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Czerwone trojkqty
Dnia 31 lipca rozpoczynają się w Warszawie obrady Mię
dzynarodowej Federacji Więźniów — Ofiar Faszyzmu. W sto
licy Polski spotkają się dalegaci szesnastu krajów: Francji
i Związku Radzieckiego, Jugosławii i Czechosłowacji, Belgii
i Holandii. Delegaci tych, którzy w każdym z tych krajów
walczyli z hitlerowskim faszyzmem i najsrożej odeń ucierpieli.
Gross - Rosen, Mauthausen, Gusen, Flossenburg, M ajda
nek, Oświęcim, Dachau. Posępne obrazy rodzą w myśli te
nazwy.
Słupy ludzkiej martyrologu. Armie pasiaków w drewnianych
trepach albo boso, szmaty i strzępy, szmaty i strzępy ludzkie.
Skazane na dogorywanie w najgorszej poniewierce fizycznej
i moralnej. Snujące się jak cienie „muzułmany“, osłabione ty
fusem i głodem, zżerane wszami i świerzbem. Marsz przez
bramę na „aussen“ — lewą, lewą, lewą pod dźwięki maka
brycznej orkiestry. Czapki zdjąć. Sam wielki basza Lagerfuhrer
patrzy. O wielki esesmanie — morituri te salutant.
Śmierć jest co dzień, śmierć jest wszędzie. Prymitywna wal
ka o życie, o nagi kęs życia, o pajdkę chleba, o kawałek koca
o miejsce na pryczy. W tych warunkach szaleństwem wyda
wać by się winna wszelka myśl o oporze. Wszelkie sposoby
od czysto technicznych do perfidnej gry na najniższych instynktach człowieka dążyły do rozerwania solidarności Wśród
więźniów. A jednak w tych koszmarnych warunkach zrodziło
się hasło:
„W ALKA NASZA JEST ORGANICZNA CZĘŚCIĄ W A I KI
EUROPEJSKIEJ O WOLNOŚĆ. DO W A LK I TEJ M Y W IEŻ
NIOW IE W ŁĄCZYC Się CH C EM Y JAKO CZYNNY ELEMENT .
Na terenie obozów koncentracyjnych Trzeciej Rzeszy powstar org?V?lzac-!? międzynarodowa, sprzągnięta wspólną dyscy-.
phną. Mimo iż tłumiona trudną koniecznością „podwójnej kon-
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Zis czerwony trojKąt na pasiaku stał się szczytnym godłem
międzynarodowym. Dziś ludzie - numery spotykają się jako
zie z nazwiskami. Już nie w upokarzających workowatych
pasiakach — lecz w zwykłym ubraniu ludów europejskich. Ci
co doczekali wolności.
’
Wolność stała się ich udziałem. Już wrośli w codzienność
juz oddychają klimatem dnia powszedniego, jak gdyby za
pomnieli o życiu w krwi i w błocie, w cieniu upokarzającej
śmierci.
J
m p u t " ie zapomnieli! Ciąży nad nimi NIEPISANY TESTA
MENT tych co nie doczekali. Ostatnie przykazanie umiera ianie zaP°mn'j! OFIARY FA S ZY ZM U - NIE USTANA
f a s z y z m e m d o p ó t y , d o p ó k i n ie z n i k n i e

Nm o ń p r t l ArJAl N' EJSZE C H 0C B Y OGNISKO ZARAZY, AŻ
r f . ^ E G N A N E ZOSTANIE W ID M O WOJNY, AŻ NIE W YTORYJNE
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Delegaci Federacji zbierają się w Warszawie, której rumo
wiska i ru ny milcząco świadczyć będą, do czego zdolna Test
N V M PiF 7 W CiFyMSWi ata; , Bedą mÓWlĆ do siebie SWOIM W ŁASJĘZYK IEM Językiem wspólnym mimo odrębności etnicz
nych. To wspólnota lagru. Wspólnota taka sama, jaka łączyła
żołnierzy na froncie. ICH FRO NT NIE PRZESTAŁ BYC FRON
TEM , FR O N TEM W ALKI O POKÓJ ŚW IATA.
FIAPP (oficjalny skrót nazwy Federacji) zwrócił się z apelem do Konferencji Ministrów Spraw Zagranicznych Stanów
F ^ d" ^ f ? n.ycJ ’ Związku Radzieckiego, W. Brytanii i Republiki
Francuskiej, domagając się przede wszystkim dla zabezpiecze
nia pokoju — przeprowadzenia:
1) całkowitej demilitaryzacji Niemiec,
2) skutecznej denazifikacji,
3) reparacyj za szkody i straty wojenne,
4) integralnego poszanowania uchwał poczdamskich.
Te żądania Federacji antyfaszystów szesnastu krajów zgod
ne są całkowicie z dążeniami narodu polskiego, tak licznie re
prezentowanego w szeregach Federacji. Te żądania, fakt. że
muszą one być wysunięte teraz, w przeszło dwa lata po osta
tecznej katastrofie Trzeciej Rzeszy, świadczą najlepiej, że nie
bezpieczeństwo faszyzmu nadal grozi światu, z którego znikł
Hitler i Mussolini.
Grecja spływa krwią. W Hiszpanii nadal rozpiera się Fran
co. Pokój świata jeszcze nie jest zapewniony.
W tej sytuacji głos byłych więźniów ma swoją szczególną
wymowę Chcielibyśmy, aby cały świat słuchał go z taka uwagą, z jaką słuchać go będzie naród polski.
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Groźba kryzysu wisi nad Angl
Redukcja armii może zapobiec katastrofie
s tw ie rd z a ją rzeczoznawcy L a b o u r P arty
Attlee zaprzeczył pogłoskom o zmianach w rządzie
LONDYN, 30,7 (PAP). W kolach poli
tycznych przywiązuje się wielkie znaczę
nie do konferencji grupy parlamentarnej
Labour Party, na której premier Attlee
wygłosi} przemówienie w sprawie przy
szłej polityki rządu brytyjskiego.
Zwraca się uwagę na to, że rzeczo
znawcy gospodarczy Labour Party wypo
wiedzieli się za redukcją brytyjskich sil
zbrojnych, jako jedynym środkiem, któ
ry obecnie można podjąć dla zapobie
żenia katastrofie gospodarczej Wielkiej
Brytami.
W związku z tym prasa publikuje in
teresujące cyfry dotyczące armii brytyj
sktej. Z końcem roku 1946 armia bry
tyjska liczyła 1 milion 427 tysięcy żoł
nierzy, W lutym br. rząd podał do wia>domości, że do kwietnia 1948 armia bry
tyjska zostanie zredukowana o 360 ty
sięcy ludzi. Obecnie domagają 6ię nie
którzy członkowie gabinetu, popierani
przez znaczną i wpływową grupę La
bom- Party, większej i szybszej redukcji
sil zbrojnych Wielkiej Brytanii'. W ko
tach tych uważa się, że obecna sytua
cja międzynarodowa pozwala na reduk
cję dalszych 500 tysięcy żołnierzy. Na
leży zaznaczyć, że utrzymanie armii bry

ty jakie j obciąża budżet kwotą 900 mflio
nów funtów.
LONDYN, 30.7 (PAP). Prasa brytyj
ska poświęca artykuły wstępne groźbie
kryzysu wiszącej riad rządem b rytyj
skim.
„Daily Mail“ donosi, że premier A t
tlee zamierza utworzyć specjalny komitet
rządowy do walki z trudnościami go
spodarczymi.
Pisma brytyjskie w dalszym ciągu omawiają również możliwość utworzenia
rządu koalicyjnego. W szczególności
dzienniki
konserwatywne
Widziałyby
chętnie Bevina na stanowisku premiera.
LONDYN, 30.7 (PAP). Z kól politycz
nych donoszą, że premier Attlee przed
stawił na tajnym posiedzeniu grupy par
lamentarnej Ldbour Party swój plan opanowania sytuacji gospodarczej Wiel
kiej Brytanii. Podkreśla się w kolach do
brze poinformowanych, że plan premiera
Attlee opiera się na dwóch następują
cych1zasadach:
1) Redukcja brytyjskich sil zbrojnych,
2) Utrzymanie jednopartyjnego rządu
Labour Party.
Dalsze szczegóły przemówienia Attlee
nie są jeszcze znane. Zwraca się uwagę

na to, że Attlee zaprzeczy! pogłoskom
o rekonstrukcji rządu. Przewodniczący
grupy parlamentarnej . Labour Party,
Maunee Webb, oświadczył, że posłowie
Labour Party przyrzekli premierowi A t
tlee pełne poparcie podczas debaty w
Izie Gmin. Decyzja w tej sprawie zapa
dła jednomyślnie.
LONDYN, 30.7 (PAP) Waszyngtoński
korespondent „Daily Telegraph“ , donosi,
że w Stanach Zjednoczonych śledź, się.
bacznie rozwój sytuacji w Wielkiej B r y - '

taniii. Panuje tam przekonanie, że óbec
na sytuacja gospodarcza Wielkiej Bryła
nil jest gorsza niż w czasie kryzysu w
r. 1931.
LO N D YN , 30.7 (PAP). M inister woj
ny Bellenger, oświadczy! w
Izbie
Gmin, że akcja dem obilizacyjna zo
stanie przyśpieszona oraz że marsza
lek Montgomery w róci do W ielkiej
B ry ta n ii dnia 8 sierpnia.
LO N D YN , 30.7 (PAP). W kolach
politycznych kom entuje się oświad
czenie Bellengera i przypuszcza się,
że Bellenger w swej deklaracji nie
uw zględnił jeszcze planów rządu b ry
tyjskiego w sprawie
re d u kcji
sił
zbrojnych.

Wojewódzkie konferencje
aktywu PPR i PPS
W ciągu najbliższych dni odbędą
się wojewódzkie konferencje aktywu
PPR i PPS w następujących mia
stach.
dnia 2 sierpnia w Bydgoszczy
z ramienia K.C. PPR będzie prze
mawiać TOW. POSEŁ ALSTER,
z ramienia C.K.W. PPS przema-

wiać będzie TOW. W IC E M IN IS TE R
JTABŁONSKI,
dnia 3 sierpnia w Gdańsku
z ramienia K.C. PPR będzie prze
mawiać TOW. POSEŁ K LISZK O
z ramienia C.K.W. PPS będzie prze
mawiać TOW. W IC E M IN IS TE R JA
BŁO ŃSKI,
dnia 5 sierpnia w Łodzi
z ramienia K.C. PPR — weźmie
udział TOW. POSEŁ K LISZK O ,
z ramienia C.K.W. PPS — weźmie
udział TOW. M IN . RAPAC KI,
dnia 5 sierpnia w Białymstoku
z ramienia K.C. PPR — weźmie
udział TOW. POSEŁ ALSTER,
z ramienia C.K.W. PPS — weźmie
Il.rt nmncn minciiacii łeiirn luw clLmn
tn
.
•
.
• »
«r %
Od dwóch miesięcy trwa już skup zbo rl
dzo
poważnie. Uf!Wie
ox...—
tym każdy. niei .bardzo■trudna
i napięta. Ceny zbóż udział TOW. POSEŁ BARANOW SKI.
ża połączony z premiową sprzedażą to
— PRZYPOMINAMY SOBIE, ŻE były o przeszło 50 proc. wyższe, niż w
warów przemysłowych rolnikom. Jakież NA POCZĄTKU AKCJI SKUPU BYŁY okresie przed tzw. akcją młyńską. Zaczę
są wyniki tej dwumiesięcznej pracy? Z PEWNE WĄTPLIWOŚCI, CZY NA ło się paskowanie zbożem. Zboże znikło
pytaniem tym zwróciliśmy się do zastęp RYNKU KRAJOWYM SĄ JESZCZE z rynku. Przy znanej od dawna nerwo
cy naczelnego dyrektora Funduszu Apro PEWNE ZAPASY ZBOZA NA SPRZE wości rynku zbożowego i słabości spół SL PPR i PPS
wizacyjnego, ob. GRZEGORZEWSKIE DAŻ. JAK WYGLĄDAJĄ TE WĄTPLI dzielczego aparatu skupu, powstały pozo
GO, który udzielił nam w odpowiedzi WOŚCI W ŚWIETLE PRAKTYKI FUN ry braku zboża w kraju.
W dniu 3 sierpnia 1947 r. odbędą
szeregu ciekawych wyjaśnień i infor DUSZU APROWIZACYJNEGO?
się narady wojewódzkiego aktywu
Wiedzieliśmy
jednak
na
podstawie
macji.
wiejskiego S.L., PPR i PPS w nastę
— Praktyka wykazała, że zboże było,
— Wyniki naszej akcji premiowej — jak tego .zresztą oczekiwaliśmy w chwiiii własnych informacji i na podstawie po pujących miastach:
oświadczył nasz rozmówca — są bez rozpoczęcia skupu na nowych zasadach, przednich doświadczeń, że pewne zapasy
w Bydgoszczy, przemawiać będą:
względnie dodatnie. Zaplanowaną ilość opierając się na rozszerzonych pełnomoc zboża istnieją i że idzie przede wszyst
z ramienia N.K.W. — S.L. M IN .
kim
o
ich
umiejętne
skupywanie.
Opie
zboża już zakupiliśmy, przy czym dokona nic.twach Funduszu Aprowizacyjnego.
PODEDWORNY,
rając się na doświadczeniu skupu zboża
liśmy tego nie tylko bez podwyżki cen
z ramienia K.C PPR —
Przyczyną pozornego braku zboża by na zasadzie premiowania towarami w
na rynku, ale osiągając nawet wydatną ła fala spekulacyjna, która wybuchła na
TOW. W IC E M IN IS T E R TKACZOW
grudniu
ub.
r.,
przystąpiliśmy
do
analo
ich zniżkę. Wyniki tego odczuwa dziś tle trudności powstałych w okresie zi
z ramienia C.K.W. PPS —
cały kraj. Ceny chleba i pieczywa, jak mowym w dziedzinie aprowizacji regla- gicznej akcji w czerwcu i tipcu br. 1 ńe
— TOW. DYR. BODNAR
i ceny mąki, spadły w całym kraju bar roento watiej. Sytuacja była bezsprzecz- omyliliśmy się. Świadczą o tym nasze
i w Kielcach, gdzie wezmą udzia:
sukcesy w te j dziedzinie.
z ramienia K.C. PPR —
— NA CZYM POLEGAJĄ TE SUK
— TOW. POSEŁ JĘDRYCHOW SKI
CESY I JAKIE BYŁY ZASADY PRE
z ramienia N.K.W. S.L. —
MIOWEGO SKUPU?
— WOJ. DURA
— Premiowanie skupu polega na tym,
z ramienia C.K.W. PPS —
że dostawca zboża — chłop otrzymuje
— TOW. POSEŁ BARANOW SKI
kupony na zakup do wyboru szeregu to
W d niu 30 bm. odbyło się zebra w ych oraz O byw atelskich K o m isji warów. Za dostarczenie 100 kg zboża
chłop może zakupić po cenie komercyj
nie k ie ro w n ik ó w i zastępców kie ro w n i Podatkow ych z terenu stolicy.
nej 200 kg węgla, albo 300 kg cemen
kó w Zespołów L u stra to ró w Podatko
Powołane ustawą na roczny okres tu, albo 0,5 kg skóry podeszwowej, albo SL i PPR
zespoły lu stra to ró w i Obywatelskie za 1.000 złotych wyrobów tekstylnych,
K om isje Podatkowe stanowią społecz przy czym otrzymaliśmy na ten cel cen
W dniu 3 sierpnia 1947 r. w Rze
n y aparat pomocniczy, przeznaczony ne gatunki sezonowych tkanin,, jak bie szowie
odbędzie
się
konferencja
do w spółpracy z aparatem skarbo liźnane, drelichy, koszulowe, łniei, fia Wiejskiego aktywu wojewódzkiego
w ym w celu dokonywania sprawnego nele, wełny na ubrana męskie i damskie. PPR i SL poświęcona omówieniu za
i szybkiego w y m ia ru oraz sprawnego ■Poza tym rolnik otrzymuje za dostarcz© gadnień gospodarczych wsi.
zbierania podatków.
Na konferencji przemawiać będą:
ne zboże zapłatę według określonej ceny
z ramienia K.C. PPR — TOW.
Zadaniem lu stra to ró w jest zbadanie rynkowej, która w tej chwili wynosi
czy książki handlowe odpowiadają 2.100 — 2.200 złotych za kwintal żyta, W IC E M IN IS T E R R U M IŃ S K I,
z ramienia N.K.W. S.L. — WOJ.
rzeczywistości i czy w ykazują dochód jęczmienia lub owsa z nowych, zbiorów
w spółm ierny ze stopą życiową podat i odpowiednio 3.200 — 3.300 złotych za SZYMANEK.
nika. W tym celu lustratorzy są upo kwintal pszenicy.
DZIĘKI PREMIOWANIU
ZAK U PI
ryka ń skie j, W ciągu ostatnich pięciu ważnieni do w glądu w księgi przed
miesięcy 27 tys. przedsiębiorstw chiń siębiorstwa oraz mogą kontrolow ać LIŚMY NA 30 LIPCA PONAD 60.000
skich m usiało się zlikw idow ać. W zapasy posiadanych tow arów w skle TON ZBOŻA, a więc tyle, ile zobowią Prezydiom KC OM TUR
zw iązku z ty m w k ra ju panuje o l pie i w magazynie, W przypadkach zaliśmy się zakupić. W tej liczbie jest i Zarzqdu Gł. ZW M
brzym ie bezrobocie. 80 proc. budżetu szczególnych lustratorzy mogą otrzy około 40 tys. ton żyta, 3,5 tys. ton mą
Kuom intang przeznaczył na cele w oj mać zezwolenie na zbadanie p ry w a t ki żytniej, 8,5 tys. ton pszenicy, 1,5 tys.
W dniu 30 l'pca br. odbyło się
ton mąki pszennej itd.
n y domowej, a ty lk o około 4 proc. na nego lo ka lu przedsiębiorcy.
wspólne
zebranie przedstawicieli
Za największy jednak sukces Fundu
oświatę.
P odatnik może odwołać się od de
Chong-Tsjan-Kang oskarżył Stany cyzji O byw atelskiej K o m isji Podat szu Aprowizacyjnego uważam UPO Prezydium Komitetu Centralne
RZĄDKOWANIE RYNKU ZBOŻOWE go OM TUR i Prezydium Za
Zjednoczone' o udzielanie pomocy K u- kow ej i decyzji naczelnego
Urzę
om intangowi i mieszanie się do spraw du Skarbowego do K o m is ji O dwoław GO. Dokonaliśmy tego z jednej strony rządu Głównego ZWM z udzia
przez wyeliminowane dzikich zakupów
w ewnętrznych Chin.
czej p rzy Izbie Skarbowej.
i dzikich kupców tzw. „spadochroniarzy“ , łem tow. Kowalskiego, przewód
którzy przyjeżdżali na targi i psuli ceny nlezącego ZW M i tow. Motyki,
a z drugiej przez interwencje na wol przewodniczącego OM TUR.
nym rynku. To przyczyniło się do uspo
Na zebraniu, które odbyło się
kojenia rynku i do obniżenia cen.
Zamierzamy również nadal kontynuo w atmosferze szczerości i zro
wać akcję skupu zboża, premiowanego zumienia,
omówiono
sprawę
sprzedażą
poszukiwanych
artykułów
W dniu Święta Narodowego, 22 lipca, została uruchomiona Państwowa Fa przemysłowych. Pozostanie to do pew współpracy i zbliżenia obu orga
bryka Związków Azotowych w Moścłcach, która po zniszczeniu $ ograbieniu nego czasu zasadniczą linią naszej poli nizacji.
przez okupanta niemieckiego została odbudowana wysiłkiem polskiego robotnika tyki zbożowej.
i inżyniera. Uruchomiiemie objęło zrazu jeden tylko, ale bardzo ważny dział pro
- JAKĄ ROLĘ ODEGRAŁY SPÓŁ
dukcji syntetycznego amoniaku. Miało to bardzo duże znaczenie ze względu DZIELNIE W DOKONANYM SKU
na brak amoniaku na naszym rynku, dotkliwie odczuwany przez całe życie PIE?
rokowania handlowe
gospodarcze. Odbudowa reszty działów produkcji wrnrn potrwać jeszcze spo
Przez dołową sieć spółdzielczą
PARYŻ, 30.7. (PAP). — W związku
ro czasu.
Fundusz AprowSzacyjny zakupił około
handlowymi
polsko,
Ale załoga Moście pracuje z niezwykłym samopoświęceniem 5 punktem ho, 70 proc. nabytego zboża. Odbywało się z rokowaniami
francuskimi utworzono trzy wspólne ko
noru całego zespołu wielkiej fabryki jest przedterminowe uruchomienie po’
to na podstawie bezpośredniego kontak misje, a mianowicie: ®) komisja węglo
szczególnych oddziałów. Najnowszym sukcesem fabryki jesit uruchomienie
tu pełnomocników Funduszu z poszcze
produkcji saletrzaku, jednego z najbardz;iej poszukiwanych gatunków nawo gólnymi spółdzielniami. Nie ulega kwe wa, b) komisja obrotu towarowego, c)
zów sztucznych. Pierwsze worki saletrzaku wyprodukowano 29 lipca, czyli stii, że fakt ten przyczynił się do wzmóc komisja finansowa.
Przewodniczącymi komisji ze stronj
o 22 dni przed urzędowo ustalonym terminem uruchomienia tego działu pro riienia pozycji spółdzielczości w ogóle
Polski są dyr. Kuryłowicz, dr KowakM
dukcji. (r)
.
1 na rynku zbożowym w szczególności. i dyr. Kotlicki

Obniżenie cen i uzdrowienie rynku

Fundusz Aprowizacyjny zakupił 60 tys. ton zboża
t

u

Narady gospodarcze

Zespoły lustratorów podatkowych
przystępują do pracy

Narada gospodarcza

na Międzynarodowym Festiwalu w Pradze

Delegat chiński mówi o krwawym terrorze Kuomintangu
PRAGA, 30.7 (PAP). Festiwal Swia
towej Federacji Młodzieży Demokra
tycznej W Pradze, zgromadził 60 ty 
sięczną rzeszę młodzieży z całego
świata. Wśród delegacji różnych na
rodów zwracają uwagę przedstawicie
le republikańskiej Hiszpanii i mło
dzież ze skrawka wolnej Grecji z
Epon — kraju partyzanckiego genera
ła Markosa. Zgodnie spędzają czas
na Festiwalu walcząca wspólnie o nie
podległość Indii młodzież hinduska i
muzułmańska oraz młodzi Arabowie
i Żydzi palestyńscy. Są tu przedsta
wiciele Algieru, Tunisu, Marokka i
Egiptu. Wśród narodów kolonialnych
wyróżnia się grupa białych i murzy
nów z Południowej A fry k i oraz przed
stawiciele
młodzieży
murzyńskiej
Trynidadu, Gambii i Liberii.
Brak na Festiwalu przedstawicieli
Iranu, ponieważ cała delegacja mło
dzieży irańskiej została uwięziona
przez władze tego kraju. Młodzież
europejską reprezentują obok dele
gacji polskiej, następujące delegacje:
radziecka, francuska, włoska, bulgar
ska, albańska, angielska, jugosłowiań
ska, czechosłowacka, belgijska, holen
derska i młodzież krajów Skandynaw
sbich: Danii, Szwecji, Norwegii i Fin
landii. Amerykę reprezentują biali
1 osami jej mieszkańcy.
Prezes Światowej Federacji M ło-

dzieży Demokratycznej Guy de Boisson przem awiając w d niu otw arcia
zjazdu stw ierdził, że nie było do ty eh
czas w dziejach ta k potężnego zlotu
młodzieży w szystkich narodowości i
ras. Z lo t m anifestuje jedność młodzie
zy w walce o pokój i lepszą p rzy
szłość świata.
PRAG A, 30.7 (PAP). Przewodniczący delegacji młodzieży chińskiej ńa
Międzynarodowy Festiw al Młodzieży
w Pradze Chong-Tsjan-Kang wygłosl* Przemówienie, w k tó ry m zobrazo
w a ł obecną sytuację w Chinach i ży
cie narodu chińskiego pod rządami
Kuom intangu.
Chong-Tsjan-Kang
stw ierdził
m
inn., że K uom intang, w im ię obcych
interesów, prow adzi p o lity k ę krw a w e
go te rro ru i przemocy, eksploatując
i niszcząc własny naród. O lbrzym ie
kontyngenty, nakładane na- chłopów,
spowodowały, że w ubiegłym roku
około 20 proc. ziemi ornej pozostało
nieobsianej, gdyż chłopi nie m ie li
ziarna siewnego.
Opisując sytuację w
przemyśle,
Chong-Tsjan-Kang oświadczył, że w
w y n ik u porozumienia chińsko-amerykańskiego, C hiny M iewane są obecnie
tow aram i amerykańskim i, co powodu
je zamykanie fa b ry k chińskich, które
nie mogą sprostać ko n kurencji ame

Wspólne posiedzenie

Nowy sukces naszej odbudowy
Mościce produkują amoniak i saletrzak

Polsko-francuskie
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Blok demokratyczny
na Węgrzech
BUDAPESZT, 30.7. (Obsł. wł.J. —
Cztery partie wchodzące w skład koa
licji rządowej, a mianowicie:
partia
drobnych posiadaczy, socjaldemokraci,
komuniści i partia narodowo-wlościańska, postanowiły dzid otworzyć
blok
wy bo r«zy pn. „Sojusz wyborczy partii

niezależnego front« ■środowego W i
gier". Decyzja ta nie spowednje żad

ojska republikańskie atakują Holendrów
Wojna w Indonezji-io część ofensywy reakcji
p r z e c i w k o p r a w o m kl asy p r a c u j q c e j

LONDYN, 30L7. (PAP). - K om uni
nych zmian systemu wyborczego, a
zmierza tylko do uniknięcia zbyt o- kat indonezyjski podaje, że wojska r e 
strych walk wyborczych i do wykaza publikańskie atakują Holendrów na wie
nia prawicowej opozycji, że koalicja tu odcinkach frontu na Jawie i Suma Szczególnie zaciekle walki toczą
rządowa znajdująca się u wiadzy od trze.
r. 194i nadal jest utrzymywana. Opu się w pobliżu Semarangu.
Sriy republikańskie atakują
pozycje
blikowany dziś komunikat
Minister
hoetiderskie w rejonie Modjokaria. Woj
stwa Spraw Wewnętrznych potwierdza
ska republikańskie atakują Holendrów
oficjalnie, że 31 sierpnia odbędą się wy
w okoccy Batawii, Medamg i Padang.
bory. Komunikat ogłasza również, że
LONDYN, 30.7. (PAP). — Agencja
członkowie Komisji Wyborczych, utwo- [
"¡R eutera donosi, że rząd indyjski złożył
rzonych w ostatnią niedzielę,
złożyli
■rtądowi holenderskiemu protest prze Już przysięgę. Jutro poszczególne par
ciwko strąceniu przez lotnictwo holen
tie utworzą listy swych kandydatów.

derskie samolotu, wiozącego lekarstwa
do stolicy Republiki Indonezyjskiej —
Jod ja karta.
Wojskowe władze holenderskie zgodzi
skazani
ly się przepuścić samolot, lecz mimo to
przez frankisłowskie sądy lotnicy holenderscy strącili maszynę. Sa
LONDYN, 30.7 (PAP). Agencja Reu molo; należał do znanego pilota h-radiitera donosi z Madrytu, że działacz lewi skiego Patnaika. 9 osób stanowiących
cowy Geronamo Marohena został ska- | załogę^ samolotu zostało zabitych.
zany przez hiszpański sąd doraźny na-fca i . LONDYN, 30.7. (PAP). — Z Birmłng
rę śmierci za zamach bombowy, dokona bam donoszą, że Rada Związków Zawo
ny rzekomo w Madrycie w dniu 30. dowych postanowiła zaapelować do bry
tyjskiego komitetu związków zawodo
kwietnia br.
Dwie działaczki lewicowe Izafcela Tor- wy eh oraz do członków Parlamentu, by
rałaba i Lutza Gonzales zostały skazane przez rząd angielski spowodowali inter.
na 20 i na 6 lat więzienia. 7 innych <r wenc:ę ONZ w sprawach Indonezji.
Rada Związków Zawodowych w Bir
skarżonych otrzymało wyroki od 12 do
mingham postanowiła również zwrócić
20 lat więzienia.
się do Kongresu Związków Zawodo.
wych z propozycją zwołania konferen.
c ji komitetów' wykonawczych związków
zawodowych tych państw, które sprze
premierem Saksonii
Na konferencji
BER LIN , 30.7 (PAP). Członek So dają towary Holandii.
cjalistycznej P a rtii Jedności (SED) tej omówiono by sprawę nałożenia em*
Max Syedewitz, w ybrany został je  bargo na towary, przeznaczone dla
wojsk holenderskich w Indonezji.
dnogłośnie prem ierem Saksonii.
LONDYN, 30.7. (PAP). — Agencja
Do roku 1931 Syedewitz b y ł człon
kiem lew icy
socjaldem okratycznej, Reutera donosi, że rząd indyjski złożył
później jednak w ystąpił z p a rtii i zało na ręce przewodniczącego Rady Beznie
czeńsfwe notę, z prośbą o rozpatrzenie
żył robotniczą partię socjalistyczną.
konfliktu w Indonezji.
Po dojściu H itle ra do w ładzy w y 
Również rząd australijski, powołując
jechał do Czechosłowacji, a stamtąd
się na art. 39 Karty ONZ, zawezwał Ra
do Szwecji, gdzie został członkiem nie
dę Bezpieczeństwa do rozpatrzenia kon
mieckiego ko m ite tu wyzwolenia.
fiikiu indonezyjskiego.
A rt. 39 Karty przewiduje, że Rada
Bezpieczeństwa może nakazać natych miastowe zaprzestanie działań w o je n ,
nych i zastanowić się nad dalszymi kro.

Patrioci hiszpańscy

Członek SED

Członkowie

rządu laponskiego
zamieszani

w wielką aferę
MOSKWA, 30.7. (PAP). — Agencja
TASS donosi z Tokio, że członek parła,
mertiu japońskiego liberał Koichi Sec©
oświadczył w parlamencie, że szajka 6pe
kuiantów sprzedała ostatnio na czarnym
rynku towary wartości około 50 bilio
nów- yen. - v
Seco podkreślił, że w eiferj tę za.
mieszani są urzędnicy państwowi, a na
wet członkowie obecnego rządu Kata yama i domagał się wyłonienia specjal
nej komisji parlamentarnej dla zbadania
tej sprawy.
Pisma japońskie nadmieniają, że oświadczenie Seco wywołało duże zanie
pokojem« w kołach rządowych.

Kami, jakie należy powziąć dla rozstrzy
gnięcia konfliktu.
PARY2, 30.7. (PAP). — Z Hagi do
noszą, że rząd holenderski kwestionuje
stanowisko Australii w sprawie Indone
zji. Zdaniem rządu holenderskiego postę
powanie na podstawie art. 39 Karty Na
rodów Zjednoczonych byłoby uzasadnić
ne, gdyby Republika Indonezyjska była
państwem suwerennym. Rząd holender
ski uważa jednak Indonezję za kraj, pod
legający Holandii, wobec czego walki w
Indonezji są sprawą wewnętrzną Holan
dii.
LONDYN, 307. (PAP). — Rząd Paki
stanu, ja.k donosi agencja Reutera, s o ldaryzuje się z akcją rządu Indii w 6ora
wie Indonezji.
NOWY JORK. 307. (PAP). — L o n .
dyński korespondent dzenwka „C hka.
go Sun “ donosi, że rządy Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych nie chcą
dopuścić do tego, aby kraje sympatyzu
jące z Indonezją przedstawiły sprawę

Indonezji
Radzie
Bezpieczeństwa.
Korespondent dalej podkreśla, że rząd
Wielkiej Brytanii usiłuje skłonić Austra
l!ę, aby nie wystąpiła na terenie Rady
Bezpieczeństwa z wnioskiem w sprawie
Indonezji. Komentując tę politykę, korę
spondent stwierdza, że celem jej jest
przeciąganie 6prawy, aby umożliwić ar
mii holenderskiej opanowanie sytuacji
w Indonezji przed przedstawieniem spra
wy tej w Radzie Bezpieczeństwa.
MOSKWA, 307. (PAP). — Ostatni
numer pisma „Nowoje Wremia" omawia
wojnę holendersko-indonezyjską. „Nowo
je Wremia" stwierdza, że mała H olan
dia, która niedawno była sama ofiarą a.
gresji hitlerowskiej, me wdałaby się w
nową awanturę imperialistyczną, gdyby
za plecami holenderskich kół rządzą,
cych nie ukrywały się Stany Zjednoczo
ne i angielscy magnaci przemysłowi.
Tragedia narodu indonezyjskiego po*
’ega na tym, że interesy jego są sprzecz
ne z interesami kapitału monopolitystycz

Wspólny front p artii robotniczych
doprowadzi do końca dzieło odbudowy kraju
Obrady kom tetów powiatowych PPR i PPS w Szczecin e
Pod hasłem „Wspólny front partii ro 
botniczych PPR i PPS doprowadzi do
końca dzieło odbudowy kraju" — odby
io się zebranie sekretarzy komitetów do
wistowych PPR j PPS z terenu woj.
szczecińskiego.
Obrady poświęcone były omówieniu
współpracy obu partii robotniczych
w
dziedzinie najistotniejszych
zagadnień
Pomorza Zachodniego.
Sekretarz woj. kojnitetu PPR tow. Lo
rek oraz sekretarz Wojewódzkiej Rady
PPS tow. Przełącznik oświetlili w
swych przemówieniach sytuację między
narodową i wewnętrzną kraju, podkre _
ślając decydujące znaczenie jednolitego
flontu obu partii dla ugruntowania na.
szych zdobyczy j kontynuowania dzie
ła odbudowy.
W wyniku dyskusji uchwalono rezolu

cję, w której zebrani podkreślają znaczę
nie współpracy obu partii w realizacji
jednolitego frontu, jako Zasadniczej li
nii politycznej PPR i PPS oraz w zwal.
czaniu jego przeciwników. Postanowio
no zwoływać wspólne zebrania na wszy.
stWch szczeblach organizacyjnych oraz
przeprowadzać wspólną akcję walki ze
spekulacją, paskairstwem i nadużycia.
mi.
_Uchwały zwracają nadto uwagę na ko
nieczność oczyszczenia szeregów obu
partii od elementów wrogich ruchowi
robotniczemu, zacieśnienia współpracy
we wszystkich dziedzinach życia poli tycznego, gospodarczego i społecznego
oraz na terenie organizacji młodzieżo
wych. Kwestie sporne postanowiono li
kwidować drogą wzajemnego porożu,
mienia.

0 plonach gospodarczych
Europy środkowej i wschodniej
A rtyku ł korespondenta „Manchester Guardian”

LONDYN, 30.7. (Obai. wl.). — Kore idzie uprzemysłowienie i plany rozwoju Czechosłowacja przewiduje Inwestycję
spondent gazety „Manchester Guar. gospodarczego i społecznego.
kapitałów w wysokości 20 proc. docho.
dian“ pisze: „Ogłoszenie 3.!etniego p!a
Tak np. dwuletni plan Czechosłowacji du narodowego. Polskie kapitały inwe nu gospodarczego na Węgrzech zakon - zwiększa produkcję przemysłową do 110 stycyjne wynoszą też tyle sarno, ale
czyio serię planów gospodarczych wszy proc., odbudowę rolnictwa o 100 proc. plan odbudowy gospodarczej Polski prze
stkłch państw
Europy środkowej i poziomu przedwojennego. Cyfry te mają widuje, że jedna piąta potrzeb pienięż wschodniej. Jakkolwiek ¡dea centralnego zostać osiągnięte przy pomocy siły ro nych pokryta zostanie z zewnątrz.
planowania znalazła wszędzie poparcie boczej zredukowanej prawie o jedną
wśród komunistów, to byłoby
jednak trzecią.
błędem spoglądać na nią jak na coś na
3.!etni plan gospodarczy Polski jest
rzuconego z zewnątrz, przeciwko woli eszcze -bardziej ambitny, szczególnie je
na prezydenta USA
narodu.
żełi chodzi o dziedeinę przemysłową,
NOW Y JORK, 30.7 (PAP). Prasa
W Europę środkowej i wschodniej ale duże zmiany terytorialne nie pozwą donosi, że dwie organizacje CIO, po panowanie takie odpowiada powszech - łają na dokładne porównanie.
siadające w ie lkie znaczenie, wezwały nym wymaganiom. Większa część tych
5-letni plan odbudowy gospodarczej
partię demokratyczną, aby wystaw iła obszarów cierpiała nędzę na skutek Jugosławii zmierza do zwiększenia pro
kandydaturę Wallace'a na prezydenta wzrastającej nieustannie liczby ludności, dukcji przemysłowej do 150 proc. i pro
Stanów Zjednoczonych.
z jednoczesnym zastojem przemysłu. W , dukcji rolniczej do" 120 proc. poziomu
Korespondent
agencji
„U nited krajach tych
panuje przekonanie, że : przedwojennego, ze specjalnym naciskiem
Press“ donosi z San. Francisco, że powstrzymanie upadku
gospodarczego na rozwój przemysłu energetycznego,
związek m arynarzy należący do CIO jest zbyt dużym zadaniem dla inicjały-1ciężkiego przemysłu i mechanizacji roi
PARYŻ, 30.7. (Obsł. wł.). — Przemó
poparł ruch Wallace'a i w ezwał swych wy prywatnej. Druga wojna światowa nictwa.
wienie wygłoszone w niedzielę w Ren
członków do w a lk i o odrodzenie p a rtii Doczyniła na tych obszarach wiele znisz. 3.:^,-,; pian gospodarczy Bułgarii się nes przez generała de Gaulle, piętnu
demokratycznej. W D e tro it na konie czen i chcąc ocenić P-0tiy gospodarcze j „ a jeszcze dalej. Produkcja przemysł© jące działalność partii komunistycznej
re n cji związków zawodowych CIO re należy wziąć ten aspekt pod uwagę. Cno wa ma Z06j a£ zwiększona o dwie trze., zajmuje dziś jeszcze łamy dzienników
prezentujących 350 tysięcy członków ciąż różnią się one co do szczegółów, cie, a produkcja rolnicza o jedną trz e c i paryskich. Organ centralny partii ko
jednomyślnie postanowiono przepro a nawet co do koncepcji, to wszystkie poziomu przedwojennego. Należ
„Humanité“ zamieszcza
'ależy jed _ munistycznej
wadzić kandydaturę Wallace'a na pre one są w pierwszym rzędzie pianami n«k przy tym przypomnieć, że Bułgaria dziś w formie proklamacji odpowiedź
odbudowy, a dopiero na drugim miejscu wyszła z wojny ze zwiększoną zdolnoś „panu generałowi de Gaulle".
zydenta Stanów Zjednoczonych.
Organ partii Thoreza apeluje do
cią produkcyjną.
Wszystkie te plany mają zostać w y  wszystkich aktywistów partii, ażeby
konane przy pomocy inwestycji na sze rozlepiali te afisze „w fabrykach, biu
roką skalę i przy pomocy zwiększonej rach, warsztatach i na wsi".
„Pan generał de Gaulle — czytamy—
wydajności pracy.
stanął na czele nowej krucjaty, prze
Czy p’any te zostaną wykonane?
Czechosłowacki płan, który rozpoczął ciwko wielkiej partii klasy robotniczej,
się w miesiącu styczniu został nawet przeciwko partii narodu, której 75.000
meco przewyższony, ale sytuacja w Cze ! członków przelało swą krew po to, by
chosłowacji fest raczej wyjątkowa. Jest
* ' : żyła Francja
zaawa ns©.. ! Generał de Gaulle nie zadowolił się
Z okazji wydobycia pierwszych 100 milionów, ton węgla od czasu przejęcia ona hardziej nj-ż jej sąsledzi zaaw:
w rozwoju przemysłowym i pod.. zaatakowaniem francuskiej partii kokopa'ń przez administrację .polską, wiceminister przemysłu i handlu Eugeniusz
Szyr wystosował następującą depeszę do Centralnego Zarządu Przemysłu Wę^ czas wojny mało została zniszczona. * munłstycznej ale zaatakował też wielglowego:
„Z okazji Waszego Jubileuszu Produkcyjnego, w chwil*, kiedy radośnie
chodzicie osiągnięcia f-tfwszych 100 milionów ton wydobyck węglowego dla
odrodzonej t olski demokratycznej, w mrernu nieobecnego ministra Minca
i w Imieniu własnym, składam wszystkim górnikom, technikom
i
inżynierom
I dyrekcjom przemysłu węgłowego serdeczne gratulacje l gorące podziękowa.
nie za Waszą pełną poświęcenia pracę.
Wyrażam zarazem głębokie przeświadczenie, że pierwsze 100 miMonow ton
węg'a, to początek dalszych setek milionów ton, którymi wytyczacie drogę do
pomyślnej przyszłości górników ł górnictwa polskiego, do dobrobytu całego NaNOWY JORK, 30.7 (PAP). W kulua położy kresu wojnie domowej w Gre
rach Rady Bezpieczeństwa omawia cji ani wywoływaniu przez Grecję In
Niech żvie Górnik Polski Odrodzonej : Jego praca dla dobra Narodu!“
no projekt, który delegacja radziec cydentów granicznych.
1
(—) EUGENIUSZ SZYR wiceminister
Przedstawiciel Jugosławii
oświad
ka ma złożyć na następnym posiedze
czył, że uchwalenie proponowanej Ko
niu Rady Bezpieczeństwa.
Projekt rezolucji radzieckiej, potę misji Śledczej jest sprzeczne z Kar
pia rząd grecki, jako głównego spraw tą ONZ i ogranicza suwerenność po
cę niepokojów bałkańskich i wzywa szczególnych państw, oraz że rezolu
członków ONZ do wycofania obcych cja nie wiele pomoże normalizacji
wojsk z Grecji oraz zaleca przekaza stosunków na Bałkanach, a zwłaszcza
W zw iązku z rozpoczynającą się w gaci Związków b. W ięźniów P olitycz nie ONZ sprawy dostarczenia pomocy w Grecji.
Przedstawiciel Albanii poparł sta
d niu 31 bm. w Warszawie sesją K o  nych poszczególnych k ra jó w : p. Du gospodarczej dla Grecji.
Na krótko przed głosowaniem w nowisko Bułgarii i Jugosławii. Pod
m ite tu Wykonawczego i R ady Między bina (USRR), płk. L a v ry (Belgia) —
Bezpieczeństwa
przedstawi kreślić należy, że sami korespondenci
narodowej Federacji b. W ięźniów zajm ujący równocześnie stanowisko Radzie
sekretarza
generalnego ciele 4 zainteresowanych krajów, zło amerykańscy w Grecji zadali kłam
politycznych (FIAPP) p rz y b y li
do zastępcy
F IA P P ,
p.
Seochia
(Wiochy), p. żyli kolejno o-świadczenia. Przedsta głośnej ostatnio sprawie udziału tzw.
Warseawy PP-: Maurice Lampe
przewodniczący
F IA P P
(Francja), Lu ka Chisinevschi (Rumunia), d r wiciel Bułgarii oświadczył, że na gra brygady międzynarodowej w walkach
Grecji. Korespondent
trzej wiceprzewodniczący — Puchłow M itch e f (Bułgaria), p. Rusynof (B uł nicy północnej Grecji nie wydarzyło w północnej
się nic takiego co by usprawiedliwia agencji United Press w Grecji M il
(ZSRR), Razola (Hiszpania R epubli garia), p. Christiansen (Dania).
W dniu 31 bm. spodziewane jest ło twierdzenie o zagrożeniu pokoju i ler, określił doniesienia o brygadzie
kańska) i d r Neuman (Czechosłowaprzybycie delegacji z Jugosławii, H o stwierdził, że powołanie proponowanej międzynarodowej w Grecji, jako fał
cja)
przez Stany Zjednoczone komisji, nie szerstwa.
Ponadto p rz y b y li następujący dele la n d ii, N orw egii i A lb a n ii,

Zw. Zawodowe CIO

pnpiera a kadydaturę 4a!ace'a

nego, M,Nowoje Wiremia" cytuje fakty,
z których wynika, że instruktorzy angle!
scy i amerykańscy przygotowali Holen
drów do walki z Indonezyjczykami.
Następnie pismo zaz-nacza, że cały na
ród indonezyjski stanął w obronie swo
jej ojczyzny. Indonezyjczyków popiera,
ją demokraci holenderscy oraz demokra
tyczna opinia świata.
W związku z sytuacją w Indonezji
„Nowoje Wremia“ przypomina wniosek
Manuilskiego, przedstawiony na pierw,
szej sesji Generalnego Zgromadzenia
ONZ. Wniosek ten wzywał ONZ do zba
dania sytuacji w Indonezji. Wniosek zo
stał jednak odrzucony przez państwa
kolonialne.
PARYŻ, 307. (PAP). - Z Hagi don©
szą, że holenderscy robotnicy
fabryk
tekstylnych postanowili przerwać pro dukcję wyrobów włókienniczych dla ar
m ii holenderskiej na znak protestu prze
ciwko walkom w Indonezji.
„Roterdamshe Cuurant", pismo holen
derskicb kól gospodarczych stwierdza,
że kroki powzięte przez rząd holender,
ski w Indonezji zostały .poprzednio u .
zgodnione i zaaprobawane przez Stany
Zjednoczone i Wielką Brytanię.
MOSKWA, 30.7. (PAP). Dziennik
„T rud“ zamieszcza artykuł o sytuacji
w Indonezji, w którym stwierdza, że re
publika indonezyjska drugą rocznicę
swego powstania obchodzi w ogniu
walk o niepodległość.
Reakcja Całego świata, od dawna przy
gotowywala się do rozprawienia się z
republiką indonezyjską w celu ustano
wienia tam panowania plantatorów ho ienderskich i supremacji angio • amery
kańskiej. W -tej narzuconej wojnie 'ud
Indonezji broni nie tylko swojego is i .
nienia, lecz i -reform demokratycznych,
które są w trakcie realizacji.
Indonezja osiągnęła godne uwagi suk
cesy polityczne i gospodarcze. Polityka
agrarna przyniosła w ciągu 2 lat znacz
ne rezultaty. Podczas gdy inne kraje po
łudniowo - wschodniej A zji przeżyw aj
poważny kryzys żywnościowy, sytuacja
gospodarcza na Jawie i Sumatrze stale
isię poprawiała, a przemysł się rozwi jał.
Według doniesień prasy zagranicznej,
armia republikańska .po połączeniu się z
oddziałami partyzanckimi, liczy obecnie
140 tysięcy żołnierzy. Pomimo trudno
ści wyekwipowanie tej armii staje się
coraz bardziej nowoczesne.
NA JAKIE CELE
ZUŻYWA HOLANDIA POŻYCZKI?
WASZYNGTON, 30,7 (P A P ). W naj
bliższych dniach oczekuje się ogłoszenia,
że Międzynarodowy Bank Odbudowy
przyznał Holandii pożyczkę w wysoko
ści od 150 do 200 milionów dolarów. Jest
to druga pożyczka udzielana przez Bank
Międzynarodowy Odbudowy. Dotychczas
pożyczkę otrzymała Francja. Holandia
_w_ ciągu ostatnich dwóch lat otrzymała
już trzy pożyczki od Banku Eksportowo
Importowego, w ogólnej wysokości 300
milionów dolarów.

KRONIKA

P O L IT /G Z IM A
PRZYJĘCIA W MSZ
Minister pełnomocny Józef Olszewski
przyjął w -dniu 29 bm. charge d'affaires
Jugosławii p. Joza Zemijak, zaś w dniu
30 bm. posia nadzwyczajnego i ministra
pełnomocnego Bułgarii p dra Pavel Tagaroff oraz charge d'affaires Francji p.
Etienne Jalenn-giues.

P rz y ję c ie
w ambasadzie RP
w Moskwie
W zw iązku z pobytem w Moskwie
polskiej delegacji handlowej ambasa
dor R.P. M arian Daszkowski w ydal
obiad w salonach ambasady.
Ze strony radzieckiej na ©biedzie
obecni b y li: w icem inister spraw za
granicznych M a lik, w icem inister han
d lu zagranicznego — Semiczasnow,
szef czwartego w ydziału europejskie
go w M inisterstw ie Spraw Zagranicz
nych — Aleksandrów, członkowie M i
nisterstw a H andlu Zagranicznego i in
ni.
W czasie obiadu, na k tó ry m pano
w ała niezwykle serdeczna atmosfera,
wzniesiono szereg toastów na cześć
przyjaźni polsko-radzieckiej.

Zakończenie obrad
Federacji Kobieł
Pracujących Zawodowo
PA-RY2, 307. (PAP). .— W Paryżu
zakończyły się obrady. Międzynarodowe
go Kongresu Federacji Kobiet Pracują
cych Zawodowo, w którym wzięły u .
dział przedstawicielki 15 państw. Polska
była reprezentowana przez delegację, w
skład której wchodziły red. Jadwiga
Krawczyńska, artystka - rzeźbiarka Lud
miła Nitschowa i inne.

Polscy górnicy z Francji
wracają do kraju
Do Dziedze przybył© dnia 29 bm. 320
górników z rej. Nogent (Francja). Będą
oni zatrudnieni w kopalniach śląsko dąbrowskich.

M eksyk
weźmie udział

w Tagach Gdaisk'ch
M EKSYK,
30.7
(PAP) M inister
spraw
zagranicznych
M eksyku —
Bodet, zaw iadom ił posła R.P. D rohojewskiego, że M eksyk
weźmie
udział w tegorocznych Targach Gdań
skich.

Iskra z papierosa
przyczyną eksplozji
w Brest

PAR YŻ, 30.7 (PAP) Prasa donosi,
że prawdopodobną przyczyną tragicz
nej eksplozji w Brest b y ł ogień z
papierosa.
aJk wiadomo, w w y n ik u eksplozji
21 osób straciło życie, a ilość rannych
dochodzi do 500. Szkody wynoszą
przeszło 8 m ilionów dolarów.

De Gaulle idzie w ślady Lavóla
Odpowiedź Francuskiej Partii Komunistycznej
na ostatnią mowę faszystowskiego generała

G r a t u l a c j e

górnikom polskim

z okazji wydobycia JO mil. ton węgla

Noresp. ta ile d Press siwierdz«;

Doniesienia o bryg. międzynarodowej są fałszem
Rząd grecki sprawcą niepokojów na Bałkanach

Przyjazd delegatów zagranicznych

na Sesję Federacji b. Więźniów Politycznych

kiego sojusznika Francji — Związek
Radziecki.
Generał de Gaulle tak samo jak La
val, który był pierwszym sygnatariu
szem traktatu francusko - radzieckie
go, wypiera się swego podpisu na po
dobnym akcie. Uważa on ten doku
ment za świstek papieru 1 popisuje się
swymi reakcyjnymi nastrojami. Postę
pując w ten sposób generał de Gaulle
prowadzi politykę izolowania naszego
kraju".
Zarzuty stawiane de Gaulle'owi da
dzą się zreasumować w następujący
sposób:
1) Podczas „ciężkiej walki w okre
sie okupacji niemieckiej gen. de Gaul
le nie kazał zabijać Niemców", a w
chwili kiedy „trwały jeszcze walki
w Bourget" — zarządził rozwiązanie
Francuskich Sił Wewnętrznych;
2) Chce on zająć miejsce pułkowni
ka de lą Rocque, osławionego przy
wódcy reakcyjnej organizacji „Krzy
ża Ognistego“;
3) Gen. de Gaulle wolał się zrzec
władzy, niż sprawować ją pod kon
trolą Zgromadzenia Narodowego;
4) Chce cofnąć Francję w postępie
i zlikwidować upaństwowienie oraz
—
inne zdobycze socjalne, a w zamian

za to ustalić przywileje międzynaro
dowego kapitalizmu;
5) Nie interesuje się sprawą nie
miecką i obroną bezpieczeństwa Fran
cji, jej praw do odszkodowań 1
pierwszeństwa w sprawach odbudowy;
8) Przygotowuje zamach stanu w
stylu gen. Boulangera.
„Franc Tireur“ pisze, że generał de
Gaulle tym razem zupełnie oficjalnie
wysunął swą kandydaturę na stanowi
sko przywódcy wojującego faszyzmu
francuskiego.

Sabo ażvści
i przestępcy gospodarczy
przed sądem
Przed rejonowym Sądem Wojskowym
we Wrocławiu toczy się od kilku dni
proces przeciwko 4 dyrektorom Państwo
wych Wytwórni Urządzeń Teletechnicz
nych, oskarżonych o uprawianie sabota
żu i szkodnictwa gospodarczego.
Na ławie podsądnych zasiedli: naczel
ny dyr. wytwórni ¡nż. Kazimierz Ferenc,
inż. Grzegorz Kerniłowski, technolog i
kierownik produkcji Tadeusz Rutkowski
oraz dyrektor administracyjny Tadeusz
Jakubowski.

Francja, USA i ZSRR
przyjęły zaproszenie brytyjskie
na konferencię w Londynie
LO N D Y N , 30.7 (PAP). — Agencja
Reutera donosi,
że rząd Stanów
Zjednoczonych i rząd francuski przy
jęły zaproszenie rządu brytyjskiego
co do odbycia w dniu 1 październi
ka br. konferencji zastępców mini
strów spraw zagranicznych w Lon
dynie. Jak wiadomo, Związek Ra
dziecki również zgodził się na pro
pozycję brytyjską.
. Na konferencji moskiewskiej pasta I

nowiono, że zastępcy m in istró w spraw
zagranicznych przygotują dla Rady
M in istró w
Spraw
Zagranicznych,
któ ra zbierze się w listopadzie w
Londynie następujące trz y kwestie:
1) procedura przygotowania niemiec
kiego tra k ta tu pokojowego, 2) s tru k 
tu ra polityczna przyszłych Niemiec,
3) kompensata interesów Narodów
Zjednoczonych w Niemczech.

Sfr. 3

NA TEMAT?

KTO WYROBI WIĘCE] ODE MNIE?
pyta górnik, który osiąga ponad 270 proc. normy
Górnik
Wincenty
Pstrowski
z kopalni „Jadwiga“ w Zabrzu
ogłosił w naszej bratniej „T rybunie Robotniczej“ następujący
list otw arty do górników w Pol6ce:
_

i kę.

Porozumiał się z© sztyga
rem, by dał go samego na jedną
j zm'anę, wraz z jednym ładoI waczem. W pierwszych miesiącach doszedł do dwóch metrów
urobku dziennego, później — do
2,25 m. Jego dniówka podniosła
się wtedy do 500 zł. W lutym
br. dal ponad 3 metry na dniówkę, zarabiając około 700 zł
[dziennie.

Ja,
Pstrowski
Wincenty
przyjechałem do Polski w maju ub. r. z Belgii, gdzie pracowałem jako górnik w Mons.
Wróciłem
do Ojczyzny po
10-Ietniej tułaczce, za kawał
kiem chleba u obcych. Wró
ciłem do niej, aby przyczynić
się do jej odbudowy, po tak
strasznych zniszczeniach wo
jennych. Wiem, że ta Polska
jest nową Polską, sprawiedli
wą dla robotnika i chłopa. Że
ona jest Polską, w której go
spodarzem jest naród.
Od maja ub. r. pracuję ja 
ko rębacz na kopalni „Jadwi
ga“ w Zabrzu. W lutym br. I Pułkownik Harrison baw;t w
wykonałem normę w 240 pro- Polsce trzy dni. W wyniku tej
centach, wyrębując 72,5 me- w izyty pojawił się raport, omatra chodnika. W kwietniu wy- wiający
naszą skomplikowaną
konałem normę w 273 procen- | sytuację gospodarczą i wyciąga
tach wyrębując 85 metrów jący niesłuszne i n'ekorzvtstn©
chodnika, a w maju dałem [dla Polski wnioski. Uważny czy270 procent normy, wyrębu : telnik zwróci uwagę na niewąt
j pliwe sprzeczności, kryjące się
jąc 78 metrów chodnika.
raporcie
płk.
Harrisona,
Pracuję w chodniku o 2 w
metrach wysokości a 2,5 m [opublikowanym w naszym p:śszerokości. Wzywam do współ I mie z dnia 30 lipca br.
Osoby ze sfer rządowych miazawodnictwa towarzyszy rę
|
ly
płk. Harrisonowi powiedzieć,
baczy z Innych kopalń.
Kto
wyrobi
więcej
ode ! że:

Tow. Pstrowski wszystkie te
swe osiągnięcia tłumaczy dobrą'
współpracą ze swym ładowa
czem — tow. Stanisławem Popielarczykiem.

Tow. Pstrowski jest aktyw
nym członkiem Polskiej., Partii
Robotniczej. W okresie wyborów
pracował jako mąż zaufania
partii we wsi Czekanów (pow.
Gliwice).
W
jego
obwodzie

99 proc. wyborców głosowało
za Blokiem
Demokratycznym.
Aktywnym peperowcem — pro
pagandzistą jest również tow.
Popielarczyk,
ładowacz
tow.
Pstrowskiego.
Tyle szczegółów o inicjatorze
nowego ruchu zaczerpnęliśmy z
bratniej „Trybuny Robotniczej“ ,
N<e sądzimy, by trzeba było
podkreślać wagę jego inicjaty

wy. Świadczy ona, że w klasie
robotniczej Polski narasta peł
na świadomość nowego stosun
ku do pracy, wynikającego z
nowego położenia klasy robotni
czej w państwie i społeczeń
stwie. Robotnik pracuj© dziś d!a
siebie, dla całego narodu.
Do inicjatywy tow. Pstrow
skiego powrócimy jeszcze — i
nie jeden raz.

Wewnętrzne sprzeczności raportu płk Harrisona

Przed decyzją Banku Międzynarodowego

w s p r a w i e p o ż y c z k i dla Pol ski

mnie?
PSTROWSKI W INCENTY
rębacz kop. „Jadwiga“
w Zabrzu

Tow. Pstrowski jest
______
_
kiem w
od dziesiątek
lat.

górni
_ ^
Kiedyś

„produkcja żywności, zbiory, roz
dział i racjonowanie, jakie obecnie
zostało wprowadzone w Polsce, za
pewniają krajow i dostateczne w y
żywienie... nawet bez importowania
żywności".

Charakterystyczne św!atło rzu
na kulisy , sprawy . artykuł
wstępny
w
dzienniku
„W A 
SHINGTON POST“ z dnia 21.6.
1947 r. zatytułowany „Bank Mię
dzynarodowy a Polska“. P M ar
shall twierdził, iż, nie przyczyny
polityczne, a jedynie przyczyny
gospodarcze, wynikające, z ra
portu. Harrjsona zdecydowały o
odmówieniu nam pomocy w wy
sokości 18 milionów dolarów,
uchwalonej ,ju.ż .przez Kongres
USA. P. Marshall twierdził to
wbrew faktowi, ż© cofnięcie po
mocy nastąpiło po odmowie Pol
ski wzięcia udziału w konferen
cji paryskiej.
Tymczasem „Washington Post“
pisze po prostu:
ca

PRZYSZŁĄ W IOSNĘ".

Jak
powiązania
polityczne
kalendarzowy
Polsk' wpływają na je j możli-

Bieżący
rok
oznacza okres do 31 grudnia
1947 r. Jesteśmy zgodni z puł
kownikiem Hairrisonem, że dotej daty na pewno w Polsce zbo
ża starczy. Rzecz polega- jednak
na tym, że w wyniku nagroma
Prym at m oralny
dzenia wielu ujemnych zjawisk,
kalkulacja kupiecka?hak wymarznięde części ozl
„ 00
¡mych, powódź i posucha w b!e-

f r l MARGINESIE
CZY
_

W N r 28 „Tygodnika Powszechne- -V-i.-v-m roku niVL-»li»nHar7-nwvm
go” KS. J A N P IW O W A R C Z Y K k ry -1 zaA > m roKu mekaiendarzowym,
tyku je ostro postulat ,,realizmu p o li- *
rolniczym tj. obejmującym
tycznego” , pisząc:
okres od zbiorów 1947 r. do
„O statni krzyk mody stanowi d z iś ! zbiorów 1948 r. NIE osiągniemy
mówienie o „realizmie politycznym ” . jeszcze samowystarczalności zbo
A mówią o nim i ty m terminem, po- ¿Q^g.:
sługują się pisarze tak marksistów- ' „ ł j • , . ■ j
i
yknżoscy, ja k katoliccy, me zawsze p rz e -l
r a k t Sinienia öeilcytU ZDOZO
strzegając granic, które zakreśla mo- wego po obecnych zbiorach jest
ralność
chrześcijańska...
Realizm tak oczywisty,
iż raport płk.
polityczny tylko wtedy lędz\e zgodny Harrisona pisze o imporcie KOz nauką Kościoła, gdy przyjm ę ¿asadę JAJECZNYM
NA
PR7YS7I A
prym atu moralności prawa natury, j YVIOSNE
^
A
złoconego przez Boga w gatunko,
wej naturze ludzkiej i pozytywnego
a
co będzie pożną jesienią
prawa
boskiego,
ogłoszonego w zimą i na przednówku? O tym
Dekalogu przez Boga: A nie hę- dyplomatyczni©
czy przezo rn i
dzie z nią zgodny, gdy za naczelną r
t pika Harrisona M ILCZY
zasadę prawnego ustroju państwa bę\
K
Iid
T•
dzie uważał „ rację stanu” , więc inteN ’ejäsn© sformułowanie
ra
res państwa, narodu, klasy, p a rtii” portu płk. Harrisona a w szcze(p. art. „Państwo chrześcijańskie” ). a-ólnoś-ci nieporozumienie na tetemu, by w polityce i życiu p u b licz- 1mat b-eząc g
ka-Iendarzonyrń panowały zasady moralności WegO ' roku gospodarczego rojogói.noludzkiej, tylko że...
niczego zostało wykorzystane
Tuż obok na str. 3 tegoż numeru
„Tygodnika Powszechnego“ , P. P A - [ . .
i;
W E Ł J A S IE N IC A , w art. „W nioski I J«J po-mocy reliefowej
z lektury” , udziela wskazań następuPłk Harrison napisał, że DO
jących:
. . . ,.
31 G RUDNIA 1947 r. Polsce
„Sądzę, ze jeżeli te przykre do- .
. .
starczy
natomiast
świadczenia m e m a ją pojsc na mar- ^y^nosci
J*
ne, powinniśmy wyciągnąć wnioski PÓŹNIEJ BĘDZIE. KONIECZNY
s rzeczywistości i nauczyć się sprawy IM PO RT. Pan Marshall zrozupolityczne traktować ^ politycznie, to miajf ¿e p0|sce import Żywności
7 ię 7 Jakże? ^ P ry m a t m oralności\W
" ie będzie potrzebny
chrześcijańskiej, czy też kalkulacja ku [ 1 uznał to za wystarczającą pod
piecka, która zazwyczaj^ niewiele ma j stawę do odmówienia nam powspólnego z tą moralnościąf Sądzimy, j mocy reliefowej.
że publicyści katoliccy powinni jednak |
.
,
uzgodnić'te ważne , kwestie pomiędzy
Go s'§ kryje za decyzją p,

sobą.

S .D .' i Marshalla?

Pół tysiąca polskich dzieci z Westfalii
po wakacjach, spędzonych w kraju po
wraca do domu.
Czy dzieci te wracają do prawdziwe
go domu?
Ich właściwym domem i prawdziwą
Ojczyzną jest Polska — nasza wspólna
odrodzona 1 odnowiona Ojczyzna. Dla
polskich dzieci z Westfalii powrót do
rodziców, do domowych ognisk ozna
cza w gruncie rzeczy powrót do przy
musowego wygnania.
Westfaia od stulecia była ośrodkiem
licznej polskiej emigracji robotniczej.
Nędza wygnała tę emigrację — z Za
głębia Dąbrowskiego i Śląska przede
wszystkim po chleb na obczyznę. Nie
którzy osedlili się tam na stałe, ale wlę
zów ze starą Ojczyzną nie zrywali. Pie
lęgnowali mowę ojców i polskie zwy
czaje. Dzieci Ich urodzone i wychowa
ne na obczyźnie, mówią i myślą po po!
sku, pragną do nas wrócić.

wość
pozytywnego
rozwoju Raport Harrisona, stwierdzaświadczą słowa raportu płk. jący nasze historyczne osiągnięLata hitlerowskiej dyktatury w Niem
Harfisona:
cia w dziedzinie odbudowy go- czech były dla Polaków w Westfalii okre
„p o l a c y
o s ią g n ę l i
w s p a - spodarczej jest najlepszą odpoNIAŁE POSTĘPY W DZIEDZINIE w iedzia na wątpliwości WpłyWO'
ODRODZENIA SWEGO PRZEMY\
F
. ...

sem męczeństwa. Hitlerowcy zabronili
Polakom uważać się za część naszego
SŁTJ ..
wego dziennika amerykańskiego. narodu i brutalnie germanizowali polskie
Nasze sojusze polityczne I
18 milionów pomocy rebefo- dzieci.
Polacy westfalscy zachowali jednak
ukła.dy gospodarcze ze Zwiąż- , weJ odmówiono nam, bo ocekiem Radzieckim, Czechosłowa- j n!ono naszą sytuację gospodar- polską mowę i polske serca. Obecnie
cją, Jugosławią i innymi kra ja- cz3 Jako dobrą. Do otrzymania pragną on* powrócić na stale do Polski.
„u, <
■;<> MiF7V)t/viri
f pożyczki
nożyczki w Banku M'edzvnaroMiędzynaro- Wiedzą bowiem, źe czeka ich tutaj dom
mi okazały
się
NIEZW YKLE
dowym
(pierwsza
transza
tej po i praca, że Polska z mlością przygar
POZYTYW NE dla odbudowy go
spodarki polskiej i dla odbudo życzki wynosić ma 130 milio nę wszystkie swoje dzieci, powracają
nów * dolarów) potrzebna jest ce z wygnania i obczyzny. Wiedzą, że
wy gospodarki
europejskiej.
pewność
produktywnego jej zu dzisiejsza Polska Ludowa dba o tych
Właśnie te układy są jedną z
gwarancji, że udzielone Polsce życia, którą STW IERDZIŁ ra wszystkich, których nędza gnała na po
niewierkę.
pożyczki zostaną produktywnie port p. Harrisona.

Logicznie więc rzecz biorąc
Ale Polacy westfalscy, niestety, NIE
zużyte, a nie zmarnowane w re
kordowym czasie, jak to się i wierząc słowom p. Marshalla, MOGĄ wrócić do Polski. Władze oku
słało w Grecji, czy nawet w że w sprawach -pożyczek i po pacyjne stref zachodnich nie chcą Ich
kierownictwo Banku nie mo Wielkiej Brytanii.
mocy względy polityczne nie uznać za Polaków f traktują ich na

Członkowi© misji amerykańże pozwolić sobie na zignorowanie
pracował na kopalni- „M orti- i skiej „zgadzają się z tynv twierwpływu, jaki mają powiązania po
lityczne Polski na jej zdolność pro
mer“ w Zagórzu, a na kilka lat ^ m a m i
nie
wymienionych
duktywnego zużycia pożyczki oraz
przed wojną wyemigrował do I imi^enni’© osob,
na jej opinie Jako dłużnika (i na
Belgii. Tam przez 10 lat praco" więc wydawało by się, że
ilość zaufania, jakie budzi)“.
wał w kopalniach w okręgu gór p ? przyszłych zbiorów — zda, Powiązania polityczne Polski1
niczym Mons. W okresie oku-1 nie*£ P & -. Harrisona — Polska
tj. sojusze, jakie zawarła ona z
pacji niemieckiej tow. Pstrow jw yzyw i się bez importu zbo-z. krajami zagranicznymi stanowią
Na
innym
miejscu
raport
jednak
ski przyłączył się do ruchu opo
sprawę własną Polski i tych kra
ru, po wyzwoleniu Belgii nale | twierdzi dosłownie:
jów i nie mogą być rozstrząsane
„Misja otrzymała od rządu pol
żał do Komunistycznej Partii
ani
przez Bank, ani przez rząd
skiego
wyczerpujące
dane
staty
Belgii i do Związku Patriotów
styczne l inne rzeczowe informacje, jakiegokolwiek innego państwa
Polskich. W maju 1944 r. wró
które szczegółowo rozpatrzyła. Na w świecie. Polska Ludowa usu
ich podstawie oraz na podstawie nęła
cił do kraju.
wpływy obcego kapitału
wiadomości
uzyskanych z obser
W Zabrzu, na odzyskanym
życia gospodarczego i bronić
wacji na miejscu, staje się jasne,
Śląsku Opolskim tow. Pstrowski
go
że minimum żywności, potrzebnej będzie swej suwerenności
dla zaspokojenia potrzeb ludności spodarczej i politycznej, jak źre
stanął do pracy na kopalń „Jad
polskiej, W CIĄG U BIEŻĄCEGO nicy oka. IM PRĘDZEJ ZOSTA
wiga“ . Na tej samej kopalni
ROKU KALENDARZOW EGO, mo
NIE TO ZR O ZU M IA N E , T Y M
pracuje jego starszy syn, mają
le być otrzymane w kraju. Dopóki
cy lat 21. Jest ślusarzem w warsz
ostateczne
w yniki
tegorocznych PRĘDZEJ ZOSTANĄ U S U N IĘ 
PEWNE N IEPO R O ZU M IE
tatach kopalni. Młodszy syn —
żniw nie będą obliczone, nie można TE
określić wysokości IM PO R TU , JA NIA Z ŻYCIA M IĘ D ZY N A R O 
pojechał do szkoły przemysło
KI
B ĘD ZIE
K O N IE C ZN Y
NA
wej do Wałbrzycha.
DOWEGO.

Tow. Pstrowski z początku
zarabiał mało — 77 zł na dniów

Dzieci polskie z Westfalii

Międzynarodowy Bank Odbu
dowy w Waszyngtonie powołany
jest do udzielania pożyczek kra
jom, które na tyle posunęły się
na drodze odbudowy gospodar
czej, że dają rękojmię zarówno
produktywnego zużyć’a póżyczki, jak i jej spłaty.
W Polsce niedawno* bawiła
misja Banku. Niedługo* na pod
staw© jej opinii kierownictwo
Banku w Waszyngtonie przyj
mie decyzję w sprawie udziele
nia Polsce pożyczki. Ni© może
my mieć lepszego dokumentu,
uzasadniającego nasze prawą do
pożyczki, niż raport Harrisona.
„Washington Post“ pisze we
wspomnianym artykule:
„Bankier, który by przekazał fun
dusze pożyczkobiorcy bez uprzed
niego upewnienia się, że zostaną
one użyte produktywnie i bez ra
cjonalnej podstawy do oczekiwania
spłaty, byłby niewart swoich od
setek“.

mogą grać roli, możemy być
jjewni, iż pożyczkę Banku otrzy
mamy. Zrealizują się wówczas
słowa „Washington Post“ :
„... POŻYCZKA DLA POLSKĘ
przeznaczona m. In. dla rozszerze
nia jej produkcji węgla i wzmoże
nia eksportu tego węgla, BYŁABY
WIELKĄ POMOCĄ NIE TYLKO
DLA KRAJU POŻYCZKOBIORCY,
ALE I DLA EUROPY ZACHOD
NIEJ".

równi z Niemcami, podczas gdy Niem
cy z kolei prześladują Ich jako Polaków.
Upór władz anglosaskich tłumaczy się
po prostu tym, że Polacy westfalscy
są doskonałymi górnikami.

Ale polityka ta nie ma nic wspólnego
ze sprawiedliwością i demokracją. Nie
po to lu£jkość walczyła z faszyzmem I
nie po tokrwawiła Polska w ostatniej
wojnie, aby jej dzieciom odmawiano elementamego prawa uważania siebie za
Polska ze spokojem oczekuje Polaków i prawa powrotu do Ojczyzny.
na decyzję Banku Międzynaro
Odprowadzamy polskie dzieci do West
dowego w Waszyngtonie. Spo fa-lii z uczuciem żalu i smutku. Wierzy
łeczeństwo polski© chce wierzyć my jednak, że przyjdzie czas k'edy poi
słowom p. Marshalla o wyelim i scy górnicy z Westfalii oraz ich dzieci
nowaniu
momentów
politycz wrócą do Polski.

nych z© spraw gospodarczych.
Społeczeństwo polskie chce wie
rzyć, że nieporozumienia, zwią
zane z niejasnym i sprzecznym
raportem płk. Harrisona i na
stępną decyzją p. Marshalla
w sprawie reliefu, wyjaśnią się
i rozwieją.
Art.

„Chłopska Droga“
TYGODNIK PPR DLA WSI

LIST Z AMERYKI

Zwycięstwo górników
NOWY JORK, w lipcu

NASZ SPECJALNY KORESPONDENT

Sprawy górnictwa amerykańskiego —
konkretnie sprawy ruchu zawodowego
górników w USA zajęły ostatnio czo.
Iowę miejsce w prasie amerykańskiej.
PISZE Z NO W EG O JORKU
Kolumny największych gazet zapełnione
są artykułam i' o umowie zbiorowej mię wawcze. Zapas węgla w kraju wystar
„Rząd nas zwolnił % pracy, jesteśmy adzy górnikami a właścicielami kopalń. czał na 31 dni.
kurat wolni, oglądamy się za zajęciem.
Tym razem górnicy odnieśli bezsporne
Było obecnie m niej. węgla w składach Proponowałem właścicielom kapiń, aby
zwycięstwo. Tym większe jest jego zna aniżeli w listopadzie, kiedy przerwano
na nasze miejsce sprowadzili 400 tys.
czertie, że miaio ono miejsęe w okresie, strajk. Niektóre stalownie posiadały za Displaced Persons z obozów. Jakoś nie
kiedy ciężkie chmury zawisły nad zawo pas węgla wystarczający tylko na dwa bardzo im to smakuje“ .
dowym ruchem, kiedy ogłoszone zosta tygodnie. Koleje miały węgla na 25 dni.
ło prawo Tafta^., Hartley ‘a, kiedy wlaś. Obliczano, że o ile strajk wybuchnie, to
Kapitulacja baronów
ciciele kopalń długo przygotowywali się powyżej 2 mil. robotników zostałoby po
węglowych
do batalii i chcieli wszelkimi środkami zbawionych pracy w innych gałęziach
pokonać wielki i zdyscyplinowany zwią przemysłu. Jest to zrozumiale, skoro
Po długich naradach właściciele ko
zek górnków (UMW — United
Minę węgiel zaopatruje w energię połowę a, palń ulegli. Przyjęli warunki
związku
Workers).
górników.
merykańskiego przemysłu.
1 lipca ustal zarząd państwowy nad
Na mocy nowej umowy górnicy uzy
kopalniam:. Dnia. tęgo - kopalnie wróciły
Narady w hotelu Carlton skali poważną podwyżkę. Dzienna pła.
pod zarząd icih właścicieli. .Nad krajem
W hotelu Carlton w Waszyngtonie ca górnika za 8-godzinny dzień praw
zawisia wielka ' niewiadoma. Zastanawia odbywały się częste i otoczone mgłą ta cy będzie o 10 proc. wyższa niż poprzed
no się nad tym, czy górnicy przystąpią jemnicy konferencje. Górnicy trwali ni zarobek za 9-godz:nny dzień pracy.
do pracy po TO-dnjowych
wakacjach, uparcie przy swych warunkach. Przed
Z nowej umowy usunięto wszystkie
kończących się 10 lipca, czy zostanie za stawiciele przemysłu miękli coraz bar. przepisy o niestrajkowaniu oraz kary za
warta nowa umowa i na jakich waran „ dziej. A twardzi byli to kontrahenci, „nieprawne wstrzymanie pracy“ . Fede _
kach, czy też 400 tys. członków związ skoro jednym z nich był Beniamin Fai.r- ra!ne prawo o bezpieczeństwie pracy w
ku górników powróci do swojego słyń less, prezydent
United States Steel kopalniach zastępuje wszystkie prawa
nego „no contract, n*> work“ (nie ma u„ Gorp. j syn, potentata węglowego, dru stanowe, przy czym nadzór nad wykona
mowy, nie mą pracy). .
gim zaś — George Humpbrey, przewo. niem tego prawa spoczywa w ręku gór
Zapowiedź strajku górników nastąpi dniszą Pittsburg Coasolidation Coal Co. ników.
ła wcześniej. Natychmiast po ogłoszę Tym razem nie można, było przedsta
Niezmiernie ważnym jest przepis za _
niu bilu Tafta „ Hart!ey‘a górnicy — od wicieli górników zastraszyć ewentualną warty w umowie, na mocy którego gór
Beusylyanii aż pó Alabamę ’— rzucili ingerencją 6ądu. Związek górników u . ńicy będą pracowali „jak długo będą
pracę pod hasłem: „Jeśli senatorowie ważal, że górnicy z nikim nie są związa mieli chęć i zdolność“ . Przepis ten prze
chcą ( węgła, niech go sobie sami wydo ni, nie mają żadnej umowy, kopalnie kreślą zasady wprowadzone przez bil
bywają".
wróciły do prywatnych właścicieli i gór Tafta - Hart!ey‘a i oznacza wielką i zanicy mogą zaofiarować 6wą pracę lub sadniczą zdobycz nie tytko dla górników,
Wysiłki rządu
nie, że jest to zależne tylko i wyłącznie ale dla całej klasy robotniczej.
Ze strony rządu były. czynione, gwal od ich woli. Uważał, że w tym wypad,
Urnowa uznaje związek górników }a
towne wysiłki, aby nie doszło do straj ku' odmowa pracy nie oznacza strajku. ko wyłącznego kontrahenta, występują
ku. Minister pracy Lewis Schwellenbach W wywiadzie z dziennikarzami jeden z cego w imieniu górników
Umowa ta
zwoływał stał« konferencje porozumie. I pnzedstawtóeH górników oświadczył: I jest zawarta na rok, tj. do dnia 30.6.1948

J /1 /W

C O R S A I

w USA
r. i może być wypowiedziana przez gór
ników w terminie 30,dm*owym.
Korzystając z okazji podpisania umo
wy, przedstawiciele górników zaatakowa
li ustawę Tafta - Hart!ey‘a, uważając ją
za wielki wstyd, który można zmazać ty!„
ko przez jej edwotanie.
Wielkie zwycięstwo górników wywo
łało falę oburzenia w świecie potentatów
finansowych. Twierdzą oni, że podwyż
ka plac górników będzie mlaia wpływ na
zwyżkę cen w kraju, grożą nieoczekiwa
nymi konsekwencjami, szantażują jak
mogą. Według obliczeń właścicieli k o 
palń nowy kontrakt oznacza wzrost
kosztów produkcji tony węgla o 1 do,,
czyli, na przestrzeni roku oblicza się
wzrost kosztów produkcji węgla o 50Ó
mil- doi. Właściciele stalowni próbują
również uskarżać się j przygotowują so
bie furtkę do zmiany cen. Według ich
obliczeń stalownia zużywa 1,3 tony wę
gla dla produkcji 1 tony stali.

Wielkie znaczenie
zwyc ęstwa górników
Zwycięstwo górników ma specjalne
znaczene w okresie obecnym. Reakcja
amerykańska była pewna, że nic je j nie
stoi na przeszkodzie w likwidacji praw
kiasy^ robotniczej. Uważała, ona, że
dzięki mocnym uderzeniom w ruch za,
wodowy. dzięki antyrobotniczym usta
wom, uda się' bezkarnie przeprowadzić
postulaty NAM (Związek Przemysłów,
eów) i .sprawować bezapelacyjną dykta,
'urę na -rynku pracy.
Zwycięstwo górników jest pierwszym
mocnym ciose-m wymierzonym «w reak
cję amerykańską. Za nim nastąpią inne,
niemniej ostre i bezwzględne uderzenia.
Wielomilionowa bowiem armia zorgarń.
zowanych
robotników amerykańskich
jest zdecydowana do energicznej i beg>
kompromisowej obrony swych praw. '
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BRYGADA ODBUDOWY WARSZAWY
POGODA

w yg ra ła w a lk ę z g ru za m i

Prognoza na dzień 31
lipca br.
Przed godziną 9 zaczyna się ruch.
...Nie wystarczą frazesy o odbudowie siowi Tadeuszowi — piękny zegarek
Zachmurzenie zmienne
Przyjeżdżają goście. Dziś odbywa 6ię
z możliwością przelot zakończenie pierwszego trzymiesięczne i ukochaniu Ojczyzny... dokumentować szwajcarski — nagrodę gen. Spycha! to trzeba czynem.» podkreśliliśmy to w skiego, Lasota Tadeusz utrzymuje świe
nych opadów zwłaszcza
go Turnusu Brygady Odbudowy Warsza walce zbrojnej * okupantem, wyrazem cący nowy rower — nagroda m jr. Kas na północy i wschodzie
wy. Trzy miesiące minęło od dnia, gdy tego byt po wyzwoleniu zorganizowany przaka. Komplet ubraniowy dostaje koi.
kraju a a większymi roz
pogodzeniami na południowym zacho pierwsza setka ochotników wkroczyła przez nas Batalion im. Janka Krasickie Dumka Jan. Otrzymują nagrody i inni.
Uroczystość dobiega końca. Odbywa
dzie. Temperatura w ciągu dnia od 20 zbrojna w łopaty j kilofy na ruiny i za go...
Odbywa 6ię wręczenie - nagród. Spra . się część artystyczna z udziałem zespo
st. na Wybrzeżu do 28 st. na południu częła znojny bój o odbudowę stolicy.
Praca ta stworzyła więź międ-zy tymi cowane ręce młodych chłopców mocno łu i orkiestry Brygady. Potem doskona
kraju.
Jędrkami i Antkami z dalekiej mało przyciskają otrzymane od ZWM książ ly obiad. Ostatnia niedziela w Warsza
PRAWDA O POWSTANIU
rolnej wsi krakowskiej czy lubelskiej, a ki.
wie. Przepustka i wychodne. Radosne
WARSZAWSKIM
Potem
dalsze
nagrody.
Dowódca
Bry
nowej
pracy ana
nowym od
■
-------- ---------& • —— J '
—
“
- —V I»
J
woczekiwanie
* r t,n - i.n n * u n v
v j
a
Komitet Stołeczny Stronnictwa De żyjącymi w ciężkich warunkach w znisz
czonej
stolicy
warszawiakami,
których
gady m jr Kasprzak wiręcza kol. Pięko- cinku, ale dla tej samej sprawy
mokratycznego urządza dziś o godz. 16
oczy
raduje
każda
nowo
położona
cegła,
w sali Miejskiej Rady Narodowej odczyt
każde rusztowanie, każdy kilof i łopata
pt.: „Prawda o Powstaniu Warszawprzy pracy na gruzach.
•kim “ . Przemawiać będą minister Wł.
oP trzech miesiącach pracy ochotnicy
Lechowicz, dyr. Z. Ziółek i mgr St. Nie
Brygady jadą do szkól przemysłowych.
natowski.
Dowiedli swoją pracą Warszawie, że bę
KURS SIÓSTR POGOTOWIA
dą z nich dobrzy majstrowie, technicy,
SANITARNEGO
wykwalifikowani robotnicy.
Pogotowie Ratunkowe codziennie no kilku tysięcy. Nie jest to dostatecznym
Polski Czerwony Krzyż, Okręg War
Dziś odbywa się uroczyste zakończe tuje wciąż wyższą liczbę
wypadków sposobem dła radykalnej zmiany 6ytu szawski przyjmuje kandydatki na Kurs
nie,
wręczenie
nagród
i
odizoak.
Na
uro
Sióstr Pogotowia Sanitarnego P. C. Ksamochodowych. W porównaniu z m. lip acji.
czystości znajduje się przewodniczący
Wykłady rozpoczynają się 15 września
Wydaje nam się, że tocząca się w ca
ZG ZWM kol. Aleksander Kowalski, se cem jest ich o 10 więcej, przy czym ty l
1947 r. Słuchaczki poza wykładami od
kretarz generalny kol. Majewski, człon ko w ostatnim tygodniu 5 ofiar było lej prasie dyskusja, uwzględniająca te
będą praktykę szpitalną. Kurs trwa łącz
dwa momenty: kontroli i kary — za ko wie ZG ZWM, organizacji która naj. śmiertelnych.
nie z praktyką szpitalną 6 miesięcy.
większy wkład ofiarowała NROW przy
Niewątpliwie wódka odgrywa tu waż pomniała o najważniejszym czynniku, to
Warurtki przyjęcia: ukończona przynaj tworzeniu Brygady. '
ną rolę. Wprawdzie milicja od czasu do jest o wychowaniu kierowców na dro
mniej szkolą powszechna, wiek 18 — 35,
dze organizacyjnej i społecznej, Powi O dziewiątej serdecznie witany przy
obywatelstwo polskie, nienaganna prze bywa generat Spychalski — przewodni czasu zatrzymuje nietrzeźwych szofe - nien tu zabrać głos Związek Zawodo
rów, ale zdarza się to niestety przeważ
szłość.
czący NROW. General wita uczestni - nie nie przed, ale po katastrofie. Dla sy wy, partie polityczne, koła młodzieży,
Podania należy skła
ków obozu i gromkie „Czołem, Obywa stematycznego czuwania nad tą dziedzl te wszystkie organizacje, gdzie grupu
dać w Wydziale Sanitar
. tGu Generale“ pada w odpowiedzi. Gene na należało by ustanowić lotne kontrole ją się kierowcy. One to powinny rozpo
nym Okręgu Warszaw
j rai przemawia. Mów.j o wkładzie boha zajmujące się poszczególnymi przejeż cząć szeroko zakrojoną akcję uświada
skiego PCK, ul. Piusa XI
terskiej młodzieży polskiej w watkę o dżającymi pojazdami. Ponadto dla zba - miającą o zbrodniczej
lekkomyślności,
— 24/26, II piętro, w go
wyzwolenie, a potem w walkę o cdbu - dania stopnia zamroczenia należałoby, uru jaką jest bezcelowe narażenie życia łudź
m
dżinach od 11 — 14 do
dowę kraju.
cbotnić specjalną stację, która przy po kiego.
dnia 5 września 1947 r.
Po przemówieniu generał dekoruje mocy analizy krw; wykrywa z całą do
Obok sankcji stosowanych przez mili
najbardziej zasłużonych
przy
pracy kładnością ilość wypitych
kieliszków. cję czy sądy winny być stosowane san
członków Brygady Brązowymi Odznaka Okoliczność ta jest ważna nietylko dla
keje organizacyjne — aż do usuwania z
mi .Odbudowy Warszawy.
wymiaru sankcji karnych, ale i dla u- szeregów robotniczych.
Następuje defilada... gra
crk»es)tfa «talenia. stopnia odpowiedzialności.
Brygady. To starzy weterani Batalionu
Niewątpliwie na tej płaszczyźnie uzy
Podkreślić należy, że zarówno lotne skać można trwalsze i głębsze wyniki,
Historia kartki meldunkowej imienia Janka Krasickiego, który już kontrole
jak i stacja badawcza były już niż na drodze wyłącznej kar i przeoi.
10 miesięcy odgruzowuje Warszawę.
A wydało by się takie proste. Wziąć Grają marsza — oddziały maszerują.
dawno projektowane przez Zarząd Miej sów.
blankiet meldunkowy, wypełnić, zwró
Drużyna Ochotniczych Batalionów Odbudowy Warszawy pracuje nad
Idą goście Jugosłowianie, dzielnie po ski i nie zostały zrealizowane z powo
Każdy dzień zwłoki — zwiększa re 
cić administratorce, odebrać odcinek, ma gający naszym przy pracy, idzie naj du niedostatecznych funduszów i braku
wydobyciem z ruin Poczty Głównej „Chwata”
—
czołgu niemieckiego,
przedstawić zaświadczenie z miejsca lepszy w robocie, pierwszy w pochodzie odpowiednich ludzi. Jednak „oszczęd jestr wypadków. O tym należy parnię _ zdobytego przez powstańców warszawskich.
pracy i s kartą żywnościową w torebce Rzeszów, Pomorze, Kraków,
Lublin, ność“ kosztem życia 1 zdrowia obywa tac, przystępując do akcji, (g)
(F oto-Film )
udać się do sklepu rozdzielczego po Białystok, Łódź, Warszawa... idą waląc teli jest zbyt ryzykowną i ostatnie wy
słoninę, śledzie i inne przydziałowe „kopytami” uśmiechając się, tylko mal padki powinny stać się bodźcem dla zna
przysmaki.
cy z tyłu gubią krok nie mogąc go do lezienia środków materialnych i wyszko
Ále ten plan działania przypomina trzymać „dorosłymkolegom“ ., i pośpiesz lonych, odpowiedzialnych pracowników.
przepis na pieczyste z przedwojennej tte podrygując wyrównują.
Niejednokrotnie też była mowa o wyż
książki kucharskiej, zaczynający się
Następnie w imieniu organizacji ZWM szym wymiarze kary w stosunku do win
od słów — „bierze się indyka” ... Czy przemawia kolega Aleksander K ow alski’ nych. Jest w tym słuszność. Teoretycz
tający wzdycha: tak, ale skąd go Mówi o wysiłku Batalionów Odbudowy nie za wypadek spowodowany pijań •
wziąć! To samo z meldunkiem — skąd Warszawy...
stwem przewidziana jest kara aresztu
wziąć blankiet meldunkowy. A dm ini„Nie jest przypadkiem, że w naszych od 7 dni do 3 ra!eslęcy. Praktycznie jed
powstała nak wyroki nie przewyższają 1 miesią
stratorka domu, znajdującego się w szeregach, szeregach ZWM
Przechodnie, m ij aj ący skrzyżowanie dował się w Departamencie Inżynie
Śródmieściu, mieszka daleko na Mo Inicjatywa Batalionów Odbudowy W a r ca. Grzywny przewidziane do 20.000 zl
jedna szyba. U pływ a godzina za go
kotowie i przyjeżdża raz w tygodniu szawy...
sprowadzają się co najwyżej do sumy uL M arszałkow skiej i W spólnej, czy ry jn y m MON.
dziną. Pod gruzami dudnią coraz to
też
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ta
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na jedną godzinę. W okresie je j urlo
O godz. 15.30 grupa m ilicja n tó w nowe detonacje. O godz. 11.30 w y bu
skiego“
—
nie
przypuszczali
nigdy,
pu nie ma zastępcy. Tak m ija ją pierw
przysłanych z Kom endy Warszaw cha ostatni pocisk.
że se tki razy przechodzili nad maga skiej M.O. zamknęła ru ch pieszy, ko
sze dwa tygodnie. Wreszcie zjawia
— No „cygara“ już są niegroźne —
zynem am unicji. Pod p ły ta m i chodni łow y i tra m w a jo w y na odcinku M ar śmieją
się. Wypoczynek humoru je j nie po
się saperzy.
ka, tuż p rz y narożniku leżały sobie
p ra w ili bo przyjm uje pokornego pe
szałkowskiej, pomiędzy Hożą a Żura
Na
zakurzonych
twarzach m aluje
spokojnie
od
1945
r.
pociski
do
gra
tenta tonem pełnym pretensji _— „bo
w ią oraz na Wspólnej, pomiędzy K ru sję teraz widoczna ulga. Żołnierze
natników .
lokator to myśli, że całe życie mam
czą a Poznańską.
zdają sobie przecież dobrze sprawę
być na jego usługi, za te marne parę
Podziemny skład
został w y k ry ty
Od paru dni trwają na ul. Marszałków
Saperzy rozpoczęli teraz niebez z tego, ja k bardzo niebezpieczną jest
złotych, ja też jestem człowiek” . Pe skiej od Placu Zbawiciela do Śniadec zwężaniem toru. Nastąpi ono dopiero w zupełnie przypadkowo. Przedwczoraj
ich praca.
tent nic nie ma przeciw temu czło kich prace przygotowawcze do mającej roku przyszłym Zwężanie torów tram brygadierzy ob. ob. M Z K : Ostrowski, pieczną w ędrówkę z pociskami prze
wajowych
na
ulicy
Towarowej,
Gróje
noszonymi
ostrożnie,
k
ro
k
za
krokiem
Przechodnie zatrzym ują się na brze
wieczeństwu, ani przeciw zapłaceniu nastąpić tutaj wymiany szyn tramwajo
Cmielak, napraw iający w ru in y domu n r 32.
ckiej i części Alei Jerozolimskich — do S kurski i
gu chodnika i patrząc na ślady świe
50 zł za form ularz.
wych. Wymiana szyn zostanie dokona biega końca. Ju t 15 sierpnia „10“ zosta uszkodzenia ulicznych ka b li, zaczęli
żo zabrukowanego w ykopu, A /joią
na w ciągu jednej nocy, dzięki czemu nie skierowana przez ui'cę Towarową do się tu dokopywać do m ufy. Niespo
»«
się uwagam i: — Ależ sensacja! K to
„Cygara
(uz
niegroźne
komunikat ia nie ulegnie żadnej przer - Placu Narutowicza. Będzie to połączeń© dzianka, ja ką p ia le ź li na głębokości
by przypuszczał, że deptaliśm y co
wie. Dla MZK będzie to pierwszym to prowizoryczne, wprowadzone ze wzgię 80 cm w p ra w iła ich w osłupienie.
Uprzedzeni o rozsadzaniu pocisków
go rodzaju powojennym rekordem. O- du na dalsze prace przy torach w z d łt. K abel obłożony b y ł dookoła pociska okoliczni mieszkańcy, wczoraj ju ż od dziennie po takim w ulkanie.
Tajem nica podziemnego magazyn»,
becnie przy torach tramwajowych
na Alei od uiicy 2elaznej do Marszałkow m i do granatników .
godziny 4 rano czuw ali przy o tw a r
pocisków trudna jest do rozwiązania.
ulicy Marszałkowskiej
pracują dwile skiej.
Na czas trwania robót zostanie
Po wspólnej naradzie ż m ajstrem tych oknach. O godz. 5 ruch na u lic y Może b y ł to skład am unicji pow stał
grupy robotników. Jedna rozkopuje to również skrócona trasa „ 11“ , dła której W asilewskim , sprowadzonym z są Wspólnej został znów w strzym any.
ców, walczących przy barykadzie,
rowisko, dru,ga szwejsuje rozłożone Plac Starynkiewłcza będzie stacją koń siedniego odcinka — brygadzierzy Przystąpiono do akcji. K ażdy z po
wzdłuż jezdni nowe szyny. I tak kil kadzę cową. „9 “ ulegnie zawieszeniu. Stan przystą p ili do w ydobyw ania am unicji. cisków o kształcie m inia tu ro w e j bom może pozostaw ili go Niemcy, udek
Po tygodniu w ypełnił ju ż wszystkie siąt oddzielnych kawałków szyn utwo
d<> połowy września. Potem 105 zdatnych do użytku pocisków o b y lotniczej, razem z ładunkiem tro  jący w popłochu w czasie pamiętnej
ru b ry k i: stan cywilny,
narodowość, rzy jedną całość o długości od ulicy „10 *ło*r.Wa
wróci na swoją starą trasę, tzn. z średnicy 50 m m zostało ułożonych w ty lu został zapakowany w papier i ofensywy styczniowej.
wyznanie, zajęcie główne, zajęcie po Śniadeckich dó Placu Zbawiciela. W oe ul. Młynarskiej przez Chałubińskiego do
(g)
owiązany sznurkiem.
boczne — jednym słowem materiał do !u nasunięcia tej obronnej szyny na to Placu Zbawiciela. „9 “ połączy Plac Na. symetryczną piram idę na brzegu chód
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godz.
5.30
do
otw
orów
piw
n
icy
n
ika
i
ogrodzonych
p
ły
ta
m
i
bruku.
pośmiertnego wspomnienia.
rowisko, zostanie użyty specjalny ciąg rutowlcza z Placem Trzech Krzyży a
P rzy narożniku stanął posterunek 13 w gruzach dom u n r 32 —■ jeden z
Obłożona książkami, teczkami, pa nik.
„25“ Pragę z Placem
Narutowicza. K om isariatu M.O.
saperów spuszcza pow olutku, na dwu
pierami niewiasta bada uważnie za
Szkoda, że konieczna wymiana szyn Dalsze prace nad znormalizowaniem to
m etrow ym sznurku, pierwszy pocisk.
równo elaborat ja k i przedstawiony nie może być połączona z jednoczesnym rów rozpoczną się dopiero na
wiosnę
B łysk zapałki zapalającej lo n t ładun
Odsiecz saperska
dowód osobisty i w yrokuje: nie można
przyszłego roku.
ZEB R AN IE A K T Y W U
ku. Żołnierz puszcza się biegiem w
zameldować — nie wiadomo, gdzie
N azajutrz
II
P ułk
Warszawski stronę ulicy. Po kilku n a stu sekundach
Miejskie Zakłady Komunikacyjne ma
D ZIELN IC O W EG O PPR I PPS
mieszkał przed powstaniem. Proszę
ją czym pochwalić się przed warszawie Saperów, otrzym ał z M inisterstw a w śród ru in odbija się echem huk,
P O ŁU D N IE
wypełnić kartkę zieloną na tymcza
Zamach samobójczy
kam:. I tak, w chwili obecnej posiada O brony lakoniczny telefomogram: „N a a z o tw o ru p iw n ic y w zb ija ją się w
D ZIŚ 31 L IP C A O GODZ. 18 W
sowego. Petent tłomaczy: że przed pow
Sokolska Stefania, la t 38, zamiesz my 254 wozy tramwajowe, 54 autobusy tychm iast przysłać do W arszawy gru górę tum any kurzu.
L O K A L U K O M IT E T U D Z IE LN IC O 
staniem nigdzie nie mieszkał, bo go nie kała p rzy ul. K o w iń skie j 25, spożyła D l i trołłeybusów. W porównaniu do pę ludzi".
WEGO PPS (Chocimska 4), ODBĘ
Po paru próbnych wybuchach, w y D ZIE SIĘ ZE B R A N IE A K T Y W U
było w Warszawie, że ma paszport, że w celach samobójczych większą ilość orziedpowstaniowe i ilości wozów (188)
O
godz.
2
oddziałek
saperów
pod
do
może przedstawić świadków, że... K o  lum inalu. Wezwany lekarz pogotowia ■est to liczba pokaźna, (w.b.)
w iad przeprowadzony w pobliskich
PPR
I
PPS
wództwem por. Brodawczuka, zamel domach ustala, że nie w yleciała ani D ZIELN IC O W EG O
biecy ceber jest nieubłagany.
zastosował przepłukanie żołądka.
D Z IE LN IC PO ŁU DN IE, N A K T Ó 
Tak m ija tydzień trzeci.
P rzy s y p a n y g ru zam i
RYM
ZO S TAN IE
W YGŁOSZONY
W międzyczasie osobą niezgłoszoneO lkow ski M a r ia n , la t 35, zatrudnio
REFERAT N.T. „JE D N O L IT Y FRONT
go lokatora
interesują się władze. n y p rzy rozbiórce kam ienicy, ul.
K L A S Y R O BO TNICZEJ“ .
Przychodzi wezwanie do Urzędu z nie Leszno 105, został przysypany walącą
K oła p a rtyjn e PPR i PPS przy
odzownym uprzedzeniem o interw encji się ścianą, odnosząc złamanie lewej
ośrodkach pracy organizują w dniu
m ilicji. Nareszcie! Meldujący się znaj nogi, ra n y głow y i tw arzy. Rannego
31 lipca zebrania członków i sympa
duje kompetentną opiekę.
przewieziono do szpitala Sw. Ducha.
tyków , na któ rych zostaną wygłoszo
Ale czy nie było by prościej, aby
K atastrofa m otocyklowa
ne re fe ra ty n.t. „Jednolity fro n t kla
Urząd zamiast interesować się każdym
Na Służewcu rozpędzony m otocykl
sy robotniczej“ :
lokatorem s oddzielna zajął się odpo w padł do row u. K ierow ca Stawiński
Powszechna Spółdzielnia Spożywców placówki handlowe i własne w ytw ór
o godz. 14.30 „M Z K Rakowiec“ ,
wiednim doborem administratorów i W incenty, la t 27, zamieszkały przy „Wyzwolenie“ jest jedną z tych nielicz nie. W październiku 1945 r. Spółdzielnia firm rzeźniczych. Z satysfakcją podkre
o godz. 16 „R TPD S tolarnia“ '(Fe
ślamy
wzorową
czystość.
pouczeniem ich o przepisach i obo A l. Jerozolim skich 43, odniósł rany nych placówek spółdzielczych, które w „Wyzwolenie“ połączyła się ze spół
lińskiego 1).
wiązkach.
(hz)
cięte czoła, pleców i nóg, a pasażer latach międzywojennych powstały do dzielniami „Saska Kępa“ i „Pracownicy
Zebrania a ktyw u kobiecego: W y
Coś
dla
ochłody
słownie
z
niczego.
Kapitałem
zakłado
M in kie w icz Jerzy, la t 35, ra n y cięte
firm y Szpotański“ . Roziwój tych polączo
dział K obiecy D zielnicy Grochów za
wym były wtedy: zapał i energia orga nych spółdzielni postępuje coraz szyb
Nie wszyscy wiedzą, że spółdzielnia wiadam la, że dziś 31 l i pca 0 godz_
głow y i palców lew ej ręki.
nizatorów. Mieszkańcy kolonii WSM na ciej naprzód. Już dzisiaj egzystuje 50 „wyzwolenie“
uruchomiła w czerwcu 36.30 w lokalu K D (Podskarbińska 6),
Żoliborzu, a jednocześnie pierwsi człon sklepów. Tygodniowy przyrost człon br. wytwórnię wód gagowych. Fabrycz odbędzie się zebranie W ydziału K o
kowie spółdzielni pamiętają dobrze rok ków wynosi 200 osób. Zakłady w ytw ór ka ta jest wyposażona w najnowocze bjecego.
1937, kiedy trzeba byio odbywać długą cze zaopatrują rynek w niezbędne arty śniejsze urządzenia i jej wyroby zdoby
TEATR POLSKI „Jak wam sic to podoba?”
wają coraz większy zbyt na rynku
drogę do _mieszczącego się na Pradze kuły żywnościowe.
TEATR
ROZMAITOŚCI (Marszałkowska)
Wydawca:
„Zaczarowane Koło” |. Rydla.
warszawskim. Nic dziwnego. Wszystkie
Komitet Central»,,,
sklepu spółdzielni w celu zakupu towa
Bula
31 lipca 1947 r. czwartek.
„M A ŁY” (Marszałkowska 81); godz.
18
Przy
ulicy
Grochowskiej
224
pracuje
Polskiej
Partii8 Robotniczej
wody
orzeźwiające
sporządzane
są
w
y.
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„ę,le- n por- 615 Dzie” - por. 6.30 Muz. rów. Nie można było inaczej. Przecież
„Wlete hałasu o nic” wg Szekspira.
pełną parą piekarnia „Wyzwolenia“ . Wy łącznie na cukrze.
nc JK,*-- por- 8,15 Wykład dla naucz. pierwszy sklep spółdzielczy
e d a g ii j e . Komitet Redakcyjny
przynosił
„POWSZECHNY” (Zamojskiego 20) codz Ió!
12.06 Wiad. popoł. 12.10 Pieśni słowiańskie.
pieką ona chleb kontyngentowy I wolno
“ “ " ’ U }
przyjęć18 ..Trasa”
}*• *2 Ąud- d,a wsl — odpow. na listy rad. poważny deficyt, nesprzedawane towary
Kierownictwo spółdzielni zamierza uTEATR
m mmmm • a
s
ifav
MUZYCZNY
Maw
aiaaa
jiO
„Siedem
lCUCIH
śmiechów
OllłlCall
rynkowy w ogólnej sumie 5.000 kg ruchomić rozlewnię piwa. Na przeszko
12.35 Konc. Ork. Detej. 13.00 „Z mikrof. po ulegały zepsuciu, spółdzielcy
ratowali
głównych’‘ . Początek w niedziele 1 święta „ “ f al “ • 13.10 Au. rozrywk. 15.00 Muz. tan.
* £ £ £ ssggjr *
• ¡»-¡°
|o dz. 15.30 1 19-tej. W dni powszednie godz. 15.20 Audycja muz. dla dzieci. 15.40 Utwory się od zagłady jak mogli i wreszcie u- dziennie. Obserwujemy właśnie jak mio dzie stoi tylko trudność uzyskania naka
Telefony:
skrzypc. 16.00 Dzień, popot. 16.20 „Zagadki ruchomili 4 sklepy. Wojna 1939 r. zaha dz] czeladnicy obracają ciasto. Nadzorca zu na pobliski, stojący dotychczas bez
JASK
JASKÓŁKA (Marszałkowska 69) o godz. 18 muz. ’ aud. w opr. B. Busiakiewlcza. 17.1 i
Redaktor Naczelny
odważa kawałki kilogramowe. Jeszcze czynnie loikal. Zarząd Spółdzielni jest
86-645
„Sprat
Oprawa Moniki”
sekretarz Redakcji
Muz. dla wszystkich. 18.00 Muz. Schuberta. mowała częściowo ich rozwój, ale nie
88-228
„S
„ S TU
T l D IO ” (Karowa 31) o godz. 19. 5 19.00 Aud. T. U. R-u. 19.10 Aud. dla woj- sparaliżowała go całkowicie, zmienił.. się parę sprawnych ruchów i surowy chleb ściśnięty na miniaturowej
kier) działów
przestrzeni,
881225
romlczi
komiczna
farsa Mayo „To moje dziecko . onańn 9»'4 j pec,t- fortep. Zb. Szymanowlcza.
wędruje do pieca. Wypiek trwa 35 mi w nie zawsze odpowiednich warunkach.
charakter pracy.
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20.00 Aud. literacka. 20.15 Reportaż. 20.25
nut. Reszta zależy od ekspedycji.
czynna od godz.: 8— 1#
Aud. popularna. 21.00 Dzień, wlecz. 21.30
Aby polepszyć swe dotychczasowe wa
Spółdzielcy z „Wyzwolenia“ urządzili
Muz. lekka. 21.45 Słuch. pt. „Francja z siedKonto P. K . O . w Warszawie 1-1091
„Zamrożona“ piwnica runki w ciągu najbliższych 3 lat spół
¡"lu.........
wysp”
. 22.10 Wiad J sport.12.15
2 -.w muz.
..........................................
B. G. K, Oddz. Gt. w W-wle Nr 749
Muz. w swoich żywnościowych magazynach
dzielnia „Wyzwolenie“ wzniesie własnym
tan. 23.10 Ost. wiad. dzień. rad. 23.20 Muz. składy broni dla żołnierzy armii podBank
Oosp
Spól.
Oddz.
Woje»
24.00 Hymn.
Rozmowy w masarni spółdzielczej za kosztem szereg budynków przemysło
w Warszawie Nr. 101
ziemnej i nieśli jak najszerszą pomoc
.... „
WARSZAWA I I
głusza warkot ogromnego, oszronionego wych, biurowych, mieszkalnych.
PALLADIUM (Złota 7-9); „Bohaterki ,JaP R E N U M E R A T A
14.03 Muz. popot. 15.20 Arie 1 pleśni w więźniom Pawiaka.
eyflku", pocz. 13.00, 15.30. 18.00 1 20.3(1
kompresora, który dostarcza lodowate
Zarząd Spółdzielni „Wyzwolenie“ powyk. J. Śliwińskiego. 15.50 „Szkoła chara
zł. 80— miesięcznie wraz z przesyłka
A TLA NTIC (Chmielna 33); początek U . kteryzacji artystycznej dla teatru 1 film u " re
pocztowa
go powietrza. Gotowe wędliny czują wolał do życia komitety członkowskie.
16 l 20 „Pledu 2uchów” .
A po uzyskaniu
portaż. 16.0° Dzień, popoł. 16.20 Muz. tan.
się najlepiej w temperaturze 2 st. poni Inowacja ta ma na celu utrzymanie ści
POLONIA (Marszałkowska
56)
„Wyspa 16.50 Mały reportaż z dużego świata. 17.00
Adres Redakcji I Administracji
Bezimienna” , pocz. 14, 16 I 20.
żej zera. Wyroby mięsne masarni spół słych kontaktów między członkami a
Warszawa, ul. Smolna 12.
Utwory fortep. 17.25 B-cIa z całego świata.
niepodległości
STYLOWY (Marszałkowska 112); pocz. O 17.35 „O źródłach śmiechu” encyklop. rad.
dzielczej, jak mieliśmy się okazję prze spółdzielnią oraz ma się przyczynić do
godz. 13, 15 I 21; „M y z Kronsztadtu".
19.00 Konc. życzeń. 19.45 Lekkie płosi franc.
Powszechna Spółdzielnia Spożywców konać (mimo że środa należy do dni zapewnienia v, jak najszerszym zakresie
SYRENA (Praga. Inżynierska 2) od godz. 20.00 „Księga ubogich” j. Kasprowicza —
Środy111 pfątkf** ukBzuJe 8le w P°niedzatkl,
14 „Piotr U'.
fragmenty z XI — XIV recytacji. 20.15 Konc. „Wyzwolenie'“ rozpoczęła od razu oży bezmięsnych) przewyższają pod wzglę udziału kontroli społecznej w pracach
TĘCZA (Żoliborz, Suzina 4 ); „Ooal” .
muz. popul. 1 lekkiej.
7
wioną działalność. Organizowano nowe dem jakości wyroby wielu prywatnych Spółdzielni.
(w. y
)

W walce z wypadkami samochodowymi

należy zmobilizować czynnik społeczny

5 pocisków pod ul. Marszałkowską

Podziemny magazyn amunicji

W ciągu nocy-zmiana szyn
Nowy rozkład tramwajowy

m

K r o n ik a w y p a d k ó w

Od małego sklepu do bogatej produkcji

Spółdzielnia „W yzw olenie” przy pracy
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Na plantacjach buraka cukrowego i)

Jak się to ro b i —

POSTĘPU

1

( O d naszego specjalnego w y s ła n n ik a )
Aniela
Grzywaczewska
jest
wyraźnie onieśmielone, kiedy w
imieniu gromady chłopskiej pod
chodzi do wiceministra Rumiń
skiego, aby złożyć mu „skrom
ny“ — jak mówi — podarunek.
Jesteśmy właśnie na polach
wsi Czułczyce. Wśród rżysk,
które gdzie niegdzie już zostały
zaorane, pomiędzy krzakami ja
rzębiny, wrośniętej w miedzę,
oglądamy
czworokątne
płasz
czyzny zieleni. To plantacje bu
raków cukrowych. Rozrosłe kę
py liści budzą niekłamany podziw
dziennikarzy — współuczestni
ków wycieczki lustracyjnej, za
dowolenie przedstawicieli prze
mysłu cukrowniczego, a wresz
cie dumę, jakże 6łuszną, chło
pów.
CZŁOW IEK ZW YCIĘŻA
NATURĘ
Ale, bo też ci chłopi włożyli
w tę ziemię niemało pracy, dużo
pieniędzy, dużo nawozów sztucz
nych, wiele obornika. Każdego
dnia
wychodzili o
wczesnym
świcie na pole z nadzieją, po
wracali o zmierzchu przygnieceni troską. Tydzień upływał za ty
godniem bez kropli deszczu. Spę
kany od żaru grunt nie zapowia
dał dobrego urodzaju. Długo le
żało znieczulone ziarno pod zie
mią; późno w tym roku wscho
dziło. Później przyszło wprawdzie
trochę opadów. Cóż z tego? Plan
tacja była m a ła — kilka zaledwie
arów — a i to pozostawały na
niej tu I tam puste miejsca —
trzeba było powtórnie flancować.
Koszty wzrastały. Nie przerażało
to jednak plantatorów, nie znie
chęcało ich.

wyrwany z ziemi burak o wadze
prawie 1 kg z wiązanką kwia
tów. Jeden kg! To teraz przy
końcu iipca. Ile będzie więc wa
żył we wrześniu? Wspaniały
okaz.
Wiceminister jest wzruszony.
Dziękuje i pyta o piony. M ło
dziutka plantatorka od szeregu
już lat pracuje przy burakach na
gospodarstwie ojca. Na wiosnę
tego roku zgłosiła się do kon
kursu. Na wydzielonym jej po
letku z entuzjazmem zabrała się
do roboty. I kiedy w ubiegłym
roku zebrała przeciętnie 125 q
buraków z ha, teraz chce osiąg
nąć ponad 250 q, marzy o 300.
„To przecież tak przyjemnie —

cinają gęste, bure chmury, a
WAŁ ZNACZNIK
Albo taki Józef Wołoszyn z tej deszcz zalewa grubymi strumie
samej wsi w powiecie chełm niami drogi, pola, podwórze. Ale
Józef Wołoszyn pros', aby wice
minister Rumiński zobaczył jego
wynalazek. Prosi tak bardzo —
więc...

S/S K i l i ń s k i

W ał — znacznik stoi pod sto
dołą. Zaledwie parę kroków stąd.
Oglądamy go. Proste narzędzie.
A jednak? Ile zaoszczędza on
trudu, jak bardzo skraca czas
pracy w okresie s'ewu! Na wy
nalazku Wołoszyna wzoruje się
dziś cała wieś. Wszystkim przy
padł do gustu. Wszyscy uznali
znacznik
chłopskiego
pomysłu
za rzecz potrzebną, celową i nie
słychanie pożyteczną.

n o w y p o ls k i s ta te k
W dniu 19 bm. w San Francisco zo stal przejęty przez przedstawicieli „G A L“ ,
zakupiony w Stanach Zjednoczonych no
woczesny statek towarowo - pasażerski,
który otrzymał nazwę „K IL IŃ S K I“ .
Statek ten o tonażu 7.612 brt., 4.555
NRT i ok. 10.800 DWT posiada 2 paro
we turbiny. Jego szybkość wynosi 17
węzłów, długość 133,82 m, szerokość
18,19 m, zanurzenie 8,52 m. Statek ma
12 miejsc pasażerskich w 6 dwuosobo
wych kabinach. Zbudowany w 1944 r.
w stoczni California S. B. Corp. w Los
Angeles, pod nazwą „Mexico Victory“

W walce z naturą zwycięży!
człowiek. Ofiarna praca przynio
sła rezultaty. I mimo, że deszcz
nie padał uparcie przez 6 tygodni,
niezmordowany wysiłek wydal
owoce I dziś buraki cukrowe
w Czułczycach są wspaniałe.

LABORATORIUM NAUKOWE
ANIELI GRZYWACZEWSKIEJ
Ilustracją tego jest właśnie ów
„skromny“ podarunek, jaki wi
ceministrowi Rumuńskiemu wrę
czyła Aniela Grzywaczewska: —

służył do końca wojny do przewozu
transportów wojennych.
W obecnej chwili s/s „Kiliński“ znaj
duje się w stoczni w San Francisco,
skąd po odbytym remoncie z końcem
sierpnia br. wyruszy w podróż do Gdy
ni. W eksploatacji „G AL“ będzie on
prawdopodobnie kursować na linii mię
dzy Gdynią, a portami Pin. Ameryki.
Na kapitana statku przewidziano kpt.
żeglugi wielkiej ANTONIEGO ZIELIŃ
SKIEGO.
Dyrekcja „G AL“ prowadzi poza tym
Jedziemy do Rejowca
pertraktacje o zakup dalszych statków
handlowych dla naszej bandery.
tym już jutro.
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PIWA
PAŃSTWOWYCH
BROWARÓW
OKOCIM • ŻYWIEC
GRODZISK • TYCHY
POLECA

PAŃSTW OW Y PRZEMYŚL
F E R M E N T A C Y J N Y
WARSZAWA

NARBUTTA 7
■846

Zjednoczenie Przemysłu Lamp Elektrycznych
Warszawa, K a ro lko w a 32 "
zatrudni od zaraz:
kie ro w n ika księgowości • księgowego • referentów w ydziałów : zaopa
trzenia^ pracy i płacy, planow ania i statystyki, socjalnego
• techni
ka
• sekretarkę ze znajomiością języków obcych
• stenotyplstki
i pomocniczy personel biurow y.
O fe rty z życiorysami uprasza się składać pod podanym w yżej adresem
1839
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państw ow a
c e n t r a l a
h a n d l o w a
PCH

uruchamia

A!e o

Stanisław Babisiak

Przeciwnie. Z większym jeszcze
uporem, z jeszcze większą zacie
kłością pracowali. Wiedzieli prze
cież napewno: poniesiony trud
wyda owoce, których efektywnym
wyrazem będzie nie tylko te 3 kg
cukru otrzymane za lq odstawio
nych buraków, ale i pokarm dla
bydła i dalsze użyźnienie gleby, co
spowoduje w następstwie wysokie
plony zbóż, roślin włókienniczych,
oleistych i pastewnych.

:x

mówi — wydobyć więcej, niż prze]skim. Wynalazca I konstruktor,
widuje norma“
Postępowy chłop w najszerszym
Aniela
Grzywaczewska
ma znaczeniu tego słowa. Nie zada„książeczkę konkursisty“ (taka Wa{a się metodami dotychczasonazwa — co robić), w której wej pracy, metodami do których
codziennie niemal notuje obok przywykł ojc'©c jego t dziad.
zasadniczych odpowiedzi swoje Długie miesiące głowif się nad
własne spostrzeżenia. Wyciąga wynalezieniem wału —■ znaczni
wnioski oparte na doświadczeniu, ka, rodzaju brony, o specyficz
zapisuje wyniki walki z mszycą, nych właściwościach konstruk
wykazuje różnicę w rozwoju po cyjnych. N'e zrezygnował po
między burakiem zasilanym gno pierwszych nieudanych próbach
jówką i burakiem, który tej gno I dopiął swego.
jówki me dostał, Prawdziwe la
Rozszalała się właśnie burza,
boratorium naukowe
oślepiające zygzaki piorunów, roz-

ZARZAD
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w Warszawie, Piusa XI Nr 66
Te!.

w

Centrala

89-201,

89-202

roku bieżącym na terenie Polskt

50 POWSZECHNYCH DOMÓW TOWAROWYCH
ro 7 i^ tdzi s.kup ^ ¡ « P ło d ó w , zaopatruje kupiectwo detaliczne
P wszechnia między konsumy, dostarcza dla świata pracy

skąd się to mar?

Pan naczelnik ma skromną pensję. poborów zabawia się tak ochoczo 40
Pan kierownik ma niewielkie pobory. jednym z lokalików t
Pan referent ledwo koniec z końcem
A pan referent, cży tak ju ż ściśle
wiąże.
związał koniec z końcem, że zostaje
Pan dyrektor pobiera ściśle ustało mu codziennie te parę „ kawałków”
ną gażę, nieco wyższą niż pierwszy i na „ro zryw ki” ?
Pan dyrektor i dw aj wicedyrektorzy
drugi wicedyrektorzy.
„urzędują” w godzinach wieczornych
oddzielnie — każdy w swoim dobra
nym towarzystwie. Baz w lokaliku,
raz — przyjęcie w domu. A czegóż
tam nie ma! Nie ma wielu rzeczy: ho
marów, kawioru... Wystarczający po
wód, aby narzekać: ciężkie czasu, psze
pana, ciężkie czasy, ale jakoś to be...
Jakoś to be. Rzeczywiście. Ale w ja 
ki sposób to się dzieje, że S tych
skromnych pensji starcza tym panom
na podtrzymywanie egzystencji... re
s ta u ra c jif
Wiem — są w Polsce tysiące, dzie
siątki tysięcy dyrektorów, wicedyrekto
rów, referentów, kierowników — ludzi
'Narzekają: pan naczelnik, pan kie uczciwych, pracujących z oddaniem,
rownik, pan referent i pan dyrektor wiążących ledwie koniec z końcem, pro
oraz
dwaj wicedyrektorzy. Jakże
wadzących normalny żywot człowieka
zresztą nie narzekać.' Pensje, gaże czy pracującego. Ale na każdą setkę tych
pobory są takie, że zapewniają m in i uczciwych, dobrych pracowników, przy
mum egzystencji i... nic więcej. Nic pada jedna, czy dwie— parszywe owce.
więcej, gdy człowiekowi, choć tak nie Parszywe owce, p rzy których, patrząc
wiele, to jednak tak dużo do życia na ich sposób żyda, pytam y od razu:
potrzeba.
skąd on na to. m at Skąd on ma na to
Narzekają do godz. 15. W biurach, życie poza domem i na te przyjęcia
urzędach. Potem trochę w domu, na ło w dom uf
Chodzę tak po mieście i podzi
nie rodziny. W godzinach wieczornych
zaś...
wiam: pan dyrektor w szampańskim
humorze, p.p. wicedyrektorzy w ,,per
Ze skromnej pensji zapewne pan na łowym nastroju” , pan naczelnik, pan
czelnik w bija ten kotlet wieprzowy kierownik, pan referent — „u llu la n i” ...
pod którąś tam » rzędu głębszą
Przepraszam bardzo, bo mam też
„Perłę” f
właśnie skromną pensję — j a k . to się
A pan kierownik —- z niewielkich ro b it
S IC

Międzynarodowa wymiana studentów
Praktyki wakacyjne i wypoczynek
Na okres sierpnia br. przew idziany
jest przyjazd do Polski około 200 stu
dentów czechosłowackich, 70 Jugo
słowian oraz kilkudziesięciu Francu
zów, Rum unów i Duńczyków. Stu-

P R Z E T A R G
Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa,
Plac Dąbrowskiego 8, ogłasza przetarg nieograniczony na wy
konanie robót budowlanych przy rozbudowie Zakładów Graficznych (objętość ca 7000,00m8) w Bydgoszczy w terminie 4-ch
miesięcy. Oferty należy składać do dnia 8 sierpnia br, do godz.
U ; 7! bmrze Zakładów w Warszawie, przy PI. Dąbrowskiego 8,
pokoj 33
Bliższych informacji udziela się w biurach Zakła
dów w Warszawie PI. Dąbrowskiego 8 i Bydgoszczy przy ul.
Jagiellońskiej 1, gdzie też oferenci otrzymać mogą za zwro
tem kosztow warunki przetargowe i ślepe kosztorysy oraz za
znajomić się z warunkami wykonania robót, planami oraz
projektami umowy, od godz. 13 — 15-ej.
1845

Ogłoszenie o przetargu
Państwowa Centrala Handlowa w Warszawie, ul. Piusa XI
nr 66 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie instalacji
elektrycznej w budynkach mieszkalnych PCH, przy ul. Puław
skiej nr la 1 Chocimskiej 39.
Bliższe informacje otrzymać można w PCH Dziai InwestycyjnoBudowlany, ul. Piusa XI nr 66, III piętro, gdzie również można
otrzymać podkładki ofertowe.
' Oferty w podwójnych zalakowanych kopertach bez znaków
firmy z napisem: „Oferta na wykonanie instalacji elektrycznej w
budynkach mieszkalnych w Warszawie, Puławska la i Chocim
i a 39“ należy składać do dnia 10 sierpnia 1947 r., ul. Piusa XI
nr 66, III
piętro, Dział Inwestycyjno - Budowlany, do godziny
12-ej, o której to godzinie nastąpi otwarcie ofert. Do oferty na
leży dołączyć:
a) pokwitowanie kasy Dyrekcji PCH na wpłacone wadium
przetargowe w wysokości 4 proc. sumy ofertowej, wzgi.
dowód zwolnienia od obowiązku złożenia wadium,
b) odpis świadectwa przemysłowego upoważniającego do
wykonania robót.
Dyrekcja PCH zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru ofe
renta bez względu na sumę przetargu oraz prawo uznania, źe
przetarg nie dał wyniku, jak również prawo umniejszania lub
zwiększenia ilości wykonania robót.
________________________

1836

denci odbędą w Polsce okres p ra k ty k
w akacyjnych w
ośrodkach nauko
w ych i zakładach przem ysłowych
oraz spędzą pewien czas w domach
wypoczynkowych.
Studenci z Czechosłowacji skiero
w ani będą m. inn. na p ra ktykę w
stoczniach i placówkach handlu za
granicznego na Wybrzeża oraz od
będą p ra k ty k i w zakresie slawisty
k i na U niw ersytecie Jagiellońskim
w K rakow ie.
Część studentów będzie zatrudnio
na w śląskich zakładach przemysło
wych, w zakładach przem ysłu włó
kienniczego w Łodzi oraz w ośrod
kach przem ysłu stalowego i energe
tycznego we W rocław iu i Poznaniu.
22-osobową grupę studentek 1 stu
dentów francuskich p rzyją ł ju ż w
dniu 27 bm. K o m ite t Koordynacyj
ny Polskich O rganizacji Studentów
w Katowicach, k tó ry zajm uje się
stroną organizacyjną wym iany stu
dentów.
Studenci polscy w yjadą w ramach
wymiany do D anii, Szwecji, Czecho
Słowacji i Jugosław ii. Pierwsza gru 
pa studentów opuściła ju ż Polskę,
udaiac się do Danii.
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CENTRALNEGO ZARZĄDU
PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
Al. Niepodległości 1M

p o s z n lw /e

sił pedagogicznych
Ra stanowiska kierownicze
-

_______ !W4

0 G Ł 0 S ZE N I A
=
DROBNE
B E iŁA N TT - biżuteria - złoto srebro — zegarki - Kupno - Sprze
daż. Nowy Świat 48 Nowak.
4688
U N IE W A Ż N IA M zagubioną legitym a
cję PPR n r 108437 na nazwisko Sob
czak Teresa
1343
U N IE W A Ż N IA M zagubioną ka rtę re
jestracyjną RKU na naziwsko Pieńkosz Kazim ierz.
1842

CENTRALNY ZARZĄD
PR ZEM YSŁP CUKROWNICZEGO

Artykuły Przemysłu Państwowego
Artykuły kolonialne i zagraniczne
o ra z produkty s p o ż y w c z e

Adres telegraficzny: C E N T R O C U K I E R

POPRZEZ:

Spr.v»je zarząd nad wszystkimi cukrowniami w Polsce

W a r s z a w a « A l. N i e p o d l e g ł o ś c i 161/163
Tel. Nr 85761 * 85762 ♦ 85783 ♦ 857641 ♦ 85765
• Warszawa

14 Oddz, Wojewódzkich— (miasta wojewódzkie)
22 Oddz. Rejonowe — (miasta gosp. rozwinięte)
150 Agentur — (miasta powiatowe)

Nowopowstałe Powszechne Domy Towarowe

CENTRALA HANDLOWA
PRZEM YSŁU CUKROWNICZEGO

walczy ze spekulacją, jest pośrednikiem między
miastem a wsią, dociera poprzez sieć swoich
placówek do najodleglejszych miejscowości
w Polsce.

Teł. Nr 85761 ♦ 85762 ♦ 85763 ♦ 85784 ♦ 85765

1847

i,“ * « * « •

Adres

telegraficzny:

AU

Niepodległości

C U K R O Z B Y 1

-

16)

W a r szew a

Zbyt produkcji cukrowniczej
1848
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Związek Radziecki wzmacnia i rozbudowuje
smoją flotę u io jen n ą
W Związku Radzieckim ob
chodzono w tych dniach uroczy
ście święto floty wojennej.
Z ciężkich prób drugiej wojny
światowej, flota radziecka wyszła
wzmocniona i bogatsza o nie
jedno doświadczenie. Generalissi
mus Stabn w swoim,rozkazie do
floty z dnia 22 czerwca 1945 r.
powiedział m. inn.:
„Naród radziecki chce widzieć
swoją flotę jeszcze silniejszą i
potężniejszą. Naród nasz stwo
rzy dla floty nowe okręty wo
jenne i nowe bazy“.
MARYNARZE SOWIECCY
ZW YCIĘŻAJĄ M IN Y
Od tego czasu upłynęły dwa la
ta. Przez ten okres czasu flota
radziecka
dokonała
ogromnej
pracy oczyszczenia z min mórz,
rzek i jezior u wybrzeży Zwiąż-

MALARZE NIE BĘDĄ POTRZEBO
WALI ROZRABIAĆ FARB OLEJEM.
W wyniku specjalnych badań udało się
bowiem opracować nowe metody, urnożiiwiające produkcję szeregu chemi
kaliów, jak farby, plastyki, materiały tek
styine, syntetyczna guma, skóra i wiele
innych z nafty. Jeżeli chodzi np. o wy
rób farb, to nowy proces produkcyjny
stanowi rewolucyjną zmianę — farb
łych nie potrzeba już, jak dotąd, rozra
biać olejem lnianym.

ku Radzieckiego lub wchodzą
cych w jego strefę okupacyjną.
Marynarze flotylli dunajsk^ej
usunęli z dorzecza Dunaju wiele
tysięcy min, pozostawionych w
czasie wojny. Trudność rozmino
wania polegała przede wszystk;m
na tym, że miny zakładali nie
tylko Niemcy i ich satelici, ale
i nasi alianci — Amerykanie i
Anglicy.
Różnorodność
typów
min, zmierzenie dna n a ’tej dużej
i kapryśnej rzece, mała znajo
mość szczeglów nawigacyjnych
Dunaju (obywatele radzieccy nie
mieli przed tym okazji pływać
na tej rzece), wysadzone mosty
i zatopione okręty — wszystko
to przszkadzało marynarzom w
ich ciężkiej i niebezpiecznej pra
cy. Ale umieli oni przezwycię
żyć te trudności-: Obecnie Dunaj
prawie w całej swej rozciągłości
nadaje się do nawigacji. M ary
narze flotylli radzieckiej pomogli
narodom
Europy
zlikwidować
jedną z najcięższych pozostało
ści wojny.

Olbrzymiej pracy dokonały za
łogi trawlerów na Morzu Czar
nym, Bałtyckim 1 Barentsa oraz
na Oceanie Spokojnym. Dla nich,
pracowników morza, nawet i te
raz w wielu miejscach toczy się
nadal wojna z chytrym i strasz
nym przeciwnikiem —
miną.
Specjalnie ciężka praca przypa
dła trawlerom na Bałtyku, któ
re oczyściły od min olbrzymie
przestrzenie w Zatoce Fińskiej
i w południowej części morza.

Utalentowani
konstruktorzy
broni i mechan-zmów dla floty
corocznie opracowują nowe i
modernizują 6tare wzory skomjlikowanej
techniki
marynarki
wojennej.
Od stycznia 1943 r. do 1 maa 1945 r. za pieniądze zebrane
>rzez naród (w formie dobrowol
nych składek na fundusz umoc
nienia floty, wybudowano ponad
150 okrętów wojennych. Sama
tylko młodzież okręgu czelabińskiego w 25-rocznicę kom6omołu
CAŁY NARÓD BUDUJE SWOJĄ zebrała na budowę okrętu woFLOTĘ
jednego 5.837 tysięcy rubli. We
Współczesny okręt wojenny — flocie czarnomorskiej znajduje
to wykładnik ogromnej ilości się nieduży okręt — łowca lodzi
rozlicznych działów techniki, dla podwodnych — wybudowany za
których pracują 6etki fabryk i pieniądze pisarza marynisty Leo
zakładów przemysłowych. 5-letni nida Sobolewa. Okręt ten na
plan odbudowy kilkakrotnie pod zwany zastał „duszą morza“ na
wyższy
budownictwo
okrętów cześć książki Sobolewa o boha
w porównaniu z rokiem 1940. terstwie marynarzy floty wo
Rozwój nauki i techniki w kraju jennej.
FLO TA POKOJU
pozwoli wyposażyć nowe okręty
w udoskonalone materiały wo
Każdy obywatel radziecki od
jenne.
_____ powiednio do swoich środków
stara się pomóc flocie. Na każde
wakujące miejsce w szkołach
morskich
napływają
dziesiątki
podań od absolwentów szkół
niesienia się do większego miasta, do
póki nie przekonacie się, czy rze średnich. K raj posyła tam najlep
czywiście macie talent. A możebyście szą i najbardziej utalentowaną
przesłali nam do oceny jakiś ze swych młodzież. *
rysunków? Bo zamiłowanie do rysunku
Związek Radziecki nie tworzy
— nie zawsze jest równoznaczne z ta
olbrzymiej
sieci morskiej i lot
lentem, czy nawet dużymi zdolnościami.
OB. STANISŁAW „KORAB“ KU niczych baz, odległych o tysią
CHARSKI. — My nie mamy żadnych ce kilometrów od własnych gra
możliwości dopomożenia Wam w otrzy nic, tak jak czynią to np. Stany
maniu pracy.
OB. JÓZEF CZECHOM, Jawor. — Zjednoczone, rozrzucające swe
„Zapytujecie: „Czy młodym ludziom mo siły zbrojne po całej kuli ziem
żna powierzyć kierownicze stanowi skiej. Związek Radziecki nikomu
sko?“ To zależy przede wszystkim od nie grozi bombą atomową.
stanowiska, a potem od osoby. Może
Związek Radziecki nieraz dawa
być ktoś bardzo młody i uzdolniony, mo
że ten ktoś swoją energią i oddaniem dowód tego, że miłuje pokój
bardziej się nadawać na kierownicze Ghce on żyć w przyjaźni ze
stanowisko od osoby starszej S bardziej wszystkimi narodami, dążącym
doświadczonej. Tu nre ma ogólnej zasa
dy. Praktyka nasza wykazuje, że mło do pokoju, Ale Związek Radziec
dzi ludzie doskonale sobie radzą z odpo- ki umie, jeśli go do tego zmu
dzialną pracą, a państwo ze swej stro szą, wojować.
ny jest zainteresowane, w przygotować
Naród radziecki tak, jak i ca
ni u kadr odpowiedzialnych pracowni
ła postępowa ludzkość nie chce
ków. Jeśłi Wam odmówiono to nie ko
niecznie w imię jakiejś z góry powzię wojny, ale rozumie on, że dla
tej zasady, a mogły tego wymagać spe tego, by zabezpieczyć swoje gra
cyficzne warunki w danym zakładzie nice, państwo radzieckie powin
pracy.
no posiadać nowoczesną armię
„STROSKANY MASZYNISTA PKP“
Listy anonimowe automatycznie idą do i nowoczesną flotę wojenną.
P. M .
kosza.

Odpowiedzi Redakcji

OB.
MICHAŁ
SZYGENDOWSK1.
Płock. W sprawie adoptacji dziecka
zwróćcie się do Wydziału Opieki nad
Matką i Dzieckiem przy Zarządzie Miej
skini w Warszawie, ul. Bagatela 10, 5
piętro, Godz. przyjęć codziennie od
1 — 3.
„ZAINTERESOWANY
Z
TORU
NIA“. Przy Akademii Nauk Politycz
nych istnieją wydziały: dypkmiatycznoadmmistracyjny, nauk społecznych 1
dziennikarski. Na wszystkie wydziały
wymagana jest matura licealna, przy
czym obojętny jest typ szkoły, którą
ukończycie.
OB. GRZEGORZ ŻURAWSKI. Szcze
pienia przeciw tyfusowi brzusznemu w
poradniach PCK są płatne tak samo jak
Na lotnisku w Gorkim zakończono
u prywatnego lekarza, a jak wiadomo w
próby nowego dwuosobowego samo tej dziedzinie nie ma jednolitego cenni
chodu radzieckiego, zaopatrzonego w ka za usługi.
OB. STEFAN KOSYCARZ. Oczywi
silnik samochodowy, pędzony zwykłą
ście, że kiedy Was pytają o stopień woj
benzyną.
skowy, macie prawo 1 powinniście po
Samochód przebywał w powietrzu 4 wołać się na swój stopień porucznika,
godziny,f rozwijając szybkość 120 km otrzymany w czasie służby w Milicji
na godzinę. Zużywa on dwa razy mniej Obywatelskiej, tramo, żeście zostali zde
paliwa, niż samolot pracujący na ben mobilizowani. W M. Ó. obowiązują te
same przepisy, co w wojsku.
zynie lotniezej. Lotnicy radzieccy na
OB. M. ŁADOWSK1. Skarżycie się,
zwali go samochodem powietrznym.
że zginęły wam rękopisy utworów mu
(L)
zycznych, nadesłanych na konkurs, or
ganizowany przez KC ZZ w styczniu
br. Wyjaśnialiśmy tę sprawę. Okazuje
się, że wina leży częściowo po Waszej
stronie, ponieważ źle zrozumieliście ko
munikat radiowy i nuty zamiast przesiać
do związków zawodowych — zaadreso
waliście do Polskiego Radia. Polskie Ra
dio jak i każda redakcja nie jest obowią
zana do zwrotu rękopisów, może to jed
nak uczynić na Waszą prośbę. W tym
celu powinniście napfsać do wydziału
Ogólno - Administracyjnego, podając te
mat swojej pracy i ewentualne szczegó
ły, aby się było łatwiej zorientować, w
którym z licznych wydziałów Polskiego
Radia pracę tę odszukać.
OB. ANDRZEJ MERCHEL. Trudno
będzie Wam kształcić się w dziedzinie
Wygodny samobójca.
malarstwa, zamieszkując w głuchej wsi.
Rys. Jan Lenica Nie możemy Wam jednak poradzić prze

Samochód powietrzny

Ś piew ająca kołyska
Potrzeba zmusiła ojca do wynalazku
Pewien inżynier amerykański wetąpił
w związki małżeńskie. Pierwsze dziecko,
które przyszło na świat, okazało się bar
dzo niespokojne i krzykliwe. Jedynym
sposobem uspokojenia go było śpiewanie
mu Kołysanek. Sytuacja ta powtarzała
się w ciągu doby tyle razy, że zmęczona
matka nie wiedziała w końcu jak eohie
poradzić.
Pomysłowy ojciec skonstruował wte
dy kołyskę z wmontowanym w nią pate
fonem. Z chwilą, gdy dziecko zaczynało

RICHARD WRIGHT

płakać i kręcić się niespokojnie, płyta
zostaje automatycznie wprawiona w
ruch r patefon odśpiewuje kołysankę,
pod wpływem której dziecko się uspaka
ja. ESa uruchomienia aparatu wystarczy
najmniejsze poruszenie się dziecka. Wy
nalazek pomysłowego ojca znalazł już
zwolenników, został opatentowany, a
nawet znaleźli się kapitaliści, którzy
przystępują do masowego wyrobu śpie
wających kołysek.
(1.)

SYNAMERYK!
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— Słucham, prze pani.
Schodziła powoli po schodach, rozglądając
się, jakby czegoś szukała. Zesztyw niał: jeżeli
coś zobaczy i Spyta o M ary, schwyci szuflę da
je j po głowie, a potem do samochodu i w nogi.
— Pani D alton nie w ie, co o tym myśleć —
m ów iła dalej Peggy — wiesz, że M ary nie w zięła
nowych sukien, które chciała mieć na podróż.
W ięc biedna pani D alton chodzi po pokojach
i dzwoni cały dzień, do wszystkich je j p rzyja
ciół.
— Czy n ik t nie w ie, dokąd pojechała? — spy
ta ł Bigger.
— N ik t. Czy M ary kazała ci zabrać w alizkę,
jaka była?
— T ak — powiedział, choć było to pierwsze
trudne pytanie — w aliza była zamknięta i sta
ła w rogu. Zniosłem ją na dół i postawiłem tam
gdzie ją pani rano w idziała.
— Peggy — usłyszał głos pani Dalton.
— Słucham — odrzekła Peggy.
O bejrzał się i zobaczył panią D alton stojącą
w górze śfchodów ja k zw ykle w b ie li, ze w znie
sioną ufn ie tw arzą.

Światowy Festiwal Młodzieży w Pradze. M łodzi Wietnamczycy i Koreańczycy
rozmawiają ze swymi ko le g a m i z Europy.

Rekordziści światowi na bieżni
Wooderson najszybszy na finiszu
Najlepszy powojenny wynik w biegu
na 5.000 m osiągnął zawodnik Czecho
słowacji, Zatopek, który w Helsinkach
miał czas 14:08,2. Rekord światowy na
leży do Gundare Haegga (Szwecja) i wy
nosi 13:38,2. Anglik Wooderson miał w

Haegg
Zatopek .
Wooderson
Macki
Heimo

1 km
2:38
2:46
2:46
2:46,5
2:43,4

3 km
8:17
8:29
8:32
8:32,5
8:27

2 km
5:26
5.39,4
5:37
5:39
5:36

że Zatopek bieg!
niezwykle regularnie, zużywając kolej
no na każdy kilometr:
2:46, 2:53,4,
2:49,6, 2:48 i 2:51,2.
Na drugim miejscu pod względem re
giularności znajduje się Heino. Rekord zi
sta świata Haegg 'rozpoczyna bieg naj
szybciej ze wszystkich, najszybszy zaś
ostatni kilometr i finisz ma Anglik

4 km
11:09
11:17
11:29
11:24,5
11:16

5 km
13:58,2
14:08,2
14:08,6
14:08,8
14:09,6

ost. -km
2:42,2
2:51,2
2:39,6
2:44,3
2:53,6

Slikhmsem może si§ „urodzi“ czas
cze lepszy. Również Strąod może wy
kreślić jnny rekord Haegga na dyst.
1.500 m (3:43). Na razie rekord ten 90.
stal przez Stranda powtórzony.
L E K K O A T L E C I USA
N A Z A W O D A C H W K A T O W IC A C H

Wooderson.
wslh
W¥fH
Rekord Haegga nie jest obecnie pew
ny. Z rywalizacji Zatopka z Holendrem

C To ł owo w sporciiT)
JEAN ROBIS (Francja)
tegoroczny
zwycięzca Tour de France, otrzymał w
suml« za wygranie wyścigu 658.960 fran
ków. Na powyższą kwotę złożyło się:
I nagr. 500.000 fr., nagr. etapowe 85.000
fr., specjalne premie 60.000 i inne na gro
dy 13.960 fr.
Fachlełtner (Fr.), który był drugim,
otrzymał 414.000 fr., BramWtla (Wł.), ja
ko trzeci — 382.730 fr., 4) Ronconi
(Wł.) — 326.730' fr„ 5) Vietto 305.660 fr.
PERCY CERUTTY, 52-fetni AustraHj
czyk, będzie reprezentował swój kraj w
Megu maratońskim na ORmpiadzie lon
dyńskiej. Cerutty dwa razy w tygodniu
trenuje, przebiegając trasę 30 mn (48
km), wzbudzając podziw, swą wytrzyma
lością.

— W szystko w porządku, psze pana.
— T ylko co dzw onili ze stacji. P rzyw ieź wa
lizkę.
— Tak, psze pana. Jadę, psze pana.
— Posłuchaj, Bigger, co się w łaściw ie stało?
— N ic, psze pana. Panna D alton kazała m i
zabrać w alizkę i odwieźć rano na stację i tak
zrobiłem .
— Czy Jan b ył z tobą?
— Tak, psze pana. Poszliśmy w e tro je . na
górę, kićdy ich przyw iozłem . W eszliśmy do po
ko ju po w alizkę. Potem zeszedłem i wstawiłem
ją do piw nicy.
*— Czy Jan b ył pijany?
— Bo ja w iem , psze pana? P ili...
— No i co?
— N ic, psze pana. Zniosłem w alizkę i zosta
w iłem . Panna D alton kazała m i zostawić wóz
na dworzu. Pow iedziała, że pan Jan go wpro
wadzi.
— O czym rozm aw iali?
Bigger spuścił głowę.
— N ie w iem , psze pana.
Zobaczył, że P ani D alton podniosła rękę, na
kazując mężowi większą delikatność w zada
w aniu pytań. U czuł je j wstyd.
— Dobrze, B igger — powiedziała i zwróciła
się do pana D altona — Jak ty myślisz, gdzie
teraz może być ten Jan?
— Może w B iurze Ochrony Pracy?
— Może byś się z nim skomunikował?
— Owszem — powiedział pan D alton, pa
trząc w ziem ię. A le wolałbym jeszcze poczekać.
Ciągle m yślę, że to jeden z psich fig ló w M ary.
Bigger jedź po w alizkę.
— Tak, panie.

PRZEWANDYMELCER

— Czy chłopiec wrócił?
— Jest tu ta j, proszę pani.
— W ejdź na chwilę do kuchni.
— T ak — odpowiedział.
Wszedł za Peggy do kuchni. Pani D alton zło
żyła i załam ała ręce, uniosła w yżej jeszcze tw arz
i otw orzyła białe w argi:
— Peg' y m ów iła ci, żebyś zabrał walizkę?
— Tak, właśnie jadę.
— O któ rej wyszedłeś wczoraj?
— Około drugiej, psze pani.
— K azała ci znieść walizkę?
— Tak.
— I zostawić wóz?
— Tak..
— I wóz stał w tym samym miejscu, kiedy
rano wróciłeś?
— Tak, psze pani.
Pani D alton zw róciła głowę, usłyszawszy
tw ierające się w ew nętrzne drzw i. Pan Dalton
stanął w progu.
— H allo, Bigger.
— D zień dobry panu.
— Jak tam?

s
.
.
.
.

Oslo na mistrzostwach Europy czas
14:08,6. Tabelka najlepszych wyników
na tym dystansie, ustanowionych przez
specjalistów w tej konkurencji, przed stawia się b. ciekawie i pozwala wysu
nąć szereg refleksji.

Zakłady Graficzne Robotniczej Spółdzielni W ydawniczej „PRASA“ — W arszawa, Smolna 12,

Rekordzista świata dyskobol F itch
rzucił dyskiem 53,33 m.
Foto-Film

W siadł i pojechał w stronę Loop. Odpowia
dając na ich pytania czuł, że udało mu się ostatecznie skierować podejrzenia w stronę
Jana. Jeśli wszystko dobrze pójdzie, bę
dzie mógł zaraz wysłać list o okup. Ju
tro zobaczy Bessie i razem coś wykom 
binują. Tak, poprosi o dziesięć tysięcy dola
rów . Bessie stanie w oknie jakiegoś stare
go budynku na dobrze oświetlonym rogu z lam 
pką elektryczną w ręku, a on im każe włożyć
pieniądze w pudełko po bucikach i wyrzucić
w śnieg, każe jechać ze św iatłam i i nie rzucać,
dopóki nie zobaczą trzykrotnego błysku la ta r
k i w oknie... T ak się to ma właśnie odbyć. Bes
sie zobaczy św iatła wozu, a kiedy wóz odjedzie,
zejdzie po pieniądze. Łatw e, co?
Z atrzym ał wóz na stacji, w ziął w alizkę, umo
cował i ruszył znów do Daltonów. Dojeżdżając,
wpadł w tak gęsty śnieg, ża o dziesięć kroków
nie było nic widać. W prowadził wóz do gara
żu, zestaw ił w alizkę w śnieg, zam knął garaż,
w ziął w alizkę na plecy i zaniósł aż do wejścia
piw nicy. B yła lekka, półpróżna. Znów zaczną
go o to pytać. Trzeba będzie wdać się w szcze
góły, i tak je sobie dobrze zapamiętać, żeby
móc potem powtórzyć i sto razy i nie pomylić
się. M ógł oczywiście od razu rzucić w alizkę
w śnieg, wsiąsc do tram w aju, odebrać o<4 bes
sie pieniądze i uciekać, ale czemu? Da cóKip ra
dę. T ak właśnie rzeczy stoją. N ik t go nie podej
rzewa, potrafi dokładnie przewidzieć chwilę,
kiedy to się będzie m iało odmienić. Cieszył się
też, że pieniądze są u Bessie. Gdyby go zaczęli
przeszukiwać? Jeśliby przy nim znaleźli pie
niądze, jużby im to wystarczyło.
(d.C.B.)

