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Konferencja paryska dąży do odbudowy Niemiec
Czechosłowacja nie weźmie udziału w akcji
która zagraża jej suinerenności
Głosy prasy czeskiej o decyzji swego rzqdu
P R A G A , 11.7 (P A P ). — Dziennik
„R n de Pravo" stwierdza w artykule
wstępnym, że poprzednia decyzja rządu
była raczej wyrażeniem postawy wycze
kującej wobec biegu wypadków. Odwo
łanie udziału w konferencji wskazuje za
równo narodowi czeskiemu, ja k i światu
stanowo,sko Czechosłowacji wobec zorga
nizowanej akcji brytyjsko - francuskiej
pod patronatem amerykańskim.
A u to r artykułu stwierdza, że Czeeiio
Słowacja nigdy nie weźmie udziału w
p k c ji, która by oznaczała zagrożenie je j
suwerenności i która mogłaby być skie
rowana przeciwko Związkowi Radziec
kiemu. Obecnie staje się jasne — stwier
dza autor \— że zrobiono próbę stwo
rzenia bloku zachodniego, by. pod po
zorem amerykańskiej pomocy wykorzy
stać narody europejskie dla wywarcia
politycznego nacisku na narody słowian
skie, a w szczególności na Związek Ra
dziecki. Poza tym przenikające coraz
pzęśeiej wiadomości wskazują na to, że
pod hasłem „pomoc dla E uropy” , u kry
w ają się plany pomocy Niemcom.

W, dalszym

ciągu

artykułu

autor

eiwierdza, że ’Czechosłowacja niedwu
znacznie musi wykazać i wykazuje swo
ją lojalność wobec słowiańskich sprzy
mierzeńców, a m. inn. wyraża się w je j

odwołafiiu udziału w konferencji parys
kiej, wobec identycznej postawy innych
państw słowiańskich.
Jakkolwiek autor przyznaje, że Cze
chosłowacja jest zainteresowana w real
nej pomocy A m eryki, to jednak pomoc
ta nie może w żadnym wypadku naru
szać je j suwerenności.

wite poparcie narodu Czechosłowacji.
Socjał-demokratyczna „Pravo L id u ”
zajmuje podobne stanowisko, stwierdza
jąc, że wstępna pozytywna odpowiedź
Czechosłowacji pozwoliła na zorientowa
nie się v? całokształcie sytuacji z konfe
rencją związanej. W międzyczasie okaza
ło się, że konferencja ma na celu roz
wiązanie pewnych ekonomicznych pro
blemów pod wybitnie politycznym aspek
tem i jest środkiem, dążącym do ekono-

micznej odbudowy Niemiec. Nadto rze
czoznawcy stwierdzili, że ani Związek
Radziecki, ani kraje tzw. Europy
Wschodniej nie mogą liczyć na poważ
niejsze kredyty. W ą tp liw a byłaby więc
korzyść Czechosłowacji za cenę zerwa
nia ścisłej w-spółpracy ze Związkiem Ra
dzieckim.
Na zakończenie dziennik wyraża prze
konanie, że odmowTa Czechosłowacji uczestniczenia w konferencji paryskiej

Dziś ostateczna odpowiedź prem. Ramadier
w sprawie podWfżlu płac
PARYŻ, 11.7. (Obsł, wł.). — Po po
siedzeniu rządu, które trwało do póź
nej nocy, premier Ramadier i kilku
ministrów odbyli konferencję z przy
wódcami związku zawodowego praco
wników służb publicznych celem o
mówienia żądań związku i ustępstw
na jakie może pójść rząd, Po konie
rancji przywódcy związku zawodowe
go udali się do swej siedziby celem
rozważenia propozycji rządu. Pewni
członkowie delegacji związku zawodo
wego w yrazili po konferencji obawę
że istnieje mało szans n* uniknięcie
«tiwRnr.
PARYŻ, 11.7. (PAP). — 1.200 tys. pra
cowników państwowych, grozi s tr a j
kiem. Zw. rolników domaga się od rzą
du zwiększenia cen na zboże i zagwa
rantowania racji chleba dla rolników i
ich pracowników. Związek rolników gro
zi w razie odrzucenia jego żąda, wstrzy
maniem dostaw.
Między Generalną Konferencją Pracy
a związkiem rolników wszczęte zosta ly rokowania. Jeśli obie strony uzgod
nią swe stanowisko, to jeszcze w bie
żącym. miesiącu. rząd stanie w obliczu
ogólnych żądań rewizji cen T plac,

PARYŻ,

11.7 (PAP)

Premier

Na zakończenie autor, wyraża zadowo Ramadier odbył w piątek wie
lenie z właściwego postanowienia rząd ii; czorem rozmowę z przedstawi
które nastąpiło po porozumieniu się z cielem francuskiej Federacji Pra
prezydentem Beneszem i posiada eałko- cy (CGT). Benoit Fraehon, któ

ry występował w imieniu związ
ku
zawodowego
urzędników
państwowych.
W wyniku rozmowy osiągnię
to porozumienie, które zostało
rozpatrzone przez przewodniczą
cego , komisji finansowej. W so
botę premier Ramadier zako
munikuje swą ostateczną odpo
wiedź w sprawie, podwyżki plac,
żądanej przez urzędników.
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Za szkodliwe plotkarstwo
2

lała

w ię z ie n ia

Za szerzenie niepraw dziw ych i szko
d liw ych dla Państwa Polskiego plotek,
W ojskowy Sąd R ejonowy w Poznaniu
skazał Józefa M łynarza i Jadwigę Piątkow icz na dwa lata więzienia, W ojcie
cha R utkę zaś na półtora roku więzie
nia.

Pod groźbo strajku
rząd włoski podwyższa place
R ZY M , 11.7 (PAP). — Rząd w łoski,
zagrożony stra jkie m pracow ników pań
stwowych, zgodził się na podwyżkę
płac o 15 proc., dodatku żywnościo
wego o 20 proc. oraz na przyznanie ulg
podatkowych.

Nawiązując do zw ołania konferencji
paryskiej zjazd Okręgu W arszawskie
go PZZ u c h w a lił rezolucję, w któ re j
czytamy m. inn.:
Zniszczona przez h itle ry z m Polska
ma prawo oczekiwać pomocy od tych
państw,^ któ re nie u cie rp ia ły bezpośred
nio od ‘agresji niem ieckiej. Stałe iwyś iłk i Rządu Polskiego w dziele rozwo*
ju w spółpracy gospodarczej z in n ym i
państwam i bez naruszenia niezawisło::
ci gospodarczej i suwerenności p rzy
niosły trw a łe ju ż osiągnięcia.
Pomoc jednak w odbudowie k ra jó w
zniszczonych:
1) nie może oznaczać odbudowy N ie
miec kosztem o fia r h itle ro w s k ie j agre
s ji, . . .
:
2) nie może prowadzić dó odrodzenia
niem ieckiej zaborczości i niemieekieg >
im perializm u, a musi opierać się o Ukła d Poczdamski,
3) nie może podważać niezawisłości
gospodarczej i suwerenności kra jó w .
korzystających z pomocy.
Z tych względów Polski Związek Za
chodni w ita jako w yraz n a jżyw o tn ie j
szych interesów narodu polskiego sta
nowisko rządu Rzeczypospolitej P o l

Ostatnią deeyzja rządu '■— kończy
dziennik — ozfiacza, że rząd czuwa nad
bezpieczeństwem Czechosłowacji oraz
nad je j polityczną i ekonomiczną nieza
leżnością.

Dlaczego Rumunia odmówiła udziału
w konferencji paryskiej
BUKARESZT, 11.7. (PAP). — Komujufcai oficjalny, wydany w/spraw ie o d 
mowy, wzięcia udziału' w konferencji pa
ryskiej stwierdza, że rząd rumuński zba
dal i dokładnie, propozycje, zawarte W za
proszeniu Wielkiej Brytanii i Francji.
Rząd rumuński jest zdania, że w obec
rcej chwili nie można uważać Europy za
całość gospodarczą — jak (o twierdzi
pian francusko - brytyjski.
Rząd rumuński stwierdza, że organiza
pia, proponowana przez Francję i Wiel
ką Brytanię . dla rozwiązania trudności
giospodarczych, niewątpliwie spowoduje
ograniczenie niepodległości krajów euro
pajskich i. wywoła ingerencje, w sprawy
wewnętrzne tych krajów.
Rząd ftknuński zaznacza poza tym; że
jakikolwiek plan odbudowy gospodarczej
Europy może osiągnąć wyznaczony ee!
jodynie wówCZąś, jeśli będzie oparty na
współpracy 'wszystkich państw konty -

ne.ntu, a głównie na współpracy ze Zwią
zkiern Radzieckim.
Związek Radziecki ze swymi olbrzymi
mi zaąobami naturalnymi, wielkimi ilo
ściami produktów przemysłowych i ro l
nych, potężną organizacją techniczną oraz dzięki dyscyplinie pracy swych na
rodów, 6tanówi podstawowy i główny
czynnik każdej organizacji, mającej na
celu odbudowę gospodarczą Europy.
Dążenie do odizolowania Zachodu od
wschodniej części kontynentu nie może
dać rezultatów zarówno w dziedzinie od
budowy gospodarczej życia Europy,
jak i W odzyskaniu zaufania i w konso
lidacji pokoju, światowego.
Rząd rumuński nie może z powyż szych względów współpracować z przed
sięwzięciem, które będzie prawdopodob
nie bezużyteczne pod względem gospo
darczym i niebezpieczne pod względem
politycznym.

Rekordowe cyfry dochodów
trustów amerykańskich
T ru sty U SA osiągnęły w ro ku ze
szłym rekordową cyfrę dochodów net
to, w wysokości 12,5 m ilia rd a dolarów,
tzn, o 3,3 m ilia rd a dolarów więcej, niż
w ro ku 1945, czyli o 3S proc. N ajw yż
sze dochody w latach w ojennych w y 
niosły po potrąceniu podatków, 9,2 m l
Ith fd y.A pla ró w , zaś największa cyfra
zysków i okresu przedwojennego, a
m iflm o w d e 35 to k u 1929, rów na się « ,3
m ilia rd o m dolarów.
Jest rzeczą charakterystyczną, że
krzyw a zysków, osiąganych przez
przedsiębiorstwa, wzrasta gw ałtow nie
w ciągu ro ku sprawozdawczego. Pro
wizoryczne badania, przeprowadzone
za ro k bieżący, wskazują, że dochody
w pierwszym kw a rta le br., po potrącę
n iu podatków, są jeszcze wyższe, ani
żeli w ostatnim kw artale 1946 r. O ile
utrzym ają się one na tym samym po
bertson, przypuszczano,'
że generał
ziomie do końca ro ku bieżącego, suma
Ciay rówriież zostanie zaproszony.
ogólnych zysków wyniesie 17— 18 m i
Departament, Stanu opowiada się ra lia rd ó w dolarów.
czej za prywatną Własnością, ałe wyra
ził gotowość pozostawienia decyzji w tej
sprawie samym Niemcom.

NOW Y JORK, 11.7. — C yfry, o publi
kowane obecnie przez am erykański de
partam ent handlu wskazują, że do
chody tru s tó w am erykańskich za ro k
1946, szacowane b yły przez zw iązki za
wodowe zb yt nisko. Różnica in plus
w ynosi przynajm niej 500 m ilio n ó w do
larów .

przemysł Zagłębia Ruhry

i szukają przemysłowców niemieckich „niehitigrawców“
LONDYN, 11.7. (Obsł. wł.). Rząd an
gielski o trlym a ł zaproszenie wysłania
do Waszyngtonu delegacji, celem prze
dyskutowania różnych zagadnień zwią
zanych z produkcją węgla w Zagłębiu
Ruhry,
Nie podano jednak powodów,
dlaczego spotkanie to ma się odbyć w
Waszyngtonie, a nie gdziekolwiek w
Niemczech.

Delegaci Okr. Warszawskiego Polskiego Zw. Zachodniego
o konferencji paryskiej
nie z działalności Okręgu W arszaw
skiego PZZ w ygłosił k ie ro w n ik O krę
gu, ob. Sikora Bronisław . Stan organi
zacyjny Okręgu Warszawskiego w y ra 
ża się cyfrą 12 obwodów, 54 kół, 7.050
członków zwyczajnych, 1.245 członków
wspierających. Po dłuższej dyskusji do
konano w yb o ru nowych w ładz Okręgu
Warszawskiego PZZ.

Pismo Związków Zawodowych „P ra 
ce’1 stwierdza, że postanowienie rządu
zostało przez wszystkich pracujących
przyjęte z wielkim zadowoleniem. „B y 
łoby nie do pomyślenia — pisze dzien
n ik — by kra j, posiadający własny plan
gospodarczy,, miał się poddać pod decy
zje innych państw, które chciałyby mu
narzucić granice rozwoju poszczegól
nych gałęzi produkcji, Nadto fa kt, że
pomoc amerykańska ma być podstawą
odbudowy gospodarczej, Niemiec, stawia
Czechosłowację w rzędzie tych państw,
które w obronie przed niebezpieczeń
stwem niemieckim połączyły śię ze sobą
aliansem.

nie pomoże w odbudowie Europy

USA chcci oddać trustom

Nie chcemy odrodzenia niemieckiego imperializmu
W sali Muzeum Narodowego w War
szawie odbył się w dniu 10 bm 1 Zjazd
Delegatów Okręgu Warszawskiego Pol
skiego Z w iązku Zachodniego.
Po zagajeniu i wyborze prezydium
zjazdu, d r P ilichow ski Czesław w ygło
s ił dłuższy re fe ra t ideowo - programo
w y pt. „R ola i zadania czynnika spo
łecznego w realizacji zachodniego p ro 
gram u p o lity k i polskie j“ . O m ówił w
n im znaczenie i doniosłość w kładu spo
łecznego, ja k i wnosi Polski Związek
Zachodni w życie państwa i narodu
polskiego, w szczególności zaś na od
cin ku zagospodarowania, zasiedlenia i
zrepołonizowania Ziem Odzyskanych.
Następnie wyczerpujące sprawozda-

nie w płynie ujemnie na je j dobre sto
suhki z państwami. E uropy Zachodniej
i pozwoli na kontynuowanie je j dotych
czasowej współpracy na polu gospodar
czym.

Realizacja planu Marshalla

skiej w spraw ię n ie wzięcia udziału
przez Polskę w ko n fe re n cji paryskiej.
Cały naród jest je d n o lity w czujności
wobec prób odrodzenia im perializm u
niemieckiego i stoi tw a rd o na straży
niezawisłości gospodarczej i p olitycz
nej Polski.

Należy przypuszczać, że wybór Wa
szyngtonu wskazuje m to, ż« rózn.owy,
jakie prowadzone były w Niemczech mię
ozy gen. Clay‘em i gen. Robertsonem w
sprawie administracji
zjednoczonych
stref, nie doprowadziły do żadnych rezul
tatów. Jakkolwiek nie powzięto lesz
Władze amerykańskie w Niemczech
cze żadnej decyzji, to jednakejest jas.
ne, że reąd angielski zgodzi sic na chcąc jednak. dojść do porozumienia W
sprawie przekazania przemysłu niemiec
propozycje Stanów Zjednoczonych.
kiego trustom niemieckim, kontrolowa
Chociaż celem spotkania jest omówie nym początkowo w ciągu pięciu lat przez
nie sytuacji węgłowej Zagłębia Ruhry,
dwustrefową radę gospodarczą, domaga
to jednak jest nie do pomyślenia, aby w
chwili, gdy w Ameryce spotkają się mia ją się, aby zag«<fnięme ostatecznej Włas
ności kopalń w Zagłębiu Ruhry pozosta
rodajne osobistości, nie omówiono innych
ło w zawieszeniu.
bardzo ważnych zagadnień, w pierwszym
Koła polityczne uważają, że rząd A n
rzędzie sytuacji żywnościowej, Organiza
glii może dojść do porozumienia z rzą
cji i administracji dwóch stref,
dem Stanów Zjednoczonych w sprawie
LONDYN, 11.7. (Obsł. wł.). Korespon pozostawienia decyzji samym Niemcom
dent Reutera donosi, że rozmowy anglo- z tym zastrzeżeniem, że kopalnie nie od
amerykańskie'.w sprawie przyszłości ko dane zostaną tym właścicielom, którzy
palń Zagłębia Ruhry, toczące śię obecnie współpracowali z hitlerowcami.
w Berlinie, utrudnione zostały przez po
stawę generała C!ay‘a.
LONDYN, 117 (PAP). Minister han
dlu
Stanów Zjednoczanynch Harttmsin,
Obecnie generał Głay ©świadczył ofi
cjalnie, że w ogóle. nie zamierza udać który zwiedził ostatnio Niemcy, przedsię do Waązyngtonu, , .
| etowiLnia konferencji prasowej eete, do
Wobec tego, że na czele delegacji bry i, jakich Stany Zjednoczone będą zmierzać
tyjskiej stanie generał sir Brian Ro- (w swej polityce wobec. Niemiec-. Steny
| Zjednoczone dążą przędę wszystkim —
(.oiąąwópzyf.;Henytoa® — :do -zwiększenia
' produkcji przemysłowej Zagłębia Ruhry.
(W tym celu podejmie rząd' Stanów Z jed
i noczonych środki dla zabezpieczenia ; Za
1głębia Ruhry w żywność' i w . nfektóre
jące. Wyniszczanie insektów odbywa j 9VKTOwce. W poerwszym rzędzie należy
się przy pomocy 3.000 fozpryskiw aczy i zaopatrzyć niemieckie okręgi perzemysfor
p ro d u kcji amerykańskiej. Jednocześ- j w
^ , kolorowe i w azbest. Name eksperci brytyjscy zaofiarow ali no
w y środek chemiczny, zwalczający stępnie należy dążyć do poprawienia
szkodnika bawełnianego.
sytuacji męszkantowej oaw do zorgeni
Przy oczyszczaniu bawełny zatrud zowwma transportu.
niona jest praw ie 1/20 część ludności
W A S Z Y N G T O N , 11.7 (P A P )
egip skie j., Według dotychczasowych
obliczeń stra ty wynoszą około 10 m ilio  Francja nie zostanie obecnie za
nów fu n tó w szterlingów.

10 mil. funtów strat w Egipcie
Plantacje bawełny (¡¡¡wiedzione przez insekty
K A IR . 11.7. (Obsł. wł.). Z b io ry ba
w ełny w Egipcie nawiedzone zostały
przez niespotykaną dotychczas ilość
insektów, niszczących doszczętnie całe
plantacje.
Insekty te rozm nożyły się na skutek
w yjątkow o dużego w yle w u N ilu w ubieglym ro k u i niezw ykle ciepłej po
gody wiosennej. Do zwalczania klęski
użyto dziesiątki tysięcy samochodów i
m otocykli, któ re rozwożą środki tru -

proszona do wzięcia udziału w
rozmowach anglo - amerykań
skich w sprawie Zagłębia Ruhry.
• W kołach tutejszych twierdzą,
że Francja jest wprawdzie zaA n g lii. Zabroniono również udzielania interesowana w tej sprawie, a!e
inform acji, które m ogłyby być poży- . A , . , =.
do fu z ii s ir*,
teczne dla wroga i zaprowadzono od- «opoki nie GOjCłZie do tU Zji Stre
powiędnie kary.
i fy francuskiej ze stpefarr ąnglo„N ews C hronicie“ dodaje, że zarzą- haskimi, decydujący głos W spradzenia te pozostają w zw iązku z ba
daniam i atom owym i, ja kie prowadzo wie Ruhry należeć będzie do W.
Brytanii i St. Zjednoczonych.
ne są w H a rw e ll w O xfordshire.

Anglia czuwa nad tajemnicą
która nie jest tajemnice;
LONDYN, 11.7. (Obsł. wł.). Jak dono
si „News Chrorticie‘‘. rząd arigielski
przeprowadza obecnie k ro k i celem za
pewnienia tajem nicy energii atomo
wej.
A n g ie lski m in is te r spraw w ewnętrz
nych J. C huter Ede w ydał zarządzenie
zabraniające w jazdu na pewne tereny

wyraża uznanie

Ministerstwu Rolnictwa
Marszałek Sejmu Kowalski*
przesiał na ręce Prezesa Rady
M inistrów następującą rezolucję
Sejmu Ustawodawczego z drua
1 lipca 1947 r.:
„P o zapoznaniu się z budże
tem Ministerstwa Rolnictwa i
Reform Rolnych X z noworozpoezętymi pracami nad rozwi
janiem i podnoszeniem kultury
rolnej w całokształcie gospodar
ki narodowej — Sejm wyraża
Ministerstwu Rolnictwa i Re
form Rolnych pełne uznanie".

Bezczelność

n ie m ie c k a
przekracza wszelkie granice
BERLIN. 11.7. (Obsł. wł.) Erich
Olienhauer, wiceprzewodniczący
Komi
tetu. ęeriifainego partii socjai-deaiokratycznej oświadczył, że partie.. >egf: na
dal będzie uważać prof. Reutera za bur
mistrza Berlina mimo nie uznawana go
przcz władze radzieckie

Ostatnie
wiadomości
PARYŻ. Amerykański podsekretarz
stanu do spraw gospodjarcaych William
Glayton w yjeefeł w czwartek z Paryża
do Genewy, gdzie weźmie udmai w pbra
dach europejskiej komisji gospodarczej.
BELGRAD. Albańska agencja praso
wa douosi, że dotychczasowa waluta al
bańska .„frank“ zastała wycofam, a na
jej miejsce wprowadzono nową walutę
„lew “ . Rząd wydał jednocześnie szereg
zarządzeń, zmierzających do ujednost®)'
niensa w całym kraju c®n~na artykuły
żywnościowe i artykuły pierwszej po
trzeby.

S tr 2

Świat

w ciągu doby
leszcze raz sic ai ie fansasey

Masowe aresztowania i prześladowania
n ie złcxmiq o p o zycji g reckiej

P R ZY JĘ C IA W M SZ
M in is te r spraw zagranicznych, Z y
gm unt Modzelewski, p rz y ją ł w dniu
w czorajszym ambasadora W łoch w
Warszawie, p. A m brogio D onini.

„Tim es” ostro krytykuje politykę reakcyjnego rządu

¿miany personalne w armii USA

Rada Naczelna Francuskiej Par
tii Socjalistycznej udzieliła apro
NO W Y JO R K , U.7 (PAP). — W
Przez politykę ucisku opozycja ty l
baty polityce rządu Ramadier.
ATENY, 11.7. (Obsf. v l.) — W Gre nych w sprawie szerokiej amnestii dla j ją przeciwko porządkowi publicznemu,
zw iązku z rezygnacją gen. Eisenhowe
Wniosek
Upoważniający
RamaOskarżeni oni są o spiskowanie pi ze- ko się umocni.
c ji trw ają nadal aresztowania. W Salo internowanych politycznych, nie przeszło
Słuszne dążenia poważnego odłamu na ra , k tó ry z dniem 1 września obejmie
dier do zachowania stanowiska
ciwko obecnemu reżimowi w chwili,_ gdy
nikach aresztowano 875 osób. W Lamia niezauważone.
rodu greckiego muszą otrzymać: moż stanowisko re kto ra uniw ersytetu ko
przywódcy
EAM
usiłowali
pośredniczyć
premiera
przeszedł
wprawdzie
w Tessalii aresztowano 1.000 osób. Jed
Pierwszą oznaką tego było oświadcze
lum bijskiego, w a rm ii am erykańskiej
ność ujawnienia się.
nieznaczną
większością
głosów
nocześnie na wszystkich drogach pro nie generała Zerwasa, ministra porządku między komunistami i rządem.
WASZYNGTON, 11.7. (Obst. wł.). — dokonano szeregu zmian.
(2.576 za,
» 058 przeciw),
nie
Ani
oskarżenia,
api
aresztowania
nie
wadzących do Aten sprawdzane są do publicznego, który tydzień temu podał
Prezydent Truman uchyli! się od wypo
N ajważniejszą z n ich jest nom inacja
mniej oznacza to, że kierownictwo
kumenty.
do wiadomości, że w Salonikach areszto wywołają już więcej/ zdumienia, rzucają wiedzi na temat masowych aresztowań
na stanowisko zastępcy szefa sztabu
partii socjalistycznej — a więc
one
tylko
jasne
światło
na
niezdolność
wano
48
komunistów,
podejrzanych
o
LONDYN, 11.7. (Obst. w!.). Dzisiejszy
komunistów w Grecji.
generalnego, gen. d y w iz ji Law tona Col
SF1& JAKO CAŁOSC zamierza
„Times“ poddaje ostrej krytyce reakcyj działalność terrorystyczną. Rząd uspra partii prawicowych do doprowadzenia do
PARYŻ, 11.7. (Obsł. wł.). Sekretarz linsa, dotychczasowego szefa służby
kontynuować dotychczasowy kie
wiedliwił
zarówno
tamte
jak
i
obecne
i
porozumienia
między
monarchistami
i
re
ną koalicję rządową w Grecji. „Times“
generalny
Światowej
Federacji
Związ
in fo rm a cyjn e j M inisterstw a W ojny.
runek polityczny, kierunek okre
dodaje, że zakaz swobodnego wypowia aresztowania tym, że komuniści spisku- 1publikanaml.
ków Zawodowych Louis Sailiant wysłał
ślany powszechnie jako „droga na
Gen. Collins, ja k o dowódca 7 korpu
dania się i pokojowego rozwoju poważ
do sekretarza generalnego ONZ Trygve
prawo".
su amerykańskiego w czasie w o jn y,
nego odłamu społeczeństwa greckiego
Lie
telegram
zwracając
jego
uwagę
na
Czy tylko kontynuować? Harold
prowadzi do dyktatury.
„krzywdy wyrządzane przez rząd grecki b ra ł udział w w alkach we F ra n c ji, Bel
King, dyrektor paryskiego od
Wiadomości — pisze
„Times“ — o
działalności wolnych związków zawodo g ii oraz w Niemczech.
działu Reutera, człowiek stojący
masowym aresztowaniu lewicowych dzia
wych “ i domagając się „powzięcia odpo
bardzo blisko miarodajnych kół
łączy politycznych i ich zwolenników w
wiednich kroków, które umożliwiłyby
francuskiego ministerstwa spraw
Grecji, wskazują na to, ie długie i u.
przywrócenie dolnego i normalnego uzagranicznych pisał w tych dniach,
silne dążenie do uspokojenia połityczr
stroju w Grecji“ .
z tałej Europy
że w polityce rządu francuskiego
nego doznało ponownego niepowodze
ATENY,
11.7
(SAP).
Rząd
grecki
oprzy odbudowie Warszawy
zaznacza
się
bardzo
wyraźny
PARYŻ 11.7. (PAP). Na Międzynaro- ; skiej i amerykańskiej otrzymali w lania.
Większość aresztowanych
jest
1947 3 muony ton zboza, głosił, że od dwóch tygodni trwa wiel
zwrot i że nowa polityka zdąży
członkami greckiej partii komunisty zz- dowej Konferencji Zbożowej, w której ; tach 1945
P R A G A , 11.7 (PAP). — Międzyna
biorą'udział 52 państwa, Polska jest re- j niezależnie od 250 tysięcy ton,
które ka bitwa pomiędzy wojskami rządowymi rodow y Związek Studentów w Pradze
ła już daleko odbiec od zasad,
nej.
i
4.000
powstańców
w
rejonie
gór
Gram
które przyświecały francuskiej po
w yśle około 15 sierpnia br. do Polski
Aresztowanych zostało, już kilku socja prezentowana przez delegację, składają- Stany Zjednoczone przesiały w stre ie mos raa pograniczu Albanii.
...
—-----francuskiej.
lityce zagranicznej od czasu wy
aprowiza
międzynarodową brygadę studencką,
łistycznych i liberalnych polityków tak, cą się z 10 osób, z ministrem
Minister Anderson dodał przy tym,
NOWY JORK, 11-7. (PAP). — Przed któ ra przez miesiąc będzie pracowała
zwolenia Francji po ostatni okres.
że wydaje się jasne, i i celem akcji cji, Lechowiczem, na czele.
Podczas dyskusji minister Lechowicz że kraje europejskie winny raczej Uczyć gmachem konsulatu greckiego w No nad odbudową Warszawy.
Porzucenie zasady jedności i poro
rządowej było zniszczenie^ opozycji, ja
zumienia mocarstw oraz bezwa
ką reprezentowała organizacja EAM. odpowiadał na przemówienie amerykań- na własne siły, niż na pomoc Ameryki. wym Jorku odbyły się w czwartek de W brygadzie te j weźmie udział oko
Minister Lechowicz w odpowiedzi monstracje na znak protestu przeciwko
'
rolnictwa, Andersona,
runkowe podporządkowanie stano
Taka polityka ucisku napotka się ze surze skiego ministra
____
___ j ___^
^ podkreślił, ze pierwszeństwo w swej zaznaczył, że nie należy fawory represjom rządu greckiego wobec ż y  ło 200 akadem ików z różnych państw
lwem____
ze strony
wszystkich tych. którzy który
wiska Franeji linii
politycznej
soódziewalj się,'” iż koalicja rządowa, na j dcetáwach zboża amerykańskiego mają zować Niemców i oświadczył m. in.: wiołów demokratycznych. W demonstra Europy.
pp. Marshalla i Bevlna pociągają
Znaczne przydziały zbożowe dla Nie- cj wzięli udział przedstawiciele 24 erga
której czele stoi Máximos, znajdzie kom ¡kraje okupowane przez wojska ameryza sobą wciąż nowe ustępstwa na
ii. Niemcy i Japonia.
mieć, z pominięciem sojuszników, krzy- mzacji robotniczych.
promisowe rozwiązanie.
[ kańskie, tj.
rzeez prawicy, na rzecz reakcji
Nie zadowolę nie, z jakim rząd grecki)
Jednocześnie minister Anderson <x- Iwdzą aliantów i sprzeczne są z uchwaDemonstranci wznosili okrzyki przeciw
w polityce wewnętrznej
przyją! propozycję Stanów Zjednocz»- znajmił, że Niemcy w strefie angiel- Iłam i międzynarodowym,.
____ ko obecnemu rządowi greckiemu, doma w obozie no Cyprze
Rada Naczelna SFIO uznając
LO N D Y N , 11.7 (PAP). — Jak donosi
gając
się zwolnienia
aresztowanych
za słuszną politykę Ramadjer, wy
antyfaszystów i zaprzestana dalszych agencja Reutera, w obozach dla niele
raziła tym samym zgodę na niski
aresztowań.
Analogiczna demonstracja galnych em igrantów żydowskich na
poziom płac francuskiej klasy ro
odbyła się przed hotelem, w którym za Cyprze, w ybuchła epidem ia ty fu s u pla
botniczej, uznała zyski wielkiego
mieszkał, bawiący obecnie w Nowym mistego, któ ra pochłonęła ju ż o fia ry
monopolistycznego
kapitału
za
Jorku, grecki minister spraw zagranicz zarówno w śród żołnierzy brytyjskich ,
nienaruszalne, pogodziła się z
ochraniających obozy, ja k i w śród emt
nych, Tsaldaris.
utratą odszkodowali, pogodziła się
z utratą samodzielnego stanowi
PARY2, 11.7. (PAP). - Sekretarz ge grantów.
ska Francji w dziedzinie gospo
neratny Światowej Federacj Z W. Zawo
darczej i politycznej, udzieliła po
dowych Louis Saiilant przesłał w czwar
parcia polityce represji i ekspe
tek depeszę do sekretarza generalnego
filra tv
dycji V wojennych
w
koloniach
ONZ, Trygve Lie, w której protestuje
*
RZYM, 11.7. (obsł. wł.). Burze, jakie
sprzecznej z interesami kraju, a
przeciwko aresztowaniu przeszło 2 ty
Zjednoczone
dążą
za
pomocą
środków
przeszły ostatnio nad rejonem Ivrea w
P A R Y żf 11.7. (PAP). — W sobotę roz na przez agencją Reutera, której depe przede
wszystkim
niezmiernie
gospodarczych, do których należy zar - sięcy demokratów greckich pod zarzu Piemoncie, spowodowały straty w w y
poczną stę w ministerstwie spraw za - sze i komunikaty są przedrukowywane
kosztownej.
tem rzekomej zdrady stanu.
ganizowanie
konferencji
paryskiej
—
do
sokości kilku miliardów lirów.
granicznych na Qua i d'Orsay obrady de przez większość angielskich i francu Uchwała Rady Naczelnej SFIO
Sailiant domaga się by Narody Zjedno
osiągnięcia celów politycznych. Za po
legatów 16 państw europejskich nad skich dzienników. Prasa angielska jest
oznacza KAPITULACJĘ większości
Woda i błoto wtargnęły do trzech fa
mocą
zorganizowania
konferencji
_
pary
czone
podjęły
akcję
w
celu
przywróce
brytyjsko - francuskim planem pomocy ofzekcnana, że takie kraje jak Grecja,
socjalistów francuskich przed re
skiej Stany Zjednoczone dążą niewąt nia wolności Grecj I zwolnienia areszto bryk unieruchamiając maszyny, co zmu
Portugalia,
Turcja
i
Irlandia
poprą
bez
dla Europy. Oprócz delegatów państw
akcją, przed wielkim kapitałem,
pliwie do narzucenia swej hegemonii go wanych, wśród których znajduje się wie siło 10.000 robotników do przymusowej
zapraszających — W ielkiej
Brytanii i zastrzeżeń projekty angło - francuskie. spodarczej i politycznej krajom e u ro  !u przywódców zw. zawodowych.
przed prawicą. Prawicowi wodzo
bezczynności.
____
Dzienniki angielskie nie wątpią też, że
Francji, w obradach wezmą udział przed
wie socjalistyczni z Blumem na
pejskim.
stawkńełe Austrii, Belgii, Danii, Grecji, Belgia, Luksemburg i Holandia okażą
czele popierają dziś myśl tego
PARYŻ, 11.7. (PAP). — Gaulłistowski
Irlandii, Islandii, Włoch, Lukseburgu, całkowitą uległość. Niepokoi natomiast „Combat" rozważając propozycję ame
nowego Monachium znpełnie tak
przede
wszystkim
agencję
Reutera
sta
Holandii,
Norwegii,
Portugalii,
Szwecji,
samo, jak popierali i przepro
nowisko państw wschodnio i środkowo- rykańską pomocy Europie, zwraca uwa
Szwajcarii i T u rc ji
wadzali politykę Starego Mona
europejskich.
Jak wiadomo, Polska, Cze gę na polityczne przestanki planu Mar chium w roku 1838. Ten niewąt
9 państw odmówiło udziału, w obra chosfowacja, Rumunia, Jugosławia, Buł shalla, szczególni« jeśli chodzi o zagad
pliwy fakt wywołuje głęboki nie
dach. Są to: Związek Radziecki, Czecho garia, Węgry f Albania odmówiły udzia nienie niemieckie podniesienia poziomu
pokój wśród lewicowych ugrupo
produkcji przemysłu niemieckiego i Włą
Słowacja, Jugosławia, Polska, Bulgaria, łu w konferencji paryskiej.
wań socjalistycznych, w szeregach
czenie gospodarki niemieckiej do syste
Rumunia;- Węgry, Finlandia i Albania.
Następnie
korespondent
stwierdza,
że
tych socjalistów, którzy stoją bli
Hiszpania -frankistowska i Niemcy me radio londyńskie mówi całkiem otwarc.e mu europejskiego.
LO N DYN, 11.7. (PAP). — W siódmą prezentujące wdowy i sieroty po lotn i,
żej klasy robotniczej, bliżej mas
Dziennik zaznacza, że w końcowym rocznicę tzw. „Batalii powietrznej o W. kach polskich, poległych w walce o W.
zostały zaproszone. Jednakże strefy za o włączeniu gospodarki Niemiec zachód
pracujących.
stadium
pomoc
amerykańska
zostanie
uchodnie Niemiec będą reprezentowane nich do programu odbudowy Europy.
Brytanię“, król Jerzy V I dokona! odsło Brytanię.
Lewicowe pismo socjalistyczne
zależniona od gwarancji stabilizacji poli nięcia kaplicy poświęconej pamięci pole
przez przedstawicieli władz okuoacyj - Dziennik „Star“ , omawiając tę
Na wschodniej ścianie kaplicy z-najdu
6amą
„La Pensée Socjalistę" pisało nie
tycznej i gospodarczej poszczególnych głych w walkach powietrznych lotników je się witraż przedstawiający sztandary
ny-ch.
kwestię, zapowiada, że minister Bidault
dawno o polityce oprawianej przez
narodów, które uczestniczyły w walce o
brytyjskich i sojuszniczych.
Oprócz ministrów Bevina i Bidault w odwiedzi wkrótce Londyn i że w zw ią z. krajów.
kierowników SFÏO: „Tym razem
„Franc Tirent“ w artykule pt. „Po 
W. Brytanię oraz oznaki poszczególnych
obradach
konferencji wezmą udział mi. ku z tym minister Bevin ma nadzieję
nie idzie już tylko o ustępliwość
Na uroczystość, która odbyła się W eskadr lotniczych. Wśród oznak tych
dwójna
gra
Marshalla“
pisze:
„Stany
nisfcrowie spraw zagranicznych 6 państw: dojść z nim do porozumienia w sprawie
w stosunku do poszczególnych
Opactwie Westminster, przybyła rodzina
Belgii — minister Spaak, Irlandii —- min. ściślejszej współpracy w dziedzinie ad - Zjednoczone odrzucają plan zbiorowej królewska, przedstawiciele rządu brytyj widnieją również godła 300 i 308 dywi ludzi i partii bnrżuaeyjnych, ale o
odbudowy Europy“ . Zachowują dła Sie
zjonu lotniczego.
Lemass,
Włoch
—
min.
Sforza,
Luksem
ministrach Niemiec zachodnich.
zmianę większości parlamentarnej,
bie prawo oznaczenia, którym państwom skiego, reprezentanci państw sprzymie
Na progu kaplicy spoczywa pergami
burgu — min. Besh, Holandii _— min.
Agencja TASS pisze, że minister Beo zmianę polityki. Sojusz z MRP
udzielą pomocy, a którym odmówią. Ta rzonych oraz wdowy, sieroty i krewni nowa księga, w której wpisane są na 
van
Botselaer
i
Portugalii
—
min.
Cairo
vin
dąży
niewątpliwie
do
doprowadzenia
jest jednym z etapów w kierun
ka jest prawdziwa intencja dyploma - poległych lotników.
zwiska wszystkich lotników, poległych
da Nata.
do fu zji francuskiej strefy okupacyjnej z
ku stworzenia tego tzw. „Zjedno
ć ji amerykańskiej.
w walce ¡»wietrznej o W. Brytanię. W
W
uroczystościach
wziął
również
upołączoną
już
strefą
brytyjsko
amery
MOSKWA, 11.7. (PAP). — Agencja
czenia pracujących" bez pracują
„Humanité“ zapytuje _ ironicznie, czy
księdze tej wpisane są nazwiska 306 po
TASS w depeszy z Londynu omawia o- kańską. W ten sposób oderwanie Nie - rozbudowa przemysłu niemieckiego i w dzia! przedstawiciel Ambasady RP w
cych, „zjednoczenia", które od
Londynie oraz 2 delegatki z Polski, re - ległych lotników polskich.
s ta tnie przygotowania przed konferencją mieć zachodnich od reszty - Niemiec i
długich
miesięcy
przygotowuje
konsekwencji zwiększenie możliwości aparyską i stwierdza, że zarówno w An włączenie tej zachodniej części do blo
cierpliwie de Gaulle i jego oto
gresji będzie błogosławieństwem
dla
glii, jak i we Francji prowadzona jest ku gospodarczego, stworzonego przez Francji. „Odbudowa“ całej _Europy — pi
czenie. Czyż niektórzy wodzowie
Stany
Zjednoczone
i
Anglię,
byłoby
u
intensywna
kampania
prasowa,
w
celu
socjalistyczni są na tyle ślepi, by
sze dalej dziennik— następuje bez rozróż
łat wionę.
wmówienia opinii publicznej, że konfe
nie widzieć, że prowadzą Partię
nienia między państwami napastniczymi
Dalej
korespondent
stwierdza,
że
pra
rencja ta jest konieczna. Agencja TASS,
,
.
_
na drogę, która grozi odcięciem
a
państwami, które uległy agresji. _
przeciwko dolarowemu porozumieniu Austrii z USA
stwierdza, że kampanie ta jest pro wad zo I 6a amerykańska nie ukrywa, iz Stany
od klasy robotniczej i znalezie
Dziennik cytuje za „News Chronicie“
niem się w obozie Jej wrogów?
W IED EŃ, 11.7. (obsl. w!.). Jak donosi porozumienie to jest pogwałceniem po
wiadomość, że fabryki Rułiry przewidzia
Odpowiedzi na to pytanie udzie
ne w planie odszkodowań zostaną odda Agencja „TASS“ gen. Kurasów, komi rozumienia czterech mocarstw sojusz
liły ostatnie uchwały Rady Na
ne w ręce niemieckie. Bevin stosuje w sarz ZSRR w Austrii przedłożył dziś niczych.
czelnej SFIO. Niestety, jest to od
W IE D E Ń , 11.7. (obst. wl.). Komunikat
Swej polityce niemieckiej to, co odpo międzysojuszniczej radź« kontroli pro
powiedź negatywna. Polityka kie
wiada zamiarom Marshalla. Więcej mu za test przeciwko porozumieniu eawartemu amerykańskiej służby informacyjnej w
rownictwa SFIO ciągnie partię
'eży na odbudowie kraju, który stał się między Austrią i Stanami Zjednoczony Austrii donosi, że po posiedzeniu mię
socjalistyczną do obozu wrogów
przyczyną -wszystkich
nieszczęść, nfż mi w dniu 25 czerwca, które przewiduje dzysojuszniczej rady kontroli, wysoki ko
klasy
robotniczej.
Polityka
ta
na odbudowie narodów
zniszczonych spłaty w dolarach kosztów okupacyjnych misarz USA w Austrii oświadczył, iż
stoi w jaskrawej sprzeczności z in
Austrii. General Kurasów oświadczył, że udzieli później odpowiedzi na notę ZSRR
LONDYN, 11.7. (Obeł. wł.) — Gazeta kauczuku. Przy pomocy amerykańskiego przez wojnę i terror faszystowski.
rnteresami
międzynarodowego
kapitału
utworzono
bank
kauczukowy
„News Chronicie“ donosi, że 31.000 lu
chu robotniczego, * Interesami po
dzi, którzy udali się w lasy Amazonki
koju i demokracji.
Powołując się na słowa jednego z ro

Znaczne przydziały dla Niemiec
krzywdzą aliantów

200 akademików

Sanów sko P o is d n * Konferencja Zbożowe'

tp ie m ia tyfusu

8evinowi bardziej zależy na odbudowie Niemiec

niż narodów zniszczonych przez wojną

Burza spowodowała

9 państw odmówiło udziału w konferencji paryskiej

Pamięci poległych w walkach o Anglię
Nazwiska 305 lotników polskich

wpisane do księgi pamiątkowej

Protest Związku Radzieckiego

53.000 ofiar magnatów kanczukowych
Robotnicy nad Amazonką byli traktowani

jak w eźnowie obozów koncentracyjnych

Francuska klasa robotnicza bro
ni tych interesów stojąc zwar
cie, w ogromnej, przygniatającej
w iększości na gruncie jednolitego
frontu, na stanowisku jedności
mas pracujących, jedności wszyst
kich
sił
szczerze
demokratycz
nych. Francuska klasa robotnicza
popierając tych, którzy tę jedność
głoszą 1 w praktyce realizują
oddaje tym samym ważką usłu
gę interesom światowego ruchu

celem zdobycia

kauczuku,

zmarło

na botników, który wstąpił na tę specjalną
„News
’ 3}uibę, korespondent gazety
: Chronicie“ opusuje trudy, jakie musieli
| przejść wszyscy robotnicy podczas poj dróży do lasów Amazonki. Gdy robotnicy dojechali do miasta Therezina, położonego na połowie drogi między Babla
i ujściem Amazonki, trzymani byli przez
sów.
W 1942 r. powstało amery kańsko-bra 15 dni w szopach bez dachu i pilnowani'
karabiny
zylijskie towarzystwo dła eksploatacji prze® wojsko uzbrojone w
■
maszynowe. Bicie było częstym wypadkiem ta,k, że kiłka razy dochodziło na, wet do buntu. Racje żywnościowe były
j niezwykle małe.
Rząd Brazylii i bank kauczukowy, któspr
S ta b iliz a c ji
,,łvcia I re odipawiedziaJine są za gehennę tyłu
Związek Izb Przemysłowo - Handlo- zacji cen artykułów
tysięcy osób, nie wtóeWy dotychczas
Samorząd przemysłowo-handlowy
.
,
■. . .
wych wydal odezwę do przemysłowców
¡,.ł * lnych Wyfa^ eń'
i kupców prywatnych w sprawie stabi'i- wa przemysłowców i kupców aby:
1) przestrzegali ściśle zasad opierania
»kutek malarii i innych epidemii oraz
¿ginęło rozszarpane przez dzikie zwierzęta.
Dotychczas w lasach Amazonki znajduje się jeszcze 22.000 ludzi, którzy błąkają się, nie mogąc wydostać się z la

Odezwa do przemysłowców i kupców prywatnych
W

Wie

j

cen

S p e c ja ln e
premie dla gśnnRów

zysk przedsiębiorcy,

Górn cy, którzy będą się mogli
wykazać całotygodniową pracą,
otrzym ają premie w naturze, a
mianowicie: górnicy tzw. doło
wi, pracujący pod ziemią, o trzy
mają 3/4 kg mięsa (rąbanki) pó
cenie przydziałowej, natomiast
niektóre
kategorie
górników,
p ra cują cych na powierzchni ż e 
rni 1/2 kg mięsa.

2) nie dopuszczali do zwyżki
wszystkich elementów kosztów

tych
w te-

Wolna

wymiana funtów szterlingów

na rynku międzynarodowym
Anglia zmuszona ulec naciskowi U SA
LO N DYN, 11.7. (PAP). — Z dniem 15 ¡port do Anglii i użyć jej na import ze
St. Zjednoczonych. Jest to zatem rów
noznaczne ze zniesieniem barier waluto
wych, które Anglia ustanowiła w c z a 
sie wojny.

bm. na rynku międzynarodowym obowią
zywać będzie zasada wolnej
wymiany
funtów szterlingów. Oznaczać to będzie,
że kontrahenci W. Brytanii w każdej
chwili będą mogli się domagać, by na
leżność z tytułu transakcji z W. Bryta
nią, którą otrzymali w funtach szterlrngach, została im wymieniona na dolary.

Przyczyny tego niewątpliwie nieko
rzystnego ma Anglii kroku i ewentualne
jego konsekwenc je ujawnia w obszernym
| innymi siowy kontrahenci AnglH będą artykule redaktor gospodarczy konser mogli wymienić na dolary należność w watywnego „Daily Telegraph" — Fran
funtach szterlingach, otrzymaną za eks- cis Whitmore.
1
Stwierdza on, ie St. Zjednoczone, uazielając W. Brytanii pożyczki, postawi
r
ły następujące 3 warunki, które zosta
ły przyjęte:

»spoinę manifestacje
organizacji młodzieżowych
_

-mych, które zależą wyłącznie od przed- Odbędę się

_
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dniu owięta Odrodzenia rofski

siębiorców oraz informowali
właściwe |
a udwaJą Centelnego Koorganizacje branżowe i samorząd gospo
Porozumiewawczego Organfaadarczy o wszelkich zwyżkach kosztów' Cyj Młodzieżowych wszystkiie organiza
własnych, oraz
i cje młodzieżowe przystąpiły do współ-

będizie zabawy ludowe w świetlicach i
na woiinym powietrzu. Na ¡zabawach
tych wystąpią artystyczne zespoły mło
dzieżowe. Rowmez
Również na obozach letnich,
dziezowe.
tęnwcn,

^ Smęta

ostedlach
podmaejstaeft ; uzdrowiskach
młodzież pnzygotw/uje imprezy arty

zacyjnym i technicznym celem obniżki
Z M D — wspólnie manifestować
kasztów wiasnych, co wpłynie na obniż będą ’w dniu 22 iiipca.
kg ««a"
i w d »u Święta młodzież organizować

styczne przy ogniskach, gdzie wspólnie
z okoliczną ludnością święcić będzie
rocznicę Manifestu P, K. W- N,

3) podjęli wysiłki w zakresie organl-

1) Anglia zobowiązuje się w ciągu
roku, od chwili wejścia układu o pożycz
ce w życie, znieść wszelkie ograniczenia
walutowe w transakcjach bieżących.
2) Wszystkie kraje strefy szterlingowej, jak Indie, Australia, Afryka połud niowa i Nowa Zelandia, będą miały wol
ny wybó-r wahity (funty szterlingi lub
dolary) przy zawieraniu bieżących tran
sakcił nieza].einie od miejsca ich dokonanl¿

jennych na ogólną sumę 3.500 milionów
funtów szterlingów,
znajdujących się
już w posiadaniu innych państw.
Ge! tych narzuconych Anglii warun
ków — zdaniem autora artykułu — jest
jasny. Chodziło o szybkie zlikwidowanie
zbudowanego przez Anglię w
czasie
wojny ochronnego systemu w alutowe
go. Utrzymanie bowiem tego stanu rze
czy w czasie pokoju, pozostawiając Lon
dynowi kontrolę nad zużyciem zasobów
złota i dolarów, należących do krajów
Wchodzących w skład tego systemu, da
loby eksporterom brytyjskim przewagę
nad konkurentem amerykańskim na ryn
kach światowych. Obecnie przewaga ta
została zlikwidowana.
Anglia, zdając sobie sprawę b njebez
pieczeństwa, jakie kryją dla mej powyż
sze zobowiązania, zdołała tylko częśao
wo je zażegnać. Zawarła mianowicie ostatnio ze wszystkimi swymi głównymi
dostawcami, szereg układów płatniczych,
regulujących warunki konwersji funtów
szterlingów. Na mocy tych układów
każda ze stron Zobowiązuje się wzajem
nie do przetrzymywania waluty drugiego
kraju tylko do pewnej, ściśle ograniczo
nej sumy z tym, że przekraczająca t§
sumę nadwyżka byłaby automatycznie

3) W. Brytania zgadza się na swobod,
wolnego obiegu
sald kredytowych a tytułu długów w©-płatna

ną wymianę i prawo

w złoci«.

Sfr. S

ANDERSOWSKIE DOLARY I ROZBÓJ NA DROGACH
W trzecim dniu procesu »Liceum«

NA TiMATY
Narada towirz^szy bron;

Wspólne posiedzenie dzennikarzy penerowców i pepesowców i przyjęc.e u
tow. Premiera zakończyło wewnętrzną*
partyjne konferencje dziennikarskie.
ochrony delegata Rzepeckiego,
, ■
“ a W„o tym
n
Znamy się z naszymi kolegami » to *
czasie moim zadaniem była
za warzyszami
oyia jazda na
nai zaz bratniej partii nie
od dziW i ll ł \ a z - ą n ii I j
;
fl
chód po szaber. Pod komec
^omec październi
pazdz.erni siaj. Łączyła
ar7Vi a „as
nas 1
i łaczv
łączy wspo.na
wspólna walka
walka
ka wyjechałem 1na Hel po 'samochód. 0 zwycięstwo wspólnej sprawy, o umoc
Po powrocie dowiedziałem się o ujaw- nienie i utrwalenie demokracji ludo
ptepiui kapitana „Janka“ , i przekazaniu wej, łączy nas wspólna praca nad odbu
mnie innemu
szefowi,
kapitanowi dowa, iączy nas wreszcie , brata tro
„Szczęsnemu“ — K órolkiew feow i., Za- ska ó warunki bytu, o losy klasy robot
prowadzono mnie do garażu na Raoom- niczej, o lepszą dolę mas pracujących .
ską, gdzie dano mi samochód marki
miast i wsi.
„Mercedes“ .

zeznawali specjaliści od „operatywnej“ roboty
czerwcu i w lipcu 1946 r. jeździłem dwc
razy do WŁna, gdzie woziłem około 100
złotych ruoli ;i instrukcje.
Występowałem w przebraniu oficera
wojsk;-polskich. Dokumenty miałem fał
szywe. W tym okresie jeździłem
jako
kurier do Łodzi. .

N im rozpoczęła się rozprawa, oskar
żeni zdążyli ju ż obejrzeć poranną pra
sę warszawską. W ramkach petitu sie
dzą twarze, .uchwycone przez ołówek
obserwatora. Jakżeż to przyjemnie do
strzec siebie samego w szkicu rysowni
ku. — H o, ho, Greta Garbo — sąsiad
uśmiechem pokazuje oskarżonej Sadow
skiej je j p ro fil na szpalcie. A „R okic
k i’', mimo w oli, poprawia ręką kosmyk
nad czołem, który mu na rysunku pod
skoczył. Pacyński długim nosem tyka
wierszy sąsiedniej szpalty. A tm inis dłu
go, długo, przypatruje się karykaturze.

Szyfr na f imię i doiary
W grudniu Barbara poleciła mi poje 
chać do Andersa. Dostałem się do R e
gensburga. Tam ma
jor „M ikołaj“
miał
ułatwić dalszą drogę.
Odbyłem podróż z of i cerem i
„Brygady
Świętokrzyskiej“ do
Artkony.
Meldunek
miałem oddać^ ^p u ł
kownikowi KijakowiPonieważ zmarł, od dałem ¡e oticerowi
szta.hu.
Materiały
przyjęli. Ocenili lako
dobre" Polecili z-bie Jakubisiak
rać dalej
bardzo
ś- ;e Wvpytywa!i o stosumci w Po.ice.
Kładli nacisk na informacje wojskowe,
rozlokowanie wojsk ¡ wiadomości ^ l i 
tyczne. Dostałem na błonie film z 6 y
frem który miąłem oddać Barbarze, o-

.*
Jakubisiak wychodzi w asyście dwóch
żołnierzy „na stronę” . Zdążył jednak w
przejściu urwać całusa własnej zonie.
Gdy później już wrócił ną ławę, a sąd
zajmował miejsca na podium
oskar
żony, przypuszczając, ze będzie wezwa
ny przed m ikrofon, pochylił się ku ła
wie i szybkim ruchem dłoni — przeże
gnał się. Wezwano jednak innego.
*
Thininówna Helena ciągle żuje gumę.
Rusza szczękami, 'aż brat sąsiad i Łozicki pod ścianą, mięjsce robią dla swobody ruchów.

aW ^ l i d<mnSV'do Wiednia. Otrzymaiem też w drugim korpusie dokumenty
Karolkiewicz długo i wymownie kreś S - k ą kebnkartę oraz przepustkę. 8™
l i swoje dzieje. Czasem kluczy. Wtedy liczną Przeszedłem przez Jabłonków na
na policzkach B arbary Sadowskiej kw it stronę Polska. Przy końcu lutego 1946
ną plam y czerwone i ceglaste, oczy r. powróciłem do kraju .i przekazałem
chmurzą się.
% ^ yokw atonb - ez czyjego
polecenia

W tym czasie Białostockie bvk> terenem
represji niemieckich. Przeprowadziłem
akcję odwetową w Prusach Wschodnich.
W r. 1945. z Wilna wróciłem do Polski.

Bez f ema og i
Ciężko mi jest mówić wobec prze
stępstw, które popełniłem, ale i dozna
łem krzywdy, ze strony społeczeństwa
polskiego. Przyjechałem jako obywatel,
który w 100 proc. ocenia! obowiązki wo
bec narodu polskiego. Zgłosiłem się do
pracy, do Ministerstwa Komunikacji.
Otrzymałem odpowiedź: „dla reakcji po
sad nie ma“
Przewodniczący: — Niech . oskarżony
nie uprawia demagogii. Czy taka rze
czywiście byia odpowiedź?
Oskarżony miesza się i, mówi: -— Od
powiedziano mi w ten sposób, że pracy
chwilowo nie ma. Wtedy to podali mi
rękę ludzie, którzy byli przeeiwmkarnj
dzisiejszego reżimu.
Zetknąłem się z
Ciborskim, Żarskim. Otrzymałem rozkaz
od dowódcy PraWdziwca. Moja praca
miała polegać na zmontowaniu komórek
łączności między Śląskiem, okręgiem
kie’eckim, Częstochową i Warszawą.
Nigdy nie wydałem rozkazu Żarskiemu
zamordowania
żołnierza
sowieckiego,
gdyż ŻarskKnle był mi podporządkowany.
Wyjeżdżałem do grup leśnych. Tym; kł ó
rzy się, nie ujawnili dawałem dokumen
ty. Sam korzystałem
z dokumentów,
które otrzymałem od Żarskiego i Obor
skiego. Wtedy ludzie wychodzący z la
su likwidowali swój sprzęt, pomagałem
im sprzedawać. W napadach udziału nie
brałem, nie wiedziałem o nich.

„Zabezti eczen e“ konsp ra d

Spirytus sprzedałem. Pieniądze poszły
na pokrycie zobowiązań, które ciążyły
na garażu. Prokurator pyta jaki oskar
żony ma stopień wojskowy.
Oskarżony: — Plutonowy podchorą
ży.
Prokurator: — Ile maszyn było w ko
mórce?
Oskemżony:
—
Trzy auta osobo
we
przekazane
przez
Żarskiego.
PoćnćHiziły ze zde
mobilizowanych
grup Vśmych. '
Prokurator:
—
Ile óskarżony otrzymćł za spiry
tus?
Oskarżony:
—
Sto
kilkadziesiąt
Ouninowna
tysięcy złotych, z
czego 40 tysięcy
zł przeznaczono dla Łapińskiego, aa pro
tezę. Pieniądze sam rozchodowałem.

Konszachty z wa nnach em
Prokurator: — Oskarżony roz-począł
konspirację w 1941 r. Czy^ wiedział o
zmowach ni-ektórych dowódców A. K. z
Wehrmachtem.
Oskarżony: — Po akcji odwetowej
na terenie Prus Wschodnich powróci
łem na Nowogródezyzinę
Tam skon
taktowałem się z A. K. Między innymi:
była tam grupa „Lecha", która nawią
zała stosunki z Niemcami. „Lech“
chciał się oderwać od A. K. i stworzyć
własny pułk.
, # *
ATMINIS CZESŁAW. Urodiz. w 1927
r. Ukończy! 2 klasy gim nazjum . Od 24
lipoa 1945 r. do lutego 1946 r. był człon
kiem gr upy ochronnie i delega ta si l zbrój
nych na kraj — Rzepeckiego. 'Występo
wał pod pseudonimem „Tarnowski Cze
sław“ i „Czesiek“ . Członek „kemórk;
„Cynk“ . Skradł auto, które było, własno
ścią Armii Czerwioniej. Brał udział w na
padzie na urząd w Wołowie. Obrabował
kilka osób na szosie Wyszków oraz brał
udział w napadzie na kupców ńa szosie
Warszawa — Mińsk,, gdzie zrabowano
pomad 90.000 zł. Przechowywał bron
palną, amunicję. Wstąpił do bandy i do
■puszczał się rozbojów oras posluigiwsi
się fałszywymi dokumentami..

r 3h'nk lsrzfdowe

niesrzędowe

W styczniu byłem w Wołowie. Kapi
tan wszedł do środka, po czym wyszedł
¡ kazał ładować.
*Przewodinii^zący: — W jakich napie<R,ch. oskarżony brał udział?
Oskarżony: — Napady
organizował
Oleksiak oraz dwóch kolegów. Po pro
stu powiedział, żeby z nim pojechać na
„robotę“ , że chodzi o pieniądze, W dru
giej połowie stycznia wyjechaliśmy na
szosę na Wyszków. Koledzy stanęli naezosie- Nadjeżdżało auto. Podnieśli ręce do
góry. Samochód się zatrzymał. Zrewido
wali znajdujące się tam, osoby y odebrali
pieniądze.
Odjechaierń
samochodem
w bok. Następnie podjechał drugi sa
mochód. Powtórzyło się to samo. Za
udział w tym dostałem l i . 000 zł. Drugi
mapąd był w połowie ,lutego. Występowa
rśmy we trzech w mundurach wojska
polskiego. Było to wieczorem na-szosie
mińskiej. Byliśmy z bronią. Koledzy za
łatwili to szybko. Udziału nie brałem.
Zabrano około 901.000 zł z czego dosta
łem też 11.000 zł.
Prokurator: — W iłu napadach oskar
żony brał udział?
Oskarżony: — W trzech.

“ oskTżo-ny yl- T ro zka zu ' Oborskiego
2uk zaproponował mi zorganizowanie
i Zuka Na nazwisko fałszywe i sfałszo
waną przepustkę, wystawioną rzekomo komórki kontrwywiadowczej dla zabez
przez władze sowieckie z pieczarką am pieczenia konspiracji. Zgodziłem się na
to.
FREITAG KAZIMIERZ, Ur. w 1921
basady sowieckiej.
Prokurator: —-''J a k i sprzęt otrzymał
r. Wykształcenie średnie. Elektrotech
Przepowiednie Andersa
oskarżony.
nik. Poborowy. W wojsku nie służył.
Prokurator: - W czasie pobytu sweOskarżony: — Otrzvmałem 3 auta,
Pseudonimy: „Romańcszyk“ i „Stankie
cr0 we Włoszech, czy występował oskar dwóch szoferów 1 broń. Z łudzi — infor
wicz". .Gaża 8.000 zł miesięcznie. U ży
matora Żwinogrodzką. Zaangażowałem
żony Po cywilnemu?
..
wał fałszywych, dokumentów.
Oskarżony: - Nosiłem mundur of.ee Dzięgielewskiego,
który po wycofaniu
*
Oskarżony przyznaje się do wenty czę
Na ławach prasowych to dojrzą i za- ra angelskiego w randzie podporuezni - się z Ministerstwa Bezpieczeństwa Pu
ściowo.
•
. ■■ •
blicznego dal mi wiele danych z tego
notu ją, drobna zaś blond-lcoleżańka, l&3
Po
u
jawinieniu
grupy C2>arskie|:o
Prokurator:
—
Z
kim
oskarżony
roz
terenu.
przez starszych kolegów „Świerszczy
„Barbara“ namówiła: mmie wtedy, aby
Prokurator sprawdza w aktach • wy
kiem” zwana — kącikiem oczu schowa mawiał?
Czekać i ujawnić się z je j całą grupą..
Oskarżony: — Z oficerami sztabowy mienione przez oskarżonego dokumenty,
promień słońca,,.który w okno skoczył.
Wyjeżdżałem do Gdańska z listem, któ
mi. których nazwisk nie znam i z Anoer listy osób, wykazy oficerów wyższych
Ochrona „demgata rządu"
rego' treści nie znałem. Z powrotem
sem, w gmachu gdzie, mieści! się , jego sztabu głównego, Ministerstwa, Obrony
Oskarżonym,m-- Przyznaję ,sąę. całkowi przywfezlenv też list. Potem wysłano
W trzecim dniu procesu grupy „L i sztab -Pyk to krótka rozmową. Między •Narodowej, 2 dziedziny więziennictwa.;
■cle; W czasie .o k u p a c jid o , ęrgarizacja mnie do Lasockiego, do Zakopanego,
ceum" jako -pierwszy;..zeznaje;
innymi Anders _przesyłki
pozdrowienia
nie raależalem. Po wkroczeniu wojsk ra wszędzie woziłem i odbierałem zaklejo
ALENO W IG Z f STANISŁAW ,. Urodzoże wkrótce, .wybuchnie
Jak to było w Wołowie
dzieckich do Witea zacząłem pracować ne' fety.
y w
Używał psćudonmm[
M ó w it; że'nie. należy di? przejOskarżony: — Zakończyłem pracę 15
-----ski“ i „Staszek".
„Staszek . Był
¿ początkowymi sukcesami wojsk stycznia. Od tej chwili materiału nie po jako szofer. iZglositem s«ę jaikio ochotnik
Wiedziałem, że Błaszkiewicz jeździ! za
do wojska polskiego, po czym zostałem
informatorem w ko
dawałem. Dostałem polecenie sprzedania z transportem wysłany w stronę War granice, że przywiózł 100 dolarów, gdyż
. . _
mórce
„Starostwo sowieckich.
Prokurator: - Na jakie wiadomości
„Barbaf-a“ dała nam je do sprzedania.
w Lublinie. Zorga specjalnie zwracali uwagę w 2 Korpu - posiadanych aut i przekazania otrzymy szawy. W Wołominie wyskoczyłem (by Po aresztowaniu „Barbary“ czułem się
wanych pieniędzy.
!y pogłoski, że jediziemy na Sybir). Uda
nizował komórkę łą
Przewodniczący: — tle było broni 1 łem się do Warszawy. Tu spotkałem stę zagrożony, chciałem uniknąć aresztowa
czności „Techmcum“ . ^O skarżony: — Na wiadomości z terę
jaka?
z kolegami podróży. Polecili mi pracę. nia i wyjechać zagranicę. Ale nastorje
Pensja 8.000 zł mie nu Związku Radzieckiego i z dziedziny
Oskarżony: — Nie wiem. Leżało to w
W Mpcu spotka zagranicą nie, zachęcały . mnie do wy 
sięcznie. Udaremnio wojskowej. Chodziło im także o pogłę
garażu. Nie interesowałem się tym i nie
łem kapitana „Jan jazdu.
ho mu podróż
do bienie wywiadu aż do Moskwy.
konserwowałem jej.
Uważałem to za
ka" (Olbdps kiego),
Prokurator: — Skąd oskarżony rmiał
Wioch,
dokąd miel
Obrona: .— Jak . oskarżony patrzy na niepotrzebne.
który
zapnopsno- fundusze na podróże?
zawieźć materia! dla dzisiejszą rzeczywistość?
Prokurator: — Niech oskarżany po
wał mi pracę szo
Andersa. Obowiąza
Oskarżony: — Jestem przywiązany wie, jak było w Wołowie?
Oskarżony: — Dostawałem
bilet i
fera w orgainizany do służby woj- do kraju. Mogłem wyjechać za granicę,
Oskarżony: — Napad na Urząd Ziem
cji. Miałem przyje diety.
kou-ej, nie zgłosił się. Posługiwał się ałe obawiałem się, że nie będę miał moz ski \v Wołowie był. Kupowaliśmy ben
Prokurator: — Gd-zie oskarżonego aqhać do nfego cię
ałszywymi dokumentami.
liwości powrotu.
.
żarowym
autem resziowamo?
zynę. Ponieważ Łapiński miał możliwo
Przewodniczący: — Czy oskarżony zro
Prokurator: — Gdzie oskarżony zo ści zdobycia benzyny dałem mu pienią
marki „Ford“ ,, na
Oskarżony: — W Krakowie.
mmial i czy przyznaje się?
stał aresztowany?
,
,
którym
jeździłem
dze. Pojechaliśmy po rzekomo kupioną
Prokurator: — Co oskarżony tam ro
Oskarżony: — Przyznaję się. Chcę zlo
Oskarżony: — W Krakowie, kiedy benzynę. Okazało się wtedy, że napad
dotychczas w , „W o bił?
tyć wyjaśnienie.
. . .
czekałem na wyjazd zagranicę.
jentorgu“ . Późiniej
był przygotowany. Występowałem wte
Oskarżony: — Czekaliśmy rta wyjazd
Po wyzwoleniu Wilna wyjechałem do
Atminis
wóz ten przemałody w mundurze oficerskim. Kazałem za
Polityka i rabunek
zagranicę.
„ublina. Zgłosiłem- się do pracy na kolei,
■wati©. Damo inny
Następny zeznaje oskarżony KAROL ładować benzynę i spirytus. Zabrałem
Przewodniczący przerywa rozprawę
ednocześnie do RKU.
też samochód. Powiedziałem wartowni numer. Otrzymałem parabellum r fałszy
KIEWICZ.
Urodzony
w
1918
r.
Student.
W listopadzie spotkałem Żuka, który
N
•
Od lutego
1945 r. kowi, że to idzie na potrzeby wojska. we dokumenty. Przydzielono mnie do do jutra do godz. 8.30.
iowiedziaw6zy się co robię,
wciągną!
do września 1945 r.
nnie do „pracy“ . 2uk żąda! ode mnie
był 6zefem łączności
jewnych wiadomości. W lutym przeką
przy komendzie głów
s i mnie „Czadowi“ . Był to szef komór
nej. Występował pod
ci „Starostwo", któremu przekazywa
pseudonimem „Chroem wlado-mości. W listopadzie wzywa
stowski“ , lub „Szczę
nnie 2a-k i wciąga znów do pracy kon
sny“ .
Od września
spiracyjnej. Otrzymuję polecenie wy jaz
1945 r. do lutego
](j do Łodzi, gdzie spotykam Błaszkiewiroku prowadził
:za, Freitaga i Waszczuka. Miałem być
kontrwywiad w ko
szefem kurierów. Otrzymałem polecenie
mórce „C yrk“ . Wte
zwerbowania w Lublinie ludzi do pracy.
- .
. _'■ '
1-i.X
!
«/.M
n
mmamy
ontir na
U’CVit n!)
v ć li \ Niem
i PIYI
Pacyński
renach,
zawsze
nammyśli
dy
pseudonimem je
radców,
którymi
na zjeździe byli
Nawał innego materiału w yparł na
Zgodził się Dawidowie z i Szymiak. W
cy
w
granicach
republiki
weimar
go
był
„Rylski".
Za
przypadkowo
i
szef
Regional
In
telli
kilka dni nasz, normalny przegląd p ra 
narcu 1946 r. dostałem rozkaz wyjazdu
skiej...“ — maluczko, a dojdziemy z
swą pracę pobierał 12.000 złotych. Jako sy. Przez to nie mogliśmy omówić sze- • gence Service z Hannoveru i kierów
za ¡granicę.
faski Schumachera do sprawy kory
szef
podżegał
w
formie
rozkazów
do
regu artykułów, jakie p o ja w iły się os- j nik Intelligence Service z Lancaster
tem rozkaz wyjazdu zagranicę.
tarza gdańskiego.
W tym okresie aresztowano Barbarę. zamachójw i aktów . terrorystycznych na tatńio w naszych pismach, a zasługują j House w Hamburgu.“
„Ostatecznie demokracja światowa
D la in fo rm a cji tych, którzy tego jesz
Praca została przerwana. Nastąpiło spot pewne osoby. W październiku 1945 r. na obszerniejsze omówienie. ,
przeżywa
obecnie okres Weimaru“
cze
nie
wiedzą:
Intelligence
Service,
to
Lanie z Lasockim, który wyjeżdżał zagra dal rozkaz Oleszkowi zabicia żołnierza
,¿Robotnik” drukuje cykl reportaży ze j
— zadecydował w końcu o nasąych
Armii Czerwonej. Podejrzany jest o u- zjazdu schumacherowskiej SPD. Repor- I znaczy po prostu wywiad b rytyjski.
nicę i proponował mi podroż.
.
losach przywódca SPD.
Podkowiński: obszernie opowiada o
Przew.: - Co to były za materiały, dział moralny w napadach na majora taży tym bardziej zasługujących na u-1
Takie złote myśli bez pokrycia
które oskarżony miał wieźć zagranicę? wojsk polskich, któremu zabrano 30.000 Wagę, że korespondent pisma, Marian tym, ja k wyglądał zjazd:
można by mnożyć w nieskończoność,
„Na liście delegatów, którą rozda
Oskarż.: — Nie wiem. Dostałem od zł oraz na mieszkanie innego majora Podkowiń.ski, był bodaj jedynym kores- j
zważywszy, że Schumacher mówił
Barbary zapieczętowane koperty w wa W.P., skąd wzięto aparat radiowy, mo pondentem prasowym polskim, którego j wano na zjeździe, nie spotkałem ani
tocykl i worek cukru. W styczniu 1946
przez kilka godzin, a następnie od
jednego
nazwiska
z
opozycji
schu
dopuszczono na zjazd.
lizce.
powiadał na poszczególne kwestie,
Prokurator: — Jakie pseudonimy mie roku bra! udział w napadzie na Urząd
Już sam fa k t wybrania na miejsce j macherowskiej. Równie zastanawia
Ziemski w Wołowi« k. Wrocławia, gdzie
które wyłoniły się w dyskusji. K li
li informatorzy oskarżonego? .
zjazdu, Norymbergi, zasługuje na pod- 1 jący byl fakt, że na liście tej nie fi
mat sprzyjał podobnym wystąpie
gurowa) sam Paul Loebe. Sam zre
Oskarżony: — Gajewski „Jerzy . zrabowano 700,litrów spirytusu, 200 lit kreślenie. Słusznie pisze o tym „R obot
rów benzyny oraz samochód -marki
niom, skoro mogliśmy usłyszeć i ta
sztą Schumacher niezwykle ostro
Szumlak „Szary“ .
nik”
,
odpowiadając
na
w
ykręty
schu,
kie n*>. wypowiedzi, jak burmistrza
wystąpił przeciwko — jak się wyra- j
Prokurator . odczytuje meldunki . o „Opel“ . Przechowywał broń oraz amuni machęrowców, jakoby Norymberga była
zbrojnych papadach na pociągi z wojska cję. Do służby wojskowej się nie sta tradycyjnym miejscem zjazdów socjal- j ził — „oportunistom“ partyjnym, | miasta Iserlohn. Jacobiego, który po
prostu wolał z trybuny: „Ostrzega
mi polskimi i radzieckimi, podpisane wni. Wyrabiał fałszywe dokumenty, prze demokratycznych:
; którzy osiedli w strefie sowieckiej I
chowywał i używa! podrobionych .stem
na lauraeh. W ten sposób skastro- ] my okupantów, że dzieje się w Niem
przez „Jerzego“
„Wiemy
dobrze,
że
w
Norymber
pli i pieczęci dla fałszowania dokumen
czech bezprawie“ — jak gdyby ba
wany zjazd stal zupełnie pod rozka
dze obradowali często przed laty so
ranki niemieckie żyły dotąd zawsze
Niefortunny kurier do Andersa tów. Sam posługiwał się też fałszywy cjaliści niemieccy, ale szerokie ma zami Schumachera i jego kliki.“
mi dokumentami na nazwiska: Nawrocki
w zgodzie z prawem. Albo słowa de
O
obliczu
politycznym
zjazdu
czyta
sy niemieckie wiedzą jeszcze lepiej,
Z kolei zeznaje następny oskarżony i Chrostowsiki.
legata z Braunschwcigu, Kube a, wo
my w drugiej korespondencji:
BŁASZKIEWICZ M IECZ' SŁAW. U ro
że
Norymberga
—
to
symbol
brunat
¿skarżony. — W zasadzie ń\e przy
tającego na całe gardło ku uciesze
„Na kongresie panowało to samo
dzony w 1919 r. Wykształcenie średnie.
nego reżimu.“
znaję się do zarzucanych mi wini
zebranych: „Niemcy już dosyć za
polityczne zacietrzewienie, które ula
Student. Od kwietnia 1945 r. pracował w
Podkowiński
szczegółowo
omawia
W 1939 t. byłem na Śląsku. Po po
wszystko zapłaciły! Czas skończyć z
twiało w latach trzydziestych faszyz
organizacji. Występował ped pseudoni
wrocie do Warszawy stykam się z p«łk. przygotowanie kongresu. Jak się oka
reparacjami! Los m it Reparationen!“
mowi
trium
f
w
Niemczeeh.
Ów
za
mami: „M ietek“ i „Mieczysław Koral Dąbrowskim, który walczył z Niemca zuje, na zjazd nie dopuszczono kores
A jeszcze inny delegat powiedział
cietrzewiony
ton
pochodzi!
zresztą
ski". By! członkiem grupy ochrony deię
mi w okolicy Augustowa. Były ciężkie pondentów^ prasy komunistycznej, a n i'
całkiem szczerze: „Musimy wygrać
od samej „góry“, skoro kilkogodzingata «ił zbrojnych na kraj. Wyjeżdża!
prasy
z
sowieckiej
strefy
okupacyjnej
w a lki.. Brałem w nich udział. Oddziały
wojnę, która jeszcze nie jest zakoń
ne przemówienie Schumachera na
do Wilna dwa razy. Był kurierem wy-wia
Niemiec
zostały zlikwidowane na Kanale Augu
czona“.
jeżone było wprost kolcami zarozu
dowczym. Od-by! podróż do Andersa.
„Zresztą
sam
Heine,
przyciśnięty
Wydaje się, że tych cytat starczy, aby
miałych lekcji dla całej Europy.
Przywozi! instrukcje i pieniądze. O trzy stowskim. 16 miesięcy siedziałem jako
do
m
uni,
oświadczył
dosyć
cynicznie
stwierdzić:
schumacherowska SPD i„Jesteśmy
jak
piłka
miotani
po
mywał 8.000 zł miesięcznie. Do wojska icniec w Brześciu skąd 21 czer,7ca
pod koniec obrad: „Nie dopuściliś
. .
między komunistów a reakcję“ — dzie drogą najgorszych tradycji, najgor
się nie zgłosił, ch-oć miał ten obowiązek 1941 r. wyszedłem.
my prasy lewicowej dlatego, żeby
Wróciłem
do
rodziców'
na
Polesiu,
wołał Schumacher, niepomny nieda szych elementów dawnej niemieckiej so
Używał Fałszywych dokumentów.
nam nie popsuli roboty“. Swoista to
Oskarżony przyznaje się. W 1945 r. gdzie zetknąłem się z ■konspirae ią miej
wnych wystąpień przeciwko porozu cjaldemokracji, drogą różnych Nosków,
była
zresztą
„robota“.
mieniu stronnictw, o które w „Te Iloersingów i innych Seheidemannów,
przybyłem do Lublina, gdzie spotkałem scową. Zorganizowałem oddział party
Za
to
na
zjeździe
b
yli
in
n
i
goście:
legrafie“ tak zabiegał sam Paul którzy swą polityką przygotowali grunt
się z Ciborskim, który ; zaangażował zancki. którego byłem dowódcą. Rozpo
„Nie
należy
przemilczeć
faktu,
że
cząłem działanie na Podlasiu: w Sokoło
dla A dolfa H itle ra , dla niemieckiego fa
mnie do pracy konspiracyjnej.
Loebe.
Schumacher przebywał stale w toMoim zadaniem było wozić z Wars za wie, Siedlcach, Białowieży, przedarłem
„Gdy mówimy « niemieckich te- j
warzystwic
swoich
brytyjskich
d
o
-1
się do Myszyńca i na Wileńszczyznę.
Po przerwie zeznają coraz nowi. Skóń
czą się dialogi sądu z oskarżonymi ■
—
zaśpiewa z rosyjska jeden z obrońców,
pytaniam i bieląc klienta. W pewnej
chw ili zagalopuje się inny adwokat i
przeskoczy paragrafy. W tedy przewod
niczący naprowadzi zbłąkanego, a ten,
rękę na piersi kładąc, pochyli się i skru
szony ■— „mea culpa” uzna.

Z prcasy i o p ro s ie

„Robotnik“
o schumacherowskim „Zjeździe Norymberskim“

wy do Lublina koperty zamknięte.

W

Wspoina narada
towarzyszy
broni,
przyjąć elska dyskusja prowadzona w obecnaści i z udziałem czołowych dzia
łaczy obu naszych partii, wym.ana po*
glądów na ważne zagadnienia zawodo
we, wspólne rozwiązywanie narosłych tu
1 ówdze lokalnych antagonizmów — to
nowa forma współpracy między bratnimi
partiami, to ważny fragment realizacji
■dei jednolitego frontu w praktyce.
Obie nasze parte doceniają znaczenie
prasy; dziennikarze obu partii w pełru
zdają sobie sprawę z wagi ciążących na
nich obowiązków.
Z obu stron podkreślano konieczność
podnoszeń a poziomu naszej prasy, po
głębiania jej treści idelogicznej, w ięk
szego powiązania z . masami, doskonale?
nia kwalifikacji zawodowych pracowni
ków pfasy, jeszcze bardziej wytężonej,
jeszcze bardziej oddanej pracy na rzecz
demokracji.
Wierzymy, że pierwsza wspólna nara
da, która niewątpliwie zapoczątkuje dal
sze spotkań a, przyczyni się do zrealizo
wania wysuniętych postulatów, do prze
kształcenia prasy obu bratnich partii w
jeszcze potężniejszy i jeszcze bardziej
skuteczny oręż demokracji ludowej.

Podatet gruntowy
Rada Minstrów uchwaliła rozporzą
dzenie w sprawie częściowego spłacenia
podatku gruntowego ziemiopłodami, co
jest bardzo pożyteczną nowością w na
szym systemie podatkowym.
Dla państwa ściąganie części podatku
gruntowego w naturze jest korzystne z
tego względu, że w dużej mierze uprasżcza sprawę dostaw dla potrzeb aprowizacji kartkowej. Dotychczas poda
tek był ściągany w gotówce, a za tę go
tówkę państw« następnie kupowało u
chłopów zboże.
Fluktuacje na rynku
zbożowym i harce spekulantów niezmier
nie utrudniają wykonan.e drugiej czę
ści zadania. Chłop - podatnik sprzedaje
Zboże zazwyczaj wtedy, kiedy jest ta
nie, podczas gdy państwo skupuje je i w
okresach, kiedy ceny idą w górę.
Z punktu widzenia chłopn-podatn.ka
jest również rzeczą korzystną, żc może
on wpłacić część podatku w zbożu wte
dy, kiedy ceny zboża są po zbiorach niż
sze.
Bardzo istotna cechą rozporządzenia
rządowego jest
ZRÓ ŻNICZKOW ANIE V
PŁATNIKÓ W podatku gruntowego
w
zależności od przychodu zboża w ich
gospodarstwie. Chłopi, których gospó darka ma przeciętny przychód do 40
kwintali rocznie, zazwycząj nie mają
zboża na sprzedaż i tych rząd zwalnia
od obowiązku płacenia w naturze. Tych
zaś rolników, którzy mają przeciętny
przychód od 40 — 60 kvv.ntali, a więc
przeznaczają część zboża na sprzedaż,
obowiązuje zapłacenie połowy
drugiej
raty podatku w naturze. Wreszcie ci
rolnicy, którzy mają ponad 60 kwintali
przychodu muszą zapłacić w zbożu ca
łą drugą ratę podatku gruntowego. W
tej grupie, płatników mieść, się również
ta część wsi, która próbowała zatrzymać
zboże jako lokatę kapitału ł jako przed
miot paska, licząc na zwyżkę cen po
zbiorach. Będzie tedy rzeczą najsłusz
niejszą, jeżeli ci zamożniejsi rolnicy po
kryją całość podatku w zbożu.
Uchwała rządowa zawiera jeszcze je 
den bardzo słuszny i sprawiedliwy prze
pis, a mianowicie,
że
O P łti/iA L I
PŁATNICY będą musieli całość podatku
u.ścić w zbożu. Nie można bowiem
zrównać w prawach sumiennego płatni
ka z niesumiennym, uchylającym się od
wykonania elementarnego obowiązku obywatelskiego względem swego
pań
stwa i swej gminy. Przepis ten ma jesz
cze da tego szczególną wymowę, że w
iiczb.e niesumiennych obywateli i opie
szałych płatników podatku gruntowego
znajduje się najwięcej zamożnych rolni
ków, tych właśnie, którzy, chowając
zboże na pasek, przysporzyli naszemu
społeczeństwu dużo kłopotów i przyczy
nili się do nieuspraw.edłiwionej zwyżki
cen podczas tegorocznego przednówka.
Całość uchwały rządowej idzie zatem
po linii zróżniczkowania interesów po
szczególnych warstw chiopsk.ch. Podob
nie jak sam wymiar znowciizowan" r
podatku
gruntowego, tak i oma"
rozporządzenie uwzględnia interesy
zamożnych
gospodarzy.
Nieza:
chłop jest przez rząd uprzywiiejoi
Jest to zgodne z całą polityką rząd;
botn.czo - chłopskiego, kierującego
ciem Po'ski Ludowej.
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Chlopsk
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Most Śląski jest odcinkiem trasy „W -Z ”
POGODA
Prognoza na dzień 12 lipca br.
Zachmurzenie zmienne
na ogół dużo t przelot
nymi opadami zwłaszcza
na zachodzie kraju. —
Temperatura
w
ciągu
dnia od 15 st. na W y
brzeżu do 25 st. na po
łudniu kraju.
Umiarko
wane, miejscami porywiste wiatry po
łudniowo-zachodnie.
ZEBRANIE
KO M ITETÓ W ODBUDOWY
Dnta 10 lipce 1947 r. odbyły się współ
ne walne zgromadzenia Stołecznego i
Śródmiejskiego
Komitetów Odbudowy
Warszawy, zwołane przez prezesa Sto-*
tocznego Komitetu, I,mż. Czesława Kfaff“
nena. wiceprezesa Izby PrzemysłowoHand lewej.
Zebraniu przewodniczył
wiceprezy
dent m. st.. Warszawy tow. Edward
Strzelecki, jako delegat Naczelnej Rad|y
Odbudowy Warszawy.
SZCZEPIEN IA OCHRONNE
DO 31 LIPCA
Wydział Sanitarny Zarządu m. st.
Warszawy przypomina ludności m. st.
Warszawy,
że szczepienia
ochronne
przeciw dtunowi brzusznemu ddbósgajtą
końca. Termin ostateczny mija w dniu
31 lipca 1947 r.
Dotychczas zaszczepiano 200.000 cr
sótb
pozostało do zaszczepienia ok.
180.000.
Wszystkie 12 Miejskich Urzędów Sa
nitarnych przy Ośrodkach Zdrowia dosz 8 godz,
konywują szczepienia przez
godz.
dziennie od 8 do 12 i od
13 do 17., Około 200 to
karzy i instytucja zosta
ło upoważnionych przez
Wydział
Sanitarny do
pnzeprowadzenńa
szcze
pień ochronnych.

m

Z sait stfdfouej

Nowa arteria połączy ul. Wolską z Radzymińską
Most Śląsko - Dąbrowski będzie nie
tylko klamrą spinającą brzegi Wisły, ale
zarazem odcłntóem centralnej
arterii
przelotowej, biegnącej ze wschodu
na
zachód, (tzw. trasy „W — Z “j. Komitet
Wykonawczy NROW zajął się opracowa
niem projektu tej trasy.
Projekt, nad
którym w ciągu dwóch miesięcy pra
cował zespół najwybitniejszych fachów
ców, przedstawiony Prezydentowi R. P.
oraz przedstawicielom Rządu — spotkał
się * całkowitą aprobatą.

odcinku 260 m przebiegnie ona podziem
nym tunelem, którego wlot znajdować
się będzie około 30 m przed wieżą ko
ścioła Bernardynów, a wylot — na ulicy
Miodowej naprzeciwko kościoła \ Kapu
cynów. Tunel o konstrukcji żelbetono
wej, podparty będzie środkiem stalowy
mi slupami, rozmieszczonymi co sześć
meitirów.W wy kopie przebiegać będlą dwie
iezdnie szerokości 9 m dla ruchu dwu
kierunkowego. Środkiem każdej z nich
ciągnąć się będą szyny tramwajowe.

go i będiie najkrótszym
połączeniem
pomiędzy śródmieściem Warszawy
a
śródmieściem Pragi. Koszt realizacji pro
jektu wynosić będzie 901,4 miliona zł.
Jest to suma ogromna, ale opłaci się, je
śli wziąć pod uwagę, że powyższe roz
wiązanie koncepcji szlaku komumikacyj
nego, według obliczeń fachowców, samo
chodom oszczędzi na przejeździe 14
minut, a tramwajom 9 minut, co przynto
sienie 336 mHonów zl oszczędności rocz
nie.
(g )

Punktem wyjściowym pianu była kon
6trukcja mostu Śląskiego. Przy ¡rozwią
zaniu dojazdu trzeba się było liczyć ze
zwiększoną przelotowością -mostu (któ
rego tezdnia wynosić ma 15 m szer.) oraz poziomem przyczółka, podniesionym
o 2.30 m.

Od wylotu tunelu na ul. Miodowej dal
sza trasa, mijając kościół Kapucynów,
dojdzie do pałacu Radziwiłłów, który orninde dwoma rozgałęzieniami. Otoczony
drzewami pałac oraz zabytkowa studnia
tzw. „Gruba Kaśka“ stanowić będą na
szlaku małą wysepkę zieleni. Następnie,
przebiegając koło Banku Polskiego, arte
T U N E L DŁUGOŚCI 260 M.
Arteria przelotowa „W — Z “ na za ría dojdze do ulicy Wolskiej.
chodnim krańcu sięga ul. Wolskiej, na
OPŁACI SIĘ
wschodnim — ul. Radzymińskiej.
Aby
Trasa „W — Z “ posiada ogromne zna
W pierwszych dniach lipca Ubezpieuzyskać ciągłość komunikacyjnego szła
czenie dla
ruchu
komunikacyjnego. czainda Spoi. w Warszawie uruchomiła
ku, trzeba będzie
przebić drogę w
Znacznie odciąży ona most Poniatowskie przy u!. Mariańskiej 1 nowy obwód ledwóch punktach: przez ruiny pomiędzy
ul. Żelazną i ul. Okopową oraz przez te
ren Dworca Wileńskiego.
Dzięki temu
połączy się bezpośrednio ul. Wolską z
Lesznem oraz ul. Zygmuntowską x ul.
Radzymińską.

Trzeba przyznać, że z obowiązków
tych wywiązywał się na ogół dobrze.
Kupował materiały, koszule, mąkę, cu
kier. Nie zapominał również o tym,
że za sprzedane towary należy inka
sować pieniądze. Zapominał tylko o
jednej formalności, która zdaniem Je
go przełożonych była dosyć ważna;
zapominał stale i systematycznie o roz
liczeniu się z kasą i zwrocie pobra
nych pieniędzy.
Upomnienia i przestrogi przełożo
nych nie skutkowały, a gdy wreszcie
29 kwietnia br. przeprowadzono kon
trolę, w kasie brakowało 30.000 zł.
Rutkowski w dniu przeprowadzania
kontroli nie zgłosił się do pracy, wy-

zakłada Ubezpieczalnia Społeczna

Gdyby tak jeszcze zerwać z tradycją „chorej kasy”

K atastro fa tragiczna w skutkach

Dlaczego zawalił się dach w mgaazynie CHPD

Pisaliśmy w swoim czasie o k a ta obserwował w ygięcia w bok pewnej
strofie budowlanej, któ ra m iała m iej ilości wieszaków.
sce w magazynach C entrali H andlow ej
M aterialn ą odpowiedzialność za w a 
Przemysłu Drzewnego na Lesznie. O- dliw e wykonanie ponosi firm a „Pań
becnie, po zbadaniu spraw y przez B iu stwowe Przedsiębiorstwo Budownic
ro K o n tro li M iejskiej dowiedzieliśmy tw a Przemysłowego“. S ku tki katastro
się o szczegółach i przyczynach kata fy, m im o że w czasie zaw alenia dachu
strofy.
obeszło się bez o fia r — b yły tragicz
Bezpośrednio po zaw aleniu się da ne. Jeden z odpowiedzialnych za w y 
chu, na miejsce w yp ad ku udała się Ko padek inżynierów zw ariow ał, drugi po
(kg)
m isja Techniczna. Ponieważ zdania p ełnił samobójstwo.
członków K o m isji co do przyczyn k a 
tastrofy b yły podzielone, w ezwano do
jechał na ten czas z Warszawy.
Z A P O M N IA N A T A B L IC A
pomocy wybitnego eksperta, prof. Po
Pobyt poza stolicą nie służył w i litechniki W arszaw skiej, inż. Żenczydocznie inkasentowi, bo już 6 maja
kowskiego.
zgłosił się do Kom. M.O. w Często
Zdaniem prof. Zenczykowskiego bez
chowie . i zameldował, że jest urzęd
nikiem „Społem“, że nie zwrócił do pośrednią, oczywistą przyczyną było
kasy pieniędzy i że przyznaje się do w ad liw e w ykonanie połączeń ściągów
winy.
oraz użycie zbyt cienkich i krótkich
Rutkowskiego odtransportowano do gwoździ.
Warszawy. W rezultacie dalszego do
Stwierdzono rów nież w toku docho
chodzenia wyszło na jaw , że z zaln- dzenia, że konstruktor dachu, inż. Bro
kasowanych za pobrane towary sum da, dopuścił się pewnych uchybień
zdefraudował 80.000 zł.
statycznych, a oprócz tego w czasie w y
Rutkowski przyznał się do winy, konyw ania konstrukcji popełniono sze
zeznał jednak, że przywłaszczył sobie reg błędów. T w ierdzenie niektórych
Jedynie 30.000 zł, resztę zdefraudo- inżynierów, jakoby zaw alenie się zo
w ali jego współpracownicy, których stało spowodowane nagromadzeniem
słabo kontrolował.
się śniegu — n ie w y trzy m u je k ry ty k i,
Naturalnie za swoją lekkomyślność ponieważ jeszcze przed katastrofą, gdy Na tablicy inform acyjnej, która znajdu
odpowie przed sądem, (kg)
śniegu było bardzo mało, dozorca za- je się w Zarządzie M iejskim , m. inn.
Trasa „W — Z “ od przyczółka mo
stu po stronie warszawskiej, przecina
jąc autostradę nadwiślańską, dojdzie do
Krakowskiego Przedmieścia. Dalej
na

czytamy: „Poradnia psychotechniczna
pokój 331” . Niestety, w pokoju N r 331
nie mieści się żadna poradnia, lecz
biuro personalne sekcji adm inistracyj
nej. Za to w sąsiednim korytarzu na
drzwiach pokoju, oznaczonym innym N r
widnieje napis: ¿Poradnia psychotech
Wzdłuż trasy przedłużanej ulicy M ar- cleczce. Goście spisali się bardzo dob- niczna przeniesiona na ul. Długą 25” .
szalkowsikiej na terenie gjietta pracują rze, nto ustępując w wynikach
pracy
O biedny, skołatany interesancie...

Żwawo uwijają się przy robocie
chłopcy t Batalionów Odbytowy

TEATR POLSKI
Karasi« 2 e «od*. 18.
Występy baletu Januszkowsklch.
TEATR
ROZMAITOŚCI (Marszałkowska)
„Zaczarowane Koło” J. Rydla.
„M AŁY” (Marszałkowska 81); godz. 18
„W iele hałasu o nic” wg Szekaplra.
„POWSZECHNY” (Zamotskltgo 10) coCi
18 „T ra s a ” .
TE A TR MUZYCZNY D. W . P. (Królewska
13)
—
„Siedem
śmiechów
głównych”
(z udziałem teatru „Siedem K otów ” z K ra
kow a).
JASKÓŁKA (Marszałkowska 69) o godz. 18
„Sprawa Moniki”
„S TU D IO ” (Karowa 31) • godzinie 18.31
„Ś w it. dzień t noc” z Karasińska I Kall-,

szewskim.

FARSA M . MAYO W „S TU D IO ”
W teatrze „S TU D IO " grana będzie przez
kilka dni począwszy od dnia 13 bm. komicz
na iarsa M . Mayo, „To moje dziecko” . Bę
dzie to okazja do dwugodzinnego śmiechu.
kowski.
Tryk Matki
Sztukę reżyserował Henryk

K & s m
PALLADIUM (Złota 7-9); „Bohaterki Pa
cyfiku” , pocz. 13.00, 15.30, 18.00 I 20.30.
ATLA NTIC (Chmielna 33); — „Ocal” , po
czątek 14, 16 i 20. Film dozwolony dla dzie
ci od la t 10.
POLONIA (Marszałkowska 56) „Serenada
w dolinie słońca” , pocz. 14, 16, I 20.
STYLOWY (Marszałkowska 112); poci. o
godz. 13, 15 i 21; „Wesoły pensjonat” .
SYRENA (Praga, Inżynierska 2 ); od godz.
14 „Blaiy kieł” .
TĘCZA (Żoliborz, Suzina 4 ); „Nauczyciel
ka bawi ste” .

N IED ZIELA , 13 LIPCA
6.57 Sygn. czasu;
7.00 Porań. and.
muzyczna; 8.00 Dzień, porań.; 8.28 Mu
zyka; 9 00 Nabożeństwo;
10.00 Aud.
region.; «2.05 Poranek syrrate«.; 13.40
Aud dla świetlic wiejskich; 14.25 Chwi
la Biura Studiów; 14.30 „Zagadki radio,
w«” : 14.40 „Upadają Baatylfe“ w oprać.
H. Wielawteysfaej; 15.20 Aud. dla dzieci
pf
Podróż kaoziki do stolicy“; i6.02
Muzyka; 16.50 Aud. poetycka „Z poezji
francuskiej“ ; 17.00 „Podwieczorek przy
mikrofonie“;
18.25 Aud. tozrywk pt.
, Dla magistra jak zwykle“ ; 18.50 Audilteracka; 19.00 „U naszych przyjaciół ;
19.50 Konc. Pałsktej kapeli lud. pod dyr.
F. Dzierżanowskiego; 20.30 „Dla każ"
de go coś miłego“ — ®ud muz.; , ,
n Zi>n -viecz.; 23.00 Muzyka; 22.15 Mu
zyka taneoz.; 23-00 Ostatnie wiad.;
23.10 Wiad. sport.; 23.30 Mu®, tanecz.;
24.00 Hymn

Prezydent B ierut ogląda plan trasy „ B ohaterów S tarów ki" na wystawie BOS

Nowe ośrodki i orządzeoio lecznicze

Nie kontrolował innych —
skontrolowali jego
Stanisław Rutkowski pracował w
charakterze inkasenta w referacie go
spodarczym działu mleczarsko - ja jczarskiego „Społem“. Do obowiązków
Jego należało między innymi zaopa
trywanie pracowników w towary tek
stylne i spożywcze.

I '. *

stale drużyny Ochotniczych Batalionów polskim kolegom.
Odbudowy Warszawy. Praca idzie nie- |
zwykle sprawnie, dzięki zapałowi ; obo
wiązkowoścl chłopców. Przed wykona- j
niem normy, żadna z drużyn nie opuści
miejsca robót.
\

czniczy, zaopatrzony w gabinety lekarzy
specjalistów, centralne laboratorium bak
teriologiczno - chemiczne i protetykę
(laboratorium zębów sztucznych). W naj
bHższej przyszłości uruchomiona zosta
nie również w tym obwodzie apteka Ubezpieczalni. W sierpniu br. przewidywa
ne jest otwarcie na Żoliborzu przy ul.
Kochanowskiego 4 jeszcze jednego ob
wodu leczniczego, który również będzie
posiada! gabinety lekarzy specjalistów i
przyrodoiecznictwo w mniejszym zakre
sie.^ Jednocześnie przy ul. Mickiewicza
25 zostanie uruchomiona nowa apteka.
Ubezpieczalnia Społeczna pomimo po
ważnych trudności finansowych dąży do
pokrycia terenu całego miasta siecią ob
wodów leczniczych i aptek. W dniu 2
kwietnia br. uruchomiona została duża
apteka przy obwodzie leczniczym
(u l
Jagiellońska 34). otwartym od stycznia
ub. roku.
Dotychczas pozbawiony ośrodka, lecz
niczego je s t Grochów, gdzie przy ul.
Krupskiej 50 w najbliższej przyszłości
ma być zorganizowany podobwód lecz
niczy.
Z SOLCA NA CZERNIAKÓW
Poważnym osiągnięciem ostatnich ty
godni w rozbudowie sieci ośrodków lecz
niczych Ubezpieczał ni Społecznej
było
przeniesienie centrali
tej instytucji z
Solca na Czerniaków.
Jeśli chodzi o dalsze plany Ubezpie
czalni, to w najbliższej przyszłości uru
chomiony zostanie duży obwód leczniczy
dla Ochoty przy ul. Sękocińskiej 8, w
trzypiętrowym gmachu. Zamierzone jest
również uruchomienie obwodu lecznicze
go dla Mokotowa, przy ud. Puławskiej,
róg Madalińskiego. Nie zapomniano rów
ntoż o Kole, gdzie projektowane jest uruchomienie obwodu leczniczego przy ul.
Lenckiej.
SKONCZYC Z TRADYCJĄ
„CHOREJ KASY“

dnia w yd aje się w łaścicielow i sta
łą koncesję. Z tą chw ilą w óz może roz
począć swoją codzienną w ęd ró w kę po
ulicach stoiicy.
Ogólne koszty, zw iązane z uzyska
niem koncesji, wynoszą 16.000 złotych.
W łaściciel taksów ki obowiązany jest
co ra k u samochód przedstawić do prze
glądu, a licznik do sprawdzenia i za
plombowania- (opłata 500 złotych).

C ZY N IE Z A DROGO?

Toto-Film

Coraz więcej taksówek na ulicach Warszawy

Nieuczciwą konkurencją dla taksów
ka rzy są ta k zw an i popularnie „łebkarze“, to znaczy tacy właściciele sa
mochodów, którzy nie posiadają końce
sji na przewóz pasażerów. Właściciele
ci nie ponoszą żadnych świadczeń i
mogą .dzięki tem u przewozić pasaże
rów tan iej od zarejestrowanych szofe

mu“ ;

przy ośrodkach pracy
zebrania członków 1
Filtry Dział Odbudowy
referat nt.: „Istota na
problemu biurokraty*,

o godz. 13, „Henneberg“ (Wolska) ze
tranie kol PPR i PPS referat nt.: „Je
dnolity front klasy robotniczej“.
Odprawa

tow.

dyrektorów

przemysłu

elekrotechnicznego. Wydziel Przemysło
wy Komitetu Warszawskiego PPR za władamia, że dziś o godz. 10 rano w lo
kału KW PPR (Ai. Jerozolimskie 57) od
będzie s:ę odprawa tow. dyrektorów
przemysłu elektrotechnicznego, na od
prawę należy przygotować sprawozda
nie miesięczne. Obecność obowiązkowa.

Kronika wypadków

Bójka pijacka. W czasie, bójki pijac
kiej, przy Al. Stalina 32, jeden z jej irczesbrrików został dotkliwie pdbaty. Po
rów. W edług obliczeń w W arszawie udzieleniu pierwszej pomocy awamtumi
urzęduje jeszcze około 100 dzikich sa czego pijaka odesłano do domiu.
mochodów.
Przygnieciony. Na tetrze wyścigowym
W ydział K a m y p rzy delegaturze sta został przygnieciony przez zjiarowioiierostw energicznie zwalcza łebkarstwo go konia Dejner Aleksander — dżolde j.
Szoferowi, k tó ry bez upraw nień prze Lekarz pogotowia udzielił mu pierwszej
w ozi pasażerów, odbiera się czasowo pomocy.
praw o jazdy i spisuje protokół. Po roz
patrzeniu spraw y nakłada się na w in 
nego karę pieniężną w wysokości od
W y o a w c a.
1.000 do 30.000 ¿t. W bieżącym roku
Komitet Centralny
ukarano około 2.500 szoferów za upra
Polskiej Partii Robotniczej
w ianie łebkarstwa. Taksówkarze po
R e d a a u I e Komitet Redakcyjny
w in n i w e w łasnym interesie przyczy
U o a i i n y ń i z y t e C i
nić się do skuteczniejszego zwalczania
Redaktor Naczelny od godz. 15— to
niezarejestrowanych samochodów.
Sekretarz
Redakcji
10—U
W końcu trzeba przyznać szoferom
T e i e t o n y
warszawskim , że p raw ie wszyscy jeż
86-645
Redaktor Naczelny
dżą na licznik i n ie żądają od pasa
Sekretarz Redakcji
88-228
żerów żadnych dodatkowych opłat.
Kier. działów
88-225
(w . b.)

Z tą opłatą za plom bowanie liczni
ka nie wszystko jest w porządku.
Obecnie n ie produkuje się w Polsce
liczników samochodowych, liczn iki ta 
k ie n ab yw ają szoferzy z tru d em na
w olnym ry n k u po wygórowanych ce
nach. A le to jeszcze nie wszystko. K a ż
dy licznik wym aga p rze ró b k i W ykon yw u je to jedyna firm a , Fronczak, ul.
Chm ielna 101 i pobiera za przeróbkę
do 8.000 zł od jednego licznika. W
f il u t e r n y o s z u s t
praktyce lic zn iki psują się często, cza
sem n aw et k ilk a ra zy tygodniowo.
Trzeba w ięc na nowo przeprowadzać
reperację i jechać do zaplombowania.
A W yd ział Ruchu i M otoryzacji za każ
de ponowne plom bowanie pobiera
dalsze 500 zł. Czy to n ie za słono?
Miasto zainteresowane jest w posia
daniu ja k największej ilości taksówek
ze względu na poważne jeszcze tru d 
ności w kom unikacji stołecznej. Wzrost
ilości taksówek m a jeszcze jedną do
brą stronę. Dygnitarze bowiem, korzy
stając z wozów służbowych dla celów
pryw atnych, przytaczają na ogół w
swojej obronie argument niepotrze
bnej straty czasu p rzy szukaniu n ie Na terenie P ragi urzęduje oszust, który
uchw ytnej ja k dotąd taksówki. A rgu
podając się za funkcjonariusza P C K ,
m ent ta M odpadnie.

L IK W ID A C J A ŁEB K AR ZY

Koła partyjne
organizuj? dziś
sympatyków;
o godz. 13,30
(Koszykowa 81)
szego państwa i

Zamknięta dla ruchu kołowego

Nieuczciwa konkurencja łebkarzy

;
,
j
J W stolicy m am y zaledw ie 370 taksówek osobowych. W porów naniu do
ją dziennie około 700 m sześć, gruzu, ilości przedwojennej (3.000) jest to l i 
czba niska. Rejestracja każdej nowej
tj. blisko 3 razy więcej, niż planowano. taksów ki jest więc d la kom unikacji
Toteż przypuszczać należy, że robota, m iejskiej osiągnięciem niew ątpliw ie
jaka przeznaczona była na dwa turnusy, pozytywnym.
Jak zostać właścicielem taksówki?
wykonana zostanie całkowicie już
w
czasie pierwszego turnusu I do końca
Obecnie od właściciela samochodu,
storpnia zarówno przedłużenie ul. M ar k tó ry pragnie zostać taksówkarzem,
szałkowskiej na półkUłocnetrowym od wymaga się przedstawienia: odpisu za
wodowego praw a jazdy, książki re je 
cinku między Nowolipkami a Francisz stracyjnej wozu, zaświadczenia z UB,
kańską, jak ' część od Królewskiej do opinii ze Z w iązk u Transportowców oŚwiętokrzyskiej oczyszczone będą z raz dowodu na ubezpieczenie wozu. Za
interesowany, po zaopatrzeniu się w
gruzów.
odpowiednie papiery, składa podanie
Po niedawnym przybyciu nowej gru do W ydziału Ruchu i M otoryzacji —
py młodzieży z woj. rzeszowskiego 1 A l. Jerozolimskie 85 i w ypełnia odpo
drużyny harcerzy — Bataliony Hczą o- w iedni druczek. Z chwilą, kiedy poda
nie zostanie zatwierdzone, przedstawić
becnie blisko 1.000 chłopców. W ostat trzeba swój wóz do przeglądu. Wszyst
nich dniach pracowała 2 i-osobo wa dru ko zostaje dokładnie sprawdzone, licz
żyna czeska, bawiąca w Polsce na wy- n ik zaplom bowany i następnego już

mm

Rozbudowa
instytucji
Ubezpieczał™
Społecznej zależna jest przede wszyst
kim od wysokości otrzymywanych kre
Wydział Ruchu i Motoryzacji k o 
dytów inwestycyjnych. Z trudności tych munikuje, że w związku z prowadzo
Zdają sobie sprawę mieszkańcy Warsza nymi robotami rozbiórkowo-budowiawy 1 witają z radością każdą nową pla nymi w rejonie ulic; Koszykowa —
cówkę, aptekę czy ośrodek leczniczy. Mokotowska _— Al. Wyzwolenia, zo
stały zamknięte dla ruchu kołowego
i pieszego ulice: Służewska i N a to llńska.

Jeszcze za nudo taksów ek

Dziś każda z grup obsługujących wa
goruki robi nie mniej, niż 15 kursów
dziennie, podczas gdy w początkach pra
cy n*kt nie osiągał nawet przewidzianych planem 8 kursów. Junacy usuwa-

Sprawa Ubezpieczał™ Społecznej ma jed
nakże i drugi aspekt, a mianowicie: —
stosunek wielu jej pracowników zarów
no lekarzy jak i personelu biurowego
do pacjentów. Te trudności nie są ju ł
natury technicznej, materialnej, te trud
ności dałoby się przy dobrej woli i szcze
rych chęciach usunąć.
Myśiimy tu o stosunku, o obchodzeniu
się części personelu Ubezpieczalni z pa
cjentami. Ta dziedzina. pozostawia nie
stety wciąż jeszcze wiele do życzenia.
21e to bardzo, gdy Ubezpieczalnia pod
trzymuje stare, przedwojenne radycje I •
starą przedwojenną opinię. Dlatego też
o ile doskona.e rozumiemy potrzebę kre
dytów i pomocy ze strony państwa &
Ubezpieczalni, z drugiej strony Ubezpteczainia winna dążyć do otrzymania
kredytu moralnego u społeczeństwa, do
stworzenia wokół siebie atmosfery za
ufania.
(s. r.)

wyłudza od mieszkańców pieniądze, rze
komo na repatriantów ze wschodu. Po
dobno przedsiębiorczy inkasent sam nie
dawno pow rócił zza Bugu i dlatego
w swoim mniemaniu ma pełne prawo
zbierania o fia r na rzecz repatriantów.
Prosimy o oddanie filuternego repa
trianta w ręce milicji, (w.
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ZE Ś W I A T A

Tło ekonom iczne w izyty praskiej
Stosunki gospodarcze Polski z krajam i dem okracji ludowej

p r z y n io s ą

nam duży pożytek

Wizyta praska polskiej delegacji rzą- I dążenia zaborcze lub „hegomomczme ,
podpisanie w Pradze szeregu pozwalając im współpracować jako rów
wolnym 7z wolttwm.
wolnymi.
donosłych umów — zarówno natury nym z równymi 1i woinvni
gospodarczej,,
jak i kulturalnej
RZECZYW ISTA NIEPODLEGŁOŚĆ
świadczy, że współpraca pomiędzy pań
PODSTAWĄ PRZYJA ŹN I
stwami . sloiwisańskimi l me tylko sło
Drugim czynnikiem, który sprzyja
wiańskimi, leżącymi na wschód 1 po obecnie tej współpracy,, jest wyelimino
łudniowy wschód od Rzeszy Niemiec wanie obcych wpływów z polityki za
kiej zaczyna wchodzić na konkretne, granicznej i wewnętrznej _ naszych
rerine tory.
państw oraz zasadnicza zmiana kursu
Umowy
polityczne, ekonomiczne 1 polityki zagranicznej. Wszystkie kraije
handlowe, łączące ' nas z Czechosłowa tej części Europy były przed w o jn , te
cją, Jugosławią i Bułgarią oraz innymi renem ścierainia się wpływów rożnych
krajami Europy środkowej, wschodniej imperializmów różnych mocarstw w
i południowej są tego najlepszym do Imię interesów których były niejedno
wodem,
krotnie wygrywane. Niemcy, Francja,
d e m o k r a c ja lu d o w a —
Anglia, nawet dalekie Stany Zjednoczo
TO POKOJ MIĘDZY NARODAMI
ne usiłowały uzależnić od siebie te czy.
Współpracę tę umożliwiły dwa zasad inne grupy kierownicze poszczególnych
państw i przeważnie to, im się udawało.
nicze czynniki.
Przede wszystkim zwycięstwo demo Grupy reakcyjnej opozycji w szeregu
kracji ludowej we wszystkich krajach, krajów — np. Maniu w Rumunii, Nagy
o których mówimy. Dawne klasy panu na Węgrzech, Mikołajczyk w Polsce —
jące tych krajów, niejednokrotnie zresz są właśnie pogrobowcami tych tradycji
tą kierowane i podszczuwane przez j wysługiwania się obcym interesom, lcr
wszelakich możnych zagranicznych pro Rajskiej siużby obcym potęgom. _
tektorów, zajątrzaly wzajemne stosun
I to należy dziś do przeszłości.
ki pomiędzy państwami i utrzymywały
Wszystkie państwa*, o których mowa,
na całym tym terenie stan cichej, ale prowadzą dziś politykę niepodległości
trwałej wojny podjazdowej. Dość wska narodowej politykę pełnej suwerenno
aać na spór o Macedonię pomiędzy na ści. Jednym z czynników naczelnych
rodami Jugosławii a narodem bułgar tej polityki jest przyjaźń ze Związkiem
skim. Spór ten został rozwiązany przez. Radzieckim, jest sojusz narodów sło
Jugosławię marsz. Tito w sposób jedy wiańskich z wielkim mocarstwem sło
nie demokratyczny: przez nadanie Ma wiańskim ZSRR. Przyjaźń i współpra
cedonii, będącej dotąd kamieniem nie ca z ZSRR stanowi zasadniczy moment
zgody* pomiędzy obu państwami, peinej nowej polityki zagranicznej Po’ski, Ju
autonomii i przekształcenie jej w samo gosławii, Czechosłowacji i Rumunii,
Współpraca, jaką rozwijamy obecnie
dzielną republikę, wchodzącą w skiad
federacji jugosłowiańskiej.
Demokra — to współpraca wolnych narodów, na
tyczna poiityka rządu Grozy, udzielają rodów, które rozprawiły się ze swym
ca pełnych praw narodowych i kultural rodzimym faszyzmem, narodów niepodnych Węgrom w Siedmiogrodzie stwa legających niczyjej hegemonii, połączo
rza warunki dla odprężenia pomiędzy nych ścisłą przyjazną ze Związkiem
Węgrami a Rumunią, do _ niedawna Radzieckim.
„odwiecznymi wrogami“ właśnie z po
POLSKA A CZECHOSŁOWACJA
wodu tegoż Siedmiogrodu.
W tej współpracy Polska ludowa,
Demokratyczna Polska ludowa prze
kreśliła beckowskie tendencje do pew Polska demokratyczna może odegrać po
nego rodzaju protektoratu
polskiego ważną rolę i uzyskać niemałe, korzyści.
nad Słowacją, tendencje, które bodaj Zwłaszcza nasze stosunki gospodarcze
najbardziej zatruwały stosunki pomię z Czechosłowacją mogą przynieść por
żytek obu krajom. Wszyscy znamy go
dzy Polską a Czechosłowacją.
i zapofoteghwiość narodu
Zwycięstwo demokraci ludowej w spodarność
sąsiadujących z nami państwach Europy czeskiego, cenimy solidność jego w yro
usunęło z Ich wzajemnych stosunków bów. Wiele z tego, czego nie produkudowej i

W. Brytania została oszukana
przez W all Street
,,Daily Work er o brvtyjskim kryzysie finansowym
Redukcja importu, zapowiedziana przez
ministra skarbu Daltona, stanowi bar
dzo niewielką pozycję w stosunku do ogromu deficytu handlowego, który za
graża Wielkiej Brytanii
.
Jest oczywistym faktem, ze Wie.ka
Brytania została oszukana. Jest ona ofiara największego w historii oszus.wa
międzynarodowego, Wielka Brytania została oszukana przez W a! Street.
„Wielka pożyczka amerykańska miała
nam zapewnić środki do podtrzymania
naszej gospodarki aż do roku 1950, a w
tym czasie mieliśmy uporządkować nasz
dom po zniszczeniach wojennych, przy
pomocy amerykańskich maszyn i na
rzędzi“ . Tak brzmiało .przyrzeczenie, ale
wykonanie jego było zupełnie odmienne.
Wartość pożyczki spadła niemal do po
łowy na skutek zwyżki cen w Ameryce,
spowodowanej zniesieniem kontroli. Nie
stety, w umowie nie umieszczono żad
nych postanowień chroniących nas przed
zwyżką cen — toteż wyczerpie s if ona
już z początkiem przyszłego roku.
Oszustwo na cenach jest bezpośrednią
przyczyną kryzysu finansowego, które
mu" nie zapobiegnie redukcja importu na
wet na znacznie większą skalę, niż to
zapowiedział minister Dalton. Anglii gro
zi zupełne załamanie gospodarcze w
1948 roku.
Fakty te są doskonale znane wszyst
kim myślącym ludziom w Wielkiej Bry
tanii. Zostały one również w pełni w y
jaśnione przez Artura Homera, w jego
doskonałym przemówieniu na niedawnej
konferencji „Daily Worker“ .
_
Nawoływał on do podjęcia „środków
nadzwyczajnych, podobnie jak po Dun
kierce
celem zorganizowania zasobów
narodowych dla zaspokojenia potrzeb na
rodu“ .
>
.
WileJkie zaInN J.-sowanie I rzeczowa
dyskusja na tej doniosłej konferencji w y 
kazały, że robotnicy są gotowi oo podję
cia wysiłku, jeśli tylko' mają <*P°wednio zdecydowane i bojowe kierowni-two
socjalistyczne.
,
Co zamierza uczynić rząd? Z w s z y s t
kich danych wynika, że zamierza on
stanąć w kolejce po dalsze dolary.^ A.e
to może tylko odroczyć, a nie rozwiązać
kryzys, o ile nie zostaną równocześnie
podjęte odpowiednie kroki w pot tyce
wewnętrznej.
Naród oczekuje jasnej i zdecydowa
nej akcji.
,
Po pierwsze, rząd powinien zażądać
natychmiastowej rewizji warunków po
życzki i w ten sposób położyć kres oszustwu cen.
Po drugie, rząd powinien zaoszczędzić
dolary przez redukcję zamorskich w y 
datków wojskowych, które wynoszą z
pewnością nie mniej niż 100 mil. funtów.

Spfoslowonie
W związku z ogłoszoną w prasie in
formacją o przeprowadzaniu weryfikacji
wśród Polaków autochtonów przebywa
jących w Danii,Zarząd Główny Polskie
go Związku Zachodniego wyjaśnia, że
weryfikacji tej nie przeprowadza deleat P.Z.Z., jak mylnie podano; weryfiację przeprowadzają powołani do tego

f

przedstawiciele władz państwowy eh.

Po trzecie, powinien ón wystąpić z
ogólnym planem
gospodarczym ptzy
zastosowaniu środków nadzwyczajnych.

Pomimo caiego swego bogactwa i caiej swojej arogancji, Ameryka potrzebu
je handlii brytyjskiego, potrzebuje ona
rynków europejskich w nie mniejszym
stopniu, niż Europa potrzebuje dolarów
amerykańskich

LIST

jemy sami, możemy nabywać u naszych
czeskich pobratymców, płacąc produkta
mi naszej pracy, albo usługami zwłasz
cza w dziedzinie transportu przez nasze
porty morskie. Rolnictwo czechosłowac
kie jest wysoko, rozwinięte. Pozwala
nam to w wielu wypadkach uczyć się
od Czechów i korzystać z ich doświad
czenia w pracy nad podniesieniem na
szego rolnictwa.
To samo, co do Czechosłowacji odno
si się do innych krajów demokracji lu
dowej. Wiele jest produktów pracy na
rodów Jugosławii, narodu bułgarskiego,
rumuńskiego, czy węgierskiego, które
z pożytkiem możemy sprowadzać, zao
patrując w zamian te kraje w naszą
polską produkcję. Kraje te inwestują
się na nowo. Część dóbr inwestycyj^nych może im dostarczyć nasz przemysł
ciężki, bardziej rozwinięty aniżeli ana^
logiczne gaięzae ich przemysłu.
Newątpliwie współpraca Polski z kra
jami demokracji będzie się rozwijać.
Drogowskazem w tym kierunku jest
powstanie Rady Współpracy Gospodar
czej między Polską a Czechosłowacją.
Przegrody, które próbowano wznieść
między Polską a Czechosłowacją zosta
ły , na zawsze obalane. Państwa demo
kracji ludowej z roku na rok będą za
cieśniać swe wzajemne związki, a ma
rzenia o balkanizacji tej części Europy
okażą się zawodne.
POLITYKA WSPÓŁPRACY
NA DALEKĄ METĘ

Współpraca ekonomiczna z Czechosło
wacją, Jugosławią,, Bułgarią i tonymi
sąsiadującymi krajami posiada już obec
nie dla Polski niezwykle pozytywne zna
czenie. Ma ona charakter długofalowy.
Z roku na rok znaczenie jej będzie
wzrastać, gdyż w miarę odbudowy po
większać oię będą obroty handlowe i
możliwości współdziała,mila ekonomicz
nego.
Współpraca nowej Po’ski z krajami
Europy środkowej i południowej oparta
jest na zasadzie „wolni z wolnymi, rów
ni z równymi“ i obca jej jest myśl o
czyjejkolwiek przewadze, czy hegemo
nii. Przeciwnie współpraca ta ma dopro
wadzić do umooniema’ suwerenności po
litycznej i ekonomicznej każdego z tych
krajów.

trzyletni a Rumunia przyjęła „program
odbudowy gospodarczej“ , którego głów
ną treść stanowi przekazani© państwu
kierownictwa głównymi gałęziami go.
spodarki narodowej. Rozwój gospodar
ki planowej sprzyja dalszemu zbliżeniu
gospodarczemu między Polską a krajan
mi tej części Europy.
Współpraca między krajami europej
skimi, położonymi na wschód i południe
od Niemiec, stanowi dodatkową gwa
rancję pokoju, ale poza przeciwstawie
niem się groźbie odrodzenia imperializ
mu niemieckiego — nie jest zwrócona
przeciwko nikomu rU kiady zawarte przez
Polskę ze Związkiem Radzieckim, Cze
chosłowacją i Jugosławią, mają śęiśłe
określony cel — nie dopuścić do odno
wienia agresji niemieckiej.
Polska jest gotowa do zawarcia ta
kich układów nie tylko z krajami poło
żonymi na wschód, aie i na zachód od
Niemiec.
Rozwijająca się współpraca państw
Europy środkowej, wschodniej i połud
niowej,, stanowi czynnik o olbrzymim
historycznym znaczeniu dla odbudowy
gospodarczej „Europy i pokoju w świecie-
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ZW. RA DZIEC KI ZW IĘKSZA
PRODUKCJĘ N A FTY
Pracownicy przemysłu naftowego w
południowych i
zachodnich okręgach
ZSRR walcząc o wypełnienie zobowią
zań, wziętych na siebie we współzawod
nictwie ku czci 30-tecia rewolucji, osią
gnęli nowe sukcesy. Przekroczyli oni
plan półroczny, plan drugiego kwartału
i program czerwcowy. Wydobycie nafty
w pierwszym półroczu 1947 r. wzrosło
w porównaniu z tym samym okresem ze
szłego roku o 13,3 proc.
Podległe Ministerstwu Przemysłu Naf
towego zakłady przeróbki nafty w połu
dniowych I zachodnich okręgach, prze
kroczyły swoje półroczne, kwartalne I
czerwcowe plany produkcji benzyny, naf
ty i smarów. Przedsiębiorstwa Minister
stwa Przemysłu Naftowego we wschód
nich okręgach ZSRR przekroczyły z nad
wyżką pian wydobycia nafty na czer •
wiec. Dały one w czerwcu gospodarce
narodowej dziesiątki tysięcy ton nafty po
nad pian.
Podobnie przemysł papierniczy z po
wodzeniem wypełnił plan
pierwszego
półrocza 1947 r. w zakresie produkcji pa
pieru i kartonu.
„DW A P U N K TY W ID Z E N IA “
P. TSALDARISA
Na konferencji prasowej w Atenach
zapytano Tsałdarisa, czy nie mógłby udzielić szczegółowszych informacji
na
temat swego niedawnego publicznego
oświadczenia „o koncentracji wojsk ju
gosłowiańskich 1 bułgarskich nad grani
cą grecką oraz o organizowaniu na tere

nie tych państw międzynarodowej bryt»
dy w celu walki z rządowymi wojskami
greck'mi“. Jak wiadomo oświadczenie
to było złożone oficjalnie i szeroko roz
powszechniane przez prasę amerykań
ską I angielską.
.
Tym
razem
odpowiedź Tsaldarsa
brzmiała dosłownie: „BARDZO M O ŻLI
WE, ZE TE STW IERD ZEN IA NIE OD
POW IADAJĄ FA K TO M .
BYŁY JBD NAK PRZEZNACZO NE NA U ŻYTEK
ZAGRANICY, A NIE DLA GRECJI. W
INTERESIE NARODU LEŻY CZASEM,
BY MOWIC NA ZEW NĄTRZ RZECZY,
KTÓRYCH NIE M O ŻN A MOWIC W
KRAJU. NA W SZYSTKIE W YDARZE
N IA M O ŻN A PATRZEĆ
Z DWÓCH
PUNKTÓW W ID ZE N IA . WYBÓR ZA
LEŻY OD TEGO, KTÓRY Z NICH
PRZYNOSI W IĘKSZĄ KORZYŚĆ KRA
JOWI“.
Tsałdaris nie tylko oszukuje opmlę pu
bliczną, ale oszustwo bezwstydnie pod
nosi do rangi „zasady politycznej“. Ten
cyniczny oszust cieszy się pełnym po
parciem rządów amerykańskiego I an gieiskiego!“
POŁÓW RYB PRZY ZASTOSOW ANIU
ELEKTRYCZNOŚCI
Dwie ekspedycje naukowe wypróbo wują na Morzu Kaspijskim nową meto
dę połowu ryb przy użyciu silnych reflek
torów elektrycznych. Doświadczenia wy
kazały, że wokół reflektorów zanurzo
nych w wodzie gromadzi się po kilku ml
nutach znaczna ilość ryb. Zastosowanie
elektryczności przy połowie ryb otwie
ra szerokie możliwości.
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Kryzys amerykański i pomoc dla Europy
\

Na horyzoncie gospodarczym sora Nadiera depresja ta już się
Stanów
Zjednoczonych
coraz j rozpoczęła. Remanenty towarowyraźniej zarysowują się groź- we w przemyje 1 w handlu hurne symptomy zbliżającego s:ę towym i detalicznym wyniosły
kryzysu. Jak stwierdza Komitet z końcem zeszłego roku ponad
Stabilizacji Gospodarczej, wskład 34 miliardy dolarów i osiągnęły
którego wchodzą trzej byli k;e- najwyższy poziom znany
rownicy Urzędu Kontroli Cen — tyohczas w Ameryce.
Groźba
nowego
kryzysu
Bowles, Porter i Henderson —
obecna koniunktura przemysłowa wzmogła
starania
amerykań
ma się już ku końcowi i „nie skich kapitalistów o rozszerze
uniknione jest pogorszenie sy n i rynków zagrani^nych.
tuacji gospodarczej“ .
Rynek wewnętrzny kraju wraz
W specjalnym raporcie Kom’- z rynkami zachodniej półkuli i
WSPÓLNE INTERESY I WSPÓLNA
tet zwraca uwagę prezydentowi, Dalekiego Wschodu był w swo
DROGA
Kraje Europy środkowej, wschodniej i że jeśli w ciągu najbliższych im czasie dostatecznie pojemny,
południowej złączone są. szeregiem po 2 miesięcy nie zostaną podjęte by pochłonąć produkcję przemy
wiązanych wzajemnie życiowych inte
amerykańskiego.
Kapita
resów . Były One terenem ekspansji eko, zdecydowane kroki, nastąpi za słu
gospodar lizm amerykański rozwijały się
nomicznej i ^pochodów wojennych nie łamanie działalności
mieckiego iiSperializmu, poza Czechami czej, którego roznrary „mogą przede wszystkim w oparciu o
(ale już nie Słowacją) są na ogól kraja.
być bardzo znaczne, a skutki rynek wewnętrzny ' nawet w la
mi rolniczymi, 6iinie zacofanymi. Wszy!
tach najlepszej koniunktury eks
6tkie — wstępują na drogę rozwoju bardzo poważne“ .
przemysłowego i uniezależnienia się go
Pesymistycznie nastrojeni są port Stanów Zjednoczonych nie
spodarczego.
także wybitni ekonomiści ame- przekraczał 10 proc. całej pro
Rozwojowi demokracji ludowej towa
rzyszy w krajach Europy środkowej, rykańscy, którzy zdaniem cza- dukcji narodowej,
wschodniej i południowej przechodze sopisma „Business Week“ ocze- ! W rezultacie drugiej wojny
nie do gospodarki pianowej. Ostatno kują, że początek depresji g o -- światowej obraz zmień'! się zapo uchwaleniu planów gospodarczych
to ls k f
spodarczej przypadnie na komec sadnkzo. ^
przez Pol
przeZdolność
produkcyjn
wię i Bułgarię, Węgry uchwaliły plan >roku 1947. Wodte opinii profc-

Z NIEM IEC

K om edia m S tuttgarcie
W jednym ze stuttgarckich te-1 internowani podarki świąteczne od internowanych, który chciał zwró
atrów wystawiona jest jednoak-1 zarządu obozu. Otrzymują oni cić się do nas z jakimś pytaniem,
tówka następującej treści: Rzymia paczki od krewnych i jeżdżą do natychmiast zam ilkł i znikł w tłu 
nie podbijają i okupują.Kartaginę. domu „na urlopy“ . W amerykań- mie.
Opowiadano nam o obozie w po
Okupanci przeprowadzają w K a r skięj strefie Niemcy pow iadają:
taginie „demokratyzację, demilita- .„Aby nie umrzeć z głodu, trzeba bliżu Darmstadtu, który jest słyn
ryzację i dehannibalizację“ . Oku się dostać do obozu dla hitlerow ny w całej strefie. Uwięzieni tam
panci na scenie z zamiłowaniem ców“ .
hitlerowcy żyją z pełnym komfor
żują gumę. Niemcy na widowni
W obozie istnieje samorząd i tem. Administracja udziela im re
śmieją się z Rzymian — Ameryka spoczywa on w rękach zagorza gularnie urlopów. Na taki urlop
nów, z „dehannibalizacji — de- łych hitlerowców. „Barakenfuh- pojechał np. Obergruppenführer
nazifikacji“ . Śmieją się otwarcie w rer“ —kierownik baraku — z któ SS, książę F ilip von Hessen. Z te
obecności Amerykanów. Co zaś rym mówiliśmy, był członkiem go też obozu został urlopowany
dzieje się w rzeczywistości, nie na partii hitlerowskiej od r. 1933. Na jeden z przywódców hitlerowskich
scenie?
sam widok tego „fuhrera“ jeden z w T uryngii — Marschler.
Poprosiliśmy o zezwolenie na
zwiedzenie obozu dla internowa
W, „ O B O Z IE P R A C Y * D L A E S E S O W C Ó W .
nych hitlerowców w Ludwigsburgu. Z końcem zeszłego roku inter
nowani w tym obozie hitlerowcy
urządzili pochód niosąc słomianą
kukłę ministra denazlfikacji Kamma i po zakończeniu pochodu spa
lili ją. W obozie tym były kreisleiter Ludwigsburga powiedział
niemieckiemu
w artow nikow i:
„Szkoda, że zapomnieliśmy ciebie
rozstrzelać“ . W tymże obozie nie
miecka straż zaopatruje się w za
świadczenia od internowanych, że
dobrze i uprzejmie odnosiła się ona do hitlerowców.
Zawieziono nas do obozu Kornwestheim, który widocznie odzna
cza się ostrym regulaminem. W
obozie znajduje się 3.600 hitlerow
ców. Otrzymują oni od 1.700 do
2.500 kalorii dziennie. Większa Ze sprawozdania naocznego świadka 1 obozu pracy dla internowanych hitle
rowców w amerykańskiej strefie okupacyjnej: in te rn o w a n i siedzą sobie, gdzie
część z nich nie pracuje.
Kiedy wchodziliśmy do obozu, chcą, czytają książki z biblioteji obozo wej, wylegują na słońcu, otrzym ują swo
na jednym z placów włóczyło się je zaprowiantowanie, jedzą, śpią, rysują, zajm ują się rpbotami ręąsnymi, palą
dwudziestu internowanych zaba amerykańskie papierosy, p rzyjm u ją odwiedziny. W obozie nie ma tylko jedne' * ■ * " ' go — pracy.
wiając się ciskaniem
kamieni
(„Berliaer Zeitung”)
do celu. Na Wielkanoc otrzymał!

Komedia denazifikacyjna w są
dach w niczym nie ustępuje ko
medii w obozach. Z końcem Jkwiet,
nia rozpatrywał sąd w Wiesbaden
sprawę generała-porucznika poli
cji, gruppenfuhrera SS, Georga
Jedike. Od roku 1936 był on człon
kiem najwyższego trybunału h it
lerowskiego, a w czasie wojny był
dowódcą policji SS w Rydze. Tym
niemniej sąd odrzucił wniosek os
karżenia, które domagało się zali
czenia Jedika do głównych prze
stępców wojennych i skazał go na
dwa i pół roku więzienia. O tym,
ja k zorganizowany b ył ten proces,
świadczy następujący szczegół: os
karżeniu pozwolono przedstawić
tylko jednego świadka.
13 maja wydany został w Stutt
garcie wyrok na byłego prezyden
ta Reichsbanku Hjalm ara Schachta. Sąd przychylił się tym razem
do wniosku oskarżenia — uznał
Schachta za „głównego przestęp
cę“ i skazał go na 8 lat pobytu w
obozie pracy, konfiskatę majątku
i pozbawienie wszystkich praw
politycznych. Niektóre gazety po
śpieszyły się i pochwaliły w zwią
zku z tym postępy denazifikacji
w strefie amerykańskiej.
Minął wszystkiego miesiąc. Wró
cilłśmy do Berlina i wkrótce prze
czytaliśmy doniesienie, że Hjalm ar
Schacht został na rozkaz dowódz
twa amerykańskiego „urlopowa
ny“ z obozu w Ludwigsburgu i
jest obecnie doradcą władz w oj
skowych we Frankfurcie...
Stało się więc dla nas jasne,
dlaczego Niemcy w teatrach Stutt
gartu tak szczerze śmieją się z
^dehannibalizacji“ »
ftJK .

mysłu amerykańskiego znacznie
wzrosła w porów nani z poz'omem przedwojennym. Wedle -da
nych rządowych, wskaźnik pro
dukcji w lutym 1947 r. osiągnął
190 proc. w porównaniu ze śred
nim Wskaźnikom z lat 1935 do
1939.
„Wedle niektórych ocen — pi
sze amerykański ekonomista Uarold Hutcheson — zdolność pro
dukcyjna ciężkiego przemysłu
wzrosła w okres!e wojny tak da
lece, że przewyższa ona dwu
krotnie zapotrzebowanie Stanów
Zjednocznych, nawet w warun
kach pełnego zatrudnienia. Stąd
ogromny nadmiar, zdolności p ro
dukćyinej i wolnych kapitałów,
dla których wykorzystania ko
nieczne jest wszechstronne roz
szerzenie eksportu“ .
„Narodowe
Stowarzyszenie
Planowania w Stanach Zjedno
czonych“ określając zapotrzebo
wanie nowych inwestycji w świę
cie powojennym na 150 — 200
miliardów dolarów, uważa, że
Stany Zjednoczone powinny po
kryć połowę tych inwestycji. Ta
ki jest więc rozmiar przewidzia
nego wywozu kapitałów ze Sta
nów Zjednoczonych. Eksport to
warów, wedle obliczeń ekonomi
stów, powinien stanowić 15— 20
proc. całej produkcji amerykań
skiej. Trzeba przy tym wziąć
pod uwagę, że w czasie wojny
Stany Zjednoczone powiększyły
swoją produkcję przemysłową 2,
a nawet 2,5 razy. W ten spo
sób w porównaniu z okresem
przedwojennym eksport amery
kański pow'nien wzrosnąć 4—5
razy i stanowić bardzo pokaźną
cyfrę.
W świetle tego wszystk;ego
stdje się zrozumiały sens planu
Marshalla. Jest on niewątpliwie
uwarunkowany obecnym stanem
gospodarki amerykańskiej, szu
kaniem nowych rynków i dąże
niem do przezwyciężenia „kęyzysu dolarowego“ w Europie.
Londyński „Times“ nie przypad
kowo wspomina o „rosnącym
zaniepokojeniu
amerykańskich
kół gospodarczych“ z powodu
teigo. że brak europejskich rynIrriW w
rćwnni»7PKków
w rw-ifaii-TAnńi
połączeniu 7'
z1 równoczes
nym spadkiem cen wewnątrz
kraju może doprowadź;ć do kry
zysu. Znany publicysta Walter
Lippman twierdzi, że brak do
larów w Europie będzie w cią
gu najbliższej zimy tak ostry,
że doprowadzi do ustania znacz
nej części eksportu amerykań
skiego do Europy.
Dziennik'
„New York Times“, konkretyzu
jąc plan Marshalla wskazuje, że
Stany Zjednoczone będą musiały
udzielać Europie pożyczek w wy
sokości od 6 do 8 miliardów do
larów rocznie.
W ten sposób plan Marshalla
ma na celu nie tyle „ratowanie
Europy“, jak to starają 6ię przed
stawić niektóre zainteresowane
kola, ale przed© wszystkim ra
towanie gospodarki amerykań
skiej przed nadciągającym kryzysem.
i . Rogalski

Sfr.
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W pow iatach wschodniej Lubelszczyzny

S t ó j ! K t o i d z i e ? — » 25«
(O d naszego specjalnego wysłannika)
Była . godzina czwarta nad
ranem, kiedy osiągnęliśmy wresz
cie pierwsze chałupy nadburzańskiej wsi. Upał wczorajszego
dn«'a i zanikającej dopiero nocy
tiw a i z jednakowym natęże
niem. W bezruchu stały przy
drożne wierzby i ani jeden po
dmuch wiatru nie targał dojrze
wającymi zagonami pszenicy.
Gdzieś szczekał pies, z opłot
ków dobywał się mocny zapach
macierzank:. W odległości trzy
stu zaledwie metrów w bok od
piaszczyste] drogi łagodnie za
łamującym się łukiem płynęła
rzeka graniczna. Byliśmy nie
miłosiernie
zmęczeni.
Twarze
nasze i ubrania pokrywała gru
ba warstwa potu i kurzu. Nie
mogliśmy jednak odpoczywać.
Urzekający
spokój
lipcowego
poranka mącił widok schwytane
go w potyczce nocnej człowieka.

Stefan Torbicz odpowiada
W bluzie żołnierskiej, bez pa
sa już, bez karabinu i grana
tów, stąpał ciężko w otoczeniu
eskorty. O czym w tej chwili
myślał —
trudno odgadnąć.
Z uporem unikał naszych spoj
rzeń. Rozkudlany łeb, przykryty
brudną czapką, zwieszony miał
ku ziemi.
W kilka minut później usie
dliśmy na rdzawej darni głębo
kiego rowu. Trzeba było prze
słuchać ujętego.
— Jak się nazywacie?
— Stefan Torbicz.
— Urodzony?
— W 1928 roku.
— Gdzie?

— We wsi Lubień.
— W czyjej bandzie i odkąd
byliście?
Przesłuchiwany nie odpowie
dział od razu. Tarł ręce i z nie
pokojem patrzał wokoło. Czekał.
Upływały w napięciu sekundy.
— No!? — głos porucznika
był twardy, zimny, stanowczy.
— Od września tamtego ro
ku. Najpierw przydzielono mnie
do oddziału UPA, którego do
wódcą był „W olodia1, później
przeszedłem do „Czumaka“ .
— Ukrainiec?
— Tak.
— Ilu was było?
— Siedem „ósemek“ .

W oczekiwaniu
na trzecią wojnę
Wiadomo. Wobec wzmagają
cej się z każdym dniem akcji ze
strony
władz
bezpieczeństwa,
a z drugiej strony wobec zwę
żającej się z każdym dniem ba
zy oparcia po wsiach — przy
wódcy UPA zmuszeni zostali do
rozdrobnienia swych topnieją
cych sił .i do utworzenia grup
bandyckich, składających się' naj
wyżej z ośmiu ludzi. I dlatego
0 ile w pierwszych miesiącach
niepodległości bandy ukraińskich
faszystów poczynały sobie z nie
równie
większą
zuchwałością,
wpadając do wsi wielkimi gru
pami (Wierzchowiny czy walka
na ulicach Radzyma) i znaczy
ły swą drogę pożogą, mordem
1 grabieżą, — o tyle teraz do
szli' do wniosku, że „ósemki“
trudniejsze są do uchwyceń’a i
zlikwidowania.
— Dlaczego wstąpiliście do
bandy?
f
— Buska z Lubienia mi kazał.
_

D ob ro dzieje
Nic — tym razem ani o pożycz
kach amerykańskich, ani o angiel
skich paczkach dla ,,biednych
Niemców. Tym razem — co& 1
własnego podwórka.
Hasiem dnia jest dziś w Polsce:
„walka z drożyzną i spekulacją
W tej zbożnej akcji postanowili
wriać udział również właściciele
sklepów z obuwiem w Łodzi. 0głosili tedy urbi et orbi w prasie,
że od tego i tego dnia z własnej
obywatelskiej inicjatywy, dobro,
wolnie i bez przymusu ZNIŻAJĄ
ceny sprzedawanego obuwia o —
10 proc. Piękny i szlachetny czyn
spotkał się, oczywiście, z powszech
nym uznaniem.
Ale cóż się okazało? Oto wielu
z właścicieli sklepów obuwiayych
postanowiło jednak „zaasekurować" zniżkę. Więc też w przed
dzień je j ogłoszenia, p.p. szewcy
przezornie... PODWYŻSZYLI CE
NY obuwia, i to nawet nie o 10, lecz
o 20 — 25 proc. Wyglądało to przy
kładowo tak: cenę bucików, które
przed zapowiedzią zniżki koszto.
wały 12.000.— zł, podwyższono
„ nieznacznie" i po cichutku do
15.000.— zł. Zaś po ogłoszeniu
zniżki, grubą kreską podkreślono
w witrynie cenę 15.000— i z poczuciem spełnionego obowiązku na
pisano u góry — cenę „obniżoną"
0 10 proc., łj. 13.500.— Innym i sło.
wy, CENA „ OBNIŻONA“ JEST
WYŻSZA OD POCZĄTKOWEJ
— ja k w danym razie — o
1.500.- zł.
Niektórzy pionierzy i bojownicy
„inicjatyw y prywatnej," są — jak
widzimy — zaiste niewyczerpani
w pomysłach, gdy chodzi — o ich
własną — i tak już bardzo — za
sobną —- kięszeń. Dobrze zarobić
nawet na „obniżce" — na to, do
prawdy, trzeba być geniuszem in
wencji spekulacyjnej.
Ale obuwie jest niewątpliwie
artykułem pierwszej potrzeby —
1 bez butów chodzić nie możemy.
Dlatego też wierzymy święcie, że
w planie operacyjnym Kom isji
Specjalnej oraz społecznych komisyj kontrolnych znajdzie się od.
powiędnie miejsce na dokładne
zbadanie tajemnic handlu obu
wiem. Pomysłowość i wynalaz.
czość niektórych reprezentantów
tego handlu powinna być odpo
wiednio nagrodzona.

B. D.
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— M ówił, że będzie wojna
Anglii ze Związkiem Radzieck:m,
że 3zięki
poparć u
Nierrrec
utworzona zostanie „swobodna
Ukraina“ , że...
— Co jeszcze?
— ... że będziemy mieć praw
dziwą demokrację.
— A wiecie wy, co to jest
w ogóle demokracja?
Upowiec milczy i przestępując z nogi na nogę patrzy
w las.
— Skończyliście
wy
jaką
szkolę? — pytam.
— Trzy oddziały.
Podaję mu gazetę. Torbicz z

trudem sylabizuje wyrazy, mę
czy się nad sform ułow ałem
zdania. Kroplisty pot spływa mu
po umazanej w piachu twarzy.
Tak. Jeszcze dwa lata, a może
i mniej i Stefan Torbicz, pogrąży
się w powtórnym analfabetyz
mie. Już dziś "nie umie czytać.

Praktyka jest bezpłatna
Przesludrwame
trwa
dalej.
„Upowiec“ mów5 o swej „ka 
rierze“ , o tym, jakie czytali im
książki, jak działał wywiad i kto
kierował propagandą.
— Ile placki wam za to, że
chodziliście z bandą mordować
ludzi — pada naraz zaskakują
ce pytanie.
— Mnie... nic. Płacili innym.
— Dlaczego?
— Ja byiem dopiero na prak
tyce (!)
— Ile płacili?
Stefan Torbicz nie odpowiada.
Twarz jego stała się jeszcze
bledsza i jeszcze bardziej odpy
chająca, aniżeli dotąd. Zrozumiał
dopiero teraz właściwy sens
swej
odpowiedzi
poprzedniej.
Chciał się wycofać. Niewyraźnie
coś bąkał, a później zacisnął z
rezygnacją palce u rąk.

„To byli swoi'*
— Z
kim
utrzymywaliście
kontakt?
— 1 partyzantką polską.

_ ?

— Tak. To znaczy z NSZ.
Wczoraj na- przykład jechaliśmy
furmanką przez W yryki. — Ban
dyta ożyw ił się. — Było nas
dwóch. Naraz usłyszeFśmy kro
ki. Ale to byli swoi.
— Po czym poznaliście, że to
„sw oi“ ?
— Na
rozkaz
„stój,
kto
idzie?“ — usłyszeliśmy z lasu:
„25“ . To wystarczyło. To było
nasze hasło na wczoraj I takie
samo hasło mieli on! z NSZ...
PodaFśmy sobie ręce...
Przesłuchani
„upowca“
w
Stawkach dobiega końca. Powie
dział wiele. Resztę niewątpFwe
powie potem. Teraz nie ma na
rozmowę czasu. Trzeba wyko
nać dalsze zadanie.
Pada rozkaz. Wyczerpani dłu
gim marszem, bezsenną nocą, a
potem starciem z banderowcami,
podrywają się jednak chłopcy
natychnrast.

Spoglądam na zegarek. Jest
szósta. Promien'e słońca -znów
prażą spękaną ziemię. Na wozie
drabiniastym pod czujnym okiem
kilku uzbrojonych ludzi siedzi Ste
fan Torbicz. M y pójdziemy w
kierunku na Doihobrod^, jemu
droga wypada do Włodawy...
Stanisław Babisiak

Będziemy mieli własną benzynę syntetyczną
Państwowe Zakłady Syntetyczne w Dworach
(O d naszego korespondenta)
Od 1941 roku w Dworach koło Oświę
cimia. Niemcy prowadzili budowę potęż
nego kombinatu chemicznego dla pro
dukcji gumy syntetycznej tzw. „buny“ .
Fabryka była obliczona na zaopatrywanie
wojennego przemysłu niemieckiego, zaś
po skończonej wojnie — miała po#ry wać zapotrzebowanie światowe na ten
materiał.
Do roku 1943 fabryka była stale
rozbudowywana. Przy produkcji i bu
dowie było zajętych około 4o tys. pra
cowników, przeważnie jeńców wojen nych i więźniów- cywilnych. W czasie
działań wojennych fabryka mocno ucier
piała.
Na skutek starań Ministerstwa Prze
myślu, rząd radz'ecki przydzielił nam w
Berlinie w ramach reparacji fabrykę ben
zyny syntetycznej o wielkiej zdo ności
produkcyjnej, z tym, że fabryka będzie
montowana na terenach fabryKT panie mieckiej w Dworach.
Na tej samej podstawie otrzymaliśmy
z Berlina elektrownię o mocy 10.000
KW. Wojska radzieckie bezinteresownie

otrzymała bezpłatnie dach nad głowa
Równolegle do akcji, skierowanej
przeciw wszelkiego rodzaju spekulacji
i szkodnictwu gospodarczemu, Wydział
Mieszkaniowy Zarządu Miasta Wrocła
wia, przy wydatnej pomocy miejsco
wej Nadzwyczajnej Komisji Miesz
kaniowej, przystąpił z całą energią
do ścigania, tępienia i karania wszel
kich nadużyć wynikających z lekcewa
żenia nakazów dekretu o publicznej
gospodarce lokalami.
Dotychczasowa pobłażliwość władz,
spowodowała tak daleko posuniętą
bezczelność naszych spekulantów miesz
kaniowych, że w prasie ukazują się
ogłoszenia o zamierzanych, a niedo
puszczalnych transakcjach lokalowych.
Niejaka Maria Spiżewska, która, jak
się okazało, posiada trzy mieszka
nia — we Wrocławiu, w Bierutowi
cach i Oławie, jedno z tych miesz
kań — mianowicie wrocławskie — usi
łowała sprzedać za 160 tys. zł.
Na żądanie Wydziału Mieszkaniowe-

Pan Mikołajczyk jest wdzięczny — Do czego służą traktory — Ąkc|a
niszczycielska w rozkwicie — Ci peperowcy — Szkodników za burtę!
(Korespondencja własna)
Pan Laurenty Mierzwa
był wielkim
człowiekiem. Znał on podobno osobiście
samego p. Mikołajczyka. Jak powiada
ją, lubił pan Laurenty
opowiadać nie
zwykłe historie o swej znajomości z
„panem premierem“.
— O, pan premier dużo ma mi do
zawdzięczenia! — mawiał zwykle pan
Laurenty.
P. Laurenty Mierzwa pracował z ła
ski p. Mikołajczyka i jego zaufanych
w Państwowym Przedsiębiorstwie Trak
torów i Maszyn Rolniczych — i to nie
w charakterze traktorzysty lub mecha
nika... o nie! P. Laurenty M erzwa pia
stował wysoki urząd kierownika stacji
traktorów w Kwidzyniu.
Ze swych obowiązków p. Laurenty
wywiązywał się w stosunku do swoich
mocodawców
jak należy i... doprowa
dził wkrótce stację traktorów do kom
pletnego upadku.
Warsztaty pracy wykorzystywano dla
celów prywatnych. W magazynach nie
było ani kartotek, ani inwentarza; czę
ści zamienne i narzędzia ginęły, pano
wał kompletny chaos.
Ludzie przychodzili do pracy, kiedy
chcieli. Często można ich było zauwa
żyć w czasie pracy pijanych. Trakto
rzyści zostawiając Jpr&cę w polu po
zwalali sobie często jechać kilkanaście
kilometrów traktorem do miasta po pa
pierosy.
O jakości traktorów
szkoda mówić.
Na przeszło 100 pracowników PPT i
MR — zaledwie 20 można było uznać
za fachowców.
ł
Tak oto rządził peeselowiec - kierów
nik stacj: traktorów' w Kwidzyniu, pan
Laurenty Mierzwa.
Ale poty dzban wodę nosi—
Jeszcze nim powinęła się noga p. Lau
rentemu — dyrektor oddziału PPT . MR
w Qdańsku, Otwinowski, swoimi
wy
czynami zwrócił na siebie uwagę Mili
cji Obywatelskiej i był zmuszony po
prostu i trywialnie mówiąc zwiać jak

dopomogły w transporcie urządzeń fa
brycznych.
Ponad 100 inżynierów i techników poi
skich studiowało procesy syntezy benzy
ny w fabrykach w Niemczech, aby zdo
byte wiadomości wykorzystać przy mon
tażu fabryki w Dworach.
Obecnie prowadzi się intensywny mon
taż sprowadzonych z Niemiec urządzeń.
Ogólnie sprowadzono 1.250 wagonów,
przy czym piece kontaktowe ważące po
nad 40 ton, zostały sprowadzone drogą
wodną do Gliwic — portu.
Obecnie przy porządkowaniu terenu i
montażu urządzeń pracuje w Dworach
około 2.200 ludzi. Biorąc pod uwagę
wspaniale pofożeme Dworów tuż w! są
siedztwie kopalni węgla w Brzeszczach i
Libiążu oraz nad 6plawną Wisłą, powsta
la koncpecja wykorzystania tych terę nów na budowę pierwszego w Polsce
kombinatu przemysłu chemicznego syn
tetycznego.
Kombinat ten będzie oparty na surow
cu węglowym
wymienionych kopalń.
Węgiel, ten jest niskiej jakości, bardzo

Chciała sprzedać mieszkanie —

P. Lamenty Mierzwa nie dokończył dzieła
zwykły
krytnina ista. Panu Danielowi
— ówczesnemu dyrektorowi naczelne
mu PPT i MR — nie udało słę prze
forsować swego kandydata na
waku
jące stanowisko i do Gdańska przyszli
nowi ludzie, ludzie z obozu demokracji.
Pan Laurenty ríe zdążył jeszcze zo
rientować się w zmianach, które zaszły,
gdy został przez organa bezpieczeń
stwa zaaresztowany za defraudację i sa
botaż.
27 czerwca 1946 r. przyjechał do KWi
dzy n’a nowy kierownik stacji trakto
rów,
peperowiec tow. SZPAKOW SKL
Pracę zaczął od szczerej rozmowy. Zwo
łał walne zebranie załogi i powiedział
wprost: kto chce pracować dla dobra
kraju, ten znajdzie miejsce i robotę, a
kto nie chce — droga wolna.
Rada Zakładowa uchwaliła oczyszczę
nie szeregów robotniczych z elementów
destrukcyjnych,
szabrowniczych,
nie
zdyscyplinowanych. Od razu podniosła
się wydajność i jakość pracy. Stacja
całkowicie wykonała plan orkLna 1946
r. Od tego czasu mechanicy i ucznio
wie wyremontowali
149 traktorów, 94
maszyny rolnicze oraz 47 samochodów
i ciągników.
Założone zostały karty pracy, karto
teki, księgi inwentarzowe. Dziś znajdu
je się stacja TOR pod względem spraw
ności na pierwszym m'ejscu w wojewódz
twie gdańskim. Minęły czasy p. Laurente
go, kiedy oddział dokładał do Kwidzynia
po 500 — 600.000 zł miesięcznie. Teraz,
według preliminarza,
Dyrekcja oddzia
łu gdańskiego, ma dokładać do stacji
Kwidzyń miesięcznie około 100.000 zł,
a faktycznie od lutego 1947 r. dyrekcja
oddziału nie tylko nie dołożyła ani gro
sza, lecz według
oświadczenia tow.
Szpakowskiego, jest jeszcze winna Kwidzyrriowi 250.000 zł za drugi kurs trak
torzystów, organizację którego stacja fi
nansowała z własnych funduszów.
Jest to zasługą nie tylko tów. Szpakowskfego. Razem z nim pracuje wy-

K udowa-Zdrój. P ark ¿łomu zdrojowego.

trwale cała załoga robotnicza. TowSzpakowski wyróżnia
wśród nich peperowców tow. tow. GOŁĘBIOW SKIE
GO — kierownika warsztatów, mecha
nika MRO ZA oraz magazyniera BART
KO W IA KA,
pepesowca — buchaltera
MAŁECKIEGO, bezpartyjnych
mecha
nika GRASIA P. i kalkulatora ob. AN DRUSZKO KATARZYNĘ.
Rok temu stacja
przedstawiała nie
duży placyk, zarzucony wrakami pon‘emieckich traktorów. Dziś Zarząd M iej
ski, który wydatnie pomaga załodze ro
botniczej w jej wytężonej pracy — od
dał do dyspozycji warsztatów TOR bu
dynek dawnego młyna, który w czasie
wojny został przerobiony na fabrykę po
chłaniaczy masek gazowych
oraz czę
ści do „V — 2“.
Będą tu hale: montażowa z dźwi
giem elektrycznym długości 45 m, hala
obrabiarek, narzędziownia, magazyny, ha
la do mycia silników 1 części zamien
nych, kuźnia, spawalnia, dział elektro
techniki i ładowania akumulatorów. Bę
dzie również szatnia ' łaźnia dla pra
cowników.
Objekt jest pierwszorzęd
ny. Wartość jego powiększa fakt, że po
siada on aż dwie bocznice kolejowe.
Tow. Szpakowski ręczy, że jeżeli za
inwestuje się zaprojektowane 1,5 milio
na zł i jeżeli otrzyma on niezbędne obra
biarki, to Kwidzyń
ukończy
budowę
w przeciągu trzech miesięcy i do koń
ca
roku wartość produkcji
wyniesie
więcej niż 1,5 miliona zł przy zatrudnię
niu blisko 200 robotników.
Przykład ofiarnej pracy załóg robot
niczych Kwidzynia, Elbląga, Kościerzy
ny, Tczewa czy Nowego Dworu
dąje
pewność, że pracownicy TOR spełn'ą
swoje zadania. A jeśli się znajdzie szko
dliwy albo nieudolny kierownik, czy dy
rektor, robotnicy potrafią wyrzucić go
za burtę, tak, jak mikołajczykowskiego
pachołka pana Laurentego Mierzwę.
A. Wolkowska
T. Mariański

go Zarządu Miasta, Spiżewska zosta
ła przez miejscową Delegaturą Korni
sji Specjalnej aresztowana i osadzona
w więzieniu s jednoczesnym wnioskiem
o ukaranie jej obozem pracy przymu
sowej, jako Szkodnika społecznego.
Nigdzie może w takim stopniu jak
właśnie we Wrocławiu wszelkie niele
galne kombinacje mieszkaniowe nie
stanowią tak nagminnego zjawiska.
Wydział Mieszkaniowy Zarządu Mia
sta stojąc na stanowisku wykonywa
nia postanowień, wynikających z De
kretu o publicznej gospodarce loka
lami, wypowiada stanowczą walkę
wszelkim próbom spekulacji mieszka
niami.
,
(id)

kruchy i do eksportu nie nadaje s;ę. Do
skonale natomiast nadaje się do prze r
róbki chemicznej.
Państwowe Zakłady Syntetyczne ma
ją za zadanie zbudować następujące fa
bryki przerabiające węgiel na produkty
syntetyczne:
1) Fabrykę półkoksownię węgla d'.a otrzyimania gazu i półkoksu potrzebnego
do dałszej produkcji kombinatu chemicz
nego. 2) Fabrykę syntetycznej ropy dla
c-trzymania syntetycznej benzyny, olei
opałowych, parafiny, siarki itp., produk
tów pobocznych. 3) Fabrykę metanolu —
podstawowego produktu dla dalszej syn
tezy organicznej 4) Fabrykę karbidu —
dla przeróbki poprzez acetylen na sziucz
ne tworzywa.
Poza węglem kombinat chemiczny bę
dzie zaopatrywany w gaz koksowniczy,
dostarczany specjalnym gazociągiem z
Zagłębia Śląskiego, oraz gaz ziemny z
Zagłębia Dembowieckiego.
Przewód gazu ziemnego jest już uło
żony na terenie naszych Zakładów. W
następnym 3-leciu PZS mają przystąpić
do produkcji dalszych wytworów i w y
żej wymienionych półproduktów, a mia
nowicie:
Sztucznego kauczuku tzw. „buny“ ,
różnego rodzaju mas plastycznych tzw.
sztucznych tworzyw brąz syntetycznych
tłuszczów, pochodzących z utleniania pa
nafitry, ja,K również syntetycznych sma rów i całego szeregu produktów, które
trzeba dotychczas sprowadzać z zagra
nicy.
Państwowe Zakłady Synteczny po wy
konaniu pełnego programu, pozwolą nam
uniezależnić się na olbrzymim odcinku
przemysłu chemicznego obcego kapita
łu.
Czesi zainteresowali się rozwojem
PZS i zamierzają w ramach ostatnio na
wiązanej współpracy gospodarczej zrnon
tować w Dworach potężną elektrownię
na 120.000 KW.
Połowa tej energii byłaby zużywana
na miejscu w Dworach, pozostałą ilość
byłaby wysyłana do Czech na warun 
kach, umożhwiających szybkie ..spłaca nie kredytu.

Komunikat Komitetu Obywatelskiego
Obchodu Ś w ięta Odrodzenia
Dzień 22 lipca jest dniem Święta
Odrodzenia.
W roku bieżącym rocznicę ogłoszenia
Manifestu Polskiego Komitetu Wyzwo
lenia Narodowego święcić będzie cały
kraj po raz pierwszy w warunkach
daleko posuniętej stabilizacji życia i w
okresie pełnego, ujętego w ramy pla
nu państwowego realizowania wytycz
nych, zawartych w historycznym M a
nifeście.
Z tych względów Komitet Wojewódz
k i poleca Radom Narodowym powia
tów, miast i gmin niezwłoczne zorga
nizowanie lokalnych komitetów oby
watelskich Obchody Święta Odrodze
nia, w skład których wejść powinni
przedstawiciele wszystkich partii poli-

tycznych, duchowieństwa, nauczyciel
stwa, organizacji społecznych, zawo
dowych, młodzieżowych itd.
Wszelkich informacji, poza instruk
cjami, wysłanymi w teren — udziela
prezydium Wojewódzkiego Komitetu,
stale urzędujące od godz. 9 do 11 rano
w Warszawie, przy uL Konopnickiej 3
m. 7, I I I piętro, telefon 8-73-41.
St. Witkowski,
Przew. Warsz. Woj. Rady Narodowej

Z miast i wsi

jednolitego frontu

75 M IL IO N Ó W STRAT
Nad częścią powiatu inowrocławskie
go przeszła gwałtowna burza gradowa,
przy czym ziarna gradu dochodziły do
wielkości kurzego jaja. Straty, wyni
kłe na skutek gradobicia ocenia się na
75 milionów zł. W niektórych groma
dach zbiory zniszczone zostały w 100
proc., w większości straty sięgają 70
proc. Niestety, żaden z poszkodowa
nych nie był ubezpieczony od grado
bicia, ponieważ burze gradowe w tej
połaci kraju należą do rzadkości i naj
starsi ludzie nie pamiętają ich.
FAŁSZYW Y A LA R M - W dwóch gromadach pow. tuchol
skiego zauważono na zagonach ziem
niaków liczne drobne owady, które
mylnie wzięto za stonkę ziemniacza
ną. Na szczęście okazało się, że jest
zupełnie niewinny chrząszczyk.

W Miechowie odbyło Się zebranie ak
tywu powiatowego PPR i PPS, na któ
rym tow. poseł Taborowicz (PPR) zło
żył sprawozdanie z przebiegu sesji sej
mowej, a przedstawiciel WK PPS tow.
Nagwizda wygłosił referat pt. „Dobra
praktyka jednolitego frontu“ .
W uchwalonej rezolucji
podkreślono
znaczenie jednolitego frontu, jako pod
stawowego czynnika twórczej pracy,
prowadzącej do podniesienia dobrobytu
w Polsce.

N A IW N Y — CZY BEZCZELNY?
We Wrocławiu zlikwidowano groźną
szajkę rabunkową, która właściwie
sama oddała się w ręce milicji. Miano
wicie jeden z członków szajki ukradł
drugiemu przy podziale kolejnych łu
pów, harmonię. Poszkodowany, nie
namyślając się długo, zwrócił się ze
skargą do milicji, przy czym tak się
zaplątał w zeznaniach, żc wydal siebie
i wszystkich towarzyszy.

Z ruci u zawodowego
Związek Zawodowy Górników pro
wadzi systematyczną akcję szkolenia
działaczy
związkowych.
W ubiegłym
miesiącu odbyło
się uroczyste otwar
cie
Górniczej Szkoły
Związkowej w
Sosnowcu.
Ponadto^ Zw. Zaw. Górników posiada
własne ośrodki szkoleniowe
przy od
działach w Dąbrowie Górniczej, Bytomiu
i Zabrzu oraz organizuje placówki w
Wałbrzychu, Nowej
Goduli i Niemcach.

Rudzie, Jaworznie,

Dobra praktyka

Przedsiębiorstwo państwowe poszukuje RUTYNOWANYCH
KASJERÓW. Oferty wraz z życiorysem, odpisani' świadectw
< referencjami ref lek tan ci prześlą w terminie do dn'a 20 lipca
br. na adres: „Skrzynka pocztowa Nr 162 — Urząd Pocztowy
Warszawa 1“ .
1602
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NlEiyZgDDiA TABELA vtYGüAKYCi,
l-szy dzień ciągnienia 3-e| Klasy
5 0 -e i Jubileuszowej L o t e r ii
Wygrana 500,000 zl
(Padła w Krakowie).

na Nr 29079

Wygrane po 100.900 zł
11222 39727 50441.

na N rN r

Wygrane po 20.000 zł na NrNr
11209 22519 25240 27143 44150 50220
54146 61043 65233 68038
Wygrane po 10.000 zł
217 628 2349 3522 7724
23815 30752 31631 32946
41393 43173 45787 47383
60608 62241 62816 65827

na
12578
35636
47523
72328

NrNr
16341
3657«
57715
74519

Wygrane po 5.009 zł na N rN r 1428
2780 3249 7 :72 8702 10112 10158 10562
11543 12621 12893 14276 14835 16756
17273 19057 19874 19990 22125 23348
24753 24939 26231 28170 29213 29547
32435 32923 34789 36044 40071 40525
44187 44528 43495 49070 52089 52319
52718 53003 53970 55356 58064 62498
68454 69950 70468 70654 72198 73359
74425
Wygrane po 2.000 zł na NrNr 779
1047 1552 2566 3702 4010 4079 4438
5455 6457 6530 6895 7452 7801 7856
9886 10493 10733 10Ï51 117 o7 11805
13493 13777 14925 15513 15878 16629
17178 17524 17554 19380 19460 19991
20377 21386 21881 22093 22147 22179
22313 23135 23371 24556 25236 25570
25896 26491 26504 29821 29975 31591
31905 34306 34683 34343 35324 35356
35871 36200 36229 33742 38851 39903
40795 40830 41144 41548 42553 43962
44621 45341 47433 45577 483S6 46446
47710 4787-5 492ÜI 50503 50686 51535
54436 55378 55777 56770 57023 57389
58120 53267 5857,1 59018 60434 61141
61539 62680 63146 64534 61787 65514
66603 66951 67605 69531 70810 71025
71051 71676.
Wygrane po 500 zł na N rN r 21 25
108 226 233 270 373 555 577 591 305
766 903 922 924 938 975 1017 090
211 225 362 411 416 433 511 607 697
727 730 825/»852 888 940 £083 147 237
248 279 301 303 374 530 575 618 707
876 883 968 979,3095 152 158 237 340
435 454 437 573 617 647 701 704 817
966 988 4025 102 112 229 301 333 355
392 393 520 624 755 740 743 843 920
980 5041 078 136 146 141 156.254 289
295 339 355 442 471 481 522 563 596
607 622 632 693 737 771 779 800 976

- S P O Ł E C Z N Y

przynosi w numerze 22 (130):
Z. Milewicz — Front walki o handel.
St. Jędrychowski — Poważny dorobek Sesji Sejmowej.
St. Nocuń — Z chlubnych kart PSL.
Z. Kormanowa — Grunwald uczy.
T. peder — XI Zjazd Francuskiej Partii Komunistycznej.

Proszę wszystkie komitety i świetlice
PPR o wywieszenie niniejszego na swych
tablicach ogłoszeń.

M I Ę D Z Y N A R O D O W I EKSPEDYTORZY

C.

H 1 R T W IG

S .A .

ZARZĄD;
Warszawa, Marszałkowska 95, tel. 86115
skrót telegraf:czoy „cehartwigza“

O D DZ I A Ł Y ;/
Bydgoszcz, Elbląg, Gdańsk, Gdynia, Gli
wice, Jelenia Góra, Katowice, Kraków,
Łódź,
Międzylesie, Poznań, Przemyśl,
Słubice, Szczecin, Terespol, Warszawa,.
Wrocław, Zebrzydowice.
Własne organizacje zagranicą.
Korespondenci zagraniczni we wszystkich krajach
Ekspedycja Międzynarodowa.
Przeiadunk' Morskie.
Transporty samochodowe.
Obstuga Przemyślu.

P R Z E T A R G
Departament
Kwalerunkowo-Budowlany
M.G.N.
ogłasza
przetarg nieograniczony na roboty:
1) Remont dachu nad budynkiem Nr 14 na terenie C.W.P.
w Rembertowie.
2) Roboty remontowo-budowlane w budynku Nr 1 na terenie
C.W.P. w Rembertowie.
3) Roboty remontowe w bud. Nr 24 na terenie C.W.P.
w Rembertowie.
Informacje i druki ofertowe otrzymać można w biurze Dep.
Kwat. Bud. M.O.N. uf. Koszykowa 79 blok „C “ , pokój Nr 117,
od godz. 10 do 13-ej od dnia 6 lipca br. do dnia 16 lipca br.
Oferty w zalakowanych kopertach, bez znaku firmowego
i napisem: „Oferta na roboty (wymienić obiekt i róćlzaj robo
ty )“ należy składać do skrzynki przetargowej przy drzwiach
pokój Nr 117 w dniu 17 l’pca 1947 r., godz. 11.
Do oferty należy dołączyć kwit na wpłacone wadium w wy
sokości r/o sumy kosztorysu. Termin wykonania robót do dnia
15-go września 1947 r.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 lipca br. w pokoju przetar
gowym Nr 11 o godz. 11.30.
Departament kwaterunkowo-budowlany
M.O.N. zastrzega
sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn,
craz bez obowiązku ponoszeń5a z tego tytułu jakichkolwiek
odszkodowań, prawo wyłączenia z przetargu poszczególnych
robót, prawo wolnego wyboru oferenta — bez względu na wy
nik przetargu oraz prawo uznania, że przetarg nie dał dodatnrego wyniku i prawo przeprowadzenia w okresie ważności
ofert dodatkowego przetargu ustnego lub pisemnego, pomiędzy
wybranymi oferentami.
1538

Ogłoszenie o przetargu

G<>ECpokwitowame kasy oddziału P.C.H. na wpłacone wa
dium przetargowe w. wysokości 5 proc. sumy oferowanej
względnie dowód zwolnienia od obowiązku zlozen a wadium.
2 Odpis świadectwa przemysłowego upowazTrającego do
prowadzenia robót.
,
1 Agentura P.C.H. w Ciechanowie zastrzega sobie prawo do
wolnego wyboru oferenta, bez względu na sumę przetargu
oraz prawo uznania, że przetarg nie dal wyniku, jak^ również
prawo zwiększenia lub zmniejszenia ilości wykonania robot.
1601
1
_____

P O L IT Y C Z N O

E. Z. — Białostocczyzna w odbudowie.

Firma zastrzega sob:e prawo dowolnego wyboru oferenta
bez względu na °wysokość oferowanej sumy kosztorysu, wy
łączenie niektórych robót, dostarczenie materiałów jak rów 
nież unieważnienie przetargu bez podania przyczyn oraz ^wy
1597
płacania jakichkolwiek odszkodowań.

2. Roboty kanalizacyjne.
Bliższe informacje oraz podkładki otrzymać można w Agentu
rze P.C.H. w Ciechanowie.
. ,
.
Oferty w podwójnych zalakowanych kopertach bez znaku
f-rniy z napisem „Oferta na remont centralnego ogrzewania
■ robót kanalizacyjnych dla Powszechnego Domu Towarowego
-,v Ciechanowie“ , należy składać do dnia 23 bm_ 1947 r godz 12,
0 której to godzinie nastąpi otwarcie ofert. Do oferty należy

T Y G O D N IK

>5»8

Firma Standard Eiektric Co. — pod Zarządem Państwo-wym
ogłasza przetarg nieograniczony na roboty instalacji światła,
siły, sygnalizacji i telefonów w budynku przy ul. Stępińskiej
26—28 po dawnej fabryce Horkiewicza wraz z dobudowaną
tylną częścią mieszkalną i IH-im piętrem części frontowej.
Bliższe mfórmacje i kosztorysy; można ■otrzymać za zwro
tem kosztów w wys. zl 860.— w s;edzfbie firm y przy ul. Rej
tana 16.
i: ■> , ■ •
Oferty podpisane przez oferenta z dołączonym kwitem na
zlożone~w kasie firm y przy ul. Rejtana 16 wadium w wys. 1
proc. oferowanej sumy należy składać w zalakowanych ko
pertach w terminie dó dnia 21 lipca 1947 r. do godz. 11.30.
Otwarcie ofert nastąp5 tegoż dnia o godz. 12.00.

P a ń s tw o w a C e n tra la Handlowa
w Ciechanowie, ogłasza
m z e ta rg meogramczony na wykonanie w lokalu Powszechne
go Domu T o w a ro w e g o w Ciechanowie, następujących robót:
1. Remont c e n tra ln e g o ogrzewania,

Józef REITER

Dr Zofia Re:ter
Tarnów, ul. Gclihammera I

10048 180 219 251 333 356 358 375
486 695 813 814 815 11014 126 136
173 202 235 357 483 495 503 666 706
714 758 918 972 976 12146 286 311
'iiü"* 645 663 839 851 860 919 13091
125 225 362 527 601 615 646 699 848
929 14154 319 348 361 469 527 539 813
940 956 990 15148 189 196 269 365 450
u67 591 648 679 749 814 812 825
16010 044 096 129 141 192 230 277
289 291 331 347 513 678 684 764 779
17621 110 140 241 353 427 446 495
507 716 741 939 18035 17« 189 215
233 239 265 347 378 462 549 695 742
952 868 19012 053 133 173 318 324 394
420 447 565 735 739 745 770 814 860
873 891 923 974 20040 122 126 177
338 381 408 519 521 575 614 691 708
823 841 852 897 972'21005 025 02«
039 208 245 306 335 401 518 530 641
681 803 861 933 22002 030 090 236 239
246 251 265 332 486 678 784 928,937
958 23006 030 073 116 185 188 243 266
327 428 .475 535 617 769 779 799 809
821 903 949 979 24000 011 182 224
229 391 524 561 649 703 708 782 786
25109 132 204 242 280 295 317 383
416 486 536 629 704 733 741 755 782
823 851 883 898 932 26201 277 303
374 375 387 404 461 499 543 622 642
693 703 760 825 845 867 910 934 955
27024 083 092 14‘J 327 443 471 495
577 593 609 687 697 780 Í81 878 898
28006 024 158 164 186 198 336 554
643 669 693 727 752 822 870 934 962
983 991 29053 069 088 205 285 375
390 471 532 543 585 658 662 675 857
924 926 979 30009 104 167 223 243
244 377 389 417 465 489 531 534 544
570 630 751 765 817 821 846 888 896
981 31043 04) 096 163 229 286 359
369 420 445 436 557 570 650 738 742
777 778 779 803 847 904 913 940 32121
163 166 196 212 337 410 438 528 630
700 719 748 755 795 833 835 874 920
945 998 33033 068 090 114 157 210
242 294 342 572 395 438 587 627 724
781 784 838 923 992 34085 109 257
413 423 483 573 684 748 785 822 841

Opłoszenie o p rzetarg u

»TRYBUNA W0LM0SCI «

ur. w 1909 r., syn Leopolda i Antoniny,
b. student Politechniki Lwowskiej, b. wi^
zień polityczny (więzienie Wronki), za_
mieszkały do czerwca 1941 r. we Lwo.
wie, zaginą! bez śladu.
Proszę każdego, mającego JAKIEKO L
WIEK! Wiadomości o jego dalszych ic
sach o listowne zawiadomienie mnie.

6060 308 346 424 431 554 562 625 662
685 702 737 874 918 967 7032 114 254
296 309 317 427 473 514 554 607 664
674 678 685 709 759 766 771 772 869
899 902 998 8002 117 131 212 412 482
514 525 577 583 627 712 718 821 849
891 952 991 9078 113 149 277 279 310
528 552 667 709 819 876 901.

Centralny Zarząd Państwowych Zakładów Graficznych
z siedzibą w Warszawie ul. Słupecka 2a ogłasza przetarg nie
ograniczony na sprzedaż mżej wymienionych wozów osobo
wych:
1) Fiat typ 1.500 — 6 cylindrowy,
2) Opel-dlympia dolno zaworowy — 4 cylindrowy,
3) Ford Eifel — 4 cylindrowy,
4) 17 szt. beczek żelaznych po benzynie różnej po
jemności,
5) 120 par butów drewnianych (kamasze).
Oferty należy składać do godz. 11 dnia 26 lipca 1947 r.
v Wydziale Ogólnym C.Z.P.Z.G.
Wyżej wymienione obiekty można obejrzeć na miejscu
w czasie od godz. 10— 12.
_
,
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 28 lipca 1947 r. godz. IOj
C.Z.P.Z.G. zastrzega sobie unieważnienia przetargu, bez po
dania przyczyn oraz prawo wyboru oferenta bez względu
na c e n ę . ______________________________
1598_

BRAT M Ó J,

S ZARZĄD OKRĘGOWY PAŃSTWOWYCH NIERUCHOMOŚCI
ZIEMSKICH w Warszawie ul. Nowogrodzka 4 m. 10
i

przyjmuje większą ilość
wyszkolonych traktorzystów lub szoferów (kierowców samocho
dowych) z prawem jazdy — na traktory amerykańskie.
Bliższych informacji udziela Inspektorat Mechanizacji Zarzą
du Okręgowego, codziennie od godz. 8 — 15, pokój nr 9

W zm ianka o p rzetargu
Urząd Wojewódzki Szczeciński — Wydział Komunikacyjny za
wiadamia, że ogłosił przetarg nieograniczony na odbudowę mostu
betonowego łukowego 2X10 m sw. na rzece Rega w Plotach pow.
Łobez.
Pełne ogłoszenie o przetargu umieszczone jest w Monitorze
Polskim.
Przetarg odbędzie się dnia 17 lipca 1947 r. o godz. 10-tej w W y
dziale Komunikacyjnym w Szczecinie, Wały Chrobrego 4.
1585
Fhmą Standard Electric Co. — pod Zarządem Państwowym
z siedzibą w Warszawie przy ul. Rejtana 16 ogłasza:

PRZETARG NIE0GRANICZ0IT
n«a budowę budynku fabrycznego przy ul. Stępińskiej 26—28
oraz przybudówki mieszkalnej do lokalu Biurowego także.
Podkładki ofertowe za zwrotem kosztów > kwocie 1.600 zł
oraz szczegółowe informacje można otrzymać w biurze f :rmy
p.zy u-1. Rejtana 16.
Oferty podpisane przez oferenta z dołączonym kwitem na
złożone w kasie firm y wadium w wysokości 1 proc. oferowa
nej sumy należy skladąć w zalakowanych kopertach w ter
minie do dn. 23 lipca 1947 r. do godz. 11.30.
Otwarcie ofert nastąpi tegoż dn!a o godz. 12.00.
Firma zastrzega sobie dowolny wybór oferenta bez względu
na wysokość oferowanej sumy kosztorysu, wyłączenie nie
których robót, dostarczenie materiałów, jak również unieważ
nienie przetargu bez podania przyczyn, oraz wypłacania ja 
kichkolwiek odszkodowań.
1599

J. Pierotte — D w u la tk a C z e c h o s ło w a c ji.

Z tygodnia na tydzień — Z całego kraju — Teatr
Film
Sport tygodnia.
Muzyka — Kobiety mają glos — Na widowni
1575

Przetarg nieograniczony Sir IIJc 3 47
Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Warszawie ogła
sza przeAąrg nieograniczony na:
poz. A. Wykonanie remontu i uzupełnienie sieci rurociągów
i urządzeń gazowych wysokiego ciśnienia, zewnętrznych, dla
napełnienia cystern i wagonów na st. post. Szczęśliwice,
poz. B. Wykonanie remontu z dodaniem i ewent, wymianą
niezbędnych części: 1 motopompy „Silesia“ , jednej sikawki
„T ryu m f“ z dodaniem węża ssawnego 2“ z pólłączmioem
•’ smokiem, ośmiu sikawek ręcznych, dwucylindrowych, jednej
przyezepki samochodowej, dużej, pod motopompę typu „M agirius“ , jednego wózka dwukołowego ręcznego pod sikawkę
oraz jednego wózka dwukołowego, samochodowego, dużego
pod motopompę,
,
,
poz. C. Dostawę wraz z montażem dwóch ekshaustorcw
do przetłaczania gazów spalinowych z czopuchą do komina,
0 wydajności 600 m3/min. gazów spalinowych każdy, przy
ciśnieniu ok. 40 mm słupa-wody z silnikami elektr. za które
cenę należy podać oddzielnie,
poz. D. Zaprojektowanie, dostawę i montaż dwóch ekshaustorów z silnikami elektrycz do przetłaczania gazów spalino
wych z czopuchą do komina dla kotłowni o 3 kotłach wodnorurkbwych o powierzchni ogrzewał, po 300 m2 każdy.
poz. E. Dostawę wentylatorów elektr. turbinowych z silni
kami elektr. do kotlin kowalskich: 5 szt. jednoogniskowych
1 3 szt. dwuogniskowych.
Ekshaustory wymienione pod poz G powinny być przysto
sowane do warunków pracy i istniejących fundamentów
w kotłowni Wagonowni P.K.P. na st. postojowej Grochów,
ekshaustory zaś wymienione pod poz. D — w dużej kotiowm
w warsztatach gl. P.K.P. w Pruszkowie.
ślepe kosztorysy dla robót objętych poz. A za opłatą 200 zl
oraz bliższe informacje dotyczące wyżej wymienionych robót
i dostaw można otrzymać w Wydziale'Mechanicznym D.O.K.P.
w Warszawie, tri. Wileńska 6.
•
Przy wykonaniu wyżej wymienionych robót i dostaw będzie
obowiązywała roczna gwarancja.
Do oferty należy dołączyć kw it Kasy Dyrekcyjnej na wpła
coną tytułem wadium do niniejszego przetargu sumę w wyso
kości 2 proc. oferowanej ogólnej wartości robót lub dostaw.
Oferty umieszczone w bezfirmowych, zapieczętowanych ko
pertach z napisem „Oferta do przetargu Nr II.lc/3'47 pozy
cja . . . . na wykonanie . . .
należy składać do godz. 10
dostawę
dnia 23 lipca 1947 r., w Wydziale Mechanicznym (Referat
Zakupów)'D.O.K.P. w Warszaw5e, ul. Wileńska 6.
Otwarcie ofert nastąpi tegoż dnia: o godz. 11 złożonych na
wykonanie robót wg poz. A i B i o godz. 12
złożonych
na dostawy wg poz. C, D i E.
Dyrekcja zastrzega sobie prawo: dowolnego wyboru do
stawcy bez względu na cenę, częściowego powierzenia robót
lub dostaw, przeprowadzenia dodatkowego przetargu oraz
unieważnienie przetargu bez podania powodów i bez prawa do
jakichkolwiek odszkodowań.
1604

P R Z E T A R G
Zjednoczenie Przemysłu Gumowego 5 Tworzyw Sztucznych
w Łodzi ogłasza Przetarg Nieograniczony na dostawę:
20 ton oleju lnianego czystego
20 „
„
rzepakowego.
Oferty pisemne w zalakowanej kopercie z napisem „oferta
na dostawę olejów“ — należy składać w terminie do dnia 15.7
1947 r. do godz. 12.00, w Wydziale Zaopatrzenia Z. P. G. , ul.
Piotrkowska 56 m. 8.
Wadium w wysokości 1 proc. oferowanej sumy należy wpla
d ć na konto Zjednoczenia Nr 744 w Banku Gospodarstwa K ra
jowego, Oddział w Łodzi, a kw;t załączyć do oferty.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.7. br. o godz. 12.00.
Zjednoczenie Przemyślu Gumowego zastrzega sobie prawo
wyboru oferenta, zmniejszenie lub zwiększenie ilości dostaw,
oraz unieważnienie przetargu bez podania powodów, a także
uznania, że przetarg nie dał wyniku.
1596

OGŁOSZENI A DROBNE
TO R EB K I D A M S K IE . Ceny zniżone
Różne kolory. Wysyłamy za zalicze
niem. Wytwórnia toreb damskich
Łódź, Piotrkowska 115.
1551

10 PIERW SZORZĘDNYCH KRAWCÓW
2 W YKW ALIFIK O W AN YCH C ZA PN L
KOW przyjmą Państwowe Zakłady Kon

fekcyjne w Szczecinie, ul. Jagiellońska
20/21. Warunki według umowy.
1606

B RYLAN TY — biżuteria — złoto U N IE W A Ż N IA M dowody na nazwisko
srebro — zegarki. — Kupno, — Sprze
daż. Nowy Świat 48 Nowak.
4688 Stanisławiak Zbigniew, kartę rozpoznaw
czą, legitymację związku zachodniego,
związku samorządowców,
ODSIEW ACZ (planzychter) 6-cio dzia legitymację
legitymację członkowską PPR, prawo
łowy kompletny z gazami tanio sprze jazdy
III,
zaświadczenie rejestracji
dam. M łyn Kołaczek, Stacja Jakto
RKU.
____________________1584
rów k. Żyrardowa.
1545
U N IE W A Ż N IA M zagubion- legitymację
M ASZYNY biurowe, mechaniczne war partyjną PPR nr 19611 na nazwisko
sztaty naprawy, Jan Jaworski, Warsza Rynkiewicz Natalia.
1594
wa, Chmielna 26. tel. 88 330
1310
U N IE W A Ż N IA M zagubioną legitymację
U N IE W A Ż N IA M zagubioną legitymację partyjną PPR nr 1535 na nazwisko Bier
PPR nr 3652 ha nazwisko Kozłowski nat Franciszek, Warszawa, Dynasy 10.
Stefan,

1604
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Sir. 8

W alka o trzeci w ym iar na ekranie
Premiera „Robinsona Cruzoe“ w moskiewskim „stereokinie“
W czasie pięćdziesięciu lat swego ist
nienia {¡im przebył długą dragę. Bez
barwny i milczący początkowo eran za
chwycił widza głosem i dźwiękiem, ol
śnił wszystkimi kolorami tęczy. Pozo
stawał jednak w dalszym ciągu „płas
kim“ i świat tych postaci, pozbawio
nych trzeciego wymiaru i perspektywy,
wywoływał poczucie niedoskonałości.
Walkę o trzeci wymiar rozpoczęli już
właściwie bracia Lumiere — wynalazcy
kina. Walka toczy się zarówno w Euro
pie jak i w Ameryce. Brali w niej h i dzial najznakomitsi technicy filmowi —
wynaleziono specjalne okulary, budowa
no skomplikowaną aparaturę. Wydawało
to czasem krótkotrwały efekt, lecz roz
wiązanie problemu przyniósł dopiero ekran zwierciadlany wybitnego wynalaz
cy radzieckiego Iwanowa.
Urodzony na głębokiej prowincji w
rodzinie szewca, spędza dzieciństwo w
warsztacie swego ojca, pomagając rr|i
w pracy.. Miody chłopak okazuje jed
nak wybitne zdolności.
Rysuje kredą
i węglem, „brudzi“ ściany i mury, aż
wTeszcie w roku 1923 miejscowe organi
zacje młodzieżowe wysyłają go do Mo
skwy, gdzie dostaje się do szkoły ma
larskiej.
Po ukończeniu studiów pracuje w mu
zeum, a następnie jako dekoratoy w te
atrach moskiewskich.
Już wtedy piótne pozbawione trzecie
go wymiaru staio się niewystarczające.
Miody malarz szuka dróg do uplastycz
nienia swych obrazów. Iwanow wpadł na

pomysł stworzenia „fotografii przestrzeń
nej“ , a następnie filmu.

kiem. Tworzy nowy, bardziej udoskona
lony ekran przestrzenny. Ostatnio tnie
DWOJE OCZU — DW A OBRAZY
szkańcy Moskwy mieli możność zoba
Pracuje dużo i wytrwale. Bezpośred czenia pierwszego peinometrażowgo fil
nio przed wojną powstaje w Moskwie mu przestrzennego „Robinson Cruzoe“ .
pierwsze na świecie „stereokino“ — ki
Z EKRANU NA W ID O W N IĘ
no dla filmów plastycznych. Okulary oWyniki prześcignęły najśmielszą w y
kazały się zbyteczne, aparatura bardzo obraźnię. Wydaje się, że nie na ódlegnieskomplikowana.
Sprawę rozwiązał j tym ekranie, lecz tuż ną sali przepływa
ekran zwierciadlany, oparty na zasadzie okręt. Liście spadające z drzew krążą
odmiennego tworzenia obrazu przez o- tuż przed naszymi oczyma. Szczególnie
czy ludzkie.
piękny jest samotny liść oderwany cd
Oko lewe i prawe oddalone od siebie tązki, który opada powoli i oto wydaje
0 60—70 mm dają każde inny obraz, się — leży tuż przy krześle.
1 dopiero łącząc się razem w świadomo
Pod gęstym sklepieniem egzotycznych
ści człowieka, tworzą obraz plastyczny. roślin przepływa w malej łódeczce roz
, Przy nakręcaniu filmu plastycznego bitek. Ale to piynie ńie on sam, płyną
operatorzy filmują równocześnie dwa o - wszyscy widzowie, zwisające nisko ga
brazy tego samego przedmiotu pod ką łęzie wydają się dotykać ramienia, a rętem widzenia odpowiadającym oczom wa widza sama wyciąga się, by je od
ludzkim.
sunąć.
Taśmę filmową przepuszcza się przez
aparat projekcyjny. Światło pada nie
wprost na ekran, jak to się dzieje we
wszystkich innych kinach, lecz na dwa
zwierciadła, które dzielą promienie prze
znaczone dla każdego oka i odrzucają
je na ekran. Na tym ekranie odbywa się
dalszy podział promieni dla skrzydła pra
wego i lewego.Następnie promienie pa
Jak podała prasa, w centralnych okrę
dają na drugi ekran, tym razem jed gach G recji panuje głód. Zapomoga mie
wabny, na którym powstaje wyraźny
sięczna wypłacana głodującym wynosi
plastyczny już obraz.
Lala wojny przerwały systetyczną wraz z dodatkami w naturze zaledwie
pracę, ale będąc w armii — nawet w o- 76 drachm. Jeżeli przyjąć, że w Grecji
blężonym Leningradzie — Iwanow me w tej chw ili głoduje m ilion ludzi, to na
przerywa pracy nad swoim wynalaz
pomoc dla nich rząd musiałby wydać
76 m ilionów drachm miesięcznie.
Jednocześnie prasa« grecka podała do
wiadomości, że k ró l grecki sprowadził
wreszcie biżuterię rodzinną z Londynu
Ob. FRANCISZEK PRÓSZYŃSKI vel( Ob. STANISŁAW JA KUB IK . Zwróć do Grecji. W artość te j biżu te rii prze
L IM A N O W S K I. Wynalazek „Uniwersał-j cie się do Urzędu Zatrudnienia. Praga,
kracza sumę 40 tysięcy dolarów. W
nej Tamy“ nie interesuje nas, a hymnu , ul. Targowa 15.

wie, Swierdłowsku i Gorkim, Mińsku,
Odess!e, Taszkiencie, W Ałma-Acie i w
Chabarowsku.

Greckie kontrasty
kosztowna biżu.eria

Odpowiedzi Redakcji

„Ludzkie fanfary“ na melodię tanga „Już
nigdy“ nie wykorzystamy.
Ob. JOZEF KOPCZYŃSKI. Niestety,:
znalezienie mieszkania w Warszawie wj
obecnej sytuacji jest rzeczą bardzo tru
dną. Jedynie instytucja, w której pracu
jecie, może przydzielić służbowe miesz
kanie (jeśli rzecz jasna ma takie w
dyspozycji).
j
Ob. SAW ICZ A N TO N I. Podajcie nam
dane, dotyczące waszych krewnych, a
prześlemy je do polskiego pisma „Głos
Ludowy“, wychodzącego w Detroit. 0 czywiście, nie ma żadnej gwarancji, że
uda się znaleźć poszukiwanych, ale trze
ha spróbować.
Ob. LIP IŃ S K I BRONISŁAW. Nie na
leży się dziwić Komisji Dewizowej. Ta
kich spraw jak Wasza napływają dzie Siątki., Komisja robi słusznie przeprowa
dzając surową selekcję wniosków, Musi
my mocno ograniczać odpływ naszego
złota zagranicę.
Ob. M AC IEJ BUCHALSKI, Włocła
wek.- Od czterech miesięcy bezskutecz
nie czekacie na odpowiedź Ubezpieczalni
Społecznej w Łodzi w sprawie przysługu
jącej Wam renty inwalidzkiej. Pozwala
my sobie na «tym miejscu zwrócić uwagę
kierownictwa łódzkiej Ubezpieczainj na
ten wypadek, ponieważ nasuwa on wnio
ski niezbyt pochlebnie ’świadczące o po
rządkach, panujących na tej placówce.
Ob. ANNA CHOJNACKA. Jak nas
informuje Warszawski Komitet W oje
wódzki PPR, sprawę swą przedstawiły
ście tendencyjnie i niezgodnie z praw da.
Ob. STANISŁAW ORŁOWSKI. Nie na
daje sie dla nas.
Ob. FR. PONARSKI. Z Waszej ofer
ty nie skorzystamy.
Ppr. . pilot (PODPIS N IE C Z Y T E L 
NY). Za ogłoszenia płatne zamieszczone
w gazecie Redakcja nie odpowiada. Ale
na marginesie tej sprawy należy w yra
zić zdziwienie, że tak poważna instytu ćia jak Centrala Sprzedaży Państwowe
go Zjednoczenia Przem. Cukrownicze go, ogłaszając konkurs, nie dotrzymuje
'ego warunków.

Reżyser Andrejewski — twórca filmu
— miał niełatwe zadanie do wykona
nia. .Należało stosować nie tyiko nową
technikę filmu przestrzennego, lecz cza
sem odkrywać nieznane jeszcze prawa
przestrzenne.
Rozwiązanie prpbfemów
ńie zawsze dawały dobry efekt, ale ca
łość wypadła imponująco.
„Stereokino“ dokonało przewrotu w
dziedzinie filmu, a dalsze udoskonalenia
pozwolą stworzyć obrazy, o których
na razie możemy tyiko. marzyć. Techni
ka budowy optycznych ekranów „zw ier
ciadlanych“ została opanowana w zupeł
ności i obecnie przystąpiono do seryjnej
produkcji.
W najbliższym czasie „st^rdokino“
otwarte zostaną w Leningradzie i Kijo

Ob. FELIKS
KOZŁOW SKI.
Prośba
Wasza będzie uwzględniona.
Ob. F. M YSIA K Otwock. Za mate
riał dziękujemy. Postaramy się skomuni
kować z posłem Wiktorem i wtedy ewen
tualnie wykorzystamy.
M IESZK A Ń C Y
UL.
O POC ZYŃ
SKIEJ. List Wasz przesłaliśmy władzom
wojskowym.
Ob. CH. B. > ob. „OBOJNA“. Zabu
rzenia wymowy leczy Poradnia O rtofoniczna w Warszawie, ul. Smulikowskie
go 6-8.
PASAŻER Z W ŁOCH. Radzimy, by
ob. Krzemiński sam się do nas zwrócił
w swojej sprawie, a wtedy postaramy
się ją wyjaśnić. Trudno wyciągać wnio
ski na podstawie rozmowy
usłyszanej
mimochodem w pociągu.
Ob, W. SKRZYPEK. Opisujecie w ra 
żenia, jakie odnieśliście ze swej bytnoś
ci w szRołe powszechnej przy ul. M ły
narskiej 2, gdzie jako delegat społeczny
asystowaliście przy egzaminach. Przypo
minając sobie własne lata szkolne, a po
tern poziom szkolnictwa za czasów sa
nacji — oceniacie zupełnie słusznie olb
rzymi postęp dokonany przez Polskę lu
dową w zakresie wychowania
młodego
pokolenia. Stwierdzając ofiarną
pracę
kierowniczki szkoły ob. NOW AKOW EJ
i prof. KLEM EN TO W IC ZA , wyrażacie
nadzieje, że tak samo dzieje się i w in nych szkołach. Na tej podstawie pisze cic: „Jeśli I gdzie indziej młodzież uczy
się nie tylko czytać, pisać i rachować, ale
równeż, jak i tu — uczy się poznawać
granice i bogactwa kraju, życie i potrze
by mas pracujących — naprawdę czuł
bym się bardzo szczęśliwy. Nabrałbym
pewność, że ci, którzy nas zastąpią, z
większym entuzjazmem i większą znajo
mością rzeczy przystąpią do przebudo
wy i budowy nowego, wspólnego domu,
któremu na imię Polska“.
Wrażenia Wasze, towarzyszu, są bar
dzo słuszne. Jest również objawem po
zytywnym, że świadomi robotnicy inte
resują się wychowaniem i nauką naszej
młodzieży — tych, którzy według słów
waszych, nas zastąpią.

RICHARD W RIGHT

A N E G D O T Y
S H A W M A CZAS
Bernard Shaw zachorował — co jak
wiadomo w jego wieku nie jest rzad
kością. Wezwany lekarz po f badaniu
stwierdza:
— Pański puls, mister Shaw, idzie
zbyt powoli...
— To nic nie szkodzi — odpowiada
Shaw — ja mam czas...
C H C Ę U M RZEĆ Ś M IE R C IĄ
N ATU RALNĄ
Tołstoj m iał uprzedzenie do lekarzy.
Gdy był chory, nie wzywał nikogo i
kategorycznie sprzeciwiał się sprowadzę
niw do jego domu medyków.
— Dlaczego pan ta h b a rd zo stro n i od
lekarzy? — spytał go raz przypadkowo
obecny gość.' '
; - :■
— Chciałbym urhrzeć śmiercią natu
ralną ■
— odpowiedział z niezmąconym
spokojem Tołstoj...
Z M IA N A TONU
W angielskim „Punch” znajdujem y
następującą anegdotę, charakteryzującą
prasę w dawnych czasach. 0 \o np. prasa
francuska tak pisała po powrocie Napo
leona :z E lb y ui miarę posmcania się je 
go wojsk do Paryża.
»Ludożerca zniknął z E lb y, ale nie
umknie naszym w ojskom l*
„T y ra n jest ju ż w Lugdunie” .
„Bonaparte zbliża się szybkim kro
kiem !”
„Napoleon będzie ju tro w P aryżu”
„JYczoraj wieczorem w jechał, cesarz
do T uilłeriów wśród nieopisanego en
tuzjazmu narodu!” .
K U L A I M ONETA
Balzac był ciągle w przykrych tara
patach finansowych i przez całe tak pra
cowite i twórcze życie uginał się pod cię
żarem długów. Nierzadko zdarzało się,
że słynny pisarz nie miał tv kieszeni ani
jednego sous.
<
Pewnego' razu odiciedził go jeden z
licznych przyjaciół.
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Zrobiła w ie lk i w ysiłek i spojrzała na niego
zamglonymi oczami.
— Gdzie pani pokój? — pow tórzył.
Wskazała m u oczami drzwi. Podsunął ją tam
i przystanął. Czy to, aby na pewno b y ł je j po
kój? Może tak się spiła, że i tego nie wie? A
gdyby otw orzył nagle d rzw i do sypialni państ
wa Daltonów? No, ostatecznie w yrz u c ilib y go.
Czyż to była jego wina, że się spiła? B yło m u
ta k dziwnie, ja k b y b y ł opętany, albo ja kb y
grał na scenie wobec tłu m u ludzi. Ostrożnie u w o ln ił jedną rękę i nacisnął klamkę. Przecze
ka ł: n ic się nie stało. Zw olna u c h y lił drzw i: po
kój b y ł cichy i ciemny. Posunął ręką po ścia
nie, żeby znaleźć w yłącznik, ,ale nie udało mu
się to. Trzym ając ją ciągle w ramionach, stał w
strachu i pełen zwątpienia. Oczy jego p rzyw y
k ły ju ż do ciemności, zresztą przez okno la ł się
stłum iony blask zimowego nieba. W najdal
szym kącie zobaczył bielejący kształt łóżka.
Podniósł ją, w niósł do pokoju i cicho zamknął
drzw i.

czasie przewozu i obecnie nad całością
osobistego skarbca rodziny królewskiej
czuwa dwóch detektywów. Każdy z nich
pobiera miesięcznie 150 dolarów, czyli
90 tysięcy drachm. K oszty rocznego p il
nowania biżuterii królewskiej wynoszą
więc 2 m iliony 160: tysięcy drachm, czy
li prawie dokładnie tyle, ile wynosi gło
dowa zapomoga miesięczna dla 30 tysięey ludzi.
Trzeba przyznać, że biżuteria królew
ska jest rzeczywiście rzeczą bardzo ko
sztowną.

— Nareszcie. Niechże się pani zbudzi.
Chciał ją postawić na nogi, ale chwiała się,
ja k galareta. Więc znów w zią ł ją w objęcia, na
słuchując w ciemnościach. Zm ysły jego szalały
od zapachu skóry je j i włosów. Drobniejsza
była od Bessie jego dziewczyny, ale d elikatniej
sza. Wsparła tw arz na jego ram ieniu, zawarł ją
mocniej w objęciu. Zaczęła wolno odwracać
głowę, a on zamarł w bezruchu czekając, aż
zw róci się ku niem u całkowicie. Potem głowa
je j odchyliła się w ty ł, ja kb y się poddawała.
Jej zęby lśniące wilgocią, ukazały się zza pół
rozchylonych warg. Oczy b y ły zamknięte. Za
p a trzył się w tę jaśniejącą twarz, z czołem za
k ry ty m kędzioram i czarnych włosów. Znów
zw o ln ił rękę, rozstawiwszy szeroko palce, a kie
dy odwróciła się, usta je j spoczęły na jego w a r
gach, ja k spełnienie snu. Spróbował raz jesz
cze postawić ją na nogi i znów schyliła się ku
niemu.
Podniósł ją i złożył na łóżku. Coś m u naka
zywało oddalić się stąd, ale p och ylił się n a d nią

— Możesz m i pogratulować— opowia
da przyjaciel — ale miałem szczęście.
Wyobraź sobie, że tylko szczęśliwemu
zbiegowi okoliczności mogę zawdzięczać,
że jeszcze żyję...
— Co się stało? — pyta Balzac.
— Miałem przed godziną pojedynek
na pistolety i zostałem
trafiony.
Szczęście chciało, że kula tra fiła akurat
w miejsce, gdzie miałem u krytą w kie
szeni od kamizelki srebną monetę. K u 
la odbiła się nie czyniąc m i żadnej
szkody...
— Miałeś naprawdę szczęście — od
p a rł Ha to Balzac — gdyby mnie się to
p rz y tra fiło , byłbym teraz trupem...
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Dobra forma Bełdowskiego
na tenisowych mistrzostwach Polski
Trzeci dzień rozgrywek tenisowych o
mistrzostwo Polski upłyną! pcd znakiem
emocjonującego spotkana Skoneckiego
z Bełdowsldm, które odbyto się, w ra
mach-spotkań, o wejście do półfinału gry
pojedyńczej mężczyzn. Po ciężkiej, trwa
jącej ok. 3 godzin walce, zwycięży) Sko
necki w stosunku 11:9, 6 :1, 6 : 8, 7 : 5.
W ćwierćfinale znaleźli się więc: Bełdowski, Bratek, Hebda, Kończak, Olejnirzyn, Niestaroj, Piątek i Skoriecki.
W czwartym dniu rpzDOcząi się tu r
niej pocieszenia o 9 i 1Ó miejsce. Pierw
sze spotkania daiy następujące wynika:
Rychter — Kraszewski 6:2, 6:2, Mro
li ows ki — Jelonek 3:3, 6:4, Gutfeid —
Księżopolski 8:10, 6:2, 6:2, Korneluk —
Gajewski 6:0, 4:6, 8:6.
Wyniki pozostałych spotkań:
Gra pojedyncza kobiet: Bleńska —
France 6:4, 6:2, Wiewiórowska — Zygmuntówska 6:2, 7:9, 6;2, WiewióroWska — Szczancówna 5:7, 6:1, 6:3, Rundowska — Kamińska 6:2, 2:6, 6:2.
Gra podwójna mężczyzn: Haram, Woj
Ciechowski — Korneluk, Mrokowski 6:4,
6:3, 3:3, Borowczak, Skoneeki II — To
maszewski, Księżopoiskj
6:3, 6:1, 6:1;
Bratek, Kończak — Harałn, Wojcie
chowski 6:4, 8:6, 6:1; Hebda, Skoneeki
— Rychter, Cieszyński 6:1, 6:2, 6:0.
Gra mieszana: Niewiadomska, Korneluk _— Jasińska, Challier 6:4, 9:7; Hojanó-yna. Piątek — Franke, Horain 9:7,
6 :1.
W piątym dniu mistrzostw w girze ,pq

Mistrzostwa Polski w piłce wodnej

jedyńczej mężczyzn Bratek pokonał po
ciężkiej walce Piątka 3:6, 4:6, 14:12, 6:2,
6:4, a Kończak wygrał z Olejniszynern
6:2, 6:4, 6:4. Spotkanie Brdtka z Piąt
kiem przerwano w trzecim secie przy
stanie 8 : 8 z powodu ciemności.
Ostatecznie więc w\półfhś$> .Singla
znaleźli się obaj piątkowi zwycięzcy, tj.
Bratek i Kończak oraz Skoneeki i Heb
da, którzy zakwalifikowali się już uprzednio po zwycięstwach nad Beidowskkn i Niesirojem.
W grze podwójnej kobiet w finale
spotkają się Popławska i Rudowska. W
póífinak Rudówská odniosła łatwe zwy
cięstwo nad Wiewiórkowski w stosun
ku 6:0, 6:0, a Popławska pokonała Jaskowiakównę 3:4, 8:6.
W grze podwójnej mężczyzn do pół
finału zakwalifikowała się paraO lejniszyn — Tłoczyński II po zwycięstwie
nad BoroWćzakiem i ; Skóneddm II 6:2,
6:4, 6:3.
Do półfinału mixta weszły dalsze
dwie pary, a to: Szefancówna i Tłoczyń
ski, bijąc parę Pajchiowa — Borowczak
6:2, 6:8, 6:1 oraz Hojanówna i Piątek
dzięki zwycięstwu nad parą Kamińska—
Niestroj w stosunku 6:4, 6:4. Uprzednio
W półfinale znaleźli się już Rudowska i
Skoneeki oraz Popławska i Hebda.
Pierwszymi .półfinalistami wśród ju
niorów są dwaj zawodnicy stołecznej
„Legii“ «— Radzio i Kudliński.
Jak

się

dowiadujemy,

reprezentant

hasz Skoneeki,' bezpośrednio po Ukończę
nfu mistrzostw, tj. w poniedziałek 14
bm. uda się samolotem do Paryża, ce
lem wzięcia -udziału w -międzynarodo
wych mistrzostwach Francji.

Wyrównany pozjom drużyn
POZNAN, (Obsł. w}.). Rozpoczęły się
tu mistrzowskie rozgrywki reaktywowa
nej ostatnio Lig! Waterpolowej z udzia
łem 6 najlepszych drużyn krajowych, a
mianowicie: b. mistrza Polski — KSZO
(Ostrowiec), „Cracovii“ , bytomskiej „Po
Jonii“ ,, „Pogoni“ z Katowic, „Elektrycz
ności“ (Warszawa) i „Sanu“ (Poznań).
Pierwsze rozgrywki dały następujące
wyniki:,
KSZO — „San“ 9 :4 (6 :1 ), „Po-

goń“ — „Cracovia“ 1 : 1 (1 : 1), „Polo
nia“ — „Elektryczność“ 2 : f (1 : 1),
KSZO — „Pogoń“ 3:0 (1:0), „Polonia“
— „San“ 6 :0 (4 :0 ), „Cracovia“ —
„Elektryczność“ 3 :1 (2:1).
Po tych spotkaniach w tabeli prowa
dzi zdecydowanie KSZO (Ostrowiec) —
4 pkt. i st. br. 12 :4, przed „Polonią“
(Bytom) I— 4 pkt i st.br. 8 : 1 oraz „Cra
coYią“ — 3 pkt i st. br. 4 : 2.

„M arym ont“ mistrzem ZRSS
Finałow y mecz Okręgu Warszawskiego
F in a io w y mecz p iłk a r s k i o m is trz o 
stw o ZRSS O krę g u W arszaw skiego
p rz y n ió s ł zw y c ię s tw o d ru ż y n ie R K S
„ M a ry m o n t“ na d „M o k o to w e m “ w sto
s u n k u 1:0 (1:0). Jed yną b ra m k ę d n ia
u zyska ł B o ro w ie c k i z rz u tu karn eg o.

D z ię k i te m u z w y c ię s tw u R K S „ M a 
r y m o n t“ , ja k o re p re z e n ta n t W arszaw y,
w e źm ie u d z ia ł w ro z g ry w k a c h ogólno
p o ls k ic h o *m is trz o s tw o Z w ią z k u R o
b o tn ic z y c h Stow arzyszeń S po rtow ych .

raz jeszcze, podniecony,, zbliżywszy tw arz do
* j e j jaśniejącej w półcieniu tw arzy nie chcąc
odjąć rą k od je j piersi. Zamruczała coś z cicha.
Zacisnął palce na je j piersiach, całował ją
znów, czuł, ja k się ku niemu garnie. S tracił
wszelką świadomość, prócz świadomości je j
ciała, w argi m u drżały. Nagle znieruchomiał.
D rz w i za n im trzasnęły.
O dw rócił się ogarnięty histerycznym stra
chem, ja kb y we śnie spadał z wysokiej góry.
W drzwiach zamajaczyła biała zjawa, milcząca,
do ducha podobna. W ypełniła m u oczy, zatrzę
sła jego ciałem. B yła to pani Dalton. Najchęt-/
niej zm ió tłb y ją ze swej drogi jednym uderze
niem i wyskoczył z pokoju.
— M ary — powiedziała pytająca.
W strzym ał dech. M a ry znów coś wym am ro
tała, n a ch ylił się nad nią, zacisnąwszy pięści.
W iedział, że pani Dalton nie może go widzieć,
ale w iedział też, je śli M a ry się odezwie, podej
dzie do łóżka i odkryje go dotykiem. Czekał w
napięciu, bojąc się poruszyć, zrzucić coś i w y 
dać swoją obecność.
— M ary!
Poczuł, że M ary u siłu je się podnieść i szybko
przycisnął je j głowę z powrotem do poduszek.
— Widocznie śpi — szepnęła pani Dalton.
Chciał się odsunąć od łóżka, ale bał się pot
knąć, bał się, że pani Dalton usłyszy jego ruch
i pozna, że ktoś tu jest prócz M ary. Oszalał.
Kładąc dziewczynie rękę na ustach w ykrę cił
głowę, żeby móc śledzić panią Dalton ruchem
oczu. M ary jęknęła i znów próbowała wstać.
G wałtow nie w tło czył je j w usta róg poduszki.

Z a kład ; G raficzna Spółdzielni W ydań niczej „K S IĄ Ż K A ", Warszawą, Smól na IŁ

Złamałem sobie wczoraj rękę...
0 rety, którą?! , .
rys. Jan Leftiea

Niech nie próbuje gadać. Pani Dalton zwolna
posunęła się w jego kierunku, trwoga przepeł
niała go. Poczuł ja k paznokcie M a ry w b ija ją
mu się w skórę. C hw ycił poduszkę i zdecydo
wanym ruchem n a k ry ł je j twarz. Ciało M ary
wyprężyło się. Rzucił się całym ciężarem na po
duszkę: każdy je j ruch, każdy jęk, to zdrada.
Oczy jego w ypełniała całkowicie biała zjawa,
która zwolna sunęła w jego kierunku. Ciało
M ary poruszyło się raz jeszcze. Całą siłą stłu
m ił ję k poduszką. Jej paznokcie coraz mocniej
w b ija ły m u się w napięstek, poczuł ostry ból.
Biała zjawa stanęła.
— M ary, czy to ty?
Zacisnął zęby i w strzym ał dech, przerażony«
aż do szpiku kości sunącą ku niemu zjawą. M uskuły napięły się, ja k stal. Nagle paznokcie
M a ry osłabły, palce zw olniły ucisk. Przestała
walczyć. Zacichła.
— M ary, czy to ty?
M ógł teraz dokładnie widzieć panią Dalton.
Odjąwszy dłonie od poduszki posłyszał długie,
ciche westchnienie unoszące się w powietrze
ciemnego pokoju, westchnienie, k tó re . potem,
kiedy to sobie przypom inał, w ydało m u się
ostateczne, nieodwołajne.
— M ary, czyś ty chora?
Wstał. Z każdym krokiem , k tó ry czyniła zbli
żając się do łóżka, oddalał się od tego łóżka, nie
unosząc stóp od ziemi, ty lk o ślizgając się po
gładkim m iękim dywanie, a m uskuły jego tak
b y ły napięte, że aż bolały. Pani Dalton stała te
raz nad łóżkiem. Ręka je j wyciągnęła się i dot
knęła córki.
j(C.a.h)

