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Dziś naród francuski obchodzi dzień swego Świ§ta Narodo
wego.
Piękne jest Święto Narodowe Francji. Piękne dlatego, bo jest
ono związane z wielkim dniem nie tylko francuskiego, lecz
ogólnoeuropejskiego postępu, nie tylko francuskiej, lecz ogólno
europejskiej demokracji.
Czternasty lipca — dzień szturmu Bastylii — to początek
W ielkiej Rewolucji Francuskiej, rewolucji, która na całym na
szym kontynencie dała sygnał do walki z przeżytym , zgniłym
ładem pańszczyźnianym.
Bliską była ta rewolucja narodowi polskiemu. Jej echa doda
wały otuchy lewicy Sejmu Czteroletniego. Jej przykład przy
świecał jakobinom insurekcji kościuszkowskiej. Form ow ały się
pod je j sztandarami Legiony Henryka Dąbrowskiego.

PISMO

Nowa partia
na Wtgiz eh
BUDAPESZT, 13.7 (PAP). Sojuszni
cza Rada K ontroli na Węgrzech zezwo
liła Stefanowi Bałoehowi, b. sekretarzo
wi generalnemu partii drobnych rolni
ków, na założenie nowej partu pod na
zwą „Węgierska niezależna partia de
mokratyczna“ .
Partia ta weźmie już prawdopodobnie
udział w wyborach wrześniowych.

pod hasłem „14 lipca dniem je d 
ności wszystkich demokratów dla
złamaniu spisku*'. Pochody prze ciągną od placu Bastylii do placu
Republiki.
Organizacja partii komunistycz
nej departamentu Sekwany oraz
organizacja partii socjalistycznej
wydały wspólną odezwę, nawołu
jącą do wzięcia masowego udzia
łu w manifestacjach.
Rada Narodowa Polaków we
Francji również wezwała wszyst
kich Polaków w Paryżu, w okrę
gu paryskim oraz wszystkie orga
nizacje polskie we Francji do jak
najliczniejszego udziału w uroczy
stości.
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nie
NOWY JORK, 13.7. (PAP). - nakże — jak dotychczas
Jak już donosiliśmy, na zaprosze dały żadnych pozytywnych wyni nie rządu amerykańskiego wkrót ków.
Wielka Brytania domagała się na
ce przybędzie do Waszyngtonu mi
sja brytyjska, celem przedyskuto tychmiastowej nacjonalizacji ka wania problemów związanych z palń węgla, zaś Stany Zjednoczo
Zagłębiem Ruhry, a zwłaszcza ne wypowiadały się za zwrócę sprawy nacjonalizacji kopalń wę niem ich b. właścicielom. Obecnie,
gla i inn. przedsiębiorstw przemy po 12 miesiącach bezowocnych
słowych. W sprawie tej toczą się rozmów, Stany Zjednoczone wy.
już od 12 miesięcy pertraktacje sunęły kompromisowy projekt —
między władzami amerykańskimi j odłożenia nacjonalizacji na 5 lat
i brytyjskimi w Niemczech, je d - li utrzymania systemu prywatnej

Straszak antykomunistyczny
i szantaż trzecią wojną
ma|ą utorować drogę hegemonii USA

w krajach Ameryki łacińskiej
RIO DE JANEIRO, 13.7 (Obsł. w l.).
Korespondent Reutera donosi z Rio de
Janeiro, że głównym pretekstem, jakie
go używają Stany Zjednoczone- dla prze
konania łacińskiej Am eryki o konieczno
ści zwołania jak najszybciej konferencji
panamerykańskiej w Rio jest montowa
nie „antykomunistycznego frontu“ .
Obserwatorzy polityczni, uważają jed
nak, że konferencja o ile zwołana zosta
nie jeszcze w tym roku, napotka na
pewno na ■»'ele oparów i nie przyniesie
¿byt ..dużych repultątów. Stany Zjedno
czone licząc na powodzenie kampanii an
tykomumstyoz-nej opierają się na tym ,
że w większości krajów Am eryki łaciń
skiej panują silne obawy przed trzecią
wojną.
Obserwatorzy polityczni oświadczają,
że jedność tych krajów znajduje się pod
wielkim znakiem zapytania. Stanom Z je
dnoczonym udało się w czasie w ojny

zjednoczyć je, mobilizując do wspólnej
w ałki przeciwko Niemcom i Jejwiiii. Dla
tego też Stany Zjednoczone zwołały kon
ferencję w Rio w r. 1944, t-z-n. w mo
mencie, gdy nastroje panamerykańskie
osiągnęły punkt kulm inacyjny i z Wa
szyngtonu poczęły płynąć na południe
potoki dolarów.
Po zakończeniu wojny pan-me-rykanizm
stracił na swej wartości, ponieważ Sta
ny Zjednoczone zajęły się bardziej swer
ją rolą „pierwszego państwa w świede“ ,
a Ameryką łacińska powróciła do_czasóv
przed-roose reliowskich.
Konferencja W r. 1945 miała nakreślić
nową drogę do jedności Am eryki na
czas pokoju, ale rozbieżności były zbyt
wielkie. Konferencję odłożono.
Obecnie Waszyngton strasząc Am ery
kę łacińską „komunizmem“ znów nalega
na zwołanie nowej konferencji pa.namerykańskiej, chcąc przy te j okazji uzy
skać nowe wpływy.

LONDYN, 13.7. (PAP). — Jak
donosi agencja Reutera, władze
brytyjskie w Duesseldorfie oświad
czyły w sobotę, że denazifikacja
Zagłębia Ruhry została zakończo
na w październiku ub. roku i za
własności pod publicznym nadzo przeczyły kategorycznie pogio rem. Anglia ponoć skłonna jest skom, jakoby tam miały podjąć
przyjąć propozycję amerykańską wkrótce kroki w kierunku dalszej
denazifikacji.
z pewnymi zastrzeżeniami.
Sprawa ta nie jest jeszcze osta
tecznie ustalona, ani wyjaśniona. Hresztowani
Waszyngtoński
korespondent za kradzte? dokumentów
„New York Post“ van Devander
stwierdzą, że w łonie Departa dotyczących produkc i
mentu Stanu ścierają się dwa po bomby atomowej
glądy w sprawie przyszłości ko WASZYNGTON. 13.7 (PAP). Depar
palń Zagłębia Ruhry. Jedni uważa tament sprawiedliwości Stanów Zjedno
ją, że Niemcom należy narzucić czonych poda! w sobotę do wiadomości,
zasadę „wolności gospodarczej“ , że 2 sierżantów arm ii amerykańskiej zo
stało a-reszfcwanych pod zarzutem kra
drudzy natomiast są zdania, że dzieży
dokumentów, dotyczących pro
Niemcy winne same zadecydować dukcji bomby atomowej.
o swej przyszłości gospodarczej.
Kradzieży dokonano — ze stacji do
Dotychczas drugi pogląd był ofi świadczalne j w Los Alamos w statuę
cjalnym poglądem Departamentu New Mexico.
Stanu. Obecnie jednak — jak Francja
twierdzi van Devander — powołu
jąć się na wiarygodne źródła, w obliczu strajku
P A R Y Ż, 13.7 (P A P ). — W ponie
amerykańskie władze okupacyjne
otrzymały instrukcję propagowa działek odbędzie się w Paryżu posie
nia korzyści płynących z przyjęcia dzenie Związku Pracowników Państwo
zasady „wolności gospodarczej“ . wych, na którym zapadnie ostateczna
Zdaniem Devandera, na tę zmia. decyzja w sprawie stra jk u powszech
nę w poglądach Departamentu nego.
Data rozpoczęcia stra jku — ja k w ia
Stanu wpłynąć miały potężne
koncerny, jak „The National Asso domo — ustalona została na 15 bm. Ro
ciation of Manufacturers“ i kon kowania między przedstawicielam i
serwatywni dygnitarze, którzy są związku a prem ierem Ramadier nie dazdania, że nacjonalizacja nie przy ły_ ia d n ych w yników . Prem ier oświad
niesie Stanom Zjednoczonym żad czył, i t rząd poczynił wszystkie ustęp
stwa, ja kie b yły ty lko możliwe.
nych korzyści.

aktywu

PPR i SL we Wrocławiu

W e W rocław iu odbyła się narada go
spodarcza aktyw u m iejskiego P PR

500 aktyw istów , członków

obu p a rtii.

i

W uchwalonej re zo lu cji zebrani po

SL, w któ re j wzięło udział przeszło

stanow ili m. inn. walczyć z nadużycia
m i w zakresie rozdziału pomocy pań
stwa dla w si, przeprowadzić wspólne

M isja królestwa Yemen

zebrania SL i P PR w powiatach i gm i

przybywa do Stanów Zjednoczonych

ską na targach i w sklepach

Psytalia, gdzie przebywają w p o tw o r
nych warunkach, pozbawieni straw y i
wody. W następstwie część aresztowa
nych przewieziono na wyspę Ikaria. We
dle doniesień prasy, liczba o6Ób, areszto
wanych w Salonikach, sięga 1.200. Ponad
to setki demokratów aresztowano w cią
gu ostatnich 3 dpi w miastach prowin cjonainych, Holos, Kawalla. Drama,
Ksanti, P atos i; w innych. Gazety greckie opublikowały oświad czenie ambasadora amerykańskiego Mac
V righ‘a, złożone kilku korespondentom
zagranicznym. Ambasador stw ierdzi!, że
premier Masimós poinformował go o
zamierzonej akcji rządu greckiego na ty
dzień przed je j rozpoczęciem. Ambasa
dor amerykański oświadczy) na to pre mierowi, że ib jest jego własna spra wa. Niemniej jednak porozumiał się ze
swoim -rządem w tej -sprawie i otrzym ał
odpowiedź, że akcja, która ma być pod
jęta ma na celu dobro G recji.
Korespondent agencji. TASS cytuje rów
nież oświadczenie wicepremiera Venizelosa, iż dokonane aresztowania wzgod
nion© były uprzednio z sojusznikami an
gto - amerykańskimi.

nach oraz zorganizować kontrolę chłop
przez u-

tworzenie w każdej gm inie ko m isji kon

W izyta potrwa trzy dni. Książe Saif od
będzie szereg rozmów z amerykańskimi tro li cen.
osobistościami rządowymi. M isja posiada
W spólna narada aktyw u wiejskiego
charakter w pierwszym rzędzie gospo
darczy. Przed wyjazdem książę Saif od obu p a rtii postanowiła p rzy nadcho
wiedzi różne ośrodki przemysłowe.
dzących wyborach do Zw. Sam. Chłop

Masowe aresztowania uzgodnione z rządami W. Brytanii i USA

MOSKWĄ, 13.7. (PAP). — Agencja
TASS donosi z Aten, że od 27 czerwca
zaciekle w alki toczą się między powstań
cemi a oddziałami rządowymi w górach
Grammos. W walkach tych — jak gło
si komunikat ministerstwa w ojny — bie
rze udział 4 tysiące powstańców, którzy,
w ykorzystując dogodne warunki tereno
we, stawiają siiny opór oddziałom rzą
dowyrn.
W alki toczą się również na półwyspie
Peloponeskim oraz w jx>iudniowe j cźę ści G recji środkowej.
P A R Y 2, 13.7 (PAP). — B y ły grecki
mcnisler spraw 'zagranicznych, dem o
krata Sofianopulos, -który, po zwolnię n iu go z w ięzienia, p rzyb ył do Paryża,
ośw iadczył, że w G re cji rpusi być
stw orzony rząd szerokiej k o a lic ji, je 
ś li w ojna domowa ma Się tam skoń
czyć. Rząd ta k i, k tó ry będzie się cie
szyć ogólnym zaufaniem narodu, w i
nien niezw łocznie ogłosić powszechną
am nestię, przeprow adzić ro zb ro je n ie i
w olne w yb o ry. Sofianopulos zazna
czył, że je ś li to n ie nastąpi, G recję
czeka jeszcze cięższy kryzys, n iż ten,

h tó jjr obecnie przeżywa.

Słuszna była decyzja rządu
nie przyjęcia zaproszeń a na kont. paryską

Komunikat czechosłowackiej partii socjaldemokratycznej

Narada gospodarcza

Amerykańskie transporty broni
w drodze do Grecji

MOSKWA. 13.7. (PAP). — Agencja
TASS donosi z Aten, że w caiej G recji
w dalszym ciągu odbywają się masowe
aresztowania. Ogólna liczba aresztowa
nych osób jest nieznana. Opublikowano
bowiem jedynie listę osób aresztowa nych w Atenach, w Pireusie i na przed
mieściach Aten. Na listach tych fig u 
ruj© 2.613 nazwisk. W szystkich aresz
towanych wysłano na sfałiatg
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Na żądanie Stanów Zjednoczonych

LO N D YN , 13.7 (PAP). — Jak dono
si agencja R eutera z Rangoon, m in i
ster rządu tymczasowego i przyw ód
ca ludow ej p a rtii w olności, U. Aung
WASZYNGTON, 12.7. (Obsł. w ł.). Po
San, ośw iadczył w niedzielę, że B u r
ma domaga się ca łko w ite j niepodle raz pierwszy przybędzie do Stanów Z je
dnoczonych m isja oficjalnego_ królestwa
głości i w żadnym w ypadku n ie zgo YTemen w osobie 'księcia Sali a! Islam
dzi się na to, by zostać dom inium b ry  Abdullah, któ ry oczekiwany jest w Wa
szyngtonie w poniedziałek po południu.
ty js k im .

NOWY JORK, 13.7. (PAP). Przedstawiciel komitetu pomocy
amerykańskiej dla Grecji, Dwigth
P. Griswold oświadczył w sobo
tę, że pierwszy transport broni i
żywności wartości 35 milionów
dolarów jest już w drodze do Gre
cji. Transport ten zawiera m. in.
lekkie działa górskie, broń mało kalibrową, amunicję i samochody
ciężarowe.
Griswold podkreślił, iż sprzęt
ten zostanie oddany armii greckiej
do walki przeciwko powstańcom.

ROBOTNICZEJ

Anglia zrezygnuje z nacjonalizacji Kopalń

Burma
domaga się niepodległości

PARTI I

Niemieccy magnaci mogą być spokojni

Naród polski, obóz demokracji polskiej jest w dniu Narodowe
go Święta Francji razem z narodem francuskim i z francuskimi
masami ludowymi.

Dziś w dniu Święta Narodowe
go Francji odbędzie się w Pary
żu pod egidą Paryskiego Komite
tu Wyzwolenia potężna manifesta
cja wszystkich sił republikańskich

POLSKI EJ

Rok IV

„Wszyscy,. ludzie wolni są braćm i“ — pozostało nam w dzie
dzictwie po' W ielkiej Rewolucji to dumne zawołanie. Pozostał
nam po niej w dziedzictwie nasz hymn narodowy, zrodzony na
polach bitwy z wrogam i rewolucyjnej Francji.
Wspólne sa interesy narodu polskiego i narodu francuskiego.
Oba nasze narody ukochały wolność i demokrację. Oba nasze
narody jednakowo są zagrożone przez niebezpieczeństwo odro
dzenia niemieckiej zaborczości.
Półtora z górą wieku, jakie dzieli nas od burz W ielkiej Rewo
lucji — to półtora wieku walki najlepszych synów Francji i n aj
lepszych synów Polski o wolność i postęp. Na francuską rew o
lucję lipcową odpowiedziało nasze powstanie listopadowe. Bili
się Polacy na barykadach paryskich 1848 r. W alczyli Francuzi,
francuscy demokraci w naszym Powstaniu Styczniowym. D ow o
dził Jarosław Dąbrowski żołnierzam i Komuny Paryskiej. A nić
tej wielkiej tradycji podjęli w nasze dni górnicy polscy we F ran 
cji, walczący bohatersko z Niemcami w szeregach francuskiego
Ruchu Oporu.
Francja przechodzi dziś poważny kryzys. Są siły, które
chciałyby przekreślić wielką postępową przeszłość Francji. Są
siły, które chcą oderwać Francję od obozu demokracji, które
chcą, aby Francja pomogła odbudowywać niemiecką potęgę
w Europie.
Nie wierzym y w powodzenie tych prób. W ierzym y w instynkt
narodowy i demokratyczny narodu francuskiego, narodu C zter
nastego Lipca. W ierzym y w siły demokracji we
Francji —
w siły francuskiego ruchu robotniczego, spadkobiercy jakobinów
W ielkiej Rewolucji, bohaterów walk czerwcowych 1848 r., żoł
nierzy Komuny Paryskiej i tego ruchu robotniczego, który ode
grał wspaniałą, decydującą rolę w Oporze przeciw niemieckim
najeźdźcom i petainowskim lokajom H itlera. W ierzym y w wiel
ką, demokratyczną i postępową przyszłość Francji.

14 lipca - dn em jedności wszystkich demokratów

z ło te

GŁOS LUDU

Czternasty

Święto Narodowe Francji

Cena 3
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PRAGA, 13.7. (PAP). — Cze
chosłowacka partia socjaldemo
kratyczna zaaprobowała w sobo
tę wieczorem decyzję rządu nie
przyjęcia zaproszenia na konfe
rencję paryską. Komunikat wyda
ny w tej sprawie stwierdza, że
decyzja rządu była jedynie słusz
ną w obecnej skomplikowanej sy
tuacji międzynarodowej i z uwa

Niedzielne posiedzenie konferencji paryskiej
Wśród uczestników

zaledwie połowa państw walczyła z Niemcami

PAR Y Ż, 13.7 (PAP). — Na n ie d zie l
nym posiedzeniu p rze d sta w ił K o m ite t
O gólny plan w spółpracy gosjoodarczej
skiej zgłosić wspólne lis ty kandydatów uczestników ko n fe re n cji p a ryskie j. Na
demokratycznych z wysunięciem na ezo n ie ja w n ym posiedzeniu K o m ite tu Ogólnego rozpatryw ano — ja k w id a ć z
ło chłopów mało i średnio-rolnych; u- uchw ał — n ie któ re zastrzeżenia, pod
stanowić w powiatach wspólne kom isje niesione w zw iązku z konferencją pa
ryską.
SL i P P R w eelu organizowania i kon
W zw iązku z ty m w prowadzono na
tr o li dostaw zbóż dla państwa w za w niosek delegatów skandynaw skich
szereg popraw ek do pierw otnego p la
m ian za a rty k u ły przemysłowe.
n u b iytyjskó -fra n cu skie g o . P opraw ki
te w nieznacznym ty lk o stopniu m odyfi

Uniezależniamy się
od dostaw z zagranicy
Produkcja elektrod polskich typów
Stała komisja badań nad produkcją ele ktro d ,. -zorganizowana przez Centra! ny Zarząd Przemysłu Hutniczego osiąg
ngia poważny sukces w postaci opraco
wania polskich typów elektrod spośród
gatunków najbardziej rozpowszechnio nych.’ Tą drogą powstały elektrody pol
skie 5 gatunków: EP 47 — 28 maczana,
EP 50 — 30, EP 48 — 28 prasowana,
EP 52 — 28 oraz EP 43 — 20.

gi na ewentualną reakcję państw
zaprzyjaźnionych i sprzymierzo
nych.
Komunikat podkreśla dalej, iż
postanowienie rządu nie wpłynie
na pogorszenie sytuacji gospodar
czej Czechosłowacji, która nadal
będzie rozbudowywać swe stosun
kj gospodarcze z innymi państwa
mi.

przemysłu polskiego postawiło .hutnictwo
polskie wobec konieczności częściowego
przynajm niej uniezależnienia się w te j dzie
dżinie od dostaw obcych i opracowania
polskich recept wytwarzania.

Huta „Baildon“ , która przoduje w pro
dufceji elektrod, posiada obecnie zdolno
ści pokrycia zapotrzebowania szeregu ga
tunków elektrod w 90%. Huta ta wypro
dukowała w ciągu ub. roku i. 500 ton ePrzed wojną produkcja elektrod opie lektrod do spawania elektrycznego. Dru
rata się na licencjech zagranicznych gim zakładem produkującym elektrody
Zwiększone zapotrzebowani* powojenne jest hut* „Ostrowiec“ w Ostrowcu.

k u ją p la n b ry ty js k o - fra n cu ski. Nie
za w ie ra ją one bow iem odpowiedzi na
pytanie, ja ka będzie ro la Niem iec w
p la n ie odbudowy. W popraw kach nie
zn a jdujem y rów nież żadnych danych,
któ re by św iadczyły o tym , że N iem cy
m ają być traktow ane inaczej, n iż pań
stw a zniszczone przez Niem cy. K om i
te t O gólny, ja k świadczą jego uchw a
ły, tra k tu je N iem cy na ró w n e j stopie
z in n y m i k ra ja m i europejskim i.
M O SKW A, 13.7 (PAP). — W szyst
kie d zie n n iki m oskiew skie stw ierdza
ją , że rozpoczętej w sobotę narady
p a ryskie j nie można w żaden sposób
nazwać konferencją europejską, gdyż
w ie le państw europejskich odm ów iło
w n ie j udziału. Puste m iejsca za sto
łem obrad w p łyn ę ły — ja k pisze pra
sa radziecka — na pogorszenie hum o
ró w uczestników narady.
N iedzielna „P ra w d a “ stw ierdza, że
nieobecność szeregu państw w P ary
żu skło n iła agencję France Presse do
ostrożnej i pow ściągliw ej oceny per
spektyw ko n fe re n c ji p a ryskie j. Agen
cja ta ju ż w pierw szym d n iu obrad
zmuszona byia ostrzec swych czytel
n ikó w przed zb ytn im optym izm em i
przyznać, że nieobecność szeregu
państw na ko n fe re n cji zm niejsza szan
se je j powodzenia.
Prasa radziecka podkreśla dalej, że
Wśród uczestników ko n fe re n cji parys
k ie j zaledw ie połow a państw w alczy
ła przeciw ko Niemcom. W łochy i A u 
s tria w a lczyły po stro n ie Niem iec. T u r
cja im pomagała, a stanow isko Por
tu g a lii i Irla n d ii wobec N iem iec ró w 
nież je s t dobrze znane.

S tr, 2

Cipr nie chce być
dominium brytyjskim
N IK O S JA (C ypr), 13.7 (Obsł. w ł.).
Na oświadczenie rządu angielskiego
zw ołujące zgrom adzenie doradcze, k tó
re ma przygotow ać ko n stytu cją czy
niącą z C ypru dom inium b ry ty js k ie ,
arcybiskup
Leondios
opublikow ał
m em orandum , w k tó ry m oświadcza,
że jedynym żądaniem o b yw a te li Cy
p ru je s t zjednoczenie C ypru z G re
cją. M em orandum odrzuca propozy
cją b ry ty js k ą nazyw ając ją zachętą
dla obyw ateli C ypru do w łasnoręcz
nego zniszczenia sw ych p ra w narodo
w ych.
Mem orandum dodaje, że ew entual
ne decyzje w te j spraw ie n ie zostaną
p rzyję te przez ludność.

Jedność robotniczo-chłopska

Vincent Auriol

CO

JE R O ZO LIM A, 13.7 (Obsł. w ł.). O r
ganizacja Irg u n w ystosow ała do b u r
m istrza m iasta N athania lis t, w k tó 
rym oświadcza, że dw aj sierżanci an
gielscy nie zostaną w ydani, dopóki nie
cofnięte zostaną w y ro k i śm ierci. Je
dnocześnie donoszą, że w re jo n ie m ia 
sta N athania silne oddziały angielskie
prowadzą poszukiw ania za dwoma
sierżantam i.

Katastrofa samolotowa
w B e r lin ie

na południu Francji
PAR Y Ż, 13.7 (Obsł. w ł.). Prezydem
re p u b lik i V incent A u rio l w yjechał
d2iś wieczorem z Paryża udając się
do departam entu Savoie. J u tro pre
zydent w ygłosi w C ham béry ważne
przem ówienie polityczne.

Rasizm brytyjski
M urzyn nie może być
marynarzem
LONDYN, (TELEPRESS). Admi
ralicja brytyska postanowiła meprzyjmować do marynarki królewskiej koioro
wych mieszkańców A fryki Południowej.
Jedynie Murzyni^ mieszkający stale w
Anglii, sa uprawnieni do służby w ma
rynarce:
Liczni Murzyni południowo - afrykań
scy, którzy usiłowali dostać się na stat
ki angielskie, by uniknąć prześladowań
na terenie własnego kraju, muszą zre
zygnować z tych możliwości.
Mimo że strąceni oni zostałi do roli
pariasów, stanowią jednak cenną silę ro
boczą, którą pragnie się wykorzystać
całkowicie do pracy w kopalniach.

LOS

w Rzeszowie

W s a li M ie js k ie j Rady N arodow ej
w Rzeszowie odbyła się narada a kty
w ów PPR d PPS, poświęcona zagad
nieniom p ra k ty k i jednolitego fro n tu
na odcinku zw iązków zawodowych.
W w ygłoszonych re fe ra ta ch m ów cy
p o d k re ś lili, iż ty lk o p ra k ty k a je d n o li
tego fro n tu p a rtii robotniczych, po
przez współpracę w zw iązkach zawo
dowych, zapewnia św ia tu pracy¿odpo
O tych sprawach również mówione W iednie w a ru n k i b ytu .

Z narady aktywu wiejskiego PPR i SL w Łodzi

B E R LIN , 13.7 (Obsł. wŁ). Sam olot
należący do europejskich lin ii tra n s
portow ych i ku rsu ją cy na lin ii B e rlin
—Paryż stanął w płom ieniach w chw i
l i gdy znajdow ał się nad m iejscow oś
cią Sangershausen. Sam olot spadł na
o tw a rte pole w p obliżu Eisleben. 4
osoby poniosły śm ierć, sześciu pozo
stałym udało się wyskoczyć.

zakładników brytyjskich

PPR i PPS

jest w tej chwili zadaniem najważniejszym
„W każdej gminie powiatu kutnow
skiego istnieje spółdzielnia „Samopo
mocy Chłopskiej“. Ale niech każdy z
nas zastanowi się, czy zrobił wszyst
ko, co w jego mocy, aby spółdzielnie
te postawić na nogi?
Tyle jest jeszcze spraw nierozwiąza
nych.
Teraz mamy np. groźny spadek cen
żywca. Wiemy, że to dlatego, że ma
my już obecnie więcej trzody chlew
nej, niż przed wojną. Ale trzeba, że
by spółdzielczość
„Sam. Chłopskiej“
zajęła się sprawą skupu żywca i jego
przeróbki na eksport.
Mamy już w powiecie kutnowskim
o 6 i pół tysiąca więcej drobiu, niż
przed wojną. Trzeba więc zorganizo
wać
skup i przerób
drobiu przez
„Samopomoc Chłopską“.
Przed naszymi spółdzielniami staje
coraz więcej nowych spraw.
Powojenna bieda kończy się. W po
równaniu z przedwojennym okresem
w naszym powiecie niewiele już brak
ko-ni. To samo dotyczy bydła rogate
go. W 1945 roku zrobiliśmy spis krów.
Mieliśmy wtedy w naszym powiecie
9.300 krów, a według spisu z 1947 ro
ku mamy już prawie 39.000. Do przed
wojennej liczby brak jeszcze 8 i pół
tysiąca krów. I to jest ważna sprawa
dla naszej spółdzielczości chłopskiej.
U w ażam także, że skup zboża trze
ba w tym roku zacząć zaraz, a nie
czekać tak, jak w zeszłym reku, aż
ono zdrożeje...“

Irgun znów schwytał

Nzrarb aktywu

Tak mówił prezes powiatowego za
rządu
„Samopomocy
Chłopskiej“ w
Kutnie, tow. Grzegorczyk, na naradzie
wojewódzkiego aktywu gospodarczego
PPR i SL w Łodzi.
W tym samym duchu utrzymane by
ły wszystkie przemówienia na nara
dzie, począwszy od zagajenia tow. Minora, sekretarza Komitetu Wojewódz
kiego PPR, i dwóch referentów, który
mi byli: wice.prezes NKW Stronnic
tw^ Ludowego wojewoda łódzki po6
Szymanek i generalny sekretarz „Sa
mopomocy Chłopskiej“ tow. pos. Ja
worski.
Również wszystkie
wystąpienia w
dyskusji przepojone były troską o do
bro chłopa polskiego. Uczestnicy nara
dy mówili o potrzebach i bolączkach
spółdzielni gminnych, o walce z dro
żyzną i spekulacją, o odbudowie zni

szczonych wai, a najwięcej może o
braterskim sojuszu robotników i chło
pów, będącym główną podwaliną Pol
ski Ludowej,
A jednak nie wszystko było różo
wo. Były i pewne zgrzyty.
Do sali obrad dotarły pewne echa
starć, które zdarzają się w terenie.
Są gdzieniegdzie wzajem ne żale 1 w y 
rzuty pomiędzy peperowcaml a ludow
cami. Są to przeważnie swary czysto
lokalne. Ale zdarza się nieraz, że w y
buchają konflikty sprowokowane przez
wrogą intrygę. Jakiś u k ry ty wróg de
mokracji, wróg sojuszu robotniczo
chłopskiego snuje nić niezgody. O pre
teksty nie trudno, szczególnie tam,
gdzie rozmiary wspólnej pracy rosną,
gdzie toczą się 1 muszą się toczyć
rzeczowe spory wokół ważnych spraw
praktycznych.

Ocet nie podrożeje
W ¡jaśnienie ministerstwa Skarbu
M inisterstw o Skarbu w yjaśniło, że
spirytus dła celów przemysłowych nie
jest objęty ostatnią zwyżką cen. Wyjsrśnienie to umożliwia utrzymanie dotych
czasowej ceny octu, wyrabianego ze
spirytusu.
Według miarodajnych wyjaśnień prze
my siu państwowego octowinie pokrywa
ją w zupełności zapotrzebowanie, a w
sprzedaży detalicznej obowiązuje oena

76 zł za 'itr octu 6-procentow ego i 40
zł za pól litra (ceny bez butelek).
Konsumenci, «1 których sprzedawcy
pobierają kaucje za butelki, w inni otrzy
mywać odpowiednie pokwitowania, zdar
rzają się bowiem często wypadki, iż
nieuczciwi kupcy douczają za butelkę
30 zł, a przy zwrocie, jeżeli nie przed
stawia się pokwitowania — wypłacają
3 — 4 zł.

PISZE PRASA Z A G R A N IC Z N A :

Przypomnijmy sobie Monachium!
Ostrzegawczy głos komunistów francuskich
„H u m a n ité " opublikow ała a rty k u ł
p t. „C ios przeciwko F ra n c ji” , w któ 
rym analizuje możliwe sku tki i per
spektyw y obecnej p o lity k i zagranicz
nej rządu francuskiego. Po stwierdze
niu, że w polityce te j zarysowuje się
ostatnio w yraźny zw rot polegający na
tym , że F ra n cja pod naciskiem angloamerykańskim porzuciła szereg pozy
c ji, które dotychczas określały je j sta
nowisko w kwestiach p o lity k i zagra
nicznej — gazeta pisze:

wszechnie znane. Zapow iada się w ięc
odrodzenie potęgi nie m ie ckie j na w ie l
ką skalę.
Poza tym , ponieważ zasoby N iem iec
m ają zostać objęte planem B evin —
B id a u lt, odsuwa się na bok i prze kre 
śla nasze żądania reparacyjne. Skoń
czyło się żądanie um iędzynarodow ie
nia R uhry!
W prost przeciw nie, nowa p o lity k a
pociąga za sobą przyłączenie francus
k ie j s tre fy okupacyjnej do d w u stre fo wego
organizm u
anglo-am erykańskiego. B lo k zachodni k ry je w sobie
zachodni b lo k n ie m iecki. O to p o lity 
„W W aszyngtonie generał M a rsh a ll
ka, z któ rą so lid a ryzu je się Georges
zakom unikow ał, że .potencjał przem y
B id a u lt.
słow y N iem iec w kró tce ulegnie zna
K ie d y zacznie się w ysyłanie naszej
cznemu zw iększeniu. W Niemczech
analogiczne oświadczenie złożył gen. ru d y lo ta ry ń s k ie j do R u h ry d la odbu
C lay. M ów i się o tym , że przem ysł dow y przem ysłu niem ieckiego? K ie d y
m etalurgiczny osiągnie bardzo szybko zacznie się lik w id o w a n ie tych gałęzi
80 proc. w ydajności z ro k u 1938. P ro naszej p ro d u k c ji ro ln icze j, k tó re eks
niem ieckie stanow isko B evina je st po p e rci anglo-am erykańscy uznają za
nierentow ne? K ie d y nastąpi ostatecz
na lik w id a c ja je d n ej z naszych sztuk
narodow ych, naszej kin e m a to g ra fii?

&
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Mistrzostwa lekkoatletyczne Polski
Nowak wygrywa 800 m
Kielas zwycięża na 5.000 m

Zam ierza się harm onizow ać, ko o r
dynować, przystosow yw ać!
W odniesieniu do czego? W odnie
sieniu do zasadniczej lin ii p o lity k i
anglosaskej, na k tó rą składa się: 1)
szybka odbudowa potęgi n ie m ie ckie j
w E uropie, 2) stw orzenie b lo ku za
chodniego, złożonego ze zb ie ra n in y
w szystkich re a kcyjn ych państw , 3)
m ieszanie się p rz y użyciu w szelkich
środków do życia wewnętrznego naro
dów. P rzystosow anie do gospodarki
Stanów Zjednoczonych i do gospodar
k i W ie lk ie j B ry ta n ii oznacza w y e lim i
now anie z naszego przem ysłu, nasze
go handlu i naszego ro ln ic tw a zasad
niczych elem entów naszej niezależno
ści.
O peruje się argum entam i mona
c h ijs k im i poto, by u sp ra w ie d liw ić
to, co n ie je st do u sp ra w ie d liw ie n ia :
pow iada się, że trzeba zapomnieć o
interesach ojczyzny, bo je s t cała ma
sa Francuzów , któ ryc h n ie in te re su ją
nasze górne m y ś li i zam ierzenia i k tó
rzy chcą przede w szystkim jeść, prze
de w szystkim żyć w spokoju. Czy się
je w H iszpanii? Czy żyje się spokoj
nie w G recji?
Jeżeli nasz przem ysł, nasze ro ln ic 
tw o i nasz handel zostaną zrujnow a
ne, to w ja k i sposób m ają żyć m ilio 
ny Francuzów? Z żebraniny?
Jak m ają żyć w spokoju c i przem y,
słowcy, c i rzem ieślnicy, c i kupcy, cfało
p i i ro b o tn icy, k tó ry c h taka p o lity k a
doprow adzi do bankructw a? Czy chce
się dla u n ikn ię cia bezrobocia w Am e-

D rugi i ostatni dzień X X II lebkoatle - ków) — 3,60 m,, 2) Małecki („Pafatycznych męskich m istrzostw
Polski wag“ ) — 3,50 m, 3) Szendziełorz („L ig 
wzbudził dużo większe zainteresowa - noza“ ) — 3,40 m;
nie i zgromadzi! pokaźną już ilość ok.
5.000 m: 1) Kiełas („Z ryw “ Gdańsik)
5.000 widzów.
/
— 15:54,4, 2) W ierkiewicz („W arta“ ) —
Drugi dzień m istrzostw przyniósł du 15:55,5, 3) Kwapień („W isła“ )— 15:59,7,
że b. emocjonujące konkurencje, a mía 4) Czajkowski („Syrena“ ) — 16:06,6,
nowicie bieg na 800 m i na 5.000 m. 5) Dzwonkowski („Z ryw “ W łocławek),^
Pierwszy w ygrał Nowak (HKS) w cza 6) Boniecki („Z ry w “ Gdańsk).
sie 2:01,3, co jest najlepszym powojen
4 x 400 tn: 1) „Cracovia“ (Feryniec,
nym wynikiem polskim na tym dystan Wideł, Piaskowy, Puzśo) — 3:36, 2)
sie. Dawny „as“ Staniszewski przy - HKS — 3:39,4, 3) „Zgoda“ Świętochło
biegi dopiero piąty. Nowak rozegra! bieg wice — 3:42,6.
b. dobrze taktycznie, rozpoczynając fi Trójskok: 1) Kuźmicki (DKS Łódź)
nisz w odpowiednim momencie.
— 13,34 m, 2) Skawina (AZS Kraków)
Bieg na 5.000 m wykazał, źe jednak — 13,08 m, 3) Pawłowski (DKS) —
Kielas jest obecnie naszym najlepszym 12,76 m.
długodystansowcem. Walka z D zwonW punktacji ogólnej: 1) HKS Byd
kowskim i Bonieckim, a w ostatnim o- goszcz — 98 pkt, 2) „Cracovia“ — 74
krąźeniu z Wierkiewiczem, którego Kie plot, 3) „Syrena“ — 69 pkt, 4) DKS —
las d-opędzil i wyminą! przed samą me
50 pkt, 5) „W isła“ — 45 pkt.
tą — była naprawdę piękna i wykazała
Piękny puchar przechodni prezesa Ra
w ielki talent i możliwości gdańskiego
dy M inistrów dla najlepszego zespołu
biegacza.
W yniki mistrzostw były następujące: zdobył młody HKS z Bydgoszczy, a na
M łot: 1) Kocot (ZZK) - 42,63 m, 2) grodę ZRSS — gdański „Z ry w “ .
Masłowski („Polonia“ Bytom) — 42,48
m, 3) Więckowski („Brda“ ) — 41,44 m.
800 m: t) Nowak (HKS Bydgoszcz) —
2:01,3, 2) Wideł („Cracovia“ ) — 2:01,5,
3) Widerski („W isła“ ) — 2:02,2, 4) Kuśmirek („Lubiinianka“ ) — 2:05,6. 5) Sta
niszewski („Syrena).
SOPOT, (Obsł. w ł.) — W niedzielę za ckj, w ygrywając łatw o z parą Ksawery
4 x 100 m: 1) HKS - 45 sdk., 2)
„Zgcde“ (Świętochłowice) — 46,7 sek., kończyły się w Sopocie narodowe mi - Tłoczyński, Olejniszym.
strzostwa tenisowe, które
przyniosły
W grze mieszanej m istrzostwo zdo
3) „Cracovia“ — 46,8. 4) AZS Łódź;
Oszczep: 1) Gierutto (.Syrena“ ) — w yniki następujące: finał gry pojedyń- była para Popławska, Hebda, w ygryw a53,13 m, 2) Mrażewski (AZS Łódź) — czej mężczyzn wygra! Władysław Sfco- ląc z parą Rudowska, Skonecki 6:4, 6:0.
M istrzostw o juniorów rozegrali dwaj
52,05 m, 3) Szendziełorz („Lignoza“ ) — neckil, bijąc Józefa Hebdę 7:5, 6:0, 8:6.
Jedynie w pierwszym secie Hebda byt obiecujący gracze WKS „Legia“ , Kudttń
50,92 m. W eliminacjach Szendziełorz
groźny dia Skoneekiego, na ogól jednak ski i Radzio.
miał na jlepszy rzut 54,62 m.
Zwyciężył
Kudliński,
w ygrywając
400 m przez płotki: 1) Piizúo („Craco grał bez „zacięcia“ .
W grze pojedynczej kobiet, wobec 4:6, 6:3, 6:3. Turniej pocieszenia w ygrał
via“ ) — 58,1 sek.,
2) Maciaszczyk
(LKS) — 52,6 sek., 3) Błeszyński (AZS nieobecności Jadwigi Jędrzejowskiej, Ru Chytrowski („Pogoń“ Katowice), zwy dowska miała zadanie b. ułatwione i po cię zając Horaina 6:2, 6:4, 6:3.
Wrocław) — 63 6 sek.;
Rozgrywki odbywały się przy przepeł
200 m: 1) Jaraczewsikl (AZS Łódź) konała ona w finale ambitnie walczącą
nionych trybunach. Zawody zaszczycił
— 23 sek., 2) Bubl (HKS) — 23,3 sek.., Popławską, w stosunku 6:4, 5:7, 6:3.
W grze podwójnej mężczyzn, tytu ł swą obecnością m inister obrony narodo3) Białkowski (HKS) — 23,4 sek.;
Tyczka: t) Morońcasyk (AZS Kra m istrzowski zdobyła para Hc)bda( Skone wej, Marszalek Polski, Michał 2ymier#kł,

Skonecld i Rudowskn
mistrzami tenisowymi Polski

ryce i w A n g lii stw orzyć bezrobocie
u nas — aby w pędzić nas później w
aw anturę 1 rzeź?
C ofnięcie się z te j d ro g i je st palącą
koniecznością. Czy zam ierza się s to r
pedować rozm yślnie konferencję, k tó 
ra ma uregulow ać zagadnienia nie
m ieckie?
Już obecnie część prasy w yraża co
do tego zaniepokojenie i w ą tp liw o ści.
P rzypom nijm y
sobie
M onachium !
-Trzeba, by w całym k ra ju podniósł się
głos p rotestu w szystkich Uczciwych
lu d z i przeciw ko zam achowi, k tó ry szy
k u je się p rzeciw F ra n c ji. Trzeba w ró 
cić na drogę porozum ienia w szystkich
w ie lk ic h sojuszników .“
Ostrzegawczy glos kom unistów fra n 
cuskich pada w ch w ili, gdy podjęta zo
stała próba rozbicia E uropy. Z tym
głosem solidaryzuje się niew ątpliw ie
bardzo znaczna część narodu francus
kiego, k tó ry w idzi grożące niebezpie
czeństwo. Interesy F ra n c ji są zbieżne
zarówno z naszymi interesam i, ja k i z
interesam i całej E uropy.
W te wspólne interesy jako całość
godzą pla n y re sta u ra cji potęgi niemiec
k ie j, godzi p o lityka , upraw iana przez
mocarstwa anglosaskie.

na naradzie. I dobrze, że ich nie pr
milczano, że wyjaśniono istotne przy
czyny zatargów.
Wróciwszy do domów aktywiści obu
partyj nauczą się w praktyce odróż
niać rzeczową dyskusję między przy
jaciółmi od prowokacji reakcyjnych
elementów. Wielu też w swoich prze
mówieniach na naradzie
nawoływało
do czujności, do oczyszczenia szeregów
partyjnych od mlkołajczykowych agen
tów.
Najlepiej może wyraził istotne uczu
cia kilkuset
zebranych
aktywistów
stary ludowiec Michalski, który roz
począł swe przemówienie od słów „Obyw atele i Towarzysze“, po czym do
dał, źe nazywa wszystkich obywatela
mi 1 towarzyszami,
gdyż uważa, że
musimy WBzyscy iść ręka w rękę.
M ówił on również o potrzebach
bolączkach wsi, o braku węgla, o dro
źyżnie. Ale stw :-ro'ził, że najważniej
sza rzecz — to sojusz chłopsko • ro
botniczy,
żądał zaostrzenia walki ze
spekulacją 1 cała sala oklaskiwała je
go słowa
„Ze strony niektórych mówców padi
pod naszym adresem,
pod
adresem
lodowców zarzut, że jesteśmy za ma
ło energiczni — stwierdził na zakoó
czenle ob. Michalski. — W tym jesr
dużo prawdy.
Nie
umiemy jeszcze
pracować, ale to jest dlatego, że nas,
chłopów tak wychowywano, żebyśmy
nie umieli nic robić, żebyśmy unikali
pracy społecznej. Teraz dopiero wy
chowujemy się na nowo, w naszej de
mokratycznej ojczyźnie, 1 nauczymy się
wszystkiego. Po to walczyliśmy o Pol
skę Ludową. Główną rzeczą jest te
ras dalsze scementowanie naszego so
juszu chłopsko - robotniczego“.
Falą gorących
oklasków
przyjęła
sala te słowa siwego, wysokiego chło
pa polskiego, który w prostych słowach
wypowiedział
myśli i uczucia
ludu
wiejskiego o tym, co było, jest 1 bę
dzie najważniejsze w naszej
odno
wionej Polsce.
A. 8*.

1 537 toczmcę
zwfciąsiwa ed Grunwaldem
W niedzielę, dnia 13" bm. odbyły się
we wszystkich osiedlach powiatowych
w oj. olsztyńskiego uroczystości lokalne,
mające na celu uczczenie 537 rocznicy
zwycięstwa pod Grunwaldem.
Na polach GnumwaMu uroczystości zo
Sitajy zorganizowane przez Powiatowy
Kom itet Obywatelski w Ostródzie. Ran
kietn
wyjechały do Grunwaldu ze
wszystkich większych miescowości w oj.
Olsztyńskiego delegacje władz i organizacyj. Rząd Rzeczypospolitej reprezento
wtany był przez wojewodę olsztyńskie
go, mgr. Jaśkiewicza.

Re egac a rumuńska
przybyła do Sofii
SO FIA, 13.7 (PAP). — W niedzielę
p rzyb yła do S o fii rum uńska delega
cja rządowa z prem ierem Grozą na
czele. D elegacja spędzi w S o fii 4 dni.
P rem ier Groza w przem ów ieniu, w y
głoszonym przez ra d io do narodu b u ł
garskiego, p o d kre ślił konieczność ści
słej p rzyja źn i bułgarsko - rum uńskiej.
W Skład delegacji wchodzą: m in i
ster spraw zagranicznych, Tatarescu,
m in is te r gospodarki narodow ej —
G eorgiu-D ej i m in is te r ośw iaty —
V eite.

Umowa handlowa
mędzy Szwaearią
a radziecka strefa okupacyjna
B E R LIN , 13.7 (PAP). — W sobotę
podpisana została um owa handlow a
oraz u kła d p ła tn iczy m iędzy Szwaj
carią a radziecką stre fą o ku p a cji N ie
miec. Um owa została zaw arta na okres jednego roku.

Projekty przyjęcia nowego kalendarza
opracowane przez ONZ
LONDYN, 13.7 (Obsł. w ł.). Organiza
cja Narodów Zjednoczonych zajmie się
w najbliższym roku zagadnieniem przy
jęcia nowego kalendarza na miejsce sta
rego, gregoriańskiego,
posiadającego
365 dni.
Zmiana kalendarza dyskutowana już
była przez Ligę Narodów, parlament an
gielski, kongres amerykański i szereg
innych ciał ustawodawczych całego świa
ta. Przeciwnicy obecnego kalendarza oświadczają, ia przyjęcie nowego kalen
darza ustaliłoby niezmienne daty na W*«l
kanoe, które zmieniają się zależnie od
ilości dni w miesiącu lutym . Sprzeciwia
ją się temu stowarzyszenia religijne,
które uważają, że jakakolwiek zmiana
W tym względzie podkopaliby stałość re
Hgijną.
Dotychczas złożono 500 propozycji w

tej sprawie. Jednakże ONZ zajmie się
prawdopodobnie opracowaniem tylko 12.
Jednym z nich jest tzw. kalendarz
„pozytyw istyczny“ , składający się z 13
czterotygodniowych miesięcy.
D rugi projekt przewiduje kalendarz
„św iatow y“ . Według tego kalendarza
rok posiadałby równe kw artały, składa
jąca się z dwóch trzydziestodniowych
miesięcy, po których następowałby do
piero miesiąc, mający 31 dni.
Kalendarz „pozytywistyczny“
dzieli
swój rok na trzynaście czterotygodnio
wych miesięcy z niezliczoną ilością nad
zwyczajnych dni między grudniem i
styczniem i z przestępnym rokiem co
cztery łata na końcu miesiąca czerwca.
Między czerwcem i lipcem miałby zostać
wstawiony nowy miesiąc, tzw. miesiąc
słońca.

Pomoc udzielana przez Anglię i USA
utrzymuje hiszpański faszyzm

przy w ładzy

Demonstracje protestacyjne w Londynie przeciw reżimowi Franco
LONDYN, 13.7. (Obsł. w ł.). - W dniu
tak zwanego „referendum“ w Hiszpa *
nii, delegacje, reprezentujące tysiące ro
botników angielskich, w ręczyły hlszpań
skini konsulom w Londynie, Mancheste
rze, -Liwerpoolu, Newcastle, Birmingha
mie, Cardiffle, Bristolu i Edynburgu pro
testy, potępiające to referendum, jako
wyraźną próbę wprowadzenia w
błąd
demokratycznej opinii publicznej na ca
Iym śwlecie.
Angielska partia komunistyczna zor
ganizowała w Londynie demonstrację
protestacyjną przeciw reżim owi faszy.
stowskiemu Franco, w której w zięło udzdal przeszło 2 tys. osób. Demonstran
ci wznosili okrzyki: „Położyć kres krw a
wemu reżimowi Franco; zaprzestać han
dlu z Franco; referendum Franco — to
fikcja ; zerwać stosunki * Hiszpanią fran
kistowską; precz z Franco" i » b ra li się
na wiecu w Hyde Parku. Na wiecu w y
głosił przemówienie redaktor gazety
„D aily w o rke r" W illiam Rust. Następ
nie demonstranci skierowali się do am *
hasady hiszpańskiej, lecz policja przegro
dzila im drogę. Gdy delegacja demon strantów usiłowała wejść do ambasady,
by wręczyć oświadczenie powzięte na
wiecu masowym, policja nie przepuszcza
la ich, dopóki każdy członek delegacji
nie podał inspektorowi policji swego
imienia i adresu.
Występując na wiecu w Hyde Parku
Wiliam Reast oświadczył: „Istnienie p o .
twornego reżimu faszystowskiego
w
Hiszpanii tłumaczy się nie siłą Franco,
lecz bezpośrednim poparciem ł pomocą,
jakiego udzielają mu rządy angielski i
amerykański“ .
Rezolucja powzięta na wiecu ostro po
tępia referendum i wyraża ubolewanie t
tego powodu, U „rząd labourzystów

mimo niejednokrotnych protestów rady
generalnej kongresu trade - unionów i
innych organizacji zbliżonych do P artii
Pracy nadal prowadzi handel z frankistowską Hiszpanią j dostarcza Franco
maszyn, samochodów ciężarowych, urządzeń elektrycznych i innych towa rów “ .
Rezolucja nawołuje rząd angielski do
zerwania stosunków dyplomatycznych i
ekonomicznych z faszystowską Hiszpa nią.
W Gardiffie delegacja, reprezentująca
23 organizacje robotnicze, obejmujące
przeszło 120 tys. członków, w skład k ł ó
re j wszedł przedstawiciel oddziału naro
dowego związku górników południowej
W alii, złożyła w konsulacie hiszpańskim
protest na piśmie.

PARYŻ, 13.7 (Obsł. w ł.). - W spra
wie inscenizacji „referendum“ w Hiszpa
mi gazety zaznaczają, że rezultaty refe
rendum nie są dowodem, że naród hisz
pański aprobuje „ustawę o dziedziczno
ści władzy“ , która była im przedłożona
do rozpatrzenia. Nie mówiąc już o groź
bach presji i surowych karach w s to 
sunku do „w yborców “ , wystarczy za •
znaczyć, że skazani za przestępstwa po
lityczne oraz byli internowani,
nawet
po zwolnieniu, zostali zawczasu skreśle
ni z list wyborczych. Oznacza to. że mi
nimum 1 milion przeciwników reżimu
Franco skazanych zostało na milczenie.
Już to daje wyobrażenie o charakterze
„referendum ".

Gen. Franco i jago wyborcy
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Nowe linie lotnicze w kraju
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Olbrzymi „ l anguedoc” i pozdrowienia z Francji
Naczelny dyrektor Polskich L in ii Lot
niczych „L o t“ tow. Zieliński ndzicM na
konferencji prasowej inform acji o naj
nowszych pracach i osiągnięciach na
6zei żeglugi powietrznej.
Kilka dni temu została uruchomiona
nowa ważna placówka „Lotu“ w Gdań
sku. Znaczenie je j polega głównie na
tym , że jest ona niejako odrębnym
przedsiębiorstwem,
wyposażonym
w
sprzęt lotniczy, stale załogi samolotowe,
siużbę techniczną, własny warsztat re
montowy i wszelkie inne urządzenia, nie
zbędne do samodzielnego kierowania _ru
chem żeglugi powietrznej na określo
nym odcinku. Kierownictwo te j placów
ki n<a miejscu decyduje w zależności od
potrzeb o koniecznych posunięciach.
Gdańska placówka techniczna „Lotu'
od 1 lipca uruchomiła wiasną stalą linię
do Warszawy. Samoloty te j lin ii odlatują
z Gdańska o 7 rano i, przybywszy o 8.10
do Warszawy, odlatują z powrotem o
godz. 16. Pasażerowie mają więc moż
ność załatwienia 6Woich spraw w stoli
cy w ciągu dnia roboczego i tegoż dnia
powrócić do Gdańska. Dla tych właśnie,
pasażerów wprowadzone zostały bilety
powrotne.
10 lipca gdańska placówka uruchomi
la drugą stalą linię codzienną na trasie
Gdańsk — Łódź — K a to w ic. Od 15 lip
ca zostanie uruchomiona trzecia linia p!a
cówki gdańskiej na trasie Gdańsk —

[ m a r g in e s ie
„Tygodnik Warszawski“
czy
„Tygodnik

W allstreet“ ?

P. Jerzy Braun, redaktor „Tygodni. ka Warszawskiego” jest konsekwentny.
Kiedyś, przed wojną, na łamach
„M erkuriusza Ordynaryjnego” ( pisma,
które szanujący się człowiek brał do
rąk dopiero zatkawszy uprzednio nos,
tak cuchnęło z daleka goebbelsowskimi
instrukcjam i), bronił interesów, ja k się
wyrażał, dwóch największych ruchów
nacjonalistycznych E uropy — hitleryz
mu niemieckiego i faszyzmu włoskiego.
Przypomniał p. Braunowi te czasy, w
dosyć dobitny sposób, kol. Sław z „ it y 
cia Warszawy” .
•
Obecnie sytuacja nieco się zmieniła.
Mussolini i H itle r zrobili się niemodni,
a nadzieją wszystkich ¿ruchów nacjo
nalistycznych”
stał się wujcio
z
Wallstreet, lubiący od. czasu do cza
su między jędrną transakcją grecką a
drugą turecką mówić na temat „ra to 
wania lu d z k o ś c iC ó ż dziwnego, że i p.
Jerzy stał się „integralnym humani
stą” i powtarza pacierz za trumanowską panią matką.
W „Tygodniku Warszawskim” , orga
nie p. Jerzego Brauna, p o ja w ił się za
sadniczy artykuł, tłumaczący, że żąda
nia A m eryki kontroli nad życiem go
spodarczym i politycznym krajów, któ
rym ona udziela kredytów, są C AŁK O
W IC IE U S P R A W IE D L IW IO N E . A u
tor artykułu, niejaki p. K . Radwan,
tłumaczy, że tak ja k bank, udzielając
kredytu kupcowi, handlującemu, powiedzmy, starym papierem, ma prawo
zbadać i kontrolować jego stan fin a n 
sowy, podobnie może i powinna to czy
nić w stosunku do zaciągających u m ej
pożyczki krajów — giełda nowojor
ska.
A gdyby tak t a giełda, w konkret
nym wypadku Polski, uznała, że aby
zasłużyć, na pożyczkę, Polska powinna
oddać Niemcom D olny Śląsk? Na te]
giełdzie jest mianowicie sporo bankie
rów posiadających pewne udziały w
koncernach niemieckich, które posiada
ły swe zakłady na Dolnym Śląsku.
A gdyby tak ta giełda, w wypadku
Polski, uznała, że trzeba, abyśmy co
fn ę li nacjonalizację przem ysłuf Są na
te j giełdzie bankierzy, którzy na takim
cofnięciu nacjonalizacji w Polsce zaro
biliby grube miliony.
Pytania ciekawe i ciekawe, ja k ie j
odpowiedzi udzieli na nie „Tygodnik
Warszawski” , kolejna, po hitlerowskim
„ Merkuriuszu” trybuna p. Jerzego
Brauna.
ZEZ
CENNIK
OGŁOSZEŃ
dla „GŁOSU WYBRZEŻA”
W tekście I mm x 1 szp. do 100 mm zł. 55.— , 1 mm x 1 szp. od 101 do 200
mm — zl. 65.— , powyżej — zt. 80.—
Za tekstem: 1 mm x 1 szp. do 100 mm zt. 35 — , 1 mm x 1 szp. od 101 do <00
mm — zl. 45.—, powyżej — zl, 55.—
Drobne: osob. posz. rodź. za jedno sło
wo zt. 20.— , handlowe za jedno słowo
zl. 25.— , posz pracy za jedno słowo zl.
10.— , zguby za jedno słowo zl. 20.— .
Nekrologi: 1 mm x 1 szp. do 50 mm —
zł. 30.— , 1 mm x 1 szp. od 51 do 100
mm — zl. 40.— , 1 mm x 1 szp. od 10*
do 150 nim - zt. 50.— , powyżej - zł. 70.—
Adres Redakcji I Administracji
Gdańsk — Plac Armii Czerwone! 1
te l.: 315-72.
Gdynia — ul. świętojańska 3
tel.: 224-85
CENNIK
OGŁOSZEŃ
dla „SZCZECIŃSKIEGO GŁOSU LU D U "
W tekście: 1 mm x 1 szp. do 100 mm zl.
40.— , 1 mm x 1 szp. od 101 — 200 mm
zł. 4 5 —, powyżej z! 55.— ;
Za tekstem: 1 mm x 1 szp. do 100 mm
zl. 30.— , 1 mm x 1 szp. od 101 — 200
mm zl. 35.— , powyżej zł. 40.— .
Drobne: osoby posz. rodź. za jedno sło
wo zł. 15.— , handlowe za jedno słowo
zł 20.— , posz. pracy za jedno słowo
zt. 10.— , zguby za jedno słowo zt. 15.— ;
Nekrologi: I mm x 1 szp. do 50 mm zl.
25.— , 1 mm x 1 szp. od 51 — 100 mm
zł. 30.— , 1 mm x 1 szp. od 101 — 150
mm zl. 45.— . powyżej zl. 60— ,
Adres Redakcji 1 Administracji
Szczecin — Al. Wojska Polskiego 80
tel.: 31-08

Szczecin. W opracowaniu i przygotowa
niu praktycznym
jest czwarta linia
Gdhńsk — Poznań — Kraków, albo też
Gdańsk — Wrocław — Kraków,
Takie same placówki techniczne pow
staną w kilku innych ośrodkach kraiu,
jaik Szczecin, Katowice i Wrocław.
Niezależnie od tego będą, rzecz pro
sta, funkcjonowały w dalszym ciągu li
nie lotnicze ośrodka warszawskie go.
Powstanie nowych
placówek oznacza
więc poważną rozbudowę komunikacji
lotniczej w Pollsce, co ze względu na
nader skromne początki „L o tu “ uważać
należy za bard-zo wielkie osiągnięcie,
Tow. dyr. Zieliński zaznaczył, że nor
malną żeglugę powietrzną mamy w Pol
sce właściwie dopiero od roku. Warszaw
ska placówka na Okęciu ma jeszcze spo
ro ruin, brak je j jeszcze hangarów (budu
:ący się obecnie hangar będzie za-koń czony w tym roku). Toteż tworzenie
nowych placówek na wzór gdańskiej
jest dla „Lotu“ bardzo ciężkim w ysił
kiem.
TRAMW AJ BAŁKAŃSKI
Następnie tow. dyr. Zieliński pointer
mowa! przedstawicieli prasy, że większe
samoloty będą używane do lotów zagra
niemych, w kraju natomiast, na wzór
innych krajów, wprowadzone będą mniej
sze jednostki, obliczone na 8 — 10 pa
sażerów każda, z tym jednak, że loty
będą się odbywały częściej.
Przewidywana jest szeroka rozbudo
wa lin ii zagranicznych. Obecnie prowa dzone są rozmowy w sprawie urucho
mienia lin ii łączących Warszawę ze sto
licami wszystkich krajów
bałkańskich,
a niezależnie od tego toczą się rokowa
nia wokół uruchomienia tzw. „tram w a
ju bałkańskiego“ , któ ry połączy polski -

mi liniam i lotniczym i stolice państw te
go półwyspu między sobą.
W celu lepszego obsłużenia lin ii za granicznych zakupiono we Francji pięć
nowych samolotów
czteiromotorowych
typu „Languedoc“ . Samolot taki waży 17
ton i zabiera ze sobą 5 ton ładunku (pa
sażerów i bagażu), rozwija szybkość
850 — 400 km na ,godzinę, jest bardzo
oszczędny w eksploatacji, przewyższa jąc pod tym względem znane amerykan
skie samoloty tegoż typu „Skymaster“ .
„Languedoc“ jest tańszy od „Skymastera“ (400 tysięcy dolarów wobec §50 tys.
doi.).
Jeden z tych samolotów przybył już
do Warszawy i obecnie instruktorzy f-ran
cuscy przygotowują polskie załogi dla
jego obsługi.
Uczestnicy konferencji
„przelecieli się“ kwadransik na tym
„Languedocu“ wokoło Warszawy, mając
możność przekonania się, że pasażerom
jest wygodnie na 33 wyściełanycH fote
'ach w nowoczesnej kabinie samolotu,
oraz! że olbrzymia ta machina startuje
i ląduje w yjątkowo przyjemnie.
OD FRANCUSKICH TOWARZYSZY
Przy okazji dowiedzieliśmy się, że
wraz z pierwszym samolotem przyszła
mała paczuszka, zawierająca lis t od ro 
botników, techników i pracowników umyslowych
zakładów w VillacouMay,
zorganizowanych w sekcji CGT, do pra
cowników „L o tu ". W liście tym związ
kowcy francuscy piszą, że korzystają z
okazji, aby „przesłać bohaterskiej Poi sce swe braterskie pozdrowienia i zapew
nienia całkow itej sympatii“ .
Na6i towarzysze, peperowcy, byli
szczególnie wzruszeni, kiedy w paczusz
ce znaleźli ponadto kilkanaście egzem
plarzy ,,1‘ Humanlte“ , wszystkie z 5 lip 
ca br. i na każdym egzemplarzu- krótki

„Prokuratura” Zarządu Miejskiego
Prace Biura Kontroli
Z dala od Zarządu M iejskiegó, bo
vł o
TJv* o n o n
n
1-1 l
aż<-r na
Pradze, p rzy „ 1u l. T Jag
ie llo ń- .skie
j,
zn ajduje się w niepozornym jednopię
tro w ym budyneczku — B iu ro K on
tr o li M ie js k ie j. Ten mieszczący się w
p aru pokoikach urząd odgryw a nad
zw yczaj ważną ro lę w życiu m iasta
i je s t jedną z najpow ażniejszych agend Rady N arodow ej i prezydenta
m iasta, spraw uje bow iem nadrzędną
ko n tro lę nad czynnościam i w szystkich
urzędów i przedsiębiorstw m ie jskich ,
stanow iąc ja k gdyby p ro ku ra tu rę Za
rządu M iejskiego.

dopisek np. tej treści: „Przyjazne i bra
terskie pozdrowienie od członków K o 
munistycznej Partii F rancji“ , lub „N a j
lepsze życzenia polskim towarzyszom
przesyła członek partii“ .
Na zakończenie konferencji prasowej
cow. dyr. Zieliński w odpowiedzi na py
tania w yjaśnił, że polska komunikacja
lotnicza zajmuje pierwsze miejsce pod
względem regularności lotów, jak rów nież- ich punktualności i bezpieczeństwa.
W I półroczu 1947 r. nasze samoloty „na
leciały“ ponad 700 tysięcy kilometrów.
W samymi tylko czerwcu odbyto 470 lo
tów, przewieziono ponad 5 tys. pasaże
rów, 20 tys. kg bagażu i 18 tys. -kg to
warów i -poczty.
(roz)

Plon akcji kontroli cen
W ostatnim tylko tygodniu komplety
orzekające Komisji Specjalnej i nie
których
terenowych
delegatur wy
mierzyły kupcom - spekulantom kary
grzywny, których łączna suma, jaką
przejmie Skarb Państwa (z jednego
tylko tygodnia) już w tej chwili się
ga 25.000.000 złotych.
Masowe i coraz bardziej intensyw
ne akcje kontroli cen, prowadzone
przez terenowe
delegatury
Komisji
Specjalnej łącznie ze Społecznymi Ko
misjami Kontroli Cen w ramach bitwy
o handel, dają w wyniku szereg pro
tokółów karnych 1 opanowanie cen
na rynkach lokalnych. Protokóły roz
patrywane w przeciągu kilku
dni
przynoszą spekulantom surowe kary
w postaci obozu pracy lub grzywny
pieniężnej, a bywa, że obu jedno
cześnie.

W dniu wczorajszym komplet orze
kający Komisji Specjalnej rozpatry
wał szereg spraw, przedstawionych do
orzeczenia przez .delegatury z terenu
całego kraju i skierował do obozu
pracy, bądź też ukarał grzywną na
stępujących spekulantów
KR YSLA K A EDW ARDA, b. kier.

Auto w płomieniach
nieszczęśliwy wypasie* na yiscach Szczecina

NAJG O RZEJ B Y ŁO W 1945 R.
W jiiątels, dnia l i lip ca , w godzi
N a jtru d n ie jszy okres dla B iu ra nach popołudniowych przechodnie b y li
K o n tro li sta n o w ił ro k 1945 i początki
r. 1946. Liczne nadużycia, ja k ie się świadkam i nieszczęśliwego wypadku,
w tedy szerzyły, w ym agały n a tych - ' Jak i w ydarzył się w śródmieściu. Jadfjm iastow ej, doraźnej a k c ji. Świadczą cy z w ielką szybkością ciężarowy sa
o tym setki spraw ka rn ych i dyscypli mochód, będący własnością D elegatury
narnych.
W połow ie 1946 r. zanotowano ju ż Stoczni Polskich w Szczecinie, nałado
znaczną poprawę. N adużycia przesta wany cementem, przew rócił się na
ły być zja w iskie m nagm innym , a dzia skręcie u licy Bolesława Krzywoustego
łalność in s ty tu c ji m ie jskich u s ta b ili i A le i W ojska Polskiego i stanął w pło
zowała się. P rzystąpiono do a k c ji p ro 
fila k ty c z n e j, m ającej na celu zapobie mieniach. Przechodnie, któ rzy pośpie
gania nadużyciom lu b nieoszczędnej szyli na miejsce w ypadku, z trudem
gospodarce. Inspektorzy i pracow nicy w yciągnęli z szo fe iki kierowcę, na któ B iu ra uczestniczą we w szystkich prze rym zaję o się ubranie. Nieszczęśliwym
targach i przejęciach w ykonanych ro 
bót, k o n tro lu ją całokształt działalno okazał się ob. Czajkowski K a ro l.
ści przedsiębiorstw m ie jskich , zw ła
Jadący na p la tfo rm ie robotnik, Szaszcza tych, k tó re mogą nasunąć moż farzyńsld K azim ierz, doznał złamania
liw o ści nadużyć. O celowości pracy
rę ki. Wezwane na miejsce pogotowie
B iu ra może świadczyć np. spraw a w y
dzierżaw ienia sadów owocowych „A - przewiozło o fia rę nieszczęśliwego w yg rilu “ . G dy p rzy przetargu uzyskano padku do W ojewódzkiego Szpitala
ja ko najwyższą sumę 995.000 zł, przed
sta w icie l B iu ra K o n tro li zażądał do
datkowego przetargu, dzię ki czemu
sad ostatecznie został w ydzierżaw io
ny za 1.500.000 zl. B iu ro «zaoszczędzi
ło Zarządow i M ie jskie m u ogółem k il
kadziesiąt m ilio n ó w zł.

S traż pożarna, któ ra przybyła po pe
wnym czasie, ugasiła płonący samo
chód.
$

Magazynier i Urzędu Pocztowego War
sz-awa 2, Stemplewsk; Feliks, przeżywał
nieraz chwile pełne goryczy, Przez ręce jego przechodziły setki paczek zagra
niczinyicih, ale nigdy rae zdarzyło się, aby
któraś z nich zadresowaoa była na jego
nazwisko. „Pokrzywdzony“ urzędnik po
stanowi! w. końcu wynagrodzić sobie nie
sprawiedliwość losu W tajem niczył więc
w swój projekt znajomego fryzjera
1 Amina
Jakubiaka Jana i wspólnie
PttmyśUi plan działania.
Stermplewisiki miał dyskretnie zmienić
adres na jakiejś przesyłce i wystać ją

przybyły do Polski
Szwedzki statek „Trean“ wyładowuje w tych dniach w Gdyni cenne
urządzenia szpitalne oraz maszyny i
narzędzia przemysłowe.
Na pokładzie statku przybyło do
Gdyni, dla Towarzystwa Handlu Za
granicznego „Dal“ 815 skrzyń Instru
mentów spawalniczych, 14 skrzyń apa
ratów roentgenowiskich oraz elektrycz
ne urządzenia i głośniki dla naszych
radiostacji.
Obrabiarki do metali przywiózł ame-

Nowe dźwigi przeładunkowe
otrzyma port w Gdaisku
Ostatnio odbyła się w Katowicach
konferencja w sprawach dotyczących
przeładunku węgla. Udział w konfe
rencji wzięli przedstawiciele instytu
cji portowych z Gdańska. W wyniku
konferencji BOP ma otrzymać wkrót
ce do zmontowania w porcie gdyń
skim 22 dźwigi. 10 z nich zakupiła
Centrala . Węglowa, 5 pochodzi z de
mobilu amerykańskiego, reszta zaś z
zamówień BOP.
Gdańsk w pierwszej fazie otrzyma
23 dźwigi, z czego 6 będzie własnością
Centrali Węglowej. W następnej fazie

Ofiary
Dla uczczenia pamięci gen. Świer
czewskiego
strażnicy więzienia
w
Strzelcach
Opolskich
wpłacają
zl
10.000 na rzecz powodzian.
Strażnicy
więzienia w Koszalinie

wpłacają na mecz powodzian ał 9.000.

Gdańsk otrzyma jeszcze 18 dźwigów.

W dalszej p a rtii zamówionych dźw i
gów przew iduje się dostarczenia 45
jednostek, z czego Gdynia otrzyma
20 dźwigów mniejszych, jeden most do
przeładunków rudy, jeden zasobnik
rudow y i dwa mosty do przeładun
ków masowych drobnicy. Dla Gdań
ska przewidziane jest w te j p a rtii 20
dźwigów i dwa zasobniki.

młyna w Mokotowie, ul. Szosa By
tomska 60, za machinacje w związku
z przemiałem zboża dla „Społem“ i
P.C.H., polegające na podwyższaniu
procentu przemiału i spekulacyjnych
transakcjach nadwyżkami — na okres
2 lat.
KW IATKO W SKIEG O
FELIKSA,
kier. składu „Społem“ w Dębnie, za
chaotyczną gospodarkę materiałową i
finansową, umożliwiającą więksse na
dużycia i tolerowanie spekulacyjnych
transakcji podwładnych — na okres
2 łat.
DAJNĘ ANTONIEGO, kier. Spóldz.
Spoż. w Piastowie i P A N FIL A JANA,
kierownika zakupu Spóldz. Spoż. w
Piastowie, obydwu
za
spekulacyjne
transakoje
towarami,
nabytymi
w
„Społem“ — na okres 2 lat każdego.
KW APINSK IEG O JU LIA N A , konwo
jenta z Gdyni, ul. Dreszera 31, za
bezprawne zerwanie plomby z wago
nu konwojowanego
przez
siebie
i
sprzedaż około 500 kg pszenicy — na
okres 18 miesięcy.
DOBIECKIEGO ZENONA, urzędnika
Okręgu
„Społem“
w
Katowicach,
zam. w Będzinie, ul. Brzozowiceka 82,
za umożliwienie nielegalnego wagono
wego przewozu towarów jednemu ze
spekulantów — na okres 12 miesię
cy. Za współudział w powyższym prze
stępstwie
powędrowali
również
do
obozu: W IE T R Z Y K HUBERT, kupiec
z Sosnowca ul. Słowackiego 5 i
W ARZECHA
K A Z IM IE R Z ,
urzędnik
„Społem“ w
Katowicach,
zam. w
Sosnowcu ul. Wspólna 12 — ną okres
9 miesięcy każdy.
K R AM SKĄ SABINĘ, wlaśc. sklepu
tekstylnego przy ulicy Ząbkowskiej 16

Egipski prezent i warszawskie kombinacje
Ostrożnie z poprawia» em adresów

Urządzenia szpitalne i przemysłowe

R EO R G AN IZA C JA
Z A R Z Ą D U M IE JS K IE G O
Obecnie B iu ro K o n tro li w spółpra
cuje ściśle z K o m isją O rganizacyjno.
Oszczędnościową,
k tó re j
zadaniem
je st przeprow adzenie re o rg a niza cji
w szystkich agend Z M , uzgadnianie i
uregulow anie stanu praw nego, usu
nięcie przerostów oraz nakreślenie
w ytycznych now ej p o lity k i gospodar
czej.
Prócz tego B iu ro zam ierza delego
wać do w szystkich przedsiębiorstw
m ie jskich sw oich p rze d sta w icie li, k tó

Foto - F ilm

Płyną miliony do Skarbu Państwa

Dobrane tow arzystw o

rz y będą czuwać nad ic h działalnoś•
__
.
.
.
cią. Na je sie n i projektow ane je st
przeprowadzenie kor. tro ll w szystkich
jednostek A dm inistracyjnych Zarządu
M iejskiego z p u n ktu w idzenia ich
celowości i ś-prawności organizacyjnej.
(kg)

Na lotnisku

, rykański statek „Mormaceln“, który
w ramach dostaw UNRRA przywiózł
dla nas poza tym 203 skrzynie różnych
instrumentów naukowych.

Odpowiedzi Redakcji
OB. R. JASZKIEW ICZ. M inisterstwo
Zdrowia w porozumieniu z M inister
stwem Oświaty opracowuje dekret o no
stryfłka cji dyplomów zagranicznych '
nadaniu prawa praktyki na terenie
Rzeczpospolitej
absolwentom obcych
uniwersytetów. Jak nas inform ują, spra
wa ta zostanie w najbliższej przyszło
ści pozytywnie załatwiona.
CZYTELNIK Z MOKOTOWA. Uczynftiśmy zadość Waszej prośbie.
OB. A. SAW ICKI. Przekazaliśmy Wy
działowi Kontroli P artii.
OB. M. D. RADOM. M inisterstwo Ko
m urrkacji wprowadziło ostatnio ulgowe
bilety miesięczne dla osób, stale dowo
żących produkty żywnościowe do miast,
a to się chyba zupełnie pokrywa z Wa
szym protektem.
OB. r ZALEWSKI. Wasz lis t przeka
zaliśmy Nadzwyczajnej Kom isji Miesz
kaniowej.

W e w iórek dnie 15 bm. o godz. 10-tej nastąpi wyprowadzenie
prochów

M arii Zarębińskiej - B ro niew skie!
z kapMcy na Powązkach do grobu rodzinnego.
M Ą Ż I CÓRKA

na nazwisko Jakubiaka. W zamka za
przyjacielską przysługę fikcyjn y adresat
¡m iał otrzymać połowę zawartości przesyłfci.
W ybór magazyniera padł na dwie du
że paczki nadesłane z Egiptu. W ykorzy
stawszy odpowiedni moment zdarł, z
nich nalepki. z właściwym adresem, zama
zał numery celne 1 wypisał jako odbior
ców Jakubiaka oraz jego nieletniego sy
na Marka.
Sprytne oszustwo zostało jednak w
porę w ykryte. W Urzędzie Pocztowym
w Wawrze nieudolnie zatarte ślady po
usuniętej nalepce zw róciły uwagę urzęd
ników. Po zdjęciu zewnętrznego opako
wania na pudełku znaleziono prawdziwy
adires wpisany przez egipskiego nadaw
cę.
Stemplewsk i oraz Jakubiak został!
aresztowani, a ponieważ tego rodzaju
nadużycia traktowane są z w yjątkową
surowością, sprawa skierowana do Sądu
Okręgowego — będzie rozpatrywana w
trybie doraźnym.
(g)

DROBNE
OGŁOSZENIA
S PÓ ŁD ZIELN IA Pracy Zespół Elek
tryków „Prąd“, Warszawa, Grzybów
ska 30. Specjalność: naprawa, przewi
janie transformatorów wszelkich mo
cy oraz silników maszyn elektrycz
nych itp. Naprawa elektrycznych apa
ratów pomiarowych, zegarów elek
trycznych,
remont
1
konserwacja
dźwigów
elektrycznych
osobowych,
towarowych. Przyjmowanie zamówień
do godz. 18 — Grzybowska 30.
1605
T O R E B K I D A M S K IE . Ceny zniżone.
Różne kolory. W ysyłam y za zalicze
niem.
W ytw órnia toreb damskich
Łódź, Piotrkowska 115.
1551

Z A A N G A Ż U JE M Y buchalterów
od
zaraz. Zgłoszenia w W ydziale Perso
nalnym D yr. Państw ow ych Z akładów
i W arsztatów Samochodowych, u l.
C hm ielna 51/53.
1624
U N IE W A Ż N IA M le g itym a cję p a rty j
ną PPR N r 24424 na nazw isko F ra n 
ciszek Domagała, w W -w ie, K aw ę
czyńska 27.
1623
U N IE W A Ż N IA M zaginioną tymczaso
wą le g itym a cję p a rty jn ą , wydaną
przez K C PPR na nazw isko S te fa n ]
Jądra, W -wa A sfa lto w a A.
1622

w Warszawie, za pobieranie spekula
cyjnych cen za materiały tekstylne,
a mianowicie za 1 metr ltretonn
zl 600.— zamiast 195.—, za materiał
wełniany zl 23.600.— zamiast 3.500.—.
Skazana została na 6 miesięcy obozu
pracy i 500.000 zl grzywny.
STENCLA RYSZARDA, kier. Ref.
Aprowizacji i Handlu Starostwa Po
wiatowego w Pszczynie, ul. Koperni
ka 16, za tolerowanie nadużyć perso
nelu, polegających na współdziałaniu
z kupcami - spekulantami — na okres
12 miesięcy.
A D AM CZYKA
KLEMENSA,
kier.
piekarni w Lęborku, ni. Gdańska 116,
za ukrywanie mąki w celach speku
lacyjnych.

Obłowili się
Ponadto komplet orzekający Komi
sji Specjalnej skierował do obozu pra
cy szereg spekulantów za pobieranie
nadmiernych cen za chleb, mąkę, mię
so, tłuszcze, mleko, papierosy, mate
riały tekstylne itp. artykuły.
Oto niektórzy z nich:
W ACŁAW EK FRANCISZEK, wlaśc.
restauracji w Chrzanowie ul. Szpital
na 1, KOSCIOW JÓZEF, wlaśc. re
stauracji w Szczecinie — ul. Kraku
sa 5, RUDAJSZKO STANISŁAW , ze
Szczecina, ul. Niemcewicza 41/11, P ITASIEW ICZ FRANCISZEK, kupiec z
Ostródy, ul. Słowackiego 42, PRUSZ
KOW SKI WACŁAW, kupiec z Ostró
dy ul. Stalina 22, JUSZCZYŃSKI
ALEKSANDER, kupiec z Ostródy ul.
Gdańska 33, RYŃ SKI JAN, piekarz
z Iław y ul. Główna 20, RADKIEW IC Z
BOLESŁAW, kier. Spóldz. Samopo
mocy Chłopskiej z Albcrtowa, CW IĘK
TOMASZ z Warszawy ul. 11 Listo
pada 4/30, PA N A SIU K BORYS z Kra
kowa ul. Prażmowskłego 34, DURAJ
ZYG M U N T z Katowic ul. Warszaw
ska 70.
Za szaber, nielegalny garbunek 1 han
del skórami, włóczęgostwo i wstręt do
praoy, uprawianie oszukańczych gier
i Inne t. p. przestępstwa osadzono m.
in. następujących szkodników:
M O SIORKA JOZEFA z Szydłowca
pow. Radom, ZIÓ ŁKOW SKIEGO JANA
z Szydłowca pow. Radom, W A LKIEW ICZA W ACŁAW A z Szydłowca pow.
Radom, SW ISTA ALFREDA z Bła
żowa pow. Rzeszów, PACHULSKIEGO
JÓZEFA z Warszawy ul. Bonifacego,
ŁAPACZ GENOWEFĘ z Warszawy ul.
Bonifacego, ŁAGOW SKIEGO JANA z
Warszawy - Służew, SZYMAŃSKIE
GO ANTONIEGO z Warszawy, ul. Za
kopiańska, OBIEDZINSKIEGO ZB IG 
N IE W A ze Szczecina, ul. Wilsona 25/1,
W RÓBLA TADEUSZA
z
Krakowa,
Rynek Główny 10/13 i kilkunastu in
nych.
Za pędzenie samogonu, rozprowa
dzanie go i uprawianie handlu bim
brem osadzono w obozie pracy 45 pro
ducentów 1 handlarzy — na okres od
9 miesięcy do 2 lat.
W y a t w e a:
Komitet Centralny
Polskiej Partii Robotnicze]
R e d i f o l e : Komitet Redakcyjny
G o d z i n y
Redaktor
Sekretarz

p r z y j ę ć :

Naczelny
Redakcji

od
.,

godz.
„

15—18
10—11

T e I • t o n y.
Redaktor Naczelny
ny
Sekretarz Redakcji
Kler. działów

86-645
88-228
88-225

A D M I N 1 S T R A C I A
czynna
Konto
B.O.K.
Bank

od godz.: 8— 16
P.K.O. w Warszawie
Oddz. Ot. w W -wie
Gosp. Spól. Oddz.
w Warszawie Nr 101

1-1091
Nr 749
Wojew

P R E N U M E R A T A
zl

60.— miesięcznie
pocztowa

wraz z przesyłka

C E N N I K O G Ł O S Z E Ń
dla „GŁOSU LUDU"
W tekście: linm x l szp do 100 tnm —
zl. 90—, 1 mm x 1 szp. od 101 do
200 mm zl 110 —,powyżej zt 130.— :
Za tekstem: I ram x 1 szp. do 100 mm
zt. 60.— , 1 mm x
I szp od 101 dc
200 mm zt 7 5 . powyżej zl 90.— ;
Drobne: osob. posz.
rodź
za jedno
słowo *i. 20.— ; band), za jedno stO'
wo zł. 25.— ; poszukiwania pracy za
1 słowo zt 10.— ; zguby — za 1 słowo
zl 20.— :
Nekrologi: I mm x I szp do 50 mm
zl. 60.— , Imm z I szp. od 51— lOOmm
zt 75.— , t mm x t szp od 101— 15C
mm zt 90,— , nowyżej zt 120.— .
W numerach świątecznych i niedzielnych
dopłata 30 proc
Za terminowy druk ogłoszeń
ale odpowiadamy.
Adres Redakcji > Administracji
Warszawa, u) Smolna 12

m

stf. 4

Polskie okręty ratuję sojuszników

~g.

^

„Dziękuję“ angielskiego żołnierza przebrzmiało bez echa...
Wspomnienie ppor. JOZEFA WÓJ
CICKIEGO przedrukowujemy z dwu
tygodnika „Polska Skrzydlata“ (N r
20—21). Jest ono specjalnie aktualne
dziś, gdy niewdzięczność wobec pol
skich sojuszników ze strony polityków
A nglii i Ameryki widzi się nie tylko
w historr, ale w rzeczywistości dnia
dzisiejszego.
Wieczór nad portem w Plymouth za
padli cicho i niespostrzeżeiMe. Czerwco
wy upal leża! jeszcze ca bulwarach i
opustoszałej plaży, i jedynie gdzieś, od
zatoki Biskajskiej zawiał od czasu do
czasu świeży w iatr. Wydawało śię, że
wieczór ten nie różni się wcale od po
przednich wieczorów, a jednak coś nieu
chwytnego, coś odmiennego .w isiało w
powietrzu“ .
Nad portem i basenami 'leżała dziwnie
napięta «sza.
A przecież jeszcze przed kilku dnia
mi te wszystkie nabrzeża i przystanie

<k©afiy szybkim, wytężonym
rytmem
pracy.
Pośród brytyjskich flag, powiewają
cych nad ustawionymi w rzędzie okrę
tami, odbijały się jaskrawo biało . czer
wone 'bandery polskich jednostek. Zg-naib
na, masywna sylwetka „B łyskaw icy“
kołysała się lekko na wodach basenu
portowego. Na pokładzie trwała ta sa
ma, co w całym porcie, wytężona praca.
W tokach pokładowych znikały ładunek
za ładunkiem.
Wyczuwało się jakieś napięcie. Wszy
scy byli podminowani. Oficerowie rzad
ko wyglądali na,pokład. Siedzieli w me
sie u /.starego“ na jakiejś długiej waż
nej odprawie. Gdy wreszcie Okręt go
tów był do odciuimowania, n ikt z załogi
nie w ątpił, że tym razem zanosi się na
coś niebywałego. „A n i ch yb i — ju tro
będzie inwazja“ szeptał jeden drugiemu
na ucho, gdy z pomostu nawigacyjnego
padła komenda do odbijania.
Syreny zawyły raz i drugi i ORP

KiEU.iZĘDOftA TABELA U G ^ Y C h
3-ci dzień ciągnienia Hl-ei Klasy
5 0 -e i Jubileuszowe) Loterii
Wygrane po 100.000 zł na N rN r 981
10245 23523
Wygrane o 20.000 zł na NrNr 138
2389 8557 10714 11176 2-1975 25418
28266 43120 44526 47872 528: 57757
70556
Wygrane po 10.000 zł na N it 453
1973 3021 5153 8466 9986; 13540 14204
15449 21858 22259 22565 30222 31012
i*
47720 49191 49344 58958 59248
61864 69861 72375 73283
Wygrane po 5.000 z’ im NrNr 113
2914 4876 5014 13128 13559 14671
16030 17453 20346 21296 21627 29194
35243 33682 37327 ’700 37837 38831
39202 41207 42728 45415 48017 49839
51748 52«35 A is : •56609 56625 57116
"07 po-" . 61543
57630 58080 "
n■
c
70-" 72279
Wv grane iV ? “O zł
N rN r
J
17?, 2513 2853 3422 411 1 5143 6044
62C7 '7164 7917 8605 8840 9369
11432
1! A 1290" 134?
! !58- 14825
14816 15?“ i '5974 16I3f 16199 .16307
' 71QP 172.3 '793? 20282
fsg
20478 2127 21489 22110 24261 25080
25417 25498 26510 26569 26665 26898
27110
■28125 2826? 28271 28358
30043 30316 31559 12029 32241 12421
32
1402C 1444'
193 16081 17457
38' 1' jgyp '«141 40412 40829 JI05O
411 !0 44056 44777 44969 4648? 48177
48243
4933° 5105' 51?-° 51085
51102 ‘ HOT 51728 52229 52447 52774
548“
"M59
IO“ P07“
5728?
60696
SI 136 61647
680?’ 71742 72625
t
7r“ 30
Wygrane
z 2- go dnia

500 zl
o/mienia

Wygrane po 500 zł na N rN r 135

200 245 255 388 572 800 650 762 836
893 1024 ,052 068 141 166 196 302 320
381 417 429 460 486 653 743 804 807
818 851 964 970 2031 051 112 197 222
289 309 386 446 540 584 632 689 767
860 912 980 3004 035 221 471 496 497
542 614 661 756 764 771 938 965 4022
177 220 308 402 530 542 571 620 663 773
817 842 908 909 926 944 992 5004 037
145 203 224 225 226 351 379 389 447
538 540 610 640 721 896 931 995 6018
097 133 157 198 211 254 417 482 488 504
558 733 819 868 872 894 924 934 7078
190 374 415 430 449 493 562 564 595
60“ 651 65" 60" 600
p^7 6030 074

„Błyskawica“ , jeden z najsilniejszych i
na ¡nowocześnie jszywh
okrętów
floty
polskiej, odbił od nabrzeży angielskiego
portu Plymouth,
Gdzieś z boku, spośród ciżby okrę
tów , wynurzyła się nagle jeszcze jed
na polska bandera. To ORP „Pioiian“
zbliżał się, by zająć swe miejsce w ze
spole obok „B łyskaw icy“ . Po chw ili dobi
ły do nich niszczyciele kanadyjskie i an
gielskie.
Ponad zespołem iprzeciągaiły co chwila
eskadry bombowców lecących ciężko, z
ładunkami bomb. Było już widać w y-,
brzeże francuskie, stojące w ogniu.
Eksplozje bomb, niczym uderzenia pio
runów rozcinały co chwila
ciemności.
Płynąc uważnie szlakiem wytyczonym
specjalnymi bojami, oznaczającymi dro
g i wolne od mirr, zespól coraz głębiej
wchodził w kanał. Z przodu dolatywał
charakterystyczny monotonny warkot
trałowców, usuwających miny, a sta
wiających jednocześnie boje ostrzegaw
cze. W szyku .torowym , niszczyć’ele
pruły lekko sfalowane wody kanału.
Zespół położył się na buns SW. Znaj
dowali się w połowie dragi Należało
poznać teraz zadanie.
Rozkaz nakazywał zajęcie pozycji na
prawym skrzydle flo ty . inwazyjnej w
okolicy Cherbcurg - Brest i 'zabezpie
czenie go pfzed ewentualnymi atakami
floty niemieckiej.
Zespól płynął więc już teraz „całą
naprzód“ w kierunku, na wyłaniający
się w diaii z mroków, -półwysep Bretanii.
Tymczasem zaś cała armada desantowa
ruszyła do akcji i zbliżała się do brze
gów Francji.
Zespół podzielił się na dwie grupy,
po cztery jednostki. Dowództwo jednej
z nich objęła „B lyśkanlca“ . Napokane
mniejsze jednostki flo ty niemieckiej bez
w alki po kró tkie j wymianie ognia ucho
dziły, lub szły na dno. Z brzegu odzy
wały się głucho haterfe. Po dwu dniach
takiej służby ubezpieczającej „Błyska
wica“ weszła w w ir ważki. W boju z
zespołem niemieckich okrętów wraz z
„P om nem “ i innymi jedhostlkaimi zato
piła dwa niemieckie niszczyciele, roz
praszając nieprzyjacielskie eskadry.
ORP „Ślązak“ biorący w tym czasie
•bezpośredni udział w operacji lądowa"
ma, odniósł szereg zwycięstw. Wspierając od. początkowej fazy, całą opera
cję znajdował się on nieprzerwanie w
bezpośredniej bidkości brzegu i z odle
głości 500 m prowadził ogień a rty le ry j
ski do celów lądowych.
Krając ogniem pozycje niemieckie i
baterie, „Ślązak“ okazał cenną przysłu
gę oddziałom lądującym, a nawet ra
tował ich w sytuacjach bez,1w yjścm
Toteż w pewnej chw ili w eterze za
brzm iały słowa skierowane do polskich
marynarzy „Uratowaliście naszą skórę,
— Thank You Poiand“ . B yły to proste,
szczere słowa niekłamanego uznania alianckich towarzyszy broni.. Tym cen
niejsze. że wyrażone na polu w ałki.

286 313 318 337 346 369 381 442 478
580 632 716 721 730 847 !976 !978 !9037
044 233 244 292 331 337 342 382 450
467 475 597 632 637 696 744 855 875
4
889
10062 087 197 256 406 408 424 439
536 537 564 570 576 578 718 752 754
763 809 927 971 11002 044 103 212 261
262 285 389 475 491 505 512 526 547
679 840 992 12029 045 175 191 217 257
274 283 292 510 516 545 552 554 562
642 743 744 782 827 846 869 920 934
978 13026 088 106 134 142 153 178 221
228 454 579 630 631 711 873 931 989
14005 012 074 454 4721 474 505 627 768
772 783 871 894 928 977 997 15072 078
121 163 190 384 435 460 581 682 734
820 843 867 !923 926 972 16325 346 412
443 478 559 593 604 648 725 821 885
892 922 965 969 986 17054 120 144 283
415 480 489 531 558 657 674 675 728
793 798 808 816 828 857 864 933 18084
154 228 420 613 622 658 772 786 818
915 19046 091 152 162 174 177 197 203
222 331 427 509 525 548 549 582 707
775 826 851 899 976 981
20124 154 163 210 318 421 511 576
623 731 840 871 21003 020 057 100 253
282 311 381 437 649 661 711 830 857
886 973 996 998 22096 153 170 224 308
398 416 488 492 571 747 843 846 864
973 23644 065 197 255 320 600 613 687
740 828 839 846 24003 035 058 114 132
253 287 441 447 462 476 521 586 632
656 674 707 819 938 25105 260 269 300
305 348 367 370 462 504 586 591 679
730 826 893 945 26009 128 137 214 334
410 427 451 463 472 586 590 653 654 694
720 729 776 787 832 872 953 969 27008
036 046096 127 129 152 174 274 324
336 362413 457 497 510 620 775 906 I Wkład polskiej marynarki i liczne je j
963 28032 146 162 281 299 387 398 544 sukcesy śfanowiiy, nawet w porówna
555 588 637 638 724 767 814 842 891 niu do rozmachu te j największej w dzie
955 959 972 29058 078 137 140 151 196 jacih operacji Inwazyjnej, poważne- pozy
201 245 355 441 490 633 723 797 825 cje, toteż zdawało by się, że słowa uznania i podziękowania ze strony oddzia
842 900 917 930 954 972 973 983 992
30046 058 141 152 189 214 218 225 łów alianckich wyrażone w w irze walki,
335 365410 473 480 654 667 669 675 znajdą także swe odbicie w oficjalnych
dokumentach i raportach z te j operacji.
744 814 881 883 914 942 31011 065 084 A
jednak...
091 126 132 141 184 223 235 339 423
Przewertowalem wiele angielskich i
424 446 481 521 573 680 696 801 885
amerykańskich
publikacji opisujących
938 955 32049 082 130 136 171 173 176 dokładnie i szczegółowo przebieg walk
197 323 355 366 388 404 438 552 621 inwazyjnych
na
morzu,
szukając
647 655 663 736 750 779 884 33007 048 wzmianki o naszej flocie wojennej. Im
160 311 394 488 536 593 672 680 703 dłużej i szczegółowiej wgłębiałem się w
737 822 931 34151 220 276 305 330 478 tasiemcowe dokumenty, tym większe o487 540 552 622 629 643 647 696 714 gam iało mnie 'rozgoryczenie. N atrafi
747 773 804 808 815 823 852 879 992 łem tylko, na jedno zdanie z oficjalnego
35020 024 040 064 116 186 244 274 287 raportu Dowódcy M arynarki Wojennej

RICHARD WRIGHT
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SYNAMERYK!

samsBmmommB przeKt ad wandymelcee
Spojrzał na okładkę broszury i zoba
czył czarno-biały rysunek, przedstawiający
S^ P . * nRot. Pod tym biegł czerwony napis:
„Wydawnictwo Partii Komunistycznej Stanów
Zjednoczonych“ . Tak, to było groźne. Odrócił
stronę i zobaczył piórkowy rysunek, przedsta
wiający czarną i białą dłoń, splecione w bratnim
uścisku, i przypomniał sobie chwilę, kiedy Jan
stał na stopniu i zamieniał z nim uścisk dłoni.
Była to wstrząsająca chwila nienawiści i wsty
du. Tak, powie im, że bał się czerwonych, że
nie chciał siąść wewnątrz wozu z Janem i MarY’ nie chciał z nim i jeść. Powie, że musiał tak
robić, że tak właśnie wyglądała jego praca.
Powie też, że było to po raz pierwszy w życiu
iż tak siedział za pan brat z białym i przy stole
Dopakował jakoś te broszury do kieszeni pal
ta i spojrzał na zegarek. Brakowało pięciu mi
nut do siódmej. Trzeba się śpieszyć, ma prze
cięż odwieźć walizkę na stację o ósmej trzy
dzieści.
Ale znowu strach mu podciął nogi. A jeśli
Mary nie spaliła się całkowicie? Jeśli tkwiła
tam ciągle, na widoku? Rzuciłby wszystko i po
biegł zobaczyć. Ale mogło się stać coś jeszcze

gorszego: może odkryto już jej śmierć, a teraz
poszukuje go policja? Może od razu opuścić
miasto? W kleszczach straszliwego podniecenia,
stał pośrodku pokoju. Nie, zostanie. Na pew
no nic jeszcze nie odkryto. Pójdzie tam, ze
pchnie wszystko na Jana. Wygarnął broń spod
poduszki i schował za pazuchę.
Wyszedł na palcach z pokoju., spoglądając
przez ramię na śpiącą matkę i rodzeństwo. Ze
szedł ze schodów na ulicę. Było biało i zimno
wiał lodowaty wiatr. Ulice były puste. Przyci
skając do siebie torebkę przeszedł aleją, gdzie
stały pokryte śniegiem blaszanki ze śmieciami.
Byłoż to bezpieczne zostawiać tutaj torbę? Ale
ludzie z ekipy uprzątania miasta przyjadą
wczesnym rankiem, nikomu nie będzie się chcia
ło przeszukiwać śmieci i rozgrzebywać śnieg w
dodatku przy niedzieli. Podniósł wieko i za
sunął głęboko torebkę pod stos skórek poma
rańczowych i spleśniałego chleba. Potem zam
knął wieko i rozejrzał się: n ik t go nie śledził.
Wrócił na górę i zabrał walizkę spod łóżka. Ro
dzina spała. Chcąc spakować ubranie, musiał
przejść przez pokój do szafy. Ale jakże się tam
dostać, kiedy między nim a szafą stało łóżko

USA adm. Kinga mówiące o udziale
flo t mniejszych państw sprzym ierzo
nych w inw azji. Zdanie to brzm i: „...jed
nostki morskie USA współdziałały pod
czas inwazji z jednostkami floity b rytyj
sklej, francuskiej i holenderskiej“ ... —
Polskich jednostek nie było...
Widziano je ty lk o 'w momentach naj
większych niebezpieczeństw, w chw i
lach najbardziej groźnych w dniach maj
bardziej tragicznych. I może dlatego
właśnie słowa alianckiego żołnierza- —
„Thank Yoy Poiand“ brzmią tak obco
w uszach amerykańskich admirałów i
polityków.
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P A R Y Ż — Plac Bastylii

Astronomowie szukają kwiatów po górach
G*wrył Tichow — iwórc* nowej nauki „«strottotairk*”
Czy astronomowie siedzą ty lk o w za madkę i błyskając oczami spoza szkieł
ciszu obserwatoriów, spoglądając przez grubych okularów, m ów i:
„P atrzcie!
teleskopy w tajem nicze głębiny kosmo Przecież na dole w dolinach ten sam
su i podliczając c y fry swoich spostrze kw iat ma inną barwę... Nowe potw ier
żeń?
dzenie m ojej hipotezy” .
W ja kim celu astronomowie przepro
Z takim wyobrażeniem astronoma
zupełnie nie zgadza się sposób, w ja k i wadzają badania, które z n atury rze
przeprowadza swoje badania w ie lki u- czy pow inny interesować botaników? —
czony radziecki, znany szeroko poza Otóż Tichow, któ ry swoim uczniom ka
granicam i ZSRR — Gawrył Tichow. że być równocześnie astronomami i bo
E kipa asystentów i kandydatów nauk tanikam i, jest twórcą nowej gałęzi
astronomicznych, na któ re j czele staje nauk astronomicznych, nazwanej astro
botaniką.
ten barczysty, o niepożytej energii,
Zadaniem astrobotaniki je st badanie
72-letni staruszek, wyrusza bardzo czę
ro
ślin ziemskich w różnych strefach
sto na w ypraw y w góry.
klim atycznych i na różnych wysokoś
Gdyby ktoś obserwował tę ekspedy ciach nad poziomem morza. Badania
cję przeprowadzającą badania ro ślin  tego rodzaju przeprowadza się , aby
ności w strefach wysokogórskich, mógł móc poznać właściwości ro ślin na in 
by pomyśleć, że jest to ekipa botani nych planetach, szczególnie na n a jb liż
ków. Uczeni w yszukują i odgrzebują szej ziemi planecie, M arsie. Tichow
rosnące w zakamarkach między kamie zajm uje się badaniem Marsa ju ż od 40
niam i ro ślin ki i kw ia tki, a potem do la ft I właśnie astrobotanika pomogła
kładnie badają i fo to g ra fu ją każdy temu uczonemu do postawienia tezy
nowy eksponat, zanim zostanie zakla o istnieniu na M arsie ro ślin , których
syfikow any w podręcznym zielniku. liście więdną ju ż podczas suchego lata,
Często stary kierow nik ekspedycji, zna a opadają w zimie.
lazłszy ja kiś kw iat, zw ołuje swoją gro
Pracę naukową w dziedzinie astro-

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

C. H A R T W I G S.A
ZARZĄD;

nom ii prow adzi ju ż Tichow praw ie pól
wieku. Jest on autorem 150 dzieł. W
świecie naukowym znane są szeroko je 
go odkrycia o właściwościach zjaw isk
optycznych, zachodzących w przestrze
niach m iędzyplanetarnych oraz odkry
cia o koronie słonecznej. Jest człon
kiem honorowym amerykańskiego tow»
rzystwa astronomicznego i szeregu in 
nych europejskich towarzystw.
W czasie w ojny nasz uczony, pracu
ją cy w obserwatorium w Pułkowie pod
Leningradem, osiadł w A lm a-A t a, sto
lic y re p u b liki Kazachstanu, gdzie pod
jego kierownictwem zorganizowano no
we obserwatorium, In s ty tu t Astrono
miczny i Kazachstańską Akademię
Nauk. Tichow przyw iązał się do no
wego środowiska i został w nim ju ż na
stałe, ro zw ija ją c tu ta j nie. ty lk o dzia
łalność naukową, ale i społeczną, dzię
k i czemu wybrano go ja ko delegata do
Rady Naczelnej R epubliki.
Jak widać Tichow nie ty lko w dzie
dzinie techniki badań naukowych, ale
i w działalności społecznej jest całko
w itym zaprzeczeniem dotychczasowych
błędnych wyobrażeń, według których
astronom musi być człowiekiem, oder
wanym od życia i przebyw ający:/ my
ślami jedynie w przestrzeniach wszech
świata. Jest on właśnie typem uczone
go, ja k i spotyka się w Związku Ra
dzieckim — śmiałego badacza i odkryw
cy w sw ojej specjalności naukowej i
działacza społecznego, powiązanego z
bieżącymi potrzebami życia.

Warszawa, Marszałkowska 95, tel. 86115
skrót tekg ra f:czny „cehartwigza“

O D D Z IA 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 zagran;czn> we wszystkich krajach
Ekspedycja Międzynarodowa.
Przeładunki Morskie.
Transporty samochodowe.
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matki? Psiakrew. Wyciągnąłby rękę i ’zmiótł
wszystkich z drogi. B yli zawsze za blisko, tak
blisko, że nie dawali mu iść własną drogą. Zbli
żył się do łóżka i przekroczył je. Matka za
mruczała coś i ucichła znowu. Wyciągnął szu
fladę, w yjął ubranie i zapakował do walizki.
Pracując, m iał przed oczyma głowę Mary: le
żącą na wilgotnych gazetach z włosami, uma
rzanymi we krw i.
— Bigger!
Wstrzymał dech i odwrócił się, oczy mu bły
snęły. Matka, wsparłszy się na łokciu, uniosła
się lekko. Wiedział, że nie powinien, okazać
strachu.
— Co się dzieje, chłopcze? — szepnęła.
— Nic — odparł również szeptem.
— Skaczesz, jakby cię giez ukąsił.
— Zostaw. Chcę się spakować.
Domyślał się, że czeka wyjaśnień i niena
w idził jej za to. Dlaczego nie wstrzyma się, pó
k i je j sam wszystkiego nie opowie? Przecież w
ten sposób nigdy nie dowie się niczego.
— Przyjęli cię?
— Yah.
-—Ile płacą?
— Dwadzieścia.
— Już zacząłeś?
— Yah.
— Od kiedy?
— Wczoraj wieczorem.
— Co tak późno?
— Miałem wieczorową robotę — odrzekł nie
cierpliwie.
— Przecież wróciłeś dopiero po czwartej.
Odwrócił się i spojrzał na nią.
— Ale gdzie tam, jestem tu już od drugiej.
— Nie, Bigger, przyszedłeś po czwartej —

Zakład* G rafie»« SpM M elai Wydawnicaaj „KSIĄŻKA“, W amawa, 8m»l aa
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— No, ale teraz musimy wcisnąć tę
pastę z powrotem do tubki, żeby o j
ciec nie zauważył.
rys. Jan Lenica

powiedziała, odwracając się i patrząc na budzik
nad głową — próbowałam na ciebie czekać,
ale nie udało m i się. Kiedy wszedłeś, spojrza
łam na zegar, była czwarta.
— Ma, sam wiem, o której przyszedłem.
— Ależ Bigger, było już po czwartej.
— Bynajmniej, parę m inut po drugiej.
— O Boże, jeśli tak chcesz koniecznie, niech
ci będzie druga. Wyglądasz, jakbyś się czegoś
obawiał.
— Czy musisz się ze mną kłócić?
— Kłócić? Chłopcze!
— Ledwom się podniósł, już na mnie napa
dasz.
— Ależ skarbie, nie napadam wcale na cie
bie. Cieszę się, że dostałeś pracę.
— Nie okazujesz tego.
Czuł, że źle robi tak z nią rozmawiając. Je
śli będzie się upierał w sprawie godziny, o któ
rej wrócił, wbije jej to w pamięć, będzie mogła
potem powiedzieć coś, co mu zaszkodzi. Odwró
cił się i pakował dalej. Musi się opanować.
— Możebyś co zjadł?
— Yah.
— Zaraz przygotuję.
— Okej.
— Będziesz tam mieszkał?
— Yah.
Usłyszał, że wyskoczyła z łóżka, nie odważył
się odwrócić głowy, póki się ubierała.
— Jak ci się spodobali?
— Owszem.
Nie wyglądasz, jakbyś był szczęśliwy.
Och, ma, na litość Boga, czyż mam krzy
czeć?
— Bigger, często się zastanawiam nad two
im postępowaniem.
(C. a. n.J

