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Pomoc zagranicy reakcyjnemu rzędowi greckiemu
nie doprowadzi do normalizacji
_
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F ro n c ™
m e z g o d z q s ię
na uznun e Hsein.ec za wolne od zobowiązań

Nowa ofensywa partyzantów greckich Maurice
Stworzenie demokratycznego rządu na terenach wyzwolonych
j edynym r o z w i ą z a n i e m sytuacji
wobec cudzoziemców nawet pra
wicowców.
Obecnie jedynym rozwiązaniem
jest stworzenie nowego demo
kratycznego rządu na terenach
wyzwolonych przez powstańców.
Agencja TASS dodaje, że ar
tykuł ten jest szeroko komento
wany w kołach politycznych i
uważany za ostatnie ostrzeżenie
1) interwencja anglosaska po
pod adresem obozu rządzącego
pierająca reakcyjną monarchię,
w Grecji.
2) walka o niepodległość i de
ATENY, 14.7 (Obsł. wł.). —
mokrację prowadzona przez na
W Atenach aresztowano w po
ród grecki przeciwko faszystom. niedziałek ponad 150 osób, w tym

MOSKW A, 14.7 (PAP). Agen
cja TASS donosi z Aten. że
dziennik „Rizospastis“ zamieści
artykuł sekretarza greckiej par
tii komunistycznej Zahariadesa
o obecnej sytuacji w Grecji.
Zdaniem Zahariadesa dwa głów
ne czynnik' stanowią dziś o po
litycznym obliczu Grecji:

Wynik walk' zadecyduje o tym
czy Grecja będzie' wolna, czy też
stanie się kolonią obcego kapHału. Zahariades podkreśla, że na
ród pragnie pokoju i dlatego
partia komunistyczna popiera po
rozumienie między partiami de
mokratycznymi
dla pokonania
obozu prawicowego.
Ponieważ wskutek presji czyn
ników zagranicznych, partie nte
zgodziły... się... na takie rozwiąza
nie^ cala odpowiedzialność za lo
sy Grecji znalazła się w rękach
faszystów i przedstawicieli tzw.
centrum, którzy w wielu wypad
kach prześcigają w serwilrźnile

Wiadomości, jakoby na terytorium Grecji wkroczyć miała
brygada międzynarodowa, zosta
ły oficjalnie zdementowane. Na
tomiast komunikat rządowy tw>er
dzi jakoby uzyskano wiadomo
ści, iż pokaźna ilość żołnierzy al
bańskich i oddziały brygady mię
dzynarodowej koncentrowane są
na granicy albańskiej.

Do Konitza wysiano drogą po
wietrzną posiłki.
Jak '(donoszą ze źródeł rządo
wych,’ do rejonu Konitza mają
s:ę udać członkowie podkomisji
fachowców elektrowni, wodocią
śledczej ONZ.
gów i telefonów, których posą
dzono o uprawianie sabotażu.
BELGRAD, 14.7 (PAP). Z Aten
donoszą,
że kierownictwo EA M
ATENY, 14.7 (Obsi. wł.). —
Ze źródeł rządowych podano opublikowało komunikat, w któ
dziś, ż© w ciągu ubiegłej nocy rym podkreśla* ż© terror rządu
aresztowano w Atenach 1.100 greckiego jest odpowiedzią na
osób o sympatiach lewicowych. inicjatywę EA M w sprawie po
M iały one jakoby stanowić re łożenia kresu wojnie domowej
zerwy organizacji „Elas“ (demo w Grecji.

kratyczne organizacje greckiego
Kierownictwo E A M konstatu
rachu oporu).
je, z© pomoc zagraniczna, jaką
ATENY, 14.7 (Obsi. WL). — rząd^greciki otrzymuje, nie może
do
normalizacji
Radio belgradzkie donosi, że w doprowadzić
rejonie Elorina, położonym o 80 stosunków w Grecji. Obecny rząd
kilometrów n>a północno-wschód uważa tę pomoc za zachętę do
do Konitza, partyzanci greccy wzmożenia terroru wobec swych
rozpoczęli nową ofenzywę. Ra przeciwników. Polityka taka komdio dodaje, że w wałkach bie
rze udział 11 potężnych jedno
22 osoHy zabite, 12 rannych
stek greckiej armii demokratycz
NOWY JORK, 14.7 (PAP). Samolot nej. Dotychczas partyzanci za
amerykańskich linii lotniczych typu Da jęli 3 miasta.

Katastrofa lotnicza na Florydzie
kota lecący z Nowego Jorku do Porto
Rico uległ katastrofie w stanie Florida.
MELBOURNE - FLORYDA,
14.7
Liczba zabitych w wypadku lotni
czym w okolicy miasta Melbourne na
Florydzie, wynosi 22 osoby. Według in
formacji, na pokładzie samolotu znajdo
wało się 36 pasażerów.
Wszyscy, którzy uszli śmierci, są ran.
ni z wyjątkiem dwojga dzieci. Szczątki
samolotu' i ofiar wypadku są porozrzuca
ne w promieniu 100 metrów naokoło
miejsca wypadku.

ATENY, 14.7 (Obsł. wł.). —
Grecki komunikat rządowy do
nosi, że dziś wczesnym rankiem
partyzanci greccy rozpoczęli atak
w kierunku na Konitza. Party
zanci w sile około 1.000 ludzi zdo
byli most Borozani w pobliżu
granicy i okrążyli Konitza. Gar
nizon rządowy w Konitza stawia
zaciekły opór.

LONDYN 14.7 (PAP). Agencja Reu ski do spraw wyżywienia, (Eddy Shertera doooei, że angielsko-ameryikańsikie wood, oświadczy! na konferencji praso
pertraktacje w sprawie podnesienia po wej w Duessełdorfie, że Niemcy zachód
ziomu produkcji stali w zachodnich nie otrzymają w roku gospodarczym
Niemczech zakończą -się w bieżącym ty 1947—48 — 3.600 tysięcy ton pszenicy.
jednocześnie ko
godniu. Brytyjskie władze okupacyjne są SHerwood podkreślił
żdanii. że roczna produkcja stali w nieczność wwozu do Niemiec w tym oNiemczech powinna wynosić 10 milionów kresie co najmniej 16 tysięcy ton tłusz
ton. zamiast 5.800 tysięcy ustalonych na czu.
kanferencji poczdamskiej.
Natomiast
LONDYN, 14.7 (PAP). W związku z
władze amerykańskie proponują cyfrę interpelacją, w Izbie Gmin w sprawie de
12 milionów ton rocznie.
cyzji wysadzenia w powietrze części za
LONDYN. 14.7 (PAP). Jak donosi a- kładów_ Kruppa w Ećesn, minister Mao
gencja Reutera, rzeczoznawca amerykan Neil oświadczył, że rząd brytyjski nie
zamierza wydać nakazu wysadzenia w
powietrze warsztatów które produkują
lokomotywy. Minister podkreślił, iż rząd
bryłyjsk, dba o to, by potencją} wytwór,
czy Niemiec w dziedzinie produkcji loko
ANKARA, 14.7 (Obsł. wł.). Szeroko motyw nie poniósł uszczerbku.
reklamowana w Turcji „pomoc“ amery,
BREMA, 14.7 (ZAP). Do portu Brerny
kańska, która według twierdizenria prasy zawinęły statki amerykańskie wioząće
tureckiej miała „osypać dobrodziejstwa 1.600 ton tłuszczu. 300 ton zostanie zaraz
mi“ naród, turecki ; „zabezpieczyć .nler wydane dla żłobków i sierocińców, reszta
podległość Turcji oraz uchronić ją zaś; pozostanie w bremeńslkich magazy
przed ingerencją zagraniczną“ , wydaje n a c h . Statki posiadają ponadto ładunek
341 ton mleka w proszku. .
już pierwsze owoce.
NORYMBERGA, 14.7 (PAP). Prokura
W rzeczywistości „pomoc“ ta godzi w
niezależność, ekonomiczną Turcji, pógłę tura amerykańska odnalazła dokumenty,
biając i tak już ciężką sytuację narodu które potwierdzają ponownie udział kon
tureckiego. Dobitnym potwierdzeniem cęrnu I. G. Farben Industrie w maso
tego może służyć rozipoczynająca się w wej likwidacji więźniów w. obozach: 0 Turcji redukcja w zakresie produkcji sze święcim i Brzezinka. W jednym tylko
regu gałęzi przemysłu tureckiego, a w roku jak w ynika,z dokumentów, z więź
szczególności mająca nastąp’ć redukcja niów obozu Monnowitz, kiórzy oddani
przeszło 50 proc robotników i urzędni byli do dyspozycji koncernu I. G. Far
ków licznych przedsiębiorstw Sumir.er- ben zanario y szpitalu 750 osób, a 2.500
banku, w tej liczibce w fabryce obuwia w jako -niezdolnych do pracy zlikwidowano
Bejkozie, w hutach szklanych w Pasza następnie w kamerach gazowych Oświę
btebczy i w >innych przedsiębiorstwach. cimia.

Pierwsze rezultaty

LONDYN, 14.7 (PAP). Agen
cja Reutera podaje, że rozmiary
i zaciekłość ostatnich walk w Gre
cji północnej Zaniepokoiły żywo
rząd grecki, który łączy je z
©głoszonym
niedawno
planem
przez koła demokratyczne sfor
mowania nowego rządu. Obawy
te skłoniły rząd dio przeprowa
dzenia w dniu 14 bm. dalszych
aresztowań wśród komunistów
i żywiołów lewicowych. OTcjałnie podano do wiadomości, że
w poniedziałek aresztowano 1.600
osób, jednakże koła lewicowe
twierddzą, iż cyfra ta przekracza
3 tysiące.
"~W Atenach twierdzą, iż rząd
opracował
szczegółowy
plan
zwalczania ruchu demokratycz
nego w Grecji. Plan ten obejmu
je rozwiązanie greckiej partii
komunistycznej oraz innych par
tii, które popierają Ideę utwo
rzenia nowego rządu, opartego
na szerokiej koalicji, dalsze ma
sowe aresztowania, zajęcie lo
kalów
partii
demokratycznych
©¡az zawieszenie ich organów
prasowych.

PARYŻ, 14.7 (PAP). — Sekretarz
generalny francuskiej p a rtii kom uni
stycznej, Thorez, udzielił koresponden
to w i amerykańskiej agencji INS (In 
ternational News Service) wywiadu,
w któ rym oświadczył m. inn.:
„P lan M arshalla i konferencja pary
ska m ają na celu sporządzenie inw en
tarza potrzeb Europy. Niemcy wcho
dzą do tejjo inwentarza. Któż uw ie
rzy, że w tej sytuacji Niemcy zapłacą
odszkodowania wojenne? Jest rzeczą
oczywistą, że nie będzie o tym mowy.
Obawiamy się, aby ta konferencja nie
uznała Niemiec za wolne od Zobowią
zań. M y nigdy się na to nie zgodzimy.
Niemcy w in n y płacić odszkodowania.
Zmierza się szybko do tego, aby uznać
Niemcy za europejskie mocarstwo go
spodarcze i postawić na stopie- ró w 
nej z in n ym i uczestnikami konferen
cji.
Będziemy świadkam i odbudowy N ie
mieć przez aliantów, ja k to było po
pierwszej ” w o jnie światowej. Nie zgo
dzim y się na to i nie zgodzi się ża
den Francuz. Domagamy się tw ardej
p o lity k i odszkodowań.
W sprawie p o lity k i wewnętrznej
Thorez Oświadczył między inn ym i:

„T w ierdzim y, że nasze miejsce jest w
rządzie, ponieważ reprezentujem y naj
większą partię polityczną Francji. Wy
daje się niezrozumiałe w oczach 6 m i
lionów Francuzów, któ rzy głosowali
na listę komunistyczną, że ich repre
zentanci nie zasiadają w rządzie.
,
Gdybyśmy b y li w rządzie, klasa ro
botnicza nie m iałaby powodów do
strajków , ponieważ nasza tam obec
ność oznaczałaby, że przyzna się pre
mie od produkcji, żądane przez pra
cowników, którzy tę produkcję po
większają. Nie byłoby oczywiście in 
fla c ji i powodu p rem ii od produkcji,
ponieważ -wzrosłaby sama produkcja.
Czy s tra jk i są wywoływane przez
komunistów? Absurd. Dlaczegóż per
sonel bankowy m iałby strajkować na
nasz rozkaz? Jego związek zawodowy
jest kierow any przez w ybitnego człon
ka p a rtii socjalistycznej. Mamy pra
wo krytykow ać rząd, kiedy ten rząd
w ytw arza sytuację, która powoduje
s tra jk i i obniżenie produkcji“ .
Na zakończenie w yw iadu Thorez, om awiająe wystąpienia de.Gaulle'a oś
wiadczył, że gen. de Gaulle chciałby
wziąć z konstytucji amerykańskiej upraw nienia prezydenta, odrzuca nato
m iast prawa poszczególnych stanów.

Sprawa odbudowy Niemiec
kosziem innych narodów
tematem obrad konferencji paryskiej
Przemówienie czechosłowackiego ministra
PRAGA, 14.7 (PAP). Dnia 13 bm. cze państwom euroipejskim, pomocy tej na
choslowacki minister opieki społecznej prawdę potrzebującym ani też uregulo
dr Nejedly wygłosi! przez radio przemó wania produkcji europejskiej. Celem
wienie na temat konferencji paryskiej. konferencji jest znalezienie rynków zby
Minister stwierdził, że konferencja pa t-u dla pizemysłu amerykańskiego.
ryska nie ma na celu udzielenia pomocy
Kapitalizmowi amerykańskiemu nie
chodzi o ratowanie Europy, lecz przede
wszystkim o Niemcy, które po odbudo
wie mogły by stanowić coś w rodzaju
przeciwwagi
Związku
Radzieckiego.
Państwa słowiańskie powiedział Nejedly
— nie będą brały udziału w takiej od
budowie Europy.
Dr Nejedly podkreśli! w dalszym cią
gu swego przemówieną, że wielcy kąpi
taliści amerykańscy, którzy „obecnie
sprzeciwiają się temu, by Związek Ra
dziecki i inne kraje słowiańskie otrzyma
rykanie narzucają krajom skandynaw ły reparacje, zapomnieli Widocznie o <r
skim pożyczki pod warunkiem, że kraje gromie szkód, jakie Niemcy krajom
te wyrzekną się stosunków handlowych tym wyrządziły.
z państwami wschodnio - europejskimi.
Tak więc — oświadczył dr Nejedly
Taki war-uftek postawili- Amerykanie Nor — na konferencji paryskiej nie zostanie
wegii i Szwecji, a od Danii zażądali rów rozwiązany problem rekonstrukcji Euro
nież koncesji na lotniska .w Grenlandii. py i reparacji, lecz sprawa odbudowy
Dziennik 1móśkiewiskl ostrzega kraje Niemiec kosztem innych narodów i
skandynawskie, że kontrola kapitału eine państw, ciężko przez wojnę doświadczo
rykańskiego zagraża ich niepodlegości. nych.

USA chcą kontrolować przemysł skandynawski

Dostawy żywności dla Niemiec Zachodnich
Koncern I. G. Farbenindusirie brał udział
w likwidacji więźnów Oświęcimia i Majdanka

„pomocy“ USA dla Turcji

promituje jeszcze bardziej rząd
| grecki wobec opinii publicznej
I świata.

Thorez o konferencji paryskiej

Warunkiem otrzymania pożyczek amerykańskich
wyrzeczenie się stosunków handiowyclr z Europą wschodnią
MOSKWA, 14.7 (PAP). Poniedziałko
wa „Prawda“ w artykule, poświęconym
powojennym stosunkom
handlowym
Szwecji, Norwegii i Danii ze Stenami
Zjednoczonymi stwierdza, że zmieniły
się one poważnie na niekorzyść państw
skandynawskich
Eksport amerykański do Skandynawii
wzrósł w 1946 r., w porównaniu z ro
kiem 1938 trzykrotnie, osiągając cyfrę
przeszło 323 miliony dolarów. Stany
Zjednoczone zajęły pierwsze miejsce w
imporcie krajów skandynawskich, które
poprzednio należało do Niemiec oraz zre
dokowały udział •* Anglii z przedwojen
nych 15 proc. do 10 proc.

„'Prawda“ podkreśla jednocześnie, że
Stany Zjednoczone zmierzają do rozcią
gnięcia pełnej kontroli nad przernysjem
skandynawskim. Tak np. amerykański
pian dla Norwegii! przewiduje zmniej
szenie do minimum jej przemysłu meta
lówego, który wedle życzeń amerykań
skich. powinien odegrać rolę dodatku do
przemysłu Stanów Zjednoczonych.
„Prawda“ stwierdza również, ze Ame

Produkcie cukru w kraju stale wzrasta
Polska największym eksporterem w Europie

Eksport z krajów skandynawskich kie
ruje się jak. przed wojną, głównie do
krajów europejskich, natomiast import
Naczelny dyrektor Centralnego Za
do krajów skandynawskich jest niemal
całkowicie opanowany przez Stany Z jed rządu Przemysłu Cukrowniczego, inż.
noczone, co ujemnie wpływa na życie Piotrowski, po powrocie z Londynu,
gospodarcze krajów skandynawskich.
gdzie brał udział w obradach Między
Handel Szwecji ze Stanami Zjedno narodowej Rady Cukrowniczej, udzie
czonymi — jak stwierdza „Prawda“ —
wykazał w roku ubiegłym deficyt w wy li! przedstawicielowi P A P wyjaśnień na
sokości przeszło 632 miliony koron, przy temat naszego eksportu cukru:
czym pod naciskiem Stanów Zjednoczę
Do Międzynarodowej Rady Cukrow
nych Szwecja była zmuszoną wwozić
niczej należy 17 państw z całego świa
luksusowe przedmioty, owoce i kosme
tykę.
_______ ta, Reprezentowani b y li również pro-

obraduje nad zagadnieniami wsi

Na konferencji poruszono naj
pilniejsze zagadnienia wsi m. ;n.
sprawę
podatku
gruntowego
oraz zagadnienia cen produktów
rolnych.

W kampanii weźmie udział 76 cu
krowni, które powinny dać około 420
tysięcy ton cukru. Cena cukru w całym
k ra ju utrzym uje się na poziomie 180
zl w detalicznej sprzedaży i nie istnie
ją najmniejsze obawy, aby nasze za
pasy cukru wyczerpały się przed roz*
poczęciem nowej kampanii.
W powrotnej drodze z Londynu dy
rektor Piotrowski zatrzymał się w Pra
dze, gdzie zostały? nawiązane z czecho
słowackim przemysłem cukrowniczym
rozmowy na temat wzajemnej pomocy
w produkcji i współpracy na rynkach
zbytu. Przewiduje się, że będziemy otrzym yw ali z Czechosłowacji niektóre
nowoczesne aparaty, stosowane przy
produkcji cu kru ; nawiązana też będzie
ścisła współpraca na polu naukowym.

Obrady toczyły się nad sposobem ustalenia rozdziału i een cukru. Delegat
Polski zaproponował ustalenie definity
wnycli warunków eksportowych. Z uwagi na nasz potencjał produkcyjny w
dziedzinie cukru, wniosek nasz został
przyjęty, w konsekwencji czego na je 
Podkreślono również koniecz
ność usunięcia z urzędów, zarzą sieni specjalna komisja ekspertów przy
dów gminnych i Samopomocy stąpi do opracowania programu ekspor
Chłopskiej elementów reakcyj towego dla całej Europy. Polscy cksper
nych, które podrywają pracę nad ci będą brali również udział w tych
odbudową i rozwojem wsi pol obrńdach.
Sądzimy, że nasz eksport cukru w ( W SZkOfaCtl StóWSTSk Ch
skiej.
Zebrani
powzięli
jednomyślnie roku przyszłym będzie wynosił mniej j BERLIN, 14.7 (Obsł. wł.). Jak inforrezolucję, w której wyrażają ko więcej tyle, co w obecnymi, to jest o k .! muie agencja DPD z Monachium, baton. Pomimo że w kra ju m a-! * * aki minister oświaty Ąlofe Hundharo
nieczność dalszego wzmocnienia 100 tys.
,
, , , ,, .
,
mer opuobkował instrukcję, zstytuławawspółpracy PPR" i SL oraz po niv cukru pod dostatkiem, na rok przy- ną „Stosowanie orawa kar w szkołach
stanawiają
wytężyć
wszystkie szły planowana jest produkcja, o ok. | powszechnych“ .
Instrukcja ta zezwala r,a stosowanie
siły w zdecydowanej walce ze 50 tysięcy ton wyższa, niż w roku ubie„>vrc “
'k a r cielesnych wobec, uczniów o tjiepospekulacją.
8,>
prawnym zachowaniu się.

Wojewódzka konferencja PPR i SL
W Gdańsku odbyta się pierw
sza wojewódzka konferencja ak
tywu Polskiej Partii Robotniczej
i Stronnictwa Ludowego, z udzia
łem ponad 600 delegatów z ca
łego województwa. W obradach
wziął również udział minister
rolnictwa Dąb-Kocioi.

dueerici cukru trzcinowego. Jakkolwiek
produkcja cukru trzcinowego, zwłasz
cza K uby i Sumatry jest bardzo znacz
na, tym niemniej nie oddziaływa ona
specjalnie na rynek europejski. Prawie
cała Europa wykazuje wielkie zapotrze
bowanie na cukier ; jedynymi ekspor
terami w Europie jest Polska i Cze
chosłowacja.

Kary cielesne
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Świat Zwiększyć czujność nad Odrę i Renem
w ciągu doby w obliczu niemieckiego niebezpieczeństwa

Diodowa £ism gc a edzoa .yąjj
waritBkem glsna i-.rsha-.ia
A m erykański Departam ent Sta
nu ogłosi! oficjalnie, że rząd Sta
nów Zjednoczonych za pierwszy i
nieodzowny w arunek powodzenia
wszelkiego planu „odbudow y E u
ropy“ uważa odbuuowę Niemiec.
K om unikat am erykański ukazał
się w czasie trw a n ia ko n fe re n cji
w Paryżu. W tea -sposób delegaci
państw euiopejsk.cn, które p rzy
ję ły zaproszenie m inistró w , iie v ina i E id a u itk , dow iedzieli się po
co wraśoiwie przyjechali do Pa
ryża. P rzyjechali, aby być św iad
kam i iion-.reiyzowari.a się planów
restauracji potęgi gospodarczej
Niemiec w najszerszej skali, p rzy
jechali, aby sw oim udziałem w
ko m e ie n cji stworzyć pozory m ię
dzynarodowej aprobaty dla tego
planu. Taka jest w ym owa faktów .
N ic tu n_e pomogą siewa, przy
pomocy których cncialoby się te
fa k ty ukryć lu b zamazać. Niemcy
m ają pierwszeństwo. Na odbudo
wę Niemiec przeznacza się najw ię
cej kredytów , najw ięcej towarów.
W niem iecki przemysł, przede
wszystkim ciężki przemysł, in w e 
stować się będzie najw ięcej ka p i
tałów. Niemcy zachodnie m ają się
stać w ie lk im eksporterem eurepej
skini. To znaczy, że w ramach
„skoordynowanego planu współ
pracy ‘ m niejszym państwom eu
ropejskim p_zj paść ma rola od
biorców p ro d u kcji niem ieckiej, ro
la rolniczego i rolniezo-p.zemyslo
wego zaplecza ciężkiego przem y
słu niemieckiego.
Elementarne praw a ekonomii
m ówią nam, że ta k i stan rzeczy
oznacza TR W A ŁE UPOŚLEDZE
N IE pozostałych państw k o n ty
nentu europejskiego w stosunku
do Niemiec. In n y m i słowam i za
odbudowę Niemiec Z A P Ł A C Ą w
rezultacie te właśnie państwa.
Koniec z gadaniną o nacjonali
zacji przemysłu Iiu h ry i Nadre
n ii. Koniec z denazifikacją. Cała
władza nad odbudowującą się
szy bko gospodarką Niemiec, nad
„ją d re m gospodarczym rekonstruk
c ji Europy“ w rękach koncernów
i trustów , w rękach starego, h it
lerowskiego aparatu adm inistra
cyjnego, wykonywującego zlece
nia W all Street. T aki konkretny,
praktyczny w y n ik przywiozą do
swych stolic delegaci państw, uOżssinięzącyeh w ko nferencji pa
ryskiej. . -u,
A co otrzym ają w zamian?
W pewnym, bardzo o ficja ln ym
w ydaw nictw ie am erykańskim na
pisano przed paru dniam i: „P R O 
PO ZY C JE M A R S H A L L A N IE ZO
B O W IĄ Z C JĄ STANÓW ZJED
NOCZONYCH DO ŻADNEGO OKRELONEGO P LA N U CZY PRO
GRAM U, ZO B O W IĄ ZU JĄ JE N A
TOMLAST DO
OKREŚLONEJ
P O L IT Y K I“ ..
Czy lłonferencja paryska zmie
niła coś pod tym względem? A b 
solutnie nic!
N IE O B O W IĄ ZU JĄ C Y program,
to
znaczy
N IE O B O W IĄ ZU JĄ CE obietnice pomocy pozosta
ły nadal tym , czym były, tym ,
co się daje w zamian za przysto
sowanie się do O B O W IĄ ZU JĄ 
CEJ I P R A K T Y C Z N IE R E A LIZ O
W ANEJ p o lity k i.
Jakie mogą być re zu lta ty te j
obowiązującej p o lity k i? P rzykład
G recji stanowi w tym w ypadku
najlepszą lekcję poglądową. Fa
szystowskiemu rządowi greckie
m u nie wystarcza już te rro r i re 
presje, nie wystarcza w ojna do
mowa, próbuje on przy pomocy
prow okacji typu hitlerowskiego
rozszerzyć k o n flik t, przerzucić po
żar w o jn y poza granice k ra ju .
Te prowokacje wojenne faszys
tów greckich nie powiodą się. Roz
b iją się o zorganizowaną siłę popokojowych i demokratycznych
sąsiadów G recji, o opar sił demo
kratycznych w ewnątrz Grecji. To,
co czyni dziś faszystowski rząd
grecki, jest nieuniknionym prze
dłużeniem określonej p o lity k i, te j
samej p o lity k i, któ ra chce uczynić
z Niemiec dziś arsenał gospodar
czy, ju tro lub pojutrze arsenał
w ojenny dla zapanowania nad Eu
ropą.
To, czego nie uda się osiągnąć
w drodze popierania greckich aw a n tu rn ikó w faszystowskich, nie
uda się również w drodze odbu
dowywania przemysłowego i w o
jennego potencjału Niemiec. Ci,
któ rzy tego zawczasu nie zrozu
m ieją, sami odniosą największą
szkodę.
_______

Przyjaźń Polski i Francji—podstawą wspólnego bezpieczeństwa
Uroczysta akademia w rocznicę zburzenia Bastylii
W dniu 14 lip c a — w dniu Święta .Markowski.
Mówca podkreślił na wstępie,
rodowego Francji — odbyła się w War j że dzień 14 lipca ma szczególny przywi
szawie uroczysta akademia, zorgariizo- j :ej, jest świętony nie tylko przez nawana staraniem Towarzystwa P rzyjaźni! rod francuski, ale przez wszystkie na-ro
Polsko - Francuskiej.
j dy miłujące pokój, demokrację i Dostęp
W udekorowanej barwami francuski - i sP®F®czny.
m; i polskimi sali Teatru Muzyczno - O- i Polska — powiedział m. in. wlcemin.
perowego w Warszawie zgromadzili się j Kruczkowski — przez wicie lat święciła
członkowie Rządu z ministrem spraw za j dzień 14 lipca. Ale dopiero dzisiaj mamy
granicznych Modzelewskim,
ministrem ! pełne dojrzale prawo czcić ten dzień jalasów Podedwornym i wiceministrem j ko i nasze święto, jako wspólne święto
kultury i sztuki Kruczkowskim na czele, t wszystkich demokratycznych narodów.
Obecni byli również przedstawiciele w o j; Wszakże dopiero w lipcu — mówi da!e;:
ska z gen. Szareckim oraz iiczni przed- j wioenrn. Kruczkowski — trzy lata te
ste wiciele społeczeństwa polskiego oraz 1mu, w roku 1944 — Manifest PKWN
¡reprezentanci prasy.
j zburzył ostatecznie naszą własną, polNa uroczystość przybyi ambasador i
Basty.ię, zniósł przedawnione o sto
Francji w Warszawie, p. Roger Garreau, j
co'na;mn;ej resztki po.skiego feudaw otoczeniu członków ambasady, amba i lizmu.
sador
Czechosłowacji p. Józef Hejret
W dalszym ciągu swojego przemowie
oraz ambasador Jugosławii p. Rade Pri- nia wicemin. Kruczkowski nawiązuje do
historii przyjaźni polsko - francuskiej,
bicevic.
Orkiestra Filharmonii Warszawskiej zrodzonej w dobie Wielkiej Rewolucji.
cdsgrala hymny narodowe polski 1 fran Przyjaźń ta była naturalnym związkiem
cuski, po czym akademię w imieniu To serc i umysłów patriotów - rewolucjo warzystwa Przyjaźni Polsko - Francu - nisiów obu krajów, zadokumentowanym
skiej zagaił tow. Ladosz, prosząc do na barykadach wspólnych walk i na
prezydium ambasadora Garreau i preze wspólnych wielokroć szlakach pochodu
sa Oddziału Warszawskiego Towarzy - myśli demokratycznej i postępowej.
Przyjaźń, jaką żywi naród polski dla
siwa — wicemin. Kruczkowskiego.
Pierwszy zabrał gios wicemin. Krucz | narodu francuskiego — zakończył

w brazylijsK eh
związkach zawodowych

P O LIT /O Z M A
PRZYJĘCIE U PREMIERA
Dnia 14 bm. nowomlanowany ambasa
dor Stanów Zjednoczonych A. P., Stan
ton Griffis, w towarzystwie radcy
ambasady, p. Geralda Keiiha, złożył w
Prezydium Rady Ministrów wizytę pre
mierowi Józefowi Cyrankiewiczowi.

Obrady
insseniorów osadu ctwa
w in. Źiem Odzyskanych

M i ł o ś ć i n ie d y s k u te w a ć

pod tym hasłem odbywa się konieiencia paryska
Pian Marshalla ma być rozpatrzony w przvszłvm roku
PARY2, 14.7. (PAP). — Jak donosi pytaniami o charakterze politycznym,
paryski korespondent PAP, w kołach i Przewodniczący
Komitetu
Ogólnego
dziennikarskich zwraca się uwagę na to, ‘ Alphard nie dopuszczał jednak do dysku
ze na niejawnym posiedzeniu Komitetu sji na ten temat, powołując się na treść
Ogólnego zarysowały się różnice zdań zarposzeote do udziału w konferencji
między uczestnikami Konferencji. Deie- paryskiej i podkreślając, że narady dogaci francuscy i brytyjscy popierali pro! iyczą jedynie 6praw proceduralnych. W
pozycje, zmierzające do ograniczenia : związku z tym dziennik „Parisien Lii .Ości państw, które będą reprezentowa oerti" w sprawozdaniu z obrad podaje
ne w Komitecie Współpracy i w podko m. in.: „Konferencja paryska została omitetach. Mniejsze kraje sprzeciwiły się! twarta pod złym znakiem'.
temu stanowczo. Wobeę tego Francuzi j
Między uczestnikami odczuwa
się
Anglicy przyjęli tezę. mniejszych państw, brak zaufania. Przedstawiciele .Szwecji,
w myśl której w Komitecie Współpracy Danii i Szwajcarii nie ukrywają swych
oraz W podkomitetach
zasiadać mają zastrzeżeń i domagają się wyjaśnienia
przedstawiciele większej liczby krajów pewnych problemów“ .
europejskich.
PARY2, 14.7. (PAP). — W kołach po
Delegaci francuscy wystąpili w związ
omawia
się modyfikacje,
ku z tym z wnioskiem o utworzenie ko litycznych
mitetu wykonawczego, licząc na to, że wniesione przez Komitet Ogólny do
w komitecie tym głos decydujący będą pierwotnego planu brytyjsko - francu
mieli przedstawiciele Francji i W. Bry skiego. Okazuje się, że w nowym planie,
tanii. Z uwagi na to jednak, że niektó przyjętym przez Komitet Ogólny i za rzy uczestnicy Konferencji domagali się iwierdzonym na posiedzeniu plenarnym,
gwarancji, że w komitecie wykonaw - wycofana została wzmianka, dotycząca
czym reprezentowana będzie większość wyłączenia Hiszpanii z „europejskiego
krajów, biorących udział w konferencji planu gospodarczego“ . Paryski korespon
paryskiej — decyzja w sprawie składu dent TASS stwierdza w związku z tym,
komitetu wykonawczego zapadnie na na że Komitet Współpracy zamierza roz stępnym posiedzeniu. Za kuticami toczą | szerzyć swą działalność również na Hisz
się na ten temat pertraktacje, które do- i P®mę.
tąd nie doprowadziły do porozumienia. | WASZYNGTON, 14.7. (PAP). — Jak
Z Paryża donoszą, że liczni uczestnicy i już podaliśmy, prezydent Truman zapro
Konferencji wystąpili z wnioskami i za-1 sil do Białego Domu przedstawicieli Kon

Zwiększenia eksportu jaj
proponują przedstawiciele spółdzielczości brytyjskiej
W dniu 14 bm. baw ili w Krakowie
zaproszeni przez „Społem” przedsta
wiciele brytyjskiego Związku Gospo
darczego CWS (Cooperative Wholesale
Society) — pp. Roberts, Law i Rai
nes — czołowi działacze spółdzielczo
ści brytyjskiej.
Goście przeprowadzili z przedstawi
cielami „Społem“ rozmowy na temat
zwiększenia eksportu ja j do Anglii.

Spółdzielców brytyjskich intereso
wały przede wszystkim możliwości
rozwojowe produkcji jajczarskiej
i
spółdzielczego skupu ja j, dającego ich
zdaniem najlepsze rezultaty jakościo
we. Goście angielscy pożegnali „Spo
łem“
z
serdecznym
zapewnieniem
przyjaznych uczuć dla spółdzielców
polskich.

Protegowany Papena
kandydatem na nadburmistrza Berlina

B E R LIN , 14.7 (PAP). — W B erlinie
trw a spór o obsadzenie stanowiska
nadburm istrza, któ re pozostaje wolne
od czasu ustąpienia socjal-dem okraty,
Ostrowskiego. F ra k c ja S ID wysunęła
obecnie na to stanowisko kandydatu
rę jednego ze swych czołowych dzia
łaczy, Ernesta Reutera, osiągając dla
niego większość na zebraniu parlamen
tu miejskiego.
Sojusznicza Rada K o n tro li nie mo
gła jednak zatw ierdzić tć j kandydatu
r y wobec zdecydowanego sprzeciwu
radzieckiego komendanta B erlina, ge
nerała K otikow a. W w yw iadzie praso
w ym generał K o tik o w oświadczył, że
R euter nie może być dopuszczony na
stanowisko nadburm istrza, gdyż nie
jest zdolny do lo ja ln e j w spółpracy z
RIO DE JANEIRO. 14.7 (Obsł. wl.). m ocarstwam i okupacyjnym i. R euter
Gazeta „Demokrafia“ komunikuje, że w jest jednym z in ic ja to ró w kam panii
antyradzieckiej, któ ra przez pewne ko
szeregu związków zawodowych, wzię ła prowadzona jest w B erlinie, poza
tych obecnie pod kontrolę państwową ty m przeszłość jego jest bardzo podej
rozpoczyna się „czystka“ od elementów rżana. Reuter przebyw ał od 1935 do
które „pozwoliły sobie“ krytykować kie 1946 r. w T u rc ji, skąd p o w ró cił do
rownictwo związków zawodowych za Niemiec, podając się za politycznego
em igranta i antyfaszysłę.
politykę kierowaną przeciwko interesom
Okazało się jednak, że ów „e m i
klasy robotniczej, a także usuwanie g ra n t“ opuśdi Niem cy wyposażony w
członków związków zawodowych, nale legalny niem iecki paszport, k tó ry na
terenie T u rc ji b y ł następnie w ie lo k ro t
żących do partii komunistycznej.

9,Czystka”

ca — stwarza w nas przekonanie, że na niesłychanej żywotności i energii naro
ród ten upora się zwycięsko z aktualny, du polskiego w dziele odbudowy. Mówi
romi trudnościami, odeprze grożące mu o tych połaciach kraju, które przed ro
,lv jeszcze
i « ™ nniemal
ie m a l wvmaria
Puniebezpieczeństwo i będzie kroczy! w o l-; kiem były
wymarłą pu
ny i niezawisły wielkim szlakiem rozwo. j styoią, a dziś tętnią życiem', dymią ko
iu, godnym swej bohaterskiej i pełnej! minami fabryk i złocą się tanami zbóż.
chwały przeszłości.
i „Naród — ¡który mimo przeciwności i
Z kolei zabrał glos ambasador Garreau, wieloletnich cierpień wykazuje, tyje me
podkreślając na wstępie, że żaden na -i
enerS‘*
? iufnoscią pa
ród prócz narodu polskiego - n ie !4« « w pKJWrfośc. Naród taki stanie
jest w stanie silniej złączyć się z n a ro -i'** w szybk.m czasie narodem wietom
dem francuskim w uczczeniu symbolice! - 1«*“ »® z ^ fundamentalnych filarów
nej rocznicy 14 lipca — dnia wolności, j nowej budowu europejskiej .
J.,
1 ,
. . , , .
,
i W dalszym ciągu swojego przemo„Nasze narody
mówi dalej arrwasa w jen;a ambasador Garreau przypomina,
don Garreau —- na długiej drodze his to -;
w czasie ostatnich 70 lat Francja
’n * ~ zn®wu połączyły swe losy w czasie trzykrotnie stała się ofiarą agresji nieubiegiych 5 lat wojennycn, lat potw or-, m;eckiej i stwierdza, że zbyt wiele iiaro
nych ęierpeń i zaciętego oporu przeciw
europejskich i innych, jak również
ko najbardziej barbarzyńskiej reakcji,: Ameryka nie zrozumiała dotychczas nie
jaką zna świat. Przy pomocy potężnych zbędnej konieczności skończenia raz na
sojuszników ze Wschodu i z Zachodu, i zawsze z tym nieustającym nlebezpiePolska i Francja były w możności odep . czeństwem, tą wieczną groźbą dla po
chnąć j odrzucić cd siebie hordy hitle - j koju światowego.
rowskie — poza Odrę i Ren.
i Ambasador Garreau wyraża następnie
Polska odzyskała swoje odwieczne przekonanie, iż po krwawej lekcji ostat
ziemie, zagrabione jej przed laty. Ziemi i niej w ojny—nie powinny się powtórzyć
tych — mimo podstępów i wysiłków ger i błędy, które kosztowały całą Europę ty
•mańskich zaborców — nie udało im się _ le krwi i tez.
nigdy zgermanizować.
Mówiąc o ściślejszym, niż kiedykoh
Ambasador (śairreau wyrażc w dal , wiek powiązaniu losów Francji i Polski,
szym ciągu swój podziw i uznanie dla ambasador Garreau podkreśla, że „losy
j te spoczywają na dążenm, aby nie odro
! dziły się Niemcy hitlerowskie, gdyż be
stla nienrecka nie jest martwa, lecz cze
ka na szanse rewanżu. Czeka, aby soli
darność narodów demokratycznych, zbu
dowana w czasie wojny i w okresie
wspólnego zwycięstwa załamała się.
Jest naszym dążeniem — Polski i
Francji — ciągnie ambasador — krajów,
które są ustawicznie narażone na ataki
wściekłej hordy germańskiej — zjedgresu, z którymi omawia! aktualne za- mczyć swą czujność ¡ uczynić wszyst
gadnienia polityczne. W wyniku narad .{0 możliwe, aby cały świat zrozum.al
prezydent Truman doszedł do przekona- mniecznosć najsc-ś.ejszei _kontro.! tego
nia, że nie ma potrzeby zwołania nad - i nteppządaoego, rozdzielającego nasię
zwyczajnej sesji Kongresu w sprawie pla: '«rytoria sąsiada az do ohwu., gdy bę*
nu Marshalla
i Izie można z caią pewnością stwierdzić,
Jak wiadomo, minister Bevin i Bidauit,; !2 wyzbył się on swych krwiożerczych
organizując w szybkim tempie konferen1 rwtynktow_ i zasłużył w całej pełni na
cję paryską, liczyli się z tym, że w paź Opuszczenie go do rodziny państw cydzierniku br. odbędzie się nadezwyczaj wiiizowanych. Alę nie łudźmy się próż
na. sesja Kongresu, zwołana dla rozpa nymi iluzjami — mówi ambasador Gam
trzenia planu Marshalla. Decyzja prezy reau — daleki jest dzień,. w którym
denta Trumana oznacza, że plan Mar.,! Niemcy obalą swoją Bastylię przesądów
shalla znajdzie się na wokandzie Kon- j rasowych i odwiecznej brutalności.
W tej chwili — przyjaźń i sojusz Poi
gresu dopiero w przyszłym roku.
ski i Francji jest podstawą naszego
PARYŻ, 14.7. (PAP). — Paryski ko -; wspólnego bezpieczeństwa. Powinniśmy
respondent PAP donosi, Ye mimo oficjał stsspać się ze wszystkich sił i z Całego
nych komunikatów, podkreślających rze serca utrzymać zgodną harmonię i współ
komą harmonię, panującą' na konferen
pracę między narodami demokratyczny
cji paryskiej — ujawniły się w poniedzia mi. które wspólnie walczyły o wolność“ .
lek poważne różnice poglądów między
Przemówienie swe ambasador Gar
Francją j Wielką Brytanią z jednej 6tro reau zakończył okrzykiem na cześć- Pol
ny oraz innymi uczestnikami konferen ski i pokoju.
cji z drugiej.
Po przemówieniach nastąpiła bogata
PARYŻ, 14.7. (PAP). — Komitet O- cz?ść koncertowa.
gólny konferencji paryskiej zakończy! w
poniedziałek po południu swe . prace i
wniesie na wtorkowe plenarne posiedzę
nie konferencji projekt zatwierdzenia na
stępujących komitetowi podkomitetów:
1) Komitet wykonawczy dla wspótnracy gospodarczej z udziałem przedstawi
PARYŻ, 14.7 (PAP). — Rzecznik rzą
cieli Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch,
du francuskiego oświadczył w ponie
Norwegii i Holandii.
działek, iż rząd nie może uwzględnić
2) Podkomitet wyżywienia i rolnictwa żądań pracow ników państw owych i sa
z udziałem przedstawicieli Danii, Frań • morządowych w spraw ie podw yżki
cji, Grecji, Irlandii, Islandii, Włoch, Ho płac o 25 m ilia rd ó w fra n k ó w za dru 
landii i Wielkiej Brytanii.
gie półrocze b r. Rząd obstaje przy po
3) Podkomitet żelaza i stali z udzia danej sumie 21 m ilia rd ó w franków .
łem przedstawicieli Francji, LukseAibur Rzecznik zaznaczył, iż rokow ania ze
gu, Norwegii, Wielkiej Brytanii i Turcji. Zw iązkiem P racow ników Państwo
4) Podkomitet transportu z udziałem w ych zostały przerwane.
przedstawicieli Belgii, Francji, N orw e
W ty m stanie rzeczy w Paryżu pa
gii, Portugalii, Wielkiej Brytanii, Szwaj nuje powszechne przekonanie, iż we
carji i Turcji.
w to re k można się spodziewać w yb u 
5) Podkomitet energii i paliwa z udzia chu powszechnego s tra jk u urzędników
łem przedstawicieli Austrii, Belgii, Da państw owych i samorządowych.
C A S A B LA N C A , 14.7 (SAP). — Fe
nii, Francji, Grecji, Wioch, Wielkiej Bry
deracja M arokańskich Związków P ra
tanii, Szwecji i Szwa p arli.
\

K R O N IK A

Ministerstwie Ziem Odzyskanych, roz
pocznie się odprawa i dwudniowe obra
dy inspektorów osadnictwa i referentów
oddziałów Państwowego Urzędu Repa
triacyjnego, przy współudziale przedsta
wicieli ministerstw i zainteresowanych
innych Instytucji państwowych oraz spo
łecznyeh.
Przedmiotem sprawozdań, informacji
i obrad oraz dyskusji, będą sprawy i *a
gadnieftia, związane z akcją przesiedleń
czą z województw centralnych 1 osied
leńczą na Ziemiach Odzyskanych.

wyraża uznanie
ii! nistrowi Obrony Narodowej
Marszałek Sejmu Ustawodawczego
RP, W ładysław Kowalski, przesłał na
ręce m inistra obrony narodowej, M a r
szałka Polski, Michała Żymierskiego, uchwaloną przez Sejm Ustawodawczy na
24 posiedzeniu w dniu 1 lipca br. w
związku z budżetem na 1947 r. nastę
pującą rezolucję:
„Sejm wyraża uznanie m inistrow i
obrony narodowej za oszczędną i rze
czową politykę gospodarowania i pod
noszenie ogólnego poziomu wychowania
obywatelskiego W W ojsku Polskim oraz
za ofiarną pomoc dla chłopów - osad
ników, wykazywaną przez W P w pra
cach rolnych i w przeciwdziałaniu klę
skom żywiołowym” .

Skarga Egiptu
na Radzie Bezpieczeństwa
nie będzie teraz rozpatrywana
KAIR, 14.7. (Obsł. wl.). — Agencja
France Presse donosi, że w egipskich
kołach politycznych panuje /zaniepo
kojenie z powodu możliwości odleże
nia dyskusji nad skargą Egiptu i w
Radzie Bezpieczeństwa.
Według nie
potwierdzonych
wiadomości
zagad
nienie Egiptu nie będzie mogło zo
stać wpisane przed połową sierpnia,
ponieważ do tego czasu Rada Bezpie
czeństwa zajmować się będzie zagad
nieniem Grecji.

Francja wobec strajku powszechnego

Sprzeczne pogłoski na temat pertraktacji
cow ników Państwowych po naradach,
w któ rych wzięło udział ponad 300
przedstaw icieli europejskich i m aro
kańskich zw iązków urzędniczych zde
cydowała przerwać pracę na przeciąg
2 godzin w w ypadku s tra jk u pracow
n ikó w państw owych we F rancji.
LONDYN, 14.7. (PAP). — Agencja
Reutera donosi z Paryża, powoiując się
na informacje półoficjalne, iż na konfe
rencji związku zawodowego pracowni ków państwowych, odbytym w późnych
godzinach wieczornych, zapadła decyzja,
by przesunąć datę ogłoszenia strajku,
wyznaczonego na wtorek. Związek za
mierza kontynuować pertraktacje z rzą
dem.

Franco rządzi dzidki poparciu trustów i monopoli
Odezwa rumuńskich przywódców politycznych
w związku z II rocznicą agresji faszyzmu w Hiszpanii

nie prolongowany przez niemieckiego
ambasadora von Papena.
Jest rzeczą jasną, że Reuter, k tó ry
B U K A R E S ZT, 14.7 (PAP). — W
p rzy pomocy Papena uzyskał stanow i zw iązku ze zbliżającą się 11 rocznicą
sko doradcy jednej z tureckich in sty faszystowskiego zamachu stanu i w y 
tu c ji rządowych, m usiał być na tere buchu w o jn y domowej w H iszpanii,
nie ambasady niem ieckiej w Ankarze grupa rum uńskich przywódców p o li
uważany za człowieka pożytecznego. tycznych oraz uczonych ogłosiła ode
¡Ju ż te względy, nie m ów iąc o w ą tp li- zwę, przypom inającą, że naród hisz
w ej fachowości kandydata, uniem ożli- pański uleigł w nierów nej w alce z si
w ia ją — ja k oświadczył gen. K o tik o w łam i św iatowej reakcji, k tó ra teraz,
— zatwierdzenie go na odpowiedzial ja k i daw niej, popiera faszystowski
u stró j gen. Franco. Jednakże naród
nym stanow isku nadburm istrza.

Wrocławska Fabryka Wagonów
stosuje nowe systemy produkcji
W pierwszym kwartale br.
Wrooławska Fabryka Wagonów
wykonała —
1.170 węglarek,
a w drugim kwartale br. —
1.401 węgla rek.
Wobec ukończenia nowej ha
li tendrowej — rozpocznie się
ohecn!e seryjna produkcja ten
drów, systemem — taśmowomontażowym. Do końca br. wy-

Dziś, dnia 15 lipca,, o godz. 10 rano, w
Bi,urze Głównym Rady Społecznej Osad
n.ctwa Sp<5!d* elczo . paiceiacyjnego w

kowanych będzie 72 nowych tendrów.
System
produkcji
ten
drów taśmowo - montażowych,
który przyśpieszy tempo 3 a na
wet 4-krotnie, jest dotychczas
w Europie n’e stosowany.
Hala tendrów obejmuje 20.000
rn kw. powierzchni i zatrudnia
408 pracowników.

hiszpański nie zaprzestał w a lk i. Cały
św iat postępowy jest Wstrząśnięty
ohydnym i zbrodniam i rządu Franco.
S etki tysięcy mężczyzn, kobiet ł dzie
ci zostało rozstrzelanych lu b pogrze
banych za życia w obozach koncentra
cyjnych.
Od czasu upadku faszyzmu niemiec
kiego, pomimo m oralnego potępienia
Franco przez ONZ, ten pogrobowiec
H itle ra w dalszym ciągu rządzi dzię
k i poparciu międzynarodowych tru s
tó w i monopoli, kie ru ją cych światową
reakcją. Hiszpania gen. Franco stano
w i zagrożenie p okoju i w a łka lu d u
hiszpańskiego o wyzwolenie, jest w a l
ką całej ludzkości o pokój i wolność.
Odezwa stw ierdza następnie: „Zda
jąc sobie sprawę, że nasza m łoda de
m okracja zagrożona je st w sw oim roz
w o ju przez te same im perialistyczne,
reakcyjne elementy, któ re uciskają
lu d hiszpański — w zyw am y narody
całego św iata do dalszych w ysiłków
dla poparcia w a lk i w olnych Hlszpafiów .
Żądamy w ypełnienia postanowień
ONZ, zaprzestania gospodarczego po
parcia, udzielanego u stro jo w i Franco
przez anglosaskie trusty, oraz uzna-

nia republikańskiego rządu hiszpań
skiego za jedyny rząd legalny.
M O SK W A , 14.7 (PAP). — Jak dono
si agencja Tass z Bukaresztu, demo
kratyczne organizacje rum uńskie —
Związek b. członków brygady M iędzy
narodowej w H iszpanii oraz ru m u ń 
skie zw iązki zawodowe — postanow iły
przeprowadzić „tydzień w a lk i“ prze
ciw ko
faszystowskiemu
reżim ow i
Franco.
LO N D YN , 14.7 (PAP). — Podczas de
baty w parlam encie m in iste r stanu,
H ector Mac N eil, oświadczył, że rząd
b ry ty js k i sprzeciwi się ja k ie jk o lw ie k
próbie H iszpanii fra n kisto w skie j wstą
pienia do ONZ.
Oświadczenie to m in iste r Mac N eil
złożył w zw iązku z zapytaniem posła
p a rtii konserw atyw nej H ann er a, k tó 
r y chciał się dowiedzieć, czy prawdą
jest, że toczą się pe rtra kta cje w spra
w ie przyjęcia H iszpanii w poczet Na
rodów Zjednoczonych. M in iste r Mac
N e il stw ierdził, że żadnych pe rtra kta 
c ji tego rodzaju nie m a i dodał, że
gdyby Hiszpania robiła starania w stą
pienia do ONZ, rząd b ry ty js k i sprz*c iw lłb y się ty m staraniom.
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Doniosłe uchwały Związku Rewizyjnego Spółdzielni
Gminne Spółdzielnie Samopomocy Chłopskie!
sq podstawowq komórkq spółdzielczości wiejskiej
Informowaliśmy już naszych
czytelników o obradach plenar
nego posiedzenia Rady Głównej
Związku Rewizyjnego Spółdziel
ni R. P. i podaliśmy obszerne
streszczenie reieratu wygłoszo
nego tam przez prezesa tow.
Pszczółko wskiego.
Po referacie i dyskusji Rada
Główna powzięła cały szereg do
niosłych uchwal na temat aktu
alnych zadań ruchu spółdzielcze
go w Polsce i planu pracy na
przyszłość.
Największe
znaczenie
.ma
uchwala w sprawie struktury
ruchu spółdzielczego w Polsce.
Na wstępie tej uchwały znaj
dujemy ocenę pozytywnych wy
ników spółdzielczości w Polsce
Ludowej, której klimat politycz
ny sprzyja rozwojowi i szybktomu wzrostowi tego ruchu. Dzię
ki pomocy państwa, ruch spół
dzielczy w krótkim okresie osiąg
ną! podwojenie liczby spółdziel
ni ; ilości członków oraz cztero
krotne zwiększenie liczby skle
pów spółdzielczych.
„Bada Główna — czytamy dalej
w uchwale — stwierdza jednocze
śnie,
że
spółdzielczość
pomimo
wszystko nie zdołała dotychczas w
pełni wywiązać się z zadań, jakie
państwo
ludowe
je j
powierzyło,
zwłaszcza na odcinku wymiany to
warowej miedzy wsią a miastem
i w zakresie zaopatrzenia ludności
miejskiej w artykuły pochodzenia
wolnorynkowego, przez co nie ode
grała dostatecznie skutecznej ro li
w obronie gospodarczej mas pra
cujących przed wyzyskiem elemen
tów spekulacyjnych handlu prywat
nego".

Rada stwierdza, że na niedo
stateczne
wyniki
działalności
wpłynął cały szereg przyczyn
hamujących, w dużej części od
spółdzielczości niezależnych. Jej
obowiązkiem jedinak jest znaleźć
i usunąć te objawy chorobowe,
które mogą być samoistnie przez
ruch spółdzielczy uzdrowione.
Rada Główna wyszczególnia
tu brak wykwalifikowanych pra
cowników na różnych szczeblach
oraz zatrudnienie w spółdzielczo
ści osób, „me rozumiejących roli
spółdzielczości w Polsce Ludowej
i nadal niewłaściwie wszystko po
handlowemu
traktujących
w
spółdz elczości“ , oraz
istnienie
poważnych wad w strukturze
spółdzielczość'.
Uchwala
pole,ca
zarządowi
głównemu, aby przedstawił Ra
dzi© Głównej koncepcję struktu
ry spółdzielczości na wsi oraz
ewentualne
projekty
takich
zmian ustrojowych w spółdziel
czości, które umożliwiłyby uzdro
wienie metod działania ruchu
spółdzielczego
i
odpowiednie
przystosowanie go do nowych
Warunków.
W związku z tym Rada pole
ciła
swemi*
prezydium,
aby
wspólnie z wiadzami kierowni
czymi
ruchu spółdzielczego
i
przedstawicielami 1KC ZZ i Zw.
Samopomocy Chłopskiej opraco
wało do dn. 1 listopada br. pro
jekt zmian ustrojowych w ru
chu spółdzielczym, a zwłaszcza
struktury spółdzielczości'na wsi.
Proiekt ten zostanie rozpatrzo
ny na wspólnym posiedzeniu rad
nadzorczych
trzech
głównych
central spółdzielczych przy udzia
le przedstawicieli Sam. Chłop
skiej i Kom. Centr. Związków
Zawodowych.
Do czasu jednak, kjedy zagad
nienia strukturalne zostaną osta
tecznie
rozstrzygnięte,
Rada
Główna Związku Rew. Spółdziel
ni stwierdziła, że „podstawową
komórką organizacyjną spółdziel
czości
wiejskiej
winna
być
Gminna Spółdzielnia Samopomo
cy Chłopskiej“.
Rada poleciła zarządowi, aby
otoczył wydatną opieką i pomo
cą istnieiące gminne spółdzielnie
Sam. Ch*., jak również wezwała
do stworzenia ich tam, gdzie do
tąd jeszcze me powstały. W za
sięgu każdej gminnej spóidzelni należy organizować filie w
gromadach i wsiach. Tam, gdzie
na wsi istnieją spółdzielnie o cha
rakterze powszechnych należy
dążyć do ich dobrowolnego

przekształcenia się w Gminne wielu rmejseowościach praktyki, j Uchwały Rady Głównej czy
Spółdzielnie Samopomocy Chłop tworzenia wiejskich spóidz;eini nią w ten sposób zadość jedne
skiej lub ich filie.
spożywców jako konkurencji dla ! mu z najważniejszych postula
Szczególne
znaczenie
prak istniejących już Gminnych Spół tów spóid^elczości wiejskiej i
Ghłoptyczne mają następujące punkty dzielni Samopomocy Chłopskiej. Z\yiązkm Samopomocy
uchwaiy Rady Głównej:
Oznacza to, że ODTĄD ŻADNA
„Zaprzestać dalszego wykonywa PLACÓWKA ZW IĄZKU REWI
Obecnie idzie o dokładne i
nia dotychczasowego planu Związku
szybkie wykonanie tych uchwal.
ZYJNEGO
NIE
MA
WIĘCEJ
w kierunku organizowania spółdziel
PRAWA
W YDAW ANIA
„O- , Przekonani jesteśmy, że wlani spożywców na wsi".
„Ograniczyć wydawanie oświad SW IADCŹEN O CELOWOŚCI“ | dize Związku Rewizyjnego, pełne
czeń o celowości dla spółdzielni DLA TEGO RODZAJU „KON- j najlepszej woli, dołożą wszelkich
powszechnych do miast wojewódz
KURENCYJNYCH“ SPÓŁDZIEL starań, aby uchwaiy Rady Głów
kich, wydzielonych, powiatowych i
NI SPOŻYWCÓW NA WSI, SĄ nej były śc'śle wykonywane i
osad fabrycznych“ .
Oznacza to w praktyce, że na DY ZAŚ NIE MOGĄ TAKICH przestrzegane przez cały podle
WCIĄGAC
DO gły im aparat dołowy. Działacze
reszcie skończą się niedopusz SPÓŁDZIELNI
Samopomocy Chłopskiej wmni
REJESTRU
HANDLOWEGO.
czalne,
lecz obserwowane
w
iá o f " t f » s j» o n c Í € ? f iC

Í g »

&

R

u

h

r ą

współdziałać z władzami Związ
ku
Rewizyjnego
w realizacji
przyjętych uchwal. O wszelkich
próbach
wypaczenia
poetyki
spółdzielczej na wsi należy nie
zwłocznie informować zarówno
władz© Związku
Samopomocy
Chłopskiej, jak : prasę. Tylko
wtedy bowiem będzie można od
'.razu podjąć odpowiednie kroki
w celu przywołania do porządku
winnych naruszenia tych całko
wicie słusznych wskazań Rady
i Giównej.
A. Szpakowicz

g

Herr Dirikelbach i „dekartelizacja”
Ruhra ośrodkiem gospodarczym „bloku zachodniego“
Ruhra zajmuję bardzo niewielkie tery piata dla robotników! Koncern ten cier
torium — dokładnie 4.737 km kw. — ale pi więc na poważny brak kapitałów, ale
jest ona niezmiernie ważna, zarówno dla łatwo może temu zaradzić. W Nowym
Niemiec, jak i dla reszty Europy. Z Jorku są tysiące „filantropów chętnych
Ruhry pochodziła ponad czwarta część do pomocy' w dziele odbudowy rozbitych
całej normalnej produkcji niemieckiej, a Niemiec. Towarzystwo może więc dy •
jeszcze większa część produkcji wojen - skrętnie uzyskać natychmiastowy przy
pływ kapitału. Inne wydzielone zakłady
nej.
J a k o ośrodek trzech głównych gaięzi ; są równie siabo wyposażone w kapitai
ciężkiego przemysłu — węgłowego, żela, i niewątpliwie tak sam© będzie z wszy
zno - stalowego i chemicznego — Zagię stkimi tymi, które powstaną w przysz
bie R u h ry . jest zarazem przemysłowym łości.
sercem Europy. Przed wojną produko-|
Fiiians ści niemieccy
waio ono pona'fr 1/10 caiego węgla na!
ś wiecie.
patrzą z otuchą w przyszłość
Wedle uchwal poczdamskich, wielkie
To jest pierwszy punkt. A teraz
monopole niemieckie, które kontrolowa przejdźmy do drugiego. Nasz demokra
ły Rutirę — a przez nią Niemcy — mia tycznie » s tro jo n y przyjaciel, Dinkel ły zostać rozwiązane, a potencjał wojen bach, jest przewodniczącym Rady Dy ny Zagłębia miał być zniszczony.
rektorów wszystkich czterech nowopow
stałych towarzystw. Mówi 6ię już o zgru
powaniu tych wszystkich, koncernów w
jedno towarzystwo: Sam Dinkeibach
wspomniał o tym w marcu na konferen
Już od dwóch lat Wielka Brytania kon c ji prasowej. Oczywiście mamy tu do
troi uje Zagłębie Ruhry. Od chwili zaś po czynienia z zalążkiem wielkiego, flnan łączenia stref w styczniu br. również i
Stany Zjednoczone trzymają rękę na
pulsie. Jak się więc dziś przedstawia sy
tuacja?
Węgiel był pierwszym t przemysłem
„przejętym“ przez władze brytyjskie, i
Kierowany przez Anglików Północno-1
Niemiecki Urząd Kontroli Węgla obją!
kopalnie. Rozreklamowane to zostało, ja j
ko pierwszy krok ku „nacjonalizacji“ ,
choć rozłegiy się już wtedy sceptycznej
głosy, gdy staio się wiadome, że dawni
urzędnicy i dawna organizacja pozosta
Niedzielny „ Dziennik Polski’' przy
ły w gruncie rzeczy nietknięte. -Istotnie
wielu dawnych magnatów i byłych hi nosi inform ację, która zasługuje na to,
tlerowców pozostało na wysokich stano aby Zastanowiło się nad nią całe społe
wiskach w Urzędzie, chociażby general czeństwo polskie.
ny dyrektor kopalń Nadrenii i Ruhry,
Oto, co pisze primo krakowskie:
Kost, dawny członek zarządu hitierow W ie lk i w ło ski tygodnik in fo rm a 
sklej .Wspólnoty Interesów Przemysłu
cyjn y „Tem po“ przyniósł dnia 7
Górniczego. \
czerwca obszerny w yw iad
swego
Równolegle do tego Urzędu Węglowe
specjalnego korespondenta z P olski,
go utworzony został Północno - Nie znanego włoskiego
dziennikarza,
miecki Urząd Kontroli Żelaza i Stali. By
Lam berto Sorrientm o, przeprowa
!a to jednak tylko zmiana nazwy. Daw
dzony z prymasem Polski, kardyna
ne niemieckie kartele jak np. Vereinigte
łem Hlondem.
Stahlwerke, Kloeckner, Gute - Hiffnungshütte, Krupp j Mannesmann spokojnie
W yw iad stanow i obronę i PRÓBĘ
kontynuowały swą działalność pod „nad
R E H A B IL IT A C J I NIEM CÓW , po
zorem“ , Urzędu. Anglicy stworzyli - w
raz pierwszy przeprowadzoną w te j
ten sposób kartel jeszcze potężniejszy,
form ie przez osobistość polską. Pod
niż zdołał to uczynić Hitler.
względem m y ś li, w yw ia d jest w te j
sprawie powtórzeniem bez w yraź
Ale i ten obrót rzeczy kryl w sobie
niejszych zmian starych tez, głoszo
mimo wszystko pewne niebezpieczeń nych przez germ anofilskie czynni
stwo dla kapitalizmu, gdyż zmiana poli
tyki rządu angielskiego mogła by w każ
k i na całym świecie.
dej chwili przekształcić tę pseudo - na K a rd yn a ł skarżył się w w y w ia 
cjonalizację w formy bardziej zbliżone
dzie na „pew ną zaborczość“ , okazy
do prawdziwego uspołecznienia. I dlate
waną przez naród niemiecki, w y 
go pan Dinkeibach wziął się do dżiela.
chwalał jednak liczne pozytywne
cechy tego narodu, zwłaszcza w y
soki poziom wykształcenia, ©siągnię
Możliwe, że czytelnicy nie słyszeli ni
"cia cyw ilizacyjne, wreszcie praco
gdy o panu Dinkelbaehu. Jest tg; osobi
witość. Nie poprzestając na tym ,
stość mało rzucająca się w oczy“'— i te
w yw ia d poświęca sporo uwag ZSRR
mu przypuszczalnie zawdzięcza on unik
V narodow i rosyjskiem u.
nięcie Komisji Denazifikacyjnej. Za HitTu kardynał H lond nie znalazł n i
.era powodziol mu się bardzo dobrze,/ja.
czego pozytywnego do powiedzenia,
ko potężnemu dyrektorowi największe
gdyż nawet zwycięstwo na wscho
go kartelu niemieckiego „Vereinigte Stahl
dzie uznał za w y n ik braku uzbro
werke“ . Dziś powodzi mu się doskonaie
je n ia niemieckiego, a nie bojowych
jako dygnitarzowi Urzędu Kontroli Żela
za i Stali.
w artości żołnierza rosyjskiego.
Dinkeibach zabrał się więc do pracy
W yw iad w daje się zarazem w we
nad przygotowaniem planu przyszłej
wnętrzne spraw y rosyjskie i czyni
organizacji przemysłu , Ruhry. Plan jego
to w sposób w y b itn ie jątrzący i
został zatwierdzony przez wiadze • jest
nie poważny, co musi być uznane
już w trakcie realizacji.
za nieodpowiedzialną próbę zakłó
Dinkeibach (oficjalnie — Wielka Bry
cenia przyjaznych stosunków polsko
tania) rozpoczął „dekartelizację“
Do
radzieckich.
końca maja wydzielono 4 fabryki z do Jak się dowiadujem y, polskie czyn
tychczasowego trustu stalowego t utwo
n ik ł rządowe nie m yślą obciążać du
rzono z nich „niezależne“ towarzystwa.
chowieństwa czy Kościoła ja ką ko l
Proces ten, jak dumnie zapowiada D in .
w iek odpowiedzialnością za ów w y 
keibach, prowadzony będzie dalej (na
soce nie fo rtu n n y i jątrzący w yw iad.
najbliższe 6 miesięcy przewidziano w y
Duchowieństwo polskie, które we
dzielenie dalszych 25 fabryk dopóki nie
spół z całym narodem, a pod niezło
znikną, dawne wielkie trusty.
m nym przewodnictwem kard. Sapie
Brzmi to bardzo zadawalająco.
Aie
hy, staw iło czoło Niemcom, ma co do
przyjrzyjmy się bliżej tym „niezależ
Niemców własne zdanie, nieco od
nym“ towarzystwom — np. stalowni w
mienne. od zdania człowieka, k tó ry
Bochum. Towarzystwo to zasługuje ną
w momencie klęski opuścił swój
uwagę. Są to zupełnie pokaźne zakła
k ra j, diecezje, kapłanów i w iernych.
dy — zatrudniające stale ponad 3.000 lu
Niezależnie od podobnych w ystą
dzi Ciekawe jednak, że ich oficjalny
pień, w yraźnie przeznaczonych dla
kapita! zakładowy wynosi 100.000 marek,
utrudniania wzajemnych stosun
i czyli mniej niż wynosi tygodniowa wy*

„Nacjonalizacja“
czy potężny koncern

sowanego przez Amerykę koncernu,
który ma objąć cały przemy») Ruhry.
Pogląd len podzielają widocznie fuian
siści niemieccy. Przypatrzmy się notowa
niom giełdy północno - niemieckiej
w
przeciągu ostatniego roku. Kurs akcj'
„Kioecknera“ w czerwcu 1946 r. wynosił
130, w styczniu br. osiągnął on 171,3
punktów — i ciągle idzie w górę. „Ve
reinigte Stahlwerke“ zwyżkowały w tym
samym czase od 70 do 13! punktów, a
akcje „Gute - Hoffnungshütte“ ze 180
na 284.
Nie może być mowy o przecen.ery u
politycznego i gospodarczego znaczenia
Ruhry. Ciekawe światło na to zagadnie
nie \zuca stały nacisk wywierany przez
Anglo - Amerykan na Francję za po 
mocą kontroli nad Ruhrą. Wpływowy amerykański komentator radiowy Johan
nes Steel zauważył ostatnio w miesięcz
nym praeglądzie polityki światowej, że
„amerykańscy i brytyjscy proniemiec
cy przemysłowcy usiłują utrzymać Frań
cję z dala od bogactw Ruhry, ponieważ
nie chcą dopuścić do odbudowy gospo
darczej Francji“ .

Z m m U ím a e

Prymas Hlond rehabilituje... Niemców

Pan Dinkelbach działa

1) czy wywiad, zamieszczony w
„Tempo” odpowiada w swej treści rze
czywistemu przebiegowi rozmowy p.
Sorrientino z prymasem Hlondem. 0 ile
nam wiadomo, N IE Z O S T A Ł ON DO
TĄD
ZDEM ENTO W ANY
PRZEZ
K O Ł A , Z B L IŻ O N E DO KS. P R Y 
M ASA,
2) czy wypowiedzi ks. prymasa
Hlonda podzielane są przez polityków ,
lubiących nazywać się „działaczami ka
tolickim i” — czy i oni uważają za słu
szne podkreślanie „wysoce \ pozytyw 
nych cech” narodu niemieckiego.
Do sprawy te j jeszcze powrócimy.

W wietktj rocznicę
Wprawdzie w tym roku rocznica „n>®
okrągła“ , nie dająca okazji do wieiaich
obchodów, tym nie mniej trzeba w ku
ku bodaj słowach przypomnieć o 537leciu wielkiego zwycięstwa polskiego,
wielkiego triumfu narodów słowiańskich
nad wojującym germanizmem, o roczni
cy klęski mem eckiej na polach Grunwal
qu i Tannenberga. Sojusz sąsiadujących
z sobą narodów słowiańskich, talent stra
tegiczny wodzów, bohaterstwo rycerzy, i
prostego żołnierstwa złożyły się na
wspaniałe zwycięstwo wojskowe
fe
fakty dobrze znane społeczeństwu pol
skiemu, tkwią głęboko w naszej śwsado
mości narodowej. Toteż nie o tym chce
my mówić w dniu rocznicy odległego
czynu
Dziś w roku
konferencji paryskiej,
trumanowskich recept odbudowy Europy
i planu Marshalla, w roku bardziej czy
mniej jawnych prób odbudowy miiitaryz
mu niemieckiego, pamiętać trzeba przede
wszystkim o innym aspekcie grunwaldz
kiego zwycięstwa.
Zwycięstwo oręża
polskiego nie na długie Jata zapewniło
pokój narodom słowiańskim, nie zapewni
ło trwałego bezpieczeństwa naszym zie
miom i granicom. Politycy ówcześni nie
byli dostatecznie dalekowzroczni, nie utnieli w pefni wykorzystać skutków zwy
cęstwa i Zakon choć pobity, choć chwi
lowo powstrzymany w swej ekspansji na
wschód, zachował jednak zrabowane nam
ziemie, miał dalsze możliwości odrodze
nia swych sił militarnych — zaczaił -’j?
jeno, odczekał i ponownie ruszył do ata
ku.
Narody słowiańskie nie zlekceważyły
uskazań historii. Po ostatniej, straszli
wej wojnie, po wielkim zwycięstwie nad
Niemcami uczyniono maksimum tego co
można ula zabezpieczenia się przed po nowną agresją niemiecką — uczyniono,
wbrew naciskowi międzynarodowej re 
akcji, wbrew naciskowi rodzimych, mniej
czy więcej świadomych
sojuszników
Niemiec, wbrew knowaniom wszystkich
ciemnych, dążących do nowej wojny sii.

Dostawy węgla z Ruhry do brane ji uzależnionó od osiągnięcia wydobycia
dziennego 280.000 ton — co stanowi w
dzisiejszych warunkach cyfrę zupełnie
nieosiągalną. Obecnie produkcja waha
się około 210 tys. ton dziennie i nawet
wiadze brytyjskie nie przewidują poważ
niejszego jej wziroętu, dopóki nie ulegną
zdecydowanej poprawie racje żywnościo
we i warunki mieszkaniowe. A nawet,
gdyby produkcja węgla osiągnęła nie 
prawdopodobną w tej chwiii cyfrę 370
tys. ton dziennie, to i wówczas udział
I dlatego dziś, w okresie wzmagającej
Francji wyniósłby zaledwie 300 tys. ton s'ę kampanii proniemieckiej, w obiiczu
miesięcznie — to jest znacznie mniej niż prób odrodzenia militaryzmu niemieckie
poiowę jej zapotrzebowania.
go, naród polski pomny swych tosterycz
Celem ułatwienia kontroli Wal! Street, nych doświadęzeń, konsekwentnie dema
zastosowano w Ruhrze taktykę wypró skując wszystkich podżegaczy w ojen
bowaną w amerykańskiej strefie okupa nych J protektorów Niemiec, wzmacniać
cyjnej. Dla celów wyborczych przyłączo i pogłębiać będz!e sojusze z wszystkimi
no do Ruhry wielki rolniczy i politycznie narodami miłującymi pokój, a przede
zacofany obszar Westfalii, zapewniając wszystkim ze Związkiem Radzieckim i
w ten sposób reakcyjną większość w bratnimi narodami słowiańskimi — soju
wyborach. Korespondent amerykańskie - sze, stanowiące gwarancję trwałości po
go czasopisma „Col!ier‘s“ pisze w z wiąz koju i spokoju.
ku z tym: „Sklecono nową prowincję, by
Pod takimi hasłami uczcimy rocznicę
uniknąć wszelkiego ryzyka
przejęcia wielkiego zwycięstwa.
władzy przez komunistów...“ .

Ostatnio,
bliski
Białego
Domu
„Washington Post“ , opublikował artykuł
wstępny otwarcie żądający, by Rubra
znalazła się pod kontrolą „cara węglo
wego“ . Gazeta jest zbyt dyskretna, by
wymienić nazwisko osobistości; którą
Waszyngton przeznaczył na to stanowisko.
Postaram się jednak wypełni! tę lukę:
jest to R. C. Koenig, były doradpa wę
glowy ambasady amerykańskiej w Londynie( a zarazem jeden z największych
ków, p o lityka polska będzie zmie magnatów węglowych Ameryki. W tej
rzać w dziedzinie stosunków re llg ij chwili dokonuje on lustracji swego przy
nych do osiągnięcia ja k na jp ełn ie j szłego terenu działania.
szego porozumienia. Jest jednak rze
czą jasną, że tego rodzaju w ystąpie
(dkrywa karty
nia, ja k ów w ło ski w yw iad kard.
Podczas gdy wielki, kapitał amerykań
’ Hlonda, nie u ła tw ia ją te j pracy.
ski przejmuje przemysł i' finanse Ruhry,

W ydaje się nam, że te inform acje po
w inny zostać wyjaśnione do końca
przez powołane czynniki. W szczegól
ności uważamy za niezbędne wyjaśnie
nie:

NA TEMATY

amerykański Departement Stanu, stara
się za pomocą unii międzystrefowej uezynić z Ruhry ośrodek przemysłowy
„bloku zachodniego“ . Posłuchajmy co
mówi na ten temat John Foster Duiies,
główny ekspert republikański dla spraw
polityki zagranicznej i doradca Mar
shalla na Konferencji Moskiewskiej:
„Zagłębie Nadreńskie, ze swoim
wę
glem i ze swoją wykwalifikowaną silą
roboczą, stanowi naturalny ośrodek go
spodarczy Europy zachodniej. Z tego
obszaru powinna płynąć siła życiowa nie
tylko dl;; Niemców, ałe również i dla
zachodnich sąsiadów Niemiec. Gdy to
nastąpi Europa zachodnia ze swoimi 200
milionami ludzi będzie mogła rozwinąć
się w bogatszy i bardz'ej ustabilizowany
V,aj“ . Trudno o Wyraźniejsze przedsta
wienie teorii bloku zachodniego z- Niem
cami jako jego jądrem i hegemonem.
John Borden

Świętować można
i w radości
Wielkie — naprawuę wieikie święto,
jakim jest dzień 22 1-pca, rocznica ogło
szenia Manifestu Polskiego K o m ite tu
Wyzwolenia Narodowego, to uiewątpjwa okazja do podsumowania osiągnięć
obozu demokracji po.skiej, do powiurzenia, przypomnienia wszystkim Polakom
o sukcesach naszej odbudowy, o perspek
tywach rozwoju, o wpływie, jaki wy wart historyczny Manifest na asztaito wantę się naszego życia narodowego po
wojnie.
A.e w tej „o ka zji' kryje się jeano P°wazne meuezpieczeństwo, Kture może
zniweczyć zamiary organizatorów sw.ęia. Mówiąc po prostu: wszyscy jesteś
my ZMęvż.E,m U K O U z K s lo a o irti« !.
Jesteśmy zmęczeń», guyż organizatorzy
obchodów i w witl-uwi miastach i na pro
w neji, po wsiach i w warsztatach, ¡-ra
cy, nie odróżniając rzeczy wu-l.tich od
mało ważnych, spraw toka.nych od ogól
nonarodowych, nte nakładając hamul
ców i ograniczeń wszemiego rouzaju ara
somówcoin, sprawili, że uroczystość, sta
iy się nie ty k o
czymś codziennym,
powszetln.m, cle nieraz czymś męczą
cym i nudnym.
Dobrze się więc stało, że organizato
rzy obchodu Święta Odrodzenia posta
now ili zerwać z dotychczasowym .-żabio
nem, z uroczystą nudą i męczącym wie
cowaniem. Dzień 22 lipca na wsi i w
mieście obchodzić będziemy W RADOSv i . Nie rezygnując z reieratów, nie re
zygnując z uświadomienia najszerszym
masom treści Święta Odrodzenia — urazmaic my, umilimy oficjalne obchody
wielkimi, powszechnymi zabawami ludow »,ni. Realizując — tym razem me w
praktyce dnia codziennego, a w świątecz
i’.9| radości i weselu sojusz robotniczoC»»..A.jk i, ruszą na wieś zespoły artysty
czne, chóry i orkiestry związków zawo
dowych i poszczególnych zakładów pra
cy; do miast i miasteczek przybędą w
dniu tym zespoły chłopów - artystów, de
monstrując braciom robotnikom swój
regionalny dorobek artystyczny.
Sciste węzły łączące naród z w o j
skiem demonstrować będzie udzie; or
kiestr i chórów wojskowych w obcho dach i zabawach. N’e będzie wsi, nie
będzie miasta, nie będzie fabryki bez za
bawy, bez tańca, bez koncertu.
Pod hasłami sojuszu robotńczo - chłop
skiego, jedności klasy robotniczej, zbra
tana narodu z wojskiem, pod hasłami
zwiększenia wysiłków t l i odbudowy kra
ju — w radości i weselu obchodzić bę
dziemy wieikie Święto Odrodzenia.

Po odznaczeniu przez Prezydenta B P Z łotym i Krzyżami Zasługi Radzieckiej
K o m isji dla Badania Zbrodni Niemieckich (na tarasie w ogrodzie Belwederskim ). Od lewej: ambasador ZSRR Lebiediew, Prezydent RP Bierut, gen.
gen. p ro f. Kudriawcew, p ro f. Awdiejew, p łk D m itrm ienko, p rof. N ik itin
Foto-Film

„Chłopska Droga“
TYGODNIK DLA WSI

Str. 4

Dzieci ulicy znajdują schronienie
POGODA
Prognoza na dzień 15 lipca br.
Na ogól dość pogod
nie z możliwością prze
lotnych opadów i lokal nyeh burz, w dzielnicach
południowo wschodnich i
w górach. Po chłodnej
nocy w ciągu dnia więk
szy wzrost temperatury. Słabe wiatry z
kierunków' północnych.
POSIEDZENIE PLENARNE DRN
PRAGA — PÓŁNOC
Dnia 16 lipca br. o godzinie 16 od
będzie się plenarne posiedzenie Dziel
nicowej Rady Narodowej Praga — Po
łudnie w lokalu Starostwa przy ul.
Siedleckiej 37.

SZKOLENIE KOBIET W ZAWODZIE
BUDOWLANYM
Dyrekcja Kursów Szkolenia Zawo
dowego ul. Choeims-ka 35, przyjmuje
zapisy kobiet do grup szkoleniowych:
szklarskiej i malarskiej.
Warunki przyjęcia: ukończone eo
na jmniej 18 lat życia, dobry stan
zdrowia.
Słuchaczki otrzymują ryczałt wyżywieniowy i wynagrodzenie za godżiny zajęć praktycznych.

w Zakładzie Pogotowia Opiekuńczego ks. Boduena
Z mizernej twarzyczki spoglądają
nleuimc błękitne oczy. Maiła, obdarta
dziewczynka zalęknionym głosem odpowiada ńa pytania kierowniczki Miejskie
go Pogotowia Opiekuńczego: — Rodzice. — Zginęli w powstaniu. Wychcr
wuje ją daleka krewna mamy. ale... —
drobne usta składają się w, podtkówkę—
ciocia jest zła, bije i wysyła na żebry...
Jeszcze 'kilka zdań zamienionych półgłosem z pracowaiczką Ośrodka Współdziałania Społecznego, która przyprawadziła dziecko i za chwilę 9-letnia Zcs'a
figuruje jtuiż w rejestrze Pogotowia Opiekuńczego.
_
_
Czerwone mury jednego z pawilonów
Domu Boduena, — to parotygedniowy
tyłko przytułek dla warszawskich slerot i _pólsierot, kierowanych tu przez
Wydział Opieki Społecznej. Pogotowie
jest bowiem przejściowym, rozdzielczym punktem, z którego po badaniu
lekarskim oraz psychologicznym dzieci
rozsyłane są do Zakładów Opiekunczyob, rozsianych na terenie całego kra
ju. W roku ub. przewinęło się tutaj
1.311 dzieci — w chwili obecnej przeby
wa 110. Przelotni pensjonariusze są w
wieku od 4 do 16 lat, przeważają jed
nak dzieci 12 — 14-ietnie.

rowymi pledami łóżkach, sypialnie — ciche są teraz.! opustoszałe. Za to w panu świetlicach, służących zarazem za jadatnię, panuje ożywiony gwar. Grupa
starszych dzieci skończyła właśnie przed
chwilą obiad i z zapałem pomaga sprzątać nakrycia. Na piętrze, w świetlicy
t. zw. „przedszkolaków“ , paroletnie
brzdące wsuwają z apetytem smakowity
krupnik,
5-letm Jureczek pałaszuje dolewkę i
z pełną buzią informuje nas. że: „Tutaj
jest dobrze“ .
Ale nie tylko mały Jureczek czuje się
dobrze w tym przejściowym schronisku.
Na mizernych jeszcze twarzyczkach jego współtowarzyszy widnieje zadowoienie.
— A myśmy też brali udział w wysta
wie szkolnej — chwali się radośnie jed
na ze starszych dziewczynek. I grupka
dzieciarni prowadzi nas triumfalnie do
pokoju, w którym zgromadzone są ekeponaiy i międzyszkolnej wystawy przy
uł. Otwockiej.

Z pudełek i puszek imnrowskich pomy
słowość dziecięca stworzyła doprawdy
ładne rzeczy. Jest tu i duży kolorowy
wiatrak z kręcącymi się śmigami, zatgro
da chłopska ze, słomianymi strzechami,
a nawet i miniaturowe Zoo z tygrysa
mi, iwami, hienami i drewnianym mo
delem popularnej słonicy „Kasi“ .
Gdy opuszczamy gmach, uwagę na
szą zwraca ogromny gipsowy odlew
pomnika Kilińskiego, tarasujący parte
rowy korytarz. Okazuje się, że ten uciążliwy „sublokator“ stanowi pamiątkę
z okresu okupacji, którą do tej pory nie
zainteresowało się Ministerstwo Kultury
! Sztuki.
(g)

Katastrofa budowlana w teatrze Nowyn
opóźni o miesiąc jego otwarcie

WŁASNE ZOO
Cieszy nas również wiadom
W odbudowywanym teatrze Nowym do wznoszenia ko n stru kcji. Obecnie
Dzieci Pogotowia Opiekuńczego mia p rzy ul. Puław skiej w ydarzyła się ka M ilic ja poszukuje Dąbrowskiego, k tó  Spółdzielnia A rtystó w i Pracor
ły na tej wystawie własne stoisko, któ tastrofa budowlana, k tó ra opóźni o r y zbiegł w niewiadom ym kierunku. Teatralnych otrzymała w prz
re cieszyło się dużym powodzeniem miesiąc wykończenie gmachu.
PREZYDIUM
S tra ty m aterialne, spowodowane ka dom do rem ontu przy ul. Belg
wśród zwiedzających. Zabawki, kalen
STOŁECZNEGO K O M ITE T U
Jak w ykazały dochodzenia przyczy tastrofą, przekraczają m ilio n złotych.
(Y
„T
U
TA
J
JEST
DOBRZE“
darze,
robptki
ręczne
itp.
nie
ustępują
ODBUDOWY WARSZAWY
ną katastrofy było zmurszałe drzewo, W ypadek pociągnie za sobą opóźnie
Trafiamy
na
porę
obiadową.
Ogromrzeczyw!ście
pracom
dizieci,
które
mają
Na ostatnim zebraniu Stołecznego
użyte do k o n s tru k c ji drewnianych nie term in u otw arcia teatru, k tó ry b y ł
Komitetu
Odbudowy
Warszawy po ne korytarze i czyste, o zasłanych kolo- normalne dzieciństwo i prawdziwy dom. wiązarów, podtrzym ujących s u fit, nad uprzednio wyznaczony na dzień 22 lip 
uzupełniających
wyborach,
Zarząd
w
w idow nią. Obliczenia statyczne prze ca. Obecnie — zdaniem dyrektora tea
Komitetu ukonstytuował się w nastę
prowadzone zostały bezbłędnie i dla tr u y napraw a szkód potrw a co n a j
pującym składzie: Prezes — ini. Cze
ODPRAWA TOW. PRELEGiEN
tego sporządzający je in żyn ie r nie po m niej miesiąc.
sław Klam er, wiceprezes — Stefan
KOŁA DZIELNICY SRODMIES
nosi żadnej odpowiedzialności za w y
200 U LG O W YC H MIEJSC
Brun, członkowie Zarządu: S. Bere
POŁNOC
padek. Z a w in iła tu ta j firm a budowla
T eatr Nowy, odbudowywany stara
zowski (Izba Rzemieślnicza), A. GirdKomitet Dzielnicowy Sródmk
na. Jej k ie ro w n ik, a zarazem właści niem Spółdzielni A rtystó w i Pracow
woyn (Związek Ogrodników), E. RoyalNa podstawie § 3 Rozporządzenia M i- chanicznych, zamieszkujących na tere ciel, Dąbrowski, obowiązany b y ł spra n ikó w Teatralnych, wyposażony został Północ zawiadamia, że dziś 15
No wieki (Związek Pla
__________ urządzenia,
__ _______ _______
I nistrów: Komunikacji, Administracji Pu- nie m. st. Warszawy, o ile mają zamiar w dzić m ateriał przed przystąpieniem w nowoczesne
Przede godz. 16 w lokalu KD (Senatora
styków),
W.
Pintara
bBcznej, Ziem Odzyskany ..h i Bezpie korzystać nada! z prawa prowadzenia po
w szystkim uwagę tu ta j zwraca oświe- j odbędzie się odprawa tow. prele/
(Zgromadzenie Kupców),
„U C Z C IW Y ” Z Ł O D Z IE J
czeństwa Publicznego z dnia 14 maja jazdów mechanicznych, do zgłoszenia
tlenie w idow ni. Wszystkie .lam py u k ry i koła Dzielnicy Śródmieście
T. Kołodziej (Izba Prze
i 1947 r. o obowiązku zgłoszenia pozwo- posiadanych pozwoleń w celu ich potwłer
te są w ścianach, dzięki czemu św iatło Obecność obowiązkowa.
mysłowo - Handlowa),
Koła partyjne PPR i PPS prz;
j leń na prowadzenie pojazdów mecha- dzenla.
jest nie rażące i potęguje m iły na
mgr J. Szymański (Izba
! nicznych (Dz. U. R. P. N r 38/47, poz.
stró j wnętrza. Na w id o w n i zainsta kach pracy organizują dziś zebr’Potwierdzenie pozwolenia przeprowa
Aptekarska), red. A. Pi
wygłoszone
191), wzywa się wszystkich posiadaczy dza Wydział Ruchu i Motoryzacji, Al.
lowano również 10 w entylatorów , z których zostaną
sarski (Związek Dziennikarzy).
pozwoleń na prowadzenie pojazdów me Jerozolimskie Nr 85, w godzinach od 8
czego 6 tuż nad sceną może pracować nt.: „Jednolity front klasy robot
o godz. 12 „C ytryn“ , o godz. 15.
przez cały czas przedstawienia.
do 14 (w. soboty od 8— 12) wg planu
jg sali
P arter i balkon pomieści w sumie nas-ek“ (Wciska).
rozplakatowanego na murach miasta.
Odprawa tow. dyrektorów pr
1.200 osób. Z przyjemnością dowiadu
Pr-zy zgłoszeniu posadacz pozwolenia
jem y się, że kierow nictw o teatru No- chemicznego. Wydział Przemyśle
winien złożyć:
wego" p rzym a ło oprócz norm alnych . 'ouetu WOiSzaw-sKiego PPR zaw
1) pozwolenie na prowadzenie pojazdów
Skrzynka zażaleń Stołecznej Rady
że dziś 15 l'pca o godz. 10 -rano
W Sądzie Okręgowym odbędzie się pod warunkiem, wypłacenia na jego rę mechanicznych; 2) deklarację w dwóch Narodowej nie cieszy się zbytnim po b iletów ulgowych, 200 m iejsc dzien ¡u KW PPR (Al. Jerozolimskie
egzemplarzach (druk do nabycia w W y wodzeniem. Zamiast listów z reklama nie dla członków Zw. Zawodowych i
wkrótce rozprawa przeciwko Stanisławo ce 130.000 zł.
dyr:
społecznych, w cenie od będzie się odprawa tow.
wi Nowakowskiemu, oskarżonemu o
Kordowa wręczyła bandycie 43.000 zł dziale Ruchu i Motoryzacji); 3) potwier cjami, roztargnieni warszawiacy rzuca organizacji
5
0
-8
0
złotych.
D
zięki
tem
u
obyw
ateli
P
t
y
s
i
u
chemicznego
Na
odpi
dzenie
miejsca
zamieszkania
kierowcy
szantaż i wymuszanie.
ją do nie j przeważnie przez pomyłkę
zobowiązując się resztę wpłacić naza
skiemu stanow isku d yre kcji teatru, leży przygotować sprawozdani*
prywatną korespondencję.
Według aktu oskarżenia sprawa mia jutrz. Następnego dme udała się też w przez wiadizę meldunkową.
sięczne. Obecność obowiązkowa.
Zgłoszeniu
nie
podlegają
pozwolenia
A jednak czasem spełnia ona poży św iat pracy będzie m iał możność ko
umówione miejsce i dala mu 87.000 zł.
ła przebieg następujący:
Zebranie aktywu kobiecego. D
17 listopada wieczorem Nowakowski na prowadzenie pojazdów mechanicz teczną rolę. Ostatnio np. jakiś „uczci rzystania z m iłe j ro zryw ki.
W początkach listopada ub. r. do tniesz
lipca o godz. 16 w lokalu K r
1 W R ZEŚNIA —
kania Konstantego Kordy w Skolimowie przyszedł po raz trzeci z tym, że jeżeli nych, wydane przez: 1) władze wojsko wy” złodziej wrzucił do n ie j portfel,
Dzie'nicowego Powiśle
(Czet „ZEM STA N IETO PERZA"
włamał się w nocy nieznany, uzbrojony skazany wpłaci jeszcze 40 000 zł wyrok we; 2) międzynarodowe oraz wydane po opróżniony co prawda z pieniędzy, ale
Krzyża 21-23) odbędzie się zebra:
dniu
2I.VI.1947
r.
przez
Wydział
Ruchu
zawierający
dokumenty,
papiery,
a
na
zostanie
cofnięty
„raz
na
zawsze“
.
Kor
Inauguracja sezonu w teattrze No działu Kobiecego Dz. Powiśle. O
osobnik Po steroryzowaniu domowni
wet ka rtki żywnościowe właściciela.
w ym “ nastąpi 1 września. Stolica u j obowiązkowa.
ków oświadczył on, że z rozkazu NSZ dowa zgodziła się i obiecała przynieść i Motoryzacji.
Pozwolenia,
nie
potwierdzone
we
wła
Tego
rodzaju
reklamy,
którą
znale
rzy po długiej przerw ie „Zemstę N ie
me wykonać wyrok śmierci na Kordzie pieniądze na stację kolejową w Zalesiu.
ZEBRANIE AKTYWU
za ropieranie ustroju demokratycznego. Tego samego dnia zameldowała jednak ściwym terminie tracą ważność i podle ziono ju ż parokrotnie, nie przewidywa toperza“ — operetkę Straussa. W
DZIELNICOWEGO PPR i P
gają
odebraniu.
l i t pewnością ojcowie miasta.
skład zespołu aktorskiego wchodzą
2ona gospodarza (który w tym czasie o wszystkim m ilic ji
DZIELNIC BRÓDNO, PÓŁN
18 listopada zamiast Kordowej zjawili
pierwszorzędne siły, któ rych nazwiska
był nieobecny) zwróciła się do bandyty
I ZACHÓD
z prośbą o darowanie życia mężowi. się na stacji milicjanci i szantażysta po
są .doskonale znane w szystkim byw al
Komitety Dzielnicowe PPR
Włamywacz wyszedł wtedy na dwór j wędrował do więzienia. W czasie śledzcom teatralnym w Polsce. K ie ro w n ic Bródno, Północ i Zachód stawia«
twierdząc. że musi zapytać o decyzję j twa wyszło na jaw, te Nowakowski
tw o lite ra ckie te a tru objął Julian Tu że w dniu 17 lipca o godz. 18 odlswego „kapitana“ , który czeka przed ! jest zawodowym złodziejem a więzienie
wim, a artystyczne Meller, dotycfaeza zebrania aktywu dzielnicowego
domem. Po chwili wrócił i oznajmił, że | na Mokotowie nie jest mu obce, ostatsowy d yre kto r T eatru W ojska Pol PPS Dzielnic: Bródno (w lokalu K ’
kapitan zgodził się na darowanie życia nio bowiem odsiadywał w nim karę jed
skiego w Lodzi. Jak nas in fo rm u ją Białolęcka 27), Północ (w Domu
nego roku więzienia, zaaplikowaną mu
Przy ul. Górczewskiej 14 mieści się
Dlatego dobrze, że zainteresował się na deskach te j sceny występować bę ry Robotniczej — Plac Inwalldót
za kradzieże. Kary nie odsiedział, albo fabryka włókiennicza „Almar“. Właści sprawą Referat Ekonomiczny Rady dzie stale 14-osobowy balet W ójcików
Dzielnic PPR i PPS Zachód w
wiem w lecie 1946 r. korzystając z nieu ciel fabryki przebywa we Francji, Związków Zawodowych, który kazał skiej. O rkiestra (20 osób) pod dyrek
lipca o godz. 17,30 (w lokalu KD
wagi straży więziennej — uciekł.
a w jego zastępstwie kieruje przed panu dyrektorowi do września wzno- I cją Stanisława Nawrota, rozpoczęła Działdowska 6), zostaną wygłos»
Wymarzyłem sobie na lato zieloną,
W • toku dalszego dochodzenia stwier siębiorstwem dyrektor Grabienko.
wić produkcję albo fabrykę wydzier- już przygotowania do pierwszego swo- feraty p t: „JEDNOLITY FRONT
sportową marynarkę. Zielony kolor dzono, że osoba „kapitana“ jest fikcyj
Z tego, czegośmy się dowiedzieli żawić.
(kg)
I jego występu.
SY ROBOTNICZEJ“ .
najbardziej mi się podoba. W dodatku na a inicjatorem i wykonawcą w jednej
o „Almarze“ można wnioskować, że
W isia — moja narzeczona, która p ra  osobie był sam oskarżony.
(kg)
dyrektor Grabienko zna nową metodę
cuje w Resorcie Utrudnień Zarządu
eksploatacji przedsiębiorstwa produk
^
Miejskiego, pochwaliła m ój wybór. W ła
cyjnego. Fabryka bowiem od czterech
śnie zielona marynarka świetnie harmo
miąsięcy nie pracuje — jak tłumaczy
nizuje z je j brązowym blezerkiem.
dyrektor z powodu braku surowca —
Obeszłem wszystkie sklepy, wreszcie
mimo to cały personel otrzymuje nor
znalazłem. Na wystawie wpięta kartka
malne (stuprocentowe) pensje a dy
z ceną. Drogo, bo drogo, ale akurat od
TEATR POLSKI (Karasia2) o godz. 11.30 rektor jest nawet zdania, że robotni
i
14.30
Występy
baletu
Januszkowskich,
o
go
powiedni odcień. Żyw y a nie brudzący
cy mogliby chodzić na plażę zamiast
Mieszkaniec Służewa, niejaki Goździk który w ykrył pomieszczenie potajemnej czyli, że lokal na garbarnię (w pi
dzinie 18 „W ilk i i owce".
się. Wszedłem do sklepu i poprosiłem o
Stanisław, jest wykwalifikowanym gar garbarni. Właścicielom mina zrzedła. wynajęli jakiemuś osobnikowi . zn
TEATR
ROZMAITOŚCI (Marszałkowska) do pracy, bo stać go na to.
2.70 m (jestem niewielkiego wzrostu). „Zaczarowane Kolo" J. Rydla.
Goździk, nawiązawszy 2' milicjantem im tylko z imienia Henryk.
Można by zapytać, skąd bierze fa bansem. Z zamiłowania do swojego fa
Sprzedawczyni, bardzo uprzejma, zaraz
„M A Ł Y " (Marszałkowska 81); godz. 18
chu postanowił na własną rękę rozpo przyjacielską pogawędkę, wręczył mu dy
bryka
„Almar“
pieniądze,
ale
to
Jest
Niestety mimo energicznych p<,
„W
iele
hałasu
o
n
ic"
wg
Szekspira.
się wzięła do krajania. Właścicielka
cząć produkcję. Zaproponował więc spół skrętnie łapówkę — 2.000 zł. Niestety wań wszczętych przez Komisję f- (Zamojskiego ¿0) godz. tajemnica dyrekcji. Faktem jest, że
sklepu wstrzymała ją jednak ruchem 18»*POWSZECHNY"
kę
właścicielowi
domu
przy
ul.
Podbipię
funkcjonariusz^ M. O. zawiódł zaufanie ną, tajemniczy osobnik okazał się
„T ra sa ".
fabryka nie produkuje a gotówka Jest.
ręki.
ty 5, Tomaszewskiemu Stefanowi i „przemysłowców“ , gdyż
TEATR MUZYCZNY D. W. P. (Królewska
zameldował
— Chwileczkę, muszę pana tylko 13) — ,,Siedem śmiechów głównych" Wierzymy, że stan obecny (co do źró wraz z nim uruchomił nielegalną garbar swym przełożonym o w ykrytej garbaęni, chwytny. Odpowiedzą więc za nie;
komyśiny ojciec oraz syn, który udziałem teatru „Siedem Kotów" z Kra dła dochodów mamy poważne wątpli
uprzedzić, że do materiału dołożę panu (z
kowa).
wości) może być dla dyrektora Gra nię w piwnicy. Interes rozwijał się po  a otrzymany prezent załączył do proto znał się zresztą do pomagania w
damską sukienkę.
kółu
sprawy.
myślnie.
Wspólnicy
zakupywali
surowe
JASKÓŁKA (Marszałkowska 69) o godz. 18 bienko wygodny, ale nie możemy so
waniu skóry, (g)*I
Uśmiechnąłem się rozrzewniony. W ła „Sprawa M oniki"
bie pozwolić na to, ażeby duża fabry skóry od przygodnych dostawców na ko
Następna wizyta, złożona w służewściwie nie ma sprawiedliwości. Tak
„S T U D IO " (Karowa 31) o godz. 19.15 ka, mogąca zatrudnić stu ludzi, za lejce grójeckiej, a wygarbowane sprze
skim interesie przez patrol M. O., skoń
szkalują w gazetach kupców z Marszał komiczna farsa Mayo „T o moje dziecko".
dawali z pokaźnym zyskiem handlarzom czyła się w sposób przykry dla wspól
W y a « w c a:
CYRK „AREN A" ul. Jagiellońska róg Bru trudniała tylko jedenastu i na doda z bazaru Rużyć kiego.
kowskiej, a to właściwie poczciwcy. kowej
i Szerokiej. Wielki atrakcyjny program, tek stała bezczynnie. Materiałów włó
ników. Przy rewizji skonfiskowano oKomitet Centralny
Sprzedają po wyznaczonych cenach i codziennie przedstawienie o godz. 20-tej. W
kienniczych nie mamy za wiele i każ
Polskiej Partii Robotnicze]
Pewnego dnia domem przy ul. Podbi- gólem 79 częściowo wygarbowanych
niedziele i święta o godz. 16-tcj i 20-tej.
jeszcze sukienkę dodają na dokładkę.
dy warsztat pracy powinien pracować pięty zainteresował się strzelec z X V I skór, które przekazano Centrali Skór Su
R .td ic iK
Komitet Redakcyjny
P rzy płaceniu zrzedła mi mina, bo za
jak najwydajniej.
Kom. M. O. — Włodarczyk Stanisław, rowych. Właściciele garbarni powędro
U o n z n v p u j | ( {:
sukienkę kazali mi zapłacić i to słono.
wali, do aresztu, gdzie musieli się tłuma
lik
ty
Wprawdzie jestem z natury nieśmiały,
czyć nie_ tylko z nielegalnego procede
Sekretarz
Redskcji
10ale zaoponowałem.
N A R U IN A C H P O W IE W A B IA Ł Y SZTA N D A R ...
ru, ale również z nieudanej próby prze
T e i e I o n y
— Jestem samotny, kawaler, bardzo
PALLADIUM (Złota 7-9); „Bohaterki Pakupienia milicjanta. Sprawa przekazana
dziękuję, nie potrzebuję damskiej su | cyflku” , pocz. 13.00, 15.30, 18.00 i 20.30.
Redaictor Naczelnty
86-645
została Komisji Specjalnej i aresztowa Sekretarz Redakcji
88-228
kienki.
1 ATLANTIC (Chmielna 33); — „G oa l", ponym grozi dłuższy pobyt w obozie pra
Kler.
dziidów
88-225
A , no tak, nie o to chodzi co pan czątek 14, 16 i 20. Film dozwolony dla dzlecy.
potrzebuje. Myśmy musieli w P C H za-1 ci
..
„
,
A D M I N i b T R A C i A
W tym samym okresie funkcjonariu kupie te sukienki i teraz musimy je ja - w dolinie słońca” , pocz. 14, 16, I 20.
czynna od godz.: 8— 16
sze M. O. narazili na przykrości dwóch
Konto P K O
w Warszawie
Ikos sprzedać. Jak pan chce. Jak nie, to
STYLOWY (Marszałkowska 112); pocz. o
innych
„przemysłowców“
na
terenie
Gro
B.Ci.K
Oddz lii. w W-wie Nr
nie sprzedamy i materiału.
! godz. 13, 15 I 21; „Wesoły pensjonat” .
Bank
tlosp.
Spói.
Oddz
Wo;
chowa.
W
domu
przy
ul.
Boremlow
Zwyciężyły jednak marzenia o zielo - I SYRENA (Praga, Inżynierska 2 ); od godz.
w Warszawie Nr 101
skiej 31, należącym do Sobolewskiego
nej marynarce. Na półce leżały rzędem 14 „B laty klei” .
Józefa — ujawniono również nielegalną
TĘCZA (Żoliborz, Suzina 4 ); „B ia ły klei” .
P R E N U M E R A T A
jednakowe standartowe sukienki w brugarbarnię, w której skonfiskowano 50
dno-brązowym kolorze. Nie było co wy
ał 60— miesięcznie wraz z przes
skór surowych. Właściciel domu oraz
pocztowa
bierać, trzeba było wziąć ja k popadnie.
jego syn Hieronim, dość mętnie tłucnaTrudno. Zapłaciłem i za sukienkę. Po
C E N N I K O O L O S Z E f
cieszałem się ja k mogłem. Ostatecznie w Warszawie
dla „GŁOSU LUDU"
podaruję Wist. Niech wie, że mam gest.
W dn. 23 lipca br. rozpoczyna się
W tekście: Imm * i szp. do 100 mt
Wisia przyszła do mnie tego samego w sali Polskiej Y M C A w Warszawie
zi. 90—, 1 mm z 1 szp. od 101
200 mm zł 110.—, powyżej zl 130
dnia. Z uroczystą miną oznajmiłem, że Ogólnopolski
Eliminacyjny
Konkurs
Za
tekstem: i mm « 1 szp. do 100
kupiłem je j w prezencie sukienkę.
Muzyczny dla kandydatów do Między
zi 60 —, i mm * I szp od 101
Rozanielona otworzyła paczkę, ale narodowego Konkursu dla wykonaw
200
mm zi 15 —, powyżej zł 90.—
Dnia 16 lipca 1947 r. środa
Drobne: osob posz
rodź. za le
wyraz je j twarzy nie wróżył nic dobre ców muzycznych w Genewie. Ogólno
6.00 Sygn. czasu. 6.15 Dzień, porań. 7.00
słowo
zi. 20 —; handl. za jedno
Muz. popui. 7.15 Wlad. porań. 7.35 Muzyka.
go. Bez słowa wyszła, trzasnąwszy polski Konkurs Eliminacyjny trwać
wo
zl
25.—
;
poszukiwania
pracy
12.06 Wiad. popot. 12.35 Utwory wioloncz. w
drzwiami.
I stowo 7.1 10.—; zguby — za I sic
będzie od 23 do 27 lipca br. Wszyst
wyk. T. Goclawskiego. 13.10 And. w wyk.
zł
2
0
__
_
Dopiero nazajutrz przyjaciółka je j, kie' audycje dostępne są dla publicz
Zesp. Instrum. pod dyr. Zb. Szareckiego
15.00 Muz. tanecz. 16.00 Dzień, popot. 16.20
Nekrologii l mm x I szp. do 50 :
koleżanka biurowa, powiedziała mi, że ności.
Konkurs
ten,
organizowany Przyw ykliśm y uważać biały sztandar za symbol poddania się, za^znak klęski.
OH
_ tiurł
-____
„O
d łolzfit
taktu rln
do cwtnfnnli,,
symfonii” _
—
aud, ,slowno-muz.
zi. 60.—, Imm x I szp od 51 —100
W isia się śmiertelnie obraziła. Sukien przez Centralne Biuro Koncertowe, A le ta biel, która powiewa między ruinam i, biel świeżo w ypranej i rozwieszo
■" ” rzy głośniku. 16.45 Skrz. Techn. w
zt. 75.—, I mm x I szp od 101 —
oprać. inż. Cz. Klimczewskiego. 17,00 Na
ka była wąziutka, na szczupłą, smukłą obejmuje następujące dziedziny sztuki
mm zl 90 — powyżej zl 120—,
nej bielizny, oznacza zwycięstwo warszawskiej gospodyni nad zgliszczami i
muzycznej la li" . 17.45 Aud. dla młodz. 18.00
W numerach świątecznych I nledzleln.
panienkę ( Wisia waży przeszło 70 kg). muzycznej: śpiew, fortepian, skrzyp
Muz. poważna. 19.00 Aud. dla robotn. 19 10
dopłata 30 proc
Uważała, że ten prezent to tylko chęć ce, klarnet i trąbkę. Eliminacje prze opalonymi szkieletami kamienic. Na zeuwątrz — nic... W ypalona kamienica
„U naszych przyjaciół” — aud. słowno-muz.
I m cerminowy druk ogłoszeń
pośw. Bułgarii. 19.30 Aud. Chopinowska w
dokuczenia, wytknięcia je j nadmiernej prowadzi Jury w porozumieniu z M i wydaje się pusta i zamarła... A przecież zawieszone m d urwiskiem gruzów
wyk. St. Staniewicza. 20.20 „Wieczór sere
nie odpowiadamy
tuszy. Kazała przez przyjaciółkę po- nisterstwem Kultury i Sztuki. Zapisy okienko, przesłonięte fira n ką , mówi wyraźnie o osiadłym tu, odbudowującym
nad” . 20.40,,Toto” P. A. P. wesoła opowieść
Adres Redakcji > Administracji
radiowa. 21.00 Dzień, wlecz. 21.30 Muzyka.
uńedzieć, żebym sobie znalazł jakąś | przyjmuje i informacji udziela sekre- się życiu rodzinnym. Skrzętne ręce kobiece dbają o swój dom, jeśli nawet jest
Warszawa, ul. Smolna 12.
21.40 Popui. piosenki włoskie w wyk. W.
szczupłą, dla której sukienka będzie j tariat konkursu w Centralnym Biurze
Bregy. 21.55 „Zmierzch wodzów” W. Beren
ta. 22.10 Wiad. sport. 22.15 Aud. rozrywk.
pasowała. Znalazłem. Właśnie tę przy- Konecrtowym w Warszawie, ul. Z-go- on jeszcze »w zawieszeniu” , dbają o czystość nawet, gdy bieli się ona na tle
•00 Ostatnie wiad. 23.20 Muzyka poważna.
p y łu i aglisMca
jaciółkę. Waży 49 kg.
(*)
da l i , IU p.
B-i

mm

Rejestracja pozwoleń na prowadzenie wozów

Obwieszczenie Preiyienta i .sta

DO TRZECH RAZY S Z T U K A

Produkcji nie ma - lecz pieniądze są
Nowe metody d*r Srabienko

Dodatek do marynarki

Zawiódł zaufanie ' 1„ * /

producentów

M ilicjant ujawnił łapówkę razem z garbarnią

Km a

Konkurs muzyczny

Str. 7

Cudze chwalicie swego nie znacie
Szczecin — nowy ośrodek turystyczny
Województwo szczecińskie
posiada
szereg pięknych miejscowości uzd-rowis
kowyob i wypoczynkowych oraz diużą
ilość ciekawych terenów nadających się
dla ruchu turystycznego. Najważniej
szym z nich jest wyspa Woiyń, która
oprócz paru miejscowości wypoczynko
wych z Międzyzdrojami na czele, po
siada bardzo ciekawy teren, wycieczko
wo - turystyczny.

Poza tym takie miejscowości jak Pot
czyn Zdrój, Ustka czy Dziwna oraz
wspaniałe tereny kolo Czaplinka, śmiało
mogące rywalizować z najładniejszymi
okolicami Pojezierza Kaszubskiego, czy
mą z województwa szczecińskiego po
ważny ośrodek turystyczny.
Jedyną instytucją, która zajmuje się
rozwojem ruchu turystycznego na na
szych terenach, jest Polskie Biuro Pod-

Cl m o j q t u p e t !
Fakt, który kyłby śmieszny
gdyby me był symptomatyczny
Warsztaty rejonowe TOR w
Elblągu, dawniej Stacja PPT i
MR, otrzymały niedawno cieką wy list z zagranicy. Nadawcą by
ła firma niemiecka — Betriebs
mittel G. m. b. H, z Berlina, od
biorcą miała być firma O. Rose.
nowsk w Elblągu, utrzymująca
najprawdopodobniej przed wojną
stosunki handlowe z Berlinem.
Nie to zresztą jest ciekawe,

lecz treść listu. Berlińska firma upomina się bowiem o zaległe
sprzed wojny należności w wy
sokości 483,1 marek. Nie chodzi
o sumę, ani o jej wysokość, ale o
tupet i odwagę, jaką mają Niem
cy zwracając się po stare długi
przedwojenne, zapominając że to
raczej nam coś się od nich nale
ży.

NiE!LZ£ü3r,A iAB£U t.YG4AHYGfś
4 ty dzień ciągnienia !ll-ei Klasy

, 50-e Jubiieuszowei Loterii
Wygrana 500.000 zł na
(padła w Poznaniu).

29465 410 478 610 672 679 779 805 811 847
926 964 973 46136 279 319 462 506 636
680 762 784 803 887 982 47095 219 343
Wygrane po 100.000 zł na Nr Nr
356 435 492 515 524 535 736 742 775
8794 34524 36447 66318 72773
Wygrane po 20.000 zł na NrNr 3345 801 886 900 9l0 48010 034 072 086 292
7476 14776 16500 32338 42076 48053 334 501 559 744 780 807 871 872 881
49020 099 128 140 144 253 291 310 339
58841 69948 72764
341 460 474 589 591 667 793
Wygrane po 10.000 zł na NrNr 20152
50073 117 137 188 212 318 324 464
22041 23818 27916 30393 32437 32482 492 493 555 647 649 651 665 748 805
38752 42159 43295 43932 43944 48346 834 968 51008 014 149 153 156 182 202
51805 57,446 57447 61288 62336 62667 258 268 295 421 468 480 482 630 692
67842 72514
707 906 937 52015 153 246 491 531 636
Wygrane po 5.000 zł na NrNr 2314 696 761 789 833 872 927 981 53046 170
5796 8331 10626 11154 15375 15961 179 186 298 357 394 459 492 493 501
16535 16567 16649 17629 18411 19019 532 584 611 635 681 698 735 879 914
19122 22540 23278 24675 25364 28234 929 958 54044 075 082 088 135 203 231
295
.2395 32947 34721 34913 37274 294 323 365 395 431 433 505 533 565
37993 39059 42501 42946 45314 51037 772 882 933 976 996 55154 155 171 263
51351 52746 55051 60355 61626 65779 269 270 272 290 293 304 309 311 438 499
547 674 694 766 779 849 861 869 928
67209 70754 72216 72489 74013
56021 198 209 213 288 352 404 454 468
Wygrane pa 2.000 zł na NrNr 64 804 489 548 610 616 674 703 794 805 823
2086 2426 3675 4626 5219 7712 8498
374 890 57067 090 238 257 269 297 381
9045 9181 10977 11029 12252 13248
13592 14408 15575 155«) 16762 18002 396 492 511 621 670 689 698 770 783 784
18447 18646 19398 20480 20879 22164 387 996 58072 159 178 227 306 386 400
24538 25485 25507 26325 26897 27642 513 532 550 575 682 701 745 804 860
908 925 945 951 59011 025 027 172 257
29951 30343 30353 30358 30718 30759
263 36E> 479 521 587 616 663 740 761
31319 31605 32926 34433 34618 35444 893
35318 35327 35827 36086 36594 36704
60047 137 175 216 241 269 549 610
37060 37552 38123 38274 38557 38987
39035 39608 39892 41723 41744 42278 628 665 686 689 691 815 895 901 61160
42629 44242 46420 48120 49788 49812 229 281 292 330 392 507 575 636 654
50751 51030 52736 52812 52938 54242 933 970 62016 021 043 046 052 098 185
54684 55164 55386 56176 57012 57869 212 225 497 572 594 792 801 804 903 913
57937 58168 59181 59796 61063 61291 957 981 63027 040 157 166 375 570 633
61731 63121 63658 63968 36183 67054 670 676 779 798 834 840 847 928 985
67408 67572 68400 69289 39951 69685 64140 206 262 371 442 512 536 613 621
630 721 749 774 810 887 905 914 934
71881 72843
962 65059 115 246 300 358 366 421 651
Dalszy ciąg wygranych po 500 zł
661 678 831 873 66123 130 143 156 179
z 2-go dnia ciągnienia
278 359 395 705 826 959 67056 165 179
36105 156 215 285 296 512 527 551 633 234 279 341 369 465 475 519 522 548
673 921 953 983 37019 051 058 171 240 566 597 692 917 942 991 68032 035 167
314 437 561 581 591 616 631 685 762 336 386 407 419 580 696 754 770 776
768 772 773 990 38187 264 359 463 507 787 805 880 935 960 69018 045 160 227
515 595 644 669 731 735 837 936 959 241 300" 312 319 373 426 479 589 847
966 39020 070 091 113 119 122 154 157 70000
255 275 302 386 403 531 559 733 751
70001 007 136 177 214 225 262 316 406
864 933 945
464 511 543 742 767 779 794 823 935
40031 042 344 486 584 706 726 739 71035 038 118 230 242 327 479 547 635
803 922 979 996 41004 028 056 114 116 651 693 779 7Ö5 805 834 879 948 72015
128 190 225 310 502 531 588 606 640 086 132 146 154 355 418 445 475 518
676 760 845 946 961 42074 094 547 610 542 715 804 837 907 920 924 932
742 799 838 937 942 956 977 43039 122 987 73062 112 169 198 228 376 419 436
133 176 223 296 317 331 386 398 416 460 542 548 549 572 576 678 718 733
482 484 580 740 878 907 930 960 980 775 783 794 903 909 993 74024 089 097
44051 102 153 239 317 463 557 564 720 125 130 215 223 290 328 534 564 741
.845 951 45029 088 128 174 219 307 355 748 756 984
Nr

róży „Orbis“ , działające w ramach sze
roko zakrojonej, akcja Ministerstwa
Ziem Odzyskanych, które zleciło mu
przejmowanie wszelkich objektów tury
stycznych, zabezpieczanie mienia ponie
mieckiego i rozwinięcie szerokiej akcji,
mającej na cełu skerowanie na nasze te
reny wycieczek krajowych.
Akcja ta natrafia jednak na poważne
trudności. Prawie wszystkie miejscowo
ści uzdrowiskowe zostały działaniami
wojennymi dotkliwie zniszczone. Doimy
turystyczne, które w większości wyftedków również zostały zniszczone, uległy
jeszcze
dodatkowo
zdewastowani»»
przez szabrowników, których, niestety,
nie brak było w pierwszych miesiącach
po przejęciu tych terenów. „Orbis“ ogramcza się tytko do zabezpieczenia
tych obiektów, ponieważ kredyty na re
mont , zniszczonych domów nie są do
tąd przydzielane. Fakt ten wpływa ujem
me na rozwó) ruchu turystycznego.
Jedną z ^alszych przyczyn, hamują
cych ruch turystyczny u nas, są ciężkie
warunki komunikacyjne Np. na wyspę
Woiyń dostać się można tylko samocho
dem PKS, kursującym na trasie Szcze
cin — Świnoujście .— Międzyzdroje tył
ko dwa razy dziennie. Nieiepiej przedsta
wia się sprawa na innych odcinkach ko
munikacy jnych
„Orbis“ przeznaczył Szczecin na głów
ny punkt całego ruchu turystycznego,
mającego obiąć nasze województwo.
„Orbis" dąży do tego, aby każdy pod
różny, przed wyjazdem do wybranej
przez siebie miejscowości, zwiedził naj
pierw Szczecin i port.
Aby usprawńć turystykę i zapewne
przyjeżdżającemu gościowi choćby mi
nimum wykody, ..Orbis“ w najbliższym
już czasie przejmuje hotel ..Continen
tal“ , który po odpowiedimm remoncie
służyć będzie dla przyjmowania gości
przyieżdżaiących
indywidualnie, oraz
mniejszych wycieczek tak krajowych
jak i zagraneznych.
Fakt uzyskane tego hotelu nie roz
wiąże ■eszcze zagadmen’a pakwaterowa
nia wvc?ćczek masowych, które już w
niedługim czasie napłyną do naszego

F>rma Standard Electric Co. — pod Zarządem Państwowym
z siedzibą w Warszawie przy ul. Reitana 16 ogłasza:

PRZETARG NIEOGRANICZONY
na budowę budynku fabrycznego przy ul. Stępińskiej 26— 28
oraz przybudówki mieszkalnej do lokalu biurowego także.
Podkładki ofertowe z.a zwrotem kosztów w kwocie 1.600 zł
oraz szczegółowe informacje można otrzymać w biurze f;rmy
przy ul. Rejtana 16.
Oferty podpisane przez oferenta z dołączonym kwitem na
złożone w kasie firmy wadium w wysokości 1 proc. oferowa
nej sumy należy składać 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
ODLEWNIA ŻELIWA i METALI PÓŁSZLACHETNYCH

Wzmianka o przetargu
Urząd Wojewódzki Szczeciński — Wydział Komunikacyjny
zawiadamia, że ogłosił przetarg nieograniczony na budowę
drewnianego mostu objazdowego 85 m w świetle oraz roz
biórkę zniszczonej konstrukcji sklepionego mostu kamienne
go m 3 600 na rzece Prośnicy w m. Karino pow. Kołobrzeg.
Pełne ogłoszenie o przetargu umieszczone jest w Monitorze
Polskim.
Przetarg odbędzie się dnia 30 lipca 1947 r. o godz 10-tej w
Wydziale Komunikacyjnym w Szczecinie, W ały Chrobrego 4.
______
1636

Wzmianka o przetargu
Urząd Wojewódzki Szczeciński — Wydział Komunikacyjny
zawiadamia, że ógłosil przetarg nieograniczony na budowę wia
duktu żelbetonowego na dźwigarach żelaznych 10 m w świetle
nad torami kolejowymi na autostradzie pod Szczecinem.
Pełne ogłoszenie przetargu umieszczone jest w Monitorze
Polskim.
Przetarg odbędzie się dnia 28 lipca 1947 r. o godz. 10-tej w
Wydziale Komunikacyjnym w Szczecinie, Wały Chrobrego 4,
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Odra kolo Wrocławia

(O d naszego korespondenta z Krakowa)
Realizacja planu trzyletniego wymaga znacznego zwiększenia ilości
pracow ników
kw alifikow anych, co
znów stawia poważne zadania przed
szkolnictwem zawodowym. Według obliczeń w okresie pierwszego planu
gospodarczego będzie zapotrzebowanie
na 1.661.400 nowych pracowników.
Przygotowaniem tej ogromnej ilości
kw alifikow anych pracow ników
zaj
m ują się szkoły zawodowe, zakłady
przemysłowe, rzemieślnicze oraz inne
ośrodki życia gospodarczego.
.
Specyficzna stru ktu ra gospodarcza
województwa krakowskiego wymaga
zatrudnienia dużej ilości młodzieży
cbłopskiej w zawodach nierolniczych
W ch w ili obecnej w woj. krakow 
skim znajduje się 201 szkół zawodo
wych, liczących 25.900 uczniów. Trzyle trii pian przew iduje zwiększenie licz
by szkól do 302, a ilości uczniów do
52 tys. W br. ze szkół zawodowych

Zarząd Miejski w Gdańsku ogłasza przetarg ,nieograniczony
na wykonani© remontu kotła kornalijskiego, leżącego, typu
okrętowego nr. 693, w Powszechnym Szpitalu Miejskim
w Gdańsku, przy ul. Nowy Świat 4.
Przetarg odbędzie się dnia 28 lipca br. o godz. 11 w W y
dziale Technicznym Zarządu Miejskiego w Gdańsku przy ulicy
3-go M aja 9, pokój 303, gdzie oferenci mogą otrzymać bliższe
informacje, ślepe kosztorysy i wzory ofert oraz warunki ogól
ne i techniczne wykonywania robót, w godz. 9 do 13 od dnia
16 lipca bież. roku.
Oferty należy składać do godz. 10.30 w ctniu przetargu
w pokoju 310.
Wadium stanowi 2°/» oferty.
Zarząd Miejski zastrzega sobie prawo wyboru oferenta, bez
względu na wysokość oferty, podziału robót między kibku ofe
rentów, a także uznanie, że przetarg nie dał wyniku dodatniego.
1611
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Dalszy ciąg wygranych po 500 zł podany będzie jutro

miasta. W związku z tym czynione są
odpowiednie starania o przejęcie lub wy
dzierżawienie jakiegokolwiek większego
gmachu, który by móg! temu celowi słu
żyć. Poza tym wobec mającego nieba
wem nastąpić otwarcia linii komunukącyjtnej pomiędzy Szwecją a Polską
przez Szczecin, „Orbis“ zamierza prze
ląc jeden z hoteli w Świnoujściu dla
ruchu turystycznego, jaki niewątpwe
rozwinie się po otwarć,u tej linii. Oprócz
tego w krótkim już czasie uruchom ony
zostanie hoteł - schronisko w M ędzyzdrojach , ewentualnie w Ustroniu. Ce
ny kalkulowane będą konkurencyjnie.
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Dworska
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Pod fachowym kierownictwem wykonywa odlewy wszelkiego rodzaju
ODLEWY żeliwne części maszyn, samochodowe, motocyklowe i Inne.
ODLEWY z brązu cynowego, fosforowego, glinowego, ołowiowego
i manganowego.
ODLEWY z mosiądzu, glinu, cynku i innych metali.
ODLEWY stopów łożyskowych i lutowe z gwarancją analizy.
SPECJALNOŚĆ — Części silników spalinowych, bloki, tłoki i gilzy
żeliwne
Zamówienia wykonywamy w terminach umówionych.
Przyjmujemy zamówienia z modeli i szablonów dostarczonych oraz
rysunków lub okazów.
1625

Firma Standard Eelectnc Co.
pod Zarządem Państwowym
ogłasza przetarg ' nieograniczony ria roboty instalacji światła,
siły, sygnalizacji i telefonów w budynku przy ul. Stępińskiej
26—28 po dawnej fabryce Horkiewicza wraz z dobudowaną
ylną częścią mieszkalną i Ill-im piętrem części frontowej.
Bliższe informacje i kosztorysy można otrzymać za zwro
tem kosztów w wys. zt 850.— w s:edzfbie firmy przy ul. Rej
tana 16.
Oferty podpisane przez oferenta z dołączonym kwitem na
złożone w kasie firmy przy ul. Rejtana 16 wadium w wys. 1
proc. oferowanej sumy należ $ składać w zalakowanych ko
pertach w terminie do dnia 21 lipca 1947 r. do godz. 11.30.
Otwarcie ofert nastąp1 tegoż dnia o godz, 12.00.
Firma zastrzega sob'e prawo dowolnego wyboru oferenta
beż względu na wysokość oferowanej sumy kosztorysu, wy
łączenie niektórych robót, dostarczenie materiałów jak rów
nież unieważnienie przetargu bez podania przyczyn oraz wy
płacania jakichkolwiek odszkodowań.
1597

woj.
krakowskiego w yjdzie około
2.150 absolwentów. W roku szkolnym
1949/50 ma ukończyć naukę 12.300
uczniów.
Wśród typów
szkół
zawodowych
największą ilość stanowią szkoły prze
m yślowe: 49 jest męskich i 25 żeń
skich. Drugie miejsce zajm uje szkol
nictw o gospodarstwa wiejskiego, k tó 
rego rozwój nastąpi) dopiero po w o j
nie.
<aa
Poważną grupę stanowią szkoły
handlowe, spółdzielcze i adm inistra
w J1,
liczbie
Również szkolmcszkolnici cyjne
, yjne w
*e 45. Również
s tw o g °sP°darcze' hotelarskie, artystyczne i sanitarne jest dość poważnie
reprezentowane. Szkół średnich zawo
’ dowych na obszarze woj. krakow skie
go jest 96, oprócz 70 kursów prowa
dzonych stale.
Ostatnio silnie rozwinęło się do
kształcanie zawodowe dorosłych na
kursach, z równoległym odbywaniem
p ra k ty k i zawodowej. Składanie egza
m inów odbywa się przy komisjach
lub szkołach zawodowych. Istnieje po
za tym w iele możliwości dokształca
nia się na kursach zw ykłych, odczy
tach, pokazach, wystawach itp .
Szkolnictwo zawodowe, chociaż s il
nie rozw inięte na terenie w oj. krakow
skiego, aby mogło spełnić zadanie w
ramach planu odbudowy k ra ju , w in 
no uzyskać polepszenie w arunków ma
terialnych. Głównie chodzi tu o po
większenie ilości pcmocy naukowych,
sprzętów szkolnych, ,a zwłaszcza roz
budowanie pracowni 1 warsztatów.
Jednocześnie w zw iązku z tym stoi
zagadnienie zapewnienia młodzieży
szkolnej opieki i pomocy. W realizo
w aniu planu gospodarczego na tere
nie szkół, przew idziany został żyw y
udział czynnika społecznego. Przy ka
żdej szkole zawodowej istnieje Rada
Opiekuńcza, w skład któ re j wchodzą:
delegaci z kół gospodarczych i zawo
dowych, zainteresowanych w istnie
n iu szkoły. Zadaniem Ritdy Opiekuń
czej, m. inn. jest
dbanie o. rozwój
szkoły, a zwałszcza dostosowanie je j
do potrzeb określonego działu życia
gospodarczego. To zadanie jest o ty 
le ważne, że ty lk o w ścisłym oparciu
o życie gospodarcze spełni szkoła za
wodowa swoje zadanie. Z tego więc
względu pożądane jest, aby ja k n a j
szersze kręgi społeczne okazały za
interesowanie
szkołą.
Absolwenci

szkół zawodowych staną się na pewI no tym czynnikiem, k tó ry poważnie
I przyczyni się do w ypełnienia narodowego planu gospodarczego.
K . N.

Z miast i wsi
ZEMSTA GESTAJPOWKI
Przed wojną jedną z najbogatszych
kobiet w Bydgoszczy była Niemka,
Charlotta Sonnenberg, właścicielka
hurtowni zbożowej na Czyżkówku.
Przed samym wybuchem wojny na
zarządzenie władz polskich konfisko
wano samochody niemieckie, m. Inn.
Marian Deliński skonfiskował samo
chód Sonnenberg. Natychmiast po
wkroczeniu Niemców, ta zadcnuncjowała go przed gestapo, gdzie został
okrutnie skatowany. Sonnenberg sta
ła się nader czynną gestapówką, która
wielu Polaków wydała na męki. Obecnie stanęła przed sądem, który
skazał ją na karę śmierci.
JEDNOŚĆ D Z IA Ł A N IA
N A O D C IN K U W IE JS K IM
W Katowicach odbyło się wspólne
zebranie kół PPR i PPS przy Woj.
Zw. Samopomocy Chłopskiej.
SKUTKI UPRAWIANIA LICHWY
Kontrolerzy Komisji Specjalnej za
mknęli 'w Częstochowie 5 sklepów za
systematyczne uprawianie lichwy.
HAN DEL PRZY DRZW IA CH
ZA M K N IĘ T Y C H
Szereg kupców łódzkich uznał za
wskazane raczej zamknąć sklepy, niż
zadowolić się godziwym zarobkiem.
Jak się jednak okazało, prowadzili
oni nadal handel, ale „od tyłu“ dla
wtajemniczonych. Kontrola „sklepów
zamkniętych“ w Zgierzu przyniosła
15 protokółów.
Gdańska Fabryka Obrabiarek,
Gdańsk, Bakowa 35 — 38 zattudni
od zaraz FREZERÓW, TOKARZY,
SZLIFIERZY i ŚLUSARZY. Zgło
szenia przyjmuje Biuro Personalne
w godz. od 7 do 15.30.
1639

Przetarg nieograniczony
Miejskie Zakłady Komunikacyjne w Warszawie ogłaszają
przetarg nieograniczony na dostawę:
100.000 ramek do biletów miesięcznych tramwajowych, wy
konanych z blachy aluminiowej lub cynkowej, grub. 0.6 mm,
wymiar ramki 56 X 100 mm w/g wzoru MZK, który jest do
obejrzenia w Wydziale Zasobów,.ul. Młynarska 2, w godzinach
urzędowania.
Oferty w zapieczętowanych kopertach z napisem „Przetrag
na ramki do biletów“ należy składać w Sekretariacie MZK
w skrzynce dla ofert przetargowych do dnia 26.VII.47 r. do
godz. 7.30.
- ■
4
Otwarcie ofert nastąpi w tymże dniu o godz. 8-ej.
Warunki szczegółowe oraz podkładki przetargowe można
otrzymać w Wydziale Zasobów MZK.
1634

O B W IE S ZC ZE N IE o LIC YTA C JI
Ministerstwo Ziem Odzyskanych (Departament Likwida
cyjny) podaje do wiadomości, iż w dniach 17, 18, 19 lipca
1947 r. w lokalu sklepowym przy ul. Krakowskie Przedmieście
Nr 16/18 odbędzie się publiczna licytacja kryształów, porcela
ny, dywanów, futer, ubrań gotowych, teksty! ii itp.
Początek licytacji w wyżej podanych dniach o godz. 10-tej,
zakończenie o godż. 16-tej.
1627

W YDZIAŁ I CYWILNY SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE ogła
sza, że wpłynął do tegoż Sądu pozew
STRUZIKA
STEFANA
przeciwko
STRUZIK STEFANII o rozwód oraz
że dla że dla nieznanej z miejsca poby
t u STEFANII STRUZIK został wyzna
czony kurator w osobie adwokata Wła
dysława Szymańskiego, zam. w War
szawie przy ul. Kopińskiej 34 Nr aktu
I.2.C.975/47.
1628
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OGŁOSZENIA
DROBNE
SPÓ ŁD ZIELN IA Pracy Zespól 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
i
konserwacja
dźwigów
elektrycznych
osobowych,
towarowych. Przyjmowanie zamówień
do godz. 18 — Grzybowska 80
1605

BRYLANTY - biżuteria — złoto —
srebro — zegarki. — Kupno — Sprze
daż Nowy Świat 48. Nowak.
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Tu spędzał dzieciństwo Puszkin...
(O d własnego korespondenta)
Z Leningradu do Puszkino szosa pro fer — ieningradczyk wskazuje ręką w
wadzi wzdłuż sławnego południka puł- ich kierunku i tłumaczy: „Na tych wzgó
kowskiego. Samcehód mknie po asfalcie rzach byli Niemcy i ostrzeliwali nasze
miasto huraganowym ogniem ciężkich
dział“ . U stóp wzgórzy znajdowało się
przed wojną słynne pułkowskie obser
watorium
astronomiczne,
radziecki
Greenwich. Dziś nie pozostało zeń śla
du. Ale nasz szofer z głęboką wiarą oświadcza:
„Odbudujemy
obserwato riiim “ .
Droga
skręca nai lewo — jesteśmy
już na terenie «kupowanym przez Niem
ców, w czasie blokady. Szofer znów po
kazuje: „Tu, po bokach drogi, były kie
dyś duże piękne wsie“ . Daremnie szu
kamy ich wzrokiem: wszsytko Zarosło
trawą. Ludzie latami budowali, orali i żę
Hitlerowscy
prostej jak strzała drogi, biegnącej 2 ii, radowali się i smucili.
południa na północ. Na horyzoncie za najeźdźcy stratowali mozolny trud ludz
rysowują się niewysokie wzgórza. Szo ki i obrócili wszystko w perzynę.
Te refleksje to jakby wstęp do wido
ków, które przed nami
odsłoni sama
miejscowość Puszkino. Nazwa zestala
nadana tej miejscowości 10 lat temu, w
setną rocznicę śmierci genialnego poety
rosyjskiego. W historii znana jest jako
Carskoje Sielo łub Dietskoje Sieto. l u
spędził swą młodość autor Eugeniusza
Oniegina. Tu była letnia rezydencja ca
rów. Tu był siynny pałac Katarzyny
OLIWA NIE ZAWSZE WYPŁYNIE Wielkiej, który przez dziesiątki łat ścią
podziwiających ten
NA WIERZCH. Z wody i oliwy można gał przybyszów,
otrzymać stałą mieszaninę przez umiesz wspaniały zabytek architektoniczny.
czen'e w naczyniu kawałka kryształu
Dziś widok pałacu budzi uczucia po
kwarcu, przez który przechodzi prąd e- dobne do tych, jakich doznaje archeo
lektryczny. Wytworzone niesłyszalne wy log, odnajdujący wykopaliska. Odgadu
sokiej częstotliwości fale dźwiękowe je przepych pałaców* z pozostałych gru
stwarzają z wody i oliwy stałą mieszani zów i ruin. Pałac Katarzyny w Puszki
nę. Zamiast kryształu kwar-u uczeni, za nie — to ruiny świadczące o dawnej
czynają stosować teraz specjalne naczy świetności. W czasie wojny znajdował
nie, zbudowane z elastycznego materia się tam sztab dowództwa niemieckiego.
łu, który łatwo' przenosi wibracje wyso Systematycznie grabili nowocześni zme
kiej częstotliwości.
chanizowani Hunnowie bezcene skarby
WŁASNY BRAT PRAGNIE KONKU kultury i sztuki nagromadzone przez
ROWAĆ Z PROF. PICCARDEM. Au wieki w pałacu. Na jednym z fragmen
gust Piccard, który wsławił się przed tów złoconego plafonu widzieliśmy na
wojną swoimi lotami do stratosfery, prze pis: „Oberst Deyle“ . Niemieckiemu żoł
rzucił się obecnie na badanie dna mor- dakowi spodobał się plafon: kazai go
sk'‘ego, przygotowując wyprawę na trzy więc z-erwać i przewieźć do siebie. Tak
kilometry w głąb oceanu. Zamiłowanie „opiekowali sig“ kulturą hitlerowcy. Ta
do badań stratosfery przejął po nim jego ki los gotowali oni całej kulturze euro
brat, Jan, profesor fizyki w Szwajcarii. pejskiej.
Pragnie się on wznieść na wysokość
Pożar zniszczył to, czego nie zdąży
30,5 km (dotychczasowy rekord świato li zdemolować lub wywieźć
grabieżcy
wy wynosi 22 km) Do tego celu przy niemieccy. Aie faszyści nie chcieli zo gotowuje 100 balonów, każdy 17,5 m stawić nawet murów. Na parterze pała
średnicy, mających unieść aluminiową cu podłożyli jedenaście bomb lotniczych,
gondolę wagi 181 kg. Jan Piccard już wagi od jednej do trzech ton, połączo
przed wojną wzn;ósł się na 18,2 km.
nych 2 « sobą lontem. Koniec lontu by!

Państwowa Centrala Handlowa w Warszawie ul. Piusa XI Nr 66
Ogłasza Przetarg nieograniczony na wykonanie instalacji wo
dociągowo-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania w budyn
kach mieszkalnych P-G-H. przy ul. Puławskiej 1 i Chocitnskiej 39.
" , ,
.. ' „. ",
Bliższe informacje można otrzymać w P.G.H. Dział inwestyczno-budowlany, ul. Piusa XI Nr 66, III piętro, gdzie rów
nież można otrzymać podkłs dki ofertowe.
Oferty w podwójnych zalakowanych kopertach, bez zna
ków firmy z napisem: „Oferta na wykonanie instalacji wodo
ciągowo-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania w Warsza
wie ul. Puławska I i Chocimska 39“ . Na'eży składać do dnia
25 lipca 1947 r. ul. Piusa XI 66 lii piętro Dział inwestycyjnobudowlany do godz. 12, o której to godzinie nastąpi otwarcie
ofert. Do oferty należy dołączyć:
a. Pokwitowanie kasy Dyrekcji P.C.H. na wpłacone wa
dium przetargowego w wysokości 4% sumy
ofertowej
względnie dowód zwolnienia od obowiązku złożenia
wadium.
b. Odpis świadectwa przemysłowego upoważniającego do
wykonania robót.
Dyrekcja Państwowej Centrali Handlowej zastrzega sobie
prawo dowolnego wyboru oferenta, bez względu na sumę prze
targu, oraz prawo uznania że przetarg nie dał wyniku, jak
również prawo umniejszenia bib zwiększenia wykonia robót.
1640

RICHARD W RIGHT

przywiązany do jednej z porzuconych
rzeźb. Hitlerowcy liczyli na właściwy
ludziom radzieckim szacunek dla dziel
sztuki: kiedy żołnierze radzieccy rzucą
się, by uratować rzeźbę,, wszystko w y
leci w powietrze.. Ale hitlerowcy przeli
czyli się. Bomby zostaiy zawczasu
przeniesione przez saperów radzieckich
na teren parku i tam unieszkodliwione.
W ten sposób ocalały przynajmniej mo
ryI oto w tych rnurach odbywa się dziś
żmudna i twórcza praca.
Z dawnych
bunkrów niemieckich, z pobliskich wio
sek j lasów, z parku zbiera się i składa
odłamek do odłamka
ocalałe resztki
wnętrz, kominków i rzeźb, kolumn i me
bli. Pałac będzie odrestaurowany i w ró
ci do dawnej świetności. Dziś wciąż
jest jeszcze niemym oskarżeniem, świa
dectwem barbarzyństwa faszystowskie
go.

Teraz Wnętrze pałacu przypomina ogromny warsztat, w którym kilkanaście
osób pracuje nad zrekonstruowaniem po
przedniego wyglądu. Trudno sobie wyo
brazić ogrom roboty, czekającej na pra
cowników. Ale kiedy słuchamy wyjaś-

Centrala Zbytu Przemysłu Mineralnego oglaszą przetarg
pisemny na sprzedaż 2 (dwóch) wraków samochodowych:
1. Ciągnik marki „M iag“
2. Samochód ciężarowy marki „B.M.W .“.
Przetarg odbędzie się dnia 17 lipca br. o godz. 10 rano
w biurze n/składu przy ul. Wolskiej 103, gdzie nastąpi otwarcie
ofert.
W raki wozów można oglądać codziennie od 9 do 14 godz.
Informacji z przyjmowaniem ofert udziela referat Tran
sportowy Centrali przy ul. Zielnej 49.
1629
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OB. CYMKCWSKI — SASKA KĘPA.
— W 1945 r. zawarliście z gospodarzem
domu uszkodzonego w okresie wojny umowę, że w zamian za przeprowadzony
na swój koszt remont trzyizbowego, wy
palanego mieszkania, będziecie zwolnieni
na przeciąg 3 lat z opfaty komornego.
Obecnie — nowy nabywca nieruchomo
ści, nie uznając umowy, zawartej przez
jego poprzednika, wystąpił do sądu i w
drugiej instancji uzyskał przychylny dlań
wyrok — nakazujący eksmisję.
Wskutek zaniedbania formalności praw
nych naraziliście się na wielką stratę.
Nowy właściciel domu nie jest związany

„Zaporożslctl“ w Donbasie odbudowuje się.
Na zdjęciu: widok ogólny elektrowni.

Za pałacem rozciąga się stary park.
Wśród stuletnich drzew błądzi! ongiś
młody Puszkin. Może tu w jego niespo
kojnej duszy rodziły się czarujące wier
sze.
S. Kerner

Ogłoszenie o p rz e ta rg u

umowami swego poprzednika, o :łe nie
były one zawierane na piśmie i opatrzone
datą urzędowo poświadczoną. Po uzyska
niu pisemnej zgody gospodarza na prze
prowadzenie remontu należało zwrócić
s‘ę do Inspekcji Budowlanej o określenie
stopnia zniszczenia mieszkania. Po doko
naniu remontu mogliście uzyskać prawo
na użytkowanie go, a ponadto od Wy
działu Kwaterunkowego — wyłączenie
wyremontowanego lokalu spod gospodar
ki publicznej lokalami (tzw. wyłączenie).
W chwili obecnej możecie jedynie żą
dać od b. gospodarza lokalu odszkodo wanta z powodu niewykonania umowy.
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XXII Mistrzostwa Lekkoatletyczne
rokujq dobre horoskopy na przyszłość
X X II lekkoatletyczne męskie mistrzo
stwa Polski mamy już za sobą. Wpraw
dzie n;e przyniosły one żadnych nowych
rekordów polskich i pod wzg.ędem wy
ników nie stały na specjalnie wysok.m
poziome — jednak
refleksje ,,-pomistrzowskie“ są raczej, optymistyczne.
Impreza byłą ¿Organizowana doskonałe
i w głównej mierze było to zasługą pre
zesa WOZLA, dyr. Askanaza, który na

p o

1 owe

«

s p o r c ie

A

SZEREG MIAST AMERYKAŃSKICH
zelżyło Z w Liz ko w ! Lekkoatetycznemu ofertę r«a przeprowadzenie ostatecznych
eliminacji lekkoatletycznych przed olim
piadą. Związek przyjął ofertę Chicago,
które zaofiarowało 60 tys. dolarów za
przywilej oglądania eliminacji.
ZNANY MARATOŃCZYK
FIŃSKI,
M IKK HIETANEN wygnał w Filtachbur
gu bieg na 15 mil (ok. 24.150 km) przed
swym rodakiem Vaino Buinonetn
Oiie
Manninenem z Bostonu. Zwycięzca uzy
skał czas 1:28:30,5 godz.

temat mistrzostw wypawiada się nastę
pująco:
„Z mistrzostw jestem b. zadowolony.
Cieszy mnie liczne obesłanie zawodów
przez młodych zawodników, co stanowi
dobrą .prognozę i nadzieję na przyszłość.
Doskonale bowiem zdajemy sobie spra
wę, że na Olimpiadę londyńską w 1948
r. będziemy w stenie zaledwie wysłać kil
ka kobiet i może 2 — 3 mężczyzn.
Poważniej możemy myśleć dopero o
Olimpiadzie 1952 r. i dlatego cieszy
mnie, że mamy sporo młodych utałento
wanych zawodników. Dowodem tego
by i np. bieg na 5.000 m, gdzie do 4 km
widzieliśmy biegnącą całą zwartą gru
pę. Długodystansowcy nasi mają duże
niewyzyskane możliwości przed sotbą.
Podobnie jest z Buhłem i Nowakiem, b.
młodymi zawodnikami.
Specjalnie muszę podkreślić wzorowe
zachowanie się uczestników mistrzostw.
Cieszy mnie również bardizo liczny udział w mistrzostwach klubów robotni
czych i związkowych, których wyniki
dają gwarancję, że urna sowi enie lekkiej
atletyki w kraju jest na dobrej drodze.
Obecme czeka nas w sierpniu w War
szawie piękna impreza: tró¡mecz Warsza
wa — Kraków — Poznań, a w ostat
nich dniach sierpnia mecz lekkoalietycz
ny Warszawa — Praga, :,
Sezon obecny na pewwl. prawdziwie

ZWYCIĘSTWO JOHNA KELLY POD
CZAS REGAT W HENLEY przyjęto w
Ameryce z wielkim entuzjazmem. KeHy
jest synem mistrza olimpijskiego w je
dynkach z olimpkid w Antwerpii i Pary „ruszy“ „królowe sportów“ , "kiióra po
żu. Jako mistrza olimpijskiego, Anglicy niosła tak poważne straty podczas w o j
nie dopuścili wówczas Kelly‘egodo regat ny i okupacji“ .
w Henley, gdyż był on murarzem, a w
regatach mogli startować wówczas ty l
ko zawodnicy z cenzusem. Toteż KeHy
senior za cel życ'a postawił sobie zwy
Zygimmtowskiej, koło pomnika Zwycię- j cięstwo syna w tych regatach i przygo
stwa. Trasa przejazdu kolarzy: Targo to wy wał go starannie od najmłodszych
wa, Zieleniecka; most Poniatowskiego, łat.
AL 3 Maja, Nowy Świat, Pi. 3 Krzyży,
JOE LOUIS, który przyjechał do Chi
Al. Stalina, Bagatela, Pi. Unii Lubel cago, celem zobaczenia mistrzowskiej
skiej, Puławska, Rakowiecka i AL Nie walki między Zale-Zatewsklm i Rocky
podległości. Start do biegu i bieg odbę GrazLano, przepowiada zwycięstwo Za
dzie się na zamkniętej trasie w Al, Nie lewskiego w pierwszych 6 rundach.
podległości.
Zakłady stoją: 8:5 dla Zalewskiego.
Bieg kolarski na 50 km dla juniorów
17 BM. ODLECI SAMOLOTEM 9
do łat 18. Start i trasa przejazdu hono MISTRZÓW
LEKKOATLETYCZNYCH
rowego ta sama, co seniorów.
AMERYKI NA TOURNEE PO EURO
Dla zwycięzców przewidziane są licz PIE. Zespół amerykański poza występa
—
Dlaczego w pańskim akwa
na nagrody.
mi w Pradze, Atenach i Wiedniu zamie
rium
pływają marchewki zamiast
Zgłoszenia przyjmuje Referat Sporto rza również startować w pierwszych rybek? r
wy Rady Związków Zawodowych, ni. dniach sierpnia w Warszawie. W skład
—
Widzi pan, ja jestem jaro
Nowy Zjazd 1, (5 piętro, pok. nr 510), ekipy wchodzi m. in. fenomenalny plot
karz Harrison Dillard oraz skoczek szem!...
do dnia 19 bm.
Steeie.
rys, Jan Lenica 1

Warszawskie imprezy sportowe
w Ś w ię to O d r o d z e n ia
W dniu 22 lipca br. — w rocznicę po
wstania PKWN — Rada Związków Za
wodowych tn. st. Warszawy organizuje
dla ludzi pracy, zrzeszonych w związ
kach zawodowych następujące imprezy
sportowe:
Bieg uliczny dla członków związków
zawodowych, zrzeszonych i niezrzeszonych w klubach sportowych. Bieg odbę
dzie się na trasie: rondo Waszyngtona
— most Poniatowskiego, a!. 3 Maja, No
wy Świat, Krakowskie Przedmieście, pi.
Zwycięstwa. Start do biegu nastąpi o
godzinie 10 na rondzie Waszyngtona.
Bieg kolarski na 100 km dla zawód ntków. licencjonowanych, członków związ
ków zawodowych.
Start honorowy o
godz., 11 przy zbiegu ulic Targowej i

,

SYKAMERYK!
PRZEKUAD

Użył niewłaściwego tonu, trzeba uważać.
Zwalczył gniew, który'-go znów ponosił. Dość
miał kłopotów, po co się jeszcze spierać z ma
tką?
— Dostałeś dobrą pracę — mówiła dalej —
pracuj, zatrzymaj miejsce, staraj się być czło
wiekiem. Zechcesz się kiedyś ożenić i założyć
rodzinę. Udało ci się. Zawsze mówiłeś, że nie
masz szczęścia. Widzisz, myliłeś się.
Usłyszał, że się poruszyła, wywnioskował s
tego, że jest ubrana i wolno mu się odwrócić.
Chwycił walizkę i postawił przy drzwiach, po
tem stanął w oknie, patrząc na białopióry śnieg.
— Bigger, co tobie?
Zatrząsł się.
— Nic — powiedział, rozmyślając, co je j sie
może wydawać nienormalne — nic, nudzisz
mnie, to wszystko, — zakonkludował, sądząc,
że jeśli nawet powiedział za dużo, to teraz czas
naprawić omyłki. Myślał tylko, jak właściwie
dźwięczą jego słowa? Czy to nich tego ranka
różnił się od zwykłego tonu jego głosu? Czy od
czasu, kiedy zabił Mary, coś się w nim odmie
niło? Czy po jego ruchach można było poznać,
że zrobił coś złego? Matka potrząsnęła głową

nień, których udziela nam z przejęciem
główny kustosz pałacu, Gładkowa, nie
wątpimy ani na chwilę, że paiac będzie
odbudowany. Na razie leżą na dziesiąt
kach ponumerowanych półek posegrego
wane tysiące fragmentów rzeźb i zło
ceń, stiuków i marmurów. To funda
ment' przyszłej rekonstrukcji.
Gładkowa rozpoczęła swą pracę w
sierpniu 1944 roku, niemal nazajutrz po
wyzwoleniu Puszkina. Opowiada
ona
nie tylko o swej pracy konserwatorskiej.
Dreszcz zgrozy przechodzi słuchacza, kie
ciy wskazuje na małe okienko piwniczne
w prawym skrzydle pałacu. Tam znajdo
wały się lochy gestapo, a tuż obok ok
na na małym placyku było miejsce kaź
ni. Tam ginęli z rąk oprawców hitierow
skich partyzanci radzieccy za wolność
ojczyzny, za sprawiedliwość i pokój na
zemi.

KYAK

i skryła się za kotarę, by przygotować śniada
nie. Posłyszał ziewnięcie — i zobaczył Werę, któ
ra uśmiechała się do niego, wsparta na łokciu.
— Dostałeś pracę?
— Yah.
— Ile?
. — Ach, Wera, zapytaj ma . Wszystko już jej
opowiedziałem.
— Nareszcie, Bigger pracuje — zanuciła We
ra.
— Zamknij się — powiedział.
■
— Daj mu pokój, Wera — powiedziała ma
tka.
— A o co chodzi?
— A o co mu zawsze chodzi? — powtórzyła
za nią matka.
— Och, Bigger! — powiedziała z tkliw ą w y
mówką Wera.
— Nie dogadasz się z nim. Nie powie ani je
dnego słowa do rzeczy.
— Odwróć się, żebym się mogła ubrać — po
wiedziała Wera.
W yjrzał oknem. Usłyszał, że ktoś powiedział
„Ach“ — i domyślił się, że to Buddy wstaje.
— Buddy, odwróć się — powiedziała Wera.

— Okej.
Bigger usłyszał, jak siostra pospiesznie wdzie
wa suknię.
— Już możecie patrzyć.
Zobaczył Buddego, jak siedział w łóżku prze
cierając oczy. Wera siedziała na brzeżku krze
sła, trzymając na drugim obutą stopę i wiążąc
sznurowadła. Zapatrzył się bezmyślnie w jsj
stronę. Najchętniej rozbił by teraz sufit i przez
dach uciekł z tego pokoju — na zawsze.
— Czego się gapisz? — spytała Wera.
— Hę? — spytał Bigger zdumiony, pairząc
na jej nadąsane wargi. Potem zrozumiał inten
cję i pokazał jej język. Poskoczyła rozdrażnio
na i rzuciła w niego drugim pantoflem. Pan
tofel żeglował powietrzem, aż wylądował na
oknie, tłukąc szybę.
— Powiedziałam, żebyś się nie gapił — krzy
knęła Wera.
Wstał, oczy mu się zaczerwieniły z gniewu.
— Szkoda, żeś nie trafiła — powiedział.
— Ty, Wera — krzyknęła matka.
— Ma, niech on się tak na mnie nie patrzy.
— błagała Wera.
—Ależ n ikt na nią nawet nie spojrzał — po
wiedział Bigger.
— Zaglądałeś mi pod spódnicę, kiedy wiąza
łam sznurowadła.
— Szkoda, żeś mnie nie uderzyła — powtó
rzył swoje.
— Nie jestem psem.
—- Wera, idź do kuchni i tam się ubierz -—
powiedziała matka.
— Traktuje mnie, jak psa! — jęknęła Wera
i ukrywszy twarz w dłoniach poszła za ko
tarę.
— Słuchaj chłopie — powiedział Buddy —

Zakłady Graf i o m « Spółdzielni W>daw niczej „K S IĄ Ż K A “ , Warszawa, Smól na 12.

Chciałem na ciebie czekać wieczorem, ale o
trzeciej musiałem iść spać. Zresztą tak mi sig
chciało spać, ae oczu nie mogłem utrzymać
otwartych.
— Ależ wróciłem wcześniej — powiedział
Bigger.
— Gdzie tam, nie spałem przecież.
— Przecież wiem, kiedy wróciłem.
Popatrzyli na siebie w milczeniu.
— Okej — rzekł Buddy.
Bigger czuł się nieswojo. Nie szło mu.
— Dostałeś pracę? — spytał Buddv.
— Tak.
— Będziesz jeździł?
— Tak.
— Jaka marka?
— Buick.
— Czy weźmiesz mnie czasem z sobą?
• —Oczywiście, jak się z nimi załatwię
Poweselał, uwielbienie brata zawsze •
!
nakowo pochlebiało.
— Hi, to by m i się podobało.
— Nie trudno o to.
— Znajdź m i coś podobnego.
— Znajdę, byłem miał trochę czas1— Masz papierosa?
— Yah?
Chwilę milczeli, paląc. Bigger rozmyślał o
kotle. Czy się aby Mary spaliła? Spojrzał na
zegarek, była siódma. Czy lepiej będzie iść, nie
czekając śniadania? A jeśli zostawił tam coś,
co ich naprowadzi na myśl, że Mary nie żyje?
Ale jeśli, jak mówiła pani Dalton, sypiają w
niedzielę dłużej, to nie przyjdzie im do głowy
niepokoić się o nią.
(C. d. n.)

