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„STRZEŻCIE SIE TYPÓW Z WiN I WRN!
woła do swych byłych towarzyszy

wyraził wobec niego gotowość oddania
2.000 ludzi do dyspozycji organizacji
podziemnej. Mieli oni według wyrażenia
Galaja stanowić ramię zbrojne organiza
c ji i likwidować niewygodnych ludzi. Os
karżony uważa, że na tym ograniczyła
się jego praca jako kierownika V I okrę
gu WRN.
We wrześniu 1945 r.
Gałaj spotkał
Obarskiego, członka kierownictwa kra
jowego WRN i ten polecił mu zorgani
zować sieć. kolportażową — jak 6ię pó
Oskarżona nie umie dokładnie w yja źniej okazało, sieć kolportażową WiN.
CŁałaj przyjął to połecenie jaiko nakaz
śnić, skąd wziął się u niej komunikat
organizacyjny WRN i wykonał je w
PSL dla użytku wewnętrznego — figu
pełni.
rujący w aktach sądu.
Wraz z Obarsfcim Gałaj spotkał się
w Podkowie Leśnej z prezesem Obsza
ru centralnego «nganizacji WiiN, pseu donim Andrzej.
Oskarżony Gałaj zasadniczo przyzna
je się do winy. Mówi obszernie o swej
przynależności do PPS, do której wstą
Gałaj wciąga do aparatu kolportażo
pił w r. 1905, mając lał kilkanaście. Za wego WIN towarzyszkę, znaną- mu z
sanacji pozostał przy CKW PPS, nie PPS, urządza skład literatury WiiN przy
poszedł za Jaworowskim.
Po 1939 r. ul. Hożej. 68, w mieszkaniu towarzysza,
Wstąpi! do WRN, gdyż _ był _ zwią staruszka - bojowca 1905 r., który nie
zany osobiście z ludźmi, którzy je two zdaje sobie zupełnie sprawy z treści
rzyli i uważał ic h , za kontynuatorów roboty Galaja.
PPS.
Przez cały ten cfares Gałaj utrzymuje
Po wyzwoleniu stanął z. powrotem do kontakt z kierownikami WRN. A więc
pracy w telefonach warszawskich, gdzie przede wszystkim z Obarskim, którego
ostatnio pełnił funkcje zastępcy dyrek raz spotyka wchodzącego z rękopisami
tora. W kwietniu 1945 wstąpił do PPS do drukarni PSL przy ul. Hożej 48. Na
— do legalnej, prawdziwej PPS. Ale stępnie z Dzięgieiewskim, sekretarzem
to nie przeszkodziło mu w dalszym pro generalnym WRN, z którym spotyka się
wadzeniu roboty WRN. Polecono mu często przy wódce. W dzień 19 marca
kierownictwo V I obwodu WRN w War 1946 r., na św. Józefa, w mieszkaniu
szawie. Spełniając udzielone mu polece Dzięgielewskiego, odbyły się uroczysto
nie, oskarżony 9 lipca 1945 r. był na ści „imieninowe“ ,, w których wzięli uzebraniu konspiracyjnym przy ul. Do dział wszyscy kierownicy WRN. Gałaj
brej 2, gdzie pewien młody człowiek usiłuje przekonać Sąd, że te stosunki

Bolesław Gałaj, który z ramienia W iN i W R N
w k ra d ł się do Polskiej P artii S o cjalistycznej
Dnia 24 lipca rozpoczął się w W a r
szawie 'proces komórki kolportażowej i
wywiadowczej WiN i WRN w skład
których wchodzili m. in. Zofia Franio, Bo
¡esław Gałaj, Danuta Bańkowska, Jani naWarzycka’ Maria Wędrychowska, Sta
nisława Sieńko i Janina Sawicka. Cho
dzi o komendę obszaru centralnego
„W iN “ oraz kierowaną przez tę komen
dę „siatkę“ szpiegowską „Stocznia“ .
Materiały „Stoczni“ przekazywano za
granicę, m. in. za pośrednictwem osk,
Bańkowskiej oraz skazanych już w in
nych procesach Baczaka i Grocholskie go przedstawicielowi jednego z obcych
mocarstw w Polsce.
Wybitną rolę w systemie siatki szpic
gowskiej „Stoczni“ — odgrywała sieć
łączności obszaru centralnego „W iN “ .
W skład tej sieci wchodzili m. in. oskar
żeni
Na je j cze'e 6' ai-a Zofia Franio, która
utrzymywała kontakt z kierownikami
WiN, przekazywała mu pieniądze (m.
in. 2.300 dolarów, których pochodzenia
oskarżona nie chce ujawnić), oraz abie
rała za pośrednictwem swej sieci łącz
ności wiadomości, stanowiące tajemnice
państwowe i wojskowe, które przekazy
wała
przedstawicielom obcych mo
carstw.
Osk. Franio za swoje „usługi“ otrzy
mywała 8 tys. zł miesięcznie.

We wrześniu 1945 r. Gałaj skontakto
wai się w Warszawie z członkiem WRN
oraz tzw.: „Komitetu Porozutniewaw czego Organizacji Polski Podziemnej“ i
jednocześnie szefem wydziału prasowe
go obszaru central. WiN Adamem Obar
skim, który w kilka d n i' później zetknął
go z Rybickim, prezesem obszaru cen tralnego WiN. Podczas tego spotkania
Gaiaj otrzymał funkcje szefa kolporta żu obszaru centralnego WiN oraz skon
taktowany został z główną łączniczką
: kolporte-rką tego obszaru Danutą Bań
kowską pseud. „Duda“ . Od tego czasu
aktywnie pracował w kolportażu WiiN.
W czasie od grudnja 1945 r. do kw!e tnia 1946 r. otrzymał za pośrednictwem
Franio, Obarskiego oraz skarbniczki
„Hanki“ 50 tys. zł i 100 dolarów na ce
!e kolportażowe. W kwietniu Obarskl
wręczył mu 80 dolarów na ten sam cel.

Szp egowska droga
przez ambasady i Sztokholm
Danuta Bańkowska oskarżona jest ó
przynależenie do WiiN i pełnienie funk
c ji giównej łączniczki j kolporterki na
obszarze centralnym organizacji WiiN.

Bańkowska współpracowała ze skaza
nym już w głównym procesie szpiegiem
Baczakiem.
Materiały szpiegowskie były przekazy
wane przedstawicielom obcych mocarstw
w Polsce oraz placówce obcego wywla
du w Sztokholmie. Bańkowska za swo Gałajowi Bolesławowi akt oskarżenia ją pracę otrzymała od W N 60.000 zł
zarzuca udział w organizacji WiiN i kie niezależnie od wynagrodzenia, jakie orownictwo, tzw. V I okręgiem WRN w trzymywała za pracę szpiegowską.
Warszawie, organizacji stawiającej s o 
Stanisława Sieńko była główną łącz
bie za zadanie — przenikanie do ośrod niczką między okręgiem, białostockim, a
ków i part« robotniczych dla rozbijania komendą główną WiN. Materiały szpic
ich jedności, współdziałania i szerzenia gowskie, przewożone przez osk. Sień
wśród nich prapagandy antypaństwo
ko, były również przekazywane placów
wej, Na rozkaz WRN wstąpił on jeszcze
ce
wywiadu w Sztokholmie oraz przed (
w marcu 1945 d-o PPS. W lipcu 1946 r.
został przez kierownictwo W R N . j ele stawiciełom obcych mocarstw w Polsce.'
menty WRN-owskie wysunięty na stano Sieńko pobierała za swoją dz"ałalność 8 '
wieko przewodniczącego Stołecznej Ra tys. zł miesięcznie.
dy Komitetu Warszawskiego PPS dla
prowadzenia tam rozkładowej działalno
ści.
Gałaj utrzymywał
stałą łączność z
kierownictwem WRN, m. in. z Dzięgie o podobne przestępstwa oskarżone są
łewskiim, Wola niecką, Wilczyńskim, Mi również: Janina Warzycka, której „usłu
sierowskim, Konem, Sobolewskim i in gi“ oceniane były nasumę 6 tys. zł
nymi oraz z kierownictwem WiN, ni. n. i miesięcznie, Sawicka Janina (6 tys. zł
z Kwiec’ńskim, szefem obszaru central miesięcznie) i Wędrychowska Maria (18
nego WIN. Z kierownictwem tym oma tys. zl miesięczne). Charakterystyczne
wiał spiawę wciągnięcia w ramy WRN jest, że wśród zbrodniczych kontaktów
uzhrojonej gruipy terrorystycznej pn.: oskarżonych figurują również kontakty
„.Jeżyki“ w sile 2 tys. ludzi, która miaia z „kapelanem okręgu białostockiego
likwidować . członków legalnej PPS oraz W iN“ ks. Kotwiczeni. Bogatą przesz innych ugrupowań politycznych przeciw łość reprezentuje w gronie oskarżonych
nych polityce WRN.
osk. Sawicka, stary członek NSZ i łącz

Pod adki w PPS

Zbrodniczy „kaseton“
i jego dusza

niczka komendy giównej NSZ, przesła
na jako „wtyczka“ do pracy w m ilicji
PPS, w czasie okupacji, a po wyzwolę
niu przesiana przez NSZ do pracy w or
ganizacji WiN. Ona to zawdzięcza „ka
pelanowi“ ks. Kótwiczowi skontaktowa
nie z WiN-ern.

Oskarżona Franio
przyzna e się do winy
W pierwszym dniu rozprawy, po od
czytaniu aktu oskarżenia,
pierwsza
składa zeznania osik. Zofia Franio. Przy
znaje się, oma do winy, choć nie uważa
swej działalności za szpiegostwo. Po
odzyskaniu niepodległości oddawała usługi nielegalnym organizacjom, prze
kazując ludzi, m. ion. osk. Bańkowską.
Do WiN wsiąpila formalnie. Objęła
funkcję szefa łączności obszaru cen
tra'nago.
Oskarżona Franio twierdzi,
że nie
znała zupełnie
kierowniczki służby
szpiegowskiej Obszaru Centralnego Sos
newskiej. Dr. Franio przyznaje, że po
średniczyła też w przekazywaniu człon
kom WiN waluty polskiej i zagranicz nej. Otrzymywała ona 10.900 zł mie
sięcznie na cele organizacyjne.

hooverowski plan odbudowy Niemiec
Dla Polski natomiast nie ma pomocy
LONDYN, 24.7 (PAP), „Manchester
Guardian“ w korespondencji z Nowego
Jorku podaje, że prasa amerykańska
przyznaje otwarcie, że plan Marshalla
wiąże się ściśle z projektem Hocwera
odbudowy Niemiec Czynnik; decydujące
w Waszyngtonie zdecydowane są podnieść przemysł niemiecki na stosunkowo
wysoki poziom. Chwilowo plan ten znaj
duje_się w zawieszeniu z powodu prote
stu Francji.
Korespondent „Manchester Guandiam.“
podaje również, że w-Stanach Zjedno
czonych krążą pogłoski o prawdiapodob
nym rozszerzeniu doktryny Trumama
na Chiny. W związku z tym udiał się do
Chin general Wedemeyer, znamy ze swe
go przychylnego nastawienia do GzaogKai-Szeka.
WASZYNGTON, 24.7 (PAP). Depar
tament Stanu ogłosił komunikat stwier-

i drastyczne zarządzenia gospodarcze
oficjalnie zapowiadają m inistrowie angielscy

Przesunięcie terminu
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w spranie Zagłębia Ruhry
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Obniżenie stepy życiowej w Anglii
L O N D Y N , 24.7 (PAP). S ir Stafford i dać, celem uratow ania k ra ju przed ka
Cripps wygłosił przemówienie, w któ- | tastrofą.
ry m nie u kryw ał, że sytuacja gospo
„Jedynym w yjściem z sytuacji — po
darcza W ie lk ie j B rytan ii znajduje się wiedział Cripps — jest wzmożenie na
w obliczu poważnych trudności. M ó w  szego własnego w ysiłku i gotowość do
ca zapowiedział ograniczenie im portu, ofiar. Nasze kred yty dolarowe wyczer
co spowoduje zniżenie stopy życiowej. p ują się z alarm ującą szybkością.
Apelow ał on do A nglików , aby w y k a  Obecna sytuacja gospodarcza przedsta
zali zrozumienie dla zarządzeń, jakie w ia dla przyszłości naszej takie zna
rząd b ryty js ki będzie zmuszony w y- czenie, ja k położenie W ie lk ie j B ry 
tan ii przed in w azją w roku 1944. To
czy. się w a lk a o to, aby W ie lk a B ry 
tania zachowała swoją suwerenność
gospodarczą“1.
L O N D Y N , 23.7 (PAP). W ładze bry
tyjskie obawiają się możliwości powtó
rżenia się kryzysu węglowego z koń
cem bieżącego roku. W zw iązku z tym
LO N DYN, 24.7 (PAP). — Jak dono przygotowuje rząd Labour P a rty sze
szą, anglo-amerykańska konferencja reg drastycznych zarządzeń, zm ierza
jących do uregulowania zużycia w ę
w sprawie Zagłębia Ruhry, któ ra po
gla.
czątkowo m iała się rozpocząć w bież.
M inister pracy Isaacks zapowiedział
tygodniu, odbędzie się w nieco później wprowadzenie -z dniem 1 październi
szym term inie. F ran cja n ie w eźm ie u - ka br. przymusowych „wahadłowych“
działu w konferencji. M arsh all i B e- godzin pracy w przemyśle b ry ty j
skim. Rozporządzenie to ma na celu
v in m ieli zapewnić jednak m in. B i
przesunięcie godzin pracy w przem y
dault, iż rząd francuski będzie szczegó śle z przeciążonych zw ykle okresów
łowo inform ow any o przebiegu kon doby i w yrów nanie ilości zużytego wę-

Mówi Gaiaj agent WiN w szeregach PPS

Oznacza to przymusową pracę noc
ną dla kilku nastu m ilionów robotni
ków w ciągu najbliższej zimy. M in i
ster pracy podkreślił, że rząd będzie
stosował b. surowe k a ry wobec opor
nych, któ rzy naruszą przepisy o go
dzinach pracy w przemyśle.

d.zający, że program pomocy dła Polski
nie będzie zrealizowany,
WASZYNGTON 24,7 (PAP). Deiparta-ment Stanu podia! do wiadomości, że
desyzja w sprawie niewykonania progra
miu lpamocy dla Polski opera się na
sprawotzd0n;u pik. Roberta Harrisona,
który przed paru dniami powrócił z pod
, róży dl0 pofcy. Harrisom w swym spra^ wozdaniu stwierdził postęp w odbudo
wie przemysłu i rolnictwa w Polsce.
Podkreślił on w szczególności zadawałającą sytuację przemysłu polskiego
stwierdzając, że.przeimysł na Śląsku wy
kazuje kipiącą żywotność i jest najfoar
dziej aktywnym terenem przemysłowym
poza Stanami Zjednoczonymi..

sprawozdaniem szefa amerykańskiej mi
sji rolniczej płk. Harrisona. Sprawozda
nie to stwierdza, że Polska może się cr
bejść w 1947 -r bez pomocy amerykań
skiej w dziedzinie żywnościowej.

PARYŻ, 24.7 (PAP). Z kót dobrze po
informowanych donoszą, że Komitet
Współpracy przystąpił do obrad nad ro
lą Niemiec w pianie Marshalla. Już na
pierwszym posiedzeniu zarysowały się
poważne różnice zdań. Narady sprawie
tej poświęcone, mają charakter orienta
cyjny. Przedstawiciele Holandii, Luxemburgu i kilku innych mniejszych państw
wypowiedzieli się za odbudową przemy
słu nemiec kiego.
Podikreśllli oni- że zwiększenie ekspor
Sytuacja żywnościowa — poda! plik tu niemieckiego przyczyni się do stabili
Harrisom — jest lepsza, niż w innych zacji gospodarczej w Europie. Tezę tę
krajach, które amerykańska misja rol popierać będzie prawdopodobnie delegat
nicza zwiedziła. W konkluzji płk Har brytyjski. Inni delegaci z przedstawicie
risom dochodzi do wniosku, że Polsce lem Francji na czele wykazują wielką
potrzebny jest import ^ medykainentów, rezerwę w dyskusjach na temat przemy
zaopatrzenia dla ^ dzcec, i w pewnej s),u niemieckiego i pragną przyanać
mierze
zboża siewnego.
Niemcom przede wszystkim rolę dostaw
WASZYNGTON, 24.7 (PAP). Sekre- cy surowców,
tara stanu Marshall, przyjął na koniePARYŻ, 24.7 (PAP). Przedstawiciel
rencjii prasowej dziennikarzy i przedsta- Komitetu Współpracy Gospodarczej po
w ił im swoje stanowisko w sprawie aik—( wołanego do życia na konefennejj parytUalnych zagadnień amerykańskiej pali- ' skiej oświadczył w środę w Paryżu, że
tyki zagranicznej.
Komitet zwróci się do sojuszniczych gu
Zaprzeczył on pogłoskom,
w e d -, A m atorów w _ Niemczech z prośbą o
łuig
który ich
pomoc
pouorrowska ustaleme rozmiarów wklładu Niemiec o
dla Polski została cofnięta w wyru!- odbudowy Europy.
ku odmowy rządu polskiego wzięcia u
------------------------------- ■—------- działu w konferencji paryskiej. .Odpopowiadając na pytanie jednego z dzien
n ik a rz y — minister Marshall oświadczył,
że rząd Stanów Zjednoczonych powziął
to postanowienie po zapoznaniu się ze

Wymiana depesz .gratulacyjnych
z okazji francuskiego Święta Narodowego
Z okazji francuskiego Święta Narodowego dokonano w ym iany następują
cych depesz:
„Jego Ekscelencja Pan Vincent A u rio l, Prezydent R epubliki Francuskiej,
Paryż.
W dniu Św ięta Narodowego F ran cji przesyłam Panu, Panie Prezydencie,
w im ieniu własnym i narodu polskiego najserdeczniejsze życzenia. Korzy„ stam z okazji, by zapewnić naród fra n miski, że Polska gotowa jest zawsze
widzieć w tradycyjnej przyjaźni, łączącej ją z bohaterskim narodem fran 
cuskim, jeden z podstawowych elem entów trwałego pokoju i współpracy m ię
dzynarodowej.
( _ ) B O L E S Ł A W B IE R U T “
„Jego Ekscelencja Pan Bolesław B ieru t, Prezydent Rzeczypospolitej Pol
skiej, W arszawa.
Serdecznie wdzięczny Panu Prezydentow i za nadesłane m i w yrazy n aj
lepszych uczuć z okazji naszego św ięta narodowego, dziękuję za nie ser
decznie, przesyłając nawzajem w im ie n iu narodu
francuskiego i swoim
własnym gorące życzenia szczęścia oso bistego dla Waszej Ekscelencji oraz
pomyślności dla narodu polskiego.
Vincent A uriol"

U

z kierownikami WRN miały charakter
ściśle osobisty. „On lubi wódkę i ja też“
— mówi o swych spotkaniach ,z Dzięgielewskłm.
Następnie Gałaj twierdzi, że wiosną
1946 r. dokonała się . w nim wewnętrzna
przemiana. Ko'portując ulotki WiiN, po
równywał je z rzeczywistością i widział
ich kłamliwość.
Widział
ofiarność
i wytrwałość robotników,
pracują
cych
przy
odbudowie ’ Warszawy,
gdy tymczasem pisemka WIN mó- .
w iły o upadku gospodarczym kraju.
Gałaj twierdzi, że sam postanowił w
kwietniu ¡943 r. zerwać z robotą pod
ziemną i że później już uczciwie pra
cował w PPS
Pytania prokuratora i przewodniczą
cego Sądu ujawniają jednak, że jesżcze w lecie 1946 r. Gałaj nie tylko otrzymywał sam materiały WIN, lecz roz
dawał je nawet swym towarzyszom pra
cyGałaj obszernie omawia swoje obec
ne stanowisko do polityki WRN. WRN
— oświadcza— połączyło się z endecją.
Przywódcy WRN powinni byli naprowa
dzić endecję na drogę demokracji, sta
ło się jednak odwrotnie: WRN poszło na
drogę reakcji. W rezultacie członkowie
WRN, którzy uważali, że walczą z hit
leryzmem, -po przeczytaniu pism WRNowskich dochodzili do przekonania, że
WRN rozumie wolność i demokrację zu
pełnie inaczej, niż prawdziwi socjaliści.
Przykładem tego jest — zdaniem oskar
żonego — poseł Żuławski, który był
filarem WRN,, a który wylądował w
PSL.

„Ostrzeg?iK PPS“
Po zakończeniu zeznań i po pytaniach
prokuratora i obrońców Gałaj zwraca
się do przewodniczącego Sądu z prośbą
0 zezwolenie na .złożenie oświadczenia.

„Chcę ostrzec — fi]ówi —
PPS przed typami z WRN i WiN.
Wiem, że jest ich tam jeszcze
sporo. Wiem, że WRN stara się
dostać do szeregów i do instan
cji PPS, aby siać tam rozkład
1 prowadzić WiN-owcką robotę.
Te typy z WRN mogą bardzo
zaszkodzić partii. Jeśli partia
nie zrobi w porę czystki, będzie
miała niepotrzebne kłopoty. Par
tia musi wykryć i usunąć ze
swych szeregów ludzi, którzy
działają na jej szkodę“.
ŁĄCZNICZKA WiN NIE WIERZY
W MORDERSTWA POLITYCZNE
Następnie zeznaje osk. Danuta Bań
kowska, która przyznaje się zasadniczo
do winy, zaprzeczając jednak, jakoby
świadomie pracowała w wywiadzie, Zaję
cie jej polegaio ostatnio na przepisywa
niu materiału wywiadowczego ukazują
cego-się w stałych biuletynach nielegal
nych w rubrykach: „Życie partii politycz
nych“ , „Życie gospodarcze“ i „Bezpie
czeństwo“ , Sąd odczytuje niektóre frag
menty z tych biuletynów ponieważ osk.
utrzymuje, że nie zdawała sobie sprawy
z charakteru swojej pracy. Tymczasem,
instrukcje zawierały tak szczegółowe in
formacje, jak np. dokładne rysopisy kie
równików prowincjonalnych oddziałów
władz bezpieczeństwa itp.
Prokurator: — Po co w biuletynach
tych podawahe były aż takie szczegóły?
Oskarżona: — Nie wiem.
Prokurator: — Czy oskarżona nie sły
sząła nigdy o morderstwach politycz
nych?
Oskarżona: — Słyszałam, ale nie wie
rzyłąm w nie.
_Zeznania
Bańkowskiej
pierwszy dzień rozprawy.

Wymiana towarowa polsko-czechosłowacka
w «kresie od stycznia do maja 1947 r.

W ym iana towarowa między Polską ła s ó l-i inne tow ary w mniejszych
a Czechosłowacją w okresie od stycz ilościach.
n ia do m aja 1947 r. kształtow ała się na
stępująco: przyw ieźliśm y różnych to
w aró w na łączną sumę 173.825.000 zl,
eksportowaliśmy zaś do Czechosłowa
cji za- kw otę 169.320.000 zl. Przewaga
przywozu nad wywozem wyniosła za
ledwie 4 m iliony złotych.
W sobotę, 26 lipca br. o
G łów nym artykułem importowanym
były
ziemhiaki-sadzeniaki,
których
godz. 10 rano w lokalu Ko
przywieziono na kw otę
przeszło 58
mitetu
Stołecznego
PPS
milionów złotych oraz maszyny — za
około 57 milionów złotych.
(Mokotowska 24) odbędzie
Ponadto z Czechosłowacji sprowa
się zebranie kierowniczego
dziliśmy kaplinu, gliny, kw arcytu, gra
fitu itp., w ilości około 3 tysięcy ton,
Aktywu Warszawy PPR i
następnie magnezyt i cegłę magne
PPS. W zebraniu wezmą
zytową i inne.
Z Polski eksportowaliśmy przede
udział z ramienia CKW PPS
wszystkim prąd elektryczny wartości
tow. Ćwik, z ramienia KC
87 i pół miliona złotych oraz węgiel
PPR tow. Jędrychowski.
za kwotę 64 i pół m iliona złotych
Dalszym artykułem eksportowym by-1

Zebranie
Warszawskiego Aktywu
PPR i PPS
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Świat
w ciągu doby
Kolej iio lewicę
socjalistyczną
W alk a polityczna, tak ja k każ
da w alka, ma swoje nieubłagane
praw a, swoją w ew nętrzną logikę.
Do takich p raw należy zasada:
trzeba naprzód podzielić siły n ie
przyjaciela, by potem bić je z
osobna. Reakcja francuska bardzo
skrupulatnie przestrzega tego p ra 
w idła. Rozbić jedność klasy robot
niczej, w bić k lin m iędzy socjali
stów i komunistów, doprowadzić
do usunięcia komunistów z rzą 
du — to był pierwszy etap. Ten
etap uznano widać za zakończony.
Nadszedł czas, by spróbować w yko
nania drugiej części program u.
Pierw szy „puścił farb ę“ — ja k
się to m ów i — reakcyjn y dzien
n ik ,,1‘A u ro re“ (oficjalnie: organ
p a rtii radykaln ej). Jais wiadomo,
polityka rządu K am adier spotyka
się często z k ry ty k ą lewego skrzy
dła p a rtii i
dołów p artyjnych.
,,1‘A u ro re“ wyciąga z tego w nio
sek: „ j e Sl i
s o c j a l iś c i
n ie
s ą w z g o d z ie n ie c h s ię P O 
D Z IE L Ą " . Ten podział m a w myśl
życzeń cytowanego dziennika do
prowadzić do powstania dwóch
fra k c ji
„socjalistów
prorządow ych“ i „socjalistów opozycyj
nych“. W praktyce oznacza to usu
nięcie wszystkich „niewygodnych“
socjalistów z rządu, pozbawienie
p a rtii socjalistycznej
wszelkiego
w p ływ u i znaczenia, dalszy krok
na drodze do niepodzielnych, n i
czym nieskrępowanych
rządów
reakcyjnej ko alicji.
D ziennikow i „ rA u ro re “ sekun
duje organ chrześcijańskich demo
krató w „VAube“. Spraw a zaczyna
w ięc dojrzewać do swego logicz
nego rozwiązania. Po komunistach
nadchodzi kolej na lewicowych
socjalistów, potem, gdyby te plany
zrealizowano — nadeszłaby kolej
na
wszystkie
dem okratyczne
elementy z p a rtii centrowych, a
wówczas byłaby o tw a rta droga
do celu: do dyktatorskiej w ładzy
n ajbardziej reakcyjnych kół w ie l
kiego kapitału.
M a rację komunistyczna „ H u 
m anité“ gdy w zw iązku z tym za
rysowującym się now ym m anew 
rem reakcji przypom ina słowa w y
powiedziane w m a ju br. po usu
nięciu m in istró w komunistycznych
z rządu: „ G D Y B Y S O C J A L IŚ C I
I K O M U N IŚ C I W D A W N Y M G A
B IN E C IE P O Z O S T A W A L I Z A W 
SZE W Z G O D Z IE , K IE R O W N I
CTW O P O Z O S T A Ł O B Y W IC H
R Ę K U . O B E C N IE
S O C J A L IŚ C I
Ś C IĄ G A J Ą N A S IE B IE R Y Z Y 
KO, ŻE B Ę D Ą P R Z Y N IE J E D N E J
O K A ZJI
TRAKTO W ANI
JA K
W IĘ Ź N IO W IE R E A K C J I“. Obec
nie ja k widać ci w ięźniow ie prze
stają być wygodni. Spełnili ju ż
swoją rolę. Mogą odejść. D ła za
ham owania tego procesu jest ty l
ko jeden środek zapobiegawczy.
Na im ię mu: jedność sil dem okra
tycznych, jedność klasy robotni
czej. Socjaliści francuscy będą
m ieli okazję przekonać się, że le
ży to nie tylko w interesie demo
kra c ji i w interesie F ran cji, ale
również w interesie ich w łasnej
p artii.

Ha Jawie i Sumatrze toczą się ciężkie walki
Robotnicy holenderscy rozpoczęli strajki
domagając się przerwania wojny w Indonezji
MOSKWA. 24.7. (PAP). — Ageficja
TASS donosi z Hagi: Zgodnie z doniesie
niami prasy holenderskiej, na Jawie i Su
matrze toczą się na wszystkich fron tach ciężkie walki między wojskami ho
ienderskimi a indonezyjskimi oddziałami republikańskimi.
W ciągu pierwszych dni armia holen
derska używając ciężkich czołgów ame
rykańskfen oraz samolotów brytyjskich
i amerykańskich posunęła się na niektó
rych odcinkach w głąb terytorium Repu
Miki Indonezyjskiej.
Według doniesień radia w Jogjakar
ta, oddziały indonezyjskie przeszły
do
kontrataku na odcinku Samarang, odbie
rając Holendrom klika wiosek i małe mia
steczko na południe od Samarang.
WASZYNGTON, 24.7. (Obsl. wł.). omawiając kwestię działań -wojennych w
Indonezji Marshall stwierdził na kon ferenc}i prasowej, że Holendrzy dyspo
miją pewną ilością uzbrojenia angiel skiego. Uzbrojenie
to stanowią:
54
bombowce, 64 myśliwce, oraz kilkaset
armat małego kalibru i karabinów ma
szynowych.
LONDYN, 24.7. (PAP). — Komunikat
indonezyjski podaje iż siły republikań sicie z powrotem zajęły Lawang, po Ma
iarag największe miasto we wschodn.ej
Jawie.
Oddziały republikańskie stawiają Ho
lendrom zaciekły opór.
Ze źródeł holenderskich donoszą o m
jęciu portu Cheribon, ważnego ośrodka
produkcji kawy i trzciny cukrowej na
północnym wybrzeżu Jawy.
MOSKWA, 24.7. (PAP). — Agencja
TASS donosi z Hagi: Wielkie tłumy z.bie
rają się w różnych dzielnicach
Hagi,
protestując przeciwko wojnie w Indo
nezji.
Premier Louis Beel złożył w parlamen
cie oświadczenie w sprawie decyzji rzą
du rozpoczęcia działań wojennych prze
ciwko Republice Indonezyjskiej, powta .
rzają-c
wszystkie
cekarżenia
w y
suwane
przeciwko
Republice
In
donezyjskiej
w
dniu,
w
którym

wojska holenderskie rozpoczęły atak.
W parlamencie rozpoczęła się burzli
wa debata. Grupa deputowananych komu
nistycznych, jak również pewni człon kowie Partii Pracy, skrytykowali ostro
posunięcia rządu w Indonezji. Dziennik
„De Yaarheid“ donosi, że robotnicy

Wymiana not między USA i ZSRR
w sprawie traKtatu poiofowego z Japonie
MOSKWA, 24.7 (PAP). Agencja Tass
donosi, że w dniu 11 lipca ambasador
Stanów Zjednoczonych w ZSRR Smith
wręczył ministrowi Mołotowowi notę,
zawiadamiającą, że rząd Stanów Zjedno
czonych zamierza w dniu 19 sierpnia br.
zwołać konferencję 11 państw w celu
opracowania traktatu pokojowego z Ja
ponią i w związku z tym prosi, by rząd
radziecki wypowiedział się w tej kwe
stii. Rząd Stanów Zjednoczonych jedno
cześnie przystąpił do wymiany poglą
dów z 9 pozostałymi członkami komisji
do spraw Dalekiego Wschodu.

W dniu 22 lipca rząd radziecki prze
siał rządowi Stanów Zjednoczonych
odpowiedź w której stwierdza,, że rząd
Stanów Zjednoczonych rozpoczął przy
gotowana do konferencji dla opracowa
nia traktatu pokojowego z Japonią, na
podstawie jednostronnej decyzji 1 bez
naradzenia się z rządami Związku Radz'eckego, Chin lub Wielkiej Brytanii.
Jednakże, jak wiadomo 4 mocarstwa —
Stany Zjednoczone, Związek Radziecki,
Chiny i Wielka Brytania osiągnęły zwy
cięstwo nad Japonią i już w czasie
wojny z tym państwem doszły do poro
zumienia zarówno w kwestiach prowa
W związku z powyższym, rząd ra
dzenia wojny, jak i w kwestiach powo
dziecki uważa za konieczne, aby kwejennej pracy pokojowej.
st.ą zwołania konferencji w celu opra
Wystarczy wymienić deklarację kań cowania traktatu pokojowego z Japonią
ską, decyzję konferencji jałtańskiej i de rozpatrzyła uprzednio Rada Ministrów
klarację poczdamską. Poza tym po za Spraw _Zagranicznych, złożona z przed.kończeniu w ojny z Jaiponią, Stany Zjed stawicie!! 4 mocarstw.

Policja kontroluje życie urzędników
Jawny terror stosowany wobec Murzynów
W A S Z Y N G T O N , 24.7 (PAP). — K o n 
gres U S A nadal prześladuje elementy
postępowe. Izb a R eprezentantów za
aprobowała w czoraj przedłożony przez
republikanów p ro je k t ustawy, p rzew i
dujący ustanowienie k o n tro li p o lic y j
nej nad życiem i działalnością 2,5 m ilio
na urzędników państw ow ych w USA .
P ro je k t ustaw y p rzew idu je u tw o rze
nie stałej kom isji, upoważnionej do
zw olnienia każdego urzędnika pań
stwowego, uznanego za „nielojalnego“ .
W rezultacie lik w id a c ji wszelkiego
p ra w a apelacji od uchw ał ko m isji, ten
p ro je k t ustaw y posuwa się dalej an i
żeli niedaw ne rozporządzenie T ru m a na, żądające zbadania „lojalności“.
P ro je k t ustaw y w ym aga zdjęcia od
cisków palców wszystkich pragnących
w stąpić do służby państw ow ej i prze

prow adzenia dochodzenia na podsta
w ie „danych“ uzyskanych od federal
nego b iu ra śledczego organów w yw ia
dowczych a rm ii i flo ty i tzw . kom isji
Izb y R eprezentantów dla badania dzia
łalności antyam erykańskiej.
W szczególności urzędnicy mogą być
zw aln ian i za przynależność do p a rtii
kom unistycznej lub „sympatyzowanie
z n ią ‘‘ ja k rów nież za przynależność
do innych organizacji
określanych
przez m in istra spraw iedliwości jako
„to talita rn e“ i „destrukcyjne“.
Podczas dyskusji przeciwko tem u
p ro jekto w i w ypow iedzieli się: członek
am erykańskiej p a rtii robotniczej M a r cantońio (ze stanu N e w -Y o rk ), demo| krac i K efover (stan Tennesy), H o lly
| fie ld (ze stanu K a lifo rn ia ) i inni.

Festiwalu Młodzieży Demokratycznej w Pradze
Dotychczas przybyli przedstawiciele 53 narodów
PRAGA, 24.7. (PAP). — W przeddzień I którym wzięli udział tancerze bułgar Międzynarodowego Festiwalu Miodzie- skiej delegacji młodzieżowej, chór In ży, który będzie otwarty oficjalnie w | dyjski • słynny śpiewak murzyński Paul
dniu 25 iipca — Praga przybrała od- , Robeson. W dniu 22 lipca rozpoczęły się
świętny wygląd. Do Pragi zjechało już pokazy narodowych tańców i przegląd
przeszło 4 tysiące uczestników fcesti - : filmów, jakie będą wyświetlone w czawalu. Delegacje uczestników festiwalu sie festiwalu. Rząd czechosłowacki ota
złożyły wieniec przed pomnikiem ofiar cza opieką organizatorów i uczestników
wojny 19l4 i 1939 roku. W parku przy festiwalu.
klubie „Sokola“ odbył się koncert,
w
Prasa czeska donosi o przeszkodach,
stawianych przez niektóre rządy dele gatoirn, wyjeżdżającym
na festiwal
Rząd irański odmówił wydania paszpor
tów delegatom. Egipska policja pohtycz
o nacjona izacji transportu na aresztowała delegatów na lotnisku
tuż przed odlotem.
„Rude Pravo“ pisze: „Młodzież bra
LO N DYN, 24.7 (PAP). Po 24-godzin- zylijska jest gotowa do wyjazdu do Pra
nych nieprzerwanych debatach Izba gi. Jednakże ostatnie posunięcia _poli Gmin zatwierdziła w czwartek rano tyczne w Brazylii uniemożliwiły jej u. rządowy projekt ustawy o nacjonali dział w festiwalu. Panuje przekonanie,
zacji transportu, odrzucając, wbrew zde że organizatorom tej w izyty grozi uwię
cydowanemu sprzeciwowi konserwaty zienie. Festiwal będzie dowodem jedno
stów, poprawki wniesione do tej usta ści i solidarności młodzieży demokra
wy poprzednio przez Izbę Lordów, tycznej. która zabrała się jeszcze raz w
które miały na celu osłabienie kon celu zademonstrowania swego postano
wienia prowadzenia walk: o trw ały po troli państwa nad transportem.
kój i demokrację".
PRAGA, 24.7. (PAP). — Rząd h o 
lenderski wniósi w tych dniach, protest
przyjęcia Albanii do O N Z przeciwko wyświetlaniu w ramach Fe stiwalu Młodzieży Demokratycznej w
NO W Y JORK, 24.7 (PAP). W środę Pradze — filmu pt.: „Indonezja woła“ .
rozpatrywana była w dalszym ciągu
Prasa czeska stwierdza, że rząd ho prośba Albanii o przyjęcie jej do ONZ. ienderskt pragnie w ten sposób uniemoż
W toku burzliwej dyskusji przed Uwić przedstawicielom młodzieży całe stawiciel Związku Radzieckiego Kras- go świata zapoznanie się z tragedią ln
silnikow oskarżył pewne delegacje, donezyjczyków, walczących o swą wol
których nie wymienił, o wysuwanie ność.
Według ostatnich wiadomości,
bezpodstawnych
zarzutów
przeciwko film ten pomimo protestu będzie w y Albanii oraz podkreślił, iż W. Bryta świetlany.
nia usiłuje podporządkować sobie Al- ! PRAGA, 24.7. (PAP). - Na $ w ia to banię i przekształcić ją w , źródło p o -. wy Festiwal Młodzieży do Pragi przybyła w tych dolach dalsza
kaźnych znaków“.

w Anglii

Sprawa

Indonezyjczycy stoją na stanowisku,
że należy zaprzestać działań wojen
nych a trudno jest zrozumieć, dlacze
go Holendrzy nie chcieli poddać sporu
arbitrażowi. Rada Bezpieczeństwa po
winna zająć się sprawą Indonezji.
K onflikt musi być zlikwidowany, po
nieważ, jeśli rozszerzy się on jeszcze
bardziej, konsekwencje dadzą się od
czuć w całej Azji.
„New York Herald Tribune“ stwier
dza, że główna odpowiedzialność za
wojnę spada na Holendrów. Dziennik
też Wzywa do zlikwidowania sporu za
pośrednictwem
Narodów
Zjednoczo
nych.
L O N D Y N , 24.7 (PAP). B. premier
Indonezji dr Sutań Sjarir, znajdują
cy się w Kalkucie, zwrócił się z ape
lem o utworzenie międzynarodowej
brygady na wzór brygady, która w al
W najbliższym czasie p ro je k t ustawy
czyła w Hiszpanii. B. prem ier zamie
zostanie ro zp atryw an y przez senat.
W ASZYNG TO N, 24.7 (Obsł. wł.). — rza udać się do Australii, W ielkiej
Przedstawiciel p artii
republikańskiej Brytanii i Stanów. Zjednoczonych, aby
opinii
publicznej
tych
K a rl Mundt przedłożył dziś w Kongre przedstawić
sie projekt ustawy zmuszającej do re  krajów sytuację w Indonezji.
jestrowania się wszystkich członków
p artii komunistycznej i grup „kiero
wanych, kontrolowanych
lub będą
cych pod panowaniem komunistów“
jako zagranicznych agentów.
Dzienniki, periodyki, broszury lub
propagandowy m ateriał polityczny tych
PAR YŻ, 24.7 (PAP). Rząd francuski
grup będą musiały nosić napisy: „opu na środowym posiedzeniu rozpatrywał
blikowane zgodnie z prawem doty sprawę dalszego losu 4.500 nielegal
czącym działalności agentów zagra nych imigrantów żydowskich, którzy
nicznych“.
po przychwyceniu ich statku przez
N O W Y JO R K , 24.7 (Obsł. w ł.). — okręty brytyjskie u wybrzeży Pale
Wiadomo, że podatek wyborczy w styny, wracają obecnie do Francji.
USA
faktycznie
pozbawia
miliony W toku dyskusji y^yłoniły się różnice
ubogich Murzynów i białych w w ie poglądów odnośnie stanowiska, jakie
lu stanach południowych prawa gło Francja zająć ma w tej sprawie. W ie
sowania i że wielu innych M urzy lu ministrów, m. in. minister spraw
nów nie może brać udziału w głoso wewnętrznych Depreux, minister tran 
waniu z powodu jawnego terroru. sportu Moch oraz b. premier Blum
Zgromadzenie ustawodawcze stanu byli zdania, że Francja nie powinna
Południowa Karolina zmieniło w ro czynić żadnych przeszkód imigrantom
ku ubiegłym wszystkie ustawy, doty żydowskim, którzy pragną wyjechać
czące wyborów pierwiastkowych.
z Francji do Palestyny.
Manew r ten ma na celu ustanowie
Ostatecznie zapadła kompromisowa
nie zasady, że partia polityczna nie
decyzja, w myśl której, powracający
posiada „statutu prawnego“ i dlatego
Żydzi
będą
mogli
wylądować
we
może ogłosić się „prywatnym klubem
Francji o ile tego zechcą, jednakże
wyborczym". O ficjalni przedstawiciele
władze francuskie n ią będą ich do tego
p artii demokratycznej ogłosili po tym zmuszały.
swoją partię jako „klub pryw atny“
W kołach paryskich zwracają uwai powzięli uchwałę, że żaden M u 
rzyn nie może wziąć udziału, lub gło
sować w wyborach pierwiastkowych,
na których wybiera się kandydatów
partyjnych
Prasa donosi z Charlestona, że sę
dzia sądu okręgowego Whareeng po
LONDYN 24.7. (SAP). — Minister Be
w ziął decyzję, głoszącą, że obecnie
partia demokratyczna „pełni funkcje vin oświadczył w pisemnej odpowiedzi
że „utrzymanie - we społeczne“ i dlatego nie może być do Izby Gmi-n,
zależy
klubem prywatnym i ograniczać p ra wnętrznego porządku w Grecji
wa członkowstwa tylko do białych. od rządu greckiego“ , oraz dodał, że
rządu
Twierdzą, że oficjalni działacze p ar „rząd brytyjski zwrócił uwagę
tii demokratycznej zwrócą się z zaża greckiego na możliwie jak najszybszą
segregację aresztowanych, ze wzglę
leniem do sądu najwyższego USA.

Jak wygląda „demokracja“ amerykańska

Dziś oficjalne otwarcie

Zatwierdzenie us awy

wielu fabryk w Hadze i innych miastach I Jednocześnie Izba odrzuciła
wnioski
rozpoczęli w czwartek strajk, domaga- wysunięte przez partśę komunistyczną
jąc się przerwania wojny w Indonezji, j przeciwstawiające się akcji wojskowej
HAGA, 24.7. (SAP). — 79 glosami j rozpoczętej przez
rząd i domaga ;ące
przeciwko 9 na ogólną liczbę 100 członj sję natychmiastowego zaprzestania dzia
ków parlament holenderski akceptował lań wojennych.
politykę rządu w Indonezji.
NOWY JORK, 24.7. (SAP). — Liga
Hinduska w Ameryce wysłała depeszę
w środę do Partdil Nehru, domagając
się, aby rząd Indii skierował sprawę In
donezji na forum ONZ.
LONDYN, 24.7. (SAP), r - Kornenta •
tor radiostacji Moskwa, Czerniawski, w
I noczone, Wielka Hryta-nila oraz Chiny audycji oświadczył, że „bezpośrednia :n
Zjednoczonych w
ustaliły w grudniu 1945 r. w Moskwie, terwencja Stanów
że wszystkie 4 mocarstwa będą uczest kwestię Indonezji zachęciła rząd holen
niczyły w Radlzie Sojuszniczej dla Japo derski do posłużenia się taktyką prze nii i że komisja do spraw Dalekiego mocy“ .
Czerniawski stwierdza, że ofensywa
Wschodu w Waszyngtonie będzie podej
mowała decyzję z udziałem przedstawi została rozpoczęta w chwili, kiedy t o 
cieli 4 mocarstw, uznając w ten sposób czyły się pertraktacje i bez oficjalnego
specjalne interesy tych państw w za wypowiedzenia wojny. „Świat cały z o 
gadnieniach powojennej sytuacji w Ja stał postawiony wobec faktu dokonane
go — na Wschodzie rozgorzała w oj ponii.
*
na, prowadzona w interesie monopol Ze względu na powyższe okoliczno stów kolonialnych“ .
ści, rząd radziecki nie może zgodzić się
NANKIN, 24.7. (SAP) — Chiny o f i 
na zwołanie konferencji dla opracowania cjalnie zaofiarowały swe pośrednictwo
traktatu pokojowego z Japonią, w spra
w konflikcie indonezyjskim.
wie której rząd Stanów Zjednoczonych,
SYDNEY, 24.7. (Obsl. wł.). — Z w ią 
powziął jednostronną decyzję bez odby
zek zawodowy górników i robotników
cia wstępnych narad z rządami Związ
okrętowych uchwali! poprzeć akcję roz
ku Radzieckiego, Chin i Wlelk!ej Bry poczętą przez Związek Zawodowy ro •
tanii. specjalnie ze względu na fakt, Iż
botników w dokach, mającą na celu
Rada Ministrów Spraw Zagranicznych,
poparcie Indonezyjczyków, tak długo,
utworzona z tnic^hływy Stanów Zjedno
dopóki nie ustaną działania wojenne.
cżonych, została powołana do życia w ła
NO W Y JORK, 24.7 (PAP). Dziennik
śnie w celu wykonania przygotowaw
czej pracy dla traktatów pokojowych i „New York Times“ omawiając sy
dlatego nie może być pamirręta przy tuację w Indonezji stwierdza, że Ho
przygotowaniu traktatu pokojowego z lendrzy pragną uzyskać siłą to, czego
nie mogli osiągnąć drogą rokowań
Japonią.

miodzieży ze Związku
Radzieckiego,
składająca się z 20 Rosjan, 36 M o n g o 
łów i 32 Koreańczyków.
Dotychczas
przybyli do Pragi przedstawiciele 53 na
rodów. Oprócz młodzieży ze wszystkich
krajów Europy, Stanów Zjednoczonych,
wszystkich dominiów brytyjskich, Indii
i - większości państw północnej A fryki,
można też zauważyć egzotyczne twarze
z Jamajki Madagaskaru, północnej Ro
dezji, TanganiKi, Indonezji,
Bu-rmy i
Chin.
PRAGA, 24.7. (PAP). — W ramach
Światowego Festiwalu
Młodzieży
w
Pradze otwarta zostanie w dniu 27 hm.
wystawa pracującej młodzieży całego
świata. W wystawie tej bierze również
udział młodzież polska.

z okazji Sw>ęta Odrodzenia
Z okazji Św ięta Odrodzenia
ki
w płyn ęły dalsze depesze:
Do Prezydenta Rzeczypospolitej Pol
skiej Bolesława B ieru ta — od Ism eta
Inonu, Prezydenta R epu b liki Turec
kie j.
Do prezesa ra d y m inistrów J. C y
rankiew icza <— od Georga D im itro w a,
prezesa rady m in istró w Ludow ej R e
p u b lik i B u łgarii oraz od M arszałka
Josipa Broz Tito, prezesa rady m in i
strów Federacyjnej L ud o w ej R epubliki
Jugosławii.
Do m in istra spraw zagranicznych
Z yg m u nta Modzelewskiego — od R u 
dolfa Llopis, prezesa rad y m inistrów
i m in istra spraw zagranicznych Re
p u b lik i Hiszpańskiej, od V. M . Romana
m in istra spraw zagranicznych Repu
b lik i Nicaragua oraz od J. Antonio
Quirosa, m in istra spraw zagranicz
nych R epu b liki E l Salvador.

Wiceprezydent
Zgr. Narodowego B ułgarii
o st osunkach
między naszymi krajami
M O S K W A , 24.7 (PAP). — Szef buł
garskiej delegacji parlam en tarnej, w i
ceprezydent Zgrom adzenia Narodowe
go B u łg a rii R ajko D am ianów w roz
m ow ie z korespondentem P A P oświad
czył:
„Porozum ienie ku ltu ra ln e i handlo
w e m iędzy Polską a B u łgarią posiada
doniosłe znaczenie dla obu naszych
k rajó w . Przed w o jn ą stosunki między
naszymi narodam i n ie b yły oparte o
zdrowe podstawy. N ie znaliśm y się zu
pełnie. W B u łgarii niew iele wiedziano
o Polsce, w Polsce p raw ie nic nie W ie
dziano o B ułgarii. K o n w encja k u ltu 
ra ln a i um owa handlow a przyczynią
się n ie w ą tp liw ie do u trw alen ia i roz
w oju napraw dę bratnich i przyjaznych
stosunków“.

Anglia ustępuje USA
szkolenie armii Eg ptu
K A IR , 24.7 (Obsł. w ł.). M isja wojsko
w a U S A , któ re j towarzyszą oficerowie
egipscy i któ ra odbywa obecnie staż
zagraniczny, będzie w najkrótszym cza
sie proszona o zreorganizowanie arm:
egipskiej w edług najnowszych zasad
M in iste r obrony narodow ej przed
staw i ten plan na najbliższej Radzie
M inistrów . Zgodnie bowiem z dotych.
czasowym tra kta te m p rzyja źn i anglo.
egipskiej, jedynie m isja W ie lk ie j B ry 
tan ii m a praw o szkolenia a rm ii egip
skiej.

U szpania prz lulkiem
dla ąuislingow ców
LO N D YN , 24,7 (PAP). Agencja Reu
tera donosi, że norwescy kolaboracjo,
niści, którzy uciekli na pokładzie jach
tu „Solbris", przybyli do portu Vigt
w Hiszpanii. Przypuszcza się, że jach’
„Solbris“ ruszy wkrótce w dalszj
drogę do Am eryki Południowej.

Sprawa nielegalnych imigrantów żydowskich
na posiedzeniu rządu francuskiego
gę, iż decyzja rządu niezgodna jes<
z zapewnieniem, jakiego udzielił u
marcu roku ub. minister Bidault mi
tiistrowi Be vino wi, iż władze fran
cuskie nie pozwolą na nielegalną im i
grację Żydów z Francji do Palestyny
W kołach tych podkreśla się, lż de
cyzja gabinetu francuskiego może spo
wodować pewne trudności w wypad
ku gdyby Żydzi, którzy wracają obec
nie do Francji na 3 statkach b ryty j
skich odmówili w porcie francuskirr
zejścia na ląd, a władze brytyjski«
zażądały od francuskich władz porto
wych,
by
zastosowały
odpowiedni«
środki w celu opróżnienia statków.
PAR YŻ, 24.7 (PAP). Premier fran
cuski Paul Ramadier Oświadczył, że
4.500 nielegalnych imigrantów żydow
skich, którzy w chwili obecnej znaj
dują się w drodze powrotnej z Pale
styny do Francji, będą mogli osiąść
na stałe we Francji, jeśli zechcą 1 zna
leźć tam zatrudnienie.

Rząd grecki zaprowadza „porządek”
Egzekucje, masakry i deportacje

60.000 osób w Tuluzie
słuchało na wiecu Dolores Ibárruri
PARYŻ, 24.7 (PAP). W Tuluzie odbył
się wiec demokratów hiszpańskich, w
którym wzięło udział 60 tysięcy osób.
Przemówienie wygłosiła sekretarka ge
neralna hiszpańskiej partii komunistycz
nej Dolores Ibarruri.
Po omówieniu wypadków w Hiszpa
nii, począwszy od 1936 r. Ibarrur!
przedstawiła prawdiziwą sytuację rządu
generała Franco. Podkreśliła ona, że t r
(5t,rój faszystowski natrafia na coraz
większe trudmości. Strajk w Bilbao nie
jest odosobnionym faktem, lecz jest
oznaką, że Rudi Oporu działa i prowa
dzi Hiszpanię ku wyzwoleniu.
Wobec zwiększającego się Ruchu Oporu w Hiszpanii — oświadczyła Ibarrurj — nie możemy zająć biernego sta

Depesze *rr?tulący-ne

nowiska. Będziemy kontynuowali walkę,
ponieważ nasze doświadczenie pozwoli
narodowi hiszpańskiemu odnaleźć siebie
i nigdy nie tracić nadziei w swe prze
znaczenie.
Musimy utworzyć szeroki front w y 
zwolenia narodowego, oparty na klasie
pracującej, ponieważ jeśli klasa ta nie
zjednoczy się, inni narzucą jej swą poli
tykę.
Nie chcę bawić się w proroctwa, jed
nakże mogę wam powiedzieć, ie upa
dek ustroju frankistowsklego jest nie
daleki. Musimy przyśpieszyć jego upa
dek i w ten sposób stworzyć sobie dro
gę powrotu do wolnej, szczęśliwej Hisz
panii,
* - a
— ■

dów humanitarnych".
Rząd grecki miał udzielić zadawala jącej odpowiedzi.
ATENY, 24.7. (Obsł. wł.). — W Kozani odbyła się egzekucja trzech skaza
nych na śmierć. Poza tym dziesięciu
członków specjalnej grupy EAM zostało
skazanych na śmierć w Atenach.
ATENY, 24.7. (Obsl. wł.). Pożar
zniszczył dom rekonwalescentów, nale
żący do władz brytyjskich, zainstalowa
ny w Kalamaki kolo Aten, w w illi gre
ckiego qirslinga Logotheopoulosa.
Nie
wiadomo czy była to próba zamachu,
czy też przypadek,
MOSKWA, 24.7. (PAP). — Agencja
TASS donosi z Aten, że oddział pow 
stańców w liczbie 300 lub 400 ludzi pod
dowództwem
Navresa i Athanasarosa
zaatakował miesto Nigrita w odległości
60 kilometów od Salonik. Po 2-godzin ne] walce powstańcy zajęli wschodnie
przedmieście Nevrosy
lecz wycofali
się o świcie w góry
Kardillia
przed
przybyciem większych posiłków rządo
.«gch.

Po wycofaniu się powstańców, gre
ckie oddziały faszystowskie .urządził)
masakrę rodzin miejscowych przywód oów EAM i demokratów, przebywają
cych w więzieniu. Zamordowano kilka
naście starców, kobiet i dzieci.
MOSKWA, 24.7. (PAP). _
Agencji
TASS donosi, że grecka prasa demokn
tyczna ogłosiła depeszę, nadesłaną z o
bozu w Hagies - Kyrikos na wyśpi«
Ikaria, w- której grupa profesorów, ucz«
nych, lekarzy, pisarzy, dziennikarzy
prawn-kiów, skazanych na banicję przez
obecne władze greckie zwraca się 'f,
winieniu 3 , tysięcy więźniów politycz nych z Hegios - Kyrikos do „wszyst ■
kich uczciwych ludzi na świecie“ , a‘b)
wystąpili w obronie deportowanych, k ti
ym grozi śmierć głodowa.
Depesza stwierdza, że ludzie, zesłani
na fkario, we mają dachu nad głową,
nie mają ubrań i lekarstw i nie o tr z y 
mują żywności.
Podobną sytuację opisuje depesza z
wv-spv Lommos. na której
przebywa
927 osób, łącznie z kobietami, starcami
osobami, chorymi na gruźlicę.
Przedstawiciele EAM j innych organi
zacji zwrócili się do premiera greckie
go z protestem przeciwko nieludzkie mu traktowaniu wipźniów n-oli tycz nych.
Jednakże władze greckie nie uczynił])
nic, aby poprawić sytuację depo-rtowa •
nych demokratów.
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NA TEMAT?

H E S

Stosunki w U b e zp ie c za ln i m uszą ulec zm ian ie
Zniszczony dorobek lat przed
wojennych i obcięte kredyty in
westycyjne. Brak sprzętu lekar
skiego, urządzeń szpitalnych i
sanatoryjnych, brak mieszkań
dla lekarzy — budowa lecznictwa
społecznego od samych podstaw.
W jednych miejscowościach by
ło gorzej w innych lepiej. — Pa
miętamy warunki, w jakich roz
poczynała pracę Ubezpieczalnia
Społeczna po zakończonej woj
nie, wiemy o trudnościach, o
ofiarnej pracy wielu setek pra
cowników, znamy kłopoty_finan
sowe, z jakimi boryka się kie
rownictwo Ubezpieczalni. Z ra
dością notujemy nowe osiągnię
cia i wszelkie przejawy zmierza
jące do upowszechnienia leczni
ctwa, do zapewnienia należytej
opieki lekarskiej wszystkim lu
dziom pracy.
Wiemy, że Ubezpieczalnia roz
porządza dziś 21 zakładam’ lecz
nictwa klimatycznego — wobec
9 przed wojną, wiemy, że w 54
sanatoriach Ubezpieczalni leczyć
się będzie 3 razy więcej chorych
niż przed wojną, nie zapomina
my o imponującej liczbie dwóch
milionów udzielonych porad le
karskich itd. Z uznaniem przy-

Id[marginesie
Hitlerowiec chce
zabierać głos
W ostatnim, „Tygodniku
Warszawkirn” tak pisze p. Jerzy Braun, czoowu publicysta tego pisma:
Jdarksizm należy do przejściowej
noki w alki z kapitalizmem. Nauka wepół z techniką toruje d ro g ę epoce no
vel, owej kulturze przyszłości, której
„ b y — po urzeczywistnieniu społecz\ej sprawiedliwości — podźwignie ku
liełrn Miłość” .
,
P . Jerzy B ra lin nie zawsze byt tak
,miłośnie” nastrojony i nie zawsze był
akim entuzjastą „ urzeczywistnienia
prawiedliwości społecznej” .
Parę jego wypowiedzi przypom niał
,$tatnio Sław w niedzielnym „Ż yciu
Warszawy” .
. . • _
W szmatce hitlerowskiej, wydawanej
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IN Ü :
„C O R N E L IU S C O D R E A N U N IE
BYŁ
ZW YKŁYM
Ś M IE R T E L N I
K IE M . Cornelius Codreanu zaw teii
M O Ż E w niejednym, P R Z E L A Ł
Z B Y T W IE L E K R W I W SW EJ P O 
R Y W C Z O Ś C I M Ł O D Z IE Ń C Z E J . A le

Cornelius

Codreanu był bohaterem

narodowym , jednym z ty«*; którzy
w ystępują do w a lk i me w m ń ę m teresów politycznych swego narodu,

lecz w im ię jego prawdy dziejowej,
P O S Ł A N N IC T W A “.

0 zwycięstwie agenta hitlerowskiego,
'cata narodu hiszpańskiego gen. F R A Ń
JO, 1o. J E R Z Y B R A U N pisał:
„D ram at hiszpański kończy się
happy endem‘‘. D O B R O zwycięża,
’’C Z A R N E C H A R A K T E R Y “ Z N IK A
J Ą S R O M O T N IE Z E S C E N Y “.

Wreszcie o polityce zagranicznej Pol
iki pisał p- Jerzy Braun ( w październi
ku 1938 r .) :
Polska może i pow inna szukać
zbliżenia Z N IE M C A M I, jako Z
C Z Y N N IK IE M M O R A L N IE ZD R O
W SZYM
ID E O W O B L IŻ S Z Y M I
B A R D Z IE J D Y N A M IC Z N Y M
„iż
tzw. „mocarstwa demokratyczne ,
rządzone przez masonerię .

Ktoś mógłby myśleć, że p. Jerzy Bram był faszystą i zmienił
wtedy, kiedy faszyzmowi wybito zęoy
— i to wybito dokumentnie.
Naszym zdaniem byłoby to twierdze
nie niesłuszne. P. Jerzy Braun nie zmie
nił się bowiem w istocie rzeczy od
owych czasów, kiedy pia ł hymny wo
chwałę Codreanu czy Franco i zalecał
ńę ja k stara ladacznica do H itle ro w 
skiej Trzeciej Rzeszy. Pozostał ten
sam.
Tak
ja k
wtedy N IE N A W ID Z I
M A R K S IZ M U i zwalcza go wszelkimi
metodami.
Tak ja k wtedy swą obronę wstecznictwa okrywa słodkawą „dętologią” i
napuszonymi, „wiecznymi” frazesami.
Prawda — jest dziś m niej w ojowni
czy. Ale to zmieniły się czasy, nie on.
To nie jego zasługa, to jego N IE 
SZCZĘŚCIE.
Pozostaje otwartym tylko jedno p y
tanie ■ po co brukać się rzeczową polemi
ka z C H W A L C Ą H IT L E R O W S K IC H
AG ENTÓ W , z T U B Ą H IT L E R O W 
S K IE J P R O P A G A N D Y w Polsce. Zda
je się nam, że gdyby tow. Sokorski znał
cytowane przez Sława wypowiedzi p.
Brauna, nie wdałby się z nim w dyskusję.
Z hitlerowcami nie dyskutuje się. H i
tlerowców p r z y g w a ż d ż a S IĘ — i

jęliśmy również decyzję M ini
sterstwa Pracy i Opiek' Społecz
nej w sprawie liberalnego stoso
wania pewnych przepisów usta
wy o rentach wdowich.
Postęp jest niewątpliwie po
ważny i chociaż bardzo wiele
jest jeszcze do zrobienia, osiąg
nięcia na wielu odcinkach są
istotnie duże.
Ale czy niektórzy kierowmcy
Ubezpieczalni zajrzeli kiedyś do
poczekalń' lekarzy, czy stanęli
przed okienkami urzędników, za
łatwiających sprawy rent i zasił
ków, czy nastawili ucha na nie
ustanne, powszechne skarg’ na
działanie
Ubezpieczalni?
Czy
spróbowali odpowiedzieć sobie
kiedyś na pytanie, dlaczego
Ubezpieczalnia jest wciąż jeszcze
instytucją tak — mówiąc najde
likatniej — niepopularną, dlaozego mimo rozszerzającej się
wciąż sieci przychodni, mimo
względnie dobrego ich zaopa
trzenia, »mimo współpracy wykwalifkowanych lekarzy, czło
wiek pracy nawet poważnie cho
ry z taką niechęcią korzysta z
ubezpieczalnianej pomocy? Dla
czego wreszcie w statystykach
korespondencji redakcyjnych, w
dziale skarg n-a instytucje, Ubez
pieczalnia wciąż jeszcze zajmuje
niezaszczytn© pierwsze miejsce?
Wyprzedzając dalsze wywody,
stwierdźmy krótko: w wielu działech Ubezpieczalni, wielkiej in
stytucji powołanej do pieczy nad
zdrowiem ludzi pracy, wciąż
jeszcze straszy upiór niesławnej
pamięci Kasy Chorych, wciąż
jeszcze pokutują obyczaje żyw
cem przeniesione z Ubezpieczal
ni przedwrześniowej.
W instytucji, której wyłączni©
celem jest troska o człowieka,
opieka nad człowiekiem, zapo
bieganie chorobom i leczenie w
chorobie; w instytucji, gdzie
człowiek jest treścią, całej pracy
i sensem istnienia, spotykamy się
wciąż jeszcze — i to bardzo
często — z brakiem szacunku
dla człowieka, z lekceważącym
stosunkiem do pacjenta > pod

opiecznego. Zarzuty to poważ
ne, zarzuty, które krzywdzą być
może niejednego • funkcjonariu
sza Ubezpieczalni, ale tym nie
mniej, zarzuty prawdziwe.
Sięgnijmy do przykładów.
Epidemia grypy, biura i urzę
dy opustoszałe, lekarze przeła
dowani pracą. W tych warun
kach nic dziwnego, że pacjent
długo czeka na przybyć© leka
rza, ż© pomoc nie przychodzi
tak szybko, jakby sobie chory
życzył. Ale co usprawiedliwia
takie fakty jak odsyłanie pa
cjenta, zgłaszającego się na le
czenie ambulatoryjne, od leka
rza do lekarza, jak błędne infor
mowanie o zasięgu obwodu le
karskiego, jak przerzucanie cho
rego, gorączkującego człowieka
z dzielnicy na dzielnicę, z piętra
na piętro?
Takie fakty nie były spora
dyczne: kto tu ponosił winę, co
powodowało taki stan rzeczy?
Odpowiedź jest jedna: winna
była ogólna atmosfera, panująca
w Ubezpieczalni, winien był ów
przysłowiowo lekceważący sto
sunek do człowieka, przenikają
cy aż do najniższego personelu.
Być może miała rację asy
stentka
lekarza, odmawiająca
pomocy nienależącemu do dane
go obwodu gorączkującemu cho
remu — istniejące przepisy po
winny być respektowane. Ale ta
sama urzędniczka mogła być
wyposażona w dokładny sp;s
ordynujących lekarzy, powinna
była wiedzieć, do którego ośrod
ka pacjenta skierować, poinfor
mować go o prawach i óbow;ąz
kach, życzliwie dopomóc.
*A sama Ubezpieczalnia, czy nie
powinna była postarać się o to,
by oddany jej pieczy pracownik
byl dokładnie i zawczasu poin
formowany o adresie swego le
karza domowego, by wydane
instrukcje i plakaciki informa
cyjne zostały na właściwym
miejscu wywieszone i doprowa
dzone do wiadomości ubezpie
czonych? Ile komplikacji choro
bowych, ile tragicznych wypad

ków, ile straconych dni pracy
dało w wyniku to suche, for
malne, biurokratyczne podejście
do człow'eka?
To było zjawisko masowe.
A oto kilka z wielu indywidual
nych ilustracji do tej samej tezy.
Pisze nam Anton Henryk z
Milkowa. Pisze spokojnie, rze
czowo, zastanawiając się tylko,
jak takie rzeczy są w jego Pol
sce,, w Polsce Ludowej możliwe:
„5 sierpnia 1946 r. pracując w go
dzinach nadliczbowych dla zakoń
czenia
specjalnie
ważnej
pracy,
w odległości stu metrów od fabry
ki, z powodu oberwania się koia od
traktora, uległem wypadkowi tak
fatalnie, że straciłem prawą nogę.
Mam na utrzymaniu żonę i dwoje
dzieci małoletnich, a sam obecnie
posiadam lat 22 — do tej pory,
a już rok będzie na 5 sierpnia —
N IE DO STAŁEM ŻADNEGO Z A 
O PA TR ZEN IA
OD
ZAKŁADU
UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH WE
W RO CŁAW IU. Nie mogę sobie w y
tłumaczyć, że ze sprawą człowieka
pracy można zwlekać tak długo,
a renta i proteza pomogłyby mi
w dalszym prowadzeniu mego ży
cia“.

Cóż dodać do tego listu?
Inwalida pracy, człowiek, któ
remu Z TYTUŁU PRAWA, bez
żadnej wątpliwości należy się
renta i proteza. Sprawa, zdawa
ło by się, zupełnie jasna dla najbardzej suchego nawet formalisty. Sprawa ciągnie się już rok.
Pełny rok. Obrosła już pewnie
w papierki, numery, wyjaśnie
nia i opinie, poza którymi, znik
nął z oczu tępym biurokratom ży
wy, dwudziestodwuletni człowiek,
zdolny jeszcze do pracy, a dziś
zbiedzony, zgorzkniały i mający
pełne prawo do zwątpienia w
sprawiedliwość społeczną.
Inny przykład — już mmej
jaskrawy, mniej krzyczący, ale
również dobrze ilustrujący pap!erkowy stosunek do człowieka.
-5’ rię r

Przy budującym się moście w Ze
grzu znalazło pracę 80 robotników
z okolic Serocka. S.P.B., prowadzą
ce roboty ubezpieczyło ich w War
szawie, podczas gdy Ubezpieczalnia
w Serocku należy administracyjnie
do Ciechanowa. Miejscowy lekarz
opłacany jest jedynie za dwie go
dziny pracy dziennie i nie może

tym czasie załatwić nadprogra
mowych pacjentów. Zwrócił się do
Ubezpieczalni w Ciechanowie o za
angażowanie go na jeszcze jedną
godzinę
dziennie.
Odpowiedź od
mowna. W wypadku więc choroby,
robotnik spod Serocka jedzie do
Warszawy, wydając na taką zdro
wotną wyprawę poważną część swe
go tygodniowego zarobku. W praw
dzie miejscowy lekarz ma ludzki
stosunek do pacjentów i w razie wy
padku chętnie udziela pomocy, ale
jak słusznie pisze nasz informator,
robotnikowi przykro iść, gdy wie. że
lekarz pracuje za darmo.

Trudny konłakt

W

Ubezpieczalnia prawdopodob
nie jest formalnie w porządku:
niewątpliwie
istmej©
szereg
sztywnych przepisów, nie zezwa
lających na zwiększenie ilości
godzin1pracy lekarza; przy znacz
nym nawet wzroście ilości pod
opiecznych; niewątpliwe setki
paragrafów uzasadnią, że słusz
ne jest kierowanie pacjenta z
Serocka do Warszawy; prawdo
podobnie niejeden z pracowni
ków Ubezpieczalni w najlepszej
wierze uzna wysuwanie preten
sji za szukanie dziury w całym.
Ale i tu za martwymi literami
prawa, w ciasnocie zielonych
stolików, zniknął sprzed oczu
ubezpieczalnianych
urzędników
ŻYWY CZŁOWIEK, ROBOTNIK,
BUDOWNICZY NOWEJ POLSKI.
Ograniczamy się do kilku przy
kładów — dostatecznie chyba
wymownych. Referujemy zagad
nienie, rejestrujemy fakty. Nie
używamy mocnych słów. Prag
niemy jedynie pomóc Ubezpie
czał™ w przełamaniu niechlub
nych tradycji, pragniemy dopo
móc w zaprowadzeniu nowego
stylu pracy w tej, tak ważnej
instytucji. Będziemy publikowali
nadsyłane nam skargi, będziemy
domagali się wyjaśnień i słusz
nych decyzji. Wierzymy, że za
równo wszyscy nas' czytelnicy
— ubezpieczeni,-■■■jajk-Ab ^kierow
nictwo oraz pracownicy Ubez
pieczalni Społecznej, poprą nas
w tej walc© ż upiorem dawnej
„Chorej Kasy“ , ze złą tradycją
sanacyjnego poniewierania czło
wiekiem.

W zyw aliśm y do współpracy ze Spo
łecznymi K om isjam i K o n tro li Cen, do
u jaw n ian ia paskarzy i spekulantów,
do sygnalizowania o wykroczeniach
przeciw obowiązującemu cennikow i
A pel był słuszny i znalazł szeroki
oddźwięk w społeczeństwie. Ale... Jest
„ale“ i to poważne. Ludzie nie wiedzą,
dokąd składać zażalenia, gdzie meldo
wać o przestępstwach. M ilic ja , do któ
re j się zw racają, odm awia na ogół *
spisania protokółu, tw ierdząc — zda
niem naszym niesłusznie — że w alka
ze spekulacją i drożyzną prowadzona
jest tylko przez Kom isje Społeczne i
Kom isje Specjalne. A instytucje po
wołane z mocy ustawy do w a lk i o
obniżkę cen, choć prowadzą działal
ność ożywioną i skuteczną, nie zdążyły
się w naw ale pracy dostatecznie zarek
lamować.
U jaw n ienie
wszystkich
punktów i zobowiązanych i uprawnio
nych do przyjm ow ania skarg i meldun
ków, podanie adresów i godzin urzędo
wania, to sprawa niecierpiąca zwioki.
To jednak nie wystarczy. A b y akcja
stała się na praw dę masowa i pow
szechna, trzeba w yjść naprzeciw pe
tentowi, trzeba ułatw ić m u złożenie
zameldowania, trzeba pomóc w w yp eł
nieniu obowiązków. K ilk a ’ dzielnico
wych Rad Narodowych i Delegatur
K om isji Specjalnej to za mało na duże
miasto. Nie każdemu zechce się m a
szerować od miejsca przestępstwa do
urzędowego punktu zgłoszeń — takie
postawienie sprawy pachnie biuro
kracją. Każda rada zakładowa, każda
kom órka fabryczna powinna być łącz
nikiem między interesantem a Kom isją
Specjalną. Posterunki M ilic ji powinny
być pouczone o obowiązku przyjęcia
zam eldowania o przekroczeniu cennika
i przekazania drogą służbową danych
do Kom isji Specjalnej.
Prasa w całej Polsce na widocznych
miejscach powinna zamieszczać adresy
Społecznych K om isji K o n tro li Cen. W
codziennych kom unikatach radiowych
i w inny być zaw arte inform acje na ten
temat.
Pod rozwagę m iarodajnych czynni
ków podajem y pomysł naszego czytel
nika T O W . S IE R A D Z A N A, któ ry pro
ponuje umieszczanie w różnych czę
ściach m iasta specjalnych skrzynek
na korespondencję do K om isji Specjał
nej. In n y nasz towarzysz proponuje
zwolnienie od opłat pocztowych kore
spondencji, kierow anej do K o m isji
Specjalnej.
W alka o obniżkę cen zaktyw izow ała
społeczeństwo; w a lk a ta jest popular
na ja k może żadna inna. N ie wolno
ganić tego zapału —
fro n t trzeba
rozszerzyć, wciągnąć do w a lk i cale
społeczeństwo, a przede wszystkim
ułatw ić tę w alkę.

Wymowa żelaza
i logika stali

E. D.

Na półce z książkami

W prasie k ra jo w e j rozeszła się nie
m al bez echa inform acja, która zasłu
giw ała na powszechną uwagę: Polski
przemysł hutniczy osiągnął w czerwcu
przedwojenną produkcję w yrobów w a l
cowanych. Szeroka opinia nie zdaje so
bie w peini sprawy z w agi tej produk
cji w naszym życiu gospodarczym. W y
roby walcowane są najbardziej roz
powszechnioną postacią zużycia żelaza.
Tempo naszej odbudowy, tempo w zro
stu produkcji parowozów i wagonów,
obrabiarek i maszyn włókienniczych
jest uzależnione od ilości w yrobów
walcowanych, dostarczonych każdora
zowo przez hutnictwo. Bez w yrobów
walcowanych nie jest m ożliw a produk
cja maszyn i narzędzi rolniczych,
przedmiotów gospodarstwa domowego,
galanterii m etalow ej i co n ajw ażniej
sza — m ateriałów budowlanych. Bez
dostatecznej ilości w yrobów w alcowa
nych nic może się odbudować i sam
przemysł hutniczy.
H utnicy polscy od pierwszej chw ili
dokładali maksim um w ysiłków , '-żeby
odbudować zniszczone i zużyte w a l
cownie.
W ysiłek hutników uwieńczony zo
stał pierwszym w ielkim sukcesem. W
przededniu rocznicy M anifestu Lipco
wego zam eldowali oni o w ykonaniu
planu pierwszego półrocza w dziedzi
nie produkcji w alcówki w 107,3 proc.,
a planu czerwcowego w wysokości pra
w ie 120 proc.
Produkcja w alców ki wynosiła w cią
gu 6 miesięcy 1938 roku 562,8 tys. ton.
W I półroczu 1945 roku produkcja ta
wynosiła niespełna 61 tys. ton, a więc
zaledwie 10,8 proc. przedwojennej. W
I półroczu 1946 r. 366,9 tys. ton, czyli
65 proc. przedwojennej.
W czerwcu huty w yprodukow ały po
nad 93 tys. ton wyrobów w alcowa
nych, a więc tyle, ile przeciętnie m ie
sięcznie w 1938 r,
W ym owa tych sukcesów występuje
z caią siłą, jeśli porównamy obecne
tempo odbudowy z tempem po pierw 
szej w ojnie światowej. W 1913 r. poi
skie hutnictwo pod zaborami wyprodu
kowało 1.244.000 ton w yrobów walco
wanych. W pierwszych latach po w o j
nic nie było nawet mowy o osiągnię
ciu tego poziomu, mimo iż zniszcze
nia były minim alne. A le i w 'ita c h
najlepszej koniunktury poziom sprzedl
pierwszej w ojny nie został osiągnięty.
W szczytowym roku koniunktury, 1928,
produkcja w alcówki wynosiła 1.160-000
ton.
Taka
jest
wymowa zestawienia
dwóch metod odbudowy kraju , dwóch
metod rozw oju gospodarczego.
Przedwojenne liczby nie są dla nas
fetyszem. H utnicy nie spoczną, dopóki
obecne ilości prodiikcji walcówki nie
zostaną podwojone i potrojone.

Dwa tomy, które trzeba przestudiować*1
Spółdzielnia Wydawnicza „Książ
ka“ dokonała poważnej pracy.
Dwa tomy (komplet) „Dzieł Wy
branych“ Karola Marksa, które
leżą przed nami — to wielki
wkład w dzieło , podnies;eni'a
świadomości polskich mas ludo
wych, w dzieło wyjaśniania —
zwłaszcza szerokim masom no
wych członków partii robotni
czych .— peperowców i pepesowców — 'deologii naukowego so
cjalizmu, ideologii marksizmu.
Jak często napotykamy w dy
skusjach, nawet w dyskusjach
z towarzyszami na zarzuty, któ
re świadczą’ tylko o jednym: że
ci towarzysze po prostu nie zna
ją marksizmu, że „polemizują“
z naukowym socjalizmem, nie
zapozna’wszy s!ę uprzednio z je
go zasadniczymi tezami. A za
poznać się z naukowym socja
lizmem, z marksizmem najłat
wiej, gdy się 6ięga do źródeł —
do dzieł Marksa i Engelsa.
Wybór dziel Marksa i Engelsa
— uzupełniony niektórymi pra
cami Lenina i Stalina — doko
nany został właśni© pod kątem
wszechstronnego zaznajomienia
czytelnika z naukowym socja
lizmem.
W pierwszym tomie, na wstę
pie niejako, mamy prace cha
rakteryzujące ogólnie Marksa
i marksizm. Mamy W’ęc kla
syczną już, niesłychanie zwięzłą,
niesłychanie popularną a ^ zara
zem ściśle naukową i obejmują
cą wszystkie najważniejsze za
gadnienia marksizmu pracę Le
nina „Karol Marks“ . Obok niej
mamy pracę Stalina „O mate*) KAROL MARKS: „Dzieła Wybra
ne". T. I i I I (str. 491 plus 531)1 W ar
szawa—Łódź, 1947.

riaJizmie dialektycznym i histo
rycznym“ , klasyczne już dziś
ujęcie tego niezwykle trudnego
tematu, równe pracy leninow
skiej, ■jeśL idzie o zwięzłość,
jasność i trafność wykładu.
Jeśli te dwie prace mówią
nam o ideowej treści marksizmu,
to wspomnienia Liebknechta i La
fargue‘a o Marksie dają nam
Marksa - człowieka, Marksa —
w życiu codziennym, powiedzie
libyśmy niemal — Marksa w
pantoflach. „-Nie ma wielk'ego
człowieka dla jego służącego“ —
mówi
francuski©
przysłowie.
Jedną z cech wielkości Marksa
było to, że był on wielki nawet
dla swoich najbliższych, dla tych
którzy widzieli go w codziennym
życiu. Wielki — to nie znaczy
ani nudny ani napuszony. Marks
umiał się bawić, umiał odpoczy
wać, umiał być człowiekiem,
zwykłym człowiekiem pomiędzy
innymi zwykłymi ludźmi. Ale
umiał to robić, nie przestając
być sobą, nie przestając być
WIELKIM CZŁOWIEKIEM. O
tym właśnie opowiadają Lieb
knecht i Lafargue.
Ich wspomnienia mogą służyć
niejako za wytchnienie dla czy
telnika, który zabierze się po
ważnie do pracy nad dziełami
Marksa. Bo tuż po nich przy
chodzą prace zasadnicze.
„Manifest Komunistyczny“ i
„Rozwój socjalizmu od utopi' do
nauki“ pozostają po dziś dz''eń
podstawowymi dokumentami nau
kowego socjalizmu. Jasne i zro
zumiałe dają one główne twier
dzenia naukowego socjalizmu,
twierdzenia, które dziś, w sto lat
z górą po ogłoszeniu Manifestu,
pozostają tak samo słuszne i tak

samo prawdziwe, jak wtedy.
Czytając Manifest — lepiej ro
zumiemy to, co dzieje się u nas
dzisiaj, co dzieje się w nasze
dni. „Rozwój“ , napisany przez
Engelsa, mówi nam o źródłach
naukowego socjalizmu, wskazu
je na nieunikniony charakter
zwycięstwa klasy robotniczej.
Reszta pierwszego tomu po
święcona jest dwom zagadnie
niom: teorii ekonomicznej mark
sizmu ' teorii materializmu d:alektycznego. Zwłaszcza na te
ostatnie
ustępy
chcielibyśmy
zwrócić
uwagę
studiujących
„Dzieła“ towarzyszy. Materia
lizm dialektyczny — to nasza,
marksistowska metoda myślenia,
metoda badania, metoda pracy.
Opanować materializm dialek
tyczny — to znaczy stać się do
brym marksistą, nie tylko z
sympatii, nie tylko z wierności
dla sprawy ludu pracującego,
ale przede wszystkim z przeko
nania, ze świadomości, z jasne
go zrozumienia rzeczy.
Prace historyczne Marksa i
Engelsa, zamieszczone w pierw
szej części tomu drugiego — to
zastosowanie materializmu dia
lektycznego do konkretnego ma
teriału dostarczonego przez dzie
je. Niezależnie od artystycznego
nieraz — jak np. w „Osiemna
stym Brumaire‘a Ludwika Bona
parte“ — ujęcia tematu, zawie
rają one wiele uwag, po dziś
dzień aktualnych.
Na szczególną uwagę zasłu
gują wyjątki z listów Marksa i
Engelsa, zatytułowane: „W wal
ce o partię proletariacką“. Wy
nika z nich jasno i niedwuznacz
nie, jak olbrzymią, wagę przy
kładali Marks i Engels do OR

GANIZACJI klasy robotniczej,
do, ŚWIADOMOŚCI IDEOWEJ
czołowego oddziału klasy robot
niczej, jak dalecy byli od teoryj
ki, że „socjalizm przyjdzie i tak,
niezależnie od naszej woli“ , po
dawanej niekiedy za pogląd mark
sistów.
*
*
*,
„Dzieła Wybrane“ Marksa i
Engelsa są książką, którą należy
STUDIOWAĆ. Właśnie studio
wać, a nie tylko czytać. Studio
wać — to znaczy: wpierw prze
czytać jedną z zawartych w nich
prac, potem przemyśleć ją grun
townie, zrobić sobie notatki,
przejrzeć te notatki, skontrolo
wać, czy się zapamiętało jej za
sadnicze myśli, a potem dopiero
iść dalej, zacząć następną.
Jesteśmy partią, opartą o
światopogląd marksizmu: Chce
my wychować wszystkich człon
ków naszej partii w tym świa
topoglądzie. Więcej — wiemy,
że ten światopogląd stwarza
podstawę jedności klasy robot
niczej, podstawę jedności ideolo
gicznej PPR i PPS na gruncie
marksizmu, na gruncie naukowe
go socjalizmu. Ta jedność może
być osiągnięta tylko wtedy, kie
dy peperowcy i pepesowcy opa
nują feerię marksizmu.
Dlatego wydanie „Dziel W y
branych“
Marksa
i Engelsa
przyszło nam właśnie w porę.
Podkreślmy, na zakończenie,
piękną szatę zewnętrzną, jaką
„Książka“ nadała wydanym przez
się „Dziełom“ Marksa i Engelsa.
Każdy świadomy peperowiec
powinien nie tylko nabyć „Dzie
ła Wybrane“ Marksa i Engelsa,
ale także zabrać się solidnie do
ich studiowania!
R. W.
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Nawiązanie przyjaźni z Delegacją Radziecką
POGODA
na dzień 25 lipca br.
Zachmurzeni« zar^enne *
możliwością prlzeliotnych
opadów pochodzenia bu
rzowego
zwłaszcza
na
wschodzie kraju, « z
większymi
rozpogodzę
niami na zachodzie. Tem
peratura
w ciągu dnia
od 20 st. do 28 st. Słabe lub umiarkowa
ne wiatry z kierunków północnych.
Prognoza

Lu-Tsui i Chen-Kia-Kang opowiadają o wyzwolonych Chinach
W tych. dniach przejeżdża przez War
szawę cały szereg delegacji młodzieżo
wych, udających się na festiwal do
Pragi. Przedwczoraj Zarząd Główny To
warzystwa Przyjaźni Polsko . Radzie ckiej gościł u siebie 113-osobową gru
pę młodzieży radzieckiej.

W skład tej delegac ji wchodzą ar -

tyści Teatru Wielkiego w Moskwie i
Chór Uralskiej Fabryki hn. Kirowa.
w y c i e c z k a d o ż e l a z o w e j w o l i Z delegacją młodzieży radzieckiej je Żelazowa Wola, miejsce urodzenia Fry (łzie również dziesięciu Chińczyków —
deryka Chopina jest mato znane, choć przedstawicieli
młodzieży
chińskiej z
w pobliżu Warszawy położona.
terenów oswobodzonych przez Wojska
Wycieczka ma na celu
Ludowe.
obejrzenie wszystkich pa
Rozmawiamy z kierownikiem grupy
miątek po tym, którego
tow. Piesłakiem, Choć zmęczony podróżą
imię znane jest w całym
jak zresztą i wszyscy pozostali (jadą
św;ecie.
'oż dwa dni). — bardzo chętnie inifor macji udziela.
Wyjazd w sobotę dmia
26.7 po południu do So
Okazuje się, że osiemdziesięciu kił chaczewa, nocleg w Trojanowie (nale ku członków chóru fabryki Kirowa —
ży zabrać ze sobą koc) powrót w me - to młodzi robotnicy. W czasie wojny
dzielę o godż, 20.
wszystkie swe siły oddali wielkiej sDra
Zbiórka na Dworcu Głównym w sali wie obrony ojczyzny, pracując na tak
kas podmiejskich pod zegarem o godz. ważnym odcinku, jak zaopatrzenie ar 17,30.
mii w sprzęt bojowy — fabryka produ
kowała czołgi. Dziś pracują niemn'ej
wydajnie nad przyspieszeniem
tempa
odbudowy kraju.

iii

Nie ma złego
co by na dobre nie wyszło

Pytamy
o wrażenia. Większość z
nich jest w Polsce po raz pierwszy.
Niestety zatrzymali się w Warszawie
tylko na kilka godzin. Ale i to, co zdą żyli zobaczyć w ciągu Ła.k krótkiego
czasu wystarczyło by wzbudzić w nich

sympatie i podziw dla narodu,
który
tak szybko dźwiga się ze zniszczeń wo
jennych. Są szczególnie wzruszeni po
witaniem na dworcu i proszą, by w ich
imieniu wyrazić gorące podziękowanie
za serdeczne przyjęcie i troskliwą op!e
kę, jaką znaleźli w Polsce.
W grupie tej widzimy kilku wybit nych artystów radzieokicłh:
laureatka
premii stalinowskiej, artystka baletu —
Tichomirowa; dwukrotny laureat premii
stalinowskiej, baietmistrz — Zacharów;
kierownik Narodowego Chóru Rosyjskie
go — Swiesznikow; pianista — Wiktor
Młerżanow; słynna skrzypaczka — Gil
les. Warto również wymienić dwóch
młodych, wybijających się dopiero arty
stów batetu — Kondratowa I Formanlanc.

Uwagę naszą zwraca czarnowłosa
Chinka. Z początku trudnością jest
wprawdzie porozumieć się, bó pani Lu
Tsui nie zna żadnego z języków s ło 
wiańskich, ale szybko przezwyciężamy
tę przeszkodę. Nasza czarująca rozmów
czyni „podbija serca“ nie tylko . kole
gów - dziennikarzy afo i koleżanek, oo
nie należy do rzeczy łatwych. Opowia
da nam o swojej pracy w chińskich or
ganizacjach kobiecych. Niestety, cieka
wą rozmowę przerywa kierownik grupy
— p. Lu Tsui musi jeszcze zjeść kola •
cję, niedługo odjazd na dworzec.
Jeszcze kilka, słów zamieniamy z kie
»wrakiem chińskiej delegacji p. ChenChia
Kang, który^nimo młodego wie-

Każde nadużycie musi być zgłoszone
Wspólna akcja zwalczy gospodarcze podziemie
Jeszcze przed kilkoma dniami nie wie
dzieliśmy jacy jesteśmy szczęśliwi. Jesz
cze 3 dni temu nie umieliśmy cieszyć
się posiadanym skarbem. Dziś wiemy.
Za późno! Trawestujemy westchnienie
Wieszcza „ 0 CISZO Z A O K N E M , TY
JE S T E Ś J A K Z D R O W IE , IL E C IĘ
T R Z E B A C E N IĆ T E N T Y L K O S IĘ
D O W IE , K T O C IĘ S T R A C IŁ . D Z IŚ
P IĘ K N O Ś Ć T W Ą W C A Ł E J OZDO
B IE W ID Z Ę I O P IS U JĘ BO T Ę 
S K N IĘ PO T O B IE !” .
W naszej wąskiej Smolnej uliczce
pojazdy ' należały do rzadkości. Gdy
przejechała C IĘ Ż A R Ó W K A z góry by
Jo
wiadomo — K O L P O R T A Ż O W Y
W Ó Z wyjeżdża z gazetą. Gdy cichy
szmer S AM O C HÓ D OSOBOW Y z ca
łą pewnością oczekiwało się wejścia
TEGO C ZY IN N E G O K O L E G I. Jak
w rodzinie! Jak w skromnym zaścianku.
A tu iv poniedziałek rano —- rewolu
cja. I to wcale nie łagodna! Ja k okiem
sięgnąć sznur aut, p la tfo rm , dorożek,
wozów. Warczą motory, turkoczą koła,
rżą konie, brzydko pachnie benzyna. Pie
kiełko. W czoraj p rzyna jm n ie j m ilic ja n 
ta postawili. Robi co może. Macha to
jedną, to drugą ręką. A tyn k ze ścian
opada. A szuby się trzęsą. Cisza zginę
ła. „N IC T A K N IE B O L I J A K CHW 1
L E S ZC ZĘŚ C IA W S P O M N IA N E W
N IE D O L I” .
Jedną tylko mamy pociechę. Od przy
szłego tygodnia wystarczy nam jeden
pracownik do dziahl warszawskiego. Po
stawimy go przy oknie i niech robi nu
mer.
W ZRO ST produkcji — proszę — co
chwila przejeżdżają inne transporty to
warów. Ruch B U D O W L A N Y — jadą
wozy z cegła ( dosłownie). Z K R O N IK I
S Ą D O W E J — M dochodzących nas
urywków rozmów mamy pod dostatkiem
materiału do tak popularnych „pyskó
wek” . S P E K U L A C J A — jadą sobie
poczciwe gosposie z koszyczkami, bań
kami, smakowitymi tobołkami w szara
wych ściereczkach. K R O N IK A t t T P A D K Ó W — dotychczas je j jeszcze
nie mamy. Ale według wszelkich danych
będzie bogata.
P rzekrój warszawskiego życia, um iej
scowił się na ul. Smolnej.
Jedna jest tylko obawa, że jeżeli nie
nastąpią zmiany w ruchu kom unikacyj
nym, to te mury padną. Zamiast opisy
wać życie „z mojego okna” znajdziemy
się w samym środku ulicy. Zaczynamy
się do tego przygotowywać.
(hz)

W związku z tym, że cale społeczeństwo bierze udział w walce wypowie
dzianej nieuczciwym kupcom — podajemy adresy dokąd należy zgłaszać
wypadki stwierdzonej spekulacji, lub niestosowania się do zaleceń Komisji
Specjalnej.
Adres Komisji Specjalnej do Walki ze Spekulacją i Szkodnictwem Gospo
darczym jest — Warszawa — Aleja Pierwszej Armii W. P. (dawniej Aleja
Szucha), N r 25.
Zameldowania o faktach riadyżyć przyjmują również Komis je Kontroli
Cen przy Dzielnicowych
Radach Narodowych:
W ARSZAW A — ŚRÓDMIEŚCIE — Marszałkowska 96,
W ARSZAW A — PÓŁNOC — Niegolewskiego 14,
W ARSZAW A — ZACHÓD — Bema 70,
W ARSZAW A — POŁNOC — Jagiellońska 1.
PRAGA — PO ŁU D N IE — Siedlecka 37,
PRAGA — PÓŁNOC — Mała 2.
Raz jeszcze przypominamy naszym czytelnikom, ŻE W D Z IE D Z IN IE
W ALKI ZE SPEKULACJĄ NIE ISTN IEJĄ RZECZY DROBNE. W SZY
STKIE PRZEKR O C ZEN IA SĄ JEDNAKOW O W AŻNE.
TYLKO U D Z IA Ł SPOŁECZEŃSTW A M O ŻE ZW ALCZYĆ GOSPO 
DARCZE P O D Z IE M IE !

W a rt P ac p a ła c a

Żegnaliśmy naszych miłych gości, od
jeżdżających w dalszą drogę z prawdzi
wym żalem, pocieszając się, że za dwa
tygodnie znów się zobaczymy.

wyrobu bimbru dostarczał mu niejaki
Hieronim Kieszek, mieszkaniec wsi Łaj
skie. Pewnego dnia Piasecki, rozmyśla
jąc nad swoim życiem doszedł do wnio
sku, że nie ma sprawiedliwości. Bo pro
szę — "naraża dla produkcji spokój i wol
ność osobistą, ani wiedzieć kiedy zapu
kają do drzwi funkcjonariusze MO. Pie
mędzy za dużo nie ma. A taki Hieronim
Kieszek — kapitalista, towar dostarcza,
nic prawie nie ryzykuje, a forsy ma jak
lodu.
Przed kim się miał pokrzywdzony pro
ducent użalić jak née na łonie przy jacie
la Stasia Białowąsa. Ten pomyślał chwi
ię nad niesprawiedliwym podziałem dóbr
na świecie i orzekł — święta racja! Od
słów do czynu. Trzeba się o swoją
krzywdę upomnieć. Piasecki zaprojekto
wał w jaki sposób odebrać od Kieszki
nadmiar gotówki i zaproponował kole
dze udział w tej imprezie. Równe r y 
zyko —- równy zysk. Białowąs nie
odmówił. Już w 1946 r. razem kogós
tam pobili — razem swoje odsiedzieli,
więc i teraz sztama.

I

włrny czytelnikom ¡»jęcie filtru wodne
go, jeżełi powiemy, że jest on podziem
nym, szerokim i długim krużgankiem,
którego dno wypełnia złoże filtracyjne

Łapówka prowadzi do Milędna
Kontrola sklepów spożywczych prze
prowadzona na Pradze w dn. 19 bm.
przez
S po łeczn ą
K o m is ję
K o n tr o li
C en
dała
wyniki,
które
świadczą
o tym, że w dzielnicy Praga — Pół
noc jest nie tylko wielu spekulantów
(o tym świadczy 29 protokółów) ale
wśród nich niemało naiwnych. Dowo
dem tego są próby przekupienia kon
trolerów.
W ła d y s ła w S tan do , właściciel skle
pu przy ul. Inżynierskiej 10, kontro
lerom społecznym, którzy spisali mu
protokół za pobieranie wygórowanych
cen w rę c z y ł 3.080 zł, zaznaczając, że
jeżeli to za mało to może dodać.
W Komisji Specjalnej tłumaczył się,
że pieniądze te wręczył jako dobro
wolny mandat kam y.
Natalia Strzelińska (Białostocka 39)
nie zgadzała się z cennikiem wyzna
czającym ceny na bułki. Gdy kontro
lerzy społeczni spisali jej protokół za
oszukiwanie
klientów,
przypomniała
sobie momentalnie wszystko, oo czy
tała w prasie o grzywnach i Milęcinie i postanowiła sprawę ratować.
D a ła k o n tro le ro m 2.000 zł a 5.000 z ł
obiecywała dać później. Nie zdążyła,
bo znalazła się w .Komisji Specjalnej.
Ja n M iłc z a r o z y k , właściciel owocar
ni, przy ul. Wileńskiej 15, sprzedawał
po cenach wygórowanych kiełbasę.
Ponieważ kupujący okazał się człon
kiem Komisji Kontroli Cen, usiłował
n a p ra w ić sw ó j błąd p rz e z w rę c ze n ie
mu 5.000 z ł. Tym szybciej znalazł się
w Komisji Specjalnej.

li wóz, kazali wygarniać gotówkę. Za k ic h m ożna k u p ić za p ie n ią d ze . T o
trzymany myślał początkowo, że to żar przekracza ich zwykłe kalkulacje. D la
ty. Zna! przecież Piaseckiego jako ucz tego wpadają. Są organicznie niezdol
ciwego odbiorcę nieuczciwego towaru. ni do zrozumienia tego, że k o n tr o le r
Białowąs jednak nie myślał żartować. społeczny z w a lc za w y z y s k w g łębo
Wystrzelił parę razy w powietrze i po - k im zro zu m ie n iu , że r o b i to d la dowiedział to, co wypada w takich wypad
kach mówić w bandyckiej sferze: „pie
niądze albo życie“ . Rad — nie rad Kiesz
,ka" w yjął 19 tys. i dal napastnikom.
Kiedy jednak zdał 6obie sprawę, że
cennemu jego życiu nie grozi, już żad
ne niebezpieczeństwo — pożałował pie
niędzy. Udał się do M ilicji, która aresz
towaia Piaseckiego. Białowąsa me zna Stanisław Konarz wystawił w Warsza
łeziono. Doszedł widać do wniosku, że wie swoje prace nagrodzone ostatnio
obowiązek przyjaźni każe razem bić i Złotym Medalem na Wystawie Przemy
Najobszerniejszy
jest
rabować, ale odsiadywać karę byłoby słu Śląskiego.
przesadą. Bliższa ciału koszula niż suk dział obrazów regionalnych przedstawia
jącycth życie i obyczaje -judu śląskiego.
nia.
Piasecki jak dotychczas do winy się (W Cepcu, Slązok, Czepiny itd.). Zann nie przyznaje, Powołuje się na to, że ’ teresowaeie wzbudzają działy: martyro
krytyczny wieczór spędził u znajomych logia polska (Zakładnicy, Na stracenie),
martyrologia narodu żydowskiego (Ostat
w Legionowie.
Trudno dociec prawdy w takim towa nta droga, Likwidacja ghetta) oraz jeń
cy wojenni (Poranek, Tyfus).
rzystwie Wart Pac pałaca. (kg)

b ra
sw ojego,
sw o ich
n a jb liżs zy c h ,
O
ty m
p a n o w ie
sp eku lan ci
będą
p r z y ja c ió ł i to w a rz y s z y p ra c y .
j mieli
okazję pomyśleć ta m , gdzie
K o n tr o le r społeczny n ie je s t do k u - skieruje ich Komisja Specjalna,
p ie n ia .
|
(k g )

Warszawa-Dworzee Główny-wysiadać!
Kiedy

gdzie usłyszym ten anons

Komunikacja
kolejowa
Warszawy, stanie uzupełnione połączeniem na Obsza
rozwijająca się przed wojną wadliwie i rze między Żelazną a Towarową.
wbrew zasadom urbanistyki, zostanie
Przewidziana jest również budowa no
zmodyfikowana w trakcie realizowania wej linii obwodowej na zachodnich ru
planów odbudowy. Wydział Komunikacji bieżach miasta. Warszawa jako miasto
BOS opracowuje nowe koncepcje i pla żywotne i ruchliwe, musi mieć odpo
ny odbudowy linii kolejowych i dwor wiedni dworzec towarowy. Obecny dwo
ców. Zadanie nie jest łatwe, bo zamie rzec jest tylko jego namiastką.
rzenia muszą się stosować do istnieją
Najtrudniejszym
jednak dla urbani
cego stanu rzeczy i brać pod uwagę na'- stów - iachowców kolejowych proble
sze możliwości finansowe.
mem jest nadal Dworzec Główny. Miej
Główne połączenie osobowe, linia śred sce jego nje jest jeszcze rozstrzygnięte.
nicowa, mająca tę wadę, żę w razie ka Na wczorajszej konferencji w
BOS
tastrofy w tunelu paraliżowałaby ruch, zo powtórzono znów, że dworzec dawniej
był za blisko ulicy Marszałkowskieji,
SM ACZN EG O
gdzie nie ma miejsca dla tysięcy wycho
dzącyoh pasażerów,, trzeba go więc od
sunąć w kierunku Żelaznej. Nie wiado
mo jednak jak się rozwinie projektowa^
na arteria Chałubińskiego — Żelazna.
N:e jest_ to kwestia najbliższej przyszło
ści, miejmy więc nadzieję, że samo ży
cie doradzi urbanistom miejsce dla
Dworca Głównego.
W ielu ludzi lubi kupować „pryw at
nie” . Chociażby u przekupki w koszu.
Zaspakaja to widać ich w ybujały in 
dywidualizm. D la nich to podajemy
autentyczny obrazek. N A ROGU NO
WEGO Ś W IA T U siedzi leciwa niewia ODPRAW A TOW. PERSONALNIKÓW
sta z koszykiem ćhleba. Nagle koszyk
ZAKŁAD Ó W PAŃSTWOWYCH
się wywraca. Chleb toczy się po sąsia
Wydział Personalny
Komitetu W a r
dujących gruzach i odpadkach. Nie spie szawskiego PPR zawiadamia że w pią sząc się' właścicielka podnosi bochenki tek 25 lipca o godz. 16 w lokalu KW
i czyniąc zadość wymogom higieny . w y PPR (A!. Jerozolimskie 57) odbędzie się
ciera każdy aż do błysku w yjętą z wor odprawa tow. personałnrków zakładów
ka brudną szmątą. Am atorzy „p ry w a t państwowych. Na odprawę należy przy
nego” handlu ńa pewno stwierdzą, że gotować sprawozdanie. Obecność tow.
„jednak ten chleb ma specjalny smalc” . obowiązkowa.

m

Koła partyjne PPR ; PPS M Z K — Bu

Wystawa prac malarskich

Stanisława Konarza

Jak krew w organizmie ludzkim
krąży woda w filtrach Warszawy
prowadzających, a stąd do zbiorników
wody czystej. Aby zniszczyć znajdują
ce się jeszcze w wodzie bakterie roz puszcza się w niej przed samym wpusz
czeniem do zbiorników czystych —chlor,
Dozwolona, nieszkodliwa dla organizmu
udzkiego dawka chloru, wynosi od 0,25
do 1 grama na metr sześć. wody. Teraz
można już rozprowadzić wodę po mieś
cie. Tę pracę wykonywują trzy pompy

Parę
obrazów
poświęconych
jest
Powstaniu Warszawskiemu (Jeńcy War
szawy, Na barykadzie), oraz bojom Woj
ska polskiego z Niemcami (Atak wojsk
polskich).

Interesujące^ obrazy Konarza będące
odbiciem przeżyć wojennych oraz powo
jennego zetknięcia się z ludem śląskim
warto zobaczyć. Wystawa mieści się w

57). Skierowania wydają
Sekretariaty
Komitetów ^ Dzielnicowych.
Adwokat
tow. Balicki Jan wznowi udzielanie po
rad prawnych po powrocie z urlopu.

NA F U N D U S Z PARTYJNY
salonie sztuki „Książki i obrazu“ przy
W związku z wymianę legitymacji sta
Al. Jerozolimskich 26. Otwarta jest co
dziennie w godzinach od 9 do 18. (kg) łych czlonkowe koła PPR przy M in i
sterstwie Aprowizacji i Handlu przeka
zują na fundusz partyjny 9.345 rf

ino
mr° gą
dostarczyć
miastu
120.000 m sześć, wody na dobę. Warsza

wa zużywa je j w okresie letnim 80.000

m sześć. W basenach wody czystej gro
madzi się stałe zapas, tak że nie istnie
je obawa, aby nawet w czasie uszkodzę
ma elektrowni lub 6tacji pomp rzecz nych zabrakło w mieście wody wodocią
gowej. Nad sprawnością działania f i l 
trów czuwa 250-osobowy zespół pnacow
raków, którzy niemal wszyscy przebyli
tutaj powstanie, a zimą 1945 r. rozpo
czgli intensywną pracę nad uruchomię mem filtrów.

trudniony przy oczyszczaniu filtrów po
10 latach z reguły nabawia się groźne
go reumatyzmu.
Robotnicy warszaw

Robotnicy F iltró w p rzy pracy

rak,ow organizują w dniu 25 lipca o
godz. 15.30 zebranie członków i 6ympa
tyków na którym zostanie wygłoszony
referat nt.: „Jednolity front klasy ro 
botniczej“.
Komitet Warszawski PPR komunikuje, iż dział porad prawnych, których
udziela adwokat tow. Szpakowskl S te 
fan przyjmuje we w torki i piątki
w
godz. od 17 do 19 w Wydziale Organ!zacyjnym KW PPR (A I. Jerozolimskie

rozbudową stolicy wzrastało zapotrze
bowanie na wodę, filtry powolne nie mo
gły nadążyć pracy. Dlatego więc wybu
dowatip dodatkowe filtry pospieszne, za
projektowane i wykonane w 30 proc
I przez inżynierów kanadyjskich. Niemcy
w czasie powstania caiko-wicie je zde montowali, Odbudowia aczkotwiićfc już
PRACOW NICY FILTRÓW
rozpoczęta, potrwa jeszcze długo ze
W ŁA SN YM I RĘK A M I
względu na trudności w otrzymaniu czę
Mało znany jest faki, że pracownicy
ści maszyn, produkowanych wyłącznie Stacji Filtrów własnymi rękami w yj parowe ł trzy elektryczne.
Proces filtracyjny trwa stosunkowo w Kanadzie.
mowali miny poniemieckie spod zagrożo
F iltry warszawskie w obecnym swo - nych urządzeń i budynków. A jak ciężdługo. Przed wojną, kiedy w związku z
ica i odpowiedzialna jest praca w filtrach
przekonaliśmy się obserwując oczyszcza
nie jednego z takich powolnych filtrów.
Po spuszczeniu wody na złożu fiłtro
wym osadza się muł rzeczny. Muł ten
trzeba usunąć, a potem trzeba nawieźć
świeżego piasku. W krużganku filtr o 
wym jest duszno, wilgotno i ciemno, W
takich warunkach kilkanaście rozebra nych do połowy, oblanych potem posła
ci ludzkich pcha przed sobą ciężkie taez
ki pełne mułu lub piasku. Lekka maź
podłoża wżera się w obuwie, które ule
ga szybkiemu zniszczeniu. Robotnik za

— warstwa grubo - ziarnistego piasku
wiślanego, a pod nią warstwa czterogatunkowego żwiru, średnica 1 ziarna ta 

kiego żwiru może wynosić od pół moi
do 30 mm. Woda stopniowo przesącza
jąc się przez złoże filtracyjne, ulega cal
kowi.teimi oczyszczeniu i wpada do urządzonych pod dnem filtra (ściślej pod
dnem złoża filtracyjnego) urządzeń od-

Powitanie Delegacji Radzieckiej na D worcu Gdańskim

Rachuby zawodzą gdy z kontrolerem sprawa

Kryminalne zakończenie kryminalnej spółki

18 „Trasa” .
OD STACJI RZECZNEJ
TE A TR MUZYCZNY „Siedem śmiechów
DO ODBIORCY
głównych’ “ . Początek w niedziele i święta o
godz. 15.30 i 19-tej. W dni powszednie godz.
Rola stacji pomp rzecznych przy ul.
T9-ta.
Czerniakowskiej polega
na czerpaniu
JASKÓŁKA (Marszałkowska 69) o godz. 1« brudnej wody wiślanej i przepompowywa
„Sprawa Moniki”
„S TU D IO ” (Karowa 31) o godz. >915 niu jej do stacji filtrów . Tutaj woda gro
madzi się w sześciu ogromnych osadni
komiczna farsa Mayo „To moje dziecko
CYRK „ARENA” ul. Jagiellońska róg Bru kach o łącznej
pojemności 72.000 m
kowej i Szerokiej. W ielki atrakcyjny program, sześć. Osadniki — to jakby wielkie kry
codziennie przedstawienie o godz.. 20-tej. w
niedziele I święta o godz, 16-tel i zu-tej. :e baseny kąpielowe. Wszystkie nieczy
slości, jakie przynosi ze sobą woda w i
„SIEDEM ŚMIECHÓW GŁÓWNYCH”
W dniu 22 lipca 1947r. dwa przedstawienia- ślana osadzają się na ich dnie. Po tym
o godz 15.30 — specjalne bezpłatne dla wstępnym,
jak gdyby
przygotowaw świata pracy, o godz. 19-tej przedstawienie
normalne. Sprzedaż biletów w kasie od godz. czym etapie, można już przystąpić do
samego filtrowania. Najlepiej uzmysło 10 — 14-ej i od 16 — 18-ej.

PALLADIUM (Ziota 7-9); „Bohaterki Pa
cyfiku” , pocz. 13.00, 15.30, 18.00 i 20.30.
ATLA NTIC (Chmielna 33); początek 14,
16 i 20. „Pięciu zuchów” .
POLONIA (Marszałkowska
56)
„Wyspa
Bezimienna” , pocz. 14, 16 i 20.
STYLOWY (Marszałkowska 112); pocz <
godz. 13, 15 i 21; „Wesoły pensjonat” .
SYRENA (Praga. Inżynierska 2); od godz
14 „Piotr 1” ,
.................. .
TĘCZA (Żoliborz, Suzina 4 ); „Biały kici

w rozmowach z rządem Czang-Kal-Szeka w NainlkSnei, jako członek delegacji s
terenów oswobodzonych.

Takim samym naiwniaczkiem jest
właściciel
sklepu przy ul.
Targo
wej 61, Jan Dziechlicki, który chciał
Tego samego dnia przyczaili się w się wykupić za 5.000 zł.
W Legionowie było sobie dwóch przy
jaciół: Henio Piasecki i Staś Białowąs. krzakach obok cmentarza w Legiono Panom
Spekulantom
trudno
jest
Piasecki pędził samogon. Surowców do wie. Gdy Kieszka nadjechał, zatrzyma uwierzyć, że n ie w szy stk o i n ie w szyst

AK krew w organiźmie ludzkim krą
ży w żyłach tak woda w wielkim, ska
nalizowa-nym mieście przebiega nieustan
nie poprzez skomplikowaną sieć pod
ziemnych i nadziemnych urządzeń.
W
tym codziennym biegu zatrzymuje się
dłużej w Filtrach Miejskich, gdzie pod
lega licznym procesom oczyszczania.
Skomplikowana praca maszyn i ciężka
praca ludzi trwa całą dobę. Przecież
Warszawa nie może żyć bez wody wo
Troska o jakość wody, to
TEA TR POLSKI (Karasia 2) sobota godz. dociągowej.
18 „Sen nocy letniej” .
troska o zdrowie konsumentów. Dlatego
TEA TR
ROZMAITOŚCI (Marszałkowska) właśnie -na terenie filtrów jest czynne
„Zaczarowane Kolo” J. Rydla.
specjalne laboratorium, w którym prze
„M A ŁY ” (Marszałkowska 81); godz. 18
prowadza się chemiczne i bakteriolo „W iele hałasu o nic” wg Szekspira.
„POWSZECHNY” (Zamotsktego ¿0) eodz
giczne badanie wody.

'! £ £ * * *

ku, jest jednym z wybitniejszych chhft
skich działaczy politycznych. W Euro
pie był już kilkakrotnie — po nas pierw
szy w 1945 roku jako delegat Chin na
międzynarodowy Kongres Młodzieży
Londynie. Bral również udział w inau guracyjnej konferencji U no w San Frań
clsco. Niemniej czynny jest na terenie
ojczystego kraju — prowadzi taijj po
ważną pracę społeczną i polityczną, a
przed czterema miesiącami uczestniczył

skiich filtrów znają tę chorobę aż za do
brze. Ale. nie narzekają. Twierdzą, że
już przywykli i nie chcieliby zmieniać
pracy. Domagają się jednak obuwia i ubrania ochronnego. Proszą nasze pismo,
aby zaapelowało do władz miejskich o
szybszy , sprawiedliwszy rozdziel odzie,
ży. Słuszną tę prośbę spełniamy, (w.b.)
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zł. 75.— , I mm x I szp. od 101— 150
mm zi 90.— , oo wyżej zł 120.-—.
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Aferzysta, który wkradł się do PPR
musi z o s ta ć su ro w o u k a ra n y
Ostatnio została ujawniona na
Wybrzeżu wielka kradzież unrrow
skiego transportu cyny. Szajka
saibotażystów usiłowała ukraść
'50 ton cyny, niezwykle cennego
dla naszego przemysłu surowca.
Dzięki czujności Urzędu B ezpi
eczeństwa i jego wytężonej pra
cy, państwo nasze uniknęło mi
lionowej straty, a sprawcy afe
ry znaleźli się pod kluczem.
Uczestnikiem tej milionowej
afery był między innymi były
członek Polskiej Partii Robotni
czej, b. dyrektor oddziału gdyń
skiego Biura Odbioru Transpor
tów Morskich S a ła c iń s k i Zygmunt.
W swoim czasie tidału mu się
wcisnąć w szeregi naszej partii,
udało mu się zataić przed nami
6Woją
przestępczą przeszłość.
Partia z kolei obdarzyła go za
ufaniem i wysunęła na odpowie
dzialne
stanowisko
dyrektora
BOTM w Gdyni.
Ten fakt wślizgnięcia się do
naszych szeregów złodzieja i dywersanta gospodarczego, winien
być dla nas ostrzeżeniem, zwłasz
cza na tak czułym na tym od
cinku terenie, jakim jest Wybrze
że, ostrzeżeniem przed napływem
do partii przypadkowych, kariero-

wiczowskich, obcych i wrogich
elementów. Fakt ten winien być
bodźcem do wzmożenia czujno
ść1 i zaostrzenia Walki z wszel
kiego rodzaju przestępstwami i
wykroczeniami, uwłaszczającymi
godności członka PPR,
Partia nasza — na Wybrzeżu,
tak jak i w całym kraju — ro
śnie bardzo szybko. Wstępują
do naszych szeregów tysiące i
dz;esiątki tysięcy nowych peperowców. W tych warunkach ist
nieje możliwość, że prześlizgną
się do nas takie czy inne jednost
ki, megodne miana członka par
tii, jednostki o słabym pionie
ideowym, o niskim poziomie mo
ralnym, a nawet jednostki obce
i wręcz wrogie ideom naszej par
tii. Możliwość taka istnieje tym
bardziej, .że, zwłaszcza od stycz
niowych wyborów, reakcja wszel
kimi sposobami usiłuje szmuglować do naszych organizacji swych
agentów — wrogów demokracji
i wrogów ruchu robotniczego.
Jednym z takich — niewielu
zresztą — wrogów, którym uda
ło się wkraść w nasze szeregi,
był właśnie Sałaciński.
Wrogowie, którzy wkradają
się w nasze szeregi, pomylił’ się
jednak, jeśli sądzili, że legityma-

Dalszą zacieśnienie współpracy
między P R i PPS w woj. krakowsc^m
W Krakowie oraz we wszystkich Ko
mitetach Powiatowych, miejskich, gmin
nych i fabrycznych odbyty się narady
aktywu PPR i PPS.
W Krakowie narada ta odbyła się w
dniu 19 bm. w sali „Spotem“ . Na naradę
przybyli najwybitniejsi! aktywiści oby
dwu partii. Referaty polityczne wyglcr
sili: ze strony KW PPR tow. Łapot, ze
strony KW PPS tow. Drobner.
Dyskus ja była bardzo ożywiona. Towa
rzysze z PPR i PPS pod kre śli, że dai-

sze zacieśnianie współpracy jest warun
kiem koniecznym do wzmocnienia demo
kracji ludowej. Dyskutanci stwierdiii, że
w ciągu ostatniego roku nastąpiło daisze zacieśnienie wispótpracy między brat
n.mi partiami.
W naradach Komitetów Powiatowych
udział aktywistów dwu bratnich partii
by! duży. Także w poszczegónych zakla
dach pracy narady te wykazały dużą
spójność ideową dwóch bratnich partii.
(kn)

Buta, która nie zna granic
N iem cy pobili imszych repatriantów
W dniu 18 bm. o godzin’© 15,25 wana bojówka marynarzy rńeprzybił do Wałów Chrobrego w j mieckich, a ranni repatrianci
Szczecinie parowiec „Isar“ wio polscy nie chcieli się zatrzymać
ząc na swoim pokładzie 1.460 w obozie dla przeprowadzenia
| śledztwa, na pokładzie statku
repatriantów.
Ponieważ w przeddzień wy zr\jdow aii s>ę także przedsta
jazdu niedaleko obozu na grupę wiciele policji angielskiej, którzy
repatriantów napadła zorganizo przesłuchiwali ofidry napadu.

Wspólny cel jednoczy ludzi
Uchwały nie pozost®[ą na papierze
Uchwały kierownictwa partyjnego na
bierają sił i życia, gdy uzna je za swoje
masa członkowska, gdy realizować je bę
dizie każde najmniejsze organizacyjne
ogniwo.
j
Jednolity front bratnich partii PPR i
PPS staje się cora,z silniej sprawą dnia
codziennego. Nietylko przy uroczystych
okazjach podkreśla się tę jedność, nie
tylko przy akcjach centralnych, woje
wódzkich, czy powiatowych. W warszta
tach i fabrykach, w biurach i kopalniach
rośnie braterstwo wspólnego celu i dzia
łania.
W kopalni „Nowa Ruda“ zwołano ze
branie aktywistów obu partii. Nie mówio
no sobie tam słodkich śiówek. Ostro i
gorąco dyskutowano nad błędami prze
szłości. Padło niejedno gorzkie słowo.
Z obu stron nie żałowano krytyki. Ale
właśnie dzięki tej szczerości osiągnięto
tak ścisłe porozumienie, że zdecydowano
się wyłonić sta‘ą Komisję Międzypartyj
ną, której powierzono szereg odpowie
dzialnych i konkretnych zadań, jak: —
organizowanie wspólnych wieczorów dy
skusyjnyeh, referatów, a przede wsysłkim walki z drożyzną. Na tym odcinku
akcja partit ‘ robotniczych może się posz
czycić pięknym osiągnięciem — stała

kontrola, nieustanna czujność — zmusi
ły kupców do obniżki cen, dochodzącej
do 20 proc.
Jedność klasy robotniczej, która jest
solą w oku je j wrogów, stanowi najpew
niejszą rękojmię zwycięstwa.
To samo zrozumieli robotnicy kopalni
„Bobrek“ w Bytomiu. Wspólne zebranie
aktywistów zagaił tow. z PPS podkreśla
jąc z radością, iż uchwała ostatniej Ra
dy Naczelnej PPS nietylko przekreśliła
istniejące uprzednio zapory, ale co wię
cej _wypowiedziała się wyraźnie za najj ściślejszą współpracą na wszystkich
j szczeblach.
Wprowadzając w czyn te słowa — to
warzysze z PPR i PPS postanowili co
mies!ąc odbywać wspólne posiedzenia
obu Komitetów i ogólne zebrania człon
ków obu partii. Aby uchwala nie pozo
stała na papierze, ustalono ścisłe termi
ny.
Ponadto wzmocniono istniejące już
trójki, wybrane spośród najlepszych lu
dzi obu partii, mające za zadanie czu■wać nad tempem i jakością produkcji.
Tak, ręka w rękę idą krok za krokiem
we wspólnym szeregu Pepesowcy i Pef er owcy do wspólnego celu.
(z)

A K C JA WCZASÓW PRACO W NICZYCH

cja partyjna PPR zapewni rm Wybrzeża i połączenia go z resz
bezkarność. Partia nasza nie za tą kraju, wkładu, którym słusz
mierza osłaniać jakichkolwiek nie się chlubimy.
A wyrzutków, którzy plugawią
przestępstw dlatego, że popełnia
ją je ludzie, którzy podstępnie swą robotą imię peperowca, powźlizgnęli się w nasze szeregi. tafimy usunąć z naszych szere
Przeciwnie — partia nasza uwa gów, potrafimy dopilnować, aby
ża, że w tym wypadku popeł ponieśli dobrze zasłużoną karę.
niają oni przestępstwo PODWÓJ
Stanisław Januszewski
Lądek-Zdrój. Widok ogólny.
NE, gdyż kalają dobre imię par
I Sekr. K W PPR w Gdańsku
tii klasy robotniczej, partii, za
której zwycięstwo oddały życie
setki i tysiące naszych najlep
szych towarzyszy. Tego rodzaju
elementy partia nasza ŻELAZNĄ
MIOTŁĄ WYMIATA ZE SWYCH Wszystkiemu winna czekolada. — Człowiek nie jest SzylleremSZEREGÓW.
Za ujawnianie przestępczej dzia Szkolmkiem. — Tragiczna koszula. — Zgubiło ich dobre serce.
łalności Saiacińskiego wdzięczni
[Od naszego korespondenta]
jesteśmy organom Bezpieczeń
właściciele jącemu wystawienia na nią rachunku,
Tabliczka czekolady. Ileż może ona SIDEŁKO — jednocześnie
stwa. Zawsze radzi będziemy
hurtowni włókienniczej, KOWALCZYK a nawet potraktowano go dosyć arogan
dać
przyjemności,
ile
dobrych
chwil!
A
tym, którzy -pomogą nam wyeli ile może sprawić kłopotu! — O tym po — współwłaściciel f rmy Vesta i prezes cko — rachunku mu się zachciało. _
A potem zdarzyło się coś, czego znów
minować ze zdrowego organizmu wiedzieć nwgą panowie z Kupieckiego Stowarzyszenia Kupców Katowickich,
partyjnemu obce nam elementy. Stowarzyszeni:* Handlowego w Katowi W INECKl, WlSLIŃSKI — dyrektor Sto nie obdarzeni nadprzyrodzonym darem
panowie Trawiński et Co nie mogli prze
Sałaciński byl członkiem Pol cach. A zaczęło się wcale nie od cze- warzyszenła Kupców woj. śląsko - dą widzieć
— zdarzył śę obowiązek umiesz
browskiego, GAJEWSKI —• kierownik
Robotniczej.
WykluI
kolady,
tylko
od
koszuli,
takiej
zwykłej
skiej Partii
1 PCH-owskiej koszuli, która powiną by- spółdzetnii powierniczo - buchalteryjnej, czania w wystawach cen. 1 oto zdumio
czyliśmy go z naszych szeregów. !a k; sztowaj 510 zj; a k<>s.ztowa,a 7S0 KURLUS — właściciel sklepu włókien ny Presser, wł&snym oczom nie wierząc,
Gwoli naszej peperowskiej czy
i to nabywcę. Sprzedawców bowiem niczego — urządził się bardzo mądrze zauważył identyczną — dwie krople
będzie
kosztowała znacznie więcej i z — sugerując podleganie Kupieckiego wody — koszulę za 510 zł. Oczywiście
stości rąk, w imię naszego odda
poprosił o wyjaśnienie i tym razem nie
nia Polsce Ludowej, domagamy innej dziedziny, aie o tym w swoim Stow. Handlowego Zw. Kupców zdoby tylko nie potraktowano go arogancko,
wali sobie wiarę w swoją kupiecką ucz
czasie.
s;ę od Sądu Doraźnego najwyż
Istnieje, a raczej istniało w Katowi ciwość. A jak to tam było z tą uczci ałe zaczęto usilnie prosić, aby nie poru
szej kary dla złodzieja i dywer- cach Kupieckie Stowarzyszenie Handlo wością, to wła&nie zdradziła tabliczka szał tej sprawy. Presser jednak poru
szył — nie przyjmując notabene łapów
śadta
gospodarczego,
byiego we, uchodzące powszechnie za przedsię czekolady, o której za chwilę.
Gdyby panowie z Kupieckiego Stow. ki, którą mu zaproponowano i okazało
członka naszej partii, byieg-o dy biorstwo, pozostające pod egidą Żw !ązKupców — w rzeczywistości norma! Handl. mieli dar przewidywania przyszło się, że koszula pochodziła z PCH, że
rektora BOTM — Saiacińskiego. ku
ne, prywatne przedsiębiorstwo. -Piękny śd« czy sprzedałby Jakubowi Pressero- kosztowała tam 382 żł. Od słowa do
Organizacja Polskiej Partii Ro sklep, dwie wystawy — ds'ś mieści się wi, urzędnikowi firm y „H artw ig“ , koszu słowa — Komisja Specjalna zarządziła
botniczej Wybrzeża , uważa, że tani Powszechny Dom Towarowy w !ę za 750 zł? Napewno nie. Ale dar prze aresztowanie kasjerki i ekspedientki.
Siedzą więc dwie panie w areszcie i
Sałacińskiemu wymierzyć winien czasach, o których piszemy — była tu Widywania przyszłości jest, jak wiado
zajadają czekoladę. A skąd w areszcie
sąd Rzeczypospolitej najwyższy zwyczajna spelunka snekulaneka Wła mo bardzo rzadki i koszula została nie czekolada? Otóż to. Czekolada pocho
ściciele sklepu — panowie TRAWINSKI, tylko sprzedana, ale i odmówiono kupirwymiar kary. ■
dziła z wałówek, a wałówki od dyrekto
................ .... 1 ...........
-.... ....... -.——
rów. Chwalebna rzecz, taka dbałość o
My, peperowcy' uważamy, że
pracowników, godna uznania rzecz. Ale
trzeba rozpalonym żelazem wy
nie wtedy, gdy służy do tzw. zamknię
palać w Polsce wsze'ką niepra
cia ust — nie tylko w znaczeniu fizjo
wość, wszelkie złodziejstwo i
logicznym na okres jedzenta. Pracowni
wszelkie łapownictwo. Wszelkie
ce miały dość tego wszystkiego szanta
żu i oszustw i więzienia za cudze grze
— a najbardz:ej to, które pró
kto wie, że w samym sercu Pol swoim rodzaju. Można tu badać szereg chy — tak dość, że postanowiły powie
buje podszywać, się pod nasze ski,Mało
w -powiecie olkuskim znajduje się zjawisk atmosferycznych
i botanicz dzieć całą prawdę. Jak wynikło z ich
barwy.
prawdziwa pustynia zwana Błędowska. nych, nie wyjeżdżając z Polski.
opowiadań — cała szacowna firma stała
Ale obecnie istnienie tiego naukowego na jednym wielkim oszustwie, znakomi
Nie ’boimy się stwierdzenia, że Na sypkim piasku zrzadka rosną karło
wate
roślinki.
W
upalne
dni
w
rozpalo
-rezerwatu
jest
zagrożone.
Toczy
się
poje
wśród wielu tysięcy peperowców
cie
zorganizowanym i pr-zemyśłaniym,
nym, drgającym -powietrzu łudzi wzrok
między słusznymi dezyderatatmi gdzie posługiwano się dwiema kasami,
Wybrzeża znalazła się jedna par legendarna, a przecież prawdziwa fata dynek
uczonych, pragnących za wszelką cenę
6zywa owca-. Ta parszywa owca m-organa. Wiatr zmienia się tu czasem w utrzymać nietkniętą swoją stację do bloczkami z tajemniczą literą M , całym
systemem oszukańczych ma-china-c^, ma
nie umniejsza w niczym olbrzy trąbę ¡»wietrzną, ¡»krywającą niewi świadczalną i potrzebami przemysłu, jących na celu napędzenie do kas wła
dzialnym, ale gryzącym pyłem wszystko przemawiającego
twardym
językiem
miego wkładu pracy i ofiarności dokoła.'
ściciel' milionów.
cyfr i potrzeb życiowych.
Ta wielka afera, która wzbudziła sendla sprawy zagospodarowania
Pustynia Błędowska jest jedyna w
Chodzi o to, że kopalnia musi mieć pia

Milionowa afera w

N au sea

ż y c ie (

c z y

Kle w 1908 r. odniesie zwycięstwo

sek dla zasypywania zwalisk, powstałych
po wydobyciu węgla. Zapasy piasku, znaj
dujące się na Śląsku, zostały wyczerpa
ne. Nic więc dziwnego, że oczy kierow
ników Przemysłu Węglowego zwróciły
się w stronę pustyni Błędowskiej, której
pasek wystarczyłby -na potrzeby wszyst
kich kopalń śląskich na przestrzeni wielu
różnych tam „Maximach“ I „Ca-sano- lat. Opracowane są już fir n y wybudo
wych“ . A skoro nie jest gorszy, nie na wania kolei, która by dowoziła1 cenny
leży w nim wyrabiać kompleksu zmniej piasek na miejsce przeznaczenia.
szonej wartości i pobierać niższe ceny,
W imieniu nauki przemawia Rada Oniż płacą warstwy wyższe“ . Jeżeli więc, bro-ny Przyrody i Krakowska Wojewódz
nie ni-ższe ceny, to dlaczego właściwie \ ka Rada Narodowa, wypowiadając" swoje
nie wyższe. Rozumowanie proste i nie stasowcze, bezkompromisowe weto.
pozbawione logiki — to każdy przyzna.
W tej chwili sprawa nie jest jeszcze pa
Więc: małe piwko: — proszę bardzo 50 ląca, gdyż w roku bieżącym ma zostać
zł i jeszcze 15 proc za obsługę,'ćwiartka ukończona linia kolejowa dla dowozu pia
wiśniówki 500 zt — jak się bawić, tó się sku z Sieinóni. Istniejące tam zapasy w y
bawić.
starczą na 20 lat.
Tyle -lat jeszcze ma prawdopodobnie
Właścicielka Błękitnego Baru bardzo przed sobą Puszcza Błędowska. Entuzja
się obraziła na milicję, która się ośmie ści jej powinni przyśpieszyć zamierzone
liła zapytać ją o cennik *— co -za brak eksperymenty, bo niewiadomo kto w r.
polotu. A może uprzejmiej porozmawia 1968 odniesie zwycięstwo: nauka czy
z Komisją Specjalną?
życie.
(hz)

Smutny epilog wesołej nocy
Czarna spekulacja w Błęktnym fibrze
„Wesołe ludowe miasteczko“ to jak
sama nazwa wskazuje miejsce, gdzie ba
wi się lud. Miasteczko to istnieje w Kra
kowie. Podczas „Nocy Krakowa“ wesoło
-tam było istotnie, ale przyszedł moment
kiedy goście — -robotnicy i w ogóle lud
pracujący— zaczęli płacić rachunki i wte
dy wszystkim zrobiło się bardzo smutno.
Wszystkim, nie wyłączając właścicieli
knajpy, których dodatkowo i zupełnie już
nadprogramowo — odwiedzili milicjanci,
zadając wiele niedyskretnych i na we
sołej zabawie po prostu nietaktownych
pytań.
Właściciele lokalu uznali bowiem, że
!ud pracujący, nie jest wszak gorszy od
spekulantów i paskarzy, przepuszczają
cych ciężko wyspekJnwane pieniądze po

Rozmowa przed wystawą

sklepową

(Od naszego korespondenta)
Podczas uroczystości otwarcia Pow szechnego Domu Towarowego we Wro
clawiu,
prezes Państwowej Centrali
Handlowej, ob. Buschke zaznaczy!, że z
ogólnej, liczby 12 domów towarowych
uruchomionych w kraju, 7 powstało na
terenie Ziem Zachodnich.
Wynika z tego jasno, że szczególnie
troskli-wą opieką Państwo otacza tych,
którzy przyczyniają się do zagospoda
rowania i odbudowy Ziem Zachodnich.
DO M

TOW AROW Y

Obecnie otw arty dom towarowy we
Wrocławiu zajmuje jedynie skąpe 2 pię
tra w budynku PCH i posiada 3 działy:
spożywczy, tekstylny i przemysłowy.
Jest on wprawdzie za mały i nie za
spokoi potrzeb przeszło 200.000 W ro
cławian, lecz na pewno przyczyni się na
tyohmiast do ¡»skromienia wilczego apetytu ku-pców wrocławskich. A już na
początku roku 1948 powstanie we Wro
clawiu największy w Polsce, nowocze
sny dom towarowy, urządzony na mo
dłę największjych europejskich domów
towarowych.
Będzie on posiadać nawet zakład fry 
zjerski i kawiarnię.
TEM PO — TEM PO !

Na zewnątrz i wewnątrz otwartego
już Domu Towarowego daje się wyczuć
zdrowy pośpiech cechujący nasze po
wojenne życie gospodarcze.
Ledwie pokost wyschnął na świeżo
W 'äoinu P entr, Zwigzku P rae^yüy . & u (n3çeeÿo w W iśle, Na spaceiMJu PMpM- malowanych ladach, g już. specjalajg wy

szkolony personel stoi za nimi, gotów
usłużnie obsługiwać tysiące klientów
dziennie.
W ostatniej chwili przed otwarciem,
zostaje przymocowany prawie dziesię ciometrowy szyld, który zdała oznaj mia, że tutaj został otw arty Powszech
ny Dom Towarowy.
Przed ładnie udekorowanymi oknami
wystawowymi przystają grupy
prze chodreów i głośno wyrażają zdziwienie
z powodu niebywale niskich cen, uw i
docznionych na każdym obiekcie.
— Nie do wiary — mówi jedna do
drugiej — pończochy jedwabne po 4G3
zł — gdzie indziej kosztują 1.165.
— A 6'karpetki — dziw? się druga —
191 zł, a ja niedawno zapłaciłam za gor
szy gatunek 315 zł.
— A jedwabie — jakie ładne i jakie
tamie! — krzyczy z uciechą w glosie in
na. 317 — 500 zł Zaraz jutro kupię.
DLA KOGO?

Trzej poważni panowie,
przystanęli
tuż przy szybie wystawowej, za którą
znajdują się materiały wełniane męskie
i damskie po bardzo niskich cenach
(7.014 zł 100% wełna na garnitury mę
skie, 3.508 zł — 100% wełniany m ate
riał na suknie i kostiumy damskie).
— To na pewno materiały dla wsi —
tnówi jeden.
— Lub ceny dia kupców — sądzi dru
gi— Ani jedno, ani drugie — wyjaś.niąm. Te materiały możę każdy na -

sac ?ę w Katowicach, ’jest trzecią z kolej
mTło nową aferą na tym terenie. Pano
wie dyrektorzy zostali aresztowani, śledź
two trwa.
(łn)

Z miast i wsi
KO M U M A T U R A , KO M U — BO K>§
DO DO M U
Organa M O w Krakowie wpadły na
ślad pomysłowej szajki oszustów, któ
rzy handlowali... świadectwami m atu
ralnymi.
Świadectwo takie kosztowało
od 8 do 15 tys. zł — nie Mcząc paru mi
nut strachu. Szajka składała się z czte
rech studentów wyższych uczelni, a
wpadła dzięki temu, że zapotrzebowa
nie na blankiety świadectw opiewało
na jedno gimnazjum, a nosiło podpis (li
czy wiście sfałszowany) dyrektora inne
go gimnazjum. Wyjątkowy pech fałsze
rzy sprawił, że urzędnik drukarni znał
dobrze obydwóch dyrektorów | momen
talnie zorientował się w sytuacji.
JA K I

Dziwią się ludzie i własnym oczom nie wierzą

NA JW IĘK SZY

t

Katowicach

być. W pierwszym rzędzie członkowie
zw. zawodowych.
JAK TANIO

— Doprawdy dla członków związków
zawodowych? — dziwi się robotnik, któ
ry pożądliwie patrzy na palto zimowe
w oknie wystawowym, oznaczone ceną
7 tysięcy złotych.
— Tak — potwierdzam.
Robotnik chciałby już teraz kupić pal
to i liczy pieniądze. Tłumaczę mu, że
dopiero ju tro zacznie się sprzedaż.
— Toć to będzie ścisk j dopchać się
będzie trudno i dla wszystkich może nie
starczy — biada. Bo to takie palto co
najmniej 15 — 20.000 zł kosztowałoby
gdzie indziej.
— A śpioszki jakie tanie! — diziwł się
kobieta z dzieckiem na ręku. Niedawno
kupiłam w hali targowej śpioszki po 450
zł sztuka, a tutaj po 266. Tamte byty
bawełniane, a te jedwabne.
— Ten dom towarowy to im napraw
dę zahamuje ich wilcze apetyty — mó
wi robotnik.
— Komu? — pada pytanie.
— Kupcom — odpowiada.
— Co tam „zahamuje“ — kłóci się z
nim kobieta za to, że tak słabego użył
określenia. Okiełznali ich i krótko w ry
zach trzymać będą.
— Będą kupęy drożej sprzedawać, to
my tylko tutaj kupować będziemy...
_Taka była opinia robotników i robot nic o domu towarowym, którą podsłu chwlem przed wystawą w przeddzień O'
twarda.
J. D.

TO

W Y S ZU K A N IE DOW CIPNY
NARÓD, N IE M C Y
Na 14 lat więzienia skazany został w
Mławie Alfons PotIus, członek NSDAP,
który znęcał się w czasie okupacji nad
Polakami łając ich i lżąc. Miał on miły
1 dowcipny zwyczaj oblewać wodą oczekujących w kolejce przed sklepem
Polaków, zanosząc się przy tym
ze
śmiechu.
OGRÓDEK T A K I M A Ł Y DWA
KROKI W ZD ŁU Z I WSZERZ
Na posiedzeniu
PRN Kłodzka
(D.
Śląsk) wypłynęła spraw* jednego z bur
rnistrz4 w, który
zarezerwował sobie
działkę — ach, drobnostka, poprostu nie
ma o czym mówić — jakieś tam głupie
7 ha, nie_ ogródek, a tyle co w doniczce
od kwiatów. W tymże powiecie, w któ
rym daje się odczuwać głód ziemi i chło
pi nie mają
przydzielonych
gospo
darstw, różni tam dygnitarze i kacyki
miejscowe mają podobne, co do w iel
kości ogródki —- żeby w niedzielą było
gdz’e (służbowym samochodem) na kwa
śne mleczko pojechać.
NARESZCIE U W IER ZYŁ
ŻE N IE M C Y NIE POWRÓCĄ
B. kustosz muzeum w Zgorzelcu, Nie
mieć Haendłer, pragnąc za wszelką ce
nę uniknąć
repatriacji do yaterlandu
wyjawił burmistrzowi miasta zazdrośnie
strzeżoną tajemnicę (widocznie zrezy gnował ostatecznie z powrotu Niemców
na te ziemie) skarbu,
zakopanego w
podziemiach muzeum. Istotnie, znalezio
no trzy skrzynie żelazne, w których
znajdowały się 6 kg złotych monet o
charakterze muzealnym,
wielka
Bóść
pierścieni _ .naszyjników i Innych klejno
tów, kielichy,
monstrancje,
puchary,
misy o wielkiej wartości artystycznej.
CYFRY M Ó W IĄ
Obroty Domu Towarowego w Pozna
n!u za okres od 2 czerwca do 15 Bpca
wyniosły 37.771.448 zł, przy czym obrót
dzienny dochodzi! do 1.200.000 zł, a
frekwencji dzienna do 750 osób.

Str. 6

PRZETARG NIEOGRANICZONY

D la

Spółdzielnia Wydawnicza „Książka“ z odip. udz. w Warszawie, ul. Smolna 13 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót instalacyjnych wodno-kanalizacyjych, centralnego
ogrzewania, wody gorącej i gazu na budowie przy Al. Sta-

Ogłoszenie o przetargu
Ministerstwo Leśnictwa ogłasza przetarg nieograniczony na
wykonanie instalacji telefonicznej w gmachu Ministerstwa
Leśnictwa w Warszawie przy ul. Wawelskiej 52/54.
Podkładki ofertowe za zwrotem kosztów oraz bliższe infor.
macje można otrzymać w Biurze Technicznym Ministerstwa Le.
śnictwa przy ul. Reja 3, pokój 448. — Oferty w zalakowanych
kopertach z dołączonym kwitem na złożone wadium w wysoko
ści 40.000 zł należy składać w tym samym Biurze w terminie
do dn. 1 sierpnia 1947 r. do godz. 10.30. Otwarcie ofert nastąpi
tegoż dnia o godz. 11.00.
Ministerstwo Leśnictwa zastrzega sobie prawo wyboru ofe
renta bez względu na cenę, wyłączenie części robót, dostarczenie
części materiałów oraz prawo uznania, że przetarg nie dał wyniku.
1764

PRZETARG NIEOGRANICZONY
Komenda Główna M. O. w Warszawie ogłasza przetarg nie
ograniczony na. dzień 29 lipca br. na oprawę 10.000 książek w
terminie 2-ch miesięcy.
Komenda Główna M. O. zastrzega sobie prawo unieważnienia
przetargu bez podania przyczyn oraz bez obowiązku ponoszenia
z tego tytułu jakichkolwiek odszkodowań, prawo do wyboru
oferenta bez względu na wynik przetargu oraz prawo uznania,
że przetarg nie dał dodatniego wyniku.
Informacje i druki ofertowe można otrzymać w K.G.M.O.,
ul. Karowa 16, pokój 59, codziennie od godziny 9-ej do 15-ej.
___________________
1787
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Z b i o r o w e z a m ó w i e n i a wystawione przez poszczególne
przedsiębiorstwa p r z y j m u j e ' i n f o r m a c j i u d z i e l a :
B IU R O
1774

SPRZEDAŻY
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P R Z E T A R G
Zarząd Miejski m. Szczecina ogłasza przetarg publiczny na
wykonanie remontu instalacji centralnego ogrzewania ^ gmachu
Zarządu Miejskiego przy PI. Niezłomnych w Szczecinie.
Oferty naleeży nadsyłać pocztą, względnie składać w Zarządzie
Miejskim, Wydz'a! Ogólny — Oddział Gospodarczy, I piętro, pok.
nr 25, w zalakowanych kopertach z napisem „Oferta na remont
centralnego ogrzewania“ ,, w terminie do dnia 26 lipca 1947 r. do
godz. 10-ej, o której to godzinie nastąpi otwarcie ofert.
Do ofert należy dołączyć kwit kasy głównej Zarządu M iej
skiego na wpłacone wadium w wysokości 2% od sumy ofero
wanej.
Ślepe kosztorysy oraz warunki przetargu są do przejrzenia
i nabycia pod wyżej podanym adresem.
Zarząd Miejski zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru
oferenta, jak również unieważnienia przetargu bez podania po
wodu.
Zarząd Miejski m. Szczecina
1683

Przetarg nieograniczony Nr 70
Dyrekcja Odbudowy Warszawskiego Węzła Kolejowego,
Warszawa, Al. Wyzwolenia Nr 43 ogłasza przetarg:
Nr 70 na wykonanie tablicy rozdzielczej w żeliwnym
okapturzeniu.
Oferty należy składać do skrzynki ofertowej, umieszczonej
w Biurze Dyrekcji Al. Wyzwolenia Nr 43 dnia 28-go lipca
J947 r. do godziny 10-ej, gdzie można otrzymać ślepy kosztorys
i zyskać bliższe informacje. •
1773
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T R Z E B N I :

POMOC BUCHA LTERA z praktyką 1 znajomością przebitki, 3 KIERO W 
N IK Ó W SKLEPÓW branży spożywczej z praktyką, 2 PRACOW NIKÓW
B IUR O W YCH z wykształceniem maturalnym.
O ferty składać pod „Spółdzielcza
go N r 16.

Praca“.

Biuro

Ogłoszeń.

Daszyńskie
1793

Przetarg nieograniczony Nr 73

Ogłoszenie o przetargu
Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza „Prasa“ w Warsza
wie, ul. Bagatela 14, ogłasza przetarg nieograniczony na wyko*
nanie robót remontowo - budowlanych w Warszawie, przy ul.
Wiśniowej 14.
Bliższe informacje otrzymać można w R.S.W. „Prasa“ ,
Wydział Budowlany, ul. Bagatela 14, V. piętro, w godzinach
od 9-tej dó 11-tej, gdzie również można otrzymać podkładki
ofertowe.
Oferty w podwójnych, zalakowanych kopertach, bez
znaków firmy, z napisem „Oferta na roboty remontowo-bu
dowlane w budynku przy ul. Wiśniowej 14“ , należy składać
do dnia 26 lipca 1947 r. ul. Bagatela 14, V piętro, Wydział
Budowlany do godz. 1I-tej, o której to godzinie nastąpi
otwarcie ofert.
Do oferty należy dołączyć:
a) pokwitowanie kasy R.S.W. „Prasa“ na wpłacone wa
dium przetargowe w wysokości 1% sumy ofertowej
wzgl. zwolnienie od obowiązku
złożenia wadium,
b) odpis świadectwa przemysłowego,
upoważniającego
do wykonywania robót.
Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza „Prasa“ zastrzega
sobie prawo dowolnego wyboru oferenta, bez względu na su
mę przetargu oraz prawo uznania, że przetarg nie dal wy
niku, jak również prawo zmniejszenia
lub zwiększenia ilości
wykonania robót.
1778

RICHARD W RIG HT

Dyrekcja Odbudowy Warszawskiego Węzła Kolejowego,
Warszawa, Al. Wyzwolenia Nr 43 ogłasza przetarg: na wyko
nanie robót: 1) wykończeniowych budowlanych, 2) instalacji
wodociągowo - kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i gazo
w e j ^ ) instalacji elektrycznej świetlnej i sygnalizacyjnej w szpi
talu kolejowym przy ul. Brzeskiej 12.
Oferty należy składać do skrzynki ofertowej, umieszczonej
w Biurze Dyrekcji dnia 31 lipca 1947 r. do godz. 10, gdzie można
otrzymać ślepy kosztorys i uzyskać bliższe informacje.
1801

Ogłoszenie o przetargu
Miejskie Zakłady Komunikacyjne w Warszawie ogłaszają
przetarg nieograniczony na dostawę:
100 szt. półpierścieni na wieńce kól zębatych
wykonane wg rysunku MZK.
Bliższe szczegóły oraz podkładki przetargowe otrzymać można
w Wydziale Zasobów MZK, ul. Młynarska 2 w godzinach urzę
dowania.
Oferty w zapieczętowanych kopertach z napisem „Przetarg
na półpierścienie na wieńce do kół“ należy składać w Sekretaria
cie MZK. w skrzynce dla ofert przetargowych do dnia 2.Y1II. br.
godz. 8-ma.
Otwarcie ofert nastąpi w tymże dniu o godz. 8.30.
________________
,
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SYNAMERYK/
PRZEHEAD

Chciał ją znów pocałować, choć nie sądził, żeby
naprawdę chciała z nim zerwać: pragnął jej
przez to mocniej. Patrzyła "na niego badawczo,
wsparta o ścianę, z rękami na biodrach. I nag
le domyślił się, jak ją ugłaskać, żeby przestała
dokuczać. Sięgnął do kieszeni i wydobył rulon
banknotów. Uśmiechając się, położył je na dło
ni, mówiąc1niby do siebie:
— No, może kto inny nie wzgardzi tym, jeśli
ty wzgardzisz.
Postąpiła krok naprzód.
— Bigger, skąd masz tyle floty?
— Chcesz wiedzieć?
— Ile tego?
— A co myślisz?
Podeszła bliżej.
— Nie, naprawdę, ile tu jest?
— Poco to wiedzieć?
— Pokaż, zaraz ci oddam.
— Owszem, pokażę, ale na mojej dłoni.
Zobaczył jak wyraz chciwości w jej oczach’
ustąpił zdumieniu, kiedy zaczęła liczyć.
— O Boże, Bigger, skąd wziąłeś taką kupę
forsy?

p rzed sięb io rstw

państwowych po cenach §e d n o i i t y c h

im a 2,o.

Oferty w nieprzejrzystych, zalakowanych bez żadnych zna
ków firmowych kopertach z napisem: Oferta na wykonanie
robot instalacyjnych — należy składać 'do dnia 31 lipca br. do
godz. 12 w Wydziale Ogólnym.
Podkładki kosztorysowe oraz informacje można otrzymać
w Wydziale Ogólnym w godz. 9 — 12; tamże oferenci mogą
zapoznać się z rysunkami.
Otwarcie kopert nastąpi w dniu 31 lipca br. o godz. 12.30
w Wydziale Ogólnym Spółdzielni Wydawniczej „Książka“ w War
szawie, ul. Smolna 13.
Spółdzielnia Wydawnicza „Książka“ zastrzega sobie dowol
ny wybór oferenta lub unieważnienie przetargu bez podania powodow i bez zobowiązania ponoszenia jakichkolwiek kosztów
z tego tytułu.
1799
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— Chcesz wiedzieć? — powtórzył, obejmując
ją w pół.
— To twoje?
— A skąd by w innym razie do diabła, były
u mnie?
— Powiedz, skarbie, skąd to masz?
— A będziesz grzeczna?
Poczuł, jak jej ciało poddało się nieco, ale
spojrzenie ciągle wlepiała badawczo w jego
oczy.
— Znów w coś wdepnąłeś, co?
—- Będziesz grzeczna?
— Och, Bigger!
— Pocałuj mnie, skarbie.
Poczuł, jak się ku niemu gamie, podprowa
dziła go do łóżka, usiedli. Pocałował ją, wyjęła
mu delikatnie z rąk pieniądze.
— Ile tu jest? — spytał.
— Nie wiesz?
— Nie.
— Nie liczyłeś?
— Nie.
— Bigger, skąd masz tyle forsy?
— Może ci to którego dnia opowiem — po-

Śląsk-Bukareszt 3:3 (3:3)
Obrońca Michalski bohaterem meczu
Drugi występ reprezentacji
rumuń
skiej w Polsce, zakończy! się wynikiem
remisowym 3:3 (3:3), co częściowo re
habilituje nasze pilkarstwo.
Boisko katowickiej „Pogoni“
byio
zbyt małe, aiby pomieścić wszystkich
chętnych oglądania bej interesującej
imprezy. Już 2 godziny przed meczem
widownia była przepełniona i cyfra w i
dzów wynosiła ok. 25.000.
Mecz był niezwykle interesujący. Ru
muna grali lepiej niż w Warszawie, ale
grali dużo odtrzej, nie zawsze w , ra
mach dozwolonych. Przewyższali oni
poza tym Ślązaków techniką, zgraniem
i szybkością. Na ogól mieli oni przewa
gę, ale ostatni kwadrans gry należał
wyraźnie do Śląska.
Wynik
remisowy jest sprawiedliwy.
Zarówno Ślązacy jak i Rumuni mieli
szereg dogodnych pozycji do zdobycia
bramki, jednak ich nie wyzyskali, Śląsk
nie wykorzystał poza tym rzutu karne
go, przestrzelonego przez Spodzieję.
Składy drużyn były następujące:
Bukareszt: Conrad, Dragan, Farmati,
Bacut, Pall, Siclovan, Farkas, Marian,
Popescu (Spielman), iordache, Dirnltrescu III;

Śląsk: Brom (Janik), Ruda (Kowacz,),
Michalski (Siwy), Wieczorek, Piec II,
Gajdzik, Górecki, Bąk, Spod,zieją, Cie
ślik (Alszer), Barański.
Śląsk już w 5 minucie zdobywa bram
kę z rzutu karnego (Spodzieja), podyk
towanego „za rękę" obrońcy na polu
karnym. Rumuni wyrównali przez Spielmana, ale zaraz potem Bąk uzyskał
znowu prowadzenie dla gospodarzy. W
22 minucie Spiehnan strzela bramkę i
jest 2:2. 10 minut później Bukareszt
zdobywa 3 bramkę (Dimitrescu). W 43
minucie Spodzieja przestrzeliwuje rzut
karny, a minutę później Bąk podaje
Cieślikowi, który wyrównywuje do sta
nu 3:3.
Ofiarą ostrej gry gości byi Bąk, któ
rego trzykrotnie znoszono z boiska, 8
który mimo to powracał do gry.
W zespole śląskim b. dobrze zagrał
Piec II w pomocy i Michalski w obro
nie. Dobrze spisali się jeszcze: bramkarz
Janik (po przerwie), Gajdzik i Bąk.
Zawody, prowadził sędzia Rutkowski,
mający utrudnione zadanie z powodu
ostrej gry Rumunów — Po meczu pu
bliczność ' zniosła Michalskiego na rę
kach z boiska.

Węgry (repr. policji) — Centrum Wyszk. M.O.
Pięściarze węgierscy rerrvsu|ą w Słupsku
Pięściarska reprezentacja policji wę
gierskiej, która przegrała w Warszawie
z reprezentacją, M. O. 3:13, rozegrała
mecz w Stupsku z reprezentacją Cen
trum Wyszkolenia M. O., remisując 8:8.
Największą niespodzianką tego meczu
była porażka reprezentanta Węgier Budai‘a z mistrzem Pomorza Zachodniego
Rynkowskim,
Wyniki walk: w w. muszej Deak (W .)
zremisował z Mikołajczewsktm (MO);
w w. koguciej Vitus (W .) zremisował z

Golińskim (M O ); w w. piórkpwej Varhagyi wygra) na punkty z Moszczyń
skim; w w. lekkiej Szabo (W.) zwycię
żył na punkty Zakrzewskiego (MO),

który byl w III rundzie 2 razy na de
skach; w H walce w w. lekkiej Barinka
(W) wypunktował Bartniaka; w w. półśredniej Buriai (W) przegrał na punkty
z Rynkowskim (MO); w w. średniej Si
mon (W) przegrał przez techniczny
k. o. z Leśniewskim (M O ). Węgier doz
nał rozcięcia luku brwiowego i lekarz
zakazał prowadzenia dalszej wałki; w
w. ciężkiej Rovich poddał 6ię .Szymurze
(MO) w III rundzie.
Węgrzy rozegrają w Słupsku jeszcze
Francji
jeden mecz rewanżowy.
W spotkaniu piłkarskim, rozegranym
W ćwierćfinałach tenisowych mi
strzostw Francji, T. Brown (USA) po w obecności 10.000 widzów, Węgrzy
konał P. Pellizzę (Fr.) 7:5, 6:1, 6:2. ' wygrali 9:3 (3:0) z piłkarzami Centrum
a Erie Sturgess (Pld. Afr.) wygrał z Wę Wyszk. M. O., górując techniką i szyb
grem Stolpą pogromcą Patty (USA) kością.
_
_
_
_
_
*■
6:4, 6:3, 6:2 i w półfinale grać będzie: z, ._
Francuzem Bernardem, zeszłorocznym
mistrzem Francji. .
W grach podwójnych T . Brown
(USA), Siidwel! (Australia) pokonali pa
rę węgierską Asboth, Stolpa 6:3, 9:11,
0:6, 6:2, 6:2, Francuska para Petra, Ber U N IE W A Ż N IA M legitymację PPR nr
nard wygrała z parą angielską M ot- 26466, nazwisko Kazubski Aleksander.
1796
tram, Paisłi 6:1, 6:2, 6:3.
W ostatniej, chwili dowiadujemy się, U N IE W A Ż N IA M zagubioną legitymację
iż węgierski tenisista Asboth pokonał
służbową w. A. 756 oraz zezwolenie na
niespodziewanie w półfinałach T. Brow broń T. T. nr. 1764 na nazwisko kpr.
na (USA) w stosunku 6:2, 6:2, 6:1.
Strzelecki Henryk.
1797

Mistrzostwa tenisowe
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R YLA N TY biżuteria złoto OWOCE - OGÓRKI małosolne» I Bsrebro
— zegarki — Kupno - Sprzedaż. Nowy Świat 48. Nowak.
Ziemniaki - warzywa j U N IE W A Ż N IA się Zagubioną legi-,
j tymację nauczycielską
na nazwisko
Hornik Jan, wydaną przez Inspektorat
Szkolny w Gdańsku.
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___________________

wiedział, opierając głowę na poduszce.
— Wdepnąłeś, mówię ci.
— Ile tu jest?
— Sto dwadzieścia pięć dolarów.
— A będziesz grzeczna?
— Ale Bigger, skąd ty to masz?
— Co cię to obchodzi?
— Kupisz mi co?
—- No chyba.
•— A co?
— Czego tylko zapragniesz.
Zam ilkli na chwilę. Ramię jego, opasujące ją
w pół, poczuło wreszcie, że jest taką, jaką znał
i lubił. Oparła głowę na poduszce. Włożył pie
niądze w kieszeń i nachylił się nad nią,
— Ach, skarbie, strasznie tęskniłem.
— Naprawdę?
— Jak Boga kocham.
Znów się nad nią nachylił, opuścił głowę i za
czął ją całować. Kiedy odjął wargi dla oddechu,
usłyszał, jak powiedziała:
— Nie zostawiaj mnie tak długo samej, sły
szysz?
— Na pewno.
— Kochasz mnie?
— No, chyba.
Znów zaczął ją całować, widział, jak jej ra
mię unosi się, usłyszał trzask wyłącznika nad
głową, i światło zgasło. Całował ją mocno.
— Bessie?
— Hm?
— Chodź, skarbie.
Zamilkli, potem wstała. Czekał. Powoli za
czął widzieć: stała po drugiej stronie łóżka, jak
cień. Skrzypnęły sprężyny, kiedy się położyła.
Podszedł, wziął ją w objęcia, szepcąc:
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Ob. Drawiec Elza, córka Jana, ur.
7.1.1920 r., zamieszkała we Wrzeszczu,
przy ul. Wroniej 16, zgubiła zaświad
czenie rehabilitacyjne, wydane przez
Zarząd Miejski w Gdańsku w 1947 r.
Szanownego znalazcę proszę o zwrot
za wynagrodzeniem.

— Kołeczku!
Uczuł dwie delikatne dłonie, trzymające jego
twarz z czułą pieszczotą. Znikł mu sprzed oczu
cały ślepy świat, który sprawiał, że czuł się po
korny i przerażony. Nic już nie czuł, prócz niej,
leżącej tutaj, jak pole, rozciągnięte pod chmur
nym niebem i czekające deszczu. Płynął na wy
sokiej fali, unosił się, opadał razem z przypły
wem krwi, zapadał własnowolnie w ciepły oce
an nocy, i znów wypływał na powierzchnię,
odnowiony, zwrócony twarzą ku światu, które
go nienawidził i który pragnął wymazać z pa
mięci, nachylony nad źródłem, którego wody
nie pił, a które omywały jego zmysły, chło
dziły i umacniały. Wtedy wyciągnął palec, dot
knął rozchylonych warg Bessie i szepnął.
— Koteczku!
— Bigger.
Cofnął ręce, odetchnął. Leżał jakby w głę
bokiej, ciemnej jamie na ciepłym sianie, wyso
ko nad sobą widział odległe, zimne, błękitne
niebo. Jakby jakaś niewidzialna ręka tknęła go
palcem uciszając, wskazując, że oto znalazł
dom. Potem, jak odgłos zamierającej fali,, od
płynęło go poczucie nocy, ciepła i morza; leżał
w ciemności, patrząc pustymi oczami na mro
czny sufit, słysząc ich zmieszane oddechy.
— Bigger?
— Co?
— Podoba ci się twoja praca?
— Yah. A czemu?
— Nic, tak się pytam.
—- Owszem.
— Naprawdę?
— Naprawdę.
(d .ć .ii.)

