie setek tysięey at
mosfer. Tylko dzięki tej właśnie sile ci
Z Jugosławii wróciła polska delegacja
śnienia możliwe jest przebijanie nawet
sportowa,
która była zaproszona na wiel
stali p rzy pomocy gwoździa i młotka,
czego nie zawsze zdolne są dokonać np. kie święto kultury fizycznej w Belgra
dzie w dniu 22 ub. m.
pociski.
M jr Czarnik, — uczestnik delegacji,
Z tego widać, że p rzy najprostszych
zapytany przez naszego wspóipracown.ka
zajęciach siła naszych rą k nie ustępu o swe wrażenie z pobytu w bratniej Ju
gosławii, oświadczy) m. in.
„25.000 młodzieży obojga pici zaimpo
nowały nam swą postawą. Podobnej ma
nifestacji .zdrowia i żywotności nie w i
działem. Defiladę przyjmował marsza
półfinale z Angielką David 7:5. 6:0. W łek Tito, na którego cześć nie ustawały
LONDYN (obsl. wł.).
potężne i żywiołowe manifestacje, świad
Największa rozgrywka o prymat w drugim półfinale Blair (Anglia) pokona
czące o jego niezwykłej popularności.
la
Doltscheli
(Austria)
7:5,
6:4.
tzw. „białym sporcie“ zbliża się ku koń
cowi. Niebawem zostaną proklamowani
mistrze i mistrzynie kortu. Ostatnie wia
Najpiękniejsza kobieta świata
domości z Londynu donoszą o ostatecz
nym wyniku w konkurencji męskiej.
Zainteresowanie
publiczności — ogro
mne. Pomimo niesamowitego upału su
ną ku Wimhledonowi od rana nieprze
rwane sznury wozów z entuzjastami te
nisa.

&

D efilada młodzieży jugosłowiańskiej podczas Święta K u ltu ry Fizycznej
w Belgradzie

WAN

mówić „panie". Będę ci m ówił Bigger, a ty do
mnie Janie. Tak będzie lepiej.
— Co o tym myślisz?
Bigger nie odpowiadał. M ary uśmiechała się.
Jan ciągle trzymał jego rękę a Bigger wykrę
cił się w ten sposób, żeby oprócz jego postaci
obejmować też wzrokiem ulicę. Słyszał, jak Ma
ry śmiała się cicho.
— Wszystko w porządku, Bigger — mówiła
— Jan naprawdę tak myśli.
Zapłonął nagłym gniewem. Czego chce tą
diablica? Czemu wyśmiewa się z niego? Czemu
się z nim drażnią, co im zrobił? Tak, wszystko
jest możliwe z takim i ludźmi. Ześrodkował się
cały w uwadze. Desperacko próbował ich zro
zumieć. Czuł się głupio, siedząc tak za kierow
nicą, z ręką w dłoni białego człowieka. Co po
myślą przechodnie? B ył Murzynem, a tacy, jak
Jan sprawili, że nie mógł o tym zapomnieć.
Czyż biali nie gardzą czarnymi? Więc czemu
Jan tak z nim postępował? I czemu Mary stoi
tuż, a oczy je j błyszczą? Co z tego może w yni
knąć? A może nie gardzą nim? Ale i tak na
trząsają się z jego czarnej skóry, jedno uśmie
chając się, a drugie potrząsając jego ręką. Po
czuł, ze nigdy już nie będzie swobodny, wie

czysta hańba przywiązana była do jego czarnej
skóry.
Poczuł się przezroczysty, nagi; czuł, że ten
biały najpierw doprowadził go do tego
stanu a teraz patrzy na niego i śmieje się. W
tej chw ili poczuł do M ary i Jana nienawiść
ciemną, zimną, ledwo uświadomioną.
— Przejedźmy się — powiedział wreszcie
Jan, puszczając jego rękę i otwierając drzwi
czki samochodu.
Bigger spojrzał na Mary. Podeszła do niego
i dotknęła jego ramienia.
— W porządku, Bigger — powiedziała.
Opadł na siedzenie i gotował się do jazdy, ale
Jan powstrzymał go.
— Nie, zamień się ze mną na miejsca.
Wysunął się, a Jan zajął jego miejsce. Ciągle
czuł dotknięcie jego dłoni, jakby ono zostawi
ło niezniszczalny ślad.
— Posuń się, Bigger.
Przysunął się do Jana. Mary wślizgnęła się
koło niego zamykając za sobą drzwiczki. Sie
dział więc między białym i, jak wśród wyso
kich ścian. Nigdy w życiu nie siedział tak b li
sko białej kobiety. Poczuł zapach je j włosów,
jej łokieć uciskał go delikatnie. Jan prowadził
wóz ku Outer Drive zręcznie wym ijając naj
większy ruch. Teraz m knęli wzdłuż jeziora, któ
re rozlewało się szerokim prześci sradłem drze
miącej wody. Niebo ciężkie było od chmur, nio
sących śnieg, w iatr dął potężnie.
— Piękna noc — rzekła.
— O Boże, tak — powiedział Jan.
Bigger słuchał tonu ich głosów, dziwnego
akcentu, okrągłych zdań, które tak łatwo rwa
ły im się z warg.
— Co za niebo.
— Co za woda.

Zakład? G raficzna Spółdzielni W ydaw niczej „K S IĄ Ż K A " , Warszawa, S m olna IZ.

— Jest tak pięknie, że aż boli —- powiedziała
Mary.
— Popatrz, Bigger, ja ki piękny jest świat —
powiedział jeszcze Jan —- spójrz na tę linię ho
ryzontu.
Bigger słuchał nie odwracając głowy, po
prostu toczył wkoło oczami. Z lewej strony
miał rząd wysokich budynków, pociętych pro
stokątami żółtych świateł.
— Wszystko to będzie kiedyś pasze — powie
dział Jan ogarniając widok ruchem ręki — niech
no tylko przyjdzie rewolucja. Ale, aby to osią
gnąć, trzeba walczyć. Cały świat do zaobycr,.
Bigger. A kiedy wreszcie przyjdzie dzień, wszy
stko się zmieni. Nie będzie białych i czarnych,
nie będzie biednych ani bogatych.
Bigger nie odpowiedział. Wóz gwizdał prze
chylając się.
— Dziwisz się nam, Bigger, co? — spytała
Mary.
•
— Nie, psze pani — odpowiedział czując, że
mu nie wierzy, ale że trzeba tak odpowiedzieć.
Bolały go nogi i ramiona, kiedy tak jechał
ściśnięty, ale nie śmiał się ruszyć. Wiedział, że
nie m ieliby nic przeciwko temu, żeby się umie
ścił wygodniej, ale każdy ruch przypominał mu
o jego czarnym ciele. A tego nie chciał. Przez
nich czuł to, czego sobie nie życzył odczuwać.
Co innego, gdyby b ył biały. Ale b y ł czarny. Więc
siedział spokojnie cierpiąc.
—- Posłuchaj no, Bigger — zapytał Jan —
gdzie tu można coś'zjeść na południowej stronie?
— Hm — namyślał się Bigger.
— Ale chcemy gdzieś iść naprawdę — powie
działa Mary zwracając się ku niemu.
— Do klubu nocnego? — spytał Bigger tonem
wskazującym, że nie namawia, ale po prostu
wymienia miejsca.
(C. cl. n.)

