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KAPITAŁ AMERYKAŃSKI WYCIĄGA RĘCE
po kopalnie Zagłębia Ruhry CHLEB JUZ STANIAŁ

Żadnego zagadnienia g o s p o d a rc z e g o
nie rozpatrzono na konferencji paryskiej
PARYŻ, 16.7. (P A P ). — Oma
wiaijąc wyri?ki obrad konferencji
pryskiej dziennik „Franc Tireur“
podkreśla, że mogą one wywołać
nieporozumienie pomiędzy wielki
mi mocarstwami w sprawie Za głębia Ruhry. „Nie jest już ta 
jemnicą — pisze „Franc Tireur“
—* że kapitał amerykański popie
rany przez rząd St, Zjednoczo
nych dąży do opanowania okrę
gu przemysłowego Zagłębia Ruh
ry i wyciągnięcia z niego najwięk
szych możliwie dochodów, ale
również: W. Brytania pragnęłaby
śóbie zapewnić kontrolę Zagłę bia Ruhry i eksploatację tego obśzarii znajdującego się w brytyj
skiej strefie okupacyjnej.
Ze swej strony Francja dąży
do zapewnienia sobie dostaw wę
gla z ZagłębiavRuhry, żeby od
budować i rozbudować swój prze

mysł stalowy w oparciu o surow
ce Alzacji i Lotaryngii. Interesy
trzech wielkich
mocarstw są
więc, jeżeli chodzi o Zagłębie
Ruhry, całkiem sprzeczne“ —
kończy „Franc Tireur“.
W ASZYNGTON, 16.7 (PAP).
Sekretarz Stanu Marshall oświad
czyi na konferencji prasowej, że
węgiel z Zagłębia Ruhry będzie
podstawą odbudowy Europy. Sta
ny Zjednoczone popierać będą
wszelkie plany, zmierzające do
zwiększenia wydobycia węgla w
Zagłębiu Ruhry. Rząd amerykań
ski — powiedział Marshall —
przywiązuje wielkie znaczenie do
konferencji brytyjsko - amerykań
skiej w sprawie Ruhry.
Na pytanie jednego z dzienni
karzy, jaką pozycję wyznacza się
Niemcom w planach amerykań
skich, dotyczących odbudowy Eu-

Podziękowanie
;cjąnariuszom Bezp. Pub!., Mii. Obyw. i KB W
Rozkaz ministra Radkiewicza
Ministerstwo
Bezpieczeństwa
ogłasza następujący rozkaz Mi
nistra Bezpieczeństwa Publiczne
go z dnia 11 lipca 1947 r.
Na posiedzeniu w dniu 1 lipca
1947 r. Sejm * Ustawodawczy
Uchwalił następującą rezolucje:
„Sejm wyraża uznanie funkcjo
nariuszom Milicji Obywatelskiej,
Korpusu Bezpieczeństwa Wew
nętrznego i Urzędom Bezpie
czeństwa za pełną trudności i
niebezpieczeństw pracę i walkę
z elementami przestępczymi, za
równo kryminalnymi, jak i po
lityczno - faszystowskimi“.
W związku z powyższym wy
rażam podziękowanie wszystkim
funkcjonariuszom Bezpieczeństwa
Publicznego, M .O. i K.B.W. za
ich pracę i rozkazuję:

1) wzmocnić pracę wychowa w
czą w kierunku bezgranicznej
wierności i gorliwości do poświę
ceń dla sprawy demokracji lu
dowej i Ojczyzny;
2) prowadzić w dalszym ciągu
bezwzględną walkę z wrogami
demokracji;
3) utrzymać wojskową dyscy
plinę we wszystkich organach
Bezpieczeństwa Publicznego;
4) systematycznie
podnosić
wykształcenie fachowe i woj
skowe.
Rozkaz
wiadomości
nariuszów
stwa, M.O.

niniejszy podać do
wszystkich funkcjoSłużby
Bezpieczeń
i K.B.W.
Minister

STANISŁAW RADKIEW ICZ

ropy — minister Marshall uchylił skiej“ . Nie rozstrzygnięto żadne
się od odpowiedzi.
go zagadnienia gospodarczego, a
4>
BERLIN, 16.7 (PAP). Do W a zatwierdzono jedynie plan orga
szyngtonu udaje się delegacja nizacji przedstawiony przez An
'brytyjska z Sir Shdto Dougla glię i Francję.
sem na czele, która weźmie
Organizatorzy konferencji móudział w pertraktacjach amery- dciprowadz;ć do podziału Europy.
kańisko -brytyjskich w sprawie j py, jednakże udało im się raczej
Zagłębia Ruhry. W konferencji doprowadzić do podziału Eurotej, jak wiadomo, nie będzie
W konferencji paryskiej wzię
uczestniczył przedstawiciel Fran ły udział poza państwami sojusz
cji.
niczymi również byłe
państwa
PRAGA, 16.7. (S A P ). — „Pra nieprzyjacielskie jak Austria i
\vo Lidu“ donosi z Londynu, że a- Wiochy. Poza tym Portugalia i
1merykański minister rolnictwa Irliandia, które w czasie wojny
Anderson potwierdzi! czysto poll dopomagały Niemcom oraz takie
tyczny charakter „planu M ar kraje jak Turcja i Grecja, które
shalla“ w swym oświadczeniu znajdują się Już pod całkowitą
złożonym w Londynie.
kontrolą narzuconą przez St. Zje
Anderson oświadczył, że Stany dnoczońe. Nie ulega wątpliwości,
Zjednoczone nie udzielą już obec że prawdziwymi organizatorami
nie Czechosłowacji pomocy żyw konferencji były koła rządowe
nościowej. Ameryka natomiast St. Zjednoczonych.
ma zwiększyć wydatnie pomoc
Wydaje się — pisze korespon
dla zjednoczonych stref okupa - dent agencji TASS — że min. Be
cyjnych Niemiec, a głównie dla vin za stworzenie bloku państw
Zagłębia Ruhry.
zachodnich powolnych ręzkazom
M O SKW A, 16.7. (P A P ). - Ko Anglii i S t. Zjednoczonych — maj
respondent agencji, TĄ S § om# - nadzieję otrzymać w nagrodę no
wiająe zakończenie obrad konfe we kredyty amerykańskie dla •
rencji paryskiej
stwierdza,
że swego rządu.
'
organizatorzy jej usiłowali* d o wieść, że nie miała ona charak
teru politycznego, a jedynie g o 
spodarczy. Min ist ero wie Bidaulf
i Bevin przemawiając w ostat
nim dniu obrad, wyraźnie pod kreślali rzekomy charaker g o 
spodarczy konferencji.
16.038 rodzin osiedliło się do końca ] T4.835 osób, które zostały zwprbowaKonferencja
zakończyła
się,
W toku obrad podano również do
ale uczestnicy nie zostali poinfor *czerwca "br. na Ziemiaph Odzyskanych j ne, jako robotnicy ro ln i do majątków wiadomości, że w czerwcu z a k c ji par
państwowych na Ziemiach
Odzyska eelacyjno-osadniezej skorzystało 1.014
mowani ani o rozmiarze ani o biorąc pod uprawę 858 majątków.
Do liczby te j należy dodać cyfrę nych, a które korzystają'z tzw. „parce rodzin, które zajęty 42 m ajątki ziem
szczegółach „pomocy amerykan

ROZPOCZYNA1Ą PRACE

Od tiiebie zależy zwycięstwo
w walce o ceny

— nie płać ani grosza
ponad ceny urzędowe
(zawierają już one
godziwy zarobek kupca)
— zawiadamiaj o braku cennika w sklepie
— alarmuj w razie przekraczania
Cen urzędowych

KOMISJA KONTROLI CEN
to Tw ój sojusznik i p rzyjac iel
WSPÓŁPRACUJ

ze Społecznymi Konisjami Kontroli CejK

Z aktualnych zagadnień

akcji osadniczej na Ziemiach Odzyskanych

Wspólne zebrania
aktywu PPS i PPR
w 3 rocznicę powstania PKWN
W związku z trzecią rocznicą cający odbycie wspólnych ze
powstania PKWN KC PPR i brań aktywu PPS i PPR na
CKW PPS wydały okólnik pole- szczeblu powiatowym, dzielnico
wym i gminnym oraz, o ile moż
ności, wspólnych zebrań kół par
tyjnych w zakładach pracy.

Układ handlowy radziecko-czechosiowacki

Zebrania te będą poświęcone
omówieniu roli jednolitego fron
tu w powstaniu PKWN, w do
tychczasowych osiągnięciach de
mokracji polskiej oraz wspól
nych zadań stojących przed obu
partiami, a przede wszystkim
DD
Af i A 16.7
1C7 EDAP1
Ma ratn«.._
*
*
*
»
PRAGA,
(PAP). Na
ostatnim po
siedzeniu rządu czechosłowackiego pre wackiej jest •— jak zaznaczy! min. Du ckim,' jak i ostatnio zawarte umowy konieczności dalszego zacieśnia
— wynikiem ścisłej współpracy sło handlowe z Polską, pozwolą Czechosło
mier GOttwakf minister spraw ■zagfca- risz
nia jedności robotniczej.
wiańskiej.

przyczynia się do odbudowy Europy

Pomoc ZSRR wynikiem ścisłej współpracy słowiańskiej

rfczmyeh Masa ryk i minister sprawiedli
wości Drtina złożyli obszerne sprawoz
danie z wyników rokowań przeprowa
dzonych w Moskwie. Rząd czechosło
wacki po krótkiej debacie jednogłośnie
zaakceptował wszystkie sprawozdania "•
upoważnił premiera Gottwałda do w y
słania rządowi radzieckiemu i jego pre
mierowi Genenajissiimisowi
Stal.nowi
podziękowania ża rozumne, i szlachetne
decyzje, które . zapoczątkowują nowy
okres w stosunkach gospodarczych j
handlowych Republiki Czechosłowackiej
I ZSRR.
PRAGA, 16.7 (PAP). Czechosłowacki
minister rolnictwa Juliusz Durisz w
przemówieniu radiowym stwierdził, Iż
umowa handlowa czechosłowacko - ra
dziecka rozwiązuje wiele- podstawowych
zagadnień rolnictwa czechosłowackiego
i stwarza możliwości stałego jego roz
woju w przyszłości. 200 tys, ton pszeni
cy radzieckiej,' która ma nadejść do Cze
chosławacji w roku 1948, przyczyni się
nie tylko do zwiększenia przydziałów
chleba dte ludności, —’ powiedział mini
ster.— lecz. również do ogólnego zwięk
szenia ilości, artykułów spożywczych .
Pomoc radziecka, będąca dobrodziej.
Btwem dla całej gospodarki' czechosło

W SZEREGU MIAST
SPOŁECZNE KOMISJE KONTROLI GEN

w acji-na., wykonanie w terminie planu
2-ietniego, a - nowy etap. gospodarki pań
stwowej niewątpliwie wpłynie dodatnio
•na jej ^ współpracę gospodarczą , •<ze
wszystkimi zainteresowanymi państwa
mi.
Układ _ handlowy między
Związkiem
Radzieckim a Czechosłowacją jest .c e n 
nym przyczynkiem do gospodarczej od
NOWY JORK, 16.7. (TELEPREŚS).budowy 1Europy j do utrwalenia , pokoju Harold L . Ickes,
długoletni bliski
czyni L sfe
Ukia<)uk t % przy'
. 3 do odbudowy
i rozwoju
ży F’ Irfgt l PoV,rCZe?°l obu kontrahentów.
Fa.ę . i oba państwa posiadają gospo
darkę planową, przyczynia się niewątpU
wie do stworzenia solidnej' . podstawy
dla tego. 5-letmego układu, który ż kolei stanie się ważnym' czynnikiem, umozliwiającym obu państwom ' wykona
nie .planów przemysłowych,- ochraniając
oba państwa przed' przypadkowością i
kryzysami gospodarczymi.
LO NDYN, 16.7 (PAP). D ziennik D ai głosi szereg odczytów na tem at w a lk
Dostawy' towarów skalkulowane są ly W orker donosi, że b y ły dowódca 5 hiszpańskiego ruchu oporu przeciwko
w cenach stałych. Na rozliczenia należ hiszpańskiej a rm ii republikańskiej w dyktaturze generała Franco.
ności zą dostarczone towary-, nie będą czasie w o jn y domowej, gem. Enrique
W eząsie pobytu generała L istera od
w zyw ały ani nieuniknione straty, wyni L is te r przybędzie do Londynu w dniu będzie się k ilk a zebrań, na któ rych w y
kajać« z ' nieoczekiwanych różnic k u r 26 lipca.
sunięte będą w nioski o zerwanie wszel
sów :walut, ani odsetki opłacone za kredy
Generał L is te r będzie przem awiał na kich stosunków handlowych z Hisz
tv towarowe, ani należności za' pośred w iecu w T ra fa lg a r Square w związku panią generała Franco i o oficjalne
nictwo handlowe.
z I ł rocznicą agresji faszystowskiej w uznanie hiszpańskiego rządu rep u b li
Zarówno układ ze Związkiem. Radzie H iszpanii. Następnie gen. L is t « w y - kańskiego.
MOSKWA, 16.7. (PAP). — „Prawda“
•zamieszcza artykuł omawiający podsta
y y ) cełe ostatnio zawartego układu
andlowego między Związkiem Radzieckjm a Czechosłowacją.
Układ ten oparty o pełną równość
i uwzględniający o,Prawda‘?- m o .

la e ji pracowniczej*’. Inwentarz żywy,
zabrany przez osadników Z Polski Cen
trnln.ej na Ziemie Odzyskane, wyraża
się m. inn. cyfrą 3.741 koni, 11.578
krów, 13.909 sztuk trzody chlewnej.
A parat terenowy osadnictwa spółdzielezo-paareelaćyjnego pomógł też w po
wyższym czasie w osadzeniu 4.312 ro
dzin na gospodarstwach indywidual
nych.
Dane te zostały podane na odpra
wie inspektorów wojewódzkich osadni
ctwa i referentów Państwowego Urzę
du Repatriacyjnego, która zakończyła
się w Warszawie w d n iu 15 lipca br.
Przedmiotem tej odprawy, w której
uczestniczyli również przedstawiciele
zainteresowanych władz i instytucji, by
ły aktualne zagadnienia akeji osadni
czej na Ziemiach Odzyskanych, a
zwłaszcza doraźna pomoc społeczna dla
racjonalnego zagospodarowania tych
terenów. ,,
—

Jak prezydent Truman

skie, zabierają« ze sobą z Polski Cen
tralnej 436 koni, 1.398 krów, 1.251
sztuk trzody chlewnej i 800 owiec,
względnie kóz.
Nadchodzące wiadomości z terenu
świadczą o chwilowym osłabieniu akcji
przesiedleńczej, spowodowanym okresem
żniw. Chłopi z Polski Centralnej chcą
bowiem zabrać ze sobą Swe plony, któ
re pomogą im do szybszego zagospoda
rowania się na ich nowych gospodar
stwach na Ziemiach Odzyskanych.

Budowa metro
w Len ngradzie
M O SKW A, 16.7 (PAP). Leningradzkft Rada M iejska zatw ierdziła nazwy
siedmiu pierwszych stacji, budowane
go tam obecnie metra i ogłosiła kon
ku rs na p ro je kty tych stacji. Każda
stacja, w m yśl w arunków konkursu,
m usi odzwierciedlać jakiś fa k t z h i
s to rii Lenigradu, jako kolebki rewo
lu c ji październikowej •

otrzymał mandat senatorski

W 11 rocznicę

agresji faszystowskiej w Hiszpanii
gen. Lister przemawiać będzie w Londynie

współpracownik Roosevelta i b, min
spraw wewnętrznych, oskarża na ła
mach prasy amerykańskiej prezyden
ta Trumana, iż uzyskał cm mandat se- i
natora stanu Missouri w roku 19S4 !
dzięki oszustwom wyborczym,
„Truman uzyskał
mandat
dzięki
bandzie gangsterskiej
związanej ze
stronnictwem
demokratycznym
na
czele, której stał Pendergast.'

Ostatnie
wiadomości

od A r t
,
. PRAGA. W okresie od 27 lipca do 3
sierpnia odbędzie się w Mariańskich Laż
niech— Międzynarodowy Kongres Filmo:
I wy.
j p ARy 2 AgerK], ^
^

Przyjaciele przeciwnika
Trumana
poruszeni takim wynikiem wyborów
oskarżyli Trumana o oszustwo wybóreze. Protesty
ich
doprowadziły w
dziesięć lat później: do przeprowadzęnia badań
Okazało się wówczas, iż
w okręgu w którym Truman uzyskał

12,061 z Teheranu, że między rządem
irańskim a rządem radzieckim toczą się
i Pertraktacje w sprawie udzielenia Zwiąż
'
Radzieckiemu koncesji dla tirueho.
ra»nia Unit lotniczych,
SAN FRANCISCO
Na Pacyfiku na
szero.rosci San Francisco uległ katastroprzewag? 40.000 głosów, liczba upra
fie statek amerykański. .9 osób załogi
wnionych do głosowania . wynosiła za.
uratowało się na łodzi pneumatycznej.
ledwie 24 tysiące“*
Pozostałych dwóch członków załogi ig ł

sgio bez wieśeS.

Str. 2

B wirski „min ster'1
i król czarnego rynku
z b ie g ł
pod op ckosicie skrzydła

generała Ciay a
M O N A C H IU M , 16.7. (Obsl. wł.). —
Niemiecka agencja prasowa donosi, że
z n ik i d r A lfre d L o ritz , były bawarski
m inister denazifikacji, posądzony o
zdobycie fantastycznych sum na czar
nym rynku .
Po pozbawieniu L o ritza nietykalno
ści poselskiej, parlam ent B aw arii w y 
dał nakaz aresztowania go.
O statni
raz widziano L o ritza j a k . wychodził z
budynku am erykańskich władz w o j
skowych.
FR ANKFUR T, 16.7. (Obsł. wł.). —
Niemiecka agencja prasowa donosi, że
d r L o ritz opuścił Monachium, udając
się do B erlina
celem
wyjaśnienia
swej sprawy generałowi Clay‘owi.

Augltcy dowodzą
armiq indyjs q
LONDYN, 16.7. (PAP). — Agencja
Reutera donosi, że rząd indyjski zapro
ponowa) generaicw: W iliamowi Slim, li
dowódcy 15 armii, która walczyła prze
ciwko Japończykom w Burmie, by objął
dowództwo naczelne sil zbrojnych nowe
go dominium Hindustanu. Generałowi
Frankowi Messervy, dowódcy jednego z
garnizonów w Indiach północnych zapro
pronowano dowództwo naczelne armii
Pakistanu.

Prem-er Affian i
u min. Mołofowa
MOSKWA, 16.7 (PAP). W dniu 15
lipca min. spraw zagranicznych, Meta
lów , przyjął premiera albań-skego Enve
ra Hcdżę oraz wiceprenrera i ministra
spraw wewnętznych Albanii
Dżodżę.
Na przyjęciu obecny by! poseł radziecki
w Albanii, Czuwachin.

24 fosfalnny stsajk
60.000 marynarzy I rybaków
we Francji
P A K Y 2, 16.7 (SAP). O północy z
w to rku na środę 60 tysięcy m arynarzy
i rybaków za strajkow ało na 24 godzi
ny dla poparcia roszczeń co do rewalo
ryzacji re n t dla m arynarzy i w dów
wojennych.
W ciągu środy nie w yjdzie z p o r
tów francuskich ani nie w płynie ża
den okręt francuski, ani obcy. Nieza
leżnie od tego w czwartek będą straj
kow ali przez 24 godziny pracownicy
przemysłu gumowego, celem poparcia
swych żądań, dotyczących p re m ii za
pracę.

Lonibardo Toledano
o Zw . Zawodowych
Europy wschodniej
NOWY JORK, 16.7 (PAP). Po po
wrocie z objazdu krajów wschodniej
Europy, przewodniczący Konfederacji
Pracy Ameryki Łacińskiej — Lombardo
Toiedano oświadczył przedstawicielom
prasy, że związki zawodowe w tych kra
jaoh cieszą się większą wolnością niż
związki zawodowe w Ameryce i że od
grywają ważną rolę w życiu politycz
nym, społecznym i gospodarczym tych
krajów. Związki zawodowe w Europae
wschodniej są lepiej zorganizowane i
przedstawiają większą siłę, gdyż są
zjednoczone a nie rozbite jak w Ame
ryce.

Ingerencja angielska i amerykańska
nie ulega wątpliwości
stwierdza komunikat demokratycznej armii greckiej
Artyleria i lotnictwo bombardujg miasta i miasteczka
BELGRAD, 16.7 (PAP). Dzien
niki jugosłowiańskie ogłaszają
komunikat dowództwa naczelne
go demokratycznej armii- grec
kiej, protestujący przeciwko in
gerencji
władz
brytyjskich
i
amerykańskich w walki prze
ciwko greckiej armii demokra
tycznej.
Komunikat stwierdza, że wła
dze brytyjskie i amerykańskie
popierają w całej pełni greckie
faszystowskie oddziały rządowe.
Demokratyczna armia grecka nie
może odróżniać greckich oddzia
łów rządowych od oddziałów an
gielskich i amerykańskich bio
rących udiział w operacjach prze
ciwko armii demokratycznej..
Władze brytyjskie w dalszym
ciągu zaopatrują oddziały rzą
dowe w materia! wojenny, wie
dząc, że materiał ten jest użyty
przeciwko armii demokratycznej.
Artyleria i lotnictwo bez przerwy
bombardują otwarte miasta i
miasteczka. Istnieją podstawy do
przypuszczenia, że w operacjach
lotniczych biorą udział piloci an
gielscy.
Oficerowie amerykańscy bio
rą udział we wszystkich konfe
rencjach sztabu generalnego, na
których są opracowywane opera
cje przeciwko armii demokra
tycznej. M ajor angielski Petter
Stoff zbada! drogę wiodącą z
Grenawa do Kailabaka. Po tej
wizycie oddziały rządowe rozpo
częły w tym rejonie operacje
wojskowe przeciwko armii de
mokratycznej
używając
cięż
kiego sprzętu wojennego.
Z wojskami rządowymi przy
było do wsi Ayofił w pobliżu
Grenawy 50 żołnierzy i 3 opee
rów brytyjskich, którzy brali
udział w ’ operacjach w tej stre
fie. Do Koniskes, gdz>e znajdo
wał się batalion wojsk rządo
wych, przybył kapitan brytyjski
i wziął udział w watce przec;wko jednostkom armii demokra
tycznej w górach Kakorema. W
dniu 22 maja br. wzięto do nie
woli 1 kapitana i 2 żołnierzy
brytyjskich,
znajdujących
s!ę
wraz z żołnierzami greckimi w
samochodzie wojskowym. Jeden
Anglik i 1 Grek zostali zabici.
Samochód należał do jednostek,
które przeprowadzały operacje

wojskowe przeciwko armii de
mokratycznej.
W dmu 10 czerwca br. przybył
samolotem do Larissy attaclie
wojskowy ambasady brytyjskiej,
celem udzielenia dowódcy 9 dy
wizji generałowi Katrilio pomocy
w operacjach wojskowych prze
ciwko
armii
demokratycznej.
13 czerwca 1947 r. oficer bry
tyjski
i oficer
amerykański,
wzięli udział razem z oficerami
armii rządowej w operacjach w
strefie Larissa. 13 czerwca po
jawiło się lotnictwo brytyjskie
i amerykańskie w pobliżu Agrafa. 14 czerwca 1947 r. 2 ofice
rów brytyjskich i 1 amerykański
przybyli do Had, gdzie odbył’ na

miliard funtów na odbudowę Niemiec
mają zapłacić.. ich wczorajsze ofiary

lemcy żądają rewizii programu demihtaryzacii
ESSEN, 16.7. (Obsł. wł.). — Rada
Miejska w Essen
oświadczyła
dziś
przedstawicielom angielskich
wiadiz
wojskowych w Niemczech, że doma
ga się, by zakłady Kruppa wyjęte zo
stały spod program u rozbrojenia i
zachowane zostały dla produkcji po
kojowej.
Rada Ministrów północnej
Nadrenii wysłuchała również szeregu
próśb, domagających się uchronienia
siedmiu wielkich zakładów
przemy
słowych od demontażu, ponieważ w
przeciwnym razie życie
gospodarcze
na tym obszarze zostałoby zachwiane.
5 p artii przyjęło na posiedzeniu re 
zolucję domagającą się rew izji pro
gramu demilitaryzacji.
LO N DYN, 16.7. (Obsł. wł.). — Kon
serwatywny „Daily Telegraph“ pisze
dziś w artykule wstępnym, że sąsiedzi
Niemiec powinni podzielić s Ameryką

Oiichedy i akademie w kraju
W dniu wiekopomnej rocznicy grun-1 Akademię zagaił prezes okręgu powakłzkiej odbyło się w Krakowie na Pla morskiego PZŻ ob. Lityński po czym
cu Matejki, gdzie słał zniszczony przez referat o znaczeniu bitwy pod Grtrowail
Niemców pomnik Grunwaldu, wielkie dem wygłosi! ob. Zieliński.
zgromadzenie miejscowego społeczeń
Po części oficjalnej nastąpiła bogata
stwa z udziałem przedstawicieli władz, część artystyczna.
partii politycznych, związków zawodo
W 537 rocznicę zwycięstwa pod
wych i organizacji społecznych.
Grunwaldem odbyły się w Szczecinie i
W przemówieniach podkreślono, że
na terenie województwa, uroczyste aka
narody słowiańskie nie popełnią po dru demie, zorganizowane
przez Polski
gim Grunwaldzie, jakim było zwycię Związek Zachodni.
stwo 1946 r. błędów popełnionych kilka
set lat temu i nie pozwolą na zmarno
wanie owoców zwycięstwa.

NOWY JORK, 16.7 (PAP). B iuro
prasowe Departamentu Stanu podało
w środę do wiadomości, że Stany Zjed
noczone zw ołały na 19 sierpnia do
Waszyngtonu konferencję, w któ re j
wezmą udział
przedstawiciele 11
państw, w celu rozpoczęcia prac nad
traktatem pokojow ym z Japonią. Rzecz
n ik Departam entu określił tę konfe
rencję jako „w stępną“ , poświęconą
„technicznym zagadnieniom“ opraco
w ania tra kta tu . P rzew iduje się, że
opracowanie p ro je ktu tra k ta tu poko
BUKARESZT. 16.7 (PAP). Odbyło
jowego z Japonią zajmie k ilk a m ie się posiedzenie Centralnego Komitetu
Wykonawczego rumuńskiej partii socjal
sięcy.
demokratycznej.
Na konferencję zaproszone zostały

ny za 578.000 dolarów oraz różny
sprżęt imżynieryjny, nadiotelekomunikacyjny t obrabiarki na łączną sumę
684.360 dolarów.
W dalszym ciągu awizowane są tran
sporty:
W dniu 10 lipca wyszedł z Antwerpii
pociąg w składzie 51 platform kolejo
wych wiozących 1 furgon, 51 cystern
— przyczepek do samochodów, którego
wartość wynosi 88.230 dolarów.

Według doniesień dziennika „Libérta
te“ Komitet uchwalił następujące punk
ty programu: jedność akcji partii robot-,
niczych w ramach frontu pracy —
współpraca ze wszystkimi silami demo
kratyczinyml w tamach bloku partii de
mokratycznych — wałka z elementami
reakcyjnymi — polityka
zagraniczna
oparta w pierwszym rzędzie na przy
jaźni ze Związkiem Radzieckim.
Rezolucja stwierdza poza tym, że te
raz bardziej niż kiedykolwiek, jedynie
dzięki iednoiści akcji obu partii robotni
czych, mogą być rozwiązane zadania
stojące przed rumuńską klasą pracującą.

LO N D YN , 16.7 (PAP). Jak donosi
agencja Reutera z B ataw ii, pomiędzy
w ojskam i holenderskim i a republikań
s k im i oddziałami indonezyjskim i do
szło do starć na k ilk u frontach na
Jawie. Potyczki odbyły się w okolicy
Hodjokerte, Surabaya i Serang. Indo
nezyjska agencja prasowa A n ta ra do

16.7 (PAP). Premier
Dymitrow, wydal na
cześć delegacji rządu rumuń
skiego
bawiącej
w
Bułgarii,
obiad, podczas którego premier
Dymitrow i premier rumuński
Groza wygłosili przemówienia.
Premier Dym itrow podkreśli!
wielkie znaczenie wizyty rumuń
skiej, świadczącej o przyjaciel
skich stosunkach istniejących po
między obu krajami.
Premier oświadczył, że naród
bułgarski pragnie trwałej współ
pracy politycznej, gospodarczej
i kulturalnej z Rumunią, dla za
bezpieczenia niepodległości i su
werenności obu krajów oraz dla
obrony przeciwko jakiejkolwiek
obcej interwencji. Dymitrow na
wiązał do wspólnych walk z cza-

Odznaczenie i premiowanie
przodu gcych kopalń węgla

Czołgi przeciw Indonezyjczykom
Nowe starcia na Jawie

Nominacje
na wyższych uczelniach
Na wyższych uczelniach zostali mia
nowani nast. profesorowie: preć- zwUniwersytetu Lwowskiego dr Adolf
Eustachy ChybińsJcI — profesorem zw.
muzykologii na Wydziale Humanistycz
nym Uniwersytetu Poznańskiego. Dr
Andrzej Grodek, prof, nadzw, Szkoły
Głównej Handlowej w Warszawie, pro
fesorem nadzw. historii gospodarczej w
Szkole Głównej Handlowej w Warsza
wie. Dr Główny Wakar prof. zw. Szko
ły Głównej Handlowej w Warszawie —
profesorem zw. ekonomii politycznej w
Szkole Główne i Handlowe j w Warsza
wie.

Mianowanie
nowych podprokuratorów
Minister Sprawiedliwości .mianował
podprokuratorami 14 absolwentów Szko
ły Prawniczej Ministerstwa Sprawiedli wości w Łodzi, którzy od 8 miesięcy
pracują w charakterze asesorów w pro
kuraturach.

Armia czechosłowacka
składa kondoiencje
W związku ze śmiercią gen. bróni Lu
cjana Żeligowskiego, attache wojskowy
i lotniczy Republiki Czechosłowackiej
płk. Novak nadesłał pismo treści nastę
pującej:
"„M a m zaszczyt złożyć Ministerstwu
Obrony
Narodowej
Rzeczypospolitej
Polskie 1. w imieniu Armii czechosłowac
kiej, wyrazy
współczucia z powodu
śmierci gen, brom śp. Lucjana Żeli
gowskiego.

Ożywienie współpracy kulturalnej
ni ędzy Polska a Czechosłowacją
W lokalu zarządu Wojewódzkiego A
kademickiego Towarzystwa Przyjaźni
Polsko - Czechosłowackiej odbytą się
konferencja z udziałem ambasadora Cze
chosłowacji, Józefa Hejreta, attaché kul
turalnego Sediv'ego £ sekretarza ambasa
dy Dibtera.
Delegacja akademicka po zroferowa ni u działalności Towarzystwa przedsta wiła plany dalszej pracy.
Omówiono
sprawę utworzenia lektoratu języka cze
skiego przy Uniwersytecie Poznańskim
oraz zorganizowanie cyklu prelekcji
z
dziedziny historii, literatury, sztuk; i ge
ografii czechosłowackiej.
Ambasador zawiadomi! delegację, że
w najbliższym czasie zostanie utworzo
ny Instytut Czechosłowacki w Polsce
oraz Instytut Polski w Czechosłowacji.
Delegacja akademickiego Towarzy stwa Przyjaźni Polsko - Czechosłowac
kiej ze swej strony przedstawiła amba
sadorowi Hejretowi na konferencji projekt, który ma zamiar przedłożyć Mini

sterstwu Oświaty w sprawie zaktywizo
wania pracy na polu zbliżenia polskoczechosłowackiego na wszystkich w yż
szych uczelniach w Polsce. Delegacja
poinformowała również ambasadora 2 e
jest w ścisłym kontakcie koresponden cyjnym z analogicznym towarzystwem
akademickim w Pradze.

Szkoły powszechne
ze słowackim jęiykiem nauczania
Od dnia 1 września 1947 r. zostaną
otwarte dwie szkoły powszechne z języ
kłem nauczania słowackim (Jabłonka —
Centrum, Lopsze Niżne, paw. Nowy
Tang) oraz szkoła powszechna z języ
kiem nauczania czeskim, obok Kudówej,
paw. Kłodzko.
*
Władze sz/kolne poszukują kandyda
tów na kierowników i nauczycieli w
tych szkołach.

Rumuńska delegacja rządowa u prem. Dymitrowa
Marszałek T ito o stosunkach jugosł.-węgierskich

podstawą programu rumuńskich socjaldemokratów

ramach pożyczki amerykańskiej

PRZYJĘCIA W MSZ
Minister spraw zagranicznych Zyg
munt Modzelewski przyjął w dniu 16
bm. charge d'affaires Egiptu w Warsza
wie, p. Hassan Mazhar.
*
Minister spraw zagranicznych Zyg munt Modzelewski przyjął w dniu 16
bm. ambasadora Francji w Warszawie,
p. Roger Garreau.

czynnikiem pokoju w Europie

Jedność partyj robotniczych

Dostawy sprzętu z demobilu

Przeprowadzone śledztwo wy
kazało, że w tym czasie nie od
była się żadna wauka pomiędzy
greckimi oddziałami rządowym’
a oddziałami powstańczymi w
tym
rejonie.
Żaden
oddział
powstańczy nie przekroczył gra
nicy bułgarskiej.
LONDYN, 16.7 (PAP). Rzecz
nik
brytyjskiego
ministerstwa
spraw zagranicznych zaprzeczy!
wiadomości, jakoby oddziały bry
tyjskie brały cżynny udział w
wałkach przeciwko powstańcom
greckim, natomiast udzielił wy
mijającej odpowiedzi na pyta
nie, czy oficerowie brytyjscy peł
nią funkcję doradców armii grec
kiej, prowadzącej akcję przeciw
ko powstańcom.
Rzecznik oznajmił, że zada
niem wojsk brytyjskich w Grecji
jest pomoc w utrzymaniu po
rządku.
Rzecznik zaznaczy! również,
iż pogłoski o rzekomym udziale
brygady
międzynarodowej
w
wałkach
przeciwko oddziałom
rządowym nie zostały dotychczas
potwierdzone.
Anaiogiczne oświadczenie w
sprawie brygady międzynarodo
wej złożył w środę w Izbie Lor
dów lord Jowitt.

D O L IT y C Z M A

Współpraca państw naddunajskich

Po odegraniu „Roty“ wojewoda kra
kowski dr Pasenkiewicz złożył wieniec
m
bloku kamiennym zniszczonego
przez hitlerowców pomnika grunwaldz
kiego, a przedstawiciele partii politycz
nych złożyli wieńce u stóp mogiły Nie
znanego Żołnierza oraz na cokole pom
nika ku czci poległych żołnierzy radiziec
państwa, wchodzące w skład k o m is ji kich.
W wielkiej sali OK ZZ w Bydgoszczy
do spraw Dalekiego Wschodu, tj.:
A ustralia, Kanada, Chiny, Francja, odbyła się w rocznicę zwycięstwa grun
waldzkiego uroczysta akademia z udzia
Indie, Holandia, Nowa Zelandia, F ili łem przedstawicieli, wiadiz wojewódz
SOFIA,
piny, W ielka B rytania, Związek Ra kich, miejskich, partfi politycznych i in
bułgarski
stytucji
społecznych.
dziecki i Stany Zjednoczone.

tema em spec ainej konferencji

W ciągu czerwca br. nadeszły z demo
bitu amerykańskiego w ramach pożycz
ki różne towary i sprzęt na łączną su
mę 2.880.626 dolarów, w tym drogą lą
dową za 2.286.266 dolarów, drogą m o r
ską za 684.360 dolarów.
Dostawy te objęty następujące asorty
menty towarowe: różnego typu samo
chody i przyczepy na sumę 597.040 do
larów. mosty Bailey za 151.076 dolarów,
parowozy za 870 tys. dolarów, wago

i Anglią koszty odbudowy Niemiec.
Eksperci angielscy uważają, że do N ie
miec trzeba wysiać różne towary
na
ogólną
sumę miliarda
funtów
szterlingów, a Anglia nie jest w sta
nie pokryć nawet połowy tej sumy.
Jest to „wyraźna niesprawiedliwość“—
twierdzi pismo — aby Ameryka i An
glia ponosiły cały ciężar
odbudowy
swych stref okupacyjnych.
Import i eksport Niemiec musi tak
być planowany, by odpowiadał on za
sobom i potrzebom
reszty
Europy.
Muszą zostać zniesione bariery handlo
we oraz przezwyciężona wymiana w a
lut.
Praktyczne rozpoczęcie Współpracy
może być podjęte przez sąsiadów
Niemiec.
którzy
powinni
zwrócić
Niemcom 25.000 wagonów kolejowych,
które nie zostały zwrócone strefie anglo-amerykańskie j .

W rocznicę zwycięstwa pod Grunwaldem

Traktat pokojowy z Japonią

w

radę z dówódcą oddziałów rzą
dowych. Jak z tego wynika —
stw w dza komunikat — ingeren
cja angielska i amerykańska w
wojnie domowej po stronie od
działów faszystowskich przeciw
ko arm’i demokratycznej, nie
ulega wątpliwości.
SOFIA 16.7 (PAP). Bułgarska
agencja prasowa została upo
ważniona do zdementowania. w
sposób najbardziej kategoryczny
wiadomości podanej jyzez agen
cję Reutera,w dniu 10 lipca, do
tyczącej przekroczenia grarricy
bułgarskiej "przez oddział party
zantów greckich, w wyniku star
cia powstańców z greckimi woj
skami rządowymi. ■

IIO N 1K A

Za wykonanie p&amu wydobycia węgla
w czerwcu, 1947 r. najlepiej pracujące
kopalnie zdobyły honorowe sztandary
pracy. Należą do nich: kop. „Rymer“ —
Rybnickie zjednoczenie P. W., kop. „Bo
nosi, że w ojska holenderskie użyły brek“ — Rudzki« Zjednoczenie P. W.,
czołgów.
kop. „Zabrze — Zachód“ — Gliwickie
Premier indonezyjski, po 2-dniowym Zjednoczeni» P. W., kop. „Bolesław
pobycie w B ataw ii, gdzie odbył roz Chrobry“ — Dolnośląskie Zjedn. P. W.
Kopalnia „Rymer“ przodowała w mar
m ow y z gubernatorem holenderskim
dr. Wan Mook, pow rócił do stojicy cu, kwietniu i maju b r„ zdobywając w
czerwcu po ra® czwarty honorowy
Indonezji H ogjakartu.

astiMriar procf.

Pracownicy kopalń: „Rymer“ , „Bo
brek", „Zabrze — Zachód“ , „Bolesław
Chrobry“ otrzymali premię nadzwyczaj
ną w wysokości 20 proc. miesięcznych
zarobków.
Ponadto zostały wyróżnione za pod
niesienie wydajności w czerwcu 1947 r.
następujące kopalnie: kopalnia „Bytom “ ,
„Siemianowice“ , „Kleofas“ , „Ignacy“ ,
„Matylda“,, „Brzeszcze“ ^ „Jaworzno“
I „Janlkowice“^

sów niewoli tureckiej i do walk
przeciwko
Niemcom
hitlerow
skim.
Dymitrow zwrócił uwagę na
słuszność powiedzenia premiera
Grozy, że dawniej Dunaj oddzie
lił Rumunię od Bułgarii, obecnie
łączy oba kraje. W najbliższej
przyszłości rozwiązane zostanie
zagadnienie budowy mostu na
Dunaju. Jako kraj naddunajski,
Bułgaria wraz z Rurnumą i Ju
gosławią nie dopuści do obcych
wpływów.
Bliskie stosunki pomiędzy no
wą Bułgarią i nową Rumunią są
nie tylko korzystne dla obu kra
jów, lecz służą również sprawie
utrwalania demokratycznego po
koju na Bałkanach,
Wspólnie ze Związkiem Ra
dzieckim i państwami demokra
tycznymi, Bułgaria 1 Rumunia
będą bronić swej niepodległości
i suwerenności. Wspólnie oba
kraje wałczyć będą przeciwko
odrodzeniu
imperializmu
nie
mieckiego.
Premier
Groza
podziękował
Dymitrowowi w gorących sło
wach za jego przemówienie oraz
za wyrazy przyjaźni i zakończył
okrzykiem na cześć demokra
tycznej Bułgarii, prawdziwego
i pewnego sojusznika Rumunii.
SOFIA, 16.7. (Obsł. w ł.). —
Premier Rumunii Retro
Groza,

przebywający obecnie z wizytą
w Bułgarii odwiedził dziś w towa
rzystwie Kazaasoya, bułgarskie
go ministra informacji, młodzie
żowe brygady pracy na linii kole
jowej Pernik - Wolonyad, któ 
rzy zgotowali premierowi entu
zjastyczne przyjęcie.
BUDAPESZT, 16.7 (PAP). —
Premier Jugosławii, marszałek
Tito udzielił korespondentowi ra
dia węgierskiego wywiadu, w
którym stwierdził m. im., że sto
sunki węgiersko - jugosłowiań
skie osiągnęły już taki stopień
rozwoju, który pozwała na na
wiązanie bliższych więzów współ
pracy.
Oba
kraje
posiadają
wspólne dążenia do prowadzenia
polityki pokojowej. Oba narody
dążą do ustanowienia prawdziwej
demokracji ludowej.
»My Jugosłowianie z zadowo
leniem widzimy, że Węgry o s ią g 
nęły znaczny postęp w pracy nad
odbudową i że naród węgierski
pragnie uwolnić się od interwencji
zagranicy — oświadczył marsz.
Tito.
_Przyjaźń jugosłowiańsko - wę
gierska będzie gwarancją pokoju
w dolinie Dunaju.
Przesyłam pozdrowienia naro
dowi węgierskiemu i życzę, aby
wys'łki w kierunku odbudowy
były w dalszym ciągu uwień
czone powodzeniem“, / '
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i co potem
czyl i

do d o la ró u j droga daleka...

W chwali, gdy piszemy te sło
wa, uczestnicy konferencji pa
ryskiej projektowanego „bloku
zachodniego“ rozjeżdżają się do
domu. Rozjeżdżają — po krót
kiej sesji, która ujawniła właści
we intencje organizatorów kon
ferencji i zarazem rzeczywsty
jej sens.
Jakie są rezultaty obrad pary
skich? Rezultaty nie deklaratyw
ne, ale realne, praktyczne. Co
w świetle tych obrad i wszyst
kiego co im towarzyszyło —
można już uważać za pewne.
Punkt pierwszy, nie ulegający
wątpliwości to fakt, że chodź
przede wszystkim o ODBUDO
W Ą NIEM IEC.
W toku obrad ogłoszone zo
stały różne cyfry, dotyczące po
mocy finansowej dla tej odbu
dowy. Trudno określić, które z
nieb są wiarygodne — czy te,
które mówiły o ogólnym udziale
Niemiec w wysokości 40 proc.
przeznaczonej dla „Europy“ su
my, czy też te, w których mó
wiono o 600 milionach dolarów
dla Niemiec i 500 milionach dla
wszystkich pozostałych państw
Europy Środkowej i Wschod
niej — a więc Czechosłowacji,
Polski,
Jugosławii,
Rumunii,
Węgier, Albanii, Bułgarii i in.
W każdym razie jedno jest
jasne: N IEM C Y stoją w ośrodku
zainteresowań inspiratorów „pla
nu
Marshalla“,
sfinansowanie
odrodzenia gospodarczego NIE
M IEC jest ich zasadniczym ce
lem.
Po drugie: jest niewątpliwe,
ż© chodzi o Niemcy wielkokapi
talistyczne, Niemcy Kruppów i
Thyssenów, Niemcy „Ver©migte
StaMwerke“ i „D-Banków“. Na
wet nieśmiałe próby rządu an
gielskiego, zmierzające do w y
jęcia przemysłu Ruhry spod wpły
wu niemieckich baronów górni
czo - hutniczych, zostały osa
dzone w miejscu. Gen. Clay
sprzeciwił
się
kategorycznie
wszelkim próbom „nacjonaliza
cji“ ciężkiego przemysłu Ruhry.
Sens tego pociągnięcia jest jas
ny: przy „nacjonalizacji“ głos
decydujący miałyby w przemyśle
wojskowe władze okupacyjne
w Zagłębiu Ruhry władze woj
skowe ANGIELSKIE. Bez na
cjonalizacji, przy wolnej grze
sił Thyssenowie i Kruppowie
przyznają
decydujący
wpływ
głównemu
partnerowi
„bloku
zachodniego“ : wielkiemu kapra
lowi AM ER YK A Ń SK IEM U .
Wstrzymanie tzw. „nacjonali
zacji“ ciężkiego przemysłu w
Zagłębiu Ruhry — to nie tylko
rezygnacja rządu labourzystowsfciego nawet z pozorów polityki
antykapitalistycznej w
Rzeszy.
To zarazem kapitulacja, klęska
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kapitału ANGIELSKIEGO w sto
sunku do konkurującego z nim
kapitału AM ERYKAŃSKIEGO, to
jeden z etapów przejścia decy
dującego wpływu na ciężki prze
mysł Ruhry od wielkiego kapi
tału angielskiego dio wielkiego
kapitału amerykańskiego.
Czynnik trzeci, zarysowujący
się niedwuznacznie — to CAŁ
KOW ITE
U ZALEŻNIENIE
po
zostałych, mniejszych partnerów
projektowanego „bloku“ od jego
„wielkiej trójki“. Stany Zjedno
czone zapewniły sobie z góry
pozycję
dominującą:
przecież
udzielając kredytów, mogą DYK
TOWAĆ warunki. Ale skład Ko
mitetu, który ma opracowywać
szczegóły planu stwarza dodat
kową hierarchię wewnątrz pro
jektowanego
bloku.
Wchodzą
tam obok Francji i Anglii Wło
chy i przedstawiciele jeszcze
dwóch mniejszych państw. Przed
stawiciel włoskiego rządu de Ga
speri — to po prostu tuba am
basady amerykańskiej w Rzy
mie. Ta jego rola nie ulega wąt
pliwości dla nikogo, kto uważnie
obserwuje przebieg wypadków
we Włoszech. Innymi słowy —
USA w porozumieniu z Anglią
i Francją mają większość w ko
mitecie i mogą narzucić wszel
kie warunki pozostałym partne
rom.
Ten stan rzeczy stwarza nie
bezpieczeństwa bynajmniej nie
tylko teoretyczne.
W dzisiejszym „Głosie“ cytu
jemy oświadczenia prasy brytyj
skiej, ż© mniejsi partnerzy orga
nizowanego przez Bevina i Bi
dault bloku powinni wziąć udział
w kosztach anglosaskiej okupa
cji Niemiec. Innymi słowy: po
winni oni nie tylko asystować
przy tym, jak dolary płyną do
Niemiec — tych samych Nie
miec, które ich zniszczyły i ogra
biły, ale poza tym powinni ze
swojej strony PŁACIĆ NA OD
BUDOWĄ
NIEM IEC,
PLACIC
N IE M C O M
REPARACJE
ZA

WOJNĄ,
KTÓRĄ
ROZPĄTAŁ
HITLER.
Perspektywa doprawdy zachę
cająca... Pozostaje otwartym py
tanie, czy ta perspektywa n'e
6kłoni
niektórych
mrrejszych
państw do rewizji swego stano
wiska wobec „planu Marshalla“
i do naśladowania Polski, Cze
chosłowacji i innych państw sło
wiańskich,
które
w dały
nie
wziąć
udziału
w
konferencji**
paryskiej.
Jest to tym bardziej możliwe,
że — po czwarte — Ameryka
nie, osiągnąwszy na razie swe
cele, nie spieszą się bynajmniej
z konkretnymi rozmowami o
dolarach.
Marshall oświadczył w swej
ostatniej mowie, że jego plan
znajduje się dopiero w stadium
opracowywania,
że
właściwie
n;e ma jeszcze żadnego planu.
Prezydent Truman zapowiedział,
że nie zamierza zwoływać nad
zwyczajnej sesji Kongresu, bez
której nie może dać Europie ani
proszą. Innymi słowy: PRZED
WIOSNĄ PRZYSZŁEGO ROKU
NIE M A M O W Y O JAKICHKOL
WIEK
KONKRETNYCH
ROZ
M O W A C H NA T E M A T KREDY
TÓW DLA PAŃSTW EUROPEJ
SKICH.
Powstała sytuacja paradoksal
na: Bevin i Bidault zerwał' roz
mowy z Mołotowem, powołując
się na to, że sprawa „nie cierpi
zwłoki“, że trzeba decydować
się „natychmiast“, że „nie ma
czasu na dyskusje“. Rząd USA
ośw:adcza
obecnie, że czasu
ma... sześć miesięcy, że sprawa
nie jest dostatecznie ważna, aże
by przerywać wakacje senato
rów i „kongressmanów“ amery
kańskich. Wygląda to doprawdy
nieładnie: coś jakby sługa z po
śpiechem, gnając na łeb na szy
ję, niósł panu na półmisku da
nie, a pan z nonszalanckim ge
stem odpowiedział mu: „Dzię
kuję c> mój drogi, ałe na razie
ni© mam apetytu. Poczekaj pa-

Pierwsze wyjątki z opublikowa
nych w londyńskich „Wiadomo
ściach“ artykułów Władysława
Studnickiego wywołały obszerną
dyskusję w prasie polskiej. Za
brał w niej m. in. głos na łamach
„Gazety Ludowej“ p. Witold Gieł

żyński, napadając jak zwykłe, na cji z Niemcami. W artykule tym,
zatytułowanym „W Krakowie i
nasze pismo.
Podajemy dzisiaj
wyjątki z Łodzi“ czytamy m. in.:
„Wobec tego, że przyjechałem do
dalszego artykułu p. Studnickie
Krakowa niemieckim autobusem woj
go, rzucającego niezwykle cieką
skowym z listem od władz wojsko we światło na problem współpra
wych w Rabce, WŁADZE KRAKÓW
SKIE ZAINTERESOWAŁY SIĘ MO
cy niektórych kół naszej reak-

Zadania spółdzielczości w walce z drożyzną
WSKAZANE BADZIE, JEŻELI NA tralnego zarządu przemysłu metalowego
WIĄŻĄ
ONE
BEZPOŚREDNIA. udEielil „Trybunie Wolności“ wywiadu,
WSPÓŁPRACE ZE SPÓŁDZIELNIA w którym stwierdza, że przem. meta'o
MI ROLNICZYMI, ELIMINUJĄC TE wy wykonał plan w I półroczu br. w
12 - 15 PROC. KALKULACJI OD 104 proc.
DZIAŁU „SPOŁEM“ . Czy naprawdę
^Przemysł
^
metalowy
rozwija
prokonieczne jest, aby węgiel dla selito" dukcję coraz to nowych maszyn, d aw ra spółdzielczego _ P f ^ i < ^ ł ^praez niej w Polsce nie wytwarzanych. Tow.
„Społem“ , KTÓRE NIE W YKO NU  Lesz opowiada o tym w następujących
JĄC ŻADNYCH CZYNNOŚCI ŚCI słowach:
SŁE GOSPODARCZYCH, DOLICZA
„Obecnie pracujemy nad
budową
DO CENY WĘGLA 5 — 7 PROC.? j
polskiego sinika samochodowego i
Czy konieczne jest pobieranie po -;
przystąpiliśmy już do masowej pro
dobnych opłat przy rozprowadzaniu' dukcji polskiego traktora „Ursus“ .
papierosów, wódki, soli, cukru, manu
W BIEŻĄCYM MIESIĄCU ZAK ŁA 
faktury od tych spółdzielni, które sa
DY
W
URSUSIE WYPUSZCZĄ
me zabierają te towary ze składnic:
PIERWSZĄ PARTIĘ 30 TR A K TO 
państwowych, a „Społem“ rejestruje'
RÓW. Roczna produkcja traktorów
tytko odpisy rachunków?
| wynosić będzie 2.400 SZTUK.
R»zSpółdzielnie terenowe muszą doko ‘ poczęliśmy również masową produk cję motocykli.
nać większego niż dotychczas wysil
ku w kierunku wpływania na poziom
Poza tym rozpoczęliśmy produkcję
cen detalicznych. Muszą dać przykład
szeregu typów obrabiarek, narzędzi
obniżenia tych cen, ograniczając swo
optycznych, przedtem w Polsce nie,
ją marżę zarobkową. Bez żadnej szko
wytwarzanych.
I
dy dla siebie mogą to od razu uczy
Fakt, że przemysł metalowy wpro
nić w dziedzinie manufaktury
oraz
wadził nowe, trudne działy produkcji
szkła, porcelany i fajansu. Kalkulacja
i wykonywa plan wytwórczy z nad detaliczna w tych działach wynosi od
wyżką, dowodzi jaskrawo, jak z gron
24 do 55 proc- — l®st wi?c z czeB°
tu fałszywe i nieuzasadnione są płacz
opuścić.
Ii we oświadczenia niektórych posłów
Trudniejsza jest sprawa z artykułami]
sejmowych na temat mankamentów
spożywczymi.
przemysłów upaństwowionych. Prze
Te wymagania, jakie sytuacja obec
ciwnie. Dotychczasowa praktyka prze
na ze szczególną ostrością stawia
mysłu metalowego wykazała, że
w
wyniku upaństwowienia, przemysł ten
przed ruchem spółdzielczym, powin
otrzymał szerokie możliwości rozwo
ny być jak najszybciej zaspokojone'.
ju “ .
7CW. rnż. Lem. naczelny dyrektor cen

JĄ OSOBĄ. Naczelnik wydziału propa
gandy i przedstawiciel ministerstwa
spraw zagranicznych namawali mnie,
bym udał się do Berlina. Wymówiłem
się, mówiąc, że NIE MAM GWA
RANCJI, CZY BĘDĘ PRZYJĘTY
PRZEZ HITLERA LUB GOERINGA,
że POJADĘ O ILE ZOSTANĘ ZA
PROSZONY.
Już w Krakowie zgłosiło się do
mnie kilka osób, PROPONUJĄC ABYM TWORZYŁ RZĄD. Powiedzia
łem, że STOSUNKI DO TEGO NIE
DOJRZAŁY, że mażemy TYLKO
STWORZYĆ KOMITET, którego za
daniem będzie restytucja państwa, że
dla tego Komitetu niezbędny jest Wi
tos, za nim bowiem stoją nasi chłopi.
Gdy zawiadomiłem NACZELNIKA
PROPAGANDY, że pragnę zobaczyć
sie z Witosem, pojechać do niego pod
Tarnów — DAŁ MI SAMOCHÓD 1
SZOFERA.
Nie
zastałem Witosa,
gdyż on także wyjechał. W kilka ty
godni potem dowiedziałem się, ż* jest
aresztowany. Naczelnikowi wydziału
propagandy WYTŁUMACZYŁEM, że
zwohdeni’« Witosa jest niezbędne, że
tie i»winni prowokować chłopów. W
PEWNYCH
WARUNKACH
BĘDĘ
MÓGŁ PRZEPROWADZIĆ
AKCJĘ
POLITYCZNĄ, KTÓREJ DZIŚ SPRE
CYZOWAC
NIE
MOGĘ,
ALE
TWIERDZĘ, ZE WITOS JEST DO
TEJ AKCJI NIEZBĘDNY.
PRZED 15 PAŹDZIERNIKA 1939
R. NIEMCY NIE BYŁY ZDECYDO
WANE, JAKĄ POLITYKĘ PROWA
DZIĆ W POLSCE. ŚCIERAŁY SIĘ
DWIE KONCEPCJE:
1) POZOSTAWIENIE BYTU POLI
TYCZNEGO POLSCE OKROJONEJ
NA ZACHODZIE,
2) ZNACZNIEJSZA ANEKSJA I
STWORZENIE GENERAL - GUBER
NATORSTWA,
WZOROWANEGO
NA KOLONIACH ANGIELSKICH W
MURZYŃSKIEJ AFRYCE.

| Gen. Lucjan Żeligowski
Powracają do k ra ju szczątki zm a iłego na obczyźnie sędziwego generâia
broni Lucjana Żeligowskiego.
Generał Lucjan Żeligowski, choć byt
człowiekiem związanym z obozem
przedwrześniowym —; nie zawsze zga
dza! się z pok.yką jego kierowników.
Odważny żołnierz i samodzielny po
Iity k um iał się zdobyć na o tw arty pro
test przeciw proniemieckiej, prohitlerow skiej polityce Becka — zagroże
nie żywotnych interesów narodu pol
skiego w idział zawsze od strony N ie
miec. N a em igracji wyniósł się ponad
potępieńcze swary liczących się tylko
i wyłącznie z w łasnym i interesami po
lityklerów . Widząc jasno i wyraźnie,
że polityka obozu dem okracji zapew
nia Państwu bezpieczeństwo a narodo
w i pokój i możliwości twórczego roz
woju, podkreślił swój pozytywny sto
sunek do demokracji ludowej i uz"
natne dla ludzi, kie r^ ą c y c h naszym
krajem . N iew ątp liw ie nie było łatwo
sędziwemu generałowi zerwać z na
w arstw ieniam i tradycji i klasowymi
przesądami — praw dziw y patriotyzm
i zdrowy instynkt polityczny skiero
w ały Go jednak na słuszną drogę.
Pamięci zasłużonego Polaka składa
my hołd.

Chleb połaniał
Potaniał w W arszawie, która nie na
leży do najtańszych miast w Polsce,
potaniał w Poznaniu, Szczecinie i na
Wybrzeżu: Notowanie, nadchodzące z
w ielu miast Polski, wskazuje na ten
dencję zniżkową, zmierzającą do ceny
przewidzianej w urzędowym cenniku
dla danej miejscowości.
Trzeba sobie uświadomić jeden bar
dzo ważny, bardzo typowy fakt: ten
zniżkowy ruch cen rozpoczął się jesz
cze przed zainaugurowaniem plano
w ej, zorganizowanej akcji regulowania
cen, rozpoczął się w P R Z E D E D N IU
L U B W D N IU O G Ł O S Z E N IA C E N 
N IK Ó W U R Z Ę D O W Y C H ,
rozpoczął
Się Z A N IM w yszły w teren Społeczne
Kom isje K o n tro li Cen.
Cóż to oznacza?
Oznacza to przede wszystkim slusz
ność koncepcji gospodarczej naszej
P a rtii, któ ra głosiła, że S P E K U L A 
CYJNĄ
ZW YŻKĘ
CEN
M O ŻNA
W S T R Z Y M A Ć , że pewne ceny można
obniżyć przez pewne posunięcia ad
m inistracyjne i przez pewien nacisk

społeczny.

Oznacza to następnie, że ceny były
W Y Ś R U B O W A N E Z N A C Z N IE PO 
N A D P O Z IO M U S P R A W IE D L IW IO 
N Y G OSPO DA RCZO .
Oznacza to wreszcie, że ceny w y 
znaczone przez Komisje Cennikowe są
realne, oparte na dobrze sprawdzo
nych danych, że uwzględniono przede
wszystkim interesy konsumenta, ale
nie zapomniano i o kupcu, w liczając
w cenę jego zarobek w skali, odpowia
dającej dobrym, U C Z C IW Y M obycza
jom kupieckim.
Czy ta obniżka ceń, ten bieg do nor
m y urzędowej nie jest tymczasowy,
czy nie w yw ołał go tylko strach przed
konsekwencjami karnym i, czy ełemen
ty spekulanckie wśród kupców nie bę
dą usiłowały wrócić do łatwych, lich
w iarskich zarobków? N iew ątp liw ie bę
TE KONCEPCJĘ POPARŁ
HI
dą takie próby, niew ątpliw ie ten i ów
TLER, ENTUZJASTĄ
JEJ
BYL
będzie usiłował wyłamać się spod kon
HIMMLER, AUTOREM FRANK.
troli, wrócić do starych, miłych spe
Przed wyjazdem do Berlina przed
stawiciel propagandy oraz przedsta - kulantow i, obyczajów. A le trzeba pa
wiclel ministerstwa spraw za granicz - miętać, że w a lk a pianowa, zorganizo
nych zapewniali mnie, że stosunki u- wana, regulowana rozpocznie się do
łożą sę korzystnie d li obu stron, obie piero dzisiaj, rozpocznie «się w chw ili
cywali SAMOCHÓD DO W ARSZA przystąpienia do akcji Społecznych
WY. Po wyjeździć z Berlina byli na Kom isji K o n tro li Cen.
K O M IS J A
K O N T R O L I CEN TO
dal uprzejmi, ale twierdzili, że do War
S P R Z Y M IE R Z E N IE C I
szawy nie mam po co jechać, że War P O T Ę Ż N Y
szawa
została
zburzona,
ie
od P R Z Y J A C IE L M A S P R A C U JĄ C Y C H
Goebbelsa otrzymam list. Otóż ŻAD W W A L C E O P O PR A W Ę B Y T U , TO
S K U TE C ZN A
PO M OC
NEGO LISTU NIE OTRZYMAŁEM“ . W IE L K A ,
Następnie
Studnicki
opisuje D L A A P A R A T U PA Ń STW O W EG O ,
swój krótki pobyt w Łodzi i do TO G R O Ź N Y O RĘŻ A N T Y S P E K U L A
CYJNY
—
N IE P R Z E J E D N A N Y
daje:
W RÔG S P E K U L A N T Ó W I P A S K A „Wśród pastorów Niemców w Pol R Z Y . Komisje K ontroli to jednocze
sce miałem dużo sympatii z powodu śnie współpracownik uczciwego kumego artykułu przeciwko nowej u- piectwa w walce o czystość zawodu,
stawie o kościele ewangelickim w Pol o w yelim inow anie z handlu spekulan
sce, uzależniającej duchowieństwo e- tów i paskarzy.
wangelickie od wojewody.
Przypom nijm y w największym skro
Jeden z pastorów odwiedził mnie i cie schemat w a lk i o uczciwe ceny.
doniósł,
że
W
PIERWSZYCH Organy Ministerstw a
Przemyślu i
DNIACH PAŹDZIERNIKA PRZYJE Handlu na podstawie badań rynku
CHAŁ DO ŁODZI WYSOKI URZĘD wyznaczają ceny, Społeczne Komisje
NIK NIEMIECKI. Urządził zebranie
K o n tro li Cen — kontrolują, Komisja
poufne dla Niemców i ZAPOWIE
Specjalna do w a lk i z nadużyciami i
DZIAŁ. ZE POLSKA POZOSTANIE
PAŃSTWEM NIEPODLEGŁYM, ale szkodnictwem gospodarczym, wypasa
PIERWSZY NACZELNIK PAŃSTWA żona w dodatkowe, specjalne upraw
BĘDZIE
WYZNACZONY
PRZEZ nienia, karze. Ten system, ta organi
zacja może zapewnić zwycięstwo w
RZĄD NIEMIECKI.
walce o obniżkę cen.
Do ROZWAŻANIA DANO KILKA
Może. — ale pod jednym warunlciem
KANDYDATUR:
JANUSZA
RA — pod w arunkiem , że Społeczne Korni
DZIWIŁŁA, MOJĄ I JESZCZE KIL sje K o n tro li Cen będą rzeczywiście
KU OSÓB.
j społeczne, że znajdą one poparcie w
Niemcy łódzcy uznali, że ja najbar
j najszerszych masach, że K A Ż D Y czlo
dziej nadawałbym się na to stanowi
w iek pracy będzie uważał za swój
sko.
społeczny obowiązek informować Ko
Otóż pogłoska, która dostała
się
misje o przekroczeniu cen nominal
do prasy zagranicznej, że proponowa
nych, o braku cenników, o próbach
no mi objęcie rządu, powstała Draw w ym igania się spod kontroli, że każda
dopodobnie w rezultacie tego
zebra rria. W RZECZYWISTOŚCI — k o ń  Rada Zakładowa, każde partyjne ko
czy Studnicki — ANI JA, ANI RA ło fabryczne stanie się ogniwem K o 
DZIWIŁŁ, ANI ADAM
RONIK1ER m isji K ontroli, że wreszcie organiza
NIE OTRZYMALIŚMY
ŻADNYCH cje kupieckie, organizacje branżowe,
PROPOZYCJI. ZACZĘŁA SIĘ BO dbać będą o terminowe doprowadze
WIEM REALIZOWAĆ KONCEPCJA nie cennika do wszystkich swych
GENERAŁ - GUBERNATORSTWA“ . członków.
Współpraca ze Spoić.
ko m i
Tyle p. Studnicki.
sjami Kontroli Cen — to tani chleb, to
Do samej sprawy jeszcze po - realna podwyżka, to rzeczywista po
wrócimy.
praw a bytu.

Władysław Studnicki stwierdza:
Nie było rządu Q uislingow skiego
bo Hitler poparł frankowską koncepcją generał-gubernatorstwa

prosg I o prosie

Najnowszy numer* „Trybuny Wolnoś
ci“ poświęcony rocznicy 22 lipca, zawiera m. in. artykuły: tow Juliana L i 
dera o Wojsku Polskim, tow _ Ostapa
Dłuskiego „Niepodległość narodów prawem najwyższym“ i tow. Bron,sława
Minca „Trzy lata demokracji ju d o we j wyniki w
dziedzinie
Zwraca uwagę reportaż T. Sapocmskie
go pt.: „Dzieje jednej fabryk .
Interesujące uwagi zamieścił t(^ - :
Jańczyk, prezes łódzkiej Powszechne
Spółdzielni Spożywców w swym artyKu
!e „O udziai spółdzielczości _w wa.ee zdrożyzną“ . Stwierdziwszy, że juz p o czątkowa faza walki ze spekulacją i dro
żyzną przyniosła poważną obniżkę cen
na artykuły pierwszej potrzeby, ‘oW’Jańczyk zadaje pytane:
„Jakież miejsce zajęła w tej akcji
spółdzielczość, mająca zaopatrzyć^ spo
żywców w sposób najbardziej równo
* mierny w towary tanie i dobre?“
„Zadaniem spółdzielczości jest m. in.
likwidowanie pośrednictwa w ten spo
sób, by towar od wytwórcy do spo
żywcy szedł najkrótszą drogą. Roz
budowa jednak spółdzielczości i trzy
manie się schematu powoduje, te ob
rót towarowy w ramach spółdzielczo
ści dokonywany jest przez kilka o gniw, z których każde ma swe kosz
ty i każde chce osiągnąć z tego obro
tu nadwyżkę“ .
„SPÓŁDZIELNIE MIEJSKIE NIE
KONIECZNIE MUSZĄ Się ZAOPA
TRYWAĆ W NABIAŁ W ODDZIA
ŁACH MLECZARSKO - JAJCZARSKICH
„SPOŁEM“
BARDZIEJ

rę godzin w przedpokoju, wy Wielki kapitał amerykański udzie
śpię się, to może zobaczymy“. la pożyczek, aby zapewnić sobie
rynki zbytu. Ale te rynki zbytu
Porównanie jest jednak niezu
są przecież zajęte — przez prze
pełnie słuszne. Amerykański pan
mysł miejscowy. Maszyny, któ
odłożył o niewiadomą ilość mie
re w Anglii sprzeda przemysł
sięcy tylko ZAPŁATĄ dla wier
amerykański, zastąpią maszyny
nych i, gorliwych sług. Samo da
produkowane
przez
przemysł
nie przyjął i spożył z apetytem.
ANGIELSKI. Jeszcze wyraźniej
Zwłaszcza — jeśli chodzi o
wystąpi to na rynkach Imperium
Wielką Brytanię. Rozbicie „bloku
Brytyjskiego, gdzie oba przemy
sz terii ngowego' ‘, wprow adzen ie
sły występują już bezpośrednio
wymiemaiiności długów szterlinjako konkurenci.
gowych na dolarowe w ramach
Ktoś powiedział trafnie, że po
Imperium, dokonane przez Bevi
życzki amerykańskie, połączone
na — to łakomy kąsek dla wiel
z żądaniami politycznymi dopusz
kiego kapitału amerykańskiego,
czeni-a na rynek wewnętrzny
to otwarcie temu kapitałowi wol
nego dostępu na rynki Imperium, danych państw wyrobów ame
rykańskich
—- to
EKSPORT
strzeżonego
dotąd
zazdrośnie
AMERYKAŃSKIEGO BEZROBO
przez Wielką Brytanię. Rozu
CIA. Eksport, korzystny nawet
miemy zaniepokojeni© i rozcza
niekiedy
dla kapitalistów danego
rowanie prasy angielskiej wobec
kraju, ale zawsze niezmiennie
cdiożeraą
dyskusji
amerykań
szkodliwy i niebezpieczny dła kła
skich na temat pożyczki. Okazu
je się — Anglia zapłaciła gotów sy robotniczej, której , to bezro
bocie spada na barki. Obecne
ką za czek BEZ TER M IN U W Y 
manewry
wielkiego
kapitału
PŁATY.
amerykańskiego z „planem M a r
Oczywista — ta powolność
shalla“ potwierdzają w peln: to
prezydenta Trumana ma swój
zdame.
sens. Ni© chodzi mu o spokój wa
*
kacji parlamentarzystów amery
W świetle faktów, podsumowa
kańskich. Chodzi o coś o wiele nych powyżej, widać najlep:ej,
ważniejszego:
o
wymęczenie
jak słuszne było stanowisko Rzą
wyżyłowaoie partnera, o wyciś du Rzeczypospolitej, który odmó
nięcie z niego wszystkiego, .co
wił udziału w rozmowach pary
tylko się da wycisnąć.
skich.
Konkretnie chodzi, zdaje się,
Nasza obecność w Paryżu ozna
przede wszystkim o nacisk na czałaby tylko aprobatę dla poli
politykę wewnętrzną państw eu tyki
odbudowy
Niemiec.
Nie
ropejskich. Chociaż Bevin stara mielibyśmy
żadnej możliiwbści
się jak może —- magnaci finan wypowiedzenia tam naszego zda
sowi giełdy nowojorskiej - wolą nia — tak jak nie miała jej Bel
C H URCHILLA. Churchill — to gia lub Holandia. Zażądano by
bezpośredni przedstawiciel wiel oS nas świadczeń na rzecz od
kiego kapitału, nie zmuszony db budowy Niemiec. I wreszcie —
liczenia się z nastrojami, po kazano by nam czekać, aż na
wiedzmy, Kongresu Brytyjskich wiosnę Kongres USA zastanowi
Związków Zawodowych. Wicie się, czy w ogóle warto nam coś
przemawia za tym, że kolejnym dać.
postulatem
Wallstreet
wobec
Czy nie lepiej czekać do wios
Anglii będzie , żądanie przypusz ny, nie wyrażając zgody na od
czenia konserwatystów co naj budowę Niemiec, która dla , nas
mniej eto udziału w rządach.
może bvć tylko szkodbw-a? Ta sprawa posiada doniosły
Roman Werfe!
aspekt wewnętrzne - pollityczny.
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Premiowy system plac
dla pracowników przedsiębiorstw miejskich

PO G O D A

Proenoza na dzień 17
lipca t>r. Na zachodzie
północy kraju na ogół
dość pogodnie, na wscho
<feie i południu zachmu
rzenie zmienne 7. moiSr
wością przelotnych opa
dów i lokalnych burz. Temperatura w
ciągu dnia od 20 st. do 36 st. Słabe na
południowym wschodzie kraju «miarko
■wazie wiatry z kierunków północno
wschodnich i wschodnich.
KURSY SZYBOWCOWE
Komitet Stołeczny OM TUR zawtada
mia, że teoretyczne kursy szybowcowe
odbywać się będą od dnia 15 lipca hr.
codziennie, od godz. 18 przy uicy Mo
kotowskiej Nr 24 — 3 piętro, Wydział.
Sportowy.
Przjnmowanie kandydatów odbywa
się codziennie pod wyżej wymienionym
adresem.

Jeden z punktów umowy zbiorowej
pracowników samorządowych przewid u
je wprowadzeni« systemu premiowego
dla usprawnienia 1 zwiększenia w yd a j
ności pracy. Jak dotychczas zalecenie
to nie było stosowane w odniesieniu do
pracowników przedsiębiorstw i placó
wek Zarządu Miejskiego.
Obecnie opracowywany jest przez po
szczególne przedsiębiorstwa, w porozu
mieniu z Prezydium nowy system pre
miowy. Ustalenie systemu premiowania
ze względu na różnorodność prac i za
kresów działania poszczególnych przed
siębiorstw
jest zagadnieniem bardzo
skomplikowanym. Tym niemniej już od
1 sierpnia system premiowy zostanie
wprowadzony w życie.
NA JAKICH PODSTAWACH I WE
DŁUG JAKICH MIERNIKÓW BĘDĄ
PREMIOWANI PRACOWNICY PRZED
naj SIĘBIORSTW MIEJSKICH?

„SZKLANA M EN A ŻER IA “
Teatry Miejskie wystawią w
bliższym czasie „Szklaną menażerią“ .
Sztuka te obiegła w zeszłym sezonie
sceny europejskie, zwracając powszech
ną uwagą swym dynamizmem, aktu
alnością oraz walorami artystycznymi.
Autor „Szklanej menażerii“ W iliam*
Tennessee zastosował w kompozycji
scenicznej
sztuki
szereg ciekawych
eksperymentów, przypominających w
założeniu inowacje Wildena w granej
już u nas amerykańskiej sztuce „Na
sze miasto“. W Polsce wystawił tą
sztukę
łódzki
teatr
„Kameralny".
„Szklana menażeria“ weszła już w
okres prób w M .T D . Na czele obsa
dy zobaczymy: Stępniównę, Koronkiewiczównę, Pawlikowskiego 1 Tkaczy-

6 D N I P R Z E D O T W A R C IE M
M O STU

A b y usprawnić tempo pracy przy od
budowie mostu kolejowego zwiększono
NOWY HOTEL
wczoraj ilość robotników
do 165
Przy ul. Chmielnej 41 na wprost ul. osób. Część z nich zatrudniona była wy
Wielkiej, obok Dworca Autobusowego łącznie p rzy pracach porządkowych.
Fachowcy ułożyli dalszych 100 m tr. to
PKS, został otwarty Ho
ru kolejowego i dokręcili wkręty do
tel Turystyczny Polskie
mostownic na gotowych ju ż odcinkach.
go Biura Podróży „O r
bis“ .
Rozpoczęto talcże układanie pomostu na
dwóch przęsłach. Wmontowano trzeci z
Z uwagi na duże za
potrzebowanie na miej
kolei przyrząd wyrównawczy. Całkowi
sca w hotelach w War
cie ukończono nitowanie konsolek od
szawie liczymy, że nowo
warszawskiej strony mostu. Na odcinotwarty hotel nasz odda poważne uslu- j ku prac porządkowych zdemontowano
gi podróżnym i turystom przyjeżdżają- pomost na rusztowaniu pod trzecim
cym do Warszawy.
| przęsłem.

fil

W. s a i l

s ą d o w e j

Zaczęło się w Radzymińskiem
skończyło na Mokotowie
W Sądzie Okręgowym w Warsza
wie odbędzie sią rozprawa przeciw
ko
członkom
szeroko
rozgałęzionej
szajki bandyckiej, która grasowała na
terenie powiatu radzymińsklego. Na
ławie oskarżonych zasiądą: Stanisław
Zych, Józef K arkow ski, Ludw ik Piąt
kowski, Henryk Karkow ski, Tadeusz
Zych, Kazim ierz W iśniewski, Jan Z ajkowskl oraz Jan Karkow ski.
Bandyci działali na terenie powiatu
od listopada 1946 roku do grudnia
1946 r.
STAŁE
M ETODY.
Meldunki po
szkodowanych, składane w Referacie
Kryminalnym Służby Śledczej w Ra
dzyminie, wskazują na to, że bandy
ci trzymali sią jednej stale stosowa
nej metody. Przychodzili w nocy, ter
roryzowali domowników 1 następnie
ładowali na furmanką zrabowane rze
czy. Napadów
dokonywali grupami
po trzech lub czterech.
Nie cofali sią 1 przed użyciem broni.
W ŁASNY ARSENAŁ. W toku śledz
twa wykryto skład broni, który znaj
dował sią w obejściu Jana Kurkowakiego i St. Zycha. Kurkowaki był
również magazynierem szajki i prze
chowywał zrabowane rzeczy, których
wartość sięga kilku milionów zło
tych.

W czasie przesłuchania Jan Zajkowskl przyznał się do udziału w 8
napadach, Jan Kurkowaki do 9, Hen
ryk Kurkowaki do 3, St. Zych do 4.

Liczba zachorowań na dur brzusz
ny w Warszawie wzrosła w ciągu
ostatniego tygodnia 1trzykrotnie. Wa
runki sanitarne miasta pozostawiają
wiele do życzenia i dla tego jednym
z najskuteczniejszych sposobów za
bezpieczenia się przed tą chorobą
jest szczepienie.

przygotowujq Warszawskie Zwiqzki Zawodowe
Powołując się na uchwały KC ZZ zawodowych bez różnicy wieku zrzeszo
zawarte w okólniku Nr 53 z dn. 1 bm. nych iy klubach sportowych oraz nie oraz na decyzję Kom. Obchodu Swdęta zrzeszonych.
Odrodzenia w m. et. Warszawie, pole
Kolarski bieg na 100 km na
trasie
ca się:
zamkniętej ulic przyległych do Al. Nie
Zebrać zespoły artystyczne zw. zawo podległości dla zawodników licencjono
dowych i żaki. pracy, aby były w sta wanych.
nie własnymi produkcjami uświetnić ra
Kolarski bieg 50 km na tej samej tra
doeny dzień Święta Odrodzenia.
sie dla juniorów do lat 18.
Przyspieszyć zamierzone i przewidzia
Uczestnicy biegu otrzymają nagro.
ne na nieco dalsze terminy otwarcie no
dy.
Zgłoszenia do dnia 21 bm. godz. 13
ie lada kłopot ma ta handlarka s | Chleb zniżkuje. 100 procent zarobku na
wych świetlic pracowniczych.
przyjmuje Referat Sportowy Rady Z w. I l ja r u Różyckiego. Nie dawno jeszcze bochenku — to ju ż tylko marzenie.
Zorganizować na terenach pracowni aw owych, ul Nowy Zjazd 1 — V ¡zdzierała skórę z biednych klientów, a I Szkoda — m yśli handlarka i podpiera
czych okolicznościowe akademie z u- pięt , pokoj N r 510.
I dzisiaj dobre czasy się skończyły, i głowę pełną paskarskiej zadumy.
działem istniejących zespołów artystycz
nych.
Rady Zakładowe winny współpraco wać z Dzielnicowymi Komitetami Obcho
du Święta Odrodzenia. Komitety te »ist
nieją przy starostwach.
W ramach, uroczystości, związanych
z obchodem Święta Odrodzenia koncer .tować będą w dn. 21 i 22 lipca o rkie .
stry związkowe. Terminy i miejsca uWczoraj z Dzielnicowej Rady Na kunastu
wyszkolonych
kontrolerów | stawowy artykuł żywnościowy, jakim
stalone zostaną bezpośrednio z kapekni rodowej Warszawa — Południe w yru społecznych. Urzędujący na miejscu jest chleb, wydatnie spadają. Ten sam
itrzami.
szyły w teren pierwsze Społeozne Ko przedstawiciel
Komisji
Specjalnej objaw obserwujemy przy kupnie kaZespoły artystyczne, występujące na misje Kontroli Cen dla przeprowadze udzielił wyruszającym w teren szcze szy, grochu itp.
zabawach, organizowanych przez Kom. nia dokładnej lustracji sklepów.
gółowych informacji.
Dzielnicowe otrzymują akceptację pro Trasa
jednej
z
kontrolujących
grantu od Rady Związków Zawodowych
trójek
biegła
ulicami:
Narbutta
Komplikuje się jeszcze ciągle spra
m. st. Warszawy.
O godzinie 9 rano w lokalu DJt.N.
do
A lei
Niepodległości
1 Szustra wa cen na masło. W nowym cenniku
Warszawa
—
Południe
zebrało
się
k
il
Celem uświetnienia Święta Odrodzę do
Puławskiej.
Właściciele
tutej wyraźnie powiedziano, ie masło oseł
nia Referat Sportowy Rady Zw. Zawo szych sklepów, położonych na uboczu, kowe powinno kosztować 360 zł za kg,
dowych organizuje:
G D Z IE RZUCAĆ Ś M IE C IE T
sprzedawali
do niedawna
towary śmietankowe do 500 z ł za kg. Wczo
Bieg uliczny na trasie, wynoszącej
według swego „widzi mi się“. Ostatnie raj byliśmy świadkami zdarzenia, któ
około 3,5 km od Ronda Waszyngtona
zarządzenia i wydanie nowego cen re nam pozwala stwierdzić, że 1 kup
po prawej stronie Wisty do PI. Zwycię
nika na artykuły żywnościowe ukró cy stają nieraz wobec trudnej sytua
stwa, przy czym do biegu tego przyj ciły Jednak częściowo zbyt wybujałą cji. Oto do sklepu wieśniaczka przy
muje się zgłoszenia członków związków
samowolę kupców. Kontrolerzy spo

C e n y n u e h le l) z n iż k u ją

Społeczne Komisje Kontroli Cen ruszyły na miasto

PAŃ STW O W A Fabryka Karabinów i
“ Sprawdzianów im. gen. Karola
Świerczewskiego (dawn. Gerlach) bujną
i nierówną miała historię, jak bujną byta
w ostatnich dziesiątkach lat historia na
szego kraju.

Teraz dopiero rozpoczął 6ię rozwój
coraz szybszy» coruz bardziej wielo
kierunkowy. Równocześnie szła odbudo
wa, wygrzebywanie maszyn z gruzów,
wywózka gruzów, remont maszyn wła
snych i dla innych instytucji, równocze
śnie też rozwiała się produkcja narzędzi
do obróbki metali (rozwiertaki, gwintów
niki, frezy itp.).
Gdy z tow. Nłedźwiedzkiim, kierowni
kiem działu personalnego przechodzimy
z działu do działu, z hali do hali, rzuca
się w oczy przede wszystkim jedno —
różnorodność produkcji.
Przed chwilą
wkizieliśmy remont maszyn a już jeste
śmy w narzędziowni, po chwili pokazu
ją nam jakieś wypolerowane „na luster
ko“ różnej wielkości płytki, których
przeznaczenia laik nie może się nawet
domyśleć. Okazuje się, że są to płytki
pomiarowe, najdokładniejszy bodłaj przy
rząd do mierzenia z dokładnością do
0.0001 mm.
W lipcu ub. roku do Fabryki Karabi
nów została przyłączana Fabryka Spraw
dziano w (z Powązek). Jesteśmy właśnie
w dziale przyrządów pomiarowych i
sprawdzianów. Prócz
wspomnianych
już płytek - wyrabia się tu suwmiarki,
sprawdziany szczękowe, płyty kontrol
ne, liniały itp. Nazw jest dużo i przyrją
dów jest dużo, ale zwykłego śmiertelni-

lak tema zaradzić?

Przy pracy

mej rodzinie poszczególni członkowie
różnie reagują na zastrzyk.

Szczepią wszystkie Miejskie Urzędy
Sanitarne bezpłatnie. N ikt nie będzie
mógł tłumaczyć się brakiem czasu,
gdyż w ciągu 3 miesięcy napewno
można znaleźć czas na zaszczepienie
się. Administracje domów mają obo
Akcja szczepień trwa nieprzerwa wiązek do dn. U sierpnia dostarczyć
nie od 5 maja i kończy się w dniu do terenowych Starostw Grodzkich li
31 lipca. Nie wierzcie, że tegoroczna sty szczepienne, na podstawie których
szczepionka wywołuje b. ailną reak- uchylający
się od szczepień będą
cję. Jak zazwyczaj — jedni reagują wzywani do Starostw Grodźkioh i ka
na szczepienie silnie, inni — tak sla- j rani wg zasad punktu 13 obwieszczebo, że po prostu nie zauważają reak- 1nia z dn. 28.4.1947 r., oraz poddawani
cji poszczepiennej. Nawet w tej sa- przymusowemu szczepieniu.

pomoc z Ministerstwa Przemysłu.

PALLADIUM (Złota 7-9); „Bohaterki Pa
cyfiku", pocz. 13.00, 15.30, 18.00 1 20.30.
ATLANTIC (Chmielna 33); — „Ooal” , po
czątek 14, 16 I 20. Film dozwolony dla dzie
ci od lat 10.
POLONIA (Marszałkowska 56) „Serenada
w dolinie słońca” , pocz. 14, 16, 1 20.
STYLOWY (Marszałkowska 112); poci. o
godz. 13, 15 i 21; „Wesoły pensjonat” .
SYRENA (Praga, Inżynierska 2); od godi.
14 „Blaty klei” .
TĘCZA (Żoliborz, Suzina 41; „Biały k et” .

w dniu Święta Odrodzenia

ale późnie) grzywna < przymusowe szczep eme

TEATR POLSKI (Karaslaż) o godz. 11.30
I 14.30 Występy baletu Januszkowsklch, o go
dzinie 18 „Wilki 1 owce".
TEATR ROZMAITOŚCI (Marszałkowska)
„Zaczarowane Kolo” J. Rydla.
„MAŁY" (Marszałkowska 81); godi. 18
„Wiele hałasu o nic” wg Szekspira.
A fundusze? Tych nie było. W kwiet
„POWSZECHNY" (Zamolsklegu 20) godz
niu 1945 r. fabryka otrzymała od magi
13 Trasa"
TEATR MUZYCZNY D. W. P. (Królewslca stratu... 150 tys. zł na remont. I dopie
13) — „Siedem śmiechów głównych”
(z udziałem teatru „Siedem Kotów” z Kra- ro latem tegoż roku przyszła większa

T tin a

Produkcje artystyczne i imprezy sportowe

Do 31 lipca jeszcze czas

Kto zna Warszawę z 1946 r., kto zna
Wolę z tego okresu, ten wie dobrze w
jakich warunkach rozpoczynali pracę
„ci pierwsi“ , ci najgorliwsi. Często bez
pieniędzy, często jedynie za chleb. Ale
robota ruszyła. Tu na tym gruzowisku
rozpoczęta się produkcja.

JASKóŁKA (Marszałkowska 69) o godz. 18
„Sprawa Moniki”
„STUDIO” (Karowa 31} o godz.
19.15
go
komiczna farsa Mayo
oje dziecko”
o moje
CYRK J,ARENA” ul. Jagiellońska
ska róg Brukowej i' Szerokiej
iej. Wielki atrakcyjny próg
program,
codziennie przedstawienie
20-tej W
tawienle o godz. 20-tej.
niedziele I święta o godz. 18-tei i 20-tej.
PREMIERA „HAMLETA”
W PAŃSTWOWYM TEATRZE POLSKIM
Inauguracja
Ogólnopolskiego
Konkursu
Szekspirowskiego odbędzie się w czwartek
17- go bm. w Państwowym Teatrze Polskim
premierą „HAMLETA” w nowym przekładzie
J. Iwaszkiewicza, w reżyserii 1 inscenizacji
Arnolda Szyfmana; dekoracje i kostiumy
Karola Frycza.
Początek przedstawień punktualnie o godz.
18ej, koniec po godz. 22-ej.
„Hamlet“ grany bedzie w ramach Konkursu
tylko przez cztery wieczory, od czwartku do
niedzieli włącznie, po czym w okresie od
22-go do 31-go bm .odbędą się przedstawie
nia trzech innych wyróżnionych zespołów
spoza Warszawy.

A więc zajezdnia M ZK będzie premio biorstwach kanalizacji i wodociągów po
wana w pierwszym rzędzie, w zależno-; święcą się szczególną uwagę,
ści od tego, Re wozów znajduje się w j
Jeżeli chodzi o Gazownię, to w pierw
ruchu, zależnie od stanu technicznego i szyjn rzędzie będzie stosowany system
tych wozów i Rości personelu obsługu- premiowy dla fabryki gazu. Drukarnia
jącego.
miejska wzorować się będzie na systeW warsztatach M ZK robotnicy otrzy i?*6 stosowanym w przemyśle poligra
mają premie za ilość 1 jakość wozów fłCZnymwypuszczonych z naprawy.
j
Inicjatywa wprowadzenia plac premio
W Wydziale Wodociągów i Kanatfza - wy°h spotka się na pewno z szerokim
cji premiowanie musi się odbywać we - ; poparciem ze strony pracowników przed
dług odmiennych wskaźników. Tu sy- ^ blOTstw ^ « J s ^ h - Premie to pierw
stem premiowania będzie przypuszczał- *zy krpk w Dowej polityce oszczędno
nie wzorowany na systemie stosowanym SCWW®J Zarządu Miejskiego a jednow pokrewnym zawodzie
budowlanym. 1 ezesnie realna podwyżka d!a sumień Opracowaniu systemu płac w przedsię - 1nyc*1 1 <«>®ry0h pracowników.

Propaguje się miesiąc czystości i od
śmiecania Warszawy. A tymczasem,
jeśli człowiek rzeczywiście ma szczerą
chęć zastosować się do tych ze wszechm iar godnych pochwały zaleceń, napo
tyka na każdym kroku na trudności.
Można rfp. przebiec całą ulicę M a r
szałkowską, ściskając w garści torebkę
po zjedzonych. czereśniach, zanim znaj
dziemy po długich poszukiwaniach
kosz do śmieci. M n ie j cierpliw i rezy
gnują i rzucają papier byle gdzie.
Ten sposób nie przyczynia się do upiększenia ulic. Chodniki są często nakrapiane pestkami czereśni, na których
jeździ się, ja k na łyżwach.
Nie ma mowy o zachowaniu czystoś
ci dopóki przy każdej latam i, nie zoba
ezymy kosza do śmieci.
(T )

łeczni
z satysfakcją stwierdzili, że
zarówno w oknach wystawowych jak
1 wewnątrz sklepów są na ogół umiesz
czane kartki z wyraźnie oznaczoną
ceną sprzedawanego towaru. W praw
dzie niektórzy kupcy niejednokrotnie
usiłowali wprowadzić klienta w błąd.
Aby być w porządku z władzami,
umieszczali na artykułach ceny, nie
ujawniając jednak, jakiej ilości to
waru one dotyczą. 1 to się jednak
skończyło; wyraźne zarządzenie mó
wi, że nie wystarczy tylko samo
ujawnianie cen na towarze, należy po
dawać również ilość towaru, jakiej
cena dotyczy. A więc: 1 m wełny —
X zł, 1 kg masła Y zł itp. Do tego
zarządzenia większość kupców w ar
szawskich już się zastosowała.
Dzisiaj
obserwujemy
na
każdym
kroku dodatnie skutki pracy kontro
lerów społecznych. Warto przypom
nieć. Znajdujemy się przecież w okre
sie przednówka, a ceny na tak pod-

niosła masło osełkowe, nie chciała
jednak odstąpić go taniej jak po
450 zł za kg. Kupiec usiłował sią
targować. Tym razem nic nie po
mogło. Uparta wieśniaczka opuściła
sklep, szukając innego nabywcy. Je
żeli go znajdzie, jeżeli uzyska za ma
sło tak wygórowaną cenę, — to do
wód, że zarówno kupcy, Jak i pew
na
część
społeczeństwa
postępuje
aspołecznie. Aby spowodować kon
kretną obniżkę cen na artykuły żyw
nościowe, trzeba, by wszyscy, zarów
no kupcy jak i poszczególni konsu
menci płacili za towary tylko tyła,
Ile wyznaczono w cenniku.

na gumie

Niektórzy kupcy warszawscy w dal
szym ciągu okazują złą wolę, pasku
jąc nawet najdrobniejszymi artyku
łami. Stwierdziliśmy to wczoraj pod
czas kontroli sklepu galanteryjno-perfumeryjnego. Jeden z przedstawicieli
Komisji Społecznej Kontroli poprosił
o zwyczajną, białą gumę. Była a ja k 
Fabrykę im. gen. Świerczewskiego. Do że, ale po 120 zł za metr. Po spraw
słownie zgubi!.
W pianach przyszłej dzeniu rachunku okazało się, że ku
f f
Warszawy na miejscu, gdzie od pierw piec p. Niemyski ul. Szustra 8, za
szych dni wyzwolenia wre praca, na rabia na gumie skromne 100 proc.
miejscu fabryki, która od pierwszych To samo było z guzikami, tasiemkami,
nej obróbki (w najbliższych miesiącach miesięcy wypuszcza produkcję, widniały wstążeczkami itp. Nieuczciwego kup
skwery, szosa, zieleńce, jednym słowem ca spotka odpowiednia kara.
(w. b.)
uruchomione mają być poddziały: gal-

P ierw sza „Efka
ka nłe fachowca, bardziej interesuje
trzeci dział produkcji — pierwsza na te
renie wyzwolonej Polski—wytwórnia ma
szyn do pisania (znanych sprzed wojny
„F K “ ). Tu króluje niepodzielnie inżynier
Mossego. Chucha na każdą śrubkę, każ
da muterkę ogląda na wszystkie strony,
bada i sprawdza. Pierwsze jego „pupil
k i“ pierwsze „FK *!“ już opuściły fabry
kę. I trzy dini temu pierwszą z tych me
szyn, pierwszą maszynę do pisania, w y.
produkowaną w Polsce, wręczono uro
czyście tow. min. Mincowi.
projektowana jest rozbudowa tego
działu oraz w dalszym planie przejście
na produkcję seryjną.
Obecnie czynne są działy: mechanicz
ny, narzędziownia, remontu maszyn, ma
szyn d'o pisania, wzorcownia» termicz-

wanlzacji, piaskownia i emalierownia)
O rozwoju zakładu świadczą najlepiej cy
fry: — W styczniu 1946 r. miesięczna
wartość produkcji wynosiła 200 tys- zł
— obecnie 4 miliony zł.
Fabryka posiada 180 maszyn (60 z od
szkodowań, reszta wydobyta z gru
zów), z których 80 pracuje, pozostałe
zaś są bądź w remoncie, bądź też czeka
ją na uruchomienie nowej olbrzymiej
hali, która wykończona ma być we
wrześniu.
Przy tej sposobności nie można po
minąć incydentu, który byłby może ko
micztrty, gdyby nie wstrzymał remontu
wspomnianej hali na przeszło pói roku,
' Oto BOS w planach swoich „zgubił”

W spólnym wysiłkiem robotnicy odbudowują halę w fabryce
im. gen, Świerczewskiego na W o li
~
F o to -F ilm

wszystko^ tylko nie to, co tam już istota
to i istnieć musiało, Pół roku trwały
pertraktacje i „targi“ z BOS, który
wreszcie uznał swoją niefortunną po
myłkę.
I jeszcze jedno, co rzuca się w oczy
— w „Gerlachu“ na kierowniczych, sta
nowiskach są d właśnie, którzy pierw
si
stanęli
do
pracy.
Oto
oni:
były ślusarz, obecnie kierownik wy
działu ruchu tow. Gwiazda, oto były
technik, obecnie dyrektor
naczelny
tow. Grochutski, kierownik narzędziowni, dawniej ślusarz, tow. Krawczyk.
Długa jest lista tych nazwisk. Trudno
wszystkie wyliczyć.

Na terenie Fabryki istnieje silne i ak.
tywne koło PPR. Na ogólną liczbę 371
robotników — 175 jest członkami na
szej Partii. Kobiety prawie wszystkie
są zorganizowane w SOLK. Istnieje
grupa ZWM
licząca 25 członków,
ORMO, koło PPS. Jednym słowem
większość robotników jest zorgamzowa
na.
Świeżo odremontowano świetlicę. W
stołówce podczas posiłków gra radio.
Istnieje również konsum, gdz,e prócz
artykułów przydziałowych sprzedaje się
robotnikom po zniżonych cenach owoce.
Owoce pochodzg z majątku fabrycznego
w Potyczu koto Góry Kalwarii. Majątek
ten nie jest specjalnie duży, posiada
jednak bogaty, 2 tysiące przeszło drzew
liczący, sad owocowy oraz ładny park.
Tu na przyszły rok planuje się urządzę
nie Domu Wypoczynkowego oraz kolo
nii letnich.
O Fabryce tej trudno przestać mówić,
tak jak trudno byio ją opuŚdć. Od sa
mej bramy, od pierwszej chwili czuje
się tam, że każdy robotnik odnosi się
do tego zakładu jak do swojej własno
ści
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zt. 60— , i mm z I szp od 101 do
200 mm zł 75.—, powyżej zl 90— ;
Drobne: osob. posz. rodź. za ledno
słowo zł. 20.—; handl. za |edno sło
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1 słowo zł 10.—; zguby — za 1 słowo
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Port w Ustce powinien być w pełni wykorzystany
75

wagonów węgla w ciqgu d o b y
(Korespondencja własna)

Port przeładunkowy w Ustce
uruchomiony został w drugiej
połowie czerwca wyłącznie dla
eksportu węgla. Przeładunek do
konywany jest na 3 nabrzeżach
o łącznej długości 240 m, mogą
cych pomieścić 7 statków jedno
cześnie. Wyposażenie przeładun
kowe nadbrzeży składa się z 5
transporterów, z których każdy
przeładować może 20 ton wę
gla na god/inę. Po uwzględnie
niu pewnych przerw w pracy i
biorąc pod uwagę pracę na 2
zmiany, zdolność przeładunkową
portu można określić na 750—
1.000 ton węgla na dobę.
Jak przedstawia się wynik
dotychczasowej pracy? Począw
szy od 16 czerwca, tj. od chwili
otwarcia
portu,
przeładowano
297 wagonów węgla o wadze
ponad 6 tysięcy ton, co daje
średnio na dobę 338 ton, tj.

16 wagonów. Czyli wykorzysta- j Aby w pełni wykorzystać te
no tytko 45 proc. zdolności prze- j zwiększone możliwości ekspor
ładuinkowej portu
tu, jakie daje urządzenie portu,
Powodem tak nikłego przeła należy koniecznie dla zapewnie'
dunku był brak dopływu węgle ™a normalnej pracy
do portu.
¡niezbędny zapas węgla. Port mu....
,
. . A
, U i go posiadać, ponieważ niereW ciągu tego miesiąca zosta- gUiarny dopływ węgła naraża
ną naprawione i oddane do sta|e ¡>o,rt na przerwę w pracy,
użytku dalsze 3 transportery, ga zapas, ten przyjąć trzeba
a po oswietiemu nabrzeży zo- ¡}0 ś<* dwu do pięciu razy wyżstanie uruchomionai trzeć a zmia- SZą ^ dziennej normy przela
na _ pracowników. Wówczas zdoi dunkowej. Wobec ustalenia, że
nosc przeladunkowa^portu wzro- zdoIność przeładunkowa wzrośsme od 1-500
2-000 ton, czy- nje za mies;ąc do 75 wagonów
i około 75 — 100 wagonow na dobę, zapas ten winien wynowęgla
na , dobę. _ Ostatecznie sii ^ ]50 _ 200 wagonów Pouwzg»ędniając dni świąteczne i mieszczenie ich nie przedstawia
inne nieprzewidziane okoliczno- najmniejszej
trudności.
Stacje
scj mogące przerwać pracę, na- Ustka, nabrzeża i pobliski Słupsk
leży przyjąć 75 wagonow jako zdobe są w tej chwili pomieścić
rna-Ksymamą
cyfrę
zdolności prz twidywaną ilość węgla, lączprzeładunnowej portu w Ustce n;e z wagonami przeznaczonyna dobę.______________________
mj do doraźnej akcji wyładun
kowej.
Reasumując, trzeba stwierdzić,
że postawienie na normalnym
poziomie przeładunku węgla w
Ustce, przy wykorzystaniu caiNiedawna rzeczywistość okupacyjna kryły go w stodole, skąd po wielu przy- kowitej
zdolności przeladumkona długo zaćmiła wszelkie wylmagitiowa gadach dotarł do Warszawy — gdzie u we; portu, zależy wyłącznie od

Między kulą gestapowca... a śmiercią

jeden z „cudem” uratowanych
ne sensacje lub sytuacje powieściowe.
Do takich autentycznych, przewyższają
cych ¡granice wyobraźni, przeżyć — na
leży historia ob. Mieczysława Mirono
wicza.
' Przed wojną był on kierownikiem fa
bryki waty w Trawnikach pod LubRnem.
W r. 1941 Niemcy7urządzili tam obóz
koncentracyjny.
W r. 1942 na skutek denuncjacji ob.
Mironowicz wraz z narzeczoną i jej ma
ioletnią siostrą zostali aresztowani przez
gestapo, załadowani na ciężarówkę i
wraz z grupą ujętych w 'esie partyzan
tów, zawiezieni na miejsce straceń. W
jakiejś chwili gestapowcy kazali więź
niom iść przed siebie. Za nimi szli Niem
cy z rewolwerami gotowymi do strzału.
Ob. Mironowicz zdawał sobie sprawę, że
nadszedł kres i istotnie — w tym sa
mym momencie padł ugodzony kulą w
głowę.
Gdy po kilku godzinach ocknął się —
był zupełnie sam. Widocznie oprawcy uenaii go za zmarłego, a ipne ofiary po
wlekli dalej. Instynkt samozachowawczy
kazał m>u dowlec się do siedzib ludzkich.
We wsi Szczupak — ob. Pochachowska
Katarzyna i jej córka Jawornicka Mar's,
nie bacząc na niebezpieczeństwo — t r

dra Henryka Mościckiego’, przy ui. Współ
nej znalazł ratunek i opiekę. Ukrywając
się przez dwa , pól roku ob. Mironowicz
doczekai się wolności. Lekarze twierdzą,
iż fakt ten zaliczyć należy do jednego
z „cudów medycyny , gdyż rany głowy
są przeważnie śmiertelne nawet w najlepszych warunkach klinicznych.

ryW latach 1924 — 1929 by! dyrygen tern j^dyrektorem
Filharmonii i chóru
„Echa“ w Lublinie. Dyrygował w tym
czasie koncertami w Warszawie, Pozna
niu, Krakowie, Lublinie i Wilnie.
Od
1929 do 1939 rozwija! niezmiernie po. żyteczną działalność pedagogiczną
w
Katowicach, początkowo jako profesor,
a następnie jako dyrektor Sląskienc
Konserwatorium Muzycznego. Z jego°inicjatywy powstała przy Konserwato
rium pierwsza w Polsce Wojskowa Szko
ta Muzyczna, a
następnie — Liceum
Muzyczne, które jeszcze przed wojną,
wprowadziło zasady
zreformowanego
szkolnictwa muzycznego.
W czasie okupacji tow. Kulczycki zna
lazł się w Warszawie, gdzie kierowa! taj
nym nauczaniem, opracowywał plany or
gawzacyjne Związku Zawodowego Mu

ona
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W 1946 r. produkcja osiągnęła wartość

7.454 tysięcy przedwojennych złotych
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nowe domy

Chłopi Wielkopolski i Dolnego Śląska obradują
Wspólne narady gospodarcze PPR i SL
(Korespondencja własna)
W czasie wspólnej narady gospodar-1 wiciei N'KW SL, <»b. Gru-becki, który I Dalej następuje w 1/2 punktach wyezej aktyw u Stronnictwa Ludowego i [w ygłosił referat naświetlający sytuację i tyczne dla aktywu obu partii w zakresie
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demokratyzacji
aparatu
administracyjne
polityczną
ekonomiczną lz
kraju,
uwzględ
Polskiej
Partii
Robotniczej
W
Poznaniu
go, walki z nadużyciami, tworzenia
— przewodniczący Naczelnego Komitetu niając szczególnie problemy wsi.
Wykonawczego SL minister Baranowski
Po referacie wywiązała się dyskusja, wspólnych list przy nadchodzących w y
omówił znaczenie jedności działania chło w której udział brali członkowie obu borach do Z.S.Ch., w zakresie dalszego
rozwinięcia pomocy sąsiedzkiej, pomocy
pów i robotników w walce ze spekulacją partii.
w zbiorach dla majątków państwowych
i szkodnictwem gospodarczym. Mówca
Na zakończenie zabrał głos przedsta i tworzenia w tym celu specjalnych bry
poruszył również szereg aktualnych za
wiciel Komitetu Centralnego Polskiej gad młodzieżowych pod hasiem „A ni
gadnień wsi.
Partii Robotniczej poseł tow. Blinowski,
Z kolei zabierał gios kierownik Wy który udzielił odpowiedzi na wszelkie py jedno ziarno zboża nie powinno prze
paść na polu“ .
(jd.)
działu Rolnego KC PPR tow. pos. Chełtania, stawiane przez aktywistów obu
chowski, prezes Związku Wojewódzkie
partii w czasie dyskusji. Omówi! on
go SL, pcsel Roch-Kowaiski oraz sekre
również sprawę dekretu obowiązkowej,
tarz KW PPR, tow. poseł Izydorczyk.
pomocy sąsiedzkiej, który w niedługim!
Zjazd zalecił Gminnym Spółdzielniom czasie ma się ukazać.
Samopomocy Chłopskiej zorga-rizowanse
Po zakończeniu narady zebrani uchwa- j KILKUSETMILIONOWE STRATY
na terenie Wielkopolski i Ziemi Lubu
liii rezolucję, stwierdzającą, że sta-biiiza- j Dokonano już obliczenia strat, które
skiej lokalnych wytwórni budowlanych i
cja stosu-nków w kraju wymaga dalsze wyrządziła potężna burza w pow. 'noośrodków maszyn rolniczych.
go zadeśnienia więzów sojuszu robotni- . wrocławskim — są one olbrzymie i wy
Celem podniesienia poziomu kult-Urai- czo-chlop>skiego.
noszą nie mniej, niż kiikaset milionów
n-ego -»si postanowiono przystąpić do
Rezolucja podkreśla, że zacieśnienie złotych. Niektóre domy mieszkalne, sto
intensywnych prac w kierunku organiza
jedności narod-u posiada specjalną wagę doły 1 inne zabudowania są całkowicie
cji świetlic.
na terenie Ziem Odzyskanych, których zniszczone, inne mają dachy podziuraZjazd powziął również uchwalę w
szybkie zagospodarowanie wysuwa się rawione jak sita. 3.000 ha uprawnych pól
sprawie współpracy działaczy obu partii
na czoło ¡zadań politycznych i gospodar uieglo zupełnemu zniszczeniu, 689 sztuk
w Obywateskich Komisjach Podatko czych państwa.
zwierząt domowych i drobiu zostało za
wych.
bitych. Poszkodowane zostały 384 rodzi
Dotychczasowe doświadczenie wyka ny. Wiele osób pozostało zupełnie bez
ANI JEDNO ZIARNO
zało ogromne znaczenie współpracy PPR dachu nad głową.
NIE PRZEPADNIE
i SL dła demokratyzacji wsi dolnoślą
CZY KOSMETYKI SĄ BEZCENNE?
Również we Wrocławiu odbyła się skiej, oraz dla jej gospodarczego i kul
Halina
M&lcewlczowa,
właścicielka
wspólna narada aktywu wiejskiego PPR turalnego rozwoju. Ten pozytywny re drogerii w Bydgoszczy została ukarana
i SL. Na naradę tę, która -zgromadziła zultat nakazuje dalsze pogłębienie i za grzywną w wysokości 15 tys. zi za brak
przeszło 500 aktywistów obu partii przy cieśnianie jedności działania PPR i SL cen na poszczególnych artykułach.
był przedstawiciel Komitetu Centralnego na wsi na gruncie praktycznego prze
GDY WĘDLINY SĄ ZA „SŁONE“ ?
PPR, poseł tow. Bllnowskf i przedsta- zwyciężania wszelkich trudności.
Kazimierz Opertowski, właśckłel skłe
pu rzeźniczego w Bydgoszczy zapłacił
40 tys. zł za pobieranie nadmiernych cen
za wędHny.
STRASZLIWA ZBRODNIA FURIATA
Edward Kółko, gospodarz z Łęg (pow.
Wałcz), który od miesiąca zdradzał o, .......................................
! znaki choroby umysłowej, zamordował
Społeczeństwo siedleckie licznie odpro w- ludzi najszlachetniejszych, najhardziej J siekierą swą matkę, żonę, 5-letnlą cówadzalo na cmentarz zwłoka Stanisława oddanych : potrzebnych krajowi. Do ta- reczkę i tygodniowe niemowlę, poczym
Dawidowskiego, członka Straży Poczto kich naeżał tow. Dawidowski, który do ' powiesił się.
wej, który broniąc mienia państwowego końca pełnił swą powinność. Zostanie
EJ, SZUMIGAJ!
został zamordowany przez bandy.
on przedstawiony do pośmiertnego od
50 tys. zł grzywny zapłacił Franciszek
W imieniu Zarządu Gł. Zw. Zaw. znaczenia.
... . . .
.
Szumigaj, właściciel piekarni w DoPrac. Poczt i Telegraf, przemawiał tow.
W imieniu PPR zegnał zmarłego tow. broniu (pow. Łask) za pobieranie nadPieńkowski, podkreślając zbroduiczość Karpiński Bolesław, w imieniu PPS miernych cen i usiłowanie przekupienia
tych, którzy strzelając zza węgła, godzą tow. Bogdan.
(z) i miłcjanta.

Z miast i wsi

Oprócz pobierania wysokich cen, braku
rachunków na posiadane w sklepach to
wary, stwierdzono ponadto, że właści
ciel hotelu Józef Sokołowski w ogóle nie
przestrzegał w swoi-m zakładzie dni bez
mięsnych.
W Żarach sporządzono 25 protokółów.
Za nielegalny handel wódką zamknięto
sklep i aresztowano właścicielkę Helenę
Kocoń, która ponadto zatrudniała w
sklepie dziewczynę, piacąc jej tylko
1.000 zł miesięcznie i nie rejestrując jej
w' Ubezpieczałrri.
Na terenie Żar stwierdzono, że prawie
wsizystkie sklepy i owocarnie sprzedają
wódkę bez koncesji. Jest to zjawisko
nagminne tam, gdzie rzadziej dociera
Komisja Specjalna.
W Szprotawie 21 kontrolerów Komisji
Kontroli Cen sporządziło 12 protokółów.
W LuWenlu sporządzono 15 protokuiów,
w Koiuchowie 11, w Nowej Soli — 41,
zyków i szkolnictwa ¡muzycznego. U w Głogowie — 13 protokółów. Areszto
rządza) także konspiracyjne koncerty wano Stanisława Heime za to, że po
na cele dobroczynne.
bierał za 1 kg mąki żytniej 100 zł, za
Po oswobodzeniu Katowic udał się miast zł 60.—.
(i d)
tam pieszo i w najkrótszym czasie uru
chomił Konserwatorium i Państwową
Wyższą Szkołę Muzyczną, Gimnazjum
Liceum Muzyczne. Zorganizował rów
niej Związek Zawodowy Muzyków !
Związek Kompozytorów. Jednocześnie
Zjednoczenie Przemysłu Motoryzacyjnego ogłasza przetarg
działa jako członek Wojewódzkiej Rady
nieograniczony na wykonanie odbudowy domu dwupiętrowego
Narodowej, Śląskiego. Towarzystwa Nau
z oficynami na biura Zjednoczenia Przemysłu Motoryzacyjnego
kowego i jako rektor Konserwatorium.
przy ul. Kujawskiej. N r '5 w Warszawie.
Był założycielem i redaktorem „Śląskich
Wiadomości Muzycznych", pisywał arty
Wezwanie do składania ofert oraz załączniki przetargowe
kuły w prasie periodycznej i codziennej.
otrzymać można w godz. 9— 13 w Biurze Zjednoczenia Prze
W dniu 1 maja 1946 r. został powoła
mysłu Motoryzacyjnego! przy ul. Willowej Nr 13 (II piętro —
ny na stanowisko dyrektora departamen
W— I Gospod.) w Warszawie za opłatą 200 zł.
tu muzyki w Ministerstwie Kultury, i
W składanych ofertach nałeży podać proponowany termin
Sztuki, Współpracując owocnie nad pod
niesieniem poziomu kultury muzycznej
ukończenia robót od daty podpisania umowy/
w Polsce. Po roku pracy w minister
Oferty w zalakowanych kopertach bez żadnych znaków
stwie został przeniesiony na własną proś
firmowych
z napisem „Oferta na odbudowę domu przy ul. Ku
hę z powrotem 'do Katowic. Równocze
jawskiej Nr 5 w Warszawie“ należy składać w Wydziale Ogól
śnie ministerstwo powierzyło mu stano
nym Zjednoczenia Przemysłu Motoryzacyjnego przy ul. Willo
wisko naczelnego dyrektora Zjednoczo
nych Zakładów Przemyślu Muzycznego,
wej Nr 13 w Warszawie (II piętro) do godz. 11 rano dnia 25
których jest twórcą. Zakłady te zaspo
lipca 1947 roku.
koją w przyszłości potrzeby muzyków
Do wewnątrz koperty z ofertą należy wiożyć kwit wadialny
zawodowych i amatorów, a jakością
na 6umę złotych 200.000, — którą to sumę należy wpłacić do
swych wyrobów śmiało będą mogły kon
kurować z zagranicą.
Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, konto Nr 79.
Odznaczenie dyr. Faustyna Kulczyc
Otwarcie kopert z ofertami nastąpi o godz. 11.30 dnia 25
kiego wywołało żywe zadowolenie w ko
lipca 1947 r. w Zjednoczeniu
Przemysłu
Motoryzacyjnego
łach _ muzycznych całej Polsld oraz
(II piętro, potkój Nr 206).
wśród najszerszych warstw
naszego
społeczeństwa
W rachubę będą brane tylko oferty pai całość robót, ujętych
i . K.
kosztorysem, z rozbiciem cen na materiały i robociznę.
Dolnośląska Delegatura Komisji Spe
cjalnej przeprowadziła ostatnio kontrolę
sklepów w miastach powiatowych: Le
gnica, Szprotawa, Lubień, Kożuchów,
Barść, Żegań i Żary.
W Legnicy delegaci Komisji Specjal
nej sporządzili 5 protokółów: właściciel
ka sklepu spożywczego Bronisława Kafarska nie ujawniała w sklepie ceny
masła i brała wygórowane ceny. Aniela
Dreffchórposiadała wiele par >pończoch
jedwabnych, zakupionych z przemytu z
Niemiec, i pobierała wygórowane ceny
za smalec.
23 protokóły sporządzono w Żaganiu.

Budujemy maszyny włókiennicze
W roku 1946 produkcja zakładów i
Zjednoczenia Przemysłu Budowy Maszyn Włókienniczych
pod względem ‘
wartości przedstawiała się następują
co: w pierwszym kwartale wyprodu
kowano towarów za 1.291 tys. zł, w
drugim — za 1.643 tys. zł, w trzecim—
za 2.163 tys. zł, a w czwartym za 2.357
tys. zł (wszystkie cyfry według cen
z 1937 r.).
Dalszy poważny wzrost
produkcji
zakładów Zjednoczenia daje się zaob
serwować w br. W pierwszym kw ar
tale br. wyprodukowano towarów za
3.037 tys. zł, w kwietniu wartość pro
dukcji wyniosła 981 tys. zł, a w maju
— 1.060 tys. zł (według cen z 1937 r.).

, . .
s ktc n

Z leki Komisji Specjalnej

K u lc z y c k i

W Katowicach odbyła się ostatnio uroczystość wręczenia nagrody muzycz nej stolicy Śląska Górnego tow. Fau stynowi Kulczyckiemu, za całokształt
jego działalności artystycznej, pedago
gicznej, społecznej i organizacyjnej.
Faustyn Kulczycki kształci! się w Pań
6twowym Konserwatorium Muzycznym
w Leningradzie, a następnie w Kijowie
i Warszawie. Byt uczniem Stokowskie
go, Młynarskiego i Melcera. Jako kom
pozytor — napisał caiy szereg utworó.w
wokalnych, kameralnych, orkies-trelnych,
które byty wykonywane na estradach
koncertowych w kraju i zagranica. Nepi
sal również szereg wartościowych pod
ręczników z zakresu sołfeżu i dyrygentu

M usi

Kole owej. MUS, ona
zapewnie regularny dopływ węgla do portu, zgromadzić odpowiedni zapas na stacjach pobli-

Wódka, pończocly, smalec

Laureatem nagrody muzycznej Katowic
z o s ta ł F a u s ty n

n
U j,T *kC jl

Zdolność przeładunkowa Ustki
powinna być w pełni wykorzy
stana. W tej chwili port szcze
ciński nie jest w stanie więcej
przeładować, jak 3.500 ton wę
gla dziennie, toteż wyposażona
w
urządzenia
przeładunkowe
Ustka wybitnie może przyczynić
się do zwiększenia eksportu wę
gla.

Zginął na posterunku

broniąc mienia państwowego

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Oferta obowiązuje w ciągu miesiąca ód dnia otwarcia.
Zjednoczenie Przemysłu Motoryzacyjnego zastrzega sobie
prawo:
1. Wyłączenia pewnej kategorii robót,
2. Unieważnienia przetargu bez podawania przyczyn i bez
zobowiązania do jakichkolwiek odszkodowań,
3. Częściowego skorzystania z ofert,
4. Wyboru przedsiębiorcy bez względu na wynik przetargu.
1617

Dystrybucja maszyn odbywa się według rozdzielnika przemysłu włókienniczego, który odbiera całą produkcję
maszyn na rynek wewnętrzny. Przy
dział maszyn otrzymuje takie prze
mysł prywatny po uzyskaniu zezwole
nia z departamentu planowania M in i
sterstwa Przemysłu i Handlu. Zjedno
czenie sprzedaje również maszyny róż
BR YLA NTY — biżuteria — słoto — I POTRZEBA 3 rutynowanych księgo
nym innym instytucjom w celu kształ
srebro — zegarki — Kupno — Sprze wych, jeden ze znajomością księgowo
cenia, np. Zakładowi Szkolenia Inw a
daż. Nowy Świat 48. Nowak,
4688 ści rolnej. Oferty P.L.L. „LOT", Ho
lidów, Zakładowi dla Sierot, szkołom
ża 39, pokój 311.
1666
zawodowym itp.
U N IE W A Ż N IA M skradzioną kartą re
Poza
zaopatrywaniem w maszyny jestracyjną R.K.U. Siedlce oraz legi U N IE W A Ż N IA M
skradzione
doku
rynku wewnętrznego,
Zjednoczenie tymacją PPR na nazwisko Krasowski menty RKU, amnestyjne i dowód oso
Mieczysław.
1661
produkuje także na eksport. Do lip.
bisty na nazwisko Cukrowslri M a
rian.
1680
ca 1947 r. wyeksportowano poważne
Stan zatrudnienia w zakładach Zjed- . . . .
skradziony
dowód
, j. t, ■ ... , . . . , ,
, ilości maszyn do Szwecji, Szwajcarii, U N IE W A Ż N IA M
osobisty, kartą rejestracyjną R.K.U.
a3.031r pracowników,
“
i° i » « « « a ,
. w ? « . » • « .a - 1 odcinek zameldowania na nazwisko U N IE W A Ż N IA M zagubioną legityma
w tym 2.568 fi
cją PPR na nazwisko Pieńkowski Jan.
ną sumę 58.165.794 zł.
zycznych i 463 umysłowych.
Ambroziak Bolesław.
1665
1667

OGŁOSZENIA

DROBNE

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Państwowa Centrala Handlowa, Oddział Wojewódzki w Ło
dzi, ul. Piotrkowska 98, ogłasza przetarg nieograniczony na
wykonanie robót remontowych w części budynku przy ul. Piotr
kowskiej 58.
BMższych informacji oraz ślepy kosztorys otrzymać można
w Dziale Ogólnym Państwowej Centrali Handlowej w Łodzi
ulica Piotrkowska 98.
Oferty, odpowiadające treści ślepego kosztorysu w zalako
wanej kopercie z napisem „Oferta na roboty remontowe w bu
dynku przy ul. Piotrkowskiej 58“ należy składać do dnia 21 ł:pca 1947 r. pod wyżej wskazanym adresem, gdzie również w tym
samym dniu o godz. 11-ej nastąpi otwarcie ofert.
Wadium przetargowe w wysokości 3 proc. sumy oferowanej
należy wpłacić do kasy Państwowej Centrali Handlowej w Ło
dzi, przy ulicy Kilińskiego 88, a kwit dołączyć dó oferty.
Państwowa Centrala Handlowa zastrzega sobie prawo wy
boru oferenta, podział robót między kilku oferentów oraz unie
ważnienia przetargu i prawo uznania, że przetarg nie dał wyni
ku bez podania powodów i ponoszenia jakiegokolwiek odszko
dowania.
1619

PRZETARG NIEOGRANICZONY
Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów w Warszawie ogłasza
przetarg nieograniczony na odbudowę warsztatów i magazynu
dla Głównej Składnicy Materiałów Teletechnicznych w Warsza
wie.
Przetarg rozpoczyna się w dniu 23 lipca 1947 r. o godzinie
10-tej w Dyrekcji Okręgu Poczt i Telegrafów w Warszawie,
przy ul. Sw. Barbary 2.
Do tego terminu dopuszczalne jest składanie ofert pisemnych
na wydanych przez Dyrekcję formularzach ofertowych w zapie
czętowanych kopertach, "opatrzonych napisem: „Oferta na od
budowę warsztatów i magazynu dla Głównej Składnicy M ate
riałów Teletechnicznych w Warszawie“ do skrzynki ofertowej
Dyrekcji w miejscu ulica Sw, Barbary 2, I piętro, umieszczonej
przy kancelarii.
Bliższe informacje oraz ślepe kosztorysy otrzymać można
w Dyrekcji Okręgu Poczt i Telegrafów w Warszawie, Oddział
Budowlany, III piętro, pokój Nr 19 w godzinach od 9— 13-ej
prócz dni świątecznych.
Dyrekcja zastrzega sobie prawo wyboru z przetargu przed
siębiorcy bez względu na cenę, częściowego wykorzystania
oferty oraz prawo uznania, że przetarg nie dał wyniku.
____________________________ 1618
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KANALE

Wspomnienie z 1940 roku
Poniższe wspomnienia dotyczą po
wrotu ORP „Garland"
z
morza !
Śródziemnego do kanału La Manche I
i portów
angielskich po upadku
Francji.

JKAROSKOP“ , NOWY PRZYRZĄD
OPTYCZNY,
POZWALA
PATRZEĆ
POD SŁOŃCE. Zasada jego budowy po
aornie rre różni się od teleskopu. Wsku
tek jednak tego, że odbicie jasnego
światła pada na ekran fluoryzujący, ob
serwator widzi obraz bez blasku. Poma
ga tu jeszcze szybko obrazująca się
przesłonka, podobna do umieszczonych
w kinowych aparatach projekcyjnych.
„Ikaroskop“ , wynaleziony w czasie w oj
ny, służył do obserwowania nurkują
cych bombowców, zbliżających się od
strony słońca. Przy jego pomocy moż
na również było obserwować błysk i po
szczególne fazy wybuchu eksperymen
talnej bomby atomowej na Bikini.
RÓWNIEŻ I ZWIERZĘTA BĘDĄ NO
SIŁY TATUAŻ. N>e jest to wynik żad
nego ekscentrycznego pomysłu ani mo
dy, ale zwyczajna konieczność w kra
jach, gdzie farmerzy mają kłopoty z
rozpoznaniem własności przy wypasaniu
licznych stad koni czy owiec. W celu
oznaczenia sztuk, należących do jedne
go stada, postanowiono w Kanadzie pod
dać zwierzęta próbom z tatuażem. Ko
niem tatuuje się dolne wargi, owcom
zaś uszy. Niebieski i zielony tusz, uży
ty do tego celu nie szkodzi zwierzętom.
Zabieg tatuażowy łatwy u owiec wyma
ga specjalnej uwagi u koni — w tym
celu więc wynaleziono końską maść
tatuażową.

Autor, wspomnień, po wybuchu
— Tak.
ch łó d p rz e n ik n ą ł przez u b ra n ie i de
wojny, na „D ane Pomorza" wylądo
Nad długim stołem konżugatora sta lik a tn ie m u s k a ł całe cia ło . Oczy, w o l
wał w Szwecji, skąd udał się do ło czterech m arynarzy, nastawiając
no p rz y z w y c z a ja ją c e się do ciem ności,
Anglii 1 ochotniczo wstąpił do Ma tarcze przekaźników.
zaczęły ro zró żn ia ć s y lw e tk i , i k s z ta łty
rynarki Wojennej, pełniąc następ
— D alcelow nik — podać dane me na w odzie. W idzę. T ak. Z p ra w e j
nie między innymi służbę na ORP teorologiczne.
b u rty .sunie cicho s y lw e tk a „B ły s k a 
„Garland".
W iatr, ciśnienie, tem peratura — do w ic y “ .- S zli o ja k ie ś 100 y a rd ó w przed
bre, nastawione. Ręce przyzwyczajo nam i. D zia ła skie row an e na le w ą b u r
— Mamy już 15-minutowe pogoto
ne do tych samych ruchów w ykony tę m ilcząco g ro z iły N iem com na fra n
wie!
— Znów ! N ie wiesz dokąd idziemy? w a ły czynności automatycznie« doci cuskim brzegu.
skając guziki, przekręcając gałki.
Nai brzegu w id a ć b y ło k ilk a ś w ia 
— Prawdopodobnie Brest.
Usadowiłem się na swoim stołku i, te łe k. C ie ka w jestem , czy i dziś nas
— O której odkotwiczenie?
— Jak zw ykle 7.30. Cały dywizjon. poddając się monotonnej w ib ra c ji o- n ie zobaczą. M oże! A je ś li tak...
krętu, zacząłem liczyć m inuty.
U czucie o rze źw ien ia zaczęło ustępo
„B łyska w ica " też idzie.
wać dreszczom zim n a , W ró c iłe m roz
— Idę trochę zdrzemnąć się. Radzę
Cisza
i
w
yczekiwanie
zaczęły
dzia
budzony do c e n tra li.
Gierutto zdobył w tegorocznych mistrzostwach Polski
ci zrobić to samo.
łać. Czułem, że znużenie opanowuje
— Co na pokładzie?
tylko 1 mistrzostwo ( rzut oszczepem).
— Przyjemnych marzeń!
m nie coraz bardziej. Z trudem w a l
— W p o rzą d ku .
Cicho
i ciem no
Rzuciłem pióro. List, który pisałem«
przestał mi się kleić. Myśli zaczęły czyłem z sennością. Przed oczyma la  W idać B re st.
ta ły m i czerwone strzałki przekaźni
Z n ó w siadłem na s to łk u i m yśla m i
gonić jedna za drugą. Chciałbym choć
ków. Próbowałem liczyć od jednego zacząłem
gonić
w skazów ki
zegara.
na chwilę spojrzeć „naprzód" w noc,
do pięćdziesięciu i z powrotem. M y li Godz. 02.15. Jeszcze godzina .koło B re która nas czekała. Właściwie mógł
łem się. Zresztą przy 37 traciłem już stu. Po ty m w t y ł z w ro t i do dom u.
bym się przyzwyczaić do naszych noc
wątek.
Może nareszcie ju t r o będą m óg ł się
nych wypadów. Ta sama historia po
Mocniejsze uderzenie fa li o burtę wyspać.
wtarza się od trzech tygodni. Noc na
zbudziło m nie na chwilę. Jak przez
G w a łto w n ie js z e d rg a n ie o k rę tu roz
kanale, dzień — branie ropy i amuni
mgłę dojrzałem szefa, który też drze b u d z iło w s z y stkich .
cji, kilka alarmów przeciwlotniczych,
mał na swym stołku.
— Co jest?
czyszczenie broni i znów nac na kana
W centrali robiło się coraz dusznie]
— N ie w ie m . Podnosim y szybkość.
le. W pamięci liczę, chyba już po raz
Szef, zbudzony nagłym stukiem , spój
W skazów ka logu skoczyła z 12 na
setny dni do naszego pójścia do doku
rża ł mętnie dokoła i znów zapadł w 14... 16... 20... 22... .
na remont. Naturalnie, że jest to waż
błogi stan sennego wyczekiwania. Pod
—Coś je s t! W te le fo n ie usłyszałem
ne. Dok i- czyszczenie kotłów ozna
czaszką uczułem tępy ból.
k rz y k .
W dmu 15 bfn. w Budapeszcie kole 48-godzinną podróżą, mając za sobą za
czają dla mnie 6-dniowy urlop.
— Pom ost — d a lrh ie rz m e ld u je — jowa reprezentacja polska w
Nowe uderzenie fa li o burtę. D ziw 
ramach ledwie 3 godziny snu, W tych warunkach
Sześć dni urlopu! Przez pierwsze
trzy dni będą spał. Nawet bez budzę ny strach chw ycił m nie za gardło. le w o 10 ścigacz. - O dległość 2.700 y a r  międzynarodowego turnieju piłkarskie toMno było myśleć p jakimś sukcesie.
dów
!
go drużyn kolejowych Europy (przy u- Jedenastka polska zagrała jednak b. atu
nia na jedzenie. Nie jestem jeszcze A może to mina?... Cholera z tą prze
— D a lc e lo w n ik ! D z ia ła ! Ogień za dzśale 10 państw) odrrosła piękne zwy bitnie, pięknie atakując Czechów, szcze
pewien, co będę robił w ciągu następ w rażliw ioną wyobraźnią! W ydaje mi
Czechosło gólnie po przerwie. ;|
nych trzech dni. Nie jest wykluczone, się, że dziób idzie na minę. Coraz p o ro w y ! O gnia! P a l!, H u k ! W strząs! cięstwo nad reprezentacja
H u k ! Boże, b y le sz y b c ie j! B y le tra
wacji, wygrywając w stosunku 5:3
Bramki strzelili: dla Polsku Anioła —
że będą też spał — na zapas. Z tą bliżej... bliżej... bliżej... już.
(2:3).
2, Białas, Polka i Brotek — po 1, dla
Ci^za i znów zapadam w nerwową f ić ! . , I znów cisza!
tylko różnicą, że będę wstawał nz
— Pom ost — d a lm ie rz s tra c ił cel z
Drużyna nasza przybyja do Budapesz Czechosłowacji zaś Hlba — 2 i lik — 1,
śniadania i obiady. I stanowczo urlop drzemkę. Co to jest?... O tworzyłem
tu dopiero 14 bm., zaledwie 5 godzin
Należy przypomnieć, że trzon repre
spędzam na głuchej, zabitej deskami oczy. Nie, wszyscy po staremu sie oczu. U c ie k ł.
A le d o stałby!
przed meczem. Piłkarze byli zmęczeni zentacji składa się z poznańskiego KKS.
wsi. Zdaleka od „miast otwartych“, dzą na swych miejscach. Może m niej
obiektów wojskowych i szpitali, po się boją ode mnie...
Słońce zaczynało przygrzewać, gdyś
— Panie szefie! Wyskoczę na po
nieważ miejsca te dużo tracą ze swe
m y m ija li boomy Plyiponthu. Spać.
go wdzięku ze względu na stałe od kład na chw ilę!
Chce m i się spać. Dziś w nocy znów
— Dobra, ty lk o wracaj zaraz.
wiedziny Luftwaffe.
Na pokładzie silny w ia tr uderzył pewnie będziemy na kanale. Ciekaw
mnie w tw arz. O tw artym i ustami za jestem, czy my ich kiedyś złapiemy?
Nie znoszę dźwięku dzwonka alar cząłem łykać zimne powietrze. M iły
ZAGRZEB, (Obst. wl.) — Fina! roz 6:3, 6:4, . 4:6, . 6:1 ustajając wynik tneW. Milcnuszkin
mowego. Długi, przenikliwy wdziera
.grywek tenisowych o puchar Davisa w j czu na 4:0. W ostatniej grze, zamiast
się w uszy z przeraźliwym terkotem
strefie europejskiej zakończy) się zdecy chorego .Górnika wy&tąpii
Smolinsky,
Jeden długi alarm — odkotwiczenie.
dowanym zwycięstwem Czechosłowacji, który pokonał Palladę, zdobywając pią
Powoli ż hamaków, z ciemnych kątów
zaczęły się wysypywać zaspane i klną
która pokonała w Zagrzeb« Jugosławię ty punkt dla Czechosłowacji.
ce postacie marynarzy.
w stosunku 5:0 (1)
Obecnie Czechosłowacja grać będzie
Papierosy, zapałki, pas ratunkowy—
W pierwszym dni« zawodów Cernik ze zwycięzcą meczu Australia — Kana
mój stały ekwipunek do centrali.
pokonał M iłk a 3:6, 6:0, 6:2, 1:6, 6:2„ a da, a więc prawdopodobnie z Australią,
Z trudem zwlokłem się ze swojego
legowiska i powoli ruszyłem na m iej
Drobny wygrał z Palladą 6:3, 8:6, 2:6, zwycięzca zaś tego spotkania wałczyć
sce przydziału.
XVIJ etap gigantycznego wyścigu ko 122:56:11, 6) Gameitini (Włochy) — 6:3. W drugim dni« para czeska Drób - będzie z obrońcą pucharu, Stanami Zje
— Powitać szefie! Znów zaczyna la rek: ego „Tour de France“ , na trasie
123:02:49, W klasyfikacji ' drużynowej: ny — Cemvk zwyciężyła lekko Jugosło«- dnoczonymi A. P.
się!
Bordeaux — Les Sables d'Olone wygrał 1) Włochy — 369:48:37, 2) Francja — wian: M iłk a — Paladę 6:3, 6:1, 6:3. W o— Przyniosłeś czekoladę?

om owy

Nasi kolejarze wygrywają w Budapeszcie

Polska — Czechosłowacja 5 : 3 (2 : 3)

Czechosłowacja - Jugosławia

5:0

o p u c h a r D a v is a

PROSZEK DAJE PRZY CZYSZCZE
NIU , ZĘBÓW BARDZIEJ ZADOWALA
JĄCE WYNIKI, NIZ PASTA. Taki jest
wynik doświadczeń, przeprowadzonych
przez dentystów amerykańskich w celu
wypróbowania stosowanych powszechnie
środków mających usuwać bakterie, śluz,
osad, plamy 5kamień nazębny. 47 studen
tów posłużyło — „króliki doświadczalne“ .
Podzielono ich na grupy, przy czym każda
grupa czyściła przez dwie minuty dzien
nie zęby innym środkiem. Wynik badania
dał następujące rezultaty: najskuteczniej
szy jest pumeks tarty lub Inny proszek, -------- - ■ -I"----------------- 11
da'ej idą pasta do zębów i woda. Jeżeli
rezultat, otrzymany przy czyszczeniu
proszkom, oznaczyć jako 100, to pasta
ZAMIAST KWIATÓW na grób ś. p.
daje 90, a woda 0. Środek bowiem do
czyszczenia zębów musi posiadać właści Mani Broniewskie', Redakcja „Trybuny
wości trące.
Wolności“ składa zł 10.000 na ośrodek
szkoleniowy ZWM.
PISTOLET DŹWIĘKOWY ZABIJA
ZWIERZĘTA Z ODLEGŁOŚCI 20 MET
NA OŚWIATĘ ROBOTNICZĄ TUR
ROW. Składa się on z komory ze sprę
Tow. Bieńkowski Władysław wpłaca
żonym gazem i powietrzem. Koniora za
opatrzona jest w otwór, podobny do ot 1.000 zł, tow. Wojeńskl Teofil wpłaca
woru gwizdka, wielkości przekroju o- 500 zł.
lówka. Tutaj znajduje się membrana
Członkowie Ochotniczej Straży Po
przepuszczająca dźwięki tak wysokiej
częstotliwości, że dla ucha ludzkiego są żarnej w Wawrzyszewie wpłacają 5.500
one niedosłyszalne. Pistolet skonstruowa złotych.
ny jest w ten sposób, że prąd o wyso
Ob. płk. Halski wpłaca 500 zł.
kim napięc!u przepływa przez specjalny
Tow. Orłowski Bolesław wpłaca 1.000
zwój, powodujący drgania kwarcu, któ
re z kolei wywołują fale dźwiękowe. złotych.
Przy pomocy tych fal dźwiękowych moż
Ob. Poreda wpłaca 100 zl.
na zabić_ zwierzę z odległości 20 metrów,
Ob.Pokopień wpłaca 500 zł.
a człowieka sparaliżować kompletnie na
pól godziny
Bezinreme wpłacono 1.200 zł.

0 flar y

Na trasie Tour de France

drużynowo prowadzą Włochy —
indywidualnie Yietto (Francja)

Frarwuz TMsin, ., przejeżdżając trasę:
długości 272 km w czas:e 8:59:05. Dni
gim fniejscem
śię Belg Scłiotte i Szwajcar Tarchini, mając czas
9.00:15.
W klasyfikacji indywidualnej nadal
prowadz-i Francuz Vietto, z czasem
122:48:03,
2) Brambilla (Włochy) —
122:49:37,
3) Ronconi
(Włochy) —
122:51:58, 4) Fachleitner (Francja) —
122:54:49,
5) Robie
(Francja) —

osiatnim dni«

rozgrywek Drobny po
r. Mlticem 1:6,

P tO Z T A K G T ń ó N t

oiężkiej-w ake wybrał

^
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Jędrzejowska odnosi sukcesy
na ifądzi narsdawych Mistrzostwach Tenisach

Mistrzyni Polski w tenisie Jadwiga stwąch Francji, gdzie odniosła 2 cenne
Jędrzejowska bierze obecnie udział w sukcesy. W grze pojedynczej, w dru
Międzynarodowych Tenisowych Mistrzo giej rundzie, Jędrzejowska wygrała z
Angielką Ouertier 6:3, 6:4, a w grze
podwójnej (w pierwszej turze), grając
wspóhie z Rumunką Ru-rak, nasza repre
Nr 13 — II.
zentantka wygrała z parą Manfred!
i o Dyrekcja Dróg Wodnych w Warszawie, ul. Czerniakowska
(Wiochy), Butler (AngPa) 6:3, 6:3.
136, ogłasza przetarg nieograniczony na godz. 10 w dniu 25 lipFrancuska prasa sportowa stwierdza
ca br. na dostawę 23.000 kop kotków oraz 20.000 sztuk pali
zgodnie,
że świetna nasza tenisistka
i,5 metra długości, 7 — 9 cm szerokości do robót regulacyjnych
jest w doskonałej formie. Zresztą ostat
na rz. Wiśle dla Państwowego Zarządu Wodnego w Warszawie.
nie -¡ej sukcesy me stanowią sensacji,
Podkładki przetargowe i bliższe informacje otrzymać możgdyż na ogół spodziewano się takich wła
śnie wyników.

PRZETARG NIEOGRANICZONY

RICHARD WRIGHT

*

SYNAMERYK!
PRZEREAD

Siedział przy stole patrząc na śnieg za ok
nem. Wiele zrozumiał w tej krótkiej chwili. Nie,
nie potrzebuje się ukrywać za kotarą czy wa
łem, bliższe drogi prowadziły do celu. Dowio
dła tego właśnie ostatnia noc. Jan b y ł ślepy,
ślepa była M ary, ślepy był pan Dalton. Ślepa
była pani Dalton, tak, ślepa pod w ielu względa
mi. Uśmiechnął się lekko. Pani Dalton nie od
gadła przecież, że M ary nie żyje, choć stała
nad nią ostatniej nocy. Zdawało je j się, że M a ry^ jest pijana, ponieważ przyzwyczaiła się do
jej powrotów w nietrzeźwym stanie. Nie do
myśliła się też, że był wtedy w pokoju, była
to ostatnia myśl, jaka by jej przyszła do gło
wy. Jako czarny nie mógł przy takiej okazji
pojawić się w je j myślach. I Bigger poczuł,
że mnóstwo ludzi było ślepych na sposób pani
Dalton...
— Jedz — powiedziała matka staw iająt
przed nim talerz ows. lki.
Zaczął jeść, ulżyło mu po tych wszystkich
myślach. Wiedział, że potrafi się opanować.
— A wy? — spytał, rozglądając się.
— Jedz. jedz. Wychodzisz przecież, m y mo
żemy zjeść potem.
Nie brakło mu pieniędzy, m iał wszystko, co

370:05:17, 3) Franc-ja — Zachód —371:16:05, 4V Belgia
373:56:55.:

WAN

znalazł w torbie M ary, ale chciał zatrzeć ślady.
— Mogłabyś m i dać parę groszy, ma?
Owszem, ale niewiele.
— Potrzeba mi.
— Masz tu pół dolara. Pozostaje m i równo
dolar aż do wtorku.
W etknął pieniądze w kieszeń. Buddy już się
ubrał i siedział na brzeżku łóżka. I nagle spoj
rzał na niego, jakby go widział po raz pierwszy,
spojrzał oczami Jana. Buddy był nieporadny,
m iał bezbronne oczy. które nie sięgały poza
powierzchnię rzeczy. Czy nie dziwne, że nigdy
dotąd tego nie zauważył? Buddy też był śle
py. Siedział tu przecież marząc o zajęciu po
dobnym do tego, które on otrzymał, Buddy też
chodził w kieracie i nic nie w idział z rzeczy, któ
re się koło niego działy. Ubranie wisiało na nim
luźno, nie tak władczo, jak na Janie. Ż y ł bez
celu, zgubiony w otaczającym świecie, pozba
wiony ostrości, jak pulchne szczenię.
— - Czemu tak na mnie patrzysz, Bigger?
— Có?

—• Tak dziwnie na mnie patrzysz.
— N ie wiem. Myślę.
— O czym?
— Tak sobie.

M atka weszła do pokoju z innym i talerzami,
i zobaczył, jak miękka była, jak bezkształtna.
Oczy jej były podkrążone i zapadłe od długich,
bezsennych nocy. Poruszała się powoli, dotyka
jąc palcami przedmiotów, obok których prze
chodziła, i podpierając się na nich. Stopy jej
w lokły się ciężko po drewnianej podłodze, a ż
tw arzy nie znikał w yraz naprężonego wysiłku.
Jeśli chciała się czemuś przyjrzeć, dźwigała się
całym ciałem w tym kierunku, jakby nie mogła
obrócić oczu. Mogło się zdawać, że w sercu
jej leży jakieś niezmiernie ciężkie, choć do
brze zrównoważone brzemię, którego równo
wagi nie chciała naruszyć.’ Zobaczyła, że jej
się przygląda.
— Jedz, Bigger.
— Jem przecież.
W era wzięła talerz i siadła naprzeciw niego.
Pomimo, że twarz jej było o wiele świeższa
i drobniejsza od" matczynej, Bigger czytał w
niej początki tego samego wyczerpania. Jakże
inna była od M ary! W idział to choćby po spo
sobie, w jaki niosła do ust widelec. Każdy ruch
oddalał ją od życia. Sposób, w ja k i siedziała, w y
kazywał paniczny strach, który już stał się
organiczną częścią jej natury. M ałym i kąskami
spożywała jadło, jakby się bała, że go nie w y
starczy, albo jakby trwogą przejmowała myśl'
iż może ją zmęczyć żucie.
— Bigger — jęknęła. .
— Hm?
— Przestań nareszcie — błagała odkłada
widelec i machając przed nim wyciągniętą rę
ką.
— Ale co?
— Przestań m i się przyglądać.
— Nie gadaj i jedz.
— Ma, niech on się na mnie nie patrzy.

Zakłady Grafłcw»# SpoiiLueuu w .,« . * mczej „K S IĄ Ż K A “ , Warszawa, Smolna l i .

Panie portierze, w inda nie działa.
N ic dziwnego, przecież to jest rós
mównica telefoniczna
-

—

— Kiedy patrzysz!
— Wera, jedz śniadanie i uspokoi sie — p o wiedziała matka.
—- Przypatruje mi się cały czas.
Zwariowała dziewucha — powiędnął B ig — Nie tak jak ty.
— Dzieci, dosyć!
— -Jeśli mnie będziesz obserwować, przesta
nę j esc — powiedziała Wera, wstając od stołu
i siadając na brzeżku łóżka.
Chodź tu i żryj — powiedział Bigger bio
rąc czapkę — idę stąd.
Co ci jest, Wera? — spytał Buddy.
Nic to cię nie obchodzi, powiedziała Wera,
a łzy już jej biegły do oczu.
Dzieci, cicho proszę!
— Ma, powiedz mu, żeby mi dał spokói —
błagała Wera.
Bigger wziął walizkę. Wera podeszła d0 sto
łu tłumiąc łzy.
,
— Kiedy cię znowu zobaczę, Bigger? — spy
tała matka.
*
Nie wiem
powiedział, trzaskając
drzwiami.
B ył już na pół schodów, kiedy posłyszał, że
ktoś go woła.
— Słuchaj no, Bigger!
Przystanął i odwrócił się. To Buddy biegł za
nim. Poczekał na niego, zastanawiając s’ę, o co
mu idzie.
-— Czego cncesz?
Buddy stał przed nim zakłopotany, uśmie
chnięty.
— Ja... ja...
—* O co ci idzie?
«

(C.

a. n.)

