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Odbudowa Niemiec podstawą polityki USÂ
Przekreślenie Uchwał Poczdamskich Uruchamiamy Domy Towarowe
Ameryka przeciw reparacjom dia państw sojuszniczych
Nowe instrukcje wywołują entuzjazm wśród Niemców
B E R L IN , 17.7 (Obsl. wł.). W B e rli

nie opublikowano nowe in stru kcje rzą
du w Waszyngtonie, na k tó rych mocy
dowódca am erykański w Niemczech,
gen. Clay otrzym ał szerokie pełnomoc
n ictw a dla przeprowadzenia akcji go
spodarczego zjednoczenia z innym i
strefam i.
D y re k ty w y waszyngtońskie stw ier
dzają, że do chw ili politycznego zje
dnoczenia Niem iec Clay jest upoważ
niony do podjęcia wszelkich w ysiłków
"na rzecz uzyskania jedności gospodar
czej z innym i strefam i.
W edług instrukcji, Clay uzyskał du
żo większe pełnomocnictwa w dziedzi
nie politycznej, zgodnie z ogólnymi
zasadami p olityki zagranicznej Am e
ry ki.

NOWY JORK, 17.7^ (PAP). — W
związku z ogłoszeniem nowych dyrek tyw amerykańskich w sprawie Niemiec,
korespondent PAP donosi z Nowego
Jorku:
Obecni©, nie u'ega już wątpliwości, iż
Stany Zjednoczone uważają, że odbudo
wa przemysłowa i rolnicza Niemiec za chodnich jest podstawą odbudowy Eu
ropy zachodniej. Wymownym tego dowo
dem jest wydana przez amerykański
sztab główny „Joint Chiefa of Staff“ no
w« dyrektywa dla amerykańskich władz
okupacyjnych. Zastępuje ona pierwotne
dyrektywy dla władz amerykńskieh w
Niemczech, wydane w kwietniu 1945 r.
przez generała Eisenhowera i znane ja
ko słynny rozkaz JCS N r 1067. Dyrek iywy te wypływały z założeń polityki
rooseveltowskiej wobec Niemiec i były
zgodne z poczdamskimi uchwałami Wiel
klej Trójki.
Natomiast nowa dyrektywa odbiega
całkowicie od uchwał poczdamskich i
stawia ta ce! polityki amerykańskiej w
Niemczech odbudowę ich potencjału go
spodarczego do rozmiarów prawie przed
wojennych. Nowa dyrektywa zrywa z za
sadą traktowania Niemiec, jako narodu,
który musi być ukarany za wojnę i za kłada konieczność odgrywania przez ten
kraj czołowej roli w odbudowie gospo darczej Europy.
Ogłoszony dokument składa sję z 6
części poświęconych problemom poli tycznym, gospodarczym, kulturalnym i
wychowawczym Niemiec.
W części poświęconej zagadnieniom
politycznym dyrektywa wysuwa koniec z
ność zorganizowania Niemiec jako federa
cji poszczególnych krajów z rządem cen
tnalnym o bardzo ograniczonych upraw
nieniach.
Najważniejszym jednak jest rozdział o
zasadach postępowania Stanów Z je dno czonych wobec Niemiec na polu gospo

OSiroff nowych placówek stale rosną

Zadanic budowy Domów Towaro
wych — jako czynnika w alki ze spe
kulacją jest w pełni realizowane.
Organizację i administrację tych do
mów powierzono Państwowej Centrali
Handlowej, która przy współdziałaniu
głównie Min. Przemysłu i Handlu,
osiągnęła już poważne wyniki w tej
dziedzinie.
Do chwili obecnej uruchomiono 11
Do-mów Towarowych w if5stępujących
miejscowościach: . Poznań, Wałbrzych,
Katowice, Bielsko, Gliwice, Zabrze,
Prądnik, Nysa, Kluezborek, Żywiec
i Ciechanów. Największymi trudnościa
mi przy organizowaniu Domów było
uzyskanie
odpowiednich
lokali.
Na
Ziemiach Odzyskanych remontuje się
w tym celu dawne niemieckie Domy
Towarowe (jak np. wielki Dom we
Wrocławiu „Awag“). Na pozostałych
terenach P C H wykorzystuje własne
składy hurtowe oraz odbudowuje gma
chy, odpowiadające wymogom nowo
czesnego Domu Towarowego.
Prace nad uruchamianiem dalszych
Domów Towarowych trw ają w pełni.
Do końca września br. powstanie no
wych 59 Domów Towarowych, co z
istniejącymi już jedenastoma czyni
razem 70 domów. Jeszcze w bieżącym
miesiącu nowe Domy uruchomione bę
dą w następujących punktach: w W ar
szawie na Żoliborzu, w Żyrardowie,
Mławie, Płocku, Radomiu, Białymsto
ku, Ełku, Suwałkach, Gdańsku, Byd
goszczy, Grudziądzu, Poznaniu, Wro
cławiu, Dzierżaniowie, Opolu l Chrza

nowie. Tsk więc w końcu lipoa br,
w całym kraju czynnych będzie 27 Do
mów Towarowych.
Przystępując do budowy nowych
Domów Towarowych,
PCH
czerpie
wzory architektoniczne według najno
wocześniejszych budynków tego typu,
które istnieją
w Zw. Radzieckim,
Szwecji, Francji Ud.
Interesująco przedstawiają się do
tychczasowe obroty Domów Towaro
wych oraz ilość obsłużonych klientów.
Dla przykładu porównajmy cyfry do
tyczące Domów w Katowicach, Biel
sku i Gliwicach. 48 pracowników Do
mu Towarowego w Katowicach obsłu
żyło w miesiącu kwietniu 19.475 k li
entów, w maju natomiast już 27.90’!
osób. Podczas gdy w kwietniu obroty
katowickiego Domu Towarowego wy
nosiły 23.740 tys. złotych, w maju
obroty te wzrosły do niespełna 27
mil. zł.
Bielski Dom Towarowy ze swymi
40 pracownikami obsłużył w maju po
nad 14.000 klientów (w kwietniu —
12.000), a obroty jego w maju osiąg
nęły cyfrę 16.767 tys. zł (w kwietniu
ponad 13 mil. zł). I wreszcie Dom
Towarowy w Gliwicach obsłużył w
maju ponad 23.000 klientów, wykazu
jąc obroty blisko 22 mil. zł, podczas
gdy w kwietniu wynosiły one zaledwie
13.750 tys. zł.
Należy mieć na uwadze, że podane
miesiące były właściwie zapoczątkowa
niem pracy omawianych Domów To
warowych.

darczym. Zbliżony w 6wych założeniach nowa dyrektywa nie oznacza zmiany do
PAR YŻ, 17.7 (PAP). Prasa francu
do zaleceń Hoovera, zawartych w jego fychczasowej polityki Stanów Zjednoczo ska nie kryje swego niepokoju z po
sprawozdaniach z lutego i marca br., roz nych w Niemczech, wydaje się być ma - wodu nowych instrukcji, jakie generał
dzifli ten stanowi całkowite przekreślenie io przekonywująca, a obawy i zaniepo Clay otrzymał od rządu w Waszyng
uchwał poczdamskich. Zrywa bowiem kojenie, jaki© wzbudziła w Europie, bar tonie. Prawicowe dzienniki „Epoque“
zupełnie z przyjętą w Poczdamie zasa - dziej niż uzasadnione.
i „Pays“ wyrażają obawę, że nowa
dą rozbrojenia i de militaryzacji Niemiec
NOWY JORK, 17.7. (PAP). - Wedle polityka amerykańska w Niemczech
oraz ścisłej kontroli nad ich przemysłem doniesień z Frankfurtu, ogłoszenie no stworzy
poważne
niebezpieczeństwo
zwłaszcza rffEtalowym, chemicznym ; ma wej dyrektywy amerykańskiej -zostało dla Francji.
szynowym. Dyrektywa przewiduje jedy entuzjastycznie przyjęte w Niemczech
„Parisien Libéré“ przytacza opinię
nie ograniczenie przemysłu wykorzysty zachodnich, które oceniają ją jako kfok amerykańskiego
generała
Drapera,
wanego częśbio-wo dla produkcji broni naprzód na drodze do przywrócenia Niem który określił nowe instrukcje, jako
i amunicji.
planu
Morgenthau
i
com „-należnego im miejsca w świecie“ . „porzucenie
Poza ^ tym _dyrektywa podkreśla ko
O szybkości; z jaką realizuje się no uchwał poczdamskich“.
nieczność zwiększenia w niedalekiej przy we dyrektywy, świadczy wiadomość z
,Se Soir“ zaznacza, że Stany Zjed
szłości produkcji przemysłu niemieckie - Frankfurtu o nowym wydawnictwie dla i noczone prowadzą w roku 1947 taką
go, celem podniesienia standartu życio- armii okupacyjnej, będącym podstawą pólitykę, jaką alianci stosowali po ro
wego ludności Niemiec.
do pogadanek w obozach armii amery - ku 1918. Polityka ta zmierza do po
Inne zalecenia dokumentu otwierają kańskiej w Niemczech.
większenia
dywidend
kapitalistów
drogę do włączenia Niemiec zachodnich
Wydawnictwo to ’zatytułowane „R o z  amerykańskich i do utworzenia w Za
w ramy planu Marshalla, podkreślając w ój kulturaiąj^. Niemiec“ jest ca łkow i głębia Ruhry arsenału niemieckiego.
nieodzowność synchronizacji odbudowy tym przeciwieństwem tego, co mówiono
Dzienniki donoszą, ąc w najbliż
przemysłowej Niemiec z potrzebami ich żołnierzom amerykańskim w Niemczech szym czasie ma być utworzona w
zachodnich sąsiadów, popierania ekspor - przed 2 ia-ty.
Wydawnictwo dokonuje ! Niemczech korporacja pod nazwą „Fotu niemieckiego oraz dostarczania Niem przeglądu osiągnięć kulturalnych -Niemiec reign Trade Finance Corporation“ o ka
com potrzebnych im surowców, towa - i stwierdza, ż© dotychczas mówiono je  pítale 50 milionów dolarów. W dyrek
rów ; walpi.
dyni© © złych stronach Niemców. Obec cji tej instytucji zasiadać będą 1 Ame
Z dyrektywy tej wynika dalej, iż nie czas już najwyższy, ¡by zająć się do rykanin, 1 Anglik oraz 2 Niemcy. K or
Stany Zjednoczone przeciwne są jaktair datnimi cechami charakteru niemieckie poracja ta otrzyma kredyt w wysoko
kol wiek reparacjom dia państw, sojuszni go. Wydawnictwo przygotowane zostało ści 500 milionów dolarów, zagwaran
czych z bieżącej produkcji niemieckiej, w Waszyngtonie.
towane przez Anglię i Starty Zjcdnoczotwierdząc, że jest to równoznaczne z fi
LONDYN, 17.7. (PAP). — Berliński , ne. Celem korporacji będzie finansonansowaniem tych -reparacji prz-ez USA. korespondent „M anchester Guardian“ doi w anie akcji odbudowy przemysłu Za
Dyrek-tjwa zalecą ponadto zarządowi nosi, £ w- Niem czech zachodnich, zapa-! chodnich Niemiec,
amerykańskiemu w Niemczech popiera - nowała radość po ogłoszeniu
nowych j
BERLIN, 17-7. (PAP). — We F ra n knie takich partii, które nzma za d-cmokra dyrektyw, ja kie generał Ctey otrzym ał ż ! fu-rcie odbyła s ię 1konferencja prasowa,
tyczne oraz propagowanie w Niemczech Waszyngtonu. _
ne które j dowódca wojsk amerykan.
ustroju kapitalistycznego.
Przywódca SĘD Knethe oświadczył,! skich w. Niemczech generał Lucius Clay,
NOWY JORK, 17.7. (PAP). - Prasa ż© jest to najważniejsze wydarzenie w j oświadczył, że w; bieżącym roku sytuaamerykańska niezależnie od poglądów powoien-nych Niemczech. Przewodniczą-j cja gospodarcza w Niemczech zachódpolitycznych, jedn-o-myślnie ocenia dyrek cy Rady Gospodarczej we Frankfurcie1nich powinna się poprawić. Stany Z ;e - ,
____
„
‘ ywę sztabu amerykańskiego dla amery Metzger oświadczył, że dyrektywy ame i dnoczon© zapowiedziały wysyłkę 300 tyN O W ‘ JORK, 17.7 (PAP). Na w tór narodów do prowadzenia badań ato
Kańskich władz w Niemczech, jako osta zy kańskie są poważnym krokiem
na - 1sięcy ton zboża miesięcznie do strefy | kc|wy” 1 posiedzeniu jecnego z podko- mowych dla celów pokojowych.
toczną decyzję odbudowy1 gospodarczo przód w kierunku ponownego dopuszczę amerykańskiej. Istnieją pewne zapasy mitetów komisji atomowej ONZ, de
Oświadczenie delagata Polski zo
silnych Niemiec.
ma Niemiec do udziału w życiu gospo - węgla tak, że przydziały ooalu w cią<*u
Polski dr Złotowski złożył oświad stało wywołane wcześniejszą propozy
„New York Herald Tiribune“ pisze: darczym świata.
1zimy będą zwiększone.
’
'
ozenie w obronie praw poszczególnych cją Stanów Zjednoczonych, aby wszel
„Odbudowa Niemiec podstawą
polityki
kie badania atomowe jprowadziła jedy
okupacyjnej Stanów Zjednoczonych“ .
ni© międzynarodowa organizacja kon
„New York Times“ stwierdza: „ N o 
troli energii atomowej.
wy rozkaz amerykański wiąże Niemcy
Żądając
jednakowych
szans
dla
i planem odbudowy Europy“ .
wszystkich narodów na polu badan
naukowych, dr Złotowski podkreślił,
Dziennik „P M “ zaznacza: „Stany Zje
że nauka jest czymś więcej niż do
dnoczone znoszą ógrani-bzenia przemysłu
niemieckiego“ .
datkiem do współczesnej kultury i
czymś więcej, niż instrumentem tech
„New York Daily Work-er“ podkreśla;
nicznym. Rozwój badań na polu ener
„Stany Zjednoczone odbudowują Niem
gii atomowej dla celów pokojowych —
cy z pominięciem uchwał poczdam
skich“ .
powiedział dr Złotowski — może przy
nieść większy postęp ludzkości, niż
Cała pra-sa zg-odnie też określa wyda
cały rozwój nauki w ciągu ostatnich
ną dyrektywę jako rozbrat USA z pro
dwustu lat. Nieodzownym warunkiem
gramem rozbrojenia gospodarczego Nie
mieć, sprecyzowanym w trw . planie
LONDYN, 17.7. (Obsł. wł.). Specjalny czu ciężkiego kryzysu inflacyjnego, a wy poczyna podnosić się w całych Sta jednak osiągnięcia tego postępu jest
ścisła współpraca między wszystkimi
Morgenthaua.
korespondent „Daily Worker“ pisze z cały k r a j. coraz hardziej zaczyna sobie nach Zjednoczonych“ .
państwami dużymi i małymi, możliwa
zdawać sprawę z powagi sytuacji.
W świetle powyższych enuncjacji pra Waszyngtonu:
Jednocześnie wiadomo, że, płace pra
sy amerykańskiej, środowe oświadczenie
_.Oświadczono prezydentowi TrumanoRada Doradców >Ekonomicznych zwo cownicze w USA nie tylko nie podnio jedynie w wypadku równego trakto
wania wszystkich uczonych i wszyst
ministra handlu USA Harrimana
że wi, że Stany Zjednoczone stoją w obli- łana w piątek na nadzwyczajne posiedzę sły się, ale stale spadają.
kich krajów.
nie nie powzięła żadnej decyzji w tej
sprawie.
Widoki na nieustanną zwyżkę cen
zmniejszyły już wartość udzielonej An
glii przeż Stany Zjednoczone pożyczki
o 40 proc., co każe przypuszczać, że to
samo może stać się z nowymi kredyta
mi, jakie zaofiarowały Stany Zjedno
czone.
Ceny hurtowe zaczęły rosnąć mimo in
terwencji prezydenta Trumana, który
Podczas ostatniego posiedzenia Pre tyczno - gospodarczych, a w szczegól
zwrócił się do przemysłowców, by do zydium KC ZZ podjęto szereg donio ności akcji mobilizowania mas do walki
browolnie obniżyli ceny, które utrzymu słych uchwał.
o obniżkę cen i przeciw spekulacji.
Między innymi Prezydium powzięło Prezydium zaleciło Warszawskiej Radzie
wojewoda pom orski ob. W ojciech Wo
W pogrzebie w zię ły udział niezliczo ją się dziś na poziomie z miesiąca mar
jewoda w ydął odezwę do ludności wo ne tłu m y lu d zi z pow. rypińskiego. ca. Poziom ten jest najwyższy od 27 postanowienie w sprawie sposobu roz ZZ ściślejsze skoordynowanie pracy
działu różnych artykułów dla świata poszczególnych oddziałów oraz uspraw
jewództwa pomorskiego, potępiającą Na czele olbrzym iego k o n d u ktu żałob lat.
Właściciele kopalń, używając jako pre pracy, wskazując, że Zw. Zawodowe nienie działalności ł uaktywnienie rad
bandytyzm spod znaku zbankrutow a nego niesiono w ie lk ą ilość wieńców,
tekstu niedawno podpisanych kontrak powinny położyć główny nacisk na kon zakładowych.
nej agentury londyńskiej.
ofiarow anych przez społeczeństwo po
tów zamierzają podwyższyć ceny.
trolę społeczną nad handlem, kontrola
morskie.
Następnie
szły
kompanie
ho
Pogrzeb pomordowanych, k tó ry od
Prasa związkowa donosi, że koncern ta jest bowiem najskuteczniejszym na.
był. się w d n iu wczorajszym w R yp i norowe MO, UB, ORMO i W ojska Pol
nie b ył potężną m anifestacją całego skiego oraz liczne poczty sztandarowe stalowy planuje również zwyżkę cen. rzędziem mas pracujących w walce ze
społeczeństwa pomorskiego przeciwko i delegacje z całego w ojew ództw a po W związku ze wzrostem opłat transpor spekulacją.
towych, oczekuje się też ogólnej zwyż
Odnośnie
spraw
organizacyjnych
¡faszystowskiemu podziem iu, Do R ypi morskiego.
ki cen. .
uchwała przypomina, że KC ZZ nie sta
na p rz y b y ły delegacje p a rtii politycz
Nad o tw a rty m grabem przem ów ił
Ceny produktów żywnościowych wzro nowią osobowości prawnej i dlatego
nych, organizacji społecznych i m ło
ksiądz Molenda p re fe k t rypińskiego sły obecnie o 36% w porównaniu z bez sankcji KC ZZ nie mogą budować
dzieżowych z całego Pomorza.
gim nazjum , k tó ry w mocnych słowach rokiem ubiegłym, ale przewiduje się też gmachów, zaciągać pożyczek itp.
potępił m ordeiców . Z k o le i przem awia dalszą zwyżkę.
GENUA. W pobliżu Genui statek
Obszernie obawiano sprawę realizo
Zbiory żyta niższe są o 300 milionów
l i przedstawiciele w ojew ody pom or
wiozący 80 dzieci najechał na minę
wania
uchwały
plenum
KC
ZZ
z
r.
1946
skiego i W ojewódzkiej Rady Narodo buszli od normalnego poziomu w związ
i wyleciał w powietrze. Dotychczas
o udziale ruchu zawodowego w odbudo
w ej. Szczególnie uroczysty był mo ku z czym cena żyta podskoczyła do
udało się wyłowić 45 trupów. Zdołano
wie
Warszawy.
Prezydium
poleciło
uratować tylko 25 dzieci. W katastro
m ent pośm iertnej dekoracji szeregów 2,21 dolara.
wszystkim Związkom Zawodowym, aby
Mimo że oczekuje się, iż zbiory psze
fie zginęły również 2 nauczycielki.
ca Zdzisława Ługowskiego krzyżem za
włączyły się do ogólnej akcji odbudowy
dzielność. D ekoracji dokonał w im ie nicy będą największe w historii, to jed
stolicy
i
zaapelowały
do
robotników
i
BERLIN. Amerykański sąd wojsko
skiej aż do wniesienia jej w ubieg n iu M in is tra Obręny Narodowej płk nak cena jej wynosi ponad 2,30 dolara
pracowników, by dobrowolnie opodatko wy w Dachau skazał w środę. nJ karę
Świerczewski.
Istnieją oznaki, że nastąpi też zwyż
wali się na rzecz odbudowy Warszawy. śmierci b. prezydenta policji w Saar
łym tygodniu. Cadogan prosił o odro
Po przem ówieniach delegatów p a rtii ka cen mięsa i produktów mlecznych
Ponadto Prezydium KC ZZ dokładnie brücken dra Fritza Dietricha oraz
czenie debaty aż do 5.8.1947 r. Prze
Niektórzy doradcy zaproponowali zapro
dwu innych oficerów SS, oskarżonych
wodniczący Rady dr Oskar Lange zgo politycznych i organizacji m iejscowy wadzenie kęntroli cen, jednakże jak do zapoznało się z działalnością Warszaw
chór „L u tn ia “ odśpiewał Salve-Regina,
skiej Rady Związków Zawadowych. o stracenie 7 lotników amerykańskich.
dził się na odroczenie dyskusji w ce po czym odegrano sygnał w ojska poi noszą prezydent Truman miał się ternu
Uchwała Prezydium w tej sprawie Dwóch podsądnych skazano na karę
lu umożliwienia zbadania wszystkich skiego. Kom panie honorowe oddały sprzeciwić.
stwierdza znaczne osiągnięcia Rady, dożywotniego więzieni^.
Na skutek złagodzenia kontroli nad wyrażające się we wzroście organiza
okoliczności sprawy. D r Lange stwier salw y pożegnalne i p rzy dźwiękach
BOGOTA. Na posiedzeniu kongresu
tru m n y zostały czynszami mieszkąniowymi, które po cyjnym z 48 tys. członków w r. 1945 kolumbijskiego, które odbędzie się ..
dził, że Egipt zgodził się na odrocze marsza żałobnego
wstało w wyniku obrad kongresu z o- do ponad 190 tys. w czerwcu br. oraz niedzielę, ma zostać przyjęta uchwaopuszczone do grobów.
nie dyskusji do, sierpnia.
statniego tygodnia, czynsz mieszkanio w aktywnym prowadzeniu akcji poli- j ła, nadająca kobietom prawo głosu.

Równego prawa dla wszystkich krajów

w zakresie badań atomowych
domaga się delegat Polski na Komisji ONZ

USA w obliczu kryzysu

C e n y rosną — płace maleją

Krajowi grozi poważne niebezpieczeństwo inflacji

Ohydna zbrodnia bandytdw faszystowskich

Kontrola społeczna nad handlem

15 żołnierzy polskich padło na posterunku

Najskuteczn ejszfm narzędziem w walce z drożyzną
U c h w a ły

P r e z y d iu m

K C

Z Z

Tłum y ludzi brały udział w pogrzebie
W dniu 12 bm. banda faszystow
skich . morderców dokonała w łesie
O kalew skim w pow. ry p iń s k im ohyd
nej zbrodni na 15 m ilicjantach, fu n k 
cjonariuszach U B i ORMO-wcacfa.
Banda zorganizowała w lesie zasadz
kę na wiozący żołnierzy samochód.
Napadnięci znienacka
b ro n ili się
dłuższy czas, lecz w końcu u le g li prze
mocy. O bestialstw ie bandytów świad
czy dobicie przez nich w szystkich ran
nych.
W zw iązku z ty m ohydnym^ mordem

Rozpatrzenie skargi Egiptu
odroczone na prośbę Wielkiej Brytanii
NO W Y JORK, 17.7 (SAP). Rada
Bezpieczeństwa ONZ umieściła na po
rządku dziennym skargę Egiptu prze
ciw W ielkiej Brytanii.
Przedstawiciel W ielkiej Brytanii Sir
Alexander
Cadogan
oświadczył,
że
Wielka Brytania nie posiadała infor
macji co do charakteru skargi egip-

O s ta tn ie
w ia d o m o ś c i
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Hoover „oczyszcza"
aparat rządowy St. Zjedn.
W ASZYNGTON, 17.7 (SAP). Prze
wodniczący Izby Reprezentantów, Jo
seph M artin podał do wiadomości, że
były prezydent Hoover został wybrany
przewodniczącym komisji, która ma
być powołana przez Kongres, celem
zbadania
funkcjonowania
amerykań
skiego aparatu rządowego 1 wprowa
dzenia ewemt. zmian.

Trzęsienie ziemi
w Tokio
TOKIO, 17.7 (Ohs-ł. wl.). Dziś we
wczesnych godzinach rannych miało
miejsce stosunkowo duże trzęsienie zie
mi w Tokio. Po trzęsieniu ziemi nastą
pił krótkotrwający huragan.
Poważne straty spowodowane zostały
w obserwatorium astronomicznym, po
łożonym we wsi Shimozuma, odległej
od Tokio o 60 km. Dotychczas nie moż
na jeszcze nawiązać łączności z Shirnozurrta.

Premier Aibani
u Generates. Sfa'ina
MOSKWA, 17.7 (PAP). W dniu 16
bm. przewodniczący rady ministrów
ZSRR Stalin przyjął premiera Albanii
geo. Enver Hodża oraz ministra spraw
wewnętrznych Albanii p. Kocki Dżcdże.
Na przyjęciu obecny był minister
spraw zagranicznych ZSRR Mołotow cr
r»z poseł radziecki w Albanii Czuwałem.

Rośnie
obrót czekowy
P. K. O.
Obrót czekowy P. K- O. w I półroczu
1947 r. wykazał dalszy
poważny
wzrost. Suma obrotów czekowych w
tym okresie wyniosła ponad 450 miliar
dów złotych, podczas gdy za cały rok
ubiegły ogólne obroty osiągnęły sumę
tylko 420 miliardów złotych.
Udział obrotu bezgotówkowego w c r
gólnym obrocie stanowi 380 miliardów
złotych, czyli 84 proc.
Jlość załatwionych zleceń klientów w
pierwszej połowie br. osiągnęła liczbę
9.500.000 pozycyj. Taką mniej więcej
ilość zleceń załatwiono w ciągu roku
1946.
Ilość kont czekowych na koniec czerw
ca br. wyniosła 17.000 wobec 11.000 w
grudniu 1946 r.

Floto USA
ćwiczy w... Salerno
RZYM, 17.7. (Obsl. wl.). Do zatoki
Salerno przybyła dziś eskadra statków
amerykańskich, składająca się z jedne
go krążownika, dwóch małych krążow
ników i trzech kcmtrtorpedowców. Eskadra ta przeprowadzi ćwiczenia, które
trwać będą 5 — 6 dni.

Rząd grecki nie może opanować sytuacji
n a w e t z pom ocą Stanów Zjednoczonych
Natężenie walk wzrasta z każdym dniem
NOWY JORK, 17.7. (PAP). — Dzień nik „New York Post“ zamieszcza spra
wozdanie swego ateńskiego korespon •
denta, który stwierdza, że masowe aresz
towania przeprowadzane obecnie przez
rząd, przysparzają mu coraz więcej no
wych wrogów. Wśród wszystkich partii
istnieje przekonanie, że Stany Zjedno
czone aprobują posunięcia rządu greckie
go. Odkąd obce mocarstwa udzielają po
parcia partiom prawicowym, przechodzę
nie członków tych partii do obozu demo
kratycznego stało się zjawiskiem co dziennym. Dzisiejsza katastrofalna sytu
acja — stwierdza „New York Post“ —
nie jest wymysłem greckich kół lewico
wych.
Sprawozdawca czasopisma
„Nation"
stwierdza, że obecny rząd grecki jest
całkowicie skorumpowany i nie potrafi
opanować sytuacji 'nawet z pomocą Sta
nów Zjednoczonych. Korespondent dzień
mka „New York Times“ Scranton pisze,
że w Grecji każdy obywatel musi zade klarować przynależność do skrajnej pra
wicy, inaczej grozi mu oskarżenie o
zdradę stanu i osadzenie w więzieniu bez
wyroku. Scranton protestuje przeciwko
udziekrniu przez Stany Zjednoczone po
życzki na popieranie terroru w Grecji.
„New York Daily Worker“ nawołuje
do masowych protestów przeciwko terro
rowi w Grecji j przeciwko dostarczaniu
przez Stany Zjednoczone broni rządowi
greckiemu.
ATENY, 17.7. (SAP). - Jeden z dy
plomatów kraju sojuszniczego w Ate nach oświadczył, że proklamowanie rzą
du wolnej Grecji na północnych cisza rach Grecji, na których toczą się w tej
chwili zacięte boje jest kwestią najbliż
szych dni.
Z ateńskich kół wojskowych donoszą
o gwałtownych walkach % silnymi cddzia
łarni powstańczymi, skoncentrowanymi
na zboczach góry Camila o 25 do 30 km
na północ od Janiny, stolicy prowincji
Epir.
Według wiadomości wywiadu greckie
go w rejonie Kastoria — Florina — Eddessa prowadzona jest silna akcja rekru
tacyjna. W tym rejonie oczekiwane są
gwałtowne działania.
NOWY JORK, 17.7. (SAP). - Polska
poparła Związek Radziecki w sprawie
Grecji na nadzwyczajnej 6esji Rady
Bezpieczeństwa ONZ.
Po rozpoczęciu dyskusji delegat Zwią
zku Radzieckiego stwierdził, że rząd
grecki ponosi odpowiedzialność za w y tworzenie niebezpiecznej sytuacji na Bal
kanach.

Przewodniczący
Rady
Bezpieczeń - 1 ponosi rząd grecki, a nie Albania, Buł
stwa, dr Oskar Lange, przedstawiciel garia lub Jugosławia. Polski oświadczył, że w konkluzji popie
ATENY, 17.7. (SAP). — Wicepremier
ra stanowisko Związku Radzieckiego, i minister spraw zagranicznych Grecji
oraz że winę za niepokój na Bałkanach Tsaldaris znajduje się w obecnie w Wa -

Wyjaśnienie Min. Ziem Odzyskanych
w sprawie żywego inwentarza
Osadnicy rolni, którzy nie otrzymali
jeszcze aktów nadania a posiadają w uiytkowainiu żywy inwentarz poniemiec
ki w ilości ponad 2 krowy i ponad jed
ną silę pociągową, winni, w myśl ostat
niego rozporządzenia, nadwyżki oddać
do dyspozycji powiatowej władzy ziem
skiej.
W związku z tym, Ministerstwo Ziem
Odzyskanych wyjaśnia, że rozporządze
nie to dotyczy również i tych, którzy
mają akt nadania, nie zawierający jed
nak nadania posiadanego poniemieckiego
inwentarza żywego.
Taik samo podlega oddaniu w trybie
powyższym żywy inwentarz poniemiec
ki (konie i bydło rogate), posiadany
przez osadników mozolnych oraz przez
wszystkie zakłady i Instytucje, z w yjąt
kiem tych, którym Państwowy Fundusz
Ziemi przekazał ten inwentarz w użyt
kowanie. .Inny żywy inwentarz ponie

Topnieją zapasy dolarowe
LONDYN, 17.7 (PAP). Wychodzący
w Londynie „Financial Times", omawia
jąc trudności gospodarcze Wielkiej Bry
tanii, przepowiada, iiż na początku róku
przyszłego Anglia może się znaleźć w
obliczu poważnego kryzysu dolarowego
i węglowego. Tempo, w jakim topnieje
pożyczka amerykańska, budzi obawy
wśród laibourzystowskich posłów, iż
rząd na długo przed ostatecznym w y c zer panem zasobów dolarowych, zmu
szony będzie do wydania niepopularnych,
surowych zazrądzeń oszczędnościowych.
Domagają się oni, by rząd zapobiegł
przejściu dolarów brytyjskich _w ręce
zamorskich posiadaczy rachunków szter
lmgowych. Podkreślając, iż sprawa rea
lizacji planu Marshalla jest jeszcze kwe
stią dalekiej przyszłości i może napot
kać na poważny sprzeciw kongresu, ko
la te twierdzą, iż do chwili wyjaśnienia

ale 300 mil. dolarów dla Zagłębia Ruhry— sprawą palącą

O wynikach konferencji paryskiej
odłożono w Waszyngtonie na później,
— uważa się za zagadnienie nieeierpiące zwłoki, sprawę inwestowania
390 milionów dolarów w przemysł wę
glowy Zagłębia Ruhry.
W związku z tym syn Winstona
Churchilla, Randolph Churchill pod
kreślił niedawno na łamach „Daily
M ail“, że jakikolwiek plan odbudowy
Europy, który nie włączy Niemiec do
gospodarki europejskiej, nie będzie
w art papieru, na jakim plan taki opra
cowano. Randolph Churchill nie zwra
ca oczywiście uwagi na niebezpieczeń
stwo odrodzenia się imperialistycz
nych Niemiec i bez zastrzeżeń nawo
łuje do utworzenia bloku zachodniego.
Kończąc .swe uwagi, korespondent
TASS podaje, że we francuskich ko
łach demokratycznych wzrasta świa
domość niebezpieczeństwa, jakie kryje
w sobie obecna polityka zagraniczna
rządu francuskiego. Rząd francuski
bierze bowiem udział w organizowaniu
bloku zachodniego i popiera plany
zmierzające do odrodzenia niemieckiej
siły m ilitarnej, narażając w ten spo
sób na szwank żywotne interesy Fran
cji.
Korespondent dyplomatyczny „Daily
W orker“ pisze:
„że tematem
obrad
konferencji w sprawie planu M ar
shalla było hasło: „Deutschland über

ailes“ .

Obecnie wszystkie delegacje widzą
jasno, że za cenę dolarów Marshalla
będą musiały się zgodzić na nową do
minację węgla niemieckiego i baro
nów stalowych nad zachodnią Europą.
Paniczne nastroje
we francuskich
kolach rządowych wzmogły się jeszcze
bardziej na skutek następujących żą
dań Stanów Zjednoczonych: 1) całko
wite skasowanie uchwał poczdamskich,
NOWY JORK, 17.7 (PAP). 8 senato co oznacza faktycznie, iż Niemcy i te
rów partii republikańskiej i demokra państwa, które nie padły ofiarą agre
tycznej złożyło w senacie rezolucję, w sji niemieckiej, powinny pierwsze o-

Senatorz

amerykańscy

w obrorfe

terrorystów żydowskch

której protestują przeciwko skazaniu
na śmierć trzech terrorystów żydow
skich, oskarżonych o udział w napadzie
na więzienie w Acre. Senatorowie do
magają się, by minister Marshall inter
weniował w tej sprawie u rządu b rytyj
skiego.

W hucie „Pokó "
pracuję
W bucie „Pokój“ w Nowym Bytomiu
odbyła się uroczystość uruchomienia i
poświęcania po gruntownej odbudowie
wielkiego pieca, który włączony został
do produkcji

trzymać pomoc amerykańską, 3) inter
wencja w wewnętrzne sprawy państw,
które zgodziły się na pomoc M ar
shalla.
Komisja Pracy, stworzona w związ
ku z planem Marshalla składa się z
16 członków.
Dwaj z nich reprezentują
kraje,
które walczyły za sprawę hitlerowską
(Włochy i Austria). Dwaj delegaci re
prezentują kraje, które chociaż nomi
nalnie były sojusznikami Anglii, to je 
dnak chętnie i w dużym stopniu do
starczały Niemcom materiałów wojen-»
nych (Turcja i Portugalia). Trzej de
legaci reprezentują kraje mniej lub
więcej „kolaboracjonistyczne“, a mia
nowicie neutralną Szwajcarię, Irla n 
dię i Szwecję. Dwaj inni delegaci re
prezentują kraje znajdujące się pod
ciężką dominacją dolara — Grecję i
Islandię.

sytuacji, zapasy dolarowe Wielkiej Bry*
tanii będą zupełnie wyczerpane
L O N D Y N , 17.7 (PAP). N a koalierenc ji zw iązku zawodowego robotników
transportow ych, gdzie m in. B evin w y
giosil przemówienie, liczn i delegaci
w y ra z ili zaniepokojenie z powodu b ry
ty js k ie j p o lity k i zagranicznej. Zazna
czyli oni, że p o lity k a Bevina zmierza
do pełnego uzależnienia W ie lkie j B ry
ta n ii od Stanów Zjednoczonych i do
podporządkowania gospodarczego oraz
p olitycznego'W ielkiej B ry ta n ii in te re 
som Stanów Zjednoczonych.
NOWY JORK, 17.7. (PAP). — Obser
watoir finansowy dziennika z „Wallstreet
Journal“ Reid pisze, że pożyczka ame rykańska przyznana Wielkiej Brytanii w
zeszłym roku nie tylko nie ijirzyczymta
się do przezwyciężenia trudności gospo
daręzych w tym kraju, ale nawet pogor
szyła sytuację.
Reid pisze: „Amerykańscy i brytyjscy
rzeczoznawcy finansowi nie otrzymają
dzisiaj gratulacji z okazji
pierwszej
rocznicy zawarcia umowy w sprawie po
życzki w wysokości 3.750 milionów dola
rów. Wielkie nadzieje po obu stronach
Atlantyku po podpisaniu umowy o po życzce nie ziściły się.
Dolary zostały
prawie całkowicie wyczerpane, lecz nie
przyczyniły się do odbudowy zniszczonej
przez wojnę
¡gospodarki brytyjskiej.
WASZYNGTON, 17.7. (PAP). — W
kolach miarodajnych stwierdzają, że
rząd brytyjski zwróci! się do rządów
Stanów Zjednoczonych z propozycją roz
szerzenia zakresu rozmów nad zagadnie
nifem poziomu produkcji przemysłu za chodnich Niemiec a zwłaszcza przemysłu
Zagłębia Ruhry. Rozmowy — jak stwier
dzają w Waszyngtonie — mają się-roz
począć w przyszłym tygodniu.
W kolach miarodajnych Waszyngtonu
twierdzą, że 'rządowi brytyjskiemu cho
d z i:« 1) zbadanie ponownie kwestii kosz
tów okupacji połączonej strefy angiel sko - amerykańskiej w Niemczech, gdyż
Wielka Brytania nie jest w stanie pono
sić 50 proc. kosztów okupacji ze wzglę
du na szczupłość rezerw dolarowych, 2)
zbadanie sprawy wyżywienia
ludności
niemieckiej w połączonej strefie, gdyż
Wielka Brytania nie może eksportować
do Niemiec żywności, której sama odczu
wa poważny brak.

Im ie n in y

szyngtonie, & minister spraw wewnętrz
nych Papandreu — w Paryżu. Premier
Máximos zażądał od obydwóch natych miastowego powrotu do Aten z uwagi
na ciężką i niebezpieczną sytuację, ale
według źródeł dobrze poinformowanych,
ministrowie odpowiedzieli odmownie na
wezwanie swego szefa, twierdząc, że ich
pobyt zagranicą
jest
niewspółmiernie
bardziej pożyteczny dla sprawy greckiej,
niż ich obecność w Atenach.
ATENY, 17.7. (SAP). — Radio pow 
stańców greckich ogłosiło proklamację
dowódcy powstańców gen. Markos Vivía
des. W proklamacji tej stwierdza się,
że powstańcy chcieli dojść do porozumie
nia z rządem greckim. Gdyby wysłucha
no żądań powstańców, utworzono by tym
czasowy rząd aż do zwołania narodowe
go zgromadzenia.
Głównym celem powstańców było _uwolnienie Grecji od interwencji, która
ma na celu przekształcenie kraju w poli
gon wojenny.
PARY2, 17.7. — Komunikat par
tii
Socjalistycznej
opublikowany
w
środę podaje, że Komitet Wykonawczy
partii socjalistycznej (SFIO) prosi rząd
republiki francuskiej i jej reprezentan •
tów w ONZ, by działali w , kierunku za
bezpieczenia przez akt międzynarodowy
niepodległości i całości Grecji.
LONDYN, 17.7. — Komitet w y k o 
nawczy brytyjskiej partii komunistycz
nej opublikował w środę deklarację, do
magając się, by rząd brytyjski użył swe
go wpływu, celem zwolnienia areszto
wanych Greków.
Jednocześnie rezolucja zapewnia de mokra tów greckich o ¡»parciu b ry ty j
skich komunistów w walce przeciwko
prześladowaniu rojalistyczno - faszystów
skiemu. Uchwala podkreśla, że ostatnie
masowe aresztowania w Grecji zostały
przeprowadzone za zgodą rządów USA
i W. Brytanii.
)\

Na konferencji poinformowano obec
nych, że Ministerstwo Oświaty przy
współudziale świata pracy reguluje dro
gą specjalnego zarządzenia sprawę przy
jęć na pierwszy ro k studiów.

akceptowane przez C.K.Z.Z.
dzeń za czynności dodatkowe jak: wychowawstwo, opieka nad gabinetami
naukowymi,
prowadzenie
bibliotek
i inne.
Opracowywane są również zmiany
pragmatyki
służbowej
w
zawodzie
nauczycielskim.
Propozycje
Związku
Nauczycielstwa Polskiego zostały w
pełni akceptowane przez Centralną
Komisję Związków Zawodowych.

P rzy dziekanatach w miastach umwer
syteckich powołane będą specjalne ko
misje, w skład których wejdą między
innym i działacze związkowi, wydelego
wani przez Okr. Zw. Zawód. Zadaniem
tych komisyj będzie dbałość o zapewnie
nie młodzieży robotniczej i chłopskiej
dostępu do nauki na wyższych uczel
niach. Pierwszy dobór kandydatów do
konywać się będzie w fabrykach i za
kładach pracy. Selekcji dokonywać bę
dą rady zakładowe, znające najlepiej
młodzież pracującą zarówno pod wzglę
dem uzdolnienia, ja k i wyrobienia spo
łecznego.

Wobec licznych zapytań odnośnie
im ienin Prezydenta Rzeczypospolitej
Kancelaria Cywilna podaje do wiado
mości, że w dniu im ienin ob. Prezyden
ta. to jest dnia 22 lipea, instytucje oraz
osoby pragnące złożyć życzenia, mogą
wpisywać się do księgi życzeń, która
będzie w tym dniu wyłożona w Belwe
derze od godz. 8-ej do godz. 12-ej.

Polska delegacja handlowa
udaje się do Bułgarii
W sobotę, dinia 19 bm. odlatuje spe
cjalnym samolotem do Sofii polska de
legacja handlowa, której przewodniczy
tow. wlcemin. Szyr, prezes Towarzy
stwa Przyjaźni Polsko - Bułgarskiej.
W skład delegacji wchodzą liczni
przedstawiciele Ministerstwa
Skarbu,
Komunikacji, Monopolu Tytoniowego
itd, z wicedyrektorem departamentu im
portu Nowickim na czele. Najprawdo
podobniej w Sofii zostanie podpisana no
wa umowa handlowa między Polską a
Bułgarią.

ü eutlana ucieczka
przywódców partii Maniu
w Rumunii
BUKARESZT, 17.7 (PAP). Rumuń
skie ministerstwo spraw wewnętrznych
podało w środę do wiadomości, że dnia
14 bm. usiłowała nielegalnie przekro
czyć granicę grupa przywódców partii
narodowo - zaranistycznej (partii Ma
niu) w obawie przed odpowiedzialnością
za popełnione przestępstwa.
Władze bezpieczeństwa w ostatniej
chwili zaaresztowały całą grupę na lot
nisku pod Bukaresztem.
Ogółem aresztowano 14 osób, między
Innymi wiceprzewodniczącego partii ^na
rodowo “ zaranistycznej Johna Mihataiki,
sekretarza generalnego partii Penescu,
przewodniczącego grupy parlamentarnej
tej partii llię Lazara oraz redaktora na
czelnego dziennika „Dreptatea“ .

Emeryci państwowi

otrzymają karty odzieżowe

Zw łoki gen. Żeligow skiego
w r ó c iły d o

k r a ju

D nia 17 bm. przywiezione zostały
do k ra ju samolotem z Londynu zw ło
k i gen. bro n i śp. Lucjana Zeligowskie
go.
Po w ylądow aniu samolotu, dowódca
eskorty honorowej gen. Florianowicz,
złożył m eldunek gen. Jaroszewiczowi.
Trum nę o k ry tą sztandarem narodo
w ym przenieśli oficerow ie I-szej dy
w iz ji W P im . Tadeusza Kościuszki
przy dźwiękach marsza żałobnego do
otw artego samochodu. Trum nę pokry
to w ieńcam i od Prezydenta 1 Rządu
RP W ojska Polskiego, rodziny i or
ganizacji.
Na lotnisko wojskowe na Okęciu
p rz y b y li w icem inister Obrony Narodo
w ej gen. Jaroszewicz, szef lo tn ictw a
wojskowego gen. Ramejko, generało
w ie : B erling, Kom ar, Paliszczuk oraz
attaches w ojskow i państw obcych.

Konferencja w Ministerstwie Oświaty
W Ministerstwie Oświaty odbyła się
konferencja z udziałem przedstawicie
l i p a rty j politycznych, K C Z Z i organi
zacyj społecznych, poświęcona sprawie
przyjęć na pierwszy ro k studiów do
wyższych zakładów nauczania.

Prezydenta RP

NOWY JORK, 17.7. (PAP). — Dele
gat Polski, dr Oskar Lange złożył na
posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ośwlad
ozenie, w którym wypowiedział się prze
ciwko utworzeniu stałej komisj ONZ na
północnej granicy Grecji. Dr Lange pod
kreślił, że ustanowienie takiej
komisji
oznaczało by oddanie państw bałkańskich
pod pewnego rodzaju kuratelę Organiza
D zięki staraniom Z w iązku Polskich
cji Narodów Zjednoczonych.
Zrzeszeń E m erytalnych em eryci pań
Następnie delegat Polski wezwą) raz stw o w i otrzym ają k a rty odzieżowe.
W zw iązku z ty m wszystkie zrzesze
jeszcze do wycofania wszystkich wojsk
cudzoziemskich z Grecji. Dr Lange pod n la em erytów pow inny nadesłać im ien
kreślił, że sprawozdanie komisji ONZ, n y spis swoich członków w raz z po
która badała sytuację na północnej gra daniem dokładnego adresu i daty uro
nicy Grecji i stwierdziła, że Albania, Ju dzemia do Zw iązku Polskich Zrzeszeń
goslawia i Bulgaria udzielają rzekomo Em erytalnych. O trzym ają k a rty odzie
pomocy powstańcom w Grecji, było żowe rów nież w dow y i sieroty po
stronnicze i zostało podyktowane tenden funkcjonariuszach i emerytach pań
stwowych.
cyjnymi przesłankami politycznymi.

Przyjęcia na wstępny i pierwszy rok studiów

Postulaty Zw. Nauczycielstwa Pol.
Ministerstwo Oświaty powołało Ko
misję Poprawy Bytu i Uporządkowa
nia stosunków służbowych W nauczy
cielstwie. W skład tej Komisji wcho
dzą przedstawiciele Związku Nauczy
cielstwa Polskiego.
Komisja bada postulaty Związku
Nauczycielstwa
Polskiego
dotyczące
podniesienia stawek za godziny nad
liczbowe, oraz przyznania wynagro-

W. Brytanii

Gazety angielskie przepowiada ą rychły kryz-s

Pomoc dla Europy odłożona
MOSKWA,
17.7
(PAP).
Agencja
TASS omawia w obszernym komenta
rzu wyniki konferencji paryskiej i
stwierdza, że wszystkie prawie pełno
mocnictwa skoncentrowały się w ma
łym komitecie wykonawczym, który
określa się jako „brytyjsko - francu
ską dyrekcję“ w zachodniej Europie.
Wydaje się prawdopodobne, że komi
tet wykonawczy odsunie na plan dal
szy wszelkie inne komisje, w których
reprezentowani są uczestnicy konfe
rencji paryskiej.
Organizacja powołana do życia w
Paryżu, wkracza w stadium zbierania
danych
statystycznych,
dotyczących
życia gospodarczego Europy zachod
niej. Praca ta będzie prowadzona pod
osłoną tajności.
Los małych państw będzie rozstrzy
gany za zamkniętymi drzwiami ko
mitetu wykonawczego.
Komentator agencji TASS stwier
dza następnie, że w przyszłym planie
odbudowy gospodarczej Europy, decy
dującą rolę mają odegrać Niemcy za
chodnie.
„Daily
Herald“ podkreśla
w związku z tym, że rokowania bry
tyjsko - amerykańskie w sprawie Za
głębia Ruhry są ściśle związane z w y
nikami konferencji paryskiej. Można
stąd wnosić, że St. Zjednoczone i W.
Brytania pragną rozwiązać zagadnie
nie niemieckie w sposób, odpowiada
jący jedynie ich interesom.
Należy przy tym zaznaczyć, że pod
czas gdy sprawę pomocy dla Europy

p o m e m ie c k ego

miecki, jak: trzoda chlewna, owce, kozy
i drób nie podpadła pod przepisy tego
zarządzenia.
Inwentarz 'uważany jest za własność
osadnika jedynie w wypadku, kiedy mo
że się on wykazać należytym tytułem
własności. W przeciwnym raizie inwen
tarz uważa się za poniemiecki. W każ
dym wypadku uważa się za własność <r
sadniczą przychówek inwentarza żywe
go z okresu punowad żerna gospodarstwa
przez danego osadnika.
Każdemu, kto obowiązany jest do od
dania nadwyżki inwentarza do dysj»zyc ji władzy’ ziemskiej, przysługuje prawo
pierwokupu tych zwierząt po cenach
wolnorynkowych. Za przejęty przez osadimka w swoim czasie a brakujący obecn-ie żywy inwentarz poniemiecki,
osadnik musi uiścić należność na rzecz
Państwowego Funduszu Złemu według
przeciętnej ceny wolnorynkowej.

PR ZYJĘC IE W MSZ

Minister spraw zagnaniczmych, Zyg
munt Modzelewski, przyjął w dniu 17
bm. ambasadora Wioch w Warszawie p.
Ambrogle Domini.

botnicza i chłopska stanowiła 60 proc.
ogólnej liczby młodzieży studiującej.
W związku z licznym i zapytaniami w
sprawie przyjęć na wstępny ro k stu
diów w szkołach wyższych, M in. Oświaty
komunikuje, że osoby, które ukończyły
po wojnie gimnazjum i posiadają tzw.
małą maturę oraz osoby uczęszczające
do liceum, nie m ają prawa ubiegania
się o przyjęcie na wstępny ro k studiów.
Zwracanie się do M in. Oświaty w tej
sprawie jest bezcelowe.
Równocześnie podaje się do in fo r
m acji, że warunkiem przyjęcia na
wstępny ro k studiów jest złożenie egza
minu przed państwowymi komisjami
K om isje przy dziekanatach będą kie
w eryfikacyjno-kw alifikacyjnym i
przy
rować w zależności od przygotowania
kuratoriach.
naukowego i wyrobienia społecznego
Kom isje będą przyjm ow ały zgłosze
kandydatów na pierwszy rok studiów,
nia w drugiej połowie sierpnia. P rzy
jeśli są oni po maturze, na rok zaś
jęcia na pierwszy ro k studiów będą
wstępny, o ile ich wykształcenie prze
regulowane osobnymi rozporządzeniami,
kracza zakres szkoły powszechnej, wre
które zostaną opublikowane w połowie
szcie na rok przygotowawczy po ukoń
sierpnia. W sprawach tych należy zwra
czeniu szkoły powszechnej.
cać się bezpośrednio do odnośnych
Komisje dążyć będą by młodzież ro uczelni.

Na lo tn isku ustaw iła się kompania
honorowa WP z orkiestrą, delegacje
oficerskie poszczególnych jednostek
W P oraz delegacje Tow. P rzyjaciół
Żołnierza, K o m ite tu Słowiańskiego i
2.W.M.
Orszak żałobny przejechał przez
miasto na cmentarz w ojskow y na Po
wązkach, gdzie trum nę złożono w m iej
scowym kościele.
Nowy numer

„Przeglądu Socjahstycznego*
Ukazał się numer 7—8
(lipiec-sierpień) „Przeglądu Socja
listycznego“ o następującej treści:
Uchwala Rady Naczelnej PPS
z 30.V I.1947 r.
A. Krygier: PPS wobec rządowego
' projektu budżetu.
St. Leszczycki: Zagadnienie w yż
szego szkolnictwa i nauki.
St. Gross: O rewolucyjną prawo
rządność. ■
J. Stańczyk: Walka o pokój i po
prawę bytu.
T. Głowacki: Kazimierz Keiłes —
Krauz. Człowiek i dzieło.
K. Grzybowski: Socjalizm a „rządy
dyrektorów“ .
J. Topiński: Dlaczego spółdzielczość?
G. Timoflejew: Niespłacony dług
doktora Piotra.
Kartki z historii socjalizmu:
M. Zawadka: Stefan Okrzeja.
J. Górzycka: W spomnienie o Ada
m ie Próchniku.

St. Woszczynska: Kobiety w pol
skim ruchu socjalistycznym.
Na horyzoncie:
W Polsce - W ZSRR — W Europie
— Za morzami.
Idee — Myśli — Zagadnienia
P. L. Marek: Jeszcze w sprawie ru
chu zawodowego.
S. Filipowski: Humanizm e organi
zacja pracy.,
M. Podkowiński: Rozczarowania i
metamorfozy,
R. Wojna: Polityka dolarowa.
A. Fiedler: Konferencja w Margate.
M. Turski: Zdrowie w Polsce.
A. L.: O odpowiedzialności karnej'faszystowskich zbrodniarzy.
Z życia partii. Notatnik referenta.
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NA TEMATY
m

W a l k a z fa s z y z m e m triua n ad al
W dniu 18 1'ipca naród Hisz
panii obchodzi swe Święto Na
rodowe. To święto — to roczni
ca wielkiego ludowego powsta
nia przeciwko faszystowskiej re^
belii Franco, przeciwko zama
chowi fla wolność Hiszpanii,
podjętemu przez agentów Hitle
ra ' Mussoliniego. 18 H,pca 1936
lud hiszpański przekreślił rachu
by tych, którym zdawało ślę, że
wystarczy rofkaz kilku genera
łów, aby skierować dzieje Hisz
panii na nowe tory.
Od 1936 r. dzieli nas jedena
ście lat. Nie jest to więc żadna
„okrągła rocznica“ , taka, jaka
zwykle służy za podstawę do
bardziej uroczystego przypomni©
rnia przeszłych dni. Dlaczego
więc wysuwamy tę rocznicę na
czoło, dlaczego mówimy o niej
obszernie, zamiast załatwić ją
małą notatką, jalk to się mówi
po dziennikarsku — „na bocz
ku“ ? Dlaczego sprawa wałki o
wolność Hiszpanii jest dla nas
dziś, równie aktualna, jak była
lat jedenaście i lat dziesięć temu,
k:edy pod sztandary Republik'
Hiszpańskiej spieszyli ochotni
cy — żołnierze wolności z całej
Europy, a w ich liczbie i tysiące
Polaków?
Odpowiedź na to pytanie jest
prosta i jasna.

czątkowe ustroju faszystowskie
go. Wiadomo że polityka wpły
wowych kół wielkokapitalistycz
nych Zachodu — Chamberlaina
> osławionej „K liki z Cliveden“
w Anglii, Vandenberga i Tafta
w Ameryce — sprzyjała hitle
rowskim

podbojom

w

Europie,

popierała Hitlera, uważając go
za niesfornego być może, ale
niezbędnego i cennego sojuszni
ka w walce z klasą robotniczą.
W Hiszpanii zwyciężył Fran
co — to znaczy, zwyciężyli wte
dy Hitler i Mussolini — właśnie
dzięki poparciu tych ugrupowań
wielkokapitalistycznych na Za
chodzie. To one narzuciły swym

państwom politykę tzw. „niein
terwencji“ , sprowadzającą się do
odmówienia legalnemu rządowi
Republiki prawa do zakupów
broni w państwach demokratycz
■nych, podczas gdy gen. Franco
otrzymywał tę broń w nieogra
niczonej ilości z Niemiec i Włoch.
To te kola inspirowały spiski
w szeregach obrońców Republ5ki, obiecywały poparcie tym czy
innym
politykom
repubhkańskirn — pod warunkiem, że ze
rwą z komunistami, z ruchem
robotniczym, z czerwonym ser
cem Republiki. To te kola udzie
lały Franco poparć'a moralnego
a nawet — pomocy materialnej,
zwłaszcza w formie kredytów.

Hitler odszedł,
tektorzy zostali.

ale jego

pro nieco 'epiej. A więc — lepiej już

Zostały świa
towe trusty naftowe, została
międzynarodowa fmansjera, zo
stali ci wszyscy, dla których fa
szyzm — to przede wszystkim
¡poskromienie klasy robotniczej
i wzmożone zyski własne. An
gielskie i amerykańskie spółk'
akcyjne działające w Hiszpanii
płacą znakomite dywidendy. Cóż
wobec tego. znaczy, że lud bez
pański pozbawiony został prawa
decydowania o losach własnej
ojczyzny?
N!c dziwnego, że wielki kapi
tał krajów zachodnich uporczy
wie broni gen. Franco, uporczy
wie przeciwstawia się wsze/kim
pociągnięciom
międzynarodo
wym, które mogłyby rzeczywiśc:© przyczynić się do obalenia
jego dyktatury. Finansjera an
glosaska nie miałaby mc prze
ciwko zastąpieniu Franco kimś
innym, mniej skompromitowa
nym jawną, współpracą z Hitle
rem. Stąd ciągle próby ulokowa
n a na tronie hiszpańskim przed
stawiciela dynastii burbońskiej.
Ale Franco, któremu nie uśmie
cha się bynajmniej rezygnacja z
roli
hiszpańskiego
„Fiihrera“
szantażuje swych przyjaciół an
glosaskich groźbą: „Po mnie
przyjdzie potop“ . Oczywista —
mowa o czerwonym, robotni
czym, komunistycznym potopie.
Wiadomo, że wpływy komuni
stów w Hiszpanii są bardzo wiel
kie. Wiadomo, że klasa robotni
cza Hiszpanii w każdym ustro
ju, który pozwoli jej bodaj tro
chę wyprostować plecy, da o so
bie znać bardzo donośnie. To nie
uśmiecha się panom z giełdy no
wojorskiej czy londyńskiej. Dy
widendy mogłyby się zmniejszyć,
gdyby robotnik hiszpański jadł

Sprawa walki o wolność
Lud hiszpański został pobi
Hiszpanii jest dlatego dziś
ty w toku dwuletniej wojny
jeszcze tak bliska nam i tak
domowej nie przez siły hisz
dla nas aktualna, bo zbrodnie
pańskiej reakcji. Uległ przewa
popełnione na ludzie Hiszpanii
dze
wojsk
interwencyjnych
przez najemników Hitlera i
Niemiec i Włoch, POPAR
Mussoliniego dotąd nie zosta
TYC H C ZYN NIE PRZEZ M IĘ 
ły przekreślone, bo rezultat
D ZYNARO DO W Ą REAKCJĘ.
przewagi hitlerowskich samo
O tym trzeba pamiętać, kiedy
lotów i włosko - faszystow
mówi się o przyczynach utrzy
skich czołgów — faszystow
mywania się Franco przy wła
ska dyktatura Franco trw a na
dzy
w Hiszpanii,.
.....
dał w Hiszpanii, bo nadal
krwawi naród hiszpański w
nierównej walce z przemocą
tej faszystowskiej dyktatury.
Dziej© się tak, mimo że pier
wotni protektorzy Franco daw
no zostali pobici i zdruzgotani,
mimo że faszyzm w ogóle, a fa
szyzm hiszpański w szczególno
Sytuacja gospodarcza Anglii przedsta amerykańskie
ści został stanowczo potępiony

tolerować Franco.
Tym bardziej, że w nowej ko
niunkturze, k;edy giełdy nowo
jorska i londyńska na gwałt szu
kają najemników wśród reakcjo
nistów Europy — Franco jest
wymarzonym kandydatem. Ten
pupil ffitlera i Mussoliniego nie
ma nic przeciwko temu, by
sprzedać s;ę obecnie z kolei an
glosaskim wielkim koncernom.
Franco nie chodź5 o narodowość
protektora. Chodzi mu o kasę

Pomoc sqsiedzko no wsi
W niedługim czasie zostanie wydany
dekret rządowy w sprawie przymuso

mu, niektórzy przywódcy pra- wej pomocy sąsied-zikiej na wsi.
, wicowi socjaldemokratyczni.
Może się komuś wyda dziwnym fakt,

-Czy Franco umknie ostatecz
nie niesławnego końca?
Wieści, które ostatnio nadcho
dzą z Hiszpanii mówią o wzmo
żonej walce mas ludowych, <
wielkim,
bohaterskim
strajku
pierwszomajowym
robotników
BILBAO,
o ruchach strajko
wych w K ATALO NII, o męstwie
antyfaszystowskich partyzantów
hiszpańskich. Lud hiszpański nie

złożył broni > nie złoży jej do

i o pomoc przeciwko własnej chwili swego ostatecznego zwy
klasie
robotniczej,
przeciwko cięstwa.
własnemu, hiszpańskiemu naro
W latach walki zbrojnej o wol
dowi.
ncść Hiszpanii, pod sztandarami

Trzeba powiedzieć — nieste
ty udzielają mu tej pomocy nie
tylko wielcy kapitaliści anglo
sascy. W armii Republiki Hisz
pańskiej byl batalion i.m en i a
Attlee. Obecnie tenże Attlee ja 
ko szef rządu Wielkiej Brytami
nie dopuszcza do jakiegokolwiek
efektywnego wystąpienia prze
ciwko Franco. Nie dopuszcza —
mimo, że na wysoki urząd pre
miera wyniosły go przecież ma
sy robotnicze angielskie, szcze
rze i głęboko nienawidzące gen.
Franco. Powtarza się tragedia
lat 1937 — 1938, kiedy to woj
skom Republiki zdradziecki cios
w plecy zadała „nieinterwencja“ ,
głoszona przez ówczesnego pre
miera Francji, prawicowego so
cjaldemokratę Bluma.
Bez pomocy Bevina i zbli
żonych doń grup prawicowosocjaklemokratycznych, posia
dających poważny wpływ na
rządy szeregu krajów zachod
nich, Franco dawno by już
upadł. Chroni go nie tylko
giełda nowojorska i londyń
ska, chronią go także zaśle
pieni nienawiścią do komuniz-

Republiki walczyły tysiące Po
laków. . Wałczyli tacy ludzie jak
nieodżałowany gen. Świerczew
ski — Walter, walczyły setki
dzisiejszych budowniczych Pol
ski Ludowej, walczyli górnicy
polscy z Północy Francji i chio-pi
polscy z Lubelszczyzny czy z Rzeszowszczyzny. Walki
naszych
„Dąbrowszczaków“ stanowią nie
rozłączną część dziejów demo
kracji polskiej ’ ostatnich lat przeć
wojennych. Byliśmy z Hiszpanią
Ludową w owe lata krwi i
chwały, jesteśmy z nią i dziś
w jej ciężkiej, ofiarnej I upor
czywej walce.

Jesteśmy z Hiszpanią Ludo
wą — bo jesteśmy z demokra
cją światową. Bo wiemy, że nie
jest bezpieczna nasza własna
wolność i niepodległość, dopóki
gdziekolwiek w Europie rządzi
mianowaniec Hitlera. Bo wiemy,
że każde ognisko faszyzmu w
Europie jest NIEBEZPIECZEŃ
STW EM DLA POKOJU ŚW IA 
TOWEGO,
niebezpieczeństwem

dla nas samych.

Plan Marshalla - Trumana

zm ierza do h eg em o n ii N ie m ie c

przez narody świata. Dzieje się
tak dlatego, że siły, które opie
kowały się faszyzmem hitlerow
skim i faszyzmem Mussoliniego,
siły, które pomogły do zwycię
stwa Franco w Hiszpanii, nie
zrezygnowały ze swych dążeń,
bo te siły nadal sprawują opiekę
nad faszyzmem hiszpańskim.
Faszyzm włoski i hitleryzm

niemiecki nie zrodziły się z obłą
kańczych rojeń Adolfa Hitlera
ani z manii wielkości Benito
Mussoliniego. Wyrosły one z inte
resów niemieckiego i włoskiego
wielkiego kapitału, zagrożonych

przez ruch' robotniczy. Wyrosły
z walki o utrzymanie kapitaliz
mu we Włoszech w burzliwych
latach po pierwszej wojnie świa
towej, z walki o utrzymanie ka
pitalizmu w Niemczech w latach
Wielkiego kryzysu, który wstrząs
nął całym światem kapitalistycz
nym po 1930 r. Zanim Hitler i
Mussolini sięgnęli po panowanie
nad światem, zanim stali się
wyrazicielami dążeń niemieckie
go czy włoskiego wielkiego ka
ntato do pokonania ich starszych
mglosaskich konkurentów
byi narzędziem, ostrym i sprawym narzędziem tegoż wielkiei kapitału przeciwko świadoym robotnikom w Niemczech
Włoszech. Wyspy Liparyjiskie

dudniły się zesłanymi antyfazystami jeszcze w pierwszym
ziesiąfku lat po poprzedniej wojue, obozy koncentracyjne nie
mieckie zaczęły funkcjonować
w r. 1933 — na lat sześć przed
niemiecką agresją na Polskę.
W tej walce z ruchem robot
niczym Hitler i Mussolini byli
narzędziem NIE TYLKO nie
mieckiego czy włoskiego wiel
kiego kapitału. Wiadomo że set
ki milionów marek wpłacił do kas
partii hitlerowskiej Sir Deterdling,5 kierownik
angielskiego
trustu naftowego Royal Dutch
Shell. Wiadomo że amerykań
ski© pożyczki pozwoliły MussoItnieimu opanować trudności po

wia się w tej chwili bardzo _ poważnie.
Świadczy o tym szereg faktów, których
przyczyn iatwo można się doszukać w
związku ® całokształtem sytuacji politycz
nej i gospodarczej świata.
,
W przemyśle węglowym i stalowym
Wielkiej Brytanii odczuwa się 6tały brak
sil roboczych. Jednocześnie wielu do świadczonych górników nie chce powró
cić do kopalń.
(
Nie lepiej przedstawia się sytuacja w
rolnictwie. Cyfry niedawno opublikowa
ne 6ą przerażające.
Liczono na pożyczkę zaciągniętą w
Ameryce w wysokości 937 milionów fun
tów szterlimigów. Miała ona starczyć na
pięć lat, tymczasem w przeciągu jedne o roku wydatkowano sumę ponad 550
rilionów funtów i pozostałe 387 milio
nów starczą co najwyżej do początku
1948 r.
Deficyt handlowy wyniósł 700 milio
nów funtów, mimo, że najhardziej pe
symistyczne obliczenia
przewidywały i
tak wieką cyfrę 400 milionów.
Ponadto w chwili gdy przeżywamy
tak ciężki kryzys i osłabienie tempa pro
dukcji — spekulanci amerykańscy wcią
gają Anglię w w ir swoich machinacji, co
może spowodować daleko idące i niebez
pieczne konsekwencje dla stopy życio
wej całej klasy robotniczej.
Nieustanny wzrost kosztów utrzyma
nia, dysproporcja między płacami a cena
mi., bliska perspektywa zmniejszenia ra
c ji żywnościowych, podwyżka
taryfy
transportowej i wciąż wzrastające zyski
kapitalistów — wszystko to stwarza sy
tuację,^ w której klasa robotnicza nie ma
możności skutecznie przeciwdziałać ro
snącemu kryzysowi.
Stopa życiowa klasy robotniczej An glii jest poważni© ^zagrożona. Bezpośred
nią odpowiedzialność za to ponosi kepi tal amerykański. *
Nagle przerwanie wl945 r. dostaw na
leżnych na mocy ustawy o pożyczce i
dzierżawie, wygórowane żądania towa rzyszące udzieleniu pożyczki amerykań
skiej, zwyżka cen w Ameryce zmierza ■
jąca do zmniejszenia siły nabywcze i po
życzki i uczynienia z Anglii państwa bar
dziej zależnego od Ameryki; przedwcze
sna likwidacja działalności UNRRA —
oto fakty obrazujące nacisk jaki wielki
kapitał amerykański wywiera na Anglię
i na Europę.
'
Dlacz go plan Marshalla ogłoszony zo
stal w tym właśnie okresie^ czasu? M y
ślę, że powodów tego należy szukać w
następujących zjawiskach:
1) Postęp osiągnięty przez wykonanie
planów gospodarczych w Związku Ra
dzieckim i w nowych demokracjach eu
pc jsKicn.
2) Perspektywa dobrych zbiorów i
wzmożenia się handlu między tymi kra
iarni — Anglią i Francją wtedy gdy w
Angli i Francji w y e w w a st* poiyczfa

—• perspektywa, która
idzie w parze z nadchodzącym kryzysem
gospodarczym w Stanach Zjedtioczo nych.
3) Wzrastające poparci© dla, Wallace'a
i powszechny ruch opozycyjny przeciw ko całej polityce zagranicznej Ameryki

ruch, który będzie miał decydujące zna
czenie dla wyników
wyborów prezy denta, któr© odbędą się w listopadzie
1948 r.
4) Wysiłki kapitalistów amerykań
skich, zmierzające do zapobieżenia kata
strofie grożącej jeszcze przed wyborami

m
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Sekretarz Generalny
Komun. P a rtii A nglii

że rząd zamierza wtrącać się do dziedz’
ny pomocy wzajemnej na wsi, która
istnieje przecież od bardzo dawna. Ale
każdy, kto zna stosunki na wsi, będzie
musiał przyznać, że istrfeje paląca po
trzeba uregulowania tej pomocy wza
jemnej.
Istotnie, od wieków biedny chłop, nie
posiadający własnego konia, ubiegał się 1
0 pomoc łudzi zamożnych, udając s!ę
raz do dworu, raz do bogatego chłopa,
a czasem i do plebanii. Pomocy nie od
mawiano biedakowi na ogół nigdzie:
dawał i dwór, ' bogaty sąsiad, i plebania
ALE ZA JAKĄ CENĘ?
IM WIĘKSZA BYŁA BIEDA. TYM
WYŻSZĄ ŻĄDANO CENĘ ZA WYPO
ŻYCZENIE KONIA, CZY PŁUGA. Naj
więcej krzywdzono najsłabszych: wdo
wy, sieroty, starców i chorych. Nieraz
chłop i jego rodzina płacił za taką są
siedzką „pomoc“ połowę swoich zbio
rów 5 nawet więcej.
Po wojnie liczba chłopów pozbawonych własnego sprzężaju jeszcze bar
dziej wzrosła. Wielu straciło konie z
winy okupanta niemieckiego, inni znów
uzyskał1 ziemię z reformy roSn-ej, ale
nie zdążyli jeszcze dorobić się własne
go konia. Liczba zainteresowanych w
pomocy poważnie więc wzrosła, podczas
kiedy Kczba mogących użyczyć konia
bardzo się zmniejszyła.
Pobieranie lichwarskiej ceny za są
siedzką „usługę“ nie ustało przecie i po
wojn;e. Chciwi zamożni „sąsiedzi“ zdzie
rają skórę z biednego gospodarza. Z
Lubelszczyzny donoszą, że za wypoży
czenie konia na jeden dz=eń roboczy ta
ki nowoczesny „pan dobrodziej“ każe
swemu dłużnikowi odrabiać na wierzy
cie! skim
gospodarstwie CAŁY TY
DZIEŃ. Lichwiarskie ceny kwitną 1
gdzie indziej.
Dlatego powitać należy z najwięk
szym uznaniem micjatywę rządu, który
zamierza uporządkować tę dziedzinę.
Zgodnie z przyszłym dekretem i odpo
wiednimi rozporządzeniami wykonaw
czymi państwo ustala PRZYMUS WY
POŻYCZANIA KONI chłopom we po
siadającym własnego sprzężaju przez
tych. którzy mają dwa i więcej koni
do prac w połu przy orce i żniwach,
jak również do zwózki budulca i opału.
Obowiązek wypożyczania dotyczy rów
nież maszyn * narzędzi rolniczych, « ile
ubiegający się o wypożyczenie własne
go inwentarza nie posiada.
Dekret ustali również sposób i wyso
kość opłat za wypożyczony inwentarz
żywy albo martwy. Będą ustaione GO
DZIWE I SŁUSZNE ceny. Jakakolwiek
Pdrwa w te j dziedzinie będzie tępiona
1 karana. Władza ludowa nie może bo
wiem pozwolić na lichwiarski wyzysk
i pognębienie biedoty.
WL ten sposób rząd sojuszu robotni
czo’® ęMopsk3ego, rząd Polski Ludowej
wykazuje swoją troskę o biedaków wiej
skich, o chłopów bez sprzężaju, o wdo
wy i sieroty, o starców i chorych.

5) Opozycja robotnicza przeciwko no
wej ustawie anty6trajkowej, która posia
da wpływ na życie gospodarcze w Sta
Oskarżony główny —
nach Zjednoczonych.
6) Niepowodzenie polityki Trumana
choć nieobecny
zmierzającej do zastraszenia państw eu
W chwili, gdy te słowa dojdą do na
ropejskich.
szych czytelników, Sąd Rzeczypospolitej
7) Chęć stworzenia nowego planu Da
już wyda ostateczny wyrok w sprawie
wesa. dla . wszystkich postępowych i de „Liceum“ . Zapadnie wyrok w stosunku
mokratycznych państw Europy, w któ do tych wszystkich, których ujęły wła
rej Niemcy, stawiane są na pierwszym dze bezp*eczeństwa i osadziły na ławie
miejscu jako państwo, mające przeszko
oskarżonych.
dzić prądom demokratycznym rozwijają
Dalecy jesteśmy od pomniejszania ich
cym się obecnie w E uropę.,
winy. Wyrządzili oni Polsce poważną
8) Świadomość, że Anglii grozi nieu szkodę, narazili na szwank interesy na
Nasza reakcyjna emigracja jest, ja k i by se skóry itd. Oczywista — handlu- chronnie kryzys gospodarczy, który
rodu polskiego.
Przekreślili własną
wiadomo, „biała” . K o lo r biały — to I jących po cenach bardzo, a bardzo da- zwiększy się znacznie w najbliższych chlubną przeszłość — przeszłość walki
miesiącach i posiadać -będzie zgubne kon z niemieckimi wrogami Polski. Niektó
tradyeyjna barwa wszystkich, którzy lekich od cen normalnych,
sekwencje, zarówno dla Stanów Zjedno rzy spośród oskarżonych stoczyli się do
Na-wet organ reakcyjnej emigracp: czonych, jak i dla Anglii.
marzą o zawróceniu wstecz koła historii,
pospolitego bandytyzmu, zwykłej grao powrocie do tego, co minęło i już „D ziennik Polski” » d z ie n n ik Żołnie
Czy po-Iityka Marshalla sprzeczna jest )ieży na szosach.
z
polityką
Tru-mana
z
marca
br.?
rza”
odczuł
pewne
zakłopotanie
wobec
nigdy nie wróci.
Rzeczpospolita musi bronić się przed
Nie. Jest ona kontynuacją polityki ludźmi, którzy w ślepej nienawiści do
A le sposób bytowania te j emigracji tych rew elacji
Trumana choć w nowej formie' i w no
fjd ie chcemy przeczyć wiadomościom wej ^sytuacji. W związku z -tym należy odrodzonego, ludowego państwa, stają
na obczyźnie daleki jest od anielskiej
się narzędziem w ręku obcych wywia
bieli. W umysłach obywateli krajów, — czytamy w tym szanownym piśmie zwrócić uwagę na następujące punkty:
dów, stają się wrogami własnego naro
gdzie goszczą nasi reakcyjni emigran- — według których wśród paskarzy czar
Polityka Trumana 6palila na panewce. du. Niewątpliwie — wyrok Sądu da te
ci, pojęcie polskiej em igracji łączy się norynkowych znajdują się również Po Nie miała żadnego wpływu na Związek mu wyraz jasny i niedwuznaczny.
Ale stwierdziwszy to — musimy pa
raczej z kolorem czarnym. Czarnym — lacy. Żadnymi okolicznościami łagodzą Radziecki podczas konferencji ministrów
miętać i o fakcie drugim: że nawet kie
spraw zagranicznych w Moskwie.
cymi
nie
chcemy
wybielać
czy
um
niej
nie tyle ze względu na czarne koszule
Grecki -ruch oporu wzmocni i się. Wy - rown’cy akcji „Liceum“ , nawet ci, któ
noszone ongiś przez faszystów Mrnso- szać w iny tych Polaków, którzy upra łączeni© komunistów z rządów Francji i rzy, by według słów prokuratora, wy
liniego ( choć nie ma ta k ie j faszystow wiając niedozwolony proceder, fatalnie Włoch oogfębiio tylko kryzys w tych, kazali największe nasilenie złej woli. na
wet ci, którzy najwięcej zadali szkód
skiej g ru p ki, z którą nie bratgłiby się szkodzą opinii o społeczności polskiej krajach. Ruch demokratyczny w Chinach
interesom kraju — to tylko PIONKI W
rozwija się coraz intensywniej.
nasi reakcyjni emigranci). Czarnym na obczyźnie...”
Polityka Marshalla popierana przez Be RĘKU INNYCH GRACZY, niestety nie
I dalej „D ziennik” szeroko apeluje vina, zmierza m. In. do opóźnienia u- obecnych na sali sądowej.
przede wszystkim ze względu na „czar
Najbardziej czołowym z tych graczy
ną giełdę” czyli „czarny rynek” , z któ do swych czytelników, aby nie zajmowa przemysłowienia Europy wschodniej" i
.jest niewątpliwie gen. ANDERS. Ten
rego ciągnie środki utrzymania spora li się transakcjami na c z a rn y m ry n  do skoncentrowania przemysłu na zacho carski, prawosławny praporszczyk, po
dzie. Jednocześnie chce ona zmusić kra
część reakcyjnej em igracji polskiej.
ku” , a do A nglików , by nie utożsamiali je Europy wschodniej do ograniczenia chodzący z rodziny niemieckich baro
Ostatnio szczególnie rozpisała się na polskich „ ozamorynkowców” z ogółem ich głównych gałęzi przemysłu i do nów kurtandzkteh, później, zamieszany
zwiększenia dostaw artykułów żyw no w brudne afery oficer — niestety! —
ten temat prasa angielska. 0 dziwo — wiernych naszej reakcji.
Wo jska Polskiego, a obecnie czołowy
ściowych.
W ydaje się nam, że jedno i drugie
nie tylko prasa lewicowa którą można
Poza tym celem Ameryki jest zwięk „Führer“ reakcyjnej emigracji — to fi
by podejrzewać o niechęć polityczną w — to próżne żale i daremny trud. De
szenie możliwości kapitału amerykańskie gura, wymarzona po prostu na głównego
stosunku do andersowców, zdleszcza- generacja moralna n-aszej emigracyj go w uzyskaniu panowania nad główny kierownika obcej sieci szpiegowskiej na
Polskę. Człowiek, który z jednakową
ków, ardszeszczaków i ja k jeszcze na nej reakcji związana jest głęboko z je j mi bazami ciężkiego przemysłu niemiec
łatwością zmienia wiarę 1 żony, czło
kiego.
zywają się w chw ili obecnej r ozbitki społecznym charakterem. Ludzie, nie
wiek, który szuka za każdym razem
Polityka komunistów angielskich jest innego pana, dla zapewnienia sobie sta
naszej reakcji. W autentycznej, n a j widzący przed sobą jakiejkolw iek przy
zupełnie inna. Określona została już w nowiska i dobrobytu — nudaje się leniej
autentyczniejszej prasie R E A K C Y J  szłości, ludzie pozbawieni gruntu pod
r. 1944 w broszurze „Jak wygrać po  od kogokolwiek innego na agenta, Wy
N E J angielskiej, ta k ie j co socjalizm nogami, ludzie, nie mający żadnej mo kój“ i w całym szeregu oświadczeń po mieniającego sprowadzoną na reakcyjne
zwalcza, Związku Radzieckiego nie lu żliwości zaczepienia o normalne, ludz etycznych i artykułów.
manowce naiwność polityczną pewnej
Musimy wzmóc kampanię za zawar - części okupacyjnego podziemia polskie
bi * mureny, stoi za „in ic ja ty w ą p ry  kie życie — tacy ludzie muszą ześliz
watną” i wszelkie błogosławieństwa pa giwać się na manowce „czarnego rynku” ciem nowego porozumienia handlowego go na raporty szpiegowskie, których
z ZSRR ¡ nowymi demokracjami Euro wartość wyraża się w setkach tysięcy
nowania karteli i trustów.
I jedyna droga uratowania ich, jedy py, gdyż to jedynie pozwoli nam zna funtów i milionach dolarów. Że przy tej
Tak np. „E Y E N IN G S T A N D A R D ” , na droga, by zrobić z nich znowu nor leźć wyjście z sytuacji. Musimy też pa wymianie i sobie p. Anders krzywdy
organ lorda B E A Y E R B R O O K A , ujaw malnych, zwykłych ludzi — to zerwa miętać, że zbiory w Europie będą w tym nie wyrządza — to rzecz wiadoma, do
której powracać już nie będziemy.
n ił, że p o licja angielska przygotowuje nie z emigracją, pow rót do domu, do roku bardzo dobre.
Czy cł, którzy dotąd nie potrafili wy
Należy zdać sobie sprawę z wpływu
zarządzenia, przeciw zorganizowanej norm alnej pracy i normalnych warun jaki na reakcję zarówno angielską, jak zwolić się spod wpływów pi Andersa
grupie naszych reakcyjnych emigran- ków życiowych.
i światową wywarła polityka Trumana i przejrzą teraz, po procesie „Liceum“ ?
tów, handlujących nielegalnie takim i ła
A le tego przecież nie powie reakcyj Marshalla. Od marca br. tzn. od przemó Czy zrozumieją, że prowadzi ich NA
OBCE PODWÓRKO, na służbę obevm,
kornymi w A n g lii rzeczami ja k żywność ny emigrancki „D ziennik Polski” , Wienia Trumana wszystkie reakcyjne PRO - NIEM IECKIM I ANTYPOL
I szczury zaczęły wytykać głowy ze sw«
(bez¡ kartek), ubrania (również bez j „D ziennik Żołnierza” ,
[ ich nor. Musimy czuwać ' nad uniemożli SKIM potęgom pozbawiony sumienia
gracz, myślący tylko o własnym iotereZ E Z I wieniem działalności reakcji.
„punktów ” ) biżuteria, luksusowe w y ro \
•łe ł o własnej karierze?

B i a ł a emigracja
na „ c z a r n y m r y n k u ”
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Za mało szkół, a za dużo szczurów

POGODA
Prognoza na <kień 18
lipca br. Zachmurzenie
zmienne z przelotnymi
opadami na południu i
wschodnie kraju, a z
większymi
roapogod że
nią mi na północnym za
Wczoraj odbyło się posiedzenie ple
chodzie, Temperatura w ciągu dnia od
18 st. do 25 st. Słabe lub umiarkowane, narne DRN Praga-Południe. Na wstę
miejscami porywiste, wiatry z kierun pie omówiono w y n ik i a k c ji odszczurza
nia. Radni zgodnie stw ie rd zili, że ak
ków północnych.
cja ta, mająca dla słabo skanalizowa
NOWE PREZYDIUM
nej dzielnicy poważne znaczenie, nie
ZARZĄDU GŁÓWNEGO TUR
W dniu 14" bm. odbyto się w Warsza dała pożądanych rezultatów . W inę w
wie zebranie Zarządu Głównego TUR, na ty m w ypadku ponosi zarówno Resort
którym po odczytaniu i przedyskutowa Zdrow ia, k tó ry w alkę ze szczurami zor
niu sprawozdania organizacyjnego oraz ganizowal niedołężnie, ja k i sami mie
finansowego wybrano nowe władne na szkańcy dzielnicy, k tó rz y nie zastoso
w a li się do zarządzeń i tru te k w w ie
czelne organizacji.
Do Prezydium Zarządu Głównego lu w ypadkach nie ro zło żyli..
TUR weszli: tow. .Sokorski Włodzimierz
jako przewodniczący, tow. Dobrowolski
Stanisław
jako I wiceprzewodniczący,
tow. Berbag Józef jako II wiceprzew.
tow. Wojciechowski Kazimierz jako se
Radny tow. dr Wigocki poruszył
kretarz generalny, tow. Ziemblcki Ju sprawę mieszczącego się przy ul. G ro
liusz jako sekretarz Zarządu Głównego chowskiej 194 budynku B -c i A lb e rty 
TUR oraz tow. Krygier Alfred jako nów. Gmach ten został w r. 1945 prze
skarbnik.
znaczony przez władze na szkołę, w
związku z czym BOS przeprowadzi!
KONKURS SZEKSPIROWSKI
W ramach Konkursu Szekspirowskie za sumę półtora m il. zł rem ont budyń
go. zorganizowanego przez Departament ku. Szkoła się jednali nie w prowadziła,
Teatru Ministerstwa Kultury i Sztukiod zaś B -cia A lb e rty n i kosztów rem ontu
będą się w Państwowym Teatrze Pol nie spłacają. Radny uważa, że w bu
ichn tylko 4. przedstawienia „Hamleta“ , dynku pow inno znaleźć pomieszczenie,
a mianowicie: w czwartek 17, piątek, pozostające „bez dachu nad głową“
6obotę i niedzielę 20 bm.
gim nazjum ogólnokształcące i gimna
W poniedziałek Teatr nieczynny z po zjum zawodowe.
wodu przygotowań do
dalszych
przedstawień.
Od wtorku 22 poczyna
Radny W igocki poruszył również
jąc, wystąpią 3 inne ze
sprawę niesumienności
niektórych
społy wyróżnione przez
Komisję Konkursową Mi
nisterst. Kult. i Sztuki.

Tym

razem

s ię

Niesolidni p ekarze pod kluczom

W dniu dzisiejszym ludzie za
łatwiający ranne zakupy, spot
kali się z brakiem chleba w więk
szóści
sklepów
spożywczych.
Okazuje się, że w dniu wczo
rajszym i dzisiejszym część skle
m is ji K o n tro li Cen. Następne posiedzę pów otrzymała tylko ¡50 proc.
nie odbędzie się z końcem sierpnia.
zwykłego zapotrzebowahia, inne
*
zaś nie otrzymały w ogóle pie
Jeden z radnych stw ierdził, że akcja
czywa.

Krawcy nie dotrzymują swoich zobowiązań

Z posiedzenia D. R. N. Praga-Południe

BOS odbudował
a kto korzysta?

Niesumienni rzem eśin cy

[fi

Są c e n n ik i
Kontrolerzy Społeczne j Komisji Kon
troli Cen w czasie inspekcji sklepów spo
tykają sklepy spożywcze, w których
nie ma cennika obowiązującego.
_Właściciele sklepów tłumaczą się, że
nie wiedzą, gdzie można cennik nabyć.
Komisja Cenrrkowa wyjaśnia, że cen
niki są dostarczone do Związiku Kupców
I tam może je nabyć każdy właściciel
Żadne tłumaczenie się brakiem cennika
nie będzie przez kontrolerów brane pod
uwagę.

krawców. Cech zobowiązał się wyko
nać w każdym miesiącu 500 sztuk
odzieży dla pracuj ących, po cenach
zniżkowych (3.000 z ł za g a rn itu r). Tym
czasem kra w cy: Stanisław Modzelew
ski (ul. B rukow a 35) i Zabost (ul. Pu
ławska) odm ówili wykonania gam itu
rów pracownikom urzędu miejskiego,
którzy zgłosili się do nich z talonami.
K raw cow a, m ająca pracownię p rzy ul.
Z ło te j chciała uszyć jedynie sukniękimono, „bo za te psie pieniądze ina
czej się nie opłaca“ .
Sprawę przekaże się do cechu k ra w
ców, k tó ry pow inien swych aspołecz
nych członków ukarać grzywną.
Podniesiono rów nież sprawę biura
kwaterunkowego. Praca b iu ra kuleje,
a urzędnicy przeświadczeni o mocy i
ważności pełnionych przez siebie funk
c ji, nie uważają za stosowne prze
strzegać o kólnika prezydenta miasta, o
uprzejm ym i życzliw ym odnoszeniu się
do interesantów (do wszystkich tntere
santów — dop. nasz).
Z zainteresowaniem p rz y ję li ra d ni
wiadomość podaną przez przewodniczą
cego Kom. Społecz., że rodzice dzeci
w ysłanych przez DRN na kolonię do
Ś w idra z radością i wdzięcznością dono
szą o tym , że pociechy ich m ają dosko
nałą opiekę i b. dobry w ik t.
Posiedzenie zakończono uchwale
niem szeregu w niosków i zatwierdze| niem lis ty członków Społecznej K o-

500 sklepów - 70 protokółów
fóitora m iii Ba zł grz w»f

plon pracy Warszawskiej Komisji Specjalne]
Warszawska Delegatura Komisji Spe- j ranie nadmiernych ceń i nfeujawnisnie
cjainej zorganizowała ostatnio przy u- cenników.
dziale 120 kontrolerów społecznych ma i W dniu wczorajszym rozpatrywała War
sową akcję kontroli cen i punktów sprze ; szawska Delegatura szereg spraw i na
dąży na terenie prawo i lewobrzeżnej I fożyla na spekulantów warszawskich wy
Warszawy. Poddano kontroli około 500 sokie grzywny. Między innymi ukarano:
sklepów wszelkich branż, sporządzając
Laskowską Walentynę — wlaśc. skle
około 70 protokółów karnych za pobi«- pu włókienniczego
tri. Chmielna 35
z« pobieranie nadmiernych cen za arty kuły włókiennicze, grzywną W wyaokoś
ci 500.000 zł.
Piechnę Feliksa — włftśc. sklepu-burt.,
kol., uł. Targów» 1? — za pobierań» spe
•kulacyjnych cen, brak rachunków i fał
szowanie remanentu, również grzywną
konsekwencje. Ciepałowicz otrzymał pół w wysokości 500.000 af.
miliona zi na zakup trzody chlewnej w j Karaslewłcza Władysław« — właśc.
województwie lubelskim. Od terminu do : sklepu koi. u!. Radzymifeka 27, ca 6prze
stawy upłynęło sporo czasu, a pośrednik , daż art. pierwszej potrzeby po cenach
nie tylko nie dostarczył zamówionegoJ spekulacyjnych, grzywną w wysokości
transportu, ale w ogóle nie zjawiał 6ię ; 500.000 zł, oraz cały szereg spekulantów
w celu rozliczenia. Po miesiącu agent ■grzywnami mniejszymi.
zjawił się wreszcie w Warszawie i... z j .....
bardzo zakłopotaną mmą oświadczył, że
połowa z otrzymanej sumy została mu !
skradziona w pociągu, w drodze z War
szawy do Włodawy. Pieniądze te, jak
twierdził, schowane byiy w kieszeni kurt
ki. Rzekoma, wersja o kradzieży w per j
ciągu znalazłaby może wiarę gdyby nie
fakt, że urzędnicy Spółdzielni widzieli
niejednokrotnie, że pieniądze chowa on
zawsze pod pasek spodm oraz w choleN
■
wv butów, ale nigdy do kurtki. Zastrze j .„ f.
,e i’4,2 f n<lobry odpowiada chó
żenią wzbudziła także niezrozumiała c r
e' „dzien-dob-ry pa-m . I po spe! pieszalość agenta, który o kradzieży za ~
t«SP obowiązku dzieci od razu
meldował dopiero w miesiąc po fakcie.
byc rfce-tae. Otaczają mnie
skierowano najpierw ci najbardziej ciekawi i śmiaii,
Sprawę
Cie pałowicza
potem reszta i ze wszystkich stron zaczy
do Komisji Specjalnej.
(e)
nają się sypać bezładnie pytania i jókieś
„bardzo ważne wiadomości“ .

K to —kogo o k rad ł?

251000 zł ulotniło się na trasie Warszawa-Lubłin
Ob. Józef Ciepałowicz byt od roku *•
gentem Warszawskiej Spółdzielń; Prze
mysłu Mięsnego i na podstawie ustnej
umowy, zakupywał dla spółdzielni trzo
dę chlewną ora« bydło w okolicach Wio
dawy. Za każdy wagon dostarczonego
żywca otrzymywał Ciepałowicz jbowliję w wysokości 5.000 zł. Przez Wereg
miesięcy agent wywiązywał się należy
cie ze swych obowiązków.
Niedawno jednak wydarzyła się afe
ra, która Spółdzielnię naraziła na po
ważne straty, zaś agenta na przykre

„Od tylu,“
— Jakoś u Pani dziś smakowicie
pachnie f
— A to pieczeń cielęca się rumieni na
cebulce.
— W dzień bezmięsny1
— To z pani naiwniak. Co to rzeźnik
w dni bezmięsne s tra jk u je ! Można ku
pić co się chce, tylko że od „ ty łu " , a
jeszcze lepiej w mieszkaniu, na pierw 
szym piętrze. Tu trzeba rozum mieć.
Ostatniemu zdaniu towarzyszy klep
nięcie w czoło.
*
Oto rozmowa podsłuchana na kuchen
nych schodach warszawskiej kamienicy.
Bozmowa ta, przyznaję nastraja mnie
do refleksji.
Bo cóż, są zarządzenia, zarządzenia
słuszne, zmierzające do uzdrowienia ryn
ku mięsnego, do powiększenia pogłowia
bydlęcego, do obniżenia ceny mięsa.
Komisje, urzędnicy, kontrolerzy spo
łeczni zajęci są wprowadzaniem w ży
cie tych bezspornie słusznych zarządzeń.
A tu — właśnie obywatele mieszkań
cy stół. m. Warszawy, dla dobra któ
rych walczy się z drożyzną, om ijają
skrzętnie zarządzenia, między innym i
właśnie kupując „o d tyłu ’“.
— Cóż mówi gospodyni — „jedna
jaskółka nie czyni wiosny — że ja so
bie te pół kilo zrazówki kupię — od te
go się jeszcze nic nie zmieni".
Jaskółek jest niestety więcej i argu
mentem tym nie należy uspakajać nie
czystego sumienia.
Bo jest przecież jasne, że nie ma ta
kiego rządu, urzędu i władzy, która
przeforsuje najsłuszniejsze zarządzenia
bez zrozumienia, a co więcej współpra
cy społeczeństwa. W. tym szczególnym
wypadku bez współpracy żon, gospo
dyń i służących. A jeżeli one właśnie ku
pu ją „od " ty łu ", lub płacą ceny wyż
sze, aniżeli ustalono w cennikach, jeżeli
zarządzenia o walce z drożyzną, a w
tym
konkretnym wypadku o dniach
bezmięsnych, om ijają ludzie pracy, to
co się dopiero dziwić kupcom, pośred
nikom lub spekulującym chłopom.
M iłe warszawskie gosposie! Przecież
to lipiec, lato, są młode jarzyny, kar
tofle, zsiadłe mleko, aż się świeci od
kolorów jarzyn na straganach lub w y
stawach sklepowych. Czy by nie można
się naprawdę te trzy dni w tygodniu
„przemęczyć” ! 1 uczciwiej i zdrowiej.
(*)

odszczurzania nie dopisała między In
nym i z powodu nieszkodliwego działa
Na Pradze, w okolicach No
nia tru tk i „Zagłada“. T ru tka służy na wego Świata, na Mokotowie i w
tomiast kurom, które po spożyciu
okolicach Unii Lubelskiej kupu
większej ilości „trującego“ pokarm u
znoszą podobno więcej ja je k .
(sie) jący słyszeli krótkie i lakonicz
♦
Radni ze zdumieniem dowiedzieli
się na posiedzeniu, że krzesła z któ
rych korzystają na posiedzeniu są po
życzane od uprzejmego proboszcza z
pobliskiej p arafii. Jeden z radnych
usłyszawszy tę wiadomość rzekł: „mo
że lepiej nie zaczynać z B -m i A lber
tynam i, bo ksiądz się pogniewa i krze
seł nie da‘‘.
(kg)

Szwedzkie

ne — NIE M A.
Komisja Specjalna wysłała na
tychmiast na miasto swoich kon
trolerów. Do wieczora 8 piekarzy
zostało aresztowanych za niewypiekanie chleba mimo posiadanych
zapasów mąki. Akcja trwa ł mo
żemy się spodziewać, Iż panowie

Iowoczesna klinika położą cza przy Szpitalu św. Ducha
zostanie otwarta we wrześniu
Szpital św. Ducha na Woli otrzyma!
cenne dary od miasta Sztokholmu. W je
dnym z bocznych pawilonów stoją olb 
rzymie skrzynie. Od podłogi do sufitu pif
trzą 6ię paki. Łóżka szpitalne, nosze na
kółkach, balie, materace, poduszki. Z po
między opakowania wyglądają urocze ko
szyki — plecione ze skóry. Są to łóżecz
ka dla niemowląt.
Na konferencji prasowej zorganizowa
nej przez Wydział Zdrowia przy Zarżą dzle Miejskim dr Anderson, szef zao patrzenia szpitalnego Sztokholmu poinfor
mowal dziennikarzy o pomocy zaofiaro
wanej Warszawie przez stolicę Szwecji.
Szpital św. Ducha otrzymał obecnie wy
po&aienle kliniki położniczo-ginekologlcz
nej na 100 łóżek. Wyposażenie to składa
się nie ty!ko z urządzeń szpitalnych. Obejrmije ono nowoczesne aparaty tera peutyczne, komplety narzędzi chirurgie z
nych, aparat rentgenologiczny, a nawet
mechaniczną kuchnię i pralnię.
Dr Ake Anderson przybył do Warsza
wy, aby zorientować się w wynikach do
tychczesowej akcji pomocy sanitarnej ze
strony Szwecji.
Mówiąc o ruinach naszego miasta i o
wysiłkach jego mieszkańców — jest
szczerze, po ludzku wzruszony...
Kierownicy św. Ducha kochają swoją
placówkę. Cieszą się otrzymanymi dara
ma. D r Szczodrowski — ordynator, któ
ry pierwszy organizował lekarską stro -

nę szpitala, wieloletni kierownik adtn. ob.
Dobroczyn, z zapałem objaśniają znaczę
nie otrzymanych urządzeń.
W chwili obecne5 Szpital św. Ducha
nie posiada kliniki położniczej, z wielkim
trudem udało się dr Hanke stworzyć ma
lenki oddział ginekologiczny.
Kierownik gospodarczy — tow. Fe ting pragnie pokazać otrzymane „cu
da“ . Każe przekonać się o sprężystości
materaców raz jeszcze podziwiać skó rżane, plecione koszyczki, które w yglą
dają jakby miały pomieścić kwiaty £ oianżerii, a z których spojrzą za kilka
miesięcy zdziwione o^zy noworodków.
Cały szpital żyje pod znakiem odbu
dowy. I oglądając zagraniczną pomoc
nie można oprzeć się jednocześnie uczu
ciom podziwu wobec tego zo zostało do
konane własnymi silam i
Kierownicy
Szpitala
św.
Ducha
■mówią o tym niechętnie. Uważa *
:ą swoje wysiłki za rzecz najzupełniej
naturalną.
Tylko
mimochodem tow.
Fetting wspomina, że remont IX Pawllo
nu miał kosztować 2 I pół mtttona ał (ta
ka była najniższa suma uzyskana na
przetargu). Tymczasem systemem gospo
darczym zorganizowano tę pracę za

60<J.0Ó0 zł.
We wrześniu mamy nadzieję asysto •
wać przy otwarciu nowe: kliniki. Ma
wtedy również przyby: prezydent Sztok
holmu. Niewątpliwie, dziękują« mu za

życzymy dzieciom wyjeżdżającym na kolonie TPŻ

” HTEATR
ROZMAITOŚCI (Marszałkowska)
„Zaczarowane Koło” J. Rydla.
„M A ŁY ” (Marszałkowska 81); godz. 1»
„Wiele hałasu o nic” wg Szekspira.
„POWSZECHNY” (Zamojskiego 20) godz
l8TEATRa MUZYCZNY D. W. P. (K ró l'w sita
13)
_
„Siedem
śmiechów
głównych
(z udziałem teatru ,,Siedem Kotów z Kra
kowa).
.
to
JASKÓŁKA (Marszałkowska 69) o godz. 18
„Sprawa Moniki”
.
,,
„STUDIO” (Karowa 31) o godz. 19.15
komiczna farsa Mayo „T o moje dziecko .
CYRK „ARENA” ul. Jagiellońska róg Bryrogram,
kowej 1 Szerokiej. Wielki atrakcyjny program
codziennie przedstawienie o godz. 20i-tej. W
niedziele 1 święta o godz. 16-tej i 20-tej.

TCUta
PALLADIUM (Złota 7-9); „Bohaterki Pa
cyfiku” , pocz. 13.00, 15.30, 18.00 i 20.30.
ATLANTIC (Chmielna 33); — „O o a l", po
czątek 14, 18 i 20. Film dozwolony dla dzie
ci od lat 10.
POLONIA (Marszałkowska 56) „Serenada
w dolinie słońca” , pocz. 14, 16, I 20.
STYLOWY (Marszałkowska 112); pocz. 0
godz. 13, 15 I 21; „Wesoły pensjonat” .
SYRENA (Praga, inżynierska 2 ); od godz.
14 „Biały klei” .
TĘCZA (Żoliborz, Suzina 4); „B ia ły kieł” .

_— 51 dzieci wraz z całym personelem
‘ wychowawczym i technicznym. Tam w
pięknej nadmorskiej miejscowości, cze
ka już na nich dom całkowicie urządzo
ny i zaopatrzony nie tylko w żywność,
ale nawet w sprzęt sportowy. Po sześ
ciu tygodniach wrócą opalone, z zapa sem nowysh sil a na ich miejsce wyje —- Pani wie? Ja przeszłam do czwar dzie druga grupa.
W kancelarii ruch i*rwetes. P rzygo
tej klasy „na samych piątkach“ , a Fra
nek nie zna się na zegarku, choć ma towuje się tu prowiant na drogę. P o 
dróż będzie trwała dwa dni, trzeba więc
już 13 lat..,
godnie do tego się przygotować. Co
— Czy prędko wyjadziemy?
chwila uchylają 6ię drzwi i wsuwa się ja
— Proszę pani, czy ja się opalę? Bo kaś czarna lub płowa główka:
one mówią, że już zawsze będę taki bia
— Czy można wziąć pudełko?
ly — skarży się bledziutki blondynek.
Z ulubioną przez'wszystkie chyba rta
— Ale ja już jestem opalony, prawda
świecie dzieci zabawką — pustym pudel
proszę pani?...
kiem, „zdobywcy“ odmaszerowują w kie
Ta gromadka dzieci przed wielką „po runku swojego baraku, chwilowej siedzą
dróżą w nieznane“ to grupka sierot po by do odejścia pociągu.
poległych żołnierzach, W Gospodzie 2o!
Akcja kolonijna TPŻ zasługuje na tym
nierskiej przy Dworcu Zachodnim cze
większe uznanie, że Towarzystwo jest
kają na wyjazd nad morze.
organizacją o szerokim zasięgu społecz
Kolonie zorganizowane są przez Towa nym. Kolonie są więc owocem zbiorowe
rzystwo Przyjaciół Żołnierza. Z wła go wysificu ludzi najrozmaitszych, rekrutu
snych niezbyt wielkich funduszów znale iących się z różnych warstw społecz
ziono środki, by dzieciom tych, którzy nych, o różnych zapatrywaniach i upodo
nie doczekali wyzwolenia zapewnić szczę baniach, ale związanych jedną wspólną
śliwę i radosne wakacje. Są to przeważ nicią — sympatią dla tych, którzy u to nie dzieci z Warszawy i okolic podmie j - owat' drogę do normalnego wolnego i y
skich. Na razie wyjeżdża pierwsza partia cia.

przesiane dary — Szpital będzie mógł ®
uprawioną dumą pokazać mu również
owoce własnego wysiłku.

Narada członków PPS i PPR
w sprawie walki z drożyzną
W szyscy towarzysze, członkow ie
K o m isji Cennikow ych 1 Społecz
nych K o m isji K o n tro li Cen —
członkow ie PPS ł P P K zb ie ra ją
się 19 bm . — w sobotę, o godz.
14 m . 30 w sali K o n ferencyjn ej
R ady M ie js k ie j w B G K .
O bow iązani są także przybyć
pełnom ocnicy
d zielnicow i
obu
p a rtii.

U u m ^ P f|T » N A
Kola partyjne PPR ł PPS „Szpital
Wolski“ organizują w dniu 18 lipca O
godz. 15 zebranie członków i sympaty *■
ków, na którym zostanie wygłoszony re
ferat: „Jednolity front klasy robotniczej“ .
Zebranie tow. prelegentów koła Dzieł»
tecy Północ. Komitet Dzielnicowy Pól noc zawiadamia tow. prelegentów, -i
dziś 18 lipca o godz. 18 w lokalu KD
(Kozietulskiego 39) odbędzie e if odpra wa tow. prelegentów k o k Dzielnicy Pół
noc. Obecność obowiązkowa.
Odprawa sekretarzy kół Dzielnicy Ochota. Dziś 18 lipca o godz. 17, w loka
lu
Komitetu
Dzielnicowego
Ochota
(Niemcewicza 9) odbędzie s if odprawa
tow. sekretarzy kói Dzielnicy Ochota.
Odprawa aktywu kolejowego Warszaw
skiego i Praskiego. W poniedziałek, 21
lipca, o godz. 15 w lokalu Komitetu
Dzielnicowego Praga Centralna (Stalo
wa 71) odbędzie się odprawa ktywu ko
lejowego Warszawskiego i Praskiego.

Dzieci wyjechały w środę wieczorem.
Szczęśliwej podróży i wesołych waka Zebranie lektorów KC wyznaczone na
cji.
p.ątek 18 l!pca br. zostaje odwołane.
Z. K.
Termin zebrania zostanie podany.

Do jezior i Puszczy Kampinoskiej
Ciekawe wycieczki PTK
W dniach 20 - 22 lipca PTK u rzą d *
Nocleg w schronisku PTK w Granicy.
wycseczkę statkiem do Płocka, najstar Przejazd koleją zi 100, powrót w niedzie
szej stolicy Księstwa Mazowieckiego o- le samochodem z Leszna.
raz do. wspaniałych jezior, leżących na
południe od Płocka. Droga prowadzi pięk
uymi lasami, nad sześcioma jeziorami.
Wydawca:
Do przejścia dziennie do 20 km. Noclegi
Komitet Centralny
prymitywne. Zapisy w PTK godz. 16 —
Polskiej Partii Robotniczej
18, ui. Wilcza 22 m. 8.
R e d a g o 1 1 : Komitet Redakcyjny
Prowadzi p. Konstanty Tynicld
Uodsiny
przyleć:
*
Redaktor Naczelny od godz. 15—1«
Druga wycieczka odbędzie się do Pusz
Sekretärs
Redakcji „
„
10—11
czy Kampinoskiej. Zbiórka w sobotę
Telefony
19 lipca na Dworcu Głównym o godz.
Redaktor Naczelny
80-645
17.45.
88-228
88-225

Sekretarz Redakcji
Kier. działów

5 D N I P B Z E D O T W A B C IE M
MOSTU

a d m i n i s t r a c j ą

czynna od godz.: 8—10
Konto P.K O. w Warszawie l-tOOt
B.U.K. Oddz. Ol. w W-wle Nr 74#
Bank Oosp. Spół. Oddz. Wojew
w Warszawie Nt 101
P R E N U M E R A T A

**

"rral * pr*esyKf'
CENNI K o o ł o s z
dla „GŁOSU LUDU**

*UtuUa
„ _ Dnia 19 Upea 1947 r. sobota
6.00 Sygn. czasu. 6.15 Dzień, porań. 6.30
Muz. porań. 7.00 Muz. popui. 12.06 Wiad.
popot. 12.10 „Melodie lud.” gra zesp. haric.
T, Wesołowskiego. 12.25 Aud. dla wsi „Jak
Zyć z ludim i” . 12.35 Konc. Orkiestry Dętej,
13.10 Aud. rozrywk. 15.00 Muz tanecz. is.20
Aud. dla dzieci „Posłuchajcie muzyki” . 16.00
Dzień, popol. Ig.20 Lekkie utwory lortep. w
wyk. H. Szperki. 16.40 Skrz. Techn. 16.50
Inform. gospod, 17.00 „Przy sobocie po ro
bocie” . 18.30 Muz. poważna. 19.00 „T u mówi
Śląsk” . 19.30 Fr. Lessel — Grand Trio na
fortep., klarnet I waltornlę. 20.05 „Kobieta
w śwlecie” . 20.25 „Wspomnienia z sali kdncertowej” Br. Huberman. 21.00 Dzień, wlecz.
21.30 Muz. lekka. 21.45 „Co śpiewały nasze
babki” — aud. stowr.o-muz. 22.15 Muz. ta
neczna. 23.00 Ostatnie wiad. 23.20 Muzyka
taneczna. 24.00 Muz. taneczna.

spekulanci szybko spuszczą z to
nu. Nie będzie pobłażania dla NI
KOGO, kto chciałby pozbawić
chleba powszedniego tych, którzy
nań najbardziej zasługują, to jest
ludzi pracy.
Komisja Specjalna nie wątpi, iż
u jej boku staną wszyscy konsu
menci. Miałaby prawo się spo
dziewać iż poprą ją również wła
ściciele sklepów, w Interesie któ
rych leży sprzedaż artykułów
pierwszej potrzeby. Niestety „so
lidarność“ spekulantów idzie tak
daleko, że sklepikarze wbrew
swoim interesom niechętnie wpółpracują z Komisją. Nie spełnili
oni swego prymitywnego obo
wiązku — powiadomienia w po
rę o nieotrzymaniu chleba. Chce
my wierzyć, iż ta opieszałość
spowodowana została zaskocze
niem.
(z h)

dary dla matki i dziecka

Szczęśliwej podróży I wesołych wakacji

TEATR POLSKI (Karasia 2) O godz. 18

nie uda

fizieci warszawskie na koloniach letnich.

W czoraj rozpoczęto przy moście ko
lejowym ustawianie przyrządów samopiszącycli. Przyrządy takie są niezbędne
do przeprowadzenia próby w ytrzym a
łości mostu. W poniedziałek 2 t lipca
około godz. 10 rano odbędzie^ się przy
udziale przedstawicieli SPB i D yrekcji
Odbudowy Węzła Warszawskiego pierw
sza próba wytrzymałości.
W czoraj również wmontowano czwar
ty a zarazem ostatni przyrząd wyró
wnawczy. Układanie i uzupełnianie to
rów kolejowych dobiega końca. Prace
p rzy układaniu pomostu na dwóch
przęsłach trw ają. W dalszym ciągu roz
biera się rusztowanie.
Do godz. 6 wieczór zdjęto pięć ram
pod przęsłem trzecim. K ilkunastu ro
botników plantuje nasyp wjazdowy od
/tro n y warszawskiej.
(w .b )

it

b r

,mni * 1 “ P- do 100 mm —

ono 9U~ ’ ! mm * 1 ! I P- od >01 do

i“

7® 11 110— , powyżej zł 130___
*ekatem: I mm z I szp. do 100 mm
o™ 0— * I mm * I azp. od 101 do
¿00 mm ,j J3 ._ , powyżej zł 90 ;
uroone: osob. posz. rodź. za jedno
słowo zł. 20.—; iiandl. zi (edno tło. < . zł- 25.—; poszukiwania pracy za
zł *20WO **
— ’ leuby ~ ,a * słowo
Nekrologi: | mm z I szp. do 50 mm
«• 00— , Imm z I szp. od 51—lOOmm
zł. 75— , I mm x I tzp. od 101—150
mm zł 90— , nowyżej zł 120__
w numerach świątecznych > niedzielnych
dopłata 30 proc
Za terminowy druk ogłoszę«
nie odpowiadamy
Adrez Redakcji t Administracji
Warszawa, nl. Smolna 12.

B-31647

W Staloujej W oli 4)

Kwadrans z asami huty
(Od naszego specjalnego wysłannika)
Swe sukcesy w dziedzinie pro
dukcji wynalazków oraz wysoki
stosunkowo poziom życia robot
ników, Stalowa Wola zawdzięcza
prostej
umiejętności.
Jest
to
umiejętność zestrzelenia dążeń
całej zologi w kierunku przeła
mania przeszkód i osiągnięcia
zamierzonego celu.
Jedność klasy robotniczej, jej
Świadoma walka o pełną pro
dukcję,
jej,
pełna
natężenia,
Czujność v ochronie > zdobyczy
demokracji, to podstawa kształ
tująca osiągnięcia, pomyślniejsze
tu, aniżeli w innych ośrodkach
przern yisłowych.

Bada Zakładowa nie est
od parady
Dyrektor naczelny, tow. Ko
walewski zebrał na „kwadrans
przy sobocie“ najlepszych robot
ników i pracowników Stalowej
Woli, by umożliwić naszemu
korespondentowi swobodną roz
mowę, z dala od huku młotów
i żaru pieców.
Zeszli się więc wprost od ro
boty we wspaniałej sali konferencyjsnej: prezes Rady Zakła
dowej
Duuek,
przedstawiciele
Związku Zawodowego Stankie
wicz i Bekier, a z nimi Grysiewicz, Żaba, Dąbek, Dybkowski,
Jamski, Belof, Lipski i inni.
P rze s tro n n a sala, wykładana
dębowym d rze w e m , prosta w ry
sunku a piękna w wykonaniu,
dobrze usposabia do rozmowy,
nawet w lipcowe, upalne po
łudnie. Poruszamy więc sprawy,
które w życiu naszych tow arzy
szy - robotników są zasadnicze.
Wszyscy mówją przede wszyst
kim "o Hucie, a później dopiero
0 swych życzeniach, brakach i
aspiracjach.
Przewodniczący Rady Zakła
dowej tow. Dudek z bratniej
PPS stwierdza, iż współpraca
PPR i PPS na terenie Huty jest
1 musi być przestrzegana, skoro
obie partie m ają ten sam cel: po
prawę bytu mas pracujących.
Dzięki
jednolitemu stanowsku
Rady mówi tow. Dudek dyrekcja nie podejmuje żadnej
poważniejszej decyzji bez naszej
opinii. W Radzie Zakładowej za
siada 26 pracowników, w tym
3 kobiety: Sobolewska — ro
botnica stalowni, Wasz
■ ro
botnica walcowni ' Fabisiewicz
urzędniczka.
Uczniowie
Huty
też mają w Radzie Zakładowej
swego przedstawiciela. Jest mm

układzie
społecznym.
Dybkowski nowym
Huta już Dla tego fakt, że 54 robotników
dawno ma poza sobą najcięższy przeszło tutaj na kierownicze
okres, gdy po odejściu Niemców stanowiska, nie jest wcale dziw
stanęliśmy do pracy z niczym ny. Jest naturalnym wynikiem
« wobec pustki. Produkcja w zra ewolucji robotnika w Polsce Lu
sta, a z nią nasz trud i praca. dowej.
C. Błońska
Za przekroczenie normy produk
cyjnej otrzymujemy premie, tak
że naogół z zarobków można
wyżyć“.
— A jak z mieszkaniami?

Bugaj, młodociany praktykant na
Nasz
towarzysz
Wydziale Mechanicznym.
stwierdza, że „dziś

Związek zawodowy
O szkoleniu robotnika szeroko
mówią przedstawiciele Zarządu
Związku: Stankiewicz i Bekier.
Zdaniem ich Związek musi „ciąg
nąć“ robotnika w górę, dawać mu
nowe możliwości.
„Naszą zasadniczą troską by
ło przygotować nowych fachow
ców do nowych zadań. Sprawa
ta była szczególnie piekąca w ro
ku 1945, gdy po okupacji stwier
dziliśmy ogromne straty w lu
dziach. Trzeba było pomóc no
wemu pracownikowi w osiągnię
ciu specjalizacji przez skrócone
przygotowanie. Trzeba było mło
dzież, zdemoralizowaną okupa
cją, zachęcić do nauki. Dziś
szkolenie Idzie już pełną parą
i kilkoma torami. Kilkunastu ro
botników przeszło kurs w M ini
sterstwie Przemysłu, ale ta kropla
w morzu, bo kursy wymagające
oderwania robotnika od miejsca
pracy i wyjazdu na długi© mie
siące, nie cieszą się popularnością.
Należało pomyśleć o kursach
krótkodystadsowych ' na miejscu.
Zorganizowaliśmy więc tutaj kurs
przysposobienia przemysłowego,
frezersko - tokarski, kalkulacyj
no - konstruktorski, tokarski, mi
strzowski. Dają one pożądane
wyniki. Do wieczorowej szkoły
dokształcającej
uczęszczało
w
minionym roku szkolnym 130
młodocianych pracowników, do
gimnazjum
przemysłowego
w
miejscu 230, dó liceum przemy
słowego 35.
Myślimy również o tym, by
żonom i córkom naszych robot
ników ułatwić trochę życie, da
jąc *m fachowe przygotowanie
do wykonywania zajęć i prac
domowych.
Zorganizowaliśmy
dla nich kurs kroju i szycia oraz
kurs szwaczek.
W trosce o budżet robotniczej
rodizmy, zmobilizowaitśmy cały
Związek do walki z drożyzną i
spekulacją. Akcja ta zresztą by
ła H nas oddawna prowadzona,
ale na innej płaszczyźnie. W
Stalowej Woli nie ma prawie
sklepów prywatnych, są nato
miast
spółdzielnie,
pracujące
według zasad uczciwej spółdziel
czości. Sklep spółdzielczy Grębo
wa — podbszaroiczego majątku
Huty, ma stałe na składzie ma
sło, ser, mleko, jaja. Ogrody
Huty dostarczają jarzyn.

MĘSKIE G IM N AZJU M ROLNICZO OGR ODNICZE W MIECZYSŁAW O
WIE powiat kutnowski, istniejące od 1911 roku, rozpoczyna
nowy rok
szkolny 2 września 1947 roku. Nauka trwa trzy lata..
Uczniowie kończący
szkołę otrzymują świadectwa malej matury. Przy szkole jest i n t e r n a t .
Szczegółowych informacyj udziela Dyrekcja Gimnazjum w Mieczysławowie—
poczta Kutno.
1698

— Ni© jest tak dobrze, jakby
się mogło wydawać na pierwszy
rzut oka. Są tu piękne will© i
ctomki, ale pomieścić mogą tyl

Stalowa Wola — nUea P artyjniaków

Szczecin - miasto odwiecznie polskie

Cenne wykopaliska na Zamku Piastowskim

Od paru miesięcy na Zamku Piastów
Komisja Konserwatorska podejmuje
ko 1.300 pracowniczych rodzin.
skim w Szczecinie trwają prace zabez- dalsze prace zabezpieczające na Zamku,
Ci żyją w przyzwoitych warun płeczające tę budowlę, poważnie uszko- Uzyskano niedawno kredyt w wysokokach: łazienka wprawdzie wspól dzoną przez działania wojenne.
j śca 2,5 miliona zi, kt6ry przeznaczony
Początkowo, w miarę posiadanych ple zostanie na pokrycie dachem pozostana, ale za to kuchnia > reszta

mieszkania na wyłączny użytek
rodziny.
— A pozostali pracownicy? —
przecież jest ich ponad 5 tysięcy?
— Dochodzą z okolic. Więk
szość z nich, to małorolni, idą
niekiedy po 15 km, co bardzo
zmniejsza wydajność ich pracy.
Pomówcie tam w Ministerstwie
Przemy/Słu, by przyznali nam
kredyt na rozbudowę Osiedla —
mówi do mnie tow. Dybkowski.

W sektorze pomocniczym
są leszcze wielkie braki
Opowiada o nich Lipski —
asystent narzędz'own;i, najlepszy
przodownik na Wydziale Mecha
nicznym,
szeroko
omawiając
trudności hamujące produkcję.
Ciągle jeszcze nie ma materiału
pomocniczego. Bralk smarów, szli
fiersk!ch tarcz i diamentów, jed
nym słowem sektor pomocniczy
produkcji wolniej dźwiga się z
ruiny, aniżeli produkcja zasadni
cza. Wpływa na to brak specjal
ni© rzadkich surowców, podczas
gdy zasadniczą produkcję uru
chamia się często... natchnie
niem. Właśnie tow. Żaba skrom
ni© opowiada o kompresorach
własnego pbmysłu i stwierdza,
i i brakującą część w maszynie
nadrobić trzeba fantazją i ry
sunkiem z powietrza, byle tylko
produkcja szia.
Wszyscy ci ludzie mówią spe
cjalnym stylem. Układ ich słów
— swobodny, a oszczędny, do
skonale logicznie powiązany, zna
mionuje
kulturę. Tę kulturę,
którą w robotniku wyrabia dłu
goletni© doświadczenie, wiedza
fachowa, świadomość klasowa
i świadomość swego miejsca w

niędzy, pokryto dachem kaplicę arniko j łych skrzydeł zabytkowej budowli, za wą, wieżę zegarową, część skrzydła
zachodniego i wieżę więzienną od stro
ny Starego Miasta. Oprócz tego w naj
starszej części Zamku
zabezpieczono
gotyckie sklepienie i oczyszczono resztę
komnat z nagromadzonego tam gruzu.
które zmaH tylko wtajemniczeni. Uzbro
NAJDROŻSZA PAM IĄTKA
W trakcie robót nad zabezpieczeniem
jony w to hasło funkcjonariusz Komis#
GESTAPOWCA
odkrytej krypty książąt szczecińskich,
udał się do fryzjera i poprosił o złotą
w kaplicy zamkowej odkopano różne
Znany był w czasie okupacji w Kra- dziesięciorublówkę. Fryzjer połectl mu
fragmenty
z tym, kowie Wacław Ciula, alias Ceula, b. pod„ murów. W związku
.
czekać, a sam, pojęcia nie mając, że
zaczęto przeprowadzać prace wykopali- oficer
II dywizji pancernej W. P., jest śledzony, udał się do zakładu Ślusar
skowe na dziedzińcu zamkowym.
j j ui wtedy — jak się okazało agent nie- sko - mechanicznego W. Ślusarskiego.
Po usunięciu warstwy ziemi na głę- mieckiego wyw-adu, a w czasie okupacji W czasie rew izji u Ślusarskiego znale
bokości 20 cm natrafiono na mury w for, — zaprzedany Niemcom krwawy zbir, ziono cały majątek w złocie I obcej war
mie półkolistej.
I niejedną ofiarę mający na sumieniu. Po
Według przypuszczeń, odkopane mu- wyzwoleniu, Ciuli udało się zmylić śtady łucie. Z ZEWNĄTRZ MLEKO —
ty są pozostałościami pierwszego ko-! 1 ukryć się. Parę dni temu jedna z ofiar
W ŚRODKU BIMBER
ściola w Szczecinie im. św. Ottona. Ist rozpoznała go na ulicy w Krakowie,
M ILICJA ROZWIĄZUJE
jednakże
renegatowi
i
tym
razem
udało
nieje poza tym przypuszczenie, że w
ORMIAŃSKIE ZAGADKI
X 1 X I wieku na miejscu, gdzie wznosi się zbiec. Rozpoczął się szalony pośc:g,
W
Zgierzu aresztowany został Jan Ka
który
trwał
kilka
dni
i
zakończył
się
do
się dzisiaj Zamek, stał wczesnohistorycz
miński. który w bańkach od mleka prze
ny gród słowiański. Przypuszczenie to piero w Jeleniej Górze, w luksusowej woził bimber, produkowany we własnej
potwierdzają badania archeologa mgr willi gestapowca, gdzie jak zeznają są- bimbrowni. Dla niepoznaki Kamiński bań
WIECZORKOWSKIEGO, delegat» Pań siedizi, wesoło spędzał czas na pijaty ki polewał z wierzchu mlekiem, co mu
stwowego Muzeum Archeologicznego kach i zabawach. W czasie rewizji zna- | zresztą niewiele pomogło.
w
Warszawie,
który
przeprowadził lezaono najdroższą widocznie sercu (
wstępne poszukiwania na dziedzińcu zbrodniarza pamiątkę, skoro nie zdecy-;
zamkowym. Znaleziono wiele fragmen dowal się Jej zniszczyć — kalendarzyk j
tów, naczyń glinianych, kośd zwierząt ’• niemiecki, w którym wszystkie stro- |
szereg przedmiotów z bronzu. Odnate - niazkł wypełnione były polskimi nazwi- i
zionę rzeczy są typowymi wzorami ce skatn z krótkim, ale wymownym doplramiki słowiańskiej. Mgr. Wieczorkow skiem: „nie żyje“.
ski będzie prowadził dalsze badania w
SEZAM IE, OTWÓRZ SI?
W każdych iłośdedl dostarcza
głębszych warstwach ziemi. Mogą one
Komisja Specjalna w Lublinie ma do
przynieść potwierdzenie przypuszczeń o zanotowania nowy p*oważmy sukces. |
Spółdzielń*
dawnym słowiańskim grodzie I być cen Wiadomo było już oddawna, że zakład
nym dokumentem odwiecznej przynależ fryzjersk* przy ul. Narutowicza jest
Owocarsfco - Warzywna
ności Pomorza Szczecińskiego do Pol czamogietdową spelunką. Ostatnio Ko
Samopomoc; Chłopskiej
ski.
misji Specjalnej udało się zdobyć hasło,

Z M IAST I W S I

OWOCE - OGÓRKI małosolne
Ziemniaki - warzywa

brzeziński gestapowiec

DROBNE
OGŁOSZENIU

skazany na karę śmierci
W Lodzi zakończył się w Okrę
gowym Sądzie Karnym proces
Mairiana
Pijanowskiego.
Ten
konfident gestapo, który utrzy
mywał bliskie stosunki z gesta
powcami p. brz©zińsk;ego, ma
na sumieniu około 20 Polaków.

___________

teł. 873-88
teł. 43-26
1613

U NIEW AŻNIAM zagubioną legitymację
pracy nr 78, ORMO mr 1248, PPR nr
19806 oraz odcinek zameldowania na
nazwisko Wulczyński Henryk.
1692

W czasie okupacji Pijanowski
był komendantem okręgu N.S.Z.
na Brzeziny w grupie „Bolesła
wa“ . Sąd pod przewodnictwem
sędziego
Szatańskiego
skazał
Pijanowsk!ego na karę śmierci.
Oskarżał prokurator Ciesielski.

CENTRALNY Zarząd Energetyki postni
kuje rntnowanej maszynistki. Zgłaszać
się: Al. Niepodległości 188, Wydział Per
sonalny od 10— 13.
1702

Centralny Zarząd Przemyślu Drzewnego
W arszawa, Al. N iep o d leg łeś ci 188 (4-te p.ętro)
W y d z ia ł
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dw6ch wykwalifikowanych srelegniarek

Państwowa Centrala Handlowa O. R. w Toruniu ogłasza
przetarg nieograniczony na wykonanie robót przebudowy i remon
tu Domu Towarowego P.C.H. w Toruniu przy ul. Rynek Staro
miejski 36/37.
Przetarg obejmuje roboty rozbiórkowe, murarskie, tynkarskie
i żelbetowe, stolarki budowlanej, ślusarskie i kowalskie, insta
lacji wodociągowo - kanalizacyjnej i instalacji elektrycznej.
Oferta musi być złożona na całość robót.
Bliższe informacje otrzymać można w P.C.H. Ref. Techniczny,
ul. Mostowa 30, p. 1» na I p. gdzie również można otrzymać
podkładki ofertowe. Oferty w podwójnych zalakowanych koper
tach bez znaków firmy z napisem: „Oferta na roboty przebu
dowy i remontu budynku przy ul- Rynek Staromiejski 36/37
w Toruniu“ należy składać do dn. 23.7.1947 r. w Ref. Technicznym
P.C..H. ul. Mostowa 30 p. 19 do godz. l l e j o której to godzinie
nastąpi otwarcie ofert.
.*
Do oferty należy dołączyć:
a) kwit wpłaconego na konto P.C.H. Toruń w Kasie Banku
Narodowego w Toruniu wadium przetargowego w wyso
kości 2 % od sumy ofertowej, wzgl. dowód zwolnienia od
obowiązku złożenia wadium.
.
b) Odpis świadectwa przemysłowego, upoważniającego do
wykonywania robót.
Dyrekcja P.C.H. zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru
oferenta, bez względu na sumę przetargu, oraz prawo uznania,
że przetarg nie dał wyniku, jak również prawo zmniejszenia lub
zwiększenia ilości wykonania robót.
Państwowa Centrala Handlowa
Oddział Rejonowy w Tortm lu
1656

W-wa, Koszykowa 85,
Praga, Radzymlńska 6,

Komendant okręgu NSZ

p

Ogłoszenie o przetargu

murowanie otworów okiennych ota* **
bezpieczenie wykusz renesansowych w
skrzydle zachodnim. Oprócz tego odbu
duje się wnętrze skrzydła zachodniego,
gdzie prawdopodobnie pomieszczą się
zbiory muzeualne, odkopane na Zamku

-

na stanowisko kierowniczek iłoiików.

Na wyjazd.
1684

W zm ianka o przetargu
Urząd Wojewódzki Szczeciński — Wydział Komunikacyjny
zawiadamia, że ogłosił przetarg nieograniczony na budowę
drewnianego mostu objazdowego 85 m w świetle ora*, roz
biórkę zniszczonej konstrukcji sklepionego mostu kamienne
go m 3.600 na rzec©
Prośnicy w m. Karino pow. Kołobrzeg.
Pełne ogłoszenie o przetargu umieszczone jest w Monitorze
Polskim.
Przetarg odbędzie się dnia 30 Iipca 1947 r. o godz 10-tej w
Wydziale Komunikacyjnym w Szczecinie, W ały Chrobrego 4.
1636

W zm |anka o przetargu
Urząd Wojewódzki Szczeciński — Wydział Komunikacyjny
zawiadamia, że ogłosił przetarg nieograniczony na budowę wia
duktu żelbetonowego na dźwigarach żelaznych 10 m w świetle
nad torami kolejowymi na autostradzie pod Szczecinem.
Pełne ogłoszeń'© przetargu umieszczone iest w Monitorze
Polskim.
Przetarg odbędzie się dnia 28 lipoa 1947 r. o godz. 10-tej w
Wydziale Komunikacyjnym w Szczecinie, Wały Chrobrego 4.
1637
l
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PODZIEMIE HITLEROWSKIE '
Sztab podziemny — Prace przygotowawcze — Podziemie
rusza do akcji
Publikujemy poniżej pierwszą część
dłuższego artykułu, który ukazał się
w czasopiśmie „Nowoje Wremia“ .
Czytelnik polski znajdzie tu szereg
bardzo interesujących faktów, rzuca
jących światło na to, co się dzieje na
zachód od Odry i Nyssy.
Wiele faktów wskazuje na to, że p°
kapitulacji Niemiec udało się pewnej
części wybitnych hitlerowców ukryć 1
przejść do akcji podziemnej. W ostat
nim czasie podziemie to aktywizuje swo
ją działalność wywrotową Warto 'zain
teresować 6lę historią powstania hitle
rowskiego podziemia w Niemczech.
Dobrze * poinformowane osobistości
twierdzą, że hitlerowcy rozpoczęli przy
gotowania do zejścia w podziemie już
z dniem 16 maja 1943 r. Po klęsce pod
Stalingradem zorientowali 6ię oni, że po
liczone są już dni hitlerowskiego okrętu
pirackiego.
W Berlinie, w siedzibie gestapo na
Prinz Albrecht Strasse, gdzie na dru
gim piętrze mieścił się osobisty sztab
Himmlera, odbyto w marcu i kwietniu
1943 r. szereg zebrań, na których na
kreślono rozległy plan powojennej dzia
łalności podziemnej nie tylko wewnątrz
Niemiec, ale także w szeregu krajów
Europy 1 Ameryki
NADZWYCZAJNY PEŁNOMOCNIK
Wszystkie te plany omawiano na taj-

nych zebraniach pod przewodnictwem
Hitlera. Tam również przyjęto uchwalę
0 stworzeniu specjalnej organizaci, któ
ra miała się zająć ich wykonaniem. Na
czele tej onganfcacji stanął Himmler,
jako „nadzwyczajny pełnomocnik Rze
szy“ .
Realizację poleceń Hitlera w zakresie
organizacji podziemia zlecono specjalne
mu „sztabowi przy nadzwyczajnym
pełnomocniku“ . W skład tego sztabu
weszli: Borman — dowódca tzw. „szta
bu łączności“ , c z y i ośrodka koordyna
c ji działalności wywrotowej wszystkich
organizacji podziemnych, H ifi — mkuster bez teki i przywódca służby pracy;
Ley — przywódca „Frontu
Pracy“ ;
Kaltentorumner — szef wywiadu we
wnętrznego; Scheipmanin — szef sztabu
SA. Oprócz tej piątki znaczną rolę od
grywa! w sztabie generał Helsfneier,
do którego należało kierownictwo szko
lenia kadr.
Większość ludizi, pracujących w głów
nym sztabie dila przygotowania przejścia
hitlerowców do akcji podziemnej, rekru
towala się spośród dawnych pracownik ó w gestapo.
Konstaintin H irl podobnie jak i Rudolf
Hoess starał'się pozostawać w cieniu i
działać za kulisami faszystowskiej dyk
tatury. Ale drugorzędne stanowisko go
spodarcze przywódcy służby pracy n:e
przeszkadzało mu należeć do najbliższe
go otoczenia Hitlera i odgrywać tam
znaczną rolę. W kolach tych po
siada! on markę doświadczonego kon
spiratora.
NA WSZELKI WYPADEK
Istotnie H irl posiadał duże doświadczę
nie w robocie podziemnej. Jako oficer
cesarskiego sptabu generalnego po za
kończeniu wojny 1914 — 1918 brał
czynny udział w organizowaniu tajnych
stowarzyszeń reakcyjnych"' zakładanych
dla walki z ruchem defnokratyczinym.
Zdobyte doświadczenia wyłożył on w
książce pt. „Prowadzenie wojny przy po
mocy zaimprowizowanych armii“ , wyda
nej w roku 1923, W roku 1928 pułkow
nik H irl wstąpił do partii hitlerowskiej
1 już w roku 1937 opracował on „na
wszelki wypadek“ plan przestawienia hit
lerowskiej partii na działalność niele
galną. .....
........ .
H irl opracował podstawową zasadę or
ganizacji przyszłego, podziemia hitlerow
skiego. Przewiduje ona utworzenie szero
ko rozgałęzionej sieci komórek
pod.
ziemnych, liczących nie więcej niż 3,
6 a w wyjątkowych tylko wypadkach
10 osób. Pomiędzf poszczególnymi ko
mórkami nie powinno być z początku

żadnej łączności, nawet gdyby znajdo
wały się one nie tylko w jednym okrę
gu, ale nawet w jednym urzędzie lub
przedsiębiorstwie.
Główny sztab faszystowskiego pod
ziemia opracował szeczególowy system
maskowania członków organizacji pod
ziemnej. Jak doniosła jedna ze szwaj
carskich gazet, około 50.000 ss-owców,
zwerbowanych do podziemnych organi
zacji hitlerowskich, przeobraziło się w
shloj>ów, rzemieślników, kupców. Wielu
z nich podaje się za uchodźców ze
wschodnich terenów Niemiec. Inni udają
byłych jeńców wojennych, powracają
cych do kraju, inni wreszcie -1— nawet
Żydów. Bezpośrednio przed kapitulacją
spalili hitlerowcy na specjalny rozkaz
obóz koncentracyjny w Blechammer, w
którym przebywali Żydzi. Dokumenty i
odzież więźniów z czerwonymi krzyża
mi na plecach i żółtymi latami na pier
siach zostały rozdane ss-owcom.
KOSMETYCZNE ZABIEGI
Poszczególni hitlerowcy chwytali się
nawet takich tricków jak, oficjalne za
wiadomienia w gazetach o swojej wła
snej śmierci. W rzeczywistości przeno
sili się oni pod cudzym nazwiskiem i z
fałszywymi dokumentami do innych czę
ści kraju, gdzie nikt ich nie znal. Niekto
rzy wybitni hitlerowcy {»oddawali się operacjom kosmetycznym, zmieniając nie
do poznania swój wygląd zewnętrzny.
Już z, końcem roku 1944, jak donosiła
amerykańska prasa, co najmniej 10.000
gestapowców przeobraziło się w niepo
zornych obywateli lub „antyfaszystów“ .
Jedna z metod maskowania podziem
nych kadr polegała na zamykaniu „wehr
wolfów" w obozach koncentracyjnych
lub w obozach zagłady jako antyfaszy
stów. W gestapo zakładano nawet fik
cyjne. akta sądowe na ich nazwiska^
sporządzano fałszywe protokuły. Celem
dokładnego zatarcia śladów i przeksztal
cenią tych świeżo kreowanych antyfa
szystów w „długoletnie ofiary hitleryz
mu“ , przerzucano ich kilkakrotnie z jed
nego obozu do drugiego.
Hitlerowcy zaopatrzyli swoje organi
zacje podziemne w dokumenty i Sprzęt
techniczny oraz utworzyli dla nich pod
stawy finansowe. W specjalnych wanszta
taćh przygotowywano fałszywe paszpor
ty j rozmaite dokumenty. W różnych
miejscach kraju zakładano liczne tajne
magazyny broni, amunicji, sprzętu dru
karskiego i papieru.
Materiały te rozmieszczone zostały
według planu, znanego bardzo ogranlczo
nej ilości osób i zostały zamaskowane
bardzo starannie i pomysłowo.
Hitlerowcy opracowali dya samodziel
ne, ale częściowo pokrywające się plany

Odpowiedzi Redakcji
Ob. J. P. ŻYRARDÓW. Centrala Sku
pu Skór Surowych mieści się w Warsza
wie przy ul. Sierakowskiego 2-4, a w
Nasza rodaczka z Chicago, Loretta sprawie pozostałych informacji sami po
Zygowicz, championka wagi średniej rozumcie się z Centralą.
Ob. W. CAŁKA. Nie wykorzystamy.
w podnoszeniu ciężarów, pretenduje do
Ob. J. 2. SINTARZEWO. Przekazali
miana najsilniejszej kobiety świata.
Mimo młodego wieku już w te j chw ili mv do zbadania władzom kierowniczym
dokonała nielada wyczynu: podniosła PĆH.
STEWU. MALBORK. W sprawie «pa
120 kilogramów. Ńa zdjęciu mamy
możność ocenić pannę Lo w czasie po tentowania Waszego wynalazku zwróć
cie się do Urzędu Patentowego w War
kazu.

szawie, ul. Lwowska 15. Radzimy Wam
skierować swoją
pracę do Naczelnej
Organizacji Technicznej, która mogłaby
ewentualnie pomóc Wam w staraniach
o uzyskanie papieru i pozwolenia na
druk. Oczywiście tylko w wypadku, je
śliby uznała, że Wasza praca na to za
sługuje. Tam też możecie otrzymać po
Zwolenie na tłumaczenie podręczn^ów
z "dziedziny elektrotechniki i fotografii.
My na łamach naszego pisma broszury
Waszej nie możemy zamieścić. '
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— Posłuchaj, pomyślałem tylko...
Bigger zesztywniał ze strachu.
— No, dalej!
— Nie, myślę, że to nic. Ale jeżeli jesteś w
kłopotach...
Bigger wszedł o parę stopni w górę i zbliżył
się do niego.
— W jakich kłopotach? O czym ty mówisz?
— spytał zdyszanym szeptem.
— Ja... ja tylko myślałem, że jesteś dziś ta
k i nerwowy. Chciałbym ci pomóc, to wszystko.
Myślałem...
— Skąd ci to strzeliło do głowy?
Buddy wyciągnął ku niemu zwitek bankno
tów.
— Patrz, upuściłeś to — powiedział.
Bigger odskoczył, jak rażony piorunem. Się
gnął w kieszeń po pieniądze: nie było ich tam.
Chwycił zwitek od Buddego i wsunął szybko
w kieszeń.
— Czy ma widziała?
— Nie.
Spojrzał na Buddego w długim milczeniu
Wiedział, że chłopak marzy o tym, aby go do
puścić do spółki, aby obdarzył go zaufaniem —
ale nie teraz, na Boga! Mocno chwycił go za
ramię.

WAN

— Słuchaj, ani pary z ust — wziął jeden ban
knot i wsunął chłopcu do ręki — masz, kup so
bie coś, ale nikomu, rozumiesz, ni-ko-mu.
— Ach, dziękuję ci. Ja... ja... możesz być
pewny. Ale czy nie mogę ci pomóc?
— Nie, nie.
Buddy obejrzał się.
— Poczekaj — zawołał Bigger.
Buddy zawrócił i stał, patrząc mu w oczy
błyszczącymi, małymi oczkami. Bigger popa
trzał na niego przeciągle, z ciałem sprężonym
do skoku, jak u dzikiego zwierza. Ale nie, brat
go nie wyda. Bratu może wierzyć. U jął go za
ramię i ścisnął tak silnie, że mały jęknął.
— Nikomu, nikomu, rozumiesz?
— Nie, nie, na pewno.
— To wracaj.
Buddy poskoczył na górę. Bigger stał zamy
ślony w cieniu kla tki schodowej. Odrzucał od
siebie to, co poczuł, nie ze wstydem, ale z nie
cierpliwością. Przez chwilę -Buddy wzbudził
w nim to samo uczucie, co Mary, kiedy leża
ła na łóżku, a biała zjawa zbliżała się ku nie
mu, krocząc przez niebieskawe ciemności nocy.
Ale ten mnie nie zdradzi — pomyślał.
Zszedł ze schodów na ulicę. Zimno było, choć
śnieg przestał padać. Nieco się przejaśniło.

operacyjne dla podziemnej działalności
wywrotowej.
„Jeden z nich przewidywał taktykę na
Mjbliżsży okres czasu p© kapitulacji
Niemiec, drugi .— stanowił plan „strate
giczny“ na dalszą metę.
TRUDNO ZOSTAĆ SZARYM
CZŁOWIEKIEM
Błyskawiczna ofensywa radzieckiej ar
mii pokrzyżowała w znacznej mierze te
plany. Wielu z zamierzonych pociągnięć
hitlerowcy nie zdążyli już urzeczywist
nić, inne wykonali tylko częściowo.
Dziesiątki tysięcy Niemców zwerbowa
nych w szeregi nielegalnych organizacji
hitlerowskich, znalazło się na początku
okupacji w stanie zupełnej paniki i de
zorientacji. Wielu z nich me przyzwy
czaiło się jeszcze do swego nowego ob
licza. Wybitnemu hitlerowcowi, używa
jącemu wszystkich rozkoszy życia, nie
tak łatwo było przeobrazić się za jed
nym zamachem w zwykłego, niepozor
nego człowieka.
Hitlerowcy zamierzali zachować w, or
ganizacjach
podziemnych
wewnątrz
Niemiec 200 do 300 tysięcy najwyższych
członków swojej partii — ss-owców i
gestapowców. Zgodnie z zasadą decen
tralizacji utworzono szereg samodziel
nych i nie powiązanych między sobą taj
nych organizacji.
Jedną z pierwszych była organizacja
„Wehrwolf“ . O jej powstaniu rozgłosili
hitlerowcy na cały świat. Dnia 2 kwiet
nia 1945 r. radio niemieckie podało ko
munikat biura informacyjnego, że na te
rytorium okupowanym przez sprzymie
rzonych powstała organizacja podziem
na „Wehrwolf“ , która postawiła sobie za
zadanie „zabijać żołnierzy wojsk oku
pacyjnych, bez względu na ich narodo
wość, wiek, stan rodzinny i ich osobiste
zachowanie s!ę‘ .
Oświadczenie to miało widocznie na
celu odwrócenie uwagi do innych ugru
powań podziemnych.
(c. d. n.)

Fotoreporterowi udało się pochwycić ciekawy moment z meczu bokser
skiego między Murzynem Wallace S m it hem a Eddie Marotta. Oto po potęż
nym haku M a ro tty przeciwnik p o fru n ą ł, wykonując niezwykłe ewolucje powietrzne.
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Tony Zale-Zalewski traci tytuł
Po dramatyczne) walce przez techn. k. o.
Rocky Graziano wygrywa w 6 rundzie
CHICAGO, (Obsł. wl.). W obecności
20.000 widzów w Chicago został roze
grany mecz pięściarski o mistrzostwo
świata w wadze średniej, między obroń
cą tytułu, Polakiem amerykańskim —
Tony Zale-Zalewskim ‘ i Amerykaninem
włoskiego pochodzenia — Rocky Grazia
no. W ub. r. w dramatycznym meczu
żale walcząc ze złamaną ręką — znok
autował Graziano.
Graziano rozpoczął ‘ w pierwszej run
dzie furiacki wprost atak, ale doskonały
technicznie Żale kontruje i „rzuca“ prze
oiwnika na liny. Runda kończy się punk
tową przewagą mistrza świata. Graziano ma rozcięty luk brwiowy.
W drugiej rundzie obaj pięściarze wal
czą niezwykle zacięcie, atakując się
gwałtownie. Żale trochę zwalnia tempo

Milicja Węgierska — Milicja Polska
Zawody bokserskie i piłkarskie w stolicy
W nadchodzącą niedzielę, 20 bm. pu
bliczność stołeczna będzie miała moż
ność oglądać 2 piękne i niezwykle inte
resujące imprezy.
O godz. 12 na korcie centralnym WKS
„Legia“ na ringu bokserskim spotka się
bokserska reprezentacja policji w ęgier
skiej z polską reprezentacją >MO, a po
południu rozegrają mecz piłkarskie . re
prezentacje obu państw.
Szczególne zainteresowanie budzi spot
kanie pięściarskie, gdyż w zespole MO
zobaczymy najlepszych naszych pięścia
rzy, z mistrzami Polski Antkiewiczem i
Szymurą na czele.
Policja węgierska przysyła ekipę spor
tową w składzie 25 osób. Piłkarze przy
jeżdżają w następującym składzie: Szabo, Verseczl, Biro, Szamosi, Szala1, Elek;
Posa, Meszarow, Bercsz, Antoni, Juha
szą, Legradi, Havas 1 Toth. Zawodnicy
ci pełnią służbę w Policji Węgierskiej i
jednocześnie grają w klubach pierwszo
ligowych.
Bokserska reprezentacja składa się t
następujących pięściarzy:
w. musza — Robert Deak, w. kogucia

— Lajos Vitus (mistrz Węgier junio
rów), w. piórkowa — Laszło Varheggi

(mistrz Węgier juniorów), w. lekka —
Dezso Szabo (mistrz Węgier juniorów),
W. pólsrednia — Paweł Budai (reprezen
tant Węgier), w. średnia — T!bor Bau
(mislrz Węgier juniorów), w . półciężka
■
— Jan Simon (mistrz prowincji), w. cięż
ka — Jozsef R5vid.
Drużyna pwłkarsika MO będzie złożona
z zawodników WMKS Katowice, WMKS
„Partyzant“ (Kielce) oraz wzmocnią j4
3 jgracze „Legii: Skromny, Górski i Mor
darski. Reprezentacja bokserska będzie
wyglądała następująco:

przy końcu rundy, która kończy się re
misowo.
W trzeciej rundzie Żale zaczyna ata
kować i rozcina przeciwnikowi drugi luk
; brwiowy. Graziano stara się kontrować,
ale brak mu precyzji. Rundę wygrywa
! Żale.
W czwartej rundzie mistrz świata sy
stematycznie i pracowicie „obrabia“ Gra
ziano, którego żywiołowe kontrataki są
jednak b. niebezpieczne.
W piątej rundzie Żale zwalnia tempo.
Graziano próbuje atakować, ale otrzymu
je ciężki cios w żołądek.
Runda szósta jest dramatyczna. Żale
uderza lewym „sierpem“ , ale sam na
dziewa się na gwałtowną kontrę z pra
wej, która trafia go w podbródek. Żale,
mimo że uderzenie odczul b. mocno —i
trzyma się na nogach w dalszym ciągu.
Graziano wykorzystuje moment i nie
zmordowanie bije r»fiaml. Żale chwiele
się — ale nie pada.
Sędzia ringowy rozdziela przeciwni
ków, przerywa walkę i podnosi ramię
Graziano, ogłaszając go zwycięzcą spot
kania. Ostatnia runda trwała 2 minuty
10 sekund.
Wpływ kasowy z meczu wyniósł 450
tysięcy dolarów.

w. musza — Sowiński (MRS Gdańsk),
w. kogucia — Umiński (MKS Gdańsk),
w. piórkowa — Antkiewicz (MKS
Gdańsk), w. lekka — Skierka (MKS
Gdańsk),
w. półśrednia — Iwański
(MKS Gdańsk), w. półciężka — Szymu
ra („W arta“ ), w. ciężka — Pietrzak
(MKS Szczecin).
;— TTolałbym jednak mistrzu, abt
Oba spolkania, zarówno bokserskie
jak i piłkarskie — wzbudziły ogromne m i pan dalszych le kcji boksu udzieli
korespondencyjnie....
zainteresowanie.
rys. Jan Lenica.

Zbliżając się do narożnego baru, który był ca
łą noc otwarty, pomyślał, czy nie ma tam ko
go z bandy. Zdarzało się, że Jack albo G.H.
zapóźnili się na ulicy. Choć wiedział, że rozstał
się z nim i na zawsze, ciągnęło go do nich. Za
pragnął pokosztować wszystkiego na nowo, jak
rekonwalescent.
Zajrzał przez zamarzniętą szybę: tak, G.H.
tam siedział. Otworzył drzw i i wszedł. G.H.
siedział przy barze rozmawiając z kelnerem.
Bigger przysiadł się do nich, kupił dwie paczki
papierosów i podsunął jedną G.H., który spoj
rzał na niego ze zdziwieniem.
— Dla mnie? — spytał.
Bigger wydął wargi.
— Chyba.
G.H. otworzył pudełko.
— Jezu, marzyłem o tym . Powiedz, pracu
jesz?

— Yah.
— No i jak ci?
— Oh, doskonale — powiedział Bigger prze
bierając palcami. Drżał z podniecenia, pot ^wy
stąpił mu na czoło. Denerwował się i coś "wew
nątrz pchało go dalej po tej samej drodze. By
ło to, jak pragnienie, które w ykw ita ze krw i.
D rzw i otworzyły się i ukazał się Jack.
— Jak tam, Bigger?
Potrząsnął głową.
— I tak i tak — powiedział i zwrócił się do
kelnera — jeszcze jedną paczkę. To dla ciebie,
Jack.
— Jezu, kąpiesz się w złocie — zauważył
Jack patrząc na gruby zwitek dolarów.
— A gdzie Gus? — pytał Bigger dalej.
— Za chwilę tu będzie. Całą noc siedzieliśmy
u K lary.,
D rzw i znów się otworzyły. Bigger odwrócił
się i zobaczył Gusa, który zawahał się u progu.
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No, teraz już się nie bijcie — powiedział
Jack.
Bigger kupił nową paczkę papierosów i pod
sunął Gusowi, który chwycił ją i spojrzał zdu
miony.
‘ Chodź, nie wygłupiaj się — powiedział
Bigger — już wszystko zapomniane.
Gus podszedł powoli, potem otworzył pudeł
ko i zapalił papierosa.
Bigger oszalał — powiedział z nieśmia
łym uśmiechem.
Bigger wiedział, że Gus się cieszy ze zlikw i
dowania porachunków. Nie bał ich się już te
raz. Siedział trzymając nogi na swojej walizce
i patrzył wokoło ze spokojnym uśmiechem
— Daj dolara — powiedział Jack.
Bigger dał każdemu*po dolarze.
— Żebyście nie powiedzieli, że nic wam ni
gdy nie dałem — rzekł ze śmiechem.
— Bigger, jesteś szalony — roześmiał się ra
dośnie Gus.
No, trzeba iść. Nie może tu z nim i gadać. Za
m ówił jeszcze trzy butelki piwa i podniósł wa
lizkę.
— A ty nie pijesz? — spytał G. H.
— Nie, muszę już iść.
— Do zobaczenia.
— Tymczasem.
Skinął im ręką i wyskoczył na ulicę. Czuł
się dumny krocząc tak po śniegu. Otwarł usta,
zęby mu lśniły. Pierwszy to iz rozstał się z ni
mi bez dręczącego uczucia strachu. Kroczył dro
gą dziwną po dziwnej krainie i nerwowo pra
gnął odgadnąć, dokąd zajdzie. Doniósł walizkę
do rogu bloku czekając na autobus. Zasuną
wszy palce w kieszeń poczuł dolary. Zamiast
do Daltonów mógł jechać na kolej i opuścić
miasto.
(C . d. n .)

