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Operujemy gangrenę

Słowo „gangren»“ ma swoiste znaczenie w języku mas ludowych, mas ro
botniczych przędę wszystkim. Oznacza ono nie tylko to, co rozumieją pod tym
terminem lekarze: zakaienie krw i, grożące śmiercią organizmowi. Oznacza tak
że ludzi na wskroś zdemoralizowanych, przegniłych do szpiku kości, upadłych
bez możliwości podniesienia się kiedykolwiek. „G ANGRENA“ — TO CZŁO
W IEK, Z KTÖREGO JUŻ N IC N IE BĘDZIE, KTÖ RY W ŁA ŚCIW IE PRZE
STAŁ JUŻ BYĆ C ZŁO W IEKIEM .
*
I właśnie to słowo przychodzi nam na myśl, kiedy czytamy sprawozdania
mówiące o aferach: cynowej 1 papierniczej, ujawnionych w ostatnich dniach,
Kierownik instytucji państwowej, który wespół z ukrywającym się przed Ko
misją Specjalną spekulantem podejmuje zuchwałą próbę okradzenia państwa
na kilkadziesiąt milionów złotych, wiedząc, że przez swą kradzież Z A TR ZYM A
N A M IESIĄ CE PRACĘ CAŁYCH G A Ł Ę ZI PRODUKCJI, że O P 0 Ż N I PRZEZ
TO PO W AŻNIE PROCES ODBUDOW Y CAŁEGO KRAJU — czy to nie jest
WARSZAWA, ŚRODA,
Rok IV
typowa „gangrena", czy to nie jest człowiek pozbawiony wszelkiego sumienia,
wyzuty z wszelkiego uczucia solidarności wobec rodaków, poczucia współod
powłedzialności za naród, który mu powierzył wysokie stanowisko? Ten wiel
k i hurtownik, który okrada państwo na setki milionów, ci dyrektorzy pań
stwowych banków, którzy w zamian za podarunki i „gratyfikacje" udzielają
mu bezprawnie na cele spekulacyjne kredytów, wiedząc, że w ten sposób ha
mują odbudowę kraju — czy to nie „gangrena", najbardziej typowa „gangre
na", przeżerająca niektóre środowiska naszego społeczeństwa?
T A GANGRENA M U S I ZOSTAĆ U N IESZK O D LIW IO N A .
Na zwykłą, kliniczną gangrenę jest właściwie jeden tylko środek — wycię
cie objętej przez nią tkanki, by ani śladu, ani jednego zarazka nie pozostało
W organizmie. W gruncie rzeczy — i na tę „ludzką“ gangrenę jest również
tylko ten jeden sposób: ciąć, ciąć bez litości, by nie zarażała zdrowego organizmu
narodu. Dlatego całkowicie słusznie prokurator w procesie cynowym zażądał
kary śmierci dla trzech oskarżonych, którzy odznaczyli się szczególnym na
sileniem zlej woli w swej brudnej robocie.
Trzeba sobie jednak powiedzieć szczerze: gangrenę ludzką nie zawsze tak
łatwo zdemaskować, tak łatwo stwierdzić 1 ujawnić jak gangrenę kliniczną.
Sałaciński, złodziej z Gdyni, potrafił wkraść się nawet w szeregi PPR.
Oficer A K w okresie okupacji, jeden z dowódców gen. Bora w powstaniu,
leeie 1946 r. wstąpił do PPR. Wstąpił — na pozór podobnie jak wielu in
nych byłych akowców — uczciwych Polaków, którzy przyłączyli się do nas,
aby wraz z nami budować Polskę Ludową, dom dla całego narodu. Ale wstą
N O W Y JORK, 29.7 (PAP) — czasu na reparacje? Dotychczas
p ił N IE W T Y M CELU CO IN N I. Wstąpił po to, aby legitymacją partii, której
najlepsi bojownicy krw ią własną przypieczętowali swą wierność Polsce I de Pacyfistyczne towarzystwo
ame ofiary agresji hitlerowskiej otrzy
mokracji osłaniać haniebne dzieło okradania Polski, przeszkadzania budowie
rykańskie, grupujące wielu czo mały urządzenia tylko 6 fabryk.
Polski Ludowej. W STĄ PIŁ A B Y SZKODZIĆ. W STĄ PIŁ, AB Y KRAŚĆ.
4) Dlaczego Stany Zjednoczone
Właśnie w reagowaniu na gangrenę, na zarazki gangreny przedostające się do łowych pisarzy i uczonych, opu
organizmu, widać najlepiej, czy jest on zdrów, czy chory. Partia nasza nie blikowało oświadczenie, w którym pragną utrzymać hegemonię go
wzięła w obronę łajdaka, który nadużył je j legitymacji. Partia nasza wyklu stwierdza, że znani hitlerowcy spodarczą Niemiec nad Europą?
czyła go ze swych szeregów, natychmiast po ujawnieniu jego przestępstw.
Towarzystwo podkreśla, ż© do
oraz bliscy wpółpracownicy fuehPartia nasza — w artykule pierwszego sekretarza Komitetu Wojewódzkiego
tychczas
nie otrzymało od rządu
rera
nadal
piastują
czołowe
stano
PPR Wybrzeża, zamieszczonego w naszym piśmie — zażądała NAJOSTRZEJ
na
SZEJ K A R Y dla Sałacińskiego. Przestępca, który wkradł się w szeregi naszej w is k a w życiu gospodarczym Nie amerykańskiego odpowiedzi
partii i odważył osłaniać swe przestępstwa jej imieniem — powinien zostać mieć.
te pytania.
ukarany dwa razy ostrzej, niż gdyby był bezpartyjnym. Legitymacja partyj
NO W Y JORK, 29.7 (PAP). —
Towarzystwo
podkreśla,
że
na — to nie glejt bezkarności dla nadużyć, to ZO B O W IĄ ZA N IE DO UCZCIW O 
„New
York Herald Tribüne“ po
wielokrotnie
zwracało
się
już
do
ŚCI, ZO B O W IĄ ZA N IE DO N IESK A ZITELN O ŚC I. Takie jest nasze stanowi
rządu amerykańskiego z nastę dał w niedzielę do wiadomości,
sko zasadnicze, realizowane nieugięcie w praktyce.
że następca Ben Cohena na sta
Nie jest to stanowiskiem wszystkich partii. Inny złodziej — szabrowniczy pującymi pytaniami:
radcy
Departamentu
'król papieru“ Dolewski ofiarował wydobyte nielegalnie ze Skarbu Państwa
1) Dlaczego Stany Zjednoczone nowisku
miliony — na fundusz wyborczy PSL. Pewni nieuczciwi dyrektorzy banków
pozwalają, by naziści zajmowali Stanu — Charles Bohlen jest
państwowych udzielili mu na ten cel specjalnych kredytów. O hojnym ofiaro
krewnym rodziny Krupp von
dawcy wiedział sam „Führer“ stronnictwa — p. wicepremier Mikołajczyk. czołowe stanowiska gospodarcze
Bohlen, twórców i głównych
Kiedyś, kiedy PSL rządziło, za smutnej pamięci rządów „Chjenopiasta“, słynne i polityczne w Niemczech?
były afery Dojlid czy „Kooprolnej“, afery polegające na zwykłym okradaniu
2) Dlaczego Stany Zjednoczo właścicieli zakładów Kruppa w
Skarbu Państwa przez „Piastowych“ polityków^. P A R TIA DO JLID N IE Z M IE 
ne pozwalają Niemcom na sabo Niemczech.
N IŁ A SIĘ W C IĄG U DW U D ZIESTU LAT- WYSTĘPUJE W SWEJ DAWNEJ
NOW Y JORK, 29.7 (PAP). —
taż
produkcji węgla w Zagłębiu
ROLL JAKO P A R TIA P. DOLEWSKIEGO... Raz jeszcze PSL stawia się sa
Wychodzący w Kanadzie biule
mo poza nawiasem uczciwego społeczeństwa,
Ruhry?
Wbrew PSL-owi, wbrew wszystkim obrońcom korupcji, walka z gangreną
3) Dlaczego Stany Zjednoczo tyn tygodniowy „World News
złodziejstwa i łapownictwa musi być prowadzona nieubłaganie, bez ustanku.
ne
nie pomagają w odbudowie letter“, omawiając rolę banków
Ujawnienie dwóch ostatnich afer posiada pod tym względem wielkie, powie
Europy
przez przekazanie ofia i wielkiego przemysłu w polityce
dzielibyśmy — niemal przełomowe, znaczenie: oto po raz pierwszy od łódz
kiej afery walutowej dostały się do więzienia, stają przed sądem, nie małe rom agresji hitlerowskiej 1.557 amerykańskiej w Niemczech, pod
że wśród najbliższych
płotki, czy średnie szczupaki spekulacji, ale właśnie grube ryby złodziejstwa. niemieckich zakładów przemysło kreślą,
I TO JEST DOBRZE. TO JEST T A K JA K TRZEBA. Niech wiedzą złodzieje wych,
przeznaczonych
swego współpracowników gen. Will5a1 łapownicy — Cl wielcy lepiej jeszcze od tych małych — że poty dzban wodę
i, póki się weho nie «rwie. I niech wiedzą, te gdy ono się urwie, N IE
URATUJE IC H N IC — ani nienoąeiwie nabyta legitymacja którejś a partii demokratyegnyeh, aiti wysoka protekcja R .. Mikoląjciyka.
Czystka trwa. Trw a raystka kraju ord złodziei grosza publicznego, od ła
powników, od spekulantów. Od wielkich, od średnich 1 od małych. Od wszyst
kich przestępców — bez względu na to jakich masek, jakich przebrań uży
wają dla swej przestępezej roboty. I ta czystka tym szybciej, tym gruntowLONDYN, ___
29.7 (PAP).
Wczorajszy
stal -ze zdumieniem w Londynie. W kontejsze da rezultaty, Im bardziej w tej czystce pomagać będą powołanym ku
, ..........
. . ko I ___..
temu władzom najszersze masy ludowe, całe społeczeństwo, wszyscy uczciwil muoikat Departamentu Stanu, zapowia- Jach oficjalnych podkreśla 6ię, że Lonludzie w Polsce.
/d a ją c y rozpoczęcie rokowań auglo - ame dyn nie udzieli! jeszcze swej zgody na
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KTO RZĄDZI W NIEMCZECH
5 pytań organizacji pacyfistycznej

skierowanych do rządu Stanów Zjednoczonych
Radca Departamentu Stanu USA— krewnym Kruppa

Londyn nie wie

czy pojedzie do Waszyngtonu

rykanskich w sprawie Zagłębia Ruhry. z udział w konferencji waszyngtońskiej,
końcem bieżącego tygodnia,'przyjęty zo Koła brytyjskie me znają jeszcze treści
porządku dziennego konferencji..

Jednolity front właściwą drogą dn socjalizmu“
Z przemówienia tow. Jędrychowskiego
na naradzie aktywu PPR i PPS woj. krakowskiego
W dniu 28 bmi w sali Miejskiej Rady
Narodowej odbyła się « udziałem 400
delegatów narada aktywu PPR i PPj* ,z
terenu woj. krakowskiego. W naradzie
wzięli udział z ramienia CKW PPS —
tow. minister A. Rapacki, z ramienia KC
PPR — tow. Jędrychowski.

Przed ziazdeiłl przemysłowym
Ziem Odzyskanych
Pod przewodrac-twem wicewojewody
Kamieńskiego odbyło się pierwsze p o 
siedzenie Społecznego Komitetu Organi
zacyjnego IB Zjazdu Przemysłowego
Ziem Odzyskanych, który odbędzie się
w pierwszych dniach września w Szcze
dnie.
.
... ,..
i . .
Wybrano 10 komisji, które przystąpi
ły bezzwłocznie do f^ac przygotowawczych. Na zjazd zapowiedziane jest przy
bycie około 13.000 uczestników.

Konferencja

zastępców ministrów spraw zagr.
LONDYN, 29.7. (PAP). — Rzecznik
brytyjskiego ministerstwa spraw zagra
nicznych oświadczył, że wystosowano do
rządów: Związku Radzieckiego, Fran 
c ji i Stanów Zjednoczonych zaproszenia
na konferencję zastępców ministrów
spraw zagranicznych dla spraw niemiec
kich. Konferencja ma rozpocząć obrady
na .początku października w Londynie.
Rtad radziecki przysłał odpowiedź w y 
rażając zgodę na,wzięcie udziału W kon
ferencji. Odpowiedź Stanów Zjednoczo
nych i Francji oczekiwana jest w naj
bliższych dniach.
W zaproszeniu brytyjskim przypomi
na 6ię, że na konferencji moskiewskiej
postanowiono, że 3 sprawy zostaną opracowane przez zastępców ministrów
spraw zagranicznych.
1). Procedura przygotowania, niemie
ckiego traktatu pokojowego. 2) Struktu
ra polityczna Niemiec. 3) Kompensata
interesów członków Narodów Zjednoczo
nych w Niemczech,

Min, Rapacki w obszernym referacie
przeprowadził! wnikliwą analizę, bezk-rwa
wej rewolucji, jaka przeszła na obszarze
Polski oraz poruszył wynikające stąd
konsekwencje.
Bezkrwawa rewolucja — mówi! min.
Rapacki — zachowała, w społeczeństwie
grupy opanowane dawną kapitalistyczną
świadomością i połączyła zdobycze prze
szlośoi z przyszłością. Ta konsekwencja
zmusza klasę robotniczą do stałej czuj
ności i obrony władzy demokratycznej.
Przechodząc do omówienia problemu
jednolitego frontu, mówca podkreślił je
go wielką rolę dla ugruntowania zdoby
czy demokracji ludowej jak -również dla
ruchu robotniczego na zachodzie Eu
ropy.
Z kolei wygłosił referat tow. Jędry
chowski z KC PPR. Mójvca przedstawił
współpracę obu partii robotniczych w.
okresie wyborów i zaakcentował ko
nieczność wzmocnienia jednolitego fron
tu, zwłaszcza w chwili obecnych radykał
nych pociągnięć w dziedzinie zwalczania
nadużyć podatkowych, stworzenia kon
troli obrotu handlowego oraz rozbudowy
państwowego aparatu handlowego i spól
dzielczego.
Tow. Jędrychowski przypisuje wielkie
znaczenie uchwałom Rady Naczelnej
PPS o. zwalczaniu dywersji wewnątrz
partih Jednolity front prowadź» nfe do
osłabienia — zakończy! mówca — lecz
do wzmocnienia -ruchu socjalistycznego
i jest właściwą drogą w marszu do udo
skona-lonego ustroju społeczno - gospo
darczego — do socjalizmu.
Nad wygłoszonymi referatami rozwinę
ła się żywa dyskusja, w której podkre
ślono zagadnienia : szkolenia członków
partii i udostępnienia w większej mierze
uczelni wyższych dla młodzieży robotni
czej i chłopskiej, jako terenu_ zgodnej
współpracy obu partii. Omówiono rów 
nież konieczność -rozszerzenia wpływów
na ośrodki wiejskie i konsekwentne oczyszczanie szeregów partii z elementów
szkodliwych, wreszcie domagano się
wspólnych zebrań kół i komitetów obu
partii dla omawiania konkretnych zagad
nień j podejmowania wspólnych uchwał.

Po dyskusji zebrani przyjęli jednogio
śnie rezolucję, w której stwierdzają m.
inn.. że nieb ranie udziału ■przedstawicieli
Polski i państw demokracji ludowej w
konferencji paryskiej było słuszne wo
bec prób kapitalizmu amerykańskiego od
budowy imperializmu niemieckiego.
Rezolucja postanawia dalej tępić sabo
tażystów i dywereantów w zakładach
pracy oraz wypowiada 'bezwzględną wal
kę wrogiej propagandzie, usiłującej pod
ważyć znaczenie dokonań rewolucyj
nych w odbudowie Polski. Apeluje o na
danie akcji walki ze spekulacją jeszcze
bardziej masowego charakteru. Rezolu
cja zobowiązuje wszystkich
członków
PPS- i PPR do prowadzenia bezwzględ
nej walki o oczyszczenie aparatu admi
nistracyjnego na wszystkich odcinkach
naszego życia zbiorowego z wrogów,
sabotażystów i szkodników reakcyjnych.
Konferencja postanowiła
zwoływać
raz na miesiąc wspólne' konferencje po
wiatowe aktywu PPS i PPR oraz ws-pól
ne posiedzenia kól i komitetów gmin
nych, powiatowych i wiejskich dla omó
wienia aktualnych zagadnień i podejmo
wania wspólnych uchwal.

W związku z uporczywymi pogłoska
mi, jakoby rząd londyński, poszedł na po
ważne ustępstwa wobec amerykańskich
postulatów dotyczących przyszłości Za
głębia Ruhry, — rzecznik Fore:gn Offi
ce zakomunikował, że brytyjska polity
ka w Niemczech będzie nadal popierała
plany socjalizacji przemysłu niemieckie
go.
LONDYN, 29.7 (PAP). Konserwatyw
ny „Daily Telegraph“ zamieści! intere
sującą korespondencję z Waszyngtonu
w sprawie amerykańskich planów w
Niemczech. Dziennik podaje, że w ko
łach Departamentu Stanu panuje przekonanie, że Wielka Brytania zgodzi się
na amerykański projekt odnośnie odroczę
nia nacjonalizacji kopalń Ruhry i prze
prowadzenia w nieokreślonym bliżej ter
minie referendum wśród Niemców przed
powzięciem ostatecznej decyzji o nacjo
nalizacjii. Sprawa podniesienia poziomu
produkcji niemieckiej ma być odroczona
do zakończenia rozmów paryskich na te
mat planu Marshalla.
Następnie korespondent podaje, że ge
generał Clay jest niezadowolony z decy
zji rządu- amerykańsk;ego w sprawie od
roczenia realizacji planu podniesienia
produkcji przemysłowej Niemiec.
WASZYNGTON, 29.7 (PAP). Depa-rta
ment Stanu poda! do wiadomości, że
anglo - amerykańska konferencja w
sprawie węgla Ruhry została odłożona
do następnego tygodnia, W komunika
cie Departamentu Stanu
podkreślono,
że przedmiotem konferencji będzie jedy
nie i tylko sprawa węgla.

Gdzie należy zawiadamiać
o faktach nadużyć
Adres Komisji Specjalnej do Walki ze Spekulacją i Szkodni
ctwem Gospodarczym brzmi jak następuje: Warszawa — Aleja
Pierwszej Armii W, P. (dawniej Al. Szucha), Nr 25.
Zameldowania o faktach nadużyć przyjmują również Komisje
Kontroli Cen przy Dzielnicowych Radach Narodowych a miano
wicie:
WARSZAW A - ŚRÓDMIEŚCIE — ul. Marszałkowska 96,
W ARSZAW A - PÓŁNOC — ul. Niegolewskiego 14, WARSZAW A-ZACHÓD — ul. Bema 70, WARSZAWA-PÓŁNOC — ul.
Jagiellońska 1, PRAGA - POŁUDNIE — ul. Siedlecka 37, PRA
GA - PÓŁNOC — ul. Mała 2.

ma Drapera, doradcy gospodar
czego gubernatora Clay‘a, znaj
duje się wielu przemysłowców i
fi nansistów ameryk ańsklch.
Według relacji „World News
letter“ b. prezydent „Republic
Steel Corporation“ M . Wysor
jest kierownikiem wydziału, kon
troli stali w zarządzie amerykań
skim w Berlinie, Paul Gaethke,
b. dyrektor „Anaconda Mining
Corporation“ stoi na czele wy
działu
przemysłu
metalowego,
Philip Glover, b. członek Rady
Nadzorczej „Standard OU Com
pany“ zajmuje się, problemami
przemysłu naftowego w Niem
czech, a Peter Holund, przedsta
wiciel „General Motors“ jest za
stępcą kierownika wydz'alu pro
dukcji przemysłowej w amery

kańskim zarządzie wojskowym.
Równie wysokie stanowisko zaj
muje pik Irving Sherman, współ-*
udziałowiec
firmy
bankowej,
Z.A.G. Baker w Chicago, który
według informacji „World News
letter“ ocalił majątek Hugo Stinnesa od, nacjonalizacji > dekartelizacji. Biuletyn podaje, iż sam
gen. Draper był wiceprezydentem
Domu Bankowego DUlon Read
and Co, który finansował prze
mysł niemiecki w okresie między
dw'ema wojnami światowymi.

Hiemcy otrzymują
pomoc pounrrowską
NOWY JORK, 29.7. (PAP). — De par
tament Stanu podał do wiadomości, że
stirefy anglosaskie w Niemczech otrzy
mają ze Stanów
Zjednoczonych
we
wrześniu 310 tys. ton pszenicy i mą
ki, zaś strefa francuska — 39 tys. ton.
Dostawy te pokryte zostaną z funduszu
¡»mocy poumrowskiej,
zatwierdzonej
ostatnio ■przez Kongres.

Plan trzyletni
zdał eqzamin ż y c io w y
Produkcja przemysłu w I półroczu 1947 r.
Departament planowania Ministerstwa Przemysłu i Handlu
ogłosił dane o wykonaniu w I półroczu 1947 roku państwowego
planu produkcyjnego w przemyśle podległym temu resortowi.
Wartość produkcji w poszczególnych gałęziach przemysłu w
porównaniu do planowanej przedstawia się jak następuje (w mi
lionach złotych):
Planowa
no

Wyproduko
wano

% wykona
nia

124,9
3.024,0
2.420,8
Energetyka
131,7
16.698,2
12.680,2
Przemysł węglowy
130,3
11.822,0
9.069,9
„
metalowy
118,0
2,788,1
2.363,6
„
elektrotechniczny
117,1
1.881,1
1.606,1
„
paliw płynnych
139,5
2.245,0
1.750,8
„
cukrowniczy
118,6
32.388,6
27.291,8
„
włókienniczy
80,0
1.312,6
1.651,9
„
skórzany
113,7
1.079,4
948,7
„
drzewny
3.780,1
118,4
3.191,2
„
mat. budowlanych
82,3
2.322,2
2.820,2
„
miejscowy
: pełne, gdyż brak w nim daZestawienie powyższe nie
nych o wartości produkcji przemysłu hutniczego, chemicznego
i papierniczego.
W innym zestawieniu departamentu planowania Min. Przetn.
i Handlu znajdujemy ocenę wartości produkcji przemysłowej w
I półroczu br. według cen przedwojennych. Zestawienie to obej
muje wszystkie zakłady z wyjątkiem przemysłu paliw płynnych.
Globalna wartość tej produkcji w przedwojennych złotych wyno
si 3.668.000.000 zł, w tej liczbie przem. energetycznego 174,1
mil. zł, węglowego 726,1 mil., hutniczego 759,3 mil., metalowe
go 359,9 mil., chemicznego 253,5 mil., elektrotechnicznego 69,4
mil., włókienniczego 761,4 mil., skórzanego 53,5 mil., drzewnego
31,4 mil., papierniczego 114,2 mil., materiałów budowlanych 96,0
mil. i miejscowego 44,7 mil. złotych przedwojennych.
Wykonanie planu w jednostkach produkcji wygląda jak i nastę
puje:
PRZEMYSŁ W ĘGLOW Y wykonał plan wydobycia węgla ka
miennego z niewielką nadwyżką, natomiast wydobycie węgla bru
natnego wypełnił z nadwyżką 32 proc. H U TN IC TW O przekro
czyło pian produkcji o 1,5 proc., a pod względem wartości o
5 proc. PRZEM. M ETA LO W Y wykonał z nadwyżką pian pro
dukcji taboru kolejowego, maszyn rolniczych oraz części kutych
i wyrobów z drutu, ale miał poważny niedobór w produkcji
obrabiarek, co tłumaczy się brakiem importowanych z zagrani
cy łożysk kulkowych i niektórych części zamiennych. PRZE
M YSŁ ELEKTROTECHNICZNY miał niedobór 2,5 proc. produkcji.
PRZEM. CH EM IC ZN Y przewyższył planowaną produkcję w 25
proc. Nadwyżki osiągnęły PR ZEM . PALIW PŁYNNYCH (1 proc.),
CUKROW NICZY (28 proc.), częściowo także W ŁÓKIENNICZY (w
tkaninach wełnianych, wyrobach jedwabniczo - galanteryjnych,
dzianych i konfekcyjnych), który jednakże miał poważne niedo
bory w produkcji tkariłh bawełnianych, lnianych i włókna sztucz
nego. Tłumaczy się to trudnością zakupu surowca na rynkach
zachodnich i ciężką zimą, która pokrzyżowała plan dostaw su
rowca.
Tymi
samymi
przy czynami tłumaczy
się
niedo
bór
w
PRZEMYŚLE
SKÓR ZANYM
I
PAPIERNICZYM.
Zakup miazgi drzewnej, celulozy i skór surówych połączony jest
z trudnościami, ze względu na światowy deficyt tych artykułów.
W yniki ! półrocza 1947 roku w dziedzinie produkcji przemy
słowej świadczą, że TRZYLETNI PLAN ODBUDOWY GOSPO
DARCZEJ POLSHI PRZEBYŁ CHRZEST BOJOWY I ZDAŁ
PIERWSZY TR U D N Y EG ZA M IN ŻYCIOW Y NA DOBRZE, (a).
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Świat
w ciągu doby
De Gaulle znów mówi
W ubiegłą niedzielę de Gaulłe
wygłosił nowe przemówienie, tym
razem w mieście Henn es. Podob
nie ja k
w
swoim poprzednim
czerwcowym wystąpieniu, de G a
u lłe zaatakował komunistów.
On sam, de Gaulle, m a być
właśnie tym zbawcą Fran cji, któ
ry uratuje kraj przed „rezygna
cją na rzecz dom inacji słowiań
skiej“, jak się dosłownie wyraz*ł.
A ta k obecny różni się od po
przednich większą
dozą dema
gogii, większą bezeeremonialnością, mocniejszymi tonami dykta
torskimi. Było by niesłuszne przy
puszczać, że jest to w y n ik w zro
stu osobistego autorytetu de G a
ulle,
wzrostu siły jego p artii.
Takie zjawisko nie zachodzi w
szerszej skali.
A le niew ątpliw ie, te mocniej
sze, bardziej „bojowe“ akcenty,
to w ynik szerokiej ofensywy sił
reakcyjnych w e F rancji. Przede
wszystkim ofensywy międzynaro
dowych sił reakcyjnych, które
wzmogły swój nacisk właśnie te
raz, kiedy pozycja F ran cji jest
osłabiona, kiedy k r a j w yjątkow o
potrzebuje spokoju,
równowagi
i zwartości w ew nętrznej, by móc
stawić czoło szczególnie szkodli
w ym dla własnych życiowych in
teresorw tendencjom p o lityki anglo
saskiej. W łaśnie dlatego i w ła
śnie teraz światowe trusty i mo
nopole aktyw izu ją oddane sobie
elementy, by w ywołać ogólny nie
pokój i chaos i doprowadzić do
» » b ic ia w e Fran cji.
De G aulle jest jedynie w yko 
nawcą tych poleceń. Organ lew i
cy socjalistycznej „Franc — T ire u r“ stwierdza, że wystąpienie de
G aulle‘a „było dolaniem o liw y do
ognia ko n fliktó w i namiętności.
Komuniści — pisze dalej dzien
n ik — są dość silni by odpowie
dzieć na to wypowiedzenie w o j
ny“.
Dzienniki rządowe p rzyjęły w y
stąpienie de G aulle'a niezupełnie
przyjaźnie, jakko lw iek w yraźnie
powstrzym ywały się od a takow a
nia rządu Ram adier i jego obec
nej polityki. Chrześcijańscy de
mokraci użalają się, że kandy
dat na dyktatora pom inął zupeł
nym milczeniem udział ich p a rtii
— M R P w „walce z komunista
m i“ i wysunął na pierwszy plan
jedynie własną
osobę. Praw ica
p a rtii socjalistycznej zbliżona do
Bluma, w yraża obawę, że de
Gaulle utru dn i je j pozycję i w y
woła nieodwołalne
przesunięcie
się na lewo wszystkich robotni
czych elementów
S.F.I.O., a w
dalszym ciągu przyczyni się do
powstania bloku republikańskiej
lewicy demokratycznej, obejmu
jącego komunistów, ogromną w ięk
szość socjalistów i różne demo
kratyczne elementy z innych ugru
powań.
W ydaje się, że obawy zwolen
ników Blum a są uzasadnione.
NARÓD FRANCUSKI
KOCHA
W O LNO ŚĆ. N ie tak łatw o jest
pozbawić go wolności. N ie tak
łatw o będzie narzucić mu dykta
turę w b rew w oli wszystkich de
mokratycznych sił Francji, w brew
F ran cji je j świadomej, ¿organi
zowanej, W A L C Z Ą C E J klasy ro
botniczej.

Złamiemy tych, co chcą luksusów
kosztem cudzej pracy

ATENY, 29.7 (Obsł. wł.). Jak donosi
agencja Reutera, na dzisiejszym posie
dzeniu Rady M instrów generał Napole
on Zervas, minister porządku publiczne
go, podał się do dymisji. 1

W indonezi
trwają ostre walki
LO N D YN , 29.7 (PAP). Jak donosi
agencja Reutera, kom un ika t a rm ii
indonezyjskiej stwierdza, że w a lk i to
czą się w okolicach B ataw ii.
W ojska indonezyjskie przekroczyły
rzekę Tjisedane na zachód od Ba
ta w ii i zbliżają się do miasta. L o t
n ictw o indonezyjskie bombardowało
lotniska holenderskie w pobliżu Semarang w centralnej Jawie. Zrzucono
rów nież bomby na pozycje holender
skie koło miasta Salatiga. Wszystkie
samoloty republikańskie pow róciły
do swych baz.
K o m u n ikat a rm ii holenderskiej do
nosi o odparciu ataków wojstc repu
blikańskich na miasto T jerm ne na
wschód od Surabaja.

W
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towarowe

Nie ma likwidacji

w anglosaskich

ież radziecka w drodze do Pragi

zatrzymała się w Warszawie

Płk Harrison stwierdza:

„Chociażby częściowe pokrycie potrzeb Polski
miałoby niezmiernie ważne znaczenie

dla dalszej odbudowy tego kraju”

Nagły powrót marsz. Montgomery do Londynu

podał się do dymisji

P R Z Y J Ę C IA

M in iste r pełnomocny Józef Olszew
ski p rz y ją ł w dn iu 29 bm. ambasa
dora Stanów Zjednoczonych A m e ryki
w Warszawie p. Stantona G riffisa.

W drugim dniu trw . procesu „cyno - » ficytowej impreae „Lardeli
wy jechał śmy tych, co chcieli podciąć podwaliny dzieje“ .
Dlaczego zakopywano
cynę, powstają na Wybrzeżu
wego“ składa zeznania Tomkie! Stani- do
*•»» Krakowa, gdzie handlował „czym się naszego życia gospodarczego. Zwalczy nikt nie mógł i nie chciał wyjaśnić, a
Pierwszy na Wybrzeżu powstanie
sław. Przyznaje się do roli łącznika mię dało“ . W listopadzie 1946 r. wyjechał ¡za liśmy tych, którzy nam strzelali w ple przecież to jest zupełnie wyraźne.
dom tow arow y w Słupsku.
dzy oskarżonymi Lipińskim ; Saiaciń - granicę legalnie do Niemiec na poszuki cy, zwalczymy tych, którzy chcą cu Państwowa
Centrala
Handlowa
skim. Jest to student Politechniki Gdań wanie narzeczonej. W czasie poszukiwań dzym wysiłkiem żyć w luksusach.
Jednako za okupacji
przystąpiła ju ż do rem ontu 3-piętroskiej i pracownik spółdzielni „Las“ . Do odkrył tam źródła zakupu igieł. Jeździł
Na ławie oskarżonych nie znaleźli 6ię
wego budynku w centrum miasta.
i wolności
1939 roku był zawodowym oficerem.
po nie dwa razy już nielegalnie Przywo robotnicy, lecz ci, którzy ich pracy są
O tw arcie domu towarowego w Słup
Jaki*
wymiar
kary
za
to
przestęp
ził igły, żyletki, jedwabne pończochy. zaprzeczeniem.
Sataciński i Lipiński
sku, liczącym obecnie ponad 40 tysię
Okazja zarobku miliona zł. Zarobił na tym półtora miliona złotych. przy spotkaniu omawiali
kwestię sprze stwo powinien ich spotkać? Jest to sabo cy mieszkańców, nastąpi w czasie
taż
gospodarczy,
nie
ulega
to
żadnej
daży towarów UNRRA d k celów speku
— 10 maja 1947 r. zawiadomiono mnie
najbliższych dwóch miesięcy.
Złodziejska obawa
ktywnych, co nie ulega wątpliwości. Je wątpliwości. Każdy kto kradnie surow
— mówi — że Sateciński chce się ze
W tych dniach rozpocznie się re
ce potrzebne dla produkcji,
surowce,
stem
pewien,
że
żaden
z
nich
nie
nama
mną widzieć. Wtajemniczył mnie on wte
przed złodziejami
m ont budynku pod przyszły dom to
,,,
,, ,
.
wiał drugiego, zebrali się w jednym ce które są własnością wszystkich, każdy, w arow y w Sopocie.
dy w całą sprawę. A więc, ma nadejść
W Gdańsku,
.
spotkałem go ponownie, • iUj z j^ n ą myślą — okradzenia pań - kto godzi w podstawy bytu gospodarcze
transport cyny, że w Warszawie ma „go
Elblągu, Tczewie i Starogardzie zo
go musi ponieść surową karę.
powiedział
wtedy,
ze
będzie
miał
cynę.
stwa.
ścia“ , który może dostać mai nią przyju ż
odpowiednie
Oskarżeni nie „zhańbili się“ nigdy stały w ybrane
.
dziai i sprzedać „na lewo“ na wolnym Pytał czy me mógłbym przechować m u!
obiekty na domy towarowe.
pięciu
ton,
jednocześnie
prosił
o
wstąpię-j
U
k
r
a
d
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b
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a
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uczciwą
pracą
—
nie
6ą
ofiarami
w
oj
rynku. Wiedziałem, że sprzedaż ta ma
Jeżeli czekali od lutego do kwietnia, ny. Sylwetka Sałacińskiego — darzą go
nastąpić na drodze nielegalnej. Moim za nie do Sepyly w Krakowie z tą samą
zaufaniem — zamiast pomóc — szkodzi.
daniem było zawiezienie pewnych istruk propozycją. Składów w Katowicach nie to nie dlatego, że mieli skrupuły. JedyIdzie z caią premedytacją na kradzież
cji do Lipińskiego. Ob. Sataciński powie miałem., liczyłem że cynę gdzieś złożę u ną przyczyną było to, że morze było za
cyny z portu gdyńskiego. Oficer, major, wielkiego przemysłu
znajomych.
Wtedy
przyjechał
do
mnie
marznięte,
a
„maszyn
nie
można
było
dzą) mi, że za to mogę uzyskać około
Zdanowicz, który pozwo,ił mi żmagazy przewieźć bez śladu“ . Uważam że przy absolwent inżynierii. Największą trud miliona złotych.
nowac cynę na posesji swego szwagra, udziale oskarżonego Tomkiela, gdyby ńością Sałacińskiego jest to, że nie miał
^ ^ Z Lipińskim miałem się spotkać u „Bli Przy wyładunku nie byłem, gdyż razem można było .rozebrać i sprzedać cały umeblowanego mieszkania.
strefach okupacyjnych
kiego“ . Przez portiera „Bliklego“ pozna
z Sopyłą w Krakowie złożyliśmy cynę port gdyński, na pewno by go sprzeda
lem Lipińskiego i oddałem mu list. Po li inż. Nowakowskiego. Zakopaliśmy ją li.
Kara śmierci dla trzech
MOSKWA, 29.7. (PAP). — W zwią®
wiedział mi, że wszystko jest przygoto w piwnicy, .prz;ysypaliśmy ziemią, ponie
ku z posiedzeniem Komitetu Koordyna
Tłumaczenie
inżynierów
Sałacińskiego
i konfiskata majątku
wane do odbioru. Ponieważ cyna miała waż w pobliżu byt obóz cygański i obacyjnego w Berlinie, na którym rozpa i Tomkiela, że nie wiedzieli do czego
już nadejść, zatrzymał mnie żebym mu
Wnoszę w stosunku do trzech pierw try wana była sprawa likwidacji paten wialiśmy się^ złodziei. _Dowiedziałem stę, służy cyna — jest śmieszne. Wiedzieli
pomógł w wyładowaniu. Tymczasem po ze cyna w Katowicach też była zakopaszych oskarżonych: Lipińskiego, Sala - cjału przemysłowego Niemiec, prasa ra
dobrze, są to ludzi o wyższym wyksztal
kręcono fonogramy i zamiast na „H art- na.
eińskiego i Tomkiela o najwyższy w y dziecka podkreśla, że komisje ekspertów
cenm.
wiga“ , cyna przyszła na prywatną firmę.
miar kary — karę śmierci. W stosunku 4 mocarstw stwierdziły, iż w strefie ra
Wiedzieli
też,
że
jest
to
ostatni
tran
Lipiński wynajął wtedy trzy samochody, Przesłuchiwanie świadków
sport cyny, jaki do nas nadszedł. Zda do Płachty I Przyłęckiego — o najwyż dzieckiej likwidacja ta odbywa się w
na których przewoziliśmy cynę na uł.
szy wymiar kary w granicach prawem sposób zadawalający.
Następnie są przesłuchuje świadka-: wali sobie z tego sprawę, ale wniosków nakreślonych. Jednocześnie wnoszę
Ostroroga. Po wyładowaniu dostałem 300
o
Zupełnie inny wynik, jak pisze prasa
żadnych
nie
wyciągnęli.
Oskarżony
L
i
tysięcy złotych dla Sałacińskiego a con- Durnaja Józefa, który .pośredniczył w
odebranie im praw publicznych i honoro radziecka, dala inspekcja stref zachod
piński
mówi,
że
miał
7
milionów;
chciał
to. W drugim, dniu, u „Bliklego“ da! mi rozprzedaćy cyny od Płachty. Część cy
wych oraz konfiskatę mienia. Wyrok nich Niemiec. W sprawozdaniach swych'
je zaokrąglić do dziesięciu. Sataciński
jeszcze Lipiński 700 tysięcy. W czerwcu, ny sprzedał fabryce na Siarczamej, dru
musi być surowy, aby był sprawiedliwy członkowie komisji stwierdzają jedno
przyjechał do-kraju z jednym workiem,
giej
części
nie
udało
mu
się
sprzedać,
Sałacińsłd kazał mi zawiadomić Lipiń
dia tych, którzy w trudzie pracują dla głośnie, że w strefie amerykańskiej li
nie dostał -na urządzenie mieszkania 2 odbudowy kraju.
gdyż
cyna
już
była
poszukiwana.
skiego, że są dochodzenia w sprawie cy
kwidacja wielkie,h zakładów przemyśle
milionów złotych. Dano mu tylko stano
ny, nie spotkałem już wtedy Lipińskie
Wobec
dostatecznego
wyjaśnienia
Po mowie prokuratora zabiera tą glos wych w ogóle nie odbywa się. W stre
wieko, gdzie zarabiał 30 tys. miesięcz
obrdńcy.
,
sprawy, Sąd postanowią nie przesłuchi
go.
fie angielskiej likwidacja wykonana zo
nie. Wystarczało mu to na życie, lecz
Wyrok będzie ogłoszony 31 bm. o stała w minimalnym stopniu sięgającym
Płachta Władysław, czwarty z kolei o- wać dalszych świadków, tym hardziej że na urządzenie mieszkania trzeba było
godz.
14.
prokurator
zrzeka
się
świadków
oskarżę
do 10 proc.
skerżony, zeznaje co następuje:
sprzedawać transporty UNRRA.
— Przyznaję się do tego, że cynę roz nia.
prowadziłem. Nie wiedziałem, że cyna
Obrona stawia wnioski o przyznanie
Szajka
pochodzi z .przestępstwa. Byłem kupcem racji dokumentom obrony, która usiłuje
Po przybyciu cyny do Warszawy, owspółwłaścicielem firm y „Krajowa wykazać, że oskarżony Lipiński był ozę skarżony Płachtę przyjął ją w komis.
sto niepoczytalny.
Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa“ .
Był on kupcem od 1941 roku, zarabiał
W 1947 r. przed Zielonymi Świętami
Prokurator uważa, że zeznania oskar dobrze. Dowodem, że mógł
wystawić
przyszedł Lipiński z propozycją kupna żonego wykazują dostatecznie, iż jest i młyn.
Wczoraij wieczorem zatrzymała się w : Balem im. Kirowa, już podczas wolny.
cyny. ^ Ponieważ nie miałem pieraędiy, on
‘
człowiekiem zupełnie
■
normalnym,
'
Obr
brona mówi o małym zarobku oskar
zostawił mi ją w komis. Przywiózł naj mającym jedynie skłonności do życia żonego na cynie. Dobrze. Na jednym ki Warszawie na parę godzin grupa wybił
Przybyła
również
primabalerin
pierw 875 kg, które miałem sprzedawać nieuczciwego. Sąd po naradzie postano lagrami« 200 zl, to rzeczywiście mało, nych artystów i kompozytorów radzie ■ wspomnianego teatru i odtwórczyni .opo 800 zł kg płus prowizja dla mnie. Na wi! przyjąć do sprawy oświadczenia o- ale było tego przecież pięć ton — to ckich, którzy udają się na Międzynaro M „Ga jamę“ -—Szelest oraz cały szereg In
dowy Festiwal do Pragi Czeskiej.
nych kompozy torów, skrzypków, olanidrugi dzień otrzymałem jeszcze 900 kg eób, charakteryzujące oskarżonego.
już obiekt, na którym można było ryzy
Wśród przybyłych był jeden z najwy
z kartką, żeby wstrzymać sprzedaż, gdyż
kować i zarobić. Przyłęcki wiedział, że b.tnwjszycb kompozytorów wspólcze - stów. Trudno wyliczyć wszystkie nazwi
wspólnik nie zgadza się na tak niską Przemówienie prokuratora to cyna ze spekulacji. Za wielkim był
ska._ Grupa Uczy przeszło 60 osób. Więk
cenę.
Po przerwie przemawia prokurator spekulantem ł kupcem, by komuś bezin sny-eh, Aram Haczaiurian, autor wielu szość z nich to laureaci wysokich na
znanych już na całym śwlecie utw>.ćw gród za dzala.ność na polu sztuki. .
Pierwsze dwie partie cyny złożone by płk Graff.
teresownie przewozić towar do Katowic. muzycznych,
m. in. baletu „Ga W . “ ,
ły na składzie przy ulicy Grochowskiej.
Jak t.ję dowiadujemy za parę dni wy
— W ciągu dwóch dni — mówi — Ciekawą rzeczą jest to, że wszędzie, kióry pierwszy raz wystawiany byi na
Następny transport złożyłem już na Tar rozpatrywaliśmy sprawę o przesfęp - gdzie składano cynę, naokoło byli „zloruszy ® Moskwy do Pragi słynny z e 
deskach Lenlogradzkiego Teatru Oper” spól pieśń; i tańca Moisiejewa. f»k)
gów'ku. Wtedy Lipiński kazał mi cynę *a stwach szczególnie niebezpiecznych - w
kopać, aby „ktoś tego nie rozkradł“ . okresie od budo-wy państwa. Zastanówmy
Resztę kazałem przewieźć na Okęcie.
się, co tych młodych, ludzi przyprowa - '
Lipińskiemu wypłaciłem za sprzedaną dzilo przed sąd. W roku 1939 państwo ‘
cynę 4 miliony 230 tysięcy złotych. Za utraciło niepodległość. Wszyscy Polacy
robiłem około 700 tysięcy. 19 czerwca wzięli udział w walce * okupantem. W
oświadczył mi jeden z nabywców, sędzia partyzantce w kraju i -zagranicą, w
Wolski, że cyny kupić nie może, gdyż Wojsku Polskim. Po odzyskaniu niepo
jest ona jakoby poszukiwana. Wobec dległości wszyscy niemal wzięli się z za
czego starałem się spotkać z L i palem do odbudowy kraju i pracy. Ci,
pińskim,
lecz
niestety,
przyszedł którzy żyli, składali dług wdzięcznoś
on podczas mojej nieobecności w d o - ci, wobec tych, którzy zginęli w walce
mu. Następnej nocy zostałem, aresztowa z okupantem. Był to ciężki okres. K raj
ny.
byt ogromnie zniszczońy. Faktem
się
że się dźwignęliśmy — to mu-si
Narzeczona, iqły, żyletki stato,
przyznać każdy, nawet wrogo do nas
usposobiony. W dobie wysiłku odbudo
i jedwabne pończochy
wy stanęli do roboty nie ci, którzy w
NOWY JORK, 29.7. (PAP). — Poda
Oskarżony Przyłęcki, ostatni z oskar
Członkowie komisji nie widzieli, po okresie okupacji
odpoczywali, ale ci,
ną, rolę w powojennej odbudowie prze
żonych do winy się przyznaje. Zetknął którzy w tym czasie walczyli. Stanęli jemy poniżej pełny tekst sprawozdania za Stanami Zjednoczonymi, okręgu prze
myslu i rolnictwa polskiego. Bardzo sil
pik
R.
H.
Hacrisona,
kierownika
misji,
się z Lipińskim , w 1943 roku w Warsza prawdziwi Polacy. Znalazła się jednak
myślowego, w którym by życie gospo nie akcentowano pragnienie utrzymania
wie. Utrzymywał z nim stosunki handlo część lud-zi, która nie chciała przyzwy - wysianej przez rząd Stanów Zjednoczo darcze pulsowało tak intensywnie. Pol dalszego importu żywności dla przyśpie
we. Był pośrednikiem w sprzedaży mą czaić się do ciężkiego, znojnego trudu. nych do Polski, celem zbadania jej po - ska już dzisiaj eksportuje znaczne ilo szenia lej odbudowy. Podkreś.ano rów
trzeb w dziedzinie aprowizacji, ogłoszo ści węgla; Eksport węgla i innych su
ki a następnie po zebraniu kapitału, sam
nież potrzebę importu nawozów, zwlasz
Dzięki naszemu wysiłkowa wzbudziiiś
sprowadzał ją z Lubelszczyzny. Po de- my nawet podziw zagranicy. Okiełznali ny ostatnio przez urzędową amerykań rowców łącznie z eksportem fabrykatów cza tosfatów, nasion, zwłaszcza siewne
ską agencję informacyjną USIS.
gotowych j półfabrykatów przemysło
go żyta, zwierząt pociągowych, tra k to 
Sprawozdanie, które
pik Harrison wych będzie bez wątpienia wzrastał.
rów i maszyn rolniczych. Kładziono na
przesłał na ręce sekretarza Stanu Mar
.Wzrasta również -produkcja żywnoś cisk na zapotrzebowanie tłuszczów i ole
shalla, ma następujące brzmienie:
ci w Polsce. Z powodu nikłych opadów jów, produktów mleczarskich i innych
„Jestem przekmoraany, iż ucieszy pa na na wiosnę br. i pewnych szkód spowo dodatkowych środków spożywczych, awiadomość, że misja, w skład któr
:órej dowanych przez mrozy, mylnie ocenio by umożiiwić racjonalniejsze odżywia wchodzili Nathan Koenig, Gall E. Spain no zbiory na rok 1947-48, gdyż popra nie młodego pokolenia, robotników prze
i ja, wysłana do Polski w celu zbadania wiły się one ogromnie dzięki deszczom myślowych, chorych j starców. Podkre*
jej sytuacji żywnościowej, stwierdziła, w czerwcu.
Przemysł rybny w roku ś'ano również potrzebę środków lecz •
że jest ona w Polsce znacznie lepsza, 1947 osiągną! swój przedwojenny po  niczych.
róż w wielu innych krajach, jakie zwie ziom produkcji tj. 20 tys. ton. Ośrodki
Misja^uznała niezmiernie ważne zna
dzik w ciągu ostatniego
roku dwaj
czenie, jakie miałoby chociażby częścio
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członkowie misji. Warunki żywnościo gomery chce być obecny w stolicy um ożliw ią utrzym anie ra c ji żywnościo
zhtmn d i « f , ^ a
br. było oko we pokrycie tych zapotrzebowań oraz
we były w Polsce znacznie lepsze, niż iłoy 3.500
rybaków i ponad 1.000 lodzi ry wpływ jaki by to miało na dalszą odbu
podczas debaty w parlamencie nad w ych na obecnym poziomie.
te,
jakie
zaobserwowaliśmy
w
Grecji,
backich
rożnej
wielkości.
dowę Polski.
sprawą gospodarczą.
we Włoszech, Austrii, w amerykańskiej
LO N D YN , 29.7 (PAP). Agencja Re
Misja otrzymała wyczerpujące dane
,Inne gałęzie produkcji żywności roz
LO N D YN , 29.7 (PAP). Poważna utera donosi, że kie ro w n icy zw iązku i angielskiej strefie okupacyjnej w Nłem
Winę-iy się w 6topniu, który umożliwia statystyczne i inne rzeczowe informa czech i w Japonii.
grupa posłów Labour P arty wystąpić
cje od rządu polskiego, które szczegóło
zawodowego górników odbędą w dniu
zamierza z wnioskam i, zmierzającymi dzisiejszym konferencję z prem ierem
Ogólny stan zdrowia ludności poi - ffnZ nr/v?°tł'- Eksport mięsa, masła, jaj wo rozpatrzyła. Na ich podstawie oraz
lu
*
p™du'
k
tow.
jest
wprawdzie
mały,
do re d u k c ji b ry ty js k ic h s ił zbrojnych, A ttle e i przedstawią m u wniosek w skiej wydawał się dobry, duch doskona a'e wyraźny.
na podstawie informacji, uzyskanych z
aby w ten sposób zmniejszyć brak
obserwacji na miejscu, staje się jasne,
sprawie częściowego skierowania de- ly, a je j zdolność do pracy znacznie po
rą k roboczych w W ie lkie j B ry ta n ii.
W
ciągu
ostatniego
roku
eksportowa
wyżej
przeciętnego
poziomu.
Są
po
te
że minimum żywności, potrzebnej dla
m obilizow anych w przyszłości żołnie
Posłowie ci uważają, również, że rzy do kopalń.
mu zasadnicze powody, m. in. postępy no około 30 tys. ton cukru. W Orzysz - zaspokojenia potrzeb ludności polskiej,
utrzym anie znacznych oddziałów b ry
spodziewany
jest
eksport
60
dziedzinie uzdrowienia
w ciągu bieżącego roku kalendarzowe"W tej sytu a cji marszałek Montgo osiągnięte' w
ty js k ic h w rozm aitych krajach, ob
y V ton cukru- Ik>ść kartofli, prze go, może być otrzymane w kraju. Do
m ery postanowił w rócić do Londynu, przem ysłu'i rolnictwa.
ciąża budżet zbędnym i w ydatkam i. aby wypowiedzieć się w sprawie de
tegorocznych
Przemysłowa część Śląska jest tere 7hk2 v!,?ych “ ekspon z tegorocznych póki ostateczne wyniki
W zw iązku z tym , lib e ra ln y „S ta r“
?
oc* nca
na milion ton. Pola żniw nie będą obliczone, nie można onem kipiącej żywotności.
m obilizacji.
cy osiągnęli wspaniałe postępy w dzie- kreślić wysokości importu, jaki będzie
donosi, że rząd b ry ty js k i opracowuje
t o e odrodzenia s w e g o ^ rim y s lu i 2d konieczny na przyszłą wiosnę.
p ro je k t dem obilizacji k ilk u s e t tysięcy
żołnierzy.
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u0ry? ,?j P“ *®*
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,Misja miała sposobność obejrzenia
kraju
żywność.
na miejscu, autami i z samolotu g łó w 
LO N D YN , 29.7 (PAP). W kołach
sfei: rządowych, * którym: nych terenów rolniczych Polski. Na olondyńskich
podaje się,
że rząd
rozmawialiśmy, jednogłośnie stwierdza gol produkcja żywności jak się zdaje,
zw rócił się do w szystkich odpowie
ją.
ze
produkcja
żywności, zbiory, roz rozwija się zadawalająco.
dzialnych dowódców w o js k b r y ty j
dział i racjonowanie, jakie obecnie zoskich na całym świecie z żądaniem
laio wprowadizone w Polsce, zapewni . , ^ a Pwfetawie własnych obserwacji
sporządzenia w ciągu k ró tkie g o cza
' .¡»forraacji, otrzymanych z polskich
krajów; dostateczne wyżywienie, umoż
su propozycji, w spraw ie re d u k c ji sił
dzarząd° Wyc^ * inny®11, misja stwier .
uniknięcie
głodu
i
ostrego
niedoży
z b ro jn y c jt Propozycje te w in n y prze
MOSKWA 29.7. (PAP). — Dzisiejsza sprzeciw Ich przeistacza się szybko w wiania na szerszą 6kalę, nawet bez im 
w idyw ać pozostawienie pod bronią „Prawda" cha rak tery żując w obszernym kapitulację.
portowania żywności. Wszyscy człon • f l lk>lść z^°ża i innych produktów
jedynie „absolutnego m in im u m “ sil artykule ipóiitykę inicjatorów bloku za
Odmowa Czechosłowacji pisze „Praw kowie m isji zgadzają się z tymi tw ier
dostateczna, by zaspokoić minimum
zbrojnych.
chodniego psie, że ich zejście z piat da“ zadała cios organizatorom bloku za dzeniami. żniwa ozimej pszenicy i żyta potrzeb ludności polskiej i osiągnąć oZwTaca się uwagę na to, że u trz y formy Poczdamu oznaczało by krok w chodniego pragnącym uczynić z Gzecho są już w toku. Świeże owoce i jarzyny go.ną równowagę w bież. roku kalenda
¡monachijskiej ukazały się na rynku. Ilość' ich stale rzowym.
manie w ojsk b ry ty js k ic h zagranicą stronę Monachium. „Prawda" stwierdza, slowacjj obiekt polityki
b) Import środków leczniczych i d o 
przyczyniło się do powstania deficy że wyrzekając się uchwal poczdamskich, w nowym wydaniu. „Pozycja zajęta wzrasta, podobnie jak ilość ryb, mleka,
odżywczych
dla
tu w wysokości 400 m ilio n ó w fun tó w . Anglia i Francja zrywają współpracę przez wszystkie zaprzyjaźnione ze Zw. ja j i mięsa. Zbiory te będą miały zdecy datkowych środków’
państwa
— konkluduje dowanie dodatni wply-w na sytuację żyw pewnych grup społecznych, jak dzieci,
Drastyczna redukcja sił zbrojnych międzynarodową i umożliwiają ‘ stanom Radzieckim
uważana jest przez w ie lu labourzy- Zjednoczonym dyktowanie linii poi rycz „Prawda“ — świadczy również, że mi nościową w Polsce w ciągu lata i wcze sany
Cll° rzy ' starcy. wydaje się siu
stów, działaczy zw iązków zawodo nej. Co prawda, jak wykazuje dziennik, nęly bezpowrotnie te czasy, gdy organi sną jesienną br.
c) Pewien import nasion, w szczególno
w ych i ekonomistów b rytyjskich , jako plany amei 5kańskie wobec Ruhry wy zatorzy przedwojennego bloku zachod
Osoby ze sfer rządowych podkreśla
jedyny środek, k tó ry może zapobiec w la ły poważny niepokój w społezzeń niego mogli liczyć na izolacje Zw. Ra ą, ze import żywności, maszyn, trakto sci zytą siewnego oraz nawrozów sztuczrycn ułatwiłby dalszy wzrost produkcji
katastrofie gospodarczej. W W. B ry  stwie Anglii i Francji, a Bevin i Bida ul t dzieckiego. Zajadli stronnicy bloku za •
h m u d s ’ ,o trzymanyc'h za pośrednictwem żywności i odbudowę przemysłu nró>
tanii spodziewają się,* że redukcje te musieli nawet upozorować sprzeciw, ile chodniego rozczarują się gorzko“ .
1 UNRRA i z mnych źródeł odegrał waż I skiego“.

Demobilizacja — tematem rozmów kół politycznych

Zervas

POLIT/CZM/'

3 wyroków śmierci iq d a prokurator w procesie „cynowym“ Domy

Krytyczna sytuacja gospodarcza w Anglii
LO N D YN , 29.7 (PAP). Agencja Re
utera donosi, że szef sztabu im p e ria l
nego marszałek M ontgomery, k tó ry
obecnie baw i w Nowej Z elandii, i
miał odwiedzić Japonię, postanowił
zrezygnować z w iz y ty w Tokio i po
w rócić do Londynu. Marszałek M o n t-

K R O N IK A

Wyrzekając się uchwal poczdamskich

Anglia i Francja umożliwiają Stanom Zjedn.
dyktowanie linii politycznej
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Co się kryje za zamkniętymi drzwiami sklepów?
Trzeba inzmóc uialkę z podziemiem gospodarczym

Perspektywy współpracy
polsko-crechosłowackiei

Z Czechosłowacją wiąże nas sojusz
_ . .
:
.
- ..
r r
*
.
i
1
„
vanctr-Z
A ni» sie sięw awlkalki
i Ż zDodzaostrzania
pod
W różnych miastach Polski j W ATNYCH i rozpoczynają H AN- [znaczna część kupiectwa. Czas handlem,' stanowi ono próbę roz
polityczny i układ o współpracy gospo
ziemiem gospodarczym i w
możemy zaobserwować sklepy | DEL NIELEGALNY, przeważnie najwyższy
by
zrozumiał
to szerzenia działalności podziemia
darczej. Nasze stosunki z Czechosłowa
miarę zwiększania się skutecz
gospodarczego
i
wymierzone
jest
»«m-b-mWa
7
n5ni«6tn
lnh
wvze
„znajomymi“
—
spekulantami
|
OGÓŁ
kupców.
cją wynikają ze wspólnoty zasadniczych,
zamknięte z napisem lub w y
ności tej walki maleć będzie
podstawowych interesów obu krajów.
wieszką:
„ZA M K N IĘ TE
NA lub z innymi elementami spod* Spekulanci „re m o n tu ją cy“ świe przeciwko skarbowi państwa i
niewątpliwie ilość remontów
polityce
gospodarczej
demokra
żo odnowione sklepy i handlują
Przyjaźń i współpraca z Czechosłowacją
OKRES R E M O N TU “. Miesiące ciemnej gwiazdy.
w sklepach Warszawy, Łodzi
odpowiada najgłębszym, można by rzec ,
Handel od tyłu lub nawet w cy nielegalnie przeliczą się. Ak cji ludowej.
letni'©, jako miesiące słabego ru 
i innych-miast polskich.
Przebieg wypadków na fro n 
instynktownym przekonanliom narodu
chu w handlu i okres urlopów mieszkaniu pryw atnym ma z na cja przeciwko spekulacji nie jest
Kupcy „re m o n tu ją cy“ sklepy
polskiego i narodu czeskiego i słowac
pracowniczych w ybitnie nadają tu ry rzeczy m niejszy zasięg niż akcją doraźną, przejściową, którą cie Walki o handel świadczy o albo grożący „rem ontem “
w
kiego. Obecnie wchodzimy w stadium
się do prac remontowych. Ale handel legalny w sklepie. A le de można „przeczekać“. A kcja ta nie tym , jak słuszne było uchwale
przyszłości
nie
zapominają
na
nie
ustaw
o
lustratorach
podat
praktycznej, techniczne i i ekonom icz
będzie
„słom
ianym
ogniem
“
pol
wizą
kupca-spekulanta
jest
wielki;
liczba
„remontów“
wyraźnie
rzekać na „złe czasy“ , ale oznaki nej realizacji tego, co zawdzięczamy
przekracza cyfry normalne. W spekulacyjny zysk przy mniejszym skiej klasy robotniczej, ale sta kowych : walce z podziemiem
jednocześnie
z zewnętrzne (chociażby stopa ży polityce rządu polskiego i rządu czecho
W arszaw!e — według pobież obrocie. Zresztą nielegalne obroty nie się codzienną, stałą rzeczy gospodarczym
cia elity sektora prywatnego w słowackiego, polityce demokracji pol
nych obliczeń -— przerw ało swe handlowe z reguły nie są zgła wistością polskiego życia gospo ustawą o walce z nadmiernymi
uzdrowiskach), bynajm niej na ^to skiej i demokracji czechosłowackiej.
zyskami
w
handlu.
W
alka
o
han
prace około 500 przedsiębiorstw szane do u rzę dów . skarbowych, darczego. A ni państwo, ani z\v'ąz
nie wskazują. Kupiectwu polskie Projekty
del
łączy
s'ę
bowiem
ściśle
z
praktycznych
realizatorów
ki'zaw
o
dow
e,
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cala
klasa
ro
handlowych tj. ponad 10 proc. co oczywiście powiększa zysk
botnicza nie spoczną dopóki bar walką przeciwko podziemiu go mu w dalszym ciągu doskonale współpracy polsko - czechosłowackiej,
ogólnej liczby sklepów w W ar spekulanta.
się powodzi, choć część nadmier techników, ekonomistów, naukowców i
Tego rodzaju zjawiska stano barzyńskie stosunki, panujące w spodarczemu. ..
szawie. Wiele z tych „rem onto
nych, spekulacyjnych zysków zo organizatorów idą po linii wzajemnego
Obecnie
obserwujem
y
pewną
handlu
polskim
nie
będą
należa
wanych“ przedsiębiorstw to przed w ią poważne niebezpieczeństwo
dysproporcję między rozwojem stała już obcięta przez akcję spo dopasowania naszych organ zmów go
ustaw,
skierowanych ły do przeszłości.
siębiorstwa odbudowane stosun obejścia
spodarczych.
O tych co zamykają sklepy walki ze spekulacją a rozwojem łeczeństwa i państwa.
kow o niedawno. Podobne wieści przeciwko spekulacji i drożyźnie
Wzmagając akcję przeciw spe
Powstają w tej chwili wspólne biu
pod
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pozorem walki z podziemiem gospodar
o nadmiernym „rem oncie“ skle przez przeniesienie części, handlu
kulacji i podziemiu gospodarcze ra konstrukcyjne polsko - czechosłowaC
czym..
Na
miasto
ruszyły
grupy
remontu
przypomną
sobie
nie
pów napływają i z innych miast do nowego podziemia.
wątpliwie władze państwowe, kontrolerów społecznych, badają mu, musimy pamiętać o tym , by kie, których zadaniem będzie technezZamykanie sklepów pod pozo
Polski.
gdy aktualna stanie się spra cych ceny w sklepach i posypały jednocześnie stać na gruncie de ne opracowanie instalacji i urządzeń
Tajemnica tej gorączki „ r e  rem remontu i handel nielegalny
wa udzielania zezwoleń na pro się kary na niepoprawnych spe mokratycznej ludowej PRAWO przemysłowych, które staną się przed
m ontow ej“ jest jasna dla- wszyst NIE SĄ W NAJM NIEJSZYM
wadzenie przedsiębiorstw han kulantów, ale nie słychać jesz RZĄDNOŚCI'. W akcji społecznej miotem wymiany. Polskie i czeskie in
kich. U staw y o walce ze speku STOPNIU usprawiedliwione. Opu
dlowych i usuwania mętnej, cze, by poszli masowo w teren nie mogą się zdarzać wypadki stytuty naukowo - badawcze rozpoczy
lacją i drożyzną, ogłaszanie, cen blikowane ceny maksymalne na
powojennej piany, która na lustratorzy podatkowi i by po przekraczania przez kontrolerów nają wspólne opracowywanie progra
ników i rozpoczęcie społecznej wyroby przemysłowe pozostawia
sypały się kary na uchylających pracowniczych ich ustawowych mów pracy, wspólne ustalanie terminów
płynęła dó handlu polskiego.
WYSOKI
ZYSK
kupcowi.
akcji kontroli cen, rzu ciły po ją
się od płacenia podatków i opłat funkcji. W akcji społecznej po i kolejności studiowanych zagadmeń.
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sklepów
strach na nieuczciwych kupców, A kcja przeciwko spekulacji nie
„działaczy“ podziemia* gospodar trzebna jest gorliwość, ale gorli Polski Kom tet Normalizacyjny i analo
którzy nie chcą pożegnać się z stanow i żadnej „n a g o n ki“ prze przez spekulantów samo w sobie
wość NIE NADM IERNA — szko giczna instytucja czeska nawiązały już
nadmiernymi, lukratyw nym i, zy ciwko całości kupiectwa, jak to nie jest groźne dla gospodarki czego.
dliwa i dająca żer wrogiej propa bliski
kontakt i
wymieniają oraz
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W przeciwstawieniu do uczci k ra ju mętna la la oszczerstw i
W alka ze spekulacją dala ju ż jące dla obu krajów normy i standarty
czym. Trzeba by spekulanci
wego kupiectwa, które ze zrozu plotek. Nie ma i nie będzie w aparatu handlowego. Ale nie na
pierwsze pozytywne w yniki. K la towarowe.
uchylający
się
od
podatków
i
leży
zamvkać
iloczu
na
fakt,
iż
mieniem odmoslo się do akcji Polsce znaku równości między
Wspólna polsko - czechosołwacka ko
nielegalnie handlujący poczuli sa robotnicza doprowadzi^ tę w al
przeciwspekulacyjnej,
pewna pojęciem kupiec i spekulant. Jest ZA M Y K A N IE SKLEPÓW JEST
kę
do
zwycięskiego
końca.
Za
misja
komunikacyjna uzgadnia system
akcję
społeczną
NIE
MNIEJ
część naszej „inicjatywy handlo miejsce w handlu polskim dla PRZEJAW EM W ALKI KLASO
wiodą próby sabotażu’ gospodar połączeń kolejowych, drogowych i wod
SILNIE
od
tych,
którzy
biorą
WEJ,
skierowanej
przeciwko
wej“ rzuciła hasło „przeczeka kupca, ale NIE BĘDZIE GO I NIE
nych w ten sposób, by tranzyt drogą
nadmierne ceny w otwartych, czego i próby „przeczekania“ .
nia“. Na co czekają nieuczciwi POW INNO BYĆ DLA SPEKU światu pracy,,, Gdy zamykanie
Art.
iądową i wodną mógł odbywać się w
legalnych
sklepach.
W
miarę
Zrozumiała
to
już sklepu łączy, się z nielegalnym
kupcy — spekulanci? Czekają oni LA N TA .
najdogodniejszych warunkach i bez żad
na załamanie się lub osłabienie
nych zahamowań. Projektuje s<ę w naj
akcji przeciwspekulacyjnej i ma
bliższej przyszłości przetwarzane na
ją nadzieję, że burzę, która ze
szeroką skałę szeregu polskich półfabry 1
brała się nad głowami spekulan
katów (nip. odlewów, części maszyn) w
tów przeczekają przy zamknię
czechosłowackich zakładach przemysło
tych drzwiach sklepów.
wych. Po ukończeniu procesu produk
Jednocześnie nieuczciwi kupcy,
cyjnego. gotowe fabrykaty wracać będą
zamykając sklep OD FR O N TU ,
do Polski, gdzie zostaną produkcyjnie zu
ffi ÎS8
często otwierają go OD TY ŁU ,
żyłkowanie.
’
>(Korespondencjo własno)
bądź też PRZENOSZĄ CZĘŚC
W tćti śpósób zazębiać się będą tryby
TOWARU DO M IESZKAŃ PRYzaproponowali, by Francja zre mechanizmów gospodarczych Eolski S
Oświadczenie Thoreza na stras Francuzów -— transakcja zosta- kwintali, wobec 67 milionów w
zygnowała częściowo z uprawy Czechosłowacji w systemie najściślej
bursk'm kongresie partii komu ła szczęśliwie zawarta. P. Tan- zeszłym roku.
zboża. Obecnie podobno na ten szej współpracy gospodarczej. Ten sy
Toteż
rząd
nie
obiecuje
w
bliż
guy-Prigent
Wrócił
do
Paryża
nistycznej, że „Francja woli jeść
sam
temat toczą się rozm owy stem jest nowy przez to, że nie ogra
usposobiony. szej przyszłości poprawy jakości
czarny chleb i zostać wolnym optym istycznie
między
Francją a Argentyną. nicza się jedynie do stosowania starych,
chleba.
Zapowiada
jedynie
od
Jak to się jednak stało, że ta
krajem“, wywołało swego czasu
Pewne
pisma
amerykańskie w y znanych metod wymiany międzynarodo
września
pewne
zmniejszenie
zapowiedziana
różowa
przysz
obszerną dyskusję w prasie fran
sunęły
niedawno
całkiem poważ wej, ale rozszerza je, pogłębia ¡ wzbo
cuskiej. Organ socjalistów „Po łość tak prędko zamieniła s!ę w procentu domieszki kukurydzy,
ni©
propozycje,
żeby
Francja, za gaca nowymi elementami. System ten
Drogi kariery
ale
za
to...
wprowadzenie
do
pulaire“, przodujący w kampanii żółtą rzeczywistość?
miast rozszerzenia uprawy zboża, zabezpecza całkowitą równość stron.
mieszki
kartofli
do
chleba.
O
ficjalny
kom
unikat
m
inister
Nasz bratni organ „ GŁOS ROBOT marshallowskiej, napisał, że wła
Jednocześnie od 1 sierpnia za powiększyła swoją produkcję... Nie ma mowy ani o hegemonii, ani o
N IC Z Y ” zamieścił wywiad z adw. M IE  śni© kraje, które nie przyjmą stwa rolnictw a" w yjaśnił, że dzi
podporządkowaniu się któregokolwiek z
C Z Y S Ł A W E M JA R O S Z E M , preze
powiedziano
PODNIESIENIE CE kwiatów.
siejszy chleb jest wynikiem nie
sem Związku Adwokatów' w Łodzi, na „pomocy“ amerykańskiej, pozo
partnerów. System współpracy polskoNY
CHLEBA
z
10.50
fr.
do
22
Parîi
Evita
Perron,
podejmowa
porozumienia.
M
inister
Tanguy,
temat stosunku palestry do zagadnień staną na czarnym chlebie. Tw ier
czechosłowackiej nie zagraża nikomu dą
franków
za
kilo.
na
obecnie
uroczyście
w
Paryżu
zawierając
umowę,
spodziewa!
demokratyzacji życia polskiego. Adw. dzenie to brzmiało dość dziwnie
oczywiście ubóstwia perfumy pa żerdem do hegemoni czy ’ekspansji
Jarosz, któ ry był jśdnym z obrońców w w Paryżu, który wprawdzie nie się dostać głów nie pszenicę, Ame Kwiaty zamiast zboża
słynnym procesie Brzeskim, wspomniał
ryskie, tak samo zresztą jak pa Dzięki niemu otwiera slię nowa perspek
rykanie jednak przysłali głów 
Brak zboża we F rancji w yw o ryskie, kapelusze i lakier do paz tywa: w centrum Europy w RĘKU NA
m. in. w rozmowie o ciekawych losach zna czarnego chleba, ale za to
nie
żyto,
owies
i
kukurydzę.
jednego z prokuratorów w tymże pro - już od dwóch miesięcy — mimo
łany jest nie tylko „nieporozu nokci. Niektórzy „rzeczoznaw cy“ RODÓW
SŁOWIAŃSKICH,
NARO
Ale gdyby ’nawet doszły do
amerykańskich
dostaw
zbożo
sie — R ĄC ZEG O .
mieniem“ amerykańskim i tego amerykańscy uważają, że Francja DÓW POKOJOWYCH I DEMOKRA
skutku oczekiwane tu ta j dosta
Jako rzeczników oskarżenia w spra wych — je... chleb żółty.
rocznymi złym i warunkam i atmo powinna się specjalizować w swej TYCZNYCH, tworzy się najpoważnejwie więźniów brzeskich, wysunął ow Ten żółty chleb jest obecnie w y zbożowe ż A m eryki w ilości sferycznym i, ale w pierwszym
czesny min. Michało wski dwóch mło tradycyjnej produkcji przedmio sizy ośrodek potęgi gospodarczej pro
20 cz y nawet 30 m ilionów kw in 
rzędzie systematycznym zm niej tów zbytku i im portować po mieniujący na cały kontynent europej
dych, obiecujących (cila „sanacji” ) pro największym utrapieniem aprotali, niewiele pomogłoby to w
kuratorów — G R A B O W S K IE G O i wizacyjnym Francji.
ski. Najpełniejsze rozwinięcie systemu
szeniem obszaru upraw y zboża. trzebne jej surowce i zboże.
RATJZEGO. Pierwszy z nich, za ,^asłu
— Nie mamy chleba — mówią obecnej sytuacji żywnościowej
współpracy polsko-czechosłowackiej, sy
Już
na
konferencji
żywnościo
gi” położone podczas procesu, a bez
Na przeszkodzie temu stoi jed
z gorzką 'ronią w Paryżu — więc F rancji, ponieważ urodzaj psze
stemu, który stanów, zachęcający przy
żadnych k w a lifik a c ji istotnych, został
nicy jest w tym roku zły i w y  wej, która odbyła się kilka mie nak, rosnąca świadomość, że nie
zaczęliśmy
jeść.
ciastka.
w parę lat później ministrem sprawie
sięcy temu w Kopenhadze, przed może być nic groźniejszego dla kład dla Snn. krajów, leży w interesie
Rzeczywiście kolor chleba jest niesie według ostatnich przew i
dliwości i jednym z najaktywniejszych
obu partnierów, leży zarazem w intere
' stawiciele Stanów Zjednoczonych niepodległego bytu narodu, jak
filarów „sanacyjnego” porządku „praw olśniewający i przypomina naj- dywań wszystkiego 36 milionów1
sie pokoju i bezpieczeństwa Europy, w
nego” . W itold Grabowski skom prom i epsze przedwojenne, francuskie
zaniechanie własnej produkcji i intresie rozwoju je j wolnych narodów.
tował się na swym wysokim stanowisku
wyczekiwanie
na
chleb
zza
nowoczesne
Takie ukształtowanie się naszych sto
gorącą przyjaźnią dla hitleryzmu, sze „briosze“. Ale te
oceanu.
zawdzięczając swój
regiem haniebnych rozporządzeń w „briosze“ ,
sunków z Czechosłowacją, jakie mamy
Jedno z francuskich pism go obecnie, jest dziełem demokracji ludo
sprawie więźniów politycznych i samo volor nie żółtkom, lecz 30-procen
rządu adwokatury, deptaniem zasady towej domieszce kukurydzy są
spodarczych, zakończyło niedaw wej, dziełem rządów, które opierają się
niezawisłości sędziowskiej itd. itd. W
no sw ój artykuł wstępny sło o naród, o lud pracujący.
pierwszych dniach września 1939 r.,. p. niestrawne i szybko schnące.
wam i:
W
ciągu
4
lat
okupacji,
Fran
Tym bardziej obowiązani jesteśmy uGrabowski, wespół ze swymi ministe
rialnym i kamratami, pomknął do Rumu cuzi jedli chleb na wpół, albo
„Od wody, ognia, wojny i... czyrtić wszystko, co jest w naszej mo
I N D O N E Z J A
n ii szosą zaleszczycką, a dziś przebywa całkowicie czarny, Natychmiast
kwiatów,
chroń
nas,
Panie. cy, by przyjaźń i współpraca z Czecho
R epublika Indonezji odrzuciła te
sobie gdzieś zagranicą, korzystając o
W Indonezji leje się krew. Cała pro,
po wyzwoleniu kolor chleba roz sa żywo interesuje się dramatem w I n 
cztery żądania, przyjęcie których w Chleba powszedniego własnego i słowacją dała oczekiwane, konkretne re
ficie z funduszów „emigracyjnyc i ■ .
departamentach donezji, potępiając politykę „opance
praktyce oznaczało by całkowitą pod niezależności, daj nam, Panie!“.;. zultaty w jak najszerszym zakresie, jak
In n ym i drogami potoczyła się „ »arie jaśnił się. W
ległość Indonezji. To skłoniło kapi
najpełniej i jak najszybciej.
A. Kowalski
rolniczych ' w Paryżu p'eczono rzonej pięści” , którą światowe trusty
ra” brzeskiego kolegi p. Grabowskieg
talistów holenderskich do rozpoczę
— eii-prokuratora Rauzego. Jak stwie
chleb, jak przed wojną z Czystej i monopole stosują wobec ludów wal
cia działań wojennych. Trudno o
dził w powołanym wywiadzie adw. da
mąki pszennej. Ale wkrótce de czących o niepodległość politycznobardziej jasną sytuację.
rosz, p. Rauze z Polski nie wyjechali
gospodarczą.
Na ten sam temat wypowiada się
lecz „za to” już w r. 1940 u ja w n ił się ficyt zbożowy i trudności finan
„ R O B O T N IK ” następująco oświetla
również łódzki „K U R IE R P O P U LA R
jako form alny „reichsdeutsch” , zamie sowe zmusiły rząd do wprowa genezę obecnego ko n flik tu zbojńego:
NY” :
szkał w Niemczech i nadsyłał stamtoß dzenia daleko idących ograni
Po zawarciu w m arcu br. ty m 
Za plecami H olandii k ry ją się po
do znajomych w Polsce listy, w których czeń w spożyciu pszenicy i wpro
czasowego porozumienia między rzą
tężne zgrupowania kapitalistów an
z całym cynizmem traktował kwestię
dem H o la n d ii a R epubliką Indone
wadzono
z
powrotem
chleb
Sielskich i amerykańskich, reprezen
swego zaprzaństwa. Przypomniano so
z ji, rozpoczęły się p ertraktacje zmie
tujących „głodne ry n k i“ , czyli po
bie również różne charakterystyczne ciemny.
rzające do ułożenia stosunków mię
a
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szczegóły z czasów urzędowania Rauzego w Polsce, a m. itm. i ten, że —
gdy Rauze jeszcze przed procesem
brzeskim, był prokuratorem w Piotrko
wie, utrzymywał jakieś tajemnicze, a
bardzo bliskie kontakty z... niemieckimi
wędrownymi „grajkam i” , którzy W
pewnych odstępach czasu nawiedzali
Piotrków.
Nie jest on, oczywiście, pierwszym
ani jedynym spośród dygnitarzy „sa
nacyjnych” , którzy kończyli swe „ka
ń e ry’\ jako Volksdeutsche, reichsdeutscihe ' i w ogóle zdrajcy narodu pol
skiego. N atura ciągnie w ilka' do lasu
cóż więc dziwnego w tym, że ta ki
Rauze, znalazł się tam, dokąd ciągnę
ły go poglądy, upodobania i senty
menty?...
S -D -

Różowa przyszłość
i żółta rzeczywistość
W połowie r. 1946, minister
rolnictwa Tanguy-Prigent ogło
sił radosną' nowinę, że^ wkrótce
będzie mógł polepszyć jakość
chleba, gdyż udaje się do Ame
ryk', gdzie poczyni wielkie zaku
py zboża.
I rzeczywiście, minister poje
chał, pertraktował, targował się
o cenę i o ilość, rozmawiał tele
fonicznie z Paryżem, aż wreszcie, ku radości Am erykanów

dzy obu kra ja m i. Okazało się w ów 
czas, że H olandia w ysuwa szereg
postulatów, zupełnie nie do przyję
cia dla R e p u bliki Indonezji. Przyto
czymy tu dla ilu s tra c ji i najw ażniej
sze p u n kty: sporne.
Rząd holenderski obstaje, by 1)
wszystkie plantacje w Indonezji zo
stały zwrócone poprzednim właści
cielom, niezależnie od ewentualnych
planów nacjonalizacji; 2) ma pow 
stać wspólna policja holenderskoindonezyjska dla ochrony własności
holenderskiej i zagranicznej; 3) obronne s iły wojskowe m ają pozostać
pod ko n tro lą holenderską; 4) Ho
landia ma reprezentować Indone
zję na forum międzynarodowym.

prostu mówiąc, nienasycone rekiny.
Rządy W. B ry ta n ii i Stanów Zjed
noczonych, po w yrażeniu platonicznego „ubolew ania“ , um yły ręce,
oświadczając, że nie zamierzają wno
śić te j spraw y do ONZ. Uczynić to
m ają przedstawiciele In d ii, m ając za
pewni one poparcie państw arab
skich.
Demokratyczna opinia polska je d 
nomyślnie potępia agresję holender
ską. K re w ludów kolorow ych jest
tak samo czerwona, ja k kre w ludów
białych. Gdy leje się krew , niem oż
ńa udawać, że jest pokój. Dlatego
opinia polska oczekuje stanowczej
in te rw e n cji Rady
Bezpieczeństwa
ONZ w sprawie Indoraesji. ^

E pilog afery cynowej. Proces przed Wojskowym Sądem Rejonowym.
Oskarżeni (od lew ej): Lip iń ski, Tękiel, Płachta, Przyłęcki,

(Foto-Film)
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POGODA
Prognoza na dzień 30
lipca br.
W północnej połowie
kraju zachmurzeń'« zmień
me * przelotnymi opadami i lokalnymi burzami,
w południowej na ogół
doić pogodnie. Temperatura w ciągu
dnia od 20 st. na Wybrzeżu do 30 st.
na południu kraju.
WYCIECZKI P. T. K.
Dnia 1 sierpnia 1947 r. w piątek od
będzie się wycieczka na Stare Miasto
jako bohaterską redutę powstania 1944
r. Zbiórka o godz. 16 pod Kolumną
Zygmunta. Prowadzi ¡mi. arch. F. Kan
clerz.

Wycieczka do Puszczy Kampinoskiej
przyniesie wypoczynek po całotygodnio
wej pracy. Wycieczka wyrusza w sobotę
koleją do Szymanowa, powraca w nie
dzielę wieczorem autobusem z Leszna.
Zbiórka w dniu 2.8.1947 r. w sobotę o
godz. 17.45 na Dworcu Głównym w hali
Kas Podmiejskich przy kasie Nr 15.
Uczestnicy wykupują indywidualne bile
ty do stacji Szymanów (100 zł) w dro
dze powrotnej z Leszna bilety do W ar
szawy (100 zł). Prowadzi Kazimierz Kot.
Wycieczka do Żyrardowa i okolicy.
Odjazd z Dworca Głównego. Zbiórka
w Hali Kas Podmiejskich przy kasie Nr
15 w niedzielę dn. 3.8. o godz. 8 rano.
Do przejścia 18 km. Prowadzi p. Kon
stanty TynJckli.
UWAGAI FRYZJERZY!
Dnia 3 sierpnia br. o godz. 10 w
pierwszym terminie oraz o 1Ó minut 30
w drugim terminie w sali konferencyj
nej Rady Związków Zawodowych ul.
Nowy Zjazd N r 1 odbędzie się Walne
Zebranie wszystkich członków Związku
Zaw. Prac. Fryzjerskich. Obecność obo
wiązkowa.
ODSŁONIĘCIE
TABLICY PAMIĄTKOWEJ
NA CMENTARZU WOJSKOWYM
W rocznicę Powstania Warszawskie
go, dnia 1 sierpna br. w ramach ogól
nych uroczystości na Cmentarzu W oj
skowym odprawione zostaną nabożeń
stwa żałobne za dusze poległych.

Kobieta uzbrojona do walki o byt

Cennik dla m. st. Warszawy

wychodzi z Domu Matki i Dziecka

Ceny maksymalne — hurtowe i detaliczne

Daleko od Śródmieścia, na Bielanach,
stoi piękny biały budynek. Śmiało moż
na było by go nazwać „białym domem“ ,
wewnątrz bowiem również przypomina
na biało wyiakierowane pudełko. To,
zorganizowany staraniem Wydziału Zdro
wia przy Zarządzie
Miejskim m. st.
Warszawy, Dom Matki I Dziecka.
Tu kobiety samotne, bez rodzin, czę
sto bez mężów, kobiety, dla których nie
pożądana ciąża stawała się
powodem
głębokiej depresji, mogą spokojnie cze
kać rozwiązainia, wolne od wszelkich
trosk dnia codziennego.
W domu na Bielanach są dwa działy.
Jeden to szpital położniczy, gdzie pa cjenitki przychodzą często jedynie na
poród, drugi to zakład w którym kobie
ty mogą przebywać już od 5 miesią ca ciąży. Tiu mają zapewnioną staią opiekę lekarską, mieszkanie i wyżywię nie i... wykształcenie. Tak, właśnie wy
kształcenie.
Kuracjuszki to, jak zaznaczyłam, ko
biety samotne. Większość z nich wróciła
niedawno z obozów z Niemiec. P rze
ważnie są to dziewczęta młode bez zawo
du. Dorastały one w okresie zawiera chy i „bałaganu“ wojennego, nie umie
ją nic, świat przed nimi leży jak wielka,
niezrozumiałymi znakami zadrukowana
księga. Nie wiedzą „o co się zaczepić“ ,
nie wiedzą jak sobie w życiu poradzić i
przerażeniem napawa je mające się uro
dzić dziecko.

ctwem wykwalifikowanej instruktorki z
rąk tych „nieuczciwych“ , „nic nie umie
jących“ , bez zawodu, wychodzą prze śliczne samodziały, kilimy, roboty tryko
tairskie, hafty itip.
Młodziutka kobieta przy
warsztacie
wprawnymi już teraz palcami przebiera
nitki osnowy. Tka właśnie kilim z pomy
słowo wykorzystanych resztek, jakichś
sznurków jedwabnych.
— Dobrze, że się nauczyłam tego —
mówi — zawsze łatwiej będzie zarobić.
Kobiety kierowane są tu przez różne
instytucje, jak SOLK, PCK, PUR i in.
Po południu przychodzi świetiiczarka.
Odbywają wtedy wspólne spacery, poga
dan-ki na najrozmaitsze tematy, począw
szy od -zagadnień opieki nad dzieckiem,
a skończywszy na omawianiu przeczyta,
nyeh książek.
Po rozwiązaniu pacjentki wracają do

domu; jeżeli go posiadają i jeżeli prze
prowadzony wcześniej wywiad, społecz
ny wykaże, że w domu tym mają matę
rialne i moralne możliwości do wycho wania. dziecka. W przeciwnym razie
udają się do podwarszawskich Domów
Opieki nad Matką i Dzieckiem. Domy
takie mamy pod Warszawą w Laskach,
Izabelinie, Soplicowie i Otwocku.
Tu
mieszczą 6ię warsztaty, tu kobiety mo
gą podwyższać swoje kwalifikacje i rów
nowocześnie pracować.
Dom na Bielanach, mimo, że od stycz
nia br. obsłuży! już przeszło 700 kobiet,
jest jeszcze Jak na nasze potrzeby za
mały. Ale to są dopiero początki. Jest
nadzieja i są możliwości, że dom będzie
się coraz bardziej rozrastać i obejmo wać swoją opieką coraz szersze w a r
stwy samotnych kobiet.
Z. Kwiecińska

M iłe jest przebudzenie w białym łóżeczku

Niewinne słowo: lemonl
kryje paskarskie machinacje

KOMUNIKAT
RESORTU ZAOPATRZENIA
Resort Zaopatrzenia przypomina wła
ścicielom sklepów rozdzielczych 1 kie
rownikom konsumów, ie mięso — (rą
banka) na przyd z\ai lipcowy br. winno
być n «¿włócznie pobrane i rozprowadzę
ne w punktach rozdzielczych.
Wydawanie rąbanki dla konsumentów
upływa z dniem 31 lipca 1947 r. Po tym
P rzy warsztacie
terminie reklamacje do
tyczące ntepobrania mię
Zadaniem
Domu „M atki i Dziecka"
sa nie będą uwzględniane.
jest opieka nad tymi kobietami nie ty l
Sklepy rozdzielcze obo
ko w okresie ciąży j porodu, ale i póz wiązane są złożyć roz
niej.
liczenia
kuponowe
do
Tu na Bielanach w malej ciasnej jesz
dnia 4.8.1947 r.
cze na razie pracowni pod klerownl-

m

Warszawa czci pamięć poległych
w 3-cią rocznicę powstania
ZARZĄD
GŁÓW NY
Z W IĄ Z K U przy miejscach straceń przez żołnie
UCZESTNIKÓW W A L K I ZBROJNEJ rzy W.P.
O NIEPODLEGŁOŚĆ I DEMOKRACJĘ
Msze żałobne we wszystkich kościo
komunikuje, ie program uroczystości łach stolicy za dusze poległych pow
w dniu 1 sierpnia w trzecią rocznicę stańców w godz. 8—9.
Powstania Warszawskiego Jest nastę
Uroczysta msza żałobna na cmenta
pujący:
rzu wojskowym przy kaplicy wewnątrz
Od wczesnego ranka zaciąganie wart cmentarza.
Przed uroczystościami na cmentarzu
delegacje Zarządu Głównego Związku
sk.adają wieńce przy Grobie Niezna
Pożar w kinie „Polonia“ . Wczoraj nego Żołnierza, pod pomnikiem sztabu
w godzinach przedpołudniowych wybuchł A.L. i na przyczółku Czerniakowskim,
groźny pożar w magazynie filmów kina a po mszy składanie wieńców przy
„Polonia“ . Dzięki natychmiastowej inter Mauzoleum Powstańców 1 na grobach
wencji, pożar udało się stłumić w za poległych według ustalonych tras.
O godzinie 17 uroczysta akademia ża
rodku. W czasie akcji ratunkowej pra
cownik kina Sawicki Aleksander, łat 36, łobna w sali „Roma“. Wstęp dla
zamieszkały przy ul. Chmielnej 130, od" członków Z.U.W.Z. O.N. 1 D. 1 rodzin
po poległych powstańcach oraz wpro
niósi oparzenia I stopnia.
Spadł ze słupa. Na rogu Grójeckiej i wadzonych gości — wolny.

Kroniko wypadków

Opaczewskiej spad! ze słupa w czasie
pracy elektromonter Izdebski Julian, lat
YCIE cyrkowe jest często porówny
20, odnosząc złamanie lewego podudzia
wane do życia cygańskiego. Tu i tam
oraz ogólne potłuczenia.
wozy, namioty — ta sama wędrówka z
miasta do miasta. Prowizoryczność mfe
szkania,
żądza wrażeń, dymiąca ku chnia obozowa, wieczny gwar, zgiełk,
podobne tempo roztętnionej pracy...
A jednak nie. Wiaśrtie w samej pracy
TEATR POLSKI „Jak wam się to podoba?” znajdujemy zasadniczą różnicę. Cygan
TEATR
ROZMAITOŚCI (Marszałkowska) — świszczypała, wydrwigrosz, popular
„Zaczarowane Kolo” |. Rydla.
ny złodziej i sympatyczny _kanciarz —
„M A ŁY” (Marszałkowska 81); godz
18 wróżbita, nie wicie ma wspólnego z co
„Wiele hałasu o nic” wg Szekspira.
„POWSZECHNY’ (Zamnlskif łm ¿0) «od2 dzienną twardą pracą. Cyrkowiec—cięż
18 .Trasa”
ko pracuje. Każdy dzień zaczyna i koń
TEATR MUZYCZNY
„Siedem śmiechów
głównych’*. Początek w niedziele 1 święta o czy ryzykiem. Dzisiaj udaio się szczę godz. 15.30 i 19-tej. W dni powszednie godz. śliwie, a jutro — zawieszony gdzieś-na
19-ta.
szczycie masztu, oświetiony smugą kok)
JASKÓŁKA (Marszałkowska 69) o godz. 18
rowych reflektorów, może ranie w dó)
„Sprawa Moniki”
„S TU D IO ”
(Karowa 31) o godz. 19.15 na zamarły w napięciu ttum widzów.
komiczna farsa Mayo „To moje dziecko”
Od kilku dni rozgościł się w Warsza
OSTATNIE PRZEDSTAWIENIA
wie wspaniały 4-masztowy cyrk. Rożki«
„TRASY I „W IE LE HAŁASU O NIC”
Ciesząca się dużym powodzeniem sztuka jone na murach miast plakaty reklamo
młodego aktora Kazimierza Barnasia grana we woiają do przechodniów czerwony
będzie jeszcze tylko przez kilka dni na sce mi literami o niespotykanych dotąd ni
nie Teatru Powszechnego. Sztuka ta scho
dzi z afisza w dniu 1 sierpnia, ustępując gdzie atrakcjach, fenomenalnej tresurze
miejsca komedii W . Eftimiu „Człowiek, któ ptaków, koni etc. Dwa kucyki od rana
ry szukał śmierci” .
wędrówkę po ro z
Również tylko do 31 lipca będzie grana odbywają męczącą
w Teatrze Małym urocza komedia Szekspira grzanym asfalcie, wzbudzając sensację
„W iele hałasu o nic” z Lidią Wysocką i przede wszystkim wśród dziatwy.
Wie
Aleksandrem Żabczyńskim. Od 1-go sierpnia,
jak już anonsowaliśmy, na afisz Teatru Ma czorem przed egzotyczną bramą Pań łego wchodzi „Pygmalion” B. G. Shawa
stwowego Cyrku N r 3 gromadzą 6ię tłu
my warszawiaków. Nic dziwnego.
Na
prawdę jest co podziwiać. Państwowy
Cyrk został zorganizowany stosunkowo
rńedawno. Potrafił jednak zgromadzić u
Siebie najwybitrreisze s.‘łv kratowe i za
PALLADIUM (¿ luu .
„Bohaterki Pa graniczeń

Z

W Warszawie zaobserwowano nagm/n wego uchylania się w ten sposób od
ne zamykanie w porze letniej restaura- kontroli władz Piodatkowych, względnie
cyj, jadłodajni, sklepów spożywczych i uchylania się od dystrybucji artykułów
innych pod pozorem „remontu“ . Zwró- pierwszej potrzeby, ze szkodą dla inte
cilo to uwagę Komiisjii Specjalnej, która resu społecznego, kuptiee, względnie re
podejmie dochodzenia, czy w każdym ta staurator zostanie ukarany, a lokal han
kim wypadku chodzi rzeczywiście o re dlowy ewentualnie odebrany i przeka
mont czy też o wyjazd właściciela skle zany innym osobom.
pu na urlop. W razie stwierdzenia celo

Mąka żytnia 90a/« .
.
*
Mąka pszenna 80%
i»
Chleb żytni 90»/« .
.
«
Chleb pszenny 80%
•
Bułki 50 g z mąki 80°/« •
Kasza jęczmienna
«
Pęcak
:
Mięso wołowe 1 gat.
*
Mięso wołowe II gaf.
•
Polędwica
.
.
,
*
Na pieczeń
,
,
*
Hi
Rosołowe
,
a s «
Kości wolowe .
« .
Mięso wieprzowe .
*
a
Słonina
. . . .
9
16. Wieprzowina z kośćmi
*
17. Wieprzowina bez kości
•
18. Schab
. . . .
*
,
s «
19. Boczek surowy
.
.
*
,
20. Smalec
«
.
.
21. Masło osełkowe
*
22. Masło mleczarskie
,
9
23. Kiełbasa zwyczajna
*
24. Kiełbasa serdelowa
S
.
25. Kiełbasa krakowska
W
.
.
26. Mortadela
«
27. Wątrobianka
.
.
*
28. Parówki
.
.
.
*
•
29. Boczek wędzony
.
«
e
30. Szynka gotowana
.
31. Polędwica wędzona
.
.
.
32. Salceson włoski
9
«
33. Salceson szwabski
9.
.
*
34. Kiszka kaszana
«
C
35. Kiełbasa popularna
•
36. Słonina wędzona
.
•
9
37. Kiszka podgarlana
•
.
.
.
.
38. Metki
39. Szynka w pęcherzu gotowana
Powyższe ceny wchodzą w życie z
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31,80
60,—
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69,50
35,—
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4,50
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190,—
—
170,—
—
22,—
—
250,—
—
260,—
—
240,—
—
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—
260,—
—
250,—
—
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—
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—
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—
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sierpnia 1947 roka.
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KOMISJA CENNIKOWA

Dzieci ofiaram i luypadku samochodoiuego
Katastrofa samochodowa, która wyda
rzyła się przedwczoraj na szosie w ila 
nowskiej — odbiła się szerokim echem
nie tylko w Warszawie, ale w całym kra
ju. Ofiarami' wypadku były bowem
DZIECI, POWRACAJĄCE Z TURNUSU
KOLONII LETNICH, ZÓRGANIZOWA
NYCH PRZEZ KOŚCIÓŁ METODY
STÓW.
Z Klarysewa jechał w stronę Warsza
wy ciężarowy samochód z dwukołową
przyczepką, wiozący grupę kflkudziesię
ciu dzieci z różnych Miast. Z przeciwnej
strony, środkom szosy nadjechał wóz
chłopski, którego woźnica, w stanie nie
trzeźwym, spał na koźle. Ostrzegawcze
sygnały szofera nie zbudziły go, nato
miast mijający samochód spłoszył konie,
które niespodziewanie skręciły w bok.
Przy nagłym zderzeniu dwukołowa przy
czepka przewrócić się, wskutek czego
doznało poważnych obrażeń troje dzie d : ARKADIUSZ PACZUSKI, lat 12,
JERZY JANISZEWSKI lat 13 i STANI
SŁAW DĄBROWSKI lat 15 oraz wycho
wawczyni HELENA JASIK. Poza tym

zranieni został’: ZENON KRUPA, lat 11
i TADEUSZ SZAMBORSKI, lat 9, k tó 
rych po opatrzeniu przez Pogotowie od
wieziono do domu.
Wychowawczyni przewieziona zosta
ła do Szpitala Dziecątka Jezus, a trzej
chłopcy do SZPITALA DZIECIĘCEGO
przy ul. Kopernika 28. Chcąc się dowie
dzieć o stanie ich zdrowia, udajemy się
na oddział chirurg'! urazowej.
W sali zabiegowej, nad uśpionym nar
kozą 13-LETN1M JURKIEM — nachyla
się lekarz oraz parę sióstr.. Odbywa się
zabieg nastawiania mu złamanej ręki.
Po chwili nieprzytomny jeszcze chło
piec, z ręką unieruchonroną w gipsie,
spoczywa w tej samej sali, w której le
żą dwa jego koledzy z kolonii. Jeden z
nich o kredowo - bladej twarzy i zalęk
nionych oczach, z przerażaniem spoglą
da na lewą rękę, spoczywającą na skora
plikowańym rusztowaniu „szyny“ .
— Przeszedł „wstrząs pourazowy“ —
informuje nas dyżurny lekarz — dlatego
jest taki blady.
Chłopiec jest jeszcze pod silnym wra

A dziś idziemy do cyrku
kiem. Tutaj trzeba dobroci i troskliwo-1 obowiązkach nałożonych przez tresurę.
ści. Sionią, -panterę, niedźwiadka,
czy Grucha-ją przymilnie do zwiedzających
nawet lwa można wyszkolić w ciągu zwierzyniec gości, toczą między sobą w
Paru miesięcy, edukacja gołąbka trwa ptasim języku długotrwałe , rozhowory
eona; mniej 2 lata, ale daje uczącemu — 'może o ciasnocie lokalowej (bo k ia prawdziwą satysfakcję. Bo proszę — teczki są naprawdę maleńkie), a może
czy łatwo jest zmusić ptaka, aby za - opłakują kolegę, który w nocy oadi O*
niechal latania, aby się huśtąi, jeździ) fiarą warszawskiego szczura.
na miniaturowej karuzeli, -poruszanej si
BEZROBOTNY OSIOŁEK
łaimi swoich ptasich towarzyszy... Gołąb
Z sąsiedniego kąta nam-iotu smętnie
ki cyrkowe wykonywują takie popisy z spogląda na rozterkotane igotębie bra nadzwyczajną zręcznością. W chwilach ciwko — srebrzysto - popielaty osiołek.
wolnych od zajęć zapominają niejako o Pewnie im i zazdrości pracy. Osiołek ży

TRESOWANE GOŁĄBKI
Nie często mamy możność podziwiać
wynik- tresury gołębi pocztowych. Te
inteligentne i uparte zarazem ptaki wy
magają dużej troskliwości. Do gołębia
nie można trafić ani kijem, ani krzy

W myśl ustawy z dnia 2 czerwca 1947 roku o zwalczaniu droży
zny i nadmiernych zysków w obrocie handlowym (Dz. U. R. P. Nr 43
poz. 218 z dnia 13 czerwca 1947 r.) Komisja Cennikowa ustaliła
ceny hurtowe i detaliczne na artykuły spożywcze:
Maksyma),
¡Maksyma!,
cena detal
L. P.
cena hurt.
ART YKUŁ Y

Z kolonii letniej-do szpitala

'U ***

cyfiku'', poci. 13.00. 15.30, ¡8.00 I 20.30.
A TI ANTIC (Chmielna 33); początek 14.
18 ' 20 „Pięciu zuchów”
POLONIA (Marszałkowska
56)
„Wyspa
Bezimienna” , pocz. 14, 16 i 20.
STYLOWY (Marszałkowska 112); pocz u
godz 13, 15 I 21; „M y z Kronsztadtu".
SYRENA (Praga, Inżynierska 2): od godz
14 Piotr I ” .
TĘCZA (Żoliborz, Suzina 4 ); „Goal” .

Obowiązuje od dnia 1 sierpnia 1947 r.

frim a d o n na

przed

występem

żeniem katastrofy, toteż nie potrafi nam
opowiedzieć bliższych szczegółów. —
Nie wiem... nie pamiętam — odpowiada
na każde pytanie. Zdrowie pacjent« nie
nasuwa jednak żadnych obaw.
Najpoważniejszych obrażeń doznał
15-LETNI STACH,
który
przeszedł
wstrząs mózgu oraz ma złamaną kość
sklepienia czaszki. Stan chłopca od wczo
raj poprawił się co prawda znacznie, ale
w tego rodzaju przypadkach trzeba być
przygotowanym na komplikacje.
Narazić leży z okładem lodu na czo
le i nie wolno mu się poruszać. Ale za
to „trzyma s’ę“ doprawdy dzielnie. —
NHE WIEM WŁAŚCIWIE, JAK TO SIĘ
STAŁO — informuje nas rzeczowym,
męskim tonem. Straciłem od razu przy
tomność. Widziałem tylko nadjeżdżają
cą środkiem szosy furmankę, a potem
to była jedna sekunda.
Gdy opuszczamy budynek szpitalny
przy wejściu spotykamy matkę jednego
z chłopców.
— Całe szczęście, i« tylko tak się
skończyło — mówi z ulgą. — Ale tego

pijanego woźnicę, to bym „wsadziła“ na
Parę lat.

¿daje się, że z tą matką wszyscy je
steśmy jednomyślni, (g)

K M IN fj)P f$ T » N A
ZEBRANIE AKTYWU PPR I PPS
DZIELNIC POŁUDNIE
W czwartek 31 lipca o godz. 18 w lo
kalu Komitetu Dzielnicowego PPS (Cho
cimska 4) odbędzie się zebranie aktywu
dzielnicowego PPR i PPS Dzielnic Po
łudnie, na którym zostanie wygłoszony
referat nt.: „Jednolity front klasy robot
niczej“ .
Kola partyjne PPR i PPS MZK —
Rakowiec Organizują w dniu 31 lipca o
godz. 14.30 zebranie członków i sympa
tyków. na którym zostanie wygłoszony
referat nt.: „Jednolity front klasy ro
botniczej“ .
ZEBRANIE AKTYWU KOBIECEGO
W dniu 30 lipca odbędą się zebrania
Wydziałów Kobiecych: o godz. 16.30
Komitet Dzielnicowy Praga Centralna
(Stalowa 71), o igodz. 16 w lokalu KD
Powiśle (Czerwonego Krzyża 21/23) —
zebranie kobiet odpowiedzialnych za pra
cę na terenie kobiecym.
Komitet Warszawski PPR komuni
kuje, iż dział porad prawnych, których
udziela adwokat tow. Szpakowskf Ste
fan, przyjmuje we wtorki i piątki w
godz. od . 17 do to w Wydziale Organłzacyjnym KW PPR (A!. Jerozolimskie
57). Skierowania wydają Sekretariaty Ko
nrtetiW Dztelnicowych.
KOMUNIKAT
Wzvwa Się tow. Weteranów Rewolu
cji 1905 r. b. więźniów politycznych (z Se
nators-kiej) członków i sympatyków
P PR .o przybycie w ważnej sprawie w
niedzielę dn. 3.8 o godz. jo ran© do !okalu Dzielnicy. Mokotowska 48.

;e bowiem dotychczas na łaskawym cyr
kowym chlebie. Stary cyrkowiec dyrek
tor zaopiniował, że jeszcze za wcześnie,
aby osiołek
występowa!
publicznie.
Niech się uczy j dorasta.
Jeżeli już taik szeroko mówimy o zwie
rzętach, to musimy również zareprezen
tować czytelnikom czarneg-o jak węgiel
konika szkockiego rasy Pony. To szla
chetne zwierze, odziane w bogatą uprząż drży na całym ciele, bije kopyta
mi w piasek, jak gdyby pragnęło zerwać
się do szalonego biegu, choć trzyma go
żelazne wędzidło. Wieczorem czarny ko
nik będzie tańezyi na dwóch nogach
wokół areny.
TRIO HORODESCHI I ORESTO
Horodescfó, to zespól popisujący się
niepospolitymi wyczynami na trapezach.
Sam kierownik zespołu, Rumun HoroW v d a W c Hi
desch-i „przeżył“ 37 lat w salio-mortale.
Komitet Centralny
Zjeździł kawał świata. Pokazuje nam
Polskiej Partii Rbbotnlczej
zdjęcia z Londynu, Paryża, Rzymu i i-n
R e d a g u | e: Komitet Redakcyjny
nyoh stolic Europy.
G o d z i n y
p r z y j ę ć :
Oresto, fo Wilnianin, akrobata. Stoi na
głowie 15 minut bez przerwy i w yg ry
S
i
Redakcji ° d
wa rzewne tango na mandolinie. Zaiste
I 6 I e t o n y:
oryginalny to sposób zdobywania serca
5S2?i*0f Naczelny
80-B45
ukochanej, ale Oresta nie zawiódł. Sztuk
Rcdakc)l
88-228
nlerl działów
8S1225
mistrz ma bowiem żonę i liczne potomatwo.
A D M I N I S T R A C J A
czynna od godz.: 8—16
Ghciaio by się napisać parę słów o każ
Konto P. K. O. w Warszawie 1-108(1
dym z artystów cyrkowych, ałe nie po
B. O. K. Oddz. Ol. w W -wle Nr. 749
zwala na to brak miejsca. Wystarczy,
Bank
Oosp.
Spół.
Oddz.
Wojew
w Warszawie Nr. 101
gdy powiemy, że wszystkie numery Pań
stwowego Cyrku Nr 3 należą do „wyso
P R E N U M E R A T A
zl. 60— miesięcznie wraz * przesyłka
kogatunkowych". Jest to wspólną za pocztowa
ehigą dyrekcji i artystów, którzy rozwi
Adres Redakcji , Administracji
jają ożywioną działalność również i na
• Warszawa, ul. Smolna 12.
odcinku życia wewnętrznego. Właśnie
w tych dniach odbyć się mają w cyrku Cennik ogłoszeń
ukazuje sic w ponledzatkl.
wybory do rady zakładowej. I diateg) środy i płatki.
cały cyrk żyje pod wrażeniem agitacji
przedwyborczej, (w. b.)
B-34494

E ft.

9

N a modłę hitlerowskq

Pamięci wielkiego człowieka; i bojownika

Wieś Warchoły położona w
grn.
Andrzejowo pow. Ostrów-Maz. była
widownią krwawej masakry, popełnionej na całej rodzinie Zarębów.
Napad dokonany został w wieczór-

Rzeszów oddaje cześć generałowi Świerczewskiemu

i mordowani zostali wystrzałami w ty ł
I głowy.
Po zamordowaniu całej rodziny ban
1 d y ń zostawili zwłoki w mieszkaniu, a
' następnie podpalili chałupę, któr(t_

(Od naszego korespondenta)
„1896 — 1947. W tym domu
w roku 1944 general broni
W alter - Karol Świerczewski
organizował X dywizję W.P.
Zginął w waice o wolność
i demokrację 28.III.1947 z rąk
ukraińskich faszystów pod Ba
ligrodem“.
Oto krótki napis, ryty w mar
murze, na tablicy odsłoniętej
w Rzeszowie ku czci Wielkiego
Bojownika. Nap's krótki. lecz w
nim zawarty jest epos bohater
skiego życia. Po młodości cięż
kiej i górnej, wiek męski
od
dany walkom o wolność ludu
hiszpańskiego i ostatni okres ży
cia
Generała —
poświęcony
wielkiej sprawie Polski Ludo
wej, zamknięty żołnierską śmier
cią na pozycji.
Tu, w województwie rzeszow
skim gen. Świerczewski padł
z rąk lipowskich zbirów. Tu w ra
ża kula ukraińskiego faszysty
przecięła jego życie, w chwili
gdy jechał do najbardziej wysu-

niętej placówki wojskowej, „do
swych chłopaków“ — jak powie
dział, by na miejscu zbadać wa
runki ich życia, zapoznać się z
ich
życzeniami
i
natchnąć
męstwem.
A byl to czas, gdy wschodnie
i północne powiaty województwa
rzeszowskiego cierpiały okrutnie
od band UPA. Ukraińscy bandy
ci nierzadko znajdowali pomoc
u rodzimych faszystów.
Stąd
ogromne trudności w wytępieniu
band, stąd rozrabowane mienie,
płonące sioła i oszaleli rozpaczą
ludzie. Wtedy właśnie przybył do
Rzeszowskiego generał Świer
czewski — II wiceminister Obro
ny Narodowej, by na miejscu
zbadać sytuację i stworzyć plan
natychmiastowej akcji. Tu w cza
sie podróży inspekcyjnej zginął
na posterunku, bohaterską śmier
cią.
W trzecią rocznicę Wyzwole
nia — Jemu właśnie — Wielkie
mu Budowniczemu demokratycz-

0 starych kartkach chlebowych
1 nieprzewidzianym milionie —
historia krótka a pouczająca
Stanisław Miłkowski ma lat 25 i jed
ną w życiu namiętność — zbogac ć się.
Zbo gacić się jak najszybciej i to nie
brudząc rąk pracą. Może i łatwo zbogaclć się w naszych nienormalnych jeszcze
czasach — ale niewątpi! wie jeszcze łat
wiej „wypluć“ to bogactwo, wyrosłe na
oszustwie — 1 z tego punktu widzenia
krótka, acz obfitująca w momenty dra
matyczne, historia p. MWkowsktego mo
że być wielce pouczająca d k ewentual
nych naśladowców I wielce pocieszająca
dla całej reszty, pragnącej aby naresz
cie w kraju zapanował porządek.
Więc P- Miłkowski zawarł znajomość
z dwiema urzędniczkami Miejskiego Wy
działu Aprowszacyjnego Zofią Kosztowniak i Wiktorią Ktanmel i pozyskał je dla
swoich planów nie bez użycia argumen
tów o dźwięcznej wymowie Błota — <r
czywiśde w przenośni, ponieważ płacił
banknotami. A płacił za stare odcinki
kart chlebowych. Zapyta ktoś — z tej
drugiej kategorii — „za stare odcinki?
Czyi istnieje rzecz bardziej bezużytecz
na?“ . Pytanie naiwne — stare kartki
Chlebowe mogą bowiem przynieść czło
wiekowi majątek — mogą również za
prowadzić go do wijęrftenia, ale to już w
planach p. Makowskiego nie leżało.
Stare więc kartki chlebowe kupował
p. Miłkowski od wyżej wspomnianych
pad, a sprzedawał piekarzom. Płacił po
2.50 za odcinek, a sprzedawał po 4.50.
W ten sposób sprzedał 10.000 znaczków.
Nie zroMł więc znów takiego wielkiego
majątku, ale to był tylko początek,
pierwsza jaskółka.
Główny odbiorca odcinków, piekarz
Marczak nabyte odcinki zrealizował po
raź drugi w Wydziale Aprowizacji, po
brał mąkę, w ypekł chleb, sprzedał —
ten już zarobił 100.000 zl.
Oto 1 cała nieskomplikowana historia.
Epilog fest Hi* bardziej skomplikowany
— Komisja Specjalna ma szczególną ani

mozję do szkodników gospodarczych,
o tym chyba panowie Marczak I Ma
kowski wiedzieli i uwzględnili w kalku
lacji kupieckiej?
Więc j ten milion może był w nią w li
czony?
Bo Miłkowski I Marczak zankasowali
dodatkowo po półtora roku więzienia i
po irtiflonie rf. grzywny. Obydwie panie
obeszły się tańszym kosztem — nie za
płaciły grzywny, za to w więzieniu po
siedzą tyleż.

Polsce i sztandarowi
Wrzesień 1939 r. Członkowie Związku
Zawodowego Górników przy kopalni
„Katowice“ postanowili szukać drogi do
Wojska Polskiego, lub podziemnej armii
walczącej z najeźdźcą. Opuścili pracę,
aby nie przynosić pożytku okupantowi,
opuścili dom rodzimy i bliskich. Przed
ucieczką postanowili jednak za wszelką
cenę ukryć sztandar, który miał być u/ roczyśóe wręczony Związkowi Zawo
dowemu 15 września 1939 r. Nie wąt
pili oni, że przyjdzie dzień, gdy na w ol
nej juiż polskiej ziemi, oi, którzy dożyją
— sztandar ten oddadzą w odpowiednie
ręce.
Ukrycia sztandaru podjęli się: tow.
tow. Gamza Józef — prezes Związku,
brat jego Antoni i Kostarz — skarbnik.
Pierwszy musiał uciekać tow. Józef
Gamza — znany na oaiym Śląsku jako
działacz polski. Powierzy! sztandar An
toniemu. Gdy ten z kolei odszedł z co
fającymi się oddziałami Wojska Polskie
go — oddal drogocenną parmątkę swer
jej bratowej, która oddala ją w ręce

Roman DybowaW.

nych godzinach dnia 18 lipca, po po krótkim czasie spłonęła wraz z je3
wrocie domowników z prac polnych. nieżyjącymi ju ż domownikami.
Barbarzyńskie metody postępowania
Ojciec i jego dw aj synowie do chwi badyntów N S Z wywołały powszechne
li amnestii b yli członkami band, po oburzenie wśród okolicznej ludności.
ogłoszeniu amnestii u ja w n ili się.
Wobec prawie całkowitego spalenia
Grzegorz Zaręba, jego żona Anna i ciał zamordowanych urządzony został
dw aj synowie Stanisław i Edward, za symboliczny pogrzeb z resztek kości.

Jedyny na swiecie
Dom Matki

i

Katowicki Oddział Ligi Kobiet w tych
dniach otworzył, zorganizowany przez
siebie — Dom Matki i Dziecka w Lesie
Cygańskim kolo Bielska. Jest to nowy
rodzaj Domu Matki i Dziecka, nieco
inaczej pomyślany niż zazwyczaj. Do
tychczas bowiem domy te zawsze pomy
ślane byiy jako dające opiekę matce i
dziecku, a nie kobiecie ciężarnej przed
urodzeniem. Dom w Cygańskim Lesie

Dziecka pod Bielskiem
jest domem wypoczynkowym dla kobie kwalifikowanych pielęgniarek dzieefe)
ty ciężarnej, która przyjeżdża tu na 6 przebywa w przedszkolu.
tygodni przed połogiem i spędza tu też
Dom Matki i Dziecka, zorganizowany
6 tygodni po urodzeniu dziecka. Jeśli ko przez Ligę Kobiet w Cygańskim Lesie,
bieta ma drobne dzieci, których nie mo położony jest w przepięknym 6-hektaże zostawić w domu przyjeżdża razem rowym ogrodzie, który jest częściowo
z nimi. Dla dzieci przeznaczony jest je parkiem, peinym szlachetnych krzewów,
den z pięciu celowo wyposażonych dom częściowo sadem (3 morgi) wysokoga
ków ! z kompleksu zabudowań Domu tunkowych owoców, a poza tfym wa
Matki i Dziecka1. Tam pod opieką w y- rzywnikiem z oranżerią i inspektami.
Zarząd Ligi Kobiet stara się uczynić
dom samowystarczalnym, dlatego zorga
nizował bogaty dział gospodarczy z ho
dowlą krów i nierogacizny.

Z MIAST I WSI

Fr. Romanowski, który ukrywał mąkę
„W U JE K “ BUDUJE OSIEDLE
Przemysł węglowy przystąpił do bu dla celów spekulacyjnych, a pieniądze
dowy osiedli, złożonych z fińskich dom- zdobyte na spekulacji chlebem lokował
ków, które w dużym stopniu złagodzą w walutach obcych.
trudności mieszkaniowe. W niedługim
CEGIELSZCZACY WYRÓŻNIENI
Masie wykończy się budowę takiego oPierwsi w Poznaniu stałe legitymacje
sledla w Brynowie, przeznaczonego dla partyjne otrzymali członków’« kola PPR
matki Gamzów, zamieszka!«} w Pszczy górrtlków z kopalni „W ujek“ .
w fabryce Cegielskiego.
nie.
TAJEMNICA WĘDZONEJ SŁONINY
KOSZTOWNE OTRĘBY
Wojna się skończyła. Tow. Józef
W Poznaniu bardzo trudno jest do
Jan Górski, właściciel piekarni w Ło
Gamza wrócił do rodzinnej osady i sta
stać surową słoninę — bardzo łatwo na wiczu za fałszowanie mąki i dosypywa
ną! do pracy w kopalni. Dowiedział się,
tomtast wędzoną. Tajemnica jest prosta— nie otręb do chleba kartkowego skazany
że brat jego w powstańczym mundurze
rozstrzelany został pod Miechowem. wędzona jest droższa. A jeżeli ktoś ma został na 4 miesiące obozu pracy I pół
ochotę — f pieniądze — tylko na su miiona zl grzywny.
Sam więc odebrał od matki sztandar i
TAK I SMAK WZBUDZA NIESMAK
zgłosi! się do Rady Zakładowej, ofiaro rową?
Józef Smak, właściciel sklepu rzeźni
wując ten symbol polskości, śląskiej 1
PODROŻ GO NIE OMINIE,
czego w Lodzi miał nllemiły zwyczaj od
klasy robotniczej.
ALE NIE DO AMERYKI
W wyniku rewii zji w hurtowni galatr dzielać od mięsa przydziałowego słoni
Sprawą tą zainteresował się wojewo
da śląskr tow. Zawadzki, który w obec feryjne] B. GrynlecWego w Poznaniu nę I sprzedawać ją w wolnym handlu.
ności tow. Ochaba 1 sekretarza PPR znaleziono walutę obcą i złoto na sumę Ten przykry nałóg będzie go kosztować
przyjął tow. Garnzę. Poleci! on przeka 2 milionów zl. oraz przedmioty warto 3 miesiące obozu I pół miliona zł grzywny.
zać uratowany sztandar
Zarządowi ściowe na sumę kilkudziesięciu milionów
BARDZO DZIWNY „DOM KULTURY“
Głównemu Związku Zawodowego w Ka zł. Jak wykazało śledztwo Grynlecld za
Dzieje s'ę to w Głogowie.. Księgozbiór,
towłcach i wyraził serdeczne podzięko mierza1 w najbliższym czasie zlikwido cenne wykopaliska i zabytkowe obrazy
wanie górnikowi za uchronienie ptastow wać Interesy 1 wyjechać — niezupełnie walają się w piwn'cy. Ze sceny skradzio
skiego orla białego od pohańben'6 w rę legalne — do Ameryki. Jego obecna sy no kurtynę a z dwóch fortepianów de
tuacja posiada tę wyższość, że wyjedzie
kach niemieckich.
również I to najzupełniej legalnie — ski. Dla dopełnienia obrazu w koryta
Tow Ochab podkreślił, iż Polska Par
rzach powykręcano żarówki a do pokoi
co prawda- bliżej, niż do Ameryki.
tia Robotnicza dumna jest ze swych
wprowadzono Instytucje gospodarcze. A
PRZEŚLADUJĄ GO POŁOWK!
członków, którzy potrafią z narażeniem
szyld na froncie głosi: „Ośrodek Kul
Na pól roku obozu pracy i pół milio turalno-Oświatowy“ . — Bardzo dziwny
życia dochować wierność1 Polsce i sztam
na zł grzywny skazany został w Lodzi ośrodek.
darowi.

nia wierszy i brać ze sobą do teatru,
gdyż w młodym wieku te wrodzone
braki dają się odrobić. Jeżeli ta tera pia nie pomoże, trudno, może być mi
mo to porządnym człowiekiem. Prze ważnie jednak spośród tych wydziedzi
czonych przez los rekrutują się kryty
„Sen nocy letniej“ do uroczej ballady cy literaccy — specjaliści od poezji).
„Sen nócy letniej“ został napisany
ludowej, pisanej przez wielkiego liryka.
W „Burzy“ każde prawię zdanie ma glę prawdopodobnie na zamówienie, dla ubię i wagę, pełno w niej wspaniałych a* świetnierwa jakiegoś arystokrattycznego
foryzmów, dających się zastosować w ślubu, tak ja.k „Burza“ . „Burza" jednak
wielu różnych okolicznościach życia i jest komedią tytko ze wzgtędu na po
pisania. Można długo dyskutować nad myślne zakończenie, które według po
tym jak należy właściwie rozumieć jx>- etyki arystotelesowskiej jest wskaimstać Prospera i Kałibana na przykład: w fc:am okreśającym utwór przeznaczony
„Sn,e nocy letniei“ natomiast, Tezeusz na scenę. W rzeczywistości jest drama
jest Tezeuszem, księciem 6zeksp&row - tem poruszającym ważkie problemy i
skich, „umownych“ , Aten a Oberon O- rozwiązującym je w atmosferze powa
beronem, królem elfów i niczym więcej gi i głębokiej mądrości. „Sen nocy let
„Burza“ będzie zawsze kopalnią stawy niej“ ma treść bardzo prostą: Tezeusz,
i stanowisk dla filologów, nudnych ero- książę Aten żerni się z Hipolitą, królo
dytów i sprytnych
doktorantów, ale wą Amazonek, i zamierza uświetnić
przesiedziawszy nawet całe życie nad swój ślub równoczesnym ślubem dwóch
przecudnym i jak wszystkie zresztą li par spośród 6woich dworzan, po czym
twory Szekspira,
przeznaczonym
do ma nastąpić parotygodniowy okres za
zgoła minj/ch celów „Snem nocy ’et- baw. Niestety, jeden z przyszłych no niej“ , nawet
najbardziej skrupulatny wożeńców porzuca swoją narzeczonę i
szperacz nie wysiedzi żadnego „drogie zwraca swoje uczucie w kierunku „oan
go", „wewnętrznego“ , „ukrytego“ sen- ny młodej“ z drugiej pary. Na szćzę su sztuki. To złote ja jko bowiem do - ście Oberon, król elfów załatwiając swo
stępne jest dla każdego, kto tylko jest je prywatne sprawy z żoną Tytan.ą
wrażliwy na poezję i umie się bawić. To przy pomocy soku bratka sprawia, że
też, pomimo że akcja sztuki rozpoczyna1 młodzieniec wraca do swojej dawnej ug|ę zapowiedzią ślubu trzech młodych kochanej. Tak jeden „książę" ułatwia
pa,r, polega na flircie czterech par, a sytuację drugiemu: po całym szeregu
kończy się rozejściem
nowożeńców rozkosznych pomyłek i figlów Robina
do łóżek. ' Na przedstawieniach
„Snu trzy doskonalę zmontowane pary biorą
nocy letniej“ jest .zawsze dużo dzieci l ślub i asystują ¡przy przedstawieniu,
bardzo słusznie: w „Śnie nocy letniej" które na tę uroczystość przygotował
żaden Katan ani kurator nie dopatrzy zespól amatorski ateńskiej „Centralnej
się niczego „niepedagogicznego“ , a poe Komisji Związków Zawodowych", sku
zja ma to do ’siebie, że jest dostępna piający cieślów, stolarzy, tkaczy, miedla wszystkich.
(Chyba że urodzi się chowników, kotlarzy i krawców.
ktoś kaleką, pozbawionym wewnętrzne
W „Śnie nocy letniej“ , oglądamy w
go słuchu i wyobraźni, pniem i koniem przeciągu krótkiego czasu już trzeci
bożym. Tafcch, należy od najwcześniei teatr w tec trze, wystawiony w ramach
•zego dzieciństwa zaprawiać do słucha szekspirowskiego konkursu-. W „Hamle

Z a b a w a św iętojańska
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Na uroczystość tę przybyli z
Warszawy gen. Korczyński —
członek Głównego Zarządu Zw.
Dąbrowszczyków, siostra i córka
Generała.
Wokół
tablicy
nieprzebrane
szeregi ludzi: to robotnicy i in
teligencja pracująca, dla których
General poświęcił trud całego
swego życ'a.
Czerwienią
6ię
robotnicze
sztandary, tłum trwa w ciszy
i skupieniu. Z tablicy, wykutej,
w brązie przez artystę Przedwojewskiego, patrzy na nas walecz
ne oblicze.
Odszedł, lecz ofiara Jego bo
haterskiego życia wydała owoce.
Oto generał dywizji Mossor,
oddając hołd zmarłemu stwierdza,
że demokratyczne Wojsko Pol
skie pomściło śmierć swego wo
dza. Bandy U PA w Rzeszowskim
rozgromiono zupełnie, leśnymi i
górskimi drogami w leskim 1 lubaczowskim powiecie można już
spokojnie przejść i przejechać.
Zaludniają s'ę opustoszałe wsie.
Tu gdzie niedawno jeszcze sza
lał terror band, dziś ludność prze
prowadza żniwa.
Generał Korczyński w mowie

swej wskrzesza okres walk ge
nerała w Hiszpanii. Staje przed
nami „BI Generale Polacco“, ge
nerał Walter — niezłomny obroń
ca prawa człowieka do równości,
sprawiedliwości i wolności.
II Sekretarz Woj. Komitetu
PPR tow. Grygiel mówi: klasa
pracująca może być dumna, że
wyiszedl z niej wielki bojownik
-T- Karol Świerczewski. Polska
Partia
Robotnicza
może być
dumna, że generał Świerczew
ski byl jej członkiem. Polska Lu
dowa może być dumna, że ge
nerał Świerczewski poświęcił Jej
życie.
Życie to nieustraszone, pełne
trudów, znojów i zwycięstw zło
żył w naszym województwie,
w obronie naszego bezpieczeń
stwa i naszego spokoju.
C. Błońska

Do końca pozostali wierni —

F e stiw a l Szekspirowski w W a rs z a w ie

Nie marny ustalonej daty napisania
, s nu nocy letniej“ . Wiadomo, że pow stał przed r. 1598 i że jest szczytowym
osiągnięciem młodzieńczej twórczości
komediowej Szekspira
Ze jest dzie
łem człowieka w okresie stałego upojenia bez wina“ - jak dobrze Goe he
nazwał wi-ek młodości., z« an ?
01
bogata i tak ^m oderow ana refleksja
mi, młodzieńczą byc musiałla,
je każdy widz i czytejmk, szczegoime,
gdy porówna poemat z jedynym ,p
treść i nastrój pokrewnym, a .gj^ ° k o ścią myśli i doświadczenia bieguno
oddalonym dziełem autora — 1 ,,tlu
rzą“ *).
■u
Dla nas, którzy Mika dni temu mien
im y okazję oglądać „Burzę“ , to zesta
wienie jest szczególnie narzucające się.
W „Burzy“ elfy jx>d wodzą Ariela pod
porządkowane woli człowieka — mędr
ca regulują świat w myśl założeń etycanych i filozoficzno - spolecznywh.
W „Śnie nocy letniej“ załatwiają swo
je wla6ne porachunki i sprawy, które
sprowadzają się właściwie do zorganjzo
wania jednej powszechnej zabawy w
noc św. Jana. Biorą w niej udział wszy
stkie „stany" i wiszystkie „gatunki“ :
książęta, szlachta i lud, duchy, ludzie ł
zwierzęta. (Te ostatnie reprezentuje na
katowickim przedstawieniu piesek, cud
ny kundel, który nie tylko gra znakomi
cie, ale i sam się pysznie bawi).
Obydw’e te komedie, to utwory poe
tyckie. „Burzę“ moglibyśmy porównać
do „trudnego", „awangardowego“ poe
matu, mającego skomplikowaną, bogatą
metaforystyikę i filozoficzne podłoże,

nego ładu, województwo rzeszow
skie oddaje hoid pośmiertny. Na
wniosek Wojewódzkiego Związ
ku Dąbrowszczaków wmurowa
no tablicę pamiątkową na gma
chu, w którym w r. 1944 Generał
formował X Dywizję. Na wniosek
Wojewódzkiego Komitetu PPR
Mlfejska Rada Narodowa prze
mianowała główną ulicę w mieście — Zamkową — na ulicę
Jego imienia.

cie“ pokazano nam teatr zawodowy, in
nymi słowy „konwencjonowany przez
ZASP“ . Z tych niewielu scen dowiedzie
tiśmy się wiele o teatrze angielskim w
czasach Szekspira. Z rozmowy Hamle
ta z aktorami poznaliśmy credo aktor
skie Szekspira. Jego zdania o sztu
ce aktorskiej
zadziwiają
mądrością
1 nie straeiiy nic na aktualności. Nastęjj
ny teatr w teatrze (w „Burzy“ ) byl wy
konany przez zespx5ł duchów. Było to
widowisko w rodzaju „Krakowiaków i
góral:“ , ale że folklor duchów jest jak
wiadomo, mało znany, więc dopuszcza
maksimum inwencji reżyserowi i deko
ratorowi przy inscenizacji tego teksto
wo zupełnie banalnego, pseudoklasycznego przedstawienia. Trzeci teatr w te
atrze, to tragedia Pyrama i Tyzby w wy
konaniu wyżej
wspomnianego zespołu
amatorskiego. Ta rozkoszna parodia po
zwala nam snuć domysły na temat
dawnych teatrów cechowych i stosunku
do nich Szekspira. Czy mamy dopatry
wać się w tych przezabawnych scenach
•złośliwości zawodowca wobec amato rów, złośliwości podyktowanej
watką
konkurencyjną. Historycy teatru tw ier
dzą, że w owym czasie konkurencja ta
już nie istniała, a ^resztą, niech się
martwią komentatorzy Szeksjrira. Mnie
bawi w tym wypadku analogia: Szek spir ośmieszający amatorów, zawodo
wy aktor, reżyser i dyrektor teatru,
zwalczający przerost i „uprzywilejowa nie“ teatrów amatorskich jest zjawi
skiem bardzo u nas aktualnym.
Zabierając się do chwalenia katowic
kiej inscenizacji „Snu nocy letniej“ , nie
należy zapominać o tym, co jest konsek
weneją porównań samej sztuki z „Bu rzą“ na przykład: o jej klasycznej pro
stocie, o nieskomplikowaniu intelektu®!nym. Łatwiej jest wystawić „Sen nocy
letniej“ niż „Burzę“ czy ..Hamleta“ .
Nie trzeba się zastanawiać nad wybo
rem iutepretacji: interpretacja „Snu no
cy letniej“ może być tylko jedna: jak

Kobiety ciężarne, które przyjeżdżają
z województwa katowickiego do Domu
w Lesie Cygańskim, w czasie pobytu
przed porodem bardzo chętnie pomagają
w zajęciach ogrodniczych, zwłaszcza je
śli chodzi o zbieranie owoców i kwia
tów. Kobiety te, to przeważnie żony ro
botników fabrycznych i górników, więc
tego rodzaju dobrowolną pracę w pięk
nym otoczeniu, w stońcu uważają za
najmilszy wypoczynek. Poza tym cały
dz''eń mogą korzystać z pięknego par
ku i jego urządzeń, np. z dwóch base
nów z natryskami, z których jeden jest
przeznaczony dla ich dzieci.
Na sam poród matki odwożone są do
szpitala w pobliskim Bielsku, który na
tychmiast przysyła samochód na wezwą
nie telefoniczne. Na wszelki wypadek
jednak Dom dysponuje salą porodową i
lekarzem na miejscu.
Kobiety, które są w tej chwili w Le
sie Cygańskim oprócz świetnych warun
ków mieszkaniowych i sanitarnych oirzymują też dosokonale 5 razowe po
żywienie z owocami i jarzynami ze swe
go ogrodu.
Po otwarciu Domu przez Ligę Kobiet
zwiedzały go Amerykanki z Unterian
Service, które byiy nim zachwycone I
twierdziły, że tego rodzaju społecznych
domów Matki i Dziecka, o tej koncepcji,
zapewniające) kobiece ciężarnej wypo
czynek i opiekę przed urodzeniem dziec
ka, nie spotkały nigdzie w Europie i w
Ameryce.

najbardziej jjodkreślić element zaibawy jakim grano ją za czasów Szekspira,
i jak najsilniej wydobyć poezję sztuki, I przede wszystkim w czasie nie atakują
jedno i drugie udało się w zupełności cym wytrzymałość współczesnego wi
insceraizatorom — dyr. Dąbrowskiemu dza. Każda ważna epoka ma swój teat
-i Andrzejowi Pronaszce — pomimo dość i swojego Szekspira. Kto wie czy nas
smutnie zapowiadającego się początku, Szekspir i nasz teatr, którego ciągle p
w którym zadziwia! swoją dykcją bar szukują krytycy i ludzie teatru nie bę
dzo nieszczęśliwy Egeusz.
dzie znowu „z dostawkami“ !
Andrzej Pronaszko słusznie figuruje
„Sen nocy letniej“ to sztuka wybitni
na afiszu jako wspótoscenizator. Jego .zespołowa“ . Od reżysera zależy wiek
dekorac a musiała podsunąć wiele j>omy najwięcej. Toteż przedstawienie zawdzi
sitów dyr. Bronisławowi Dąlbrowskiei- cza sukces przede wszystkim dyr. Dą
mu,_ reżyserowi sztuki. W katowickim browskiemu, który jjotrafił z nierówne
„Śnie nocy letniej“ dekoracja byta, o ile go zespołu aż tyle wydobyć.
to jest możliwe, jeszcze bardziej zwią
Specjalnie wyróżni! się p. Tadeus
zana z tekstem j % aktorem niż w . Bu Łomnicki jako Puk. Byi zrośnięty z ro
rzy“ . Umożliwiała wiele żartów Puka, w lą, pomysłowym, ładnym kostiumem j
scenach
w izbie Pigwy, na przykład dekoracją, najbardziej ze wszystkich et
kiedy wesofy duszek, siedząc na dachu tow Między drzewami i po drzewacl
chałupy, wjeżdżającej na scenę, piata! skakał i tańczy! z taką naturalnością
figle amatorskiemu zespołowi. Dekora - Wydawał z siebie dźwięk będący czym
cja lasu wraz z kostiumami tańczących pośrednim między śmiechem a skrzecz!
elfów stworzyła obraz kolorowy i sub niem żaby, swojej kuzynki „po kostiu
teiny, pełen ruchu i nieprzewidzianych mie“ . że nie wyobrażam go już sobie d
wrażeń plastycznych, dobrze ilustrując marynarce i w tak zwanej ws póle ze
charakter sztuki, która jest równocze snej sztuce. Wyróżnili się-też'pp. Biel
śnie baśnią i poematem, dziełem najwe - ska, Jabłonowska, Życzkowska Jaee
setszego komediopisarza, nie stroniące wicz, Shey.bal i Smiałowiski. Tadeusz Sn
go od farsowych efektów i subtelnego rowa był inteligentnie pomyślanym, nż
liryka.
ordynarnym Spodkiem, stworzył ” postai
Na podstawie naszych dotychczaso „pożeracza ró!“ i entuzjasty teatru
wych
doświadczeń
szekspirowskich wbrew dotychczasowej, mnie i ciekawe
można już teraz powiedzieć, że najwia praktyce teatralnej, robiącej z nieg<
ściwsza dekoracja do 6ztuki Szekspira, przede wszystkim gbura i filistra. P
to ta najbardziej nowoczesna, a równo Tadeusz Kondrat jako
Dudka • jak<
cześnie najbardziej zbliżona do anten - Tyzbe wzbudza! huragany śmiechu. V
tycznej: Jedna zasadnicza dekoracja, u- ogóle, o przedstawieniu Pyrama i Ty z
zujoelniana „dostawkami“ . W teatrze, by mam ochotę powiedzieć 1za Szekspi
gdzie wszystko jest urriowne, 1aluzja rem: „Rzecz ta wyznaję łzy mi wyci
przedmiotu stwarza jego iluzję i nie ma 1snę!a;.., ale łez weselszych nigdy nie d<
powodu silić się na zbytni realizm, któ byi śmiech najgwałtowniejszy“ .
ry właśnie w realistycznych dekora
Balet Tacjany Wysockiej był dóbr;
cjach. jest trudneiszy do
osiągnięcia: ilustracją leśnych zdarzeń; nie wysuwa
jedna zmarszczka na „horyzoncie“ i — się na per wszy pian w scenach, miał szla
dobranoc z niebem! Zamiast przestrzeni chetność : wdzięk, które narzucała mu
widzimy wiszącą szmatę. Dekoracje z muzyka Mendelsohna subtelne w kolorze
dos ta w kami umoż Hiwia ją
zmieszczenie kostiumy i poetycki klimat sztuki.
sztuki w czasie mniej więcej takim, w
Helena Wlelowteysk*

S tr. «

Baterie elektryczne w

1947/48
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H A N D L O W A

PRZEMYSŁU ELEKTROTECHNICZNEGO
podaje do wiadomości
ODBIORCÓW BATERYJ ¡KIESZONKOWYGH, ŻARÓWEK KARZEŁKOWYOH i LATAREK BATERYJNYCH,
że w najbliższym czasie przystępuje do zawierania nowych
umów na wyłączną, hurtową sprzedaż wyżej wymienionych ar
tykułów, wyrobu państwowych fabryk, na sezon 1947/48 r.
W związku z tym C.H.P.E. zwraca się niniejszym do wszyst
kich placówek terenowych Związku Gospodarczego R. P. „Spo
łem“, placówek i Powszechnych Domów Towarowych przy
Państwowej Centrali Handlowej i wszystkich innych placówek
reprezentujących sektor państwowy i spółdzielczy jako też do
kupiectwa prywatnego z prośbą o składanie pisemnych zgłoszeń
do dnia 9-go sierpnia 1947 r. na|pbjęcie punktów zaopatrzenia
rynku podając w szczególności:
a) brzmienie firmy i adres;
b) dokładne określenie terenu, który zamierza firma zaopatry
wać;
c) szczegółowe ilości tych artykułów, które firma zobowiąże się
ulokować na wyżej wspomnianym terenie w poszczegól
nych miesiącach sezonu, poczynając od września 1947 r.
do sierpnia 1948 r. włącznie.
Pożądane jest również podanie ilości bateryj, jakie
firma rozprowadź'}» w poszczególnych miesiącach sezonu
1946/47 r.
Firmy zakwalifikowane jako punkty zaopatrzenia rynku,
będą miały wyłączność sprzedaży omawianych artykułów
na danym terenie.
Mając nadzieję na utrzymanie i dalszy rozwój stosunków han
dlowych z dotychczasowymi odbiorcami, C.H.P.E. widzieć będzie
chętnie również współpracę z nowymi klientami, posiadającymi
odpowiednie warunki do trwałej i regularnej działalności w oma
wianej dziedz'n;e.
________________________
1833
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ZARZĄD PAŃSTWOWY
Cmtrala Warszawa, Al. Stalina 47, Telełony: Dyrekcja 8-74-74, Biuro 8-57-38. —
Fabryka Katowice — Wetnowiec, ul. Kr. Jadwigi 10, Telefon 3-40-70. — Zakłady
Montażowo — Techniczne, Katowice, ul. Słowackiego 17, Telefon 363-15 — Zakłady
Montażowo — Teletechniczne, Poznań, ul. Grunwaldzka 21.
1831

PBZETABG HiEOGRARICZOIfY
Wydział Techniczny Kancelarii Gywilnej Prezydenta R. P.
ogłasza przetarg nieograniczony na roboty instalacyjne w bud.
przy ul. Trębackiej 2.
Przetarg obejmuje 3 kategorie robót:
1. instalacje central, ogrzewani!,
2.
„
wodoc. - kanał.,
3.
„
gazowe.
Oferty w zalakowanym kopertach bez znaku firmy należy
składać dó skrzynki ofertowej w Kancelarii Wydziału Technicz
nego do dnia 9 sierpnia 1947 r. godz. 10.30.
Otwarcie ofert nastąpi w obecności przedstawicieli firm dnia
9 sierpnia 1947 r. godz. 11.00.
Do oferty należy dołączyć — kwit wpłaconego wadium w wy
sokości 2*/• sumy ofertowej oraz odpis rejestru handlowego.
Wydział Techniczny zastrzega sobie prawo wyboru dowolnego
oferenta lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn
ł obowiązku ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek odszkodowań.
Podkładki przetargowe oraz wszelkie informacje otrzymać
można w Wydziale Technicznym Kancelarii Cywilnej Prezy
denta R. P.
Łazienki, Stara Podchorążówka, wejście — Myśliwiecka róg
Agrikoli, codziennie w godz. od 9 do 14.00.
1834
U N IE W A Ż N IA M zagubiony dowód osobisty, legitymację nau
czycielską nr 464/45, legitymację zniżkową na komunikację
miejską, karty aprowizacyjne na miesiące styczeń, luty, marzec,
czerwiec i lipiec 1947 r. na nazwisko Suchonos Aniela.
1841

Szczegółowy wykaz, składający się z około 700 pozycji towa
rów znajdujących się w naszych magazynach na D^Sląsku i Zie
mi Lubelskiej jest do przeglądnięcia w Biurze Wydziału
F.I.O.P.Z.O. w Jeleniej Górze, ul. 3 M aja 18 — Referat Przetar
gowy, pokój Nr 9 od 2 sierpnia każdego dnia od godz. 9 — 13
do 11 sierpnia br.
W tym też terminie wnosić można bezpośrednio lub prze^
pocztę w zalakowanych kopertach oferty na zakup poszczegól
nych artykułów — loco skład, bez opakowania.
W ofercie obok danych artykułów należy podać numer pozy
cji, a na kopercie zaznaczyć „Referat Przetargowy“.
Nadto do oferty należy dołączyć wyciąg z rejestru handlowe
go, względnie uwierzytelniony odpis karty przemysłowej, oraz
kwit na złożone w Narodowym Banku Polskim w Jeleniej Górze
10% wadium od oferowanej sumy.
Artykuły niesprzedane w przetargu, będą przedmiotem prze
targu ustnego w dn. 16 sierpnia br.
O wyniku przetargu zostaną oferenci (których oferty będą
zaakceptowane) powiadomieni do dnia 16 sierpnia br.
Oferty nieuwzględnione pozostaną bez odpowiedzi.
Delegatura Ministerstwa Przemysłu i Handlu zastrzega sobie
prawo wolnego wyboru oferenta, oraz unieważnienia przetargu,
bez podania przyczyn i ponoszenia jakichkolwiek odszkodowań.
_______________________________1828

Ogłoszenie o przetargu
Miejskie Zakłady Komunikacyjne ogłaszają przetarg nieogra
niczony na dostawę:
1.400 kg fosfor-brązu w prętach różnych wymiarów.
Szczegółowe warunki przetargowe i podkładki otrzymać można
w Wydziale Zasobów, ul. Młynarska 2, w godzinach urzędowa
nia.
Oferty w zapieczętowanych kopertach z napisem „Przetarg
na fosfor-brąz“ należy składać w Sekretariacie M.Z.K. wskrzynce dla ofert przetargowych do dnia 16.V III.47 r. godz. 8.
Otwarcie ofert nastąpi w tymże dniu o godz. 8 30.
1835
Sąd Okręgowy w Olsztynie obwieszcza, że Sawicki Czesław
wytoczył pozew o rozwód przeciwko Sawickiej Stanisławie niez
nanej z miejsca pobytu, kuratorem której został wyznaczony
adw. Zygmunt Jesionowski zam. w Olsztynie przy ul. Stalina 34.
6. 121/47.
Sędzia Guttmann.
1829

O G Ł O S Z E N I E
0 likwidacji Państwowego Przedsiębiorstwa Traktorów i M a
szyn Rolniczych.
Komisja Likwidacyjna Państwowego Przedsiębiorstwa Trakto
rów i Maszyn Rolniczych powołana na zasadzie Uchwały Komi
tetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1946 r.
na podstawie Uchwały Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1947 r.
w sprawie likwidacji Państwowego Przedsiębiorstwa Traktorów
1 Maszyn Rolniczych oraz art. 1 i 15 Dekretu z dnia 3 stycznia
1947 r. o tworzeniu Przedsiębiorstw Państwowych (Dz. U. 8/47
r. poz. 42) i zarządzenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z
dnia 10 lutego 1947 r. wydanego w porozumieniu z Ministrem
Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu
Przedsiębiorstwa
Państwowego
„Techniczna Obsługa Rol
nictwa^— Przedsiębiorstwo Państwowe“ — ogłasza o likwida
cji Państwowego Przedsiębiorstwa Traktorów i Maszyn Rol
niczych i wzywa wierzycieli Przedsiębiorstwa do zgłoszenia
swych wierzytelności w ciągu trzech miesięcy od dały ostatnie
go (trzeciego) ogłoszenia w Monitorze Polskim.
Likwidatorem upoważnionym przez Komisję Likwidacyjną do
występowania w imieniu Przedsiębiorstwa, jest dyrektor Józef
Szteger — Łódź, ul. Kościuszki nr. 46.
Siedziba Komisji Likwidacyjnej mieści się w Warszawie Al.
Jerozolimskie 49.
igąo

RICHARD WRIGHT
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SYNAMERYKI

O B S a B B O B B P R Z E H tA D
— Kiedy cię zobaczę, skarbie?
— Nie wiem.
Próbował odejść, ale zatrzymała go znów, obejmując.
— Bigger, kochanie...
— No widzisz, Bessie. Czego ty chcesz?
Patrzyła mu w oczy bezsilnymi, czarnymi
oczami. Czekał, czy wreszcie przyciągnie go do
siebie, czy pozwoli odejść. Cieszył się z jej nie
pokoju, widząc i odczuwając swoją wartość w,
jej dzikiej rozpaczy. Wargi jej zadrżały, roz
płakała się.
— Czego ty chcesz? — spytał znów.
— Jeśli to zrobię, to tylko dla ciebie — w y
jąkała.
Otoczył ręką je j ramiona.
Chodź Bessie, nie płacz.
Przystanęła i otarła oczy. Spojrzał na n ią u ważnie. Zrobi tak, pomyślał.
-— Muszę iść.
— N ie pójdę do domu.
•— A dokąd pójdziesz?

— Napiję się czegoś.

W porządku, była więc taka, jak zawsze.
— Przychodzę jutro wieczór, co?
— Okej, skarbie. Ale bądź ostrożny.
— No, Bessie, nie kłopocz się. Zawierz m i
tylko. Cokolwiek się stanie, nie złapią nas. A
już tego, że ty masz z tym coś wspólnego, to
się nawet nie domyślą.
— Jak się do nas dobiorą, gdzie się skryje
my, Bigger? Jesteśmy czarni. Nie ma dla nas
miejsca na świecie.
Rozejrzał się po oświetlonej, śniegiem zasy
panej ulicy.
— O, miejsca jest dosyć. Znąm tu wszystko
od A do Z. Możemy się ukryć choćby w którym
z tych starych budynków, widzisz? Tak zrobi
łem ostatnim razem. N ik t tam nigdy nie za-»
gląda.
Wskazał palcem czarny, pusty budynek po
drugiej stronie ulicy.
— Dobrze — westchnęła.
— No, idę.
—- Tymczasem, skarbie.
Pobiegł w kierunku przystanku. Obejrzał się,
W h ły

O RTO W y
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na sprzedaż remanentów poniemieckich jak:
SUROWCE, PÓŁFABRYKATY,
FABRYKATY, ARTYKUŁY
CHEMICZNE, TECHNICZNE, WYROBY METALOW E, ARTY
KUŁY GOSPODARSTWA DOMOW EGO oraz W RAKI, PO
JAZDY M E C H A N IC ZN E I CZĘŚCI SAMOCHODOWE.

(C.H.P.E, — Dyrekcja)
Warszawa, ul. Puławska nr 29

CDIPOOnU

Delegatura Ministerstwa Przemysłu i Handlu na D/Sląsk W y
dział dla Spraw F.I.O.P.Z.O. w Jeleniej Górze? tri. S M aja 18
ogłasza

G rafio n ie Robotniczej Spółdzielni

Na kortach w Paryżu
Jędrzejowska w.cemistrzynią „miksta“
PARYŻ, (Gbsł. w i). — Między na ro
dowe tenisów« mistrzostwa Francji zo
stały już zakończone. W finale gry roie
sranej para południowo - afrykańska
Summers, Sturgess wygrała z parą pol
sko - rumuńską Jędrzejowska, Carałlulis
6:0, 6:0, po godzinnej walce bez straty
gema; w grze podwójnej
mężczyzn
Afrykańezycy również odnieśli sukces,

B

•

Mistrzostwa kolarskie świata
Harris (Anglia) i Scheerens (Belgia) mistrzami sprintu
PARYŻ (Obsł. wł.). — W Paryżu na
tanze kolarskim słynnegb Parć de
Princes rozpoczęły się kolarskie mistrzo
stwa świata, w których biorą. udział re
prezentanci 20 państw. Polska udziału
w mistrzostwach nie -bierze.
,
k
Startuje ogółem ok. 20 kolarzy.
Zawody rozpoczęto od biegów spri-nterskich dla kolarzy zawodowych.
Do
finału zakwalifikował się Anglik Harris,
bijąc w półfinale zeszłorocznego mistrza
Duńczyka Sóhandorfa oraz Holender
Bijster po zwycięstwie nad Francuzem
Senseverem.
Finał -rozegrano w obecności 35.000
widzów. Harris i Bijster startowali dwu
krotnie i oba biegi wygrał zdecydowanie
Harris, mając najlepszy czas 12 sek.
(200 m).
Najszybsi więc zawodnicy sprinterzy
świata uszeregowali się w -następującej
kolejności: 1) Harris (Arngl), 2) Bij-ster

Rekord świata
w sztafecie
SZTOKHOLM, (Obsł. w ł.) —
Ze
spół biegaczy szwedzkich klubu „Gaevle
Sporting Club“ ustanowił nowy rekord
św-ata w sztafecię 4X1.500 m, uzysku
jąc czas 15:34,8. Rekord poprzedni wy nosił 15:38,6 i natężał do drużyny
„Norrkoeping“ , która ustanowiła go w
1945 r. Nowy rekord jest doskonałym
wynikiem. Wypada to na każde 1.500 m
przeciętnie po 3:54.

(Hol.), 3) Sensever (F-r.), 4) Schandorf.
(Dania). Zajęcie przez Harrisa pierwsze
go miejsca było niespodzianką i jest to
pierwszy wypadek od 22 lat, że A n 
glik wygrał mistrzostwo świata w spria
cie.
W mistrzostwie sprinterów amatorów
również były niespodzianki. Zeszłorocz
ny mistrz Derksen (Hol.), został wye
liminowany przez Gevardina (Pr,), a
Francuz Senftleben przegrał z Belgiem
Scheerensem.
W finale 37-letni Scheerens pokona!
Geyardina, zdobywając po raz 7 e kołei
nrstrzostwo świata.

C To i owo w sporcie")
KOLEJARZE POLSCY zajęli osta
tecznie na turnieju drużyn kolejowych
czwarte mejsce za Jugosławią, Węgra
mi i Rumunią. Ogółem startowało S
państw europejskich.
MARATON PŁYWACKI w ZSRR wy
grała Panfiłowa, przepływając 75* km
na Wołdze w czasie 14:17 godz. Start
był wyznaczony w mieście Czkałowsku,
a meta w m. Gorki.
TYTUŁY MISTRZÓW POLSKI W
konkurencji juniorów zdobyli następują
cy p!ęściarze: w. papierowa — Tobolczyk (Warszawa), w. musza — Zieliń
ski (Gdańsk), w. kogucia — Panki (Poznań),
w.
piórkowa
—
Grymln
(Łódź).

PRZEMYSŁU TELETEC H N1CZMEGO
W arszawa, Chmielna 6 0 , teł- 8 6 -6 8 7
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OGŁOSZENI A DROBNE

FOTOG RAFIE nagrobkowe (porcela Z A G IN Ę ŁY dokumenty samochodu
nowe) w ykonyw a „E l-C ha-F ilm ", Je Opel - O lim pia N r siln ika 49303, N r
rozolim skie 27. P row incję in fo rm u je  podwozia 24670.
1337
m y listownie.
1296
U N IE W A Ż N IA M skradziony dowód
P O D Z IĘ K O W A N IE .
Posterunkowi osobisty na nazwisko Sieraóski To
M. O. w Konstancinie za energiczne masz, Otwock, Białołęcka 4.
1830
......................
1i, 1 ..„1 ..... .
poszukiwania sprawców dokonanej u
mnie kradzieży i odnalezienie wszyst U N IE W A Ż N IA M książeczkę w ojsko
kich rzeczy tą drogą składam podzię wą R.K.U. Sokółka n r 4353 b. Nazwi
kowanie. T. Zawisza.
1838 sko M arczukiewićz Antoni.
1826

zobaczył, że nie ruszyła się z miejsca, stojąc
ciągle w śniegu. To dobrze, pomyślał. Pójdzie
ze mną.
Śnieg zaczął znowu padać, ulice wyglądały,
ja k ścieżki, wiodące przez gęstą dżunglę, oświe
tloną pochodniami, które ktoś trzym ał wysoko
w niewidzialnych rękach. Przeczekał dziesięć
m inut: nic nie nadjeżdżało. Więc skręcił za ro
giem i włożywszy ręce w kieszeń, spuściwszy
głowę ruszył w stronę Daltonów.
W ierzył w siebie. Ostatniej doby przeżył no
we strachy, ale nowe uczucia pomogły mu ją
przemóc. Gdy, stojąc nad łóżkiem M ary, stwier
dził jej zgon, strach przed elektrycznym krze
słem przejął go do szpiku kości. Ale wiedząc
w domu przy rodzinnym stole w otoczeniu ma
tki, siostry i brata i stwierdzając ich ślepotę,
a potem podsłuchując panią Dalton i Peggy w
kuchni, uczuł w sobie nowe siły, pozwalające
mu uporać się ze strachem śmierci. Jak długo
będzie ostrożny, może sobie z nich drwić, po
myślał. Jak długo będzie mógł ujgć swoje ży
cie w ręce i rozporządzać nim, jak długfo będzie
mógł się namyślać, kiedy i dokąd uciekać —
nie ma się co bać.
Czuł, że ma swoją przyszłość w ręku. M iał
w sobie więcej sił żywotnych niż kiedykolwiek
przedtem, umysł jego i uwaga ześrodkowały się
na jednym celu. Po raz pierwszy w życiu po
ruszał się między dwoma jasno określonymi
Biegunami: od śmiertelnej kaźni i uczuć z tym
związanych', które dawały mu suchość w gardle
i palenie w piersi — ku pełni, której się cza
sem 'domyślał, przeglądając pisma ilustrowane
i patrząc na filmy.
„FRASA" — IR

a mianowicie oara Sturgess, Fanran pa
konała parę amerykańsko - australijską
T. Brown, Sidwell w stosunku 6:4, 4:6,
6:4,. 6:3.
Obecnie większość tenisistów udała
się do Pragi, gdzie odbywają się między
narodowe mistrzostwa tenisowe CzecSio
Słowacji. Z ramienia Polski udział bio
rą Skonecfci, Hebda i Jędrzejowska.

Zwróciwszy się na Bulw ar Drexel, przypomi
nał sobie swój niepokój i cielesny głód. Zaspo
koił się dziś w pewnej mierze, dalej będzie le
piej. Wyszedłszy od Bessie, poczuł się wolnym.
Dziewczyna zrobi teraz wszystko, co on zech
ce. Przywiązał ją do siebie głębszymi węzłami,
niż małżeńskie. Będzie jego rzeczą, strach
przed ujęciem i śmiercią sprawi, że go nie opu
ści. I on przecież po tym co zrobił tej nocy zwią
zał się z nowym życiem całą siłą swej młodej
krw i.
Zeszedł z chodnika, skręcił do bramy Dalto
nów, poszedł do piwnicy i wpatrywał się w
płomień przez szerokie kraty drzwiczek pie
ca. Zobaczył bezmiar syczących płomieni, po
czuł ostry ciąg żaru. Pociągnął rączkę i zoba
czył , jak czarny nalot nowego węgla pokrywa
tę czerwień. Strząsnął popiół i otworzył popiel
nik. Było tam tego dużo. Rano weźmie łopatę,
wyrzuci wszystko i przekona się, że nie ma ani
jednej niedopalonej kosteczki. Zamknął drzwi
czki, przysłuchując się hukowi ognia, kiedy,
idąc już do siebie, usłyszał głos Peggy.
— Bigger!
Stała na górze przy wejściu do kuchni.
— Słucham, psze pani.
Stanąwszy przy niej, obejrzał się.
— Pani Dalton prosi, żebyś odebrał ze stacji
walizę.
— Walizę?
Czekał na objaśnienie. A może nie powinien
Był okazywać zdziwienia?
— Dzwonili i powiedzieli, że nikt się po nią
nie zgłosił. Pani Dalton dostała też depeszę z
Detroit: nie ma tam M ary.
Cd.tf.H.J

