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Spisek
h itlero w sk i
. . g yJa W>> w*«'*j»nes<> » * s*estorte spisku hitierimskieSO, m kłów «« «Erie stei j wyżsi
®łM»W«W»«>) !«», 9SHDWU zwróciło uOfWiłit światowej na aa®a,ftołemenipiuiefkie. Tym ra/ełrn Zit,
niepokoiły ślę także .«łiołcir/eństw* anglosaskie, widza«; jakie
rezttltaky pwryniosła »olftyka to
lerancji, j*ką stosu je się w zacnodmoh strefach okupaeyśtiych.
Okazuje się bówicsn, że pod pla®8easykiem różnych
Schutanacherow, którzy składają wizyty w Lon
dyme. rozwija się i *rt«ni * * , .
za hitlerowska. Nie jest przecież
przypawkieni, ie właśnie tam, w
zachodnich Niemczech, W »jedno
czonych strefach angielskie j i
amerykańskiej, znaleźli hitlerow
cy najłM Kkiej sprzyjam«** warnaki «to w y p dsdatóliM^ci, z
których nie «mesefcaK ««eywjłś**• skorajMwd.
Celem Ich «M^ąatóa,^ — jak io
»«wiadozyi szef wywiadu brytyj
skiego — byto doprowadzenie Eu
ropy do trzeciej wojny. Spiókew
*J. toieli poza tym zamiar, .«¡mj
«życiem broni baktertooKiczoej. wymusić szereg nla w . • ’ * mićdzy innymi »rzy¿ J 81* a® Niemiec Śląska i
'Wschodnich. ...lent i“/.eeaa
1 , ■ »'haęakteryśtyew»* — pisze
^«M i * dziennik,,w angielskich
lx arenitowani spiskowcy zamieraaii poprowadzić narody Bu
tony przeciw' Związkowi Sadziee
«em u.
Mimo woli nasuwa się porówna*
nifi z taktyką Hitlera, »tosowaha w latach, poprzedzających woj
Wtedy też hitleryam głosił pochod na Wschód j wzywał do tej
'rypra iyy całą Europę, po to tylko,
a»y zamaskować swe zbrodnicze
»lany ujarzmienia innych naro
dów i zapanowania nad świa
tem.
Sromotna klęska, którą zakoń
czył się ten pochód, widocznie nipZeg0 ^•tlcrowców nie nauczyłaEozoutali oni wierni swej dawne i
strateg,) politycznej, której z»tozemein było „¡e ,i0pU^ti(. ¿0 po'»zumienia Związku Radzieckiego
!..n°.Ł* r.Stw »«Ktossiskich. Starter
«ził to także konserwatywny ,/jrimes-; „Konspiratorzy dopatrywa
U się w' brakn jedności wielkich
Mocarstw szansy dla siebie“
»Times“, reprezentujący bądź
eo “kdź te sfery, które bynajmniej
me są przyjaźnie usposobione do
związku Radzieckiego — wanszo- " łęst dalej przyznać, że tylko
lettnosć sojuszników może znisz™yc ws*elkie nadzieje hilleryzmu.
mb -8 lftu u tjeńności wśród soju**-?w dużo już wypisano atea■Uff!!* ■*■'. ąngirtskiej prasie, aczrh.m^^MujWtoka, stosowana w za
chodmch streiaęh Niemiec a prze
de wszystkim tolerowanie różnyeh
szowinistycznych wystąpień, skie
rowanych w pierwszym rzędzie
przeciwko Polsce i Związkowi Ka
dzieckiemu — nie zawsze potwier
cłzal& te słowa.
Wykrycie w ielkiego spisku h i
tlerowskiego powinno być sygnaI em ostrzegawczym. Uprawianie
dalej dotychczasowej polityki w
stosunku do Niemców może gro
zie całemu światu nieobliczalny
mi następstwami.
Rozumiemy niepokój jaki ogar
nąl miliony ludzi w Anglii i sta
nach Zjednoczonych na wiado
mość o wykryciu spisku. Nie wie
my natomiast czy odpowicti2iaIni
mężowie stanu tych krajów wy
ciągną właściwe wnioski z tego
groźnego stanu rzeczy, di> które
go sami doprowadzili.
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Przemówienie tow. Bieńkowskiego
nu kongresie
Brytyjskie! Partii Komunistyczne!
ZOM w akcji przeciwpowodziowej

N r 56 (81)t)

Polska delegacja rzqdowa
PRZYBYŁA WCZORAJ DO MOSKWY
witana przez ministrów Molotowa i Wyszyńskiego

Członkowie organizacji podziemnych
ujawniają się i skladnjq broń

Jak nas inform ują ze źródeł Ciekawy wypadek zanotowane
województwie rzeszowskim.
miarodajnych, akcja ujawniania w
się i składania broni -przez -człon- We -wsi Nuzdrzec, pow. Brzozów
ków organizacyj
podziemnych byli
członkowie
BCh,
którzy
ujawnili
się
jeszcze
w
1945.
ro 
Okrzykami
na.
cześć
Związku
j
postępuje
wciąż
naprzód.
W
ciąrowskiej. Dzięk’ temu wspólne
mu wysiłkowi osiągnięte zostało Radzieckiego i przyjaźni p o ls k o - {Sj1 3 .dni, tj. od 15 do 20 bm. ku, złożyli obecnie 64 sztuki
premier
Gyrankie- j ujawniiv' się dalsze 104 osoby broni, której wówczas nie zdali.
zwycięstwo,
którego
znakiem radzieckiej
wicz
zakończył
swe
przemowiei • złożyły 126 jednostek broni.
widomym sa dziś czerwone sztan
dary radzieckie i sztandary -in nie.
rozpoeznq się rokowania
nych . narodów
zjednoczonych,
Po przejściu do łiaii dworcu i
powiewające nad Berlinem.
wej premierowi Gyranklewiczo- . Q
Podobnie jak wspólnie w yw al wi przedstawiono szefów misji J”
czyliśmy zwycięstwo,
wspólnie dyplomatycznych,
akredytowa
Zostały podpisane w W arszawie ku Radzieckiego przedstawiciel han
walczyć musimy o utrwalenie po nych w Moskwie, po czyni człon dwa protokóły, z których jeden do dlowy ZSRR w Polsce M. Łoszakoju. I tym właśni® dążeniem do kowie polskiej delegacji rządo tyczy wstępnego zaniknięcia ob kow .
dalszego" utrwalenia -pokoju po wej odjechali do ambasady Rze rotów towarowych polsko - ra
związku z wygaśnięciem w
dyktowany
jest
również
mój czypospolitej Polskiej.
dzieckich, w ramach umowy han dniu 31 marca br. terminu umo
przyjazd do M oskwy“.
dlowej 7 lipca 1945 r., drugi zaś w y handlowej polsko - radzieckiej,
zawiera sprawozdanie na T stycz w przyszłym miesiącu wyjeżdża
nia 1947 ro-ku z wykonania umowy do Moskwy polska delegacja, eez 12 kwietnia 1946 roku.
lem przeprowadzenia rokowań go
Ze strony Polski protokóły pod spodarczych z przedstawicielami
pisał Kierownik Ministerstwa że Radzieckiego Ministerstwa H an.
glugi i Handlu Zagranicznego dr dlu Zagranicznego o zawarcie no.
Jak już donosiliśmy. Rada M i przeznaczonych na cele inwesty E. G-rosśfeld, zaś ze strony Z w ią ż. wej umowy.
nistrów na posiedzeffiiu w dniu cyjne rva Ziemiach Odzyskanych.
Na tymże posiedzeniu m irr22 bm., na wniosek mm- skarbu
tow. Konstantego Dąbrowskiego, stęr skarbu poinformował Radę
zatwierdziła preliminarz budże M in :s4rów o wynikach poprzed- i
towy na rok 1947. Sumy preli n:ego
okresu budżetowego od i stwierdza pismo szwedzkich zw. zawodowych
minarza przedstawiają się j. n.: I kwietnia do 31 grudnia ¡946 r. i SZTO K H O LM , 25.2. (P A P ). - ruu je stopniow o szereg byłych an
Dochody w zł 185.512.800.800.— Według prowizorycznych zam- -Organ szwedzkich związków za Sielskich i niemieckich rynków zby
Wydatki w zł 174.400.509.900.— knięć rachunkowych, okres ten wodowych „Aftöntidmingcn“ slwier tu węgla. Rząd polski stara się nie
się
nadwyżką
_
dza w artykule pt, ..Wzrost pol- tylko o wzrost produkcji węgla w
Nodwyżka dochodów w ¿umie zakończył
3.080
milionów,
zamiast
preli
skiego eksporiu węglowego“, rż kopalniach, ale równoległe o ule
11.112.290.900. zł .rmeści w sobie
wpływ z Daniny; Narodowej w minowanego deficytu w kwocie Polska stała się głównym pjodu. pszenie urządzeń komnnikac yjkwocie
fi
iftlna fdow żlótych. 3.458 milionów złotych. ,SAP). ctnlem wękła w Europie i prżej- liych i portowych celem poważne,
go zwiększenia eksportu węgla do
wszystkich krajów europejskich,
które cierpią na brak tego surow
ca.

Przemówienie powitalne premiera Cyrankiewicza
M O S K W A , 2fr2 (PAP)- We
wtorek, dnia 25 bm. o gobz- O
specjalnym pociągiem przybyła
% W arszawy do M oskwy polska
delegacja rządowa z prezesem
rady ministrów, Józefem Cyran
kiewiczem i ministrem przemy
słu, Hilarym M incem na czele.
Na powitanie delegacji przy
byli na dworzec białoruski wy
socy dostojnicy radzieccy n a . cze
le z ministrem spraw zagranicz
nych, M oiotowem i jego zastęp
cą,
Wyszyńskim,
przedstawi
ciele generalicji • radzieckiej oraz
członkowie
korpusu
dyploma
tycznego,
akredytowanego
w
Moskwie. Gdy tylko pociąg w je
chał na dworzec, orkiestra w oj
skowa
odegrała marsz powi
talny.
'Po wyjściu z wagonu premier
Cyrankiewicz i minister Minc
przywitali się z ministrem M ołotowem oraz pozostałymi oso
bistościami, po czym orkiestra
odegrała polski i radziecki hymn
państwowy. Następnie premier
C yran kiew icz1 przyjął
raport
dowódcy
kompanii
honorowej
i przeszedł przed jej frontem,
witając, żołnierzy.
Premier Cyrankiewicz wygło
sił następnie przed -mikrofonem
krótki© przemówienie, w którym
powiedział ni- In.:
,, Mieszkańcy Moskwy, P1za
jeżdżam jako przedstawiciel na
rodu, który pierwszy Pa^ °ł!arą
najazdu hitlerowskiego l w C’;K
o-u sześciu lat przechodził okrop
ne katusze pod jarzmem okupa
cji niemieckiej. Przyjeżdżam ja 
ko przedstawiciel narodu, który
zrozumiał, że w walce o wolność
i niepodległość zwyciężać można
wysiłkiem
tylko
wspólnym
wszystkich miłujących pokoj na
rodów.
,
Naród polski wie, 1Z ż.wiązek
Radziecki był tym_ państwem,
które najenergiczniej 1 nąiofiartuej slawiało opór agresji hitle

Wkrółce

nowy układ handlowy polsko-radziecki

11 miliardów złotych nadwyżki
pfzewidiije prginiiinarz budżetowy na rok bieżący

Polska głównym producentem węgla w Europie

Zakończenie konferencji iondynskie]

niewiele — znaczna część odbuna
dowana jest prowizorycznie
r
palach drewnianych, częsc zas
znajduie się w odbudowie.
Zeszłoroczna sima
była na
ogól łagodna. Dzięki temu, jak
również na skutek wykonania
robót
zabezpieczających, prze
szliśmy przez ten1, ciężki* okres
szczęśliwie.
W ‘ roku bieżącym
sytuacja
jest znacznie - cięższa. ^ Grubość
powłoki lodowej na tzekach pol
skich doszła do rzadko w Polsce
spotykanych rozmiarów. Na W.śle dochodzi do tiO cm, na Odize
do 50 cm, na Sanie zaś osiągnę
ła 1.20 cm. W tej sytuacji —
mówi dalej minister Balicki
musieliśmy skierować cały wy
siłek i wszystkie nasze możliwo
ści do obrony mostów.
Przygotowania to szły w trzech
zasadniczych kierunkach: zorga
nizowanie obrony czynnej na czas
i
¡pochodu lodów, jak najsilniejsze
szabezpieczenie
mostów
przed
oraz
1ewenkuairtą^n uszkodzeniem

— CO»—

Usłnwtt o amnestii

Zbliżenie poglądów mocarstw wsprawie Austrii w
W Moskwie rozstrzygnie się udział mniejszych państw
w opracowaniu traktatu dla Niemiec
LO N D Y N , 25.2 (PAP). Oólatrie. posiedzenie zastępców mini
strów spraw zagranicznych, po
święcone sprawom nie-niieckim.
trwało p-ęć i pół godziny.

oświadcza wicemin. Komunikacji inż. Balicki

net str. 3

R

M inister Zygmunt M odzelew ski
e stosunkach fraitcusko-poisliieh

W A R SZA W A . C ZW A R TE K , 27 L U TE G O 1947 R.

z krą i niebezpieczeństwem powodzi

Minister Modiel®wski
o stosunkach
polskc-'rancuskích

E

P I S M O POLSKI EJ PARTI I R O B O T N I C Z E J

Jesteśmy przygotowani do walki
W związku ze zbliżającym się
okresem pochodu lodów i ewen
tualnych powodzi, wiceminister
Komunikacji, inż. Zygmunt Ba
licki, udzieli} informacji na temat
Poczynionych już przez M in i
sterstwo Komunikacji przygotowan dla zabezpieczenia mostów
kolejowych i kołowych
Wobec w ie!kej ilości mostów
kolejowych, odbudowanych pro
wizorycznie
. powiedział mini
ster Balicki i uszenie tódów
jest dla sieci kolejowej ciągle
jeszcze momentem niebezpiecz
nym. Na całej długości Wisły,
w momencie ' zakończenia wojny
nie było ani jednego stałego mo
stu.
W obecnej chwili mostów od
budowanych na stale jest jeszcze

~ \

przygotowania techniczne i zmo.
bTizowanie personelu do jak naj
szybszej naprawy mostów w ra
zie icb uszkodzenia.
W roku 1946 w zabezpieczeniu
mostów prowizorycznych poczy
niono duże postępy w stosunku
ńo
roku
poprzedniego.
Przy
w s z y s tk ic h
ważniejszych
mo
stach, a w szczególności na \\/j.
śle. Odrze i W arcie roboty te
zostały już .zakończone.
Specjalne przygotowania po
czyniono w celu zabezpieczenia
mostu wysoko wodnego w W a r
szawie oraz mostów na Odrze
w Szczecinie. Zarówno w W a r
szawie,. jak i w Szczecinie za
pewniona, jest ju ż pomoc w oj
ska oraz zwiezione są na m iej
sce niezbędne materiały, potrzeb
r,e jo ochrony i ew ent naprawy
mostów. Ponadto na tereibc ca-

Bez dyskusji przyjęto spra
wozdanie, w którym zawarte zo
stały poglądy wszystkich państw
sojuszniczych, jakie wysłuchał*
zastępcy, po czym rozpoczęła się
długotrwała dyskusja nad pro
jektem
sprawozdania, dotyczą
cego procedury, przedłożonym
przez komisję projektodawczą.
Delegat radziecki Gustów wy
sunął_ wniosek, aby zastępcy zło
Żyli konferencji ministrów spra
wozdanie, dotyczące tylko ogól
nego planu procedury. W sprawie
udziału państw mniejszych Gusiew zaproponował, by zastępcy
przedłożyli ministrom 4 rożne
projekty, wysunięte przez 4 za
stępców.*
Po dyskusji jaka wywiązała
się nad wnioskiem radzieckim
przyjęto
wniosek,
zgłoszony
przez
delegata
francuskiego
Couve de Miirvilie.
W myśl tego wniosku komisja
redakcyjna opracuje sprawozda
nie,
na
podstaw ie
uprzednio
uzgodnionego dokünifentu, doty
czącego
procedury,
zataczając
jednocześnie projekty 4 zastęp
ców*, dotyczące metod wysłucha
nia państw mniejszych wraz z
komentarzami poszczególnych* za
ślepców.

Konferencja londyńska miała
na ogół charakter spokojny, na
bierając akcentów szczerej współ
pracy w chwilach, gdy starano
sje wziąć pod uwagę interesy
naprawdę wszystkich stron. .Jed
ego kraju materiały, budulec nakże w wielu sprawach zasad
itp załadowane są na wagony
i w punktach węzłowych i gotowe niczych nie osiągnięto porozu
do wysyłki do punktów nąjbar- mienia, przekazując je do decyzji
’ dziej zagrożonych, (d. c. n. str. 2) ko nferen cj : m oskie w ski ej.

Dzienniku Ustaw

Numer 20 „Dziennika U staw “
z dn-ia 25 bm. zawiera tekst
U staw y z dnia 22 bitego 1947' r.
o amnestii.
Ustawa
amnestyjna
weszła
więc w życie z dniem 25 lu te
go br.
Obecnie w druku znajduje się
wielka ilość afiszów z tekstem
Ustawy. Afisze te rozlepione bę
dą na całym obszarze Rzeczy
pospolitej, aby wszyscy bez wy
jątku obywatele mogli dokładnie
zapoznać stó z treścią Ustawy.

Tak więc konferencja mos
kiewska będzie musiała rozpa
trzyć z osobna cztery oddzielne
propozycje w sprawie traktatu
pokojowego z Niemcami. p ro.
jekt traktatu z Austrią nie spot
kał się z tak zasadniczymi ¡-¿¿_
nkam i poglądów, jak* spraw*a
Niemiec. W konsekwencji projekt
traktatu z Austrią, uzgodniony
w kwestiach zasadniczych, sta"
nie się w M oskwie konkretną
podstawą dyskusji.
Zasadnicze różnice poglądów
istnieją także na temat odszko
MOSKW A. Agencja TASS donosi,
dowań.
że m inister Mołotow przyjął w dniu
_Polska, Czechosłowacja, Da- wczorajszym ambasadora włoskiego
nia ; Grecja domagają się aby w Moskwie B rozzio.. . . . . .
WASZYNGTON. Prezydent Trum an
odszkodowania były ściągane od
Niemiec z ich bieżącej produkcji ogłosił dekret przewidujący, bardzo po
ważną redukcję 'liczby urzędników. Już
i by tym samym nie pozwółbno dotychczas od zakończenia w ojn y w
Niemcom drogą odbudowy
-------. na od, Stanach Zjednoczonych zwolniono ozyskanie przewagi gospodarczej, j boli) 15 tysięcy urzędników federadNie została również rozsirzyg. nych
PARYŻ. Sekretarz generalny Świa
tję ta iłwestia dalszego _ udzjalu towej Federacji Związków Zawodo
nwiiejszych państw w formulo
wych Louis S aillant udał się'do Sta
•waniu samego traktatu,
mm’ Zjednoczonych, gdzie będzie u-’

Ostatnie
wiadomości

—«0»—

Zapowiedź rahlfkacji
polsko-brytyjskiei
u m o w y łin a n s jo w e j
LONDYN. 25.2. (P A P ). - Kores
pondent dyplomatyczny agencji
Reutera donosi, że w dobrze poin
formowanych kołach londyńskich
utrzymuje się, iż polsko - b rytyj
ska umowa finansowa będzie ra
tyfikowana podczas rokowań go
spodarczych, które w najbliższym
czasie zostaną podjęte w Londy j
nie. Rokowania rozpoczną się x j
i
'kontem tygodnia.

ezestniczył w pracach rtady Gospodar
czo Społecznej ONZ.
PARYŻ- Na kongresie związku im i
grantów - ochotników francuskiego ru
chu oporu w ybrano nowe władze, w
skład których weszli m. in. Stanisław
Lament, Józef Szczerbiński i Jan B la 
cha.
RZYM. Dziennik rzymski „A v a n ti“
donosi, że 13 oficerów m arynarki
włoskiej na ogólną liczbę 2.500 oraz
12 podoficerów na ogólną liczbę 13.876
odmówiło złożenia przysięgi na w ie r
ność Republice Włoskiej.
PARYŻ. Światowa Federacja Zwiąż
ków Zawodowych postanowiła w y
siać w najbliższym czasie specjalną
delegację do Teheranu, celem zbada!
nia warunków, w jakich irańskie
zw iązki zawodowe prowadzą swą dzi*.
ialność.
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Słr. 2

85 procent spiskowców
ujęto

Wychowanek Himmlera
między aresztowanymi
B E R L IN , 25.2. (P A P ). — Poda
ne do wiadomości, że w dniu węzo
rajszym zakończono akcję „Se.
leciion Board“, w wyniku której
aresztowano 85 proc. przywódców
nielegalnej organizacji hitlerow 
skiej.
Wśród aresztowanych znajdu
je się również wychowanek H im ni
lera, K u rt Ellersieck, b. SS-Obetfuehrer.
Ellersieck
był
przedstawicie
lem SS w sztabie marszałka Kes.
selringa, którego proces toczv sie
obecnie w W enecji. Ellersieck u.
Urywał się, jako Ehlers w F a ł
dzie.
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Dalsze szczegóły o spisku hitlerowskim
60 ludzi m iało zniszczyć ludność A nglii
p r z y pomocy zarazków dżumy i pryszczycy

LONDYN, 25.2. (PAP). — W zw iąz
ku z w ykryciem podziemnej organi
zacji
hitlerow skiej,
korespondent
„D a ily M a il“ , donosi z Niemiec, że
władze b rytyjskie dawno ju ż w ie 
działy o istnieniu tej organizacji. Do
piero jednak, gdy spiskowcy z w ró 
c ili się do niem ieckich przywódców
politycznych z żądaniem poparcia dla
i siebie, rozpoczęto akcję likw idacyjną.
Od września ub. roku przywódcy
spisku a jednocześnie eksperci bakte
riologiczni dowództwa Wehrmachtu
E idm ann i Rosenberg w ysłali szereg
lis tó w do rządu brytyjskiego, w k tó 
ry c h szantażowali wydaniem tajem 
n ic bakteriologicznych innemu m o
carstwu, je śli Wielka B ryta n ia nie
do Harry Poilitta
LONDYN, 25.2. (PAP).
Sekretarz zechce podpisać tra kta tu , g w arantu
komitetu centralnego partii konunniatycz jącego odbudowe dawnej potęgi n ie 
mieckiej.
nej Federacji Rosyjskiej Zdanow wysiał
depeszę do sekretarza komitetii central
BEZPOŚREDNIE ROZMOW Y
nego partii komunistycznej Anglii, PoWt
Korespondent „D a ily M a il“ u ja w 
ta.
nia w dalszym ciągu, że 29 grudnia
W depeszy tej Zdanow życzy powodze ub. roku Rosenberg oświadczył w be7
nia partit w walce dla dobra klasy ro
pośrednich rozmowach z przedstaw i
botniczej i całego narodu brytyjskiego
oraz w walce o pokój i bezpieczeństwo cielami brytyjskich w ładz w N iem 
czech, że w przyszłej w ojnie bakte
świata.
riologicznej w ystarczyłoby S0 ludzi
do w ytrueia całej ludności A n g lii,
a 120 do całkowitego zniszczenia lud
ności Stanów Zjednoczonych. Spis
kowcy zam ierzali użyć do swoich ce
ló w zarazków dżum y i pryszczycy.
Marshallowi
Rosenberg u ja w n ił również.szczegó
WASZYNGTON, 25.2. (PAP). Przed ło w y plan całkowitego zniszczenia
stawicie! republikanów John Foster Dul Londynu przy pomocy b roni b a kte rio 
les oznajmił, że przyjmuje zaproszenie f
do towarzyszenia ministrowi spraw za-!
granicznych Marshallowi na konferencję i
w Moskwie.

logicznej. Zarazek, wystarczający do
zniszczenia ludności Londynu, mógł
by być przewieziony do A n g lii . jako
m ały pakuneczek. Jeden agent mógł
by zarazić w ciągu jednego dnia 12
ty?. ludzi. Cały atak bakleriologifczny
trw ałby 5 dni.
Do członków rządu i Parlamentu
brytyjskiego organizacja zamierzała
wysyłać lis ty z zarazkami.

Minister pełnomocny
ski przyjął w dniu 25 om. cruug_
Hassan
faires Egiptu w Warszawie pz Niemiec, zapobieżenie upaństwowię Mazhar.
n iu przemysłu i w alka o Prusy Wficho
dnie i Śląsk.

się on pod nazwiskiem Arm stronga
do" przedstawicieli zarządu b rytyjskie
go, zreferował im szczegóły swojej
teorii, po czym pozwolono mu, się
oddalić.

AMERYKANIE
LEKCEWAŻĄ OSTRZEŻENIA

NOWY JORK, 25.2. (PAP). — P ra
sa amerykańska tw ierdzi, że ruch pod
ziemny w Niemczech poza planam i
na dłuższą metę posiadał następują
ce cele bezpośrednie: niedopuszczenie
do lik w id a c ji przem ysłu na cele od
SPISKOW IEC - SZAN TAŻYSTA
szkodowań wojennych, um ożliw ienie
W YPUSZCZONY N A WOLNOŚĆ
S p o tk a n ie z Rosenbergiem było zor hitlerow com ucieczki z obozów, zmniej
ganizowane w ten spośób, że zgłosił szenie do m inim um eksportu węgla

Depesza Zdunowa

,

Dulles

będzie towarzyszyć

Byrnes
ambasadorem USA
w Londynie?

tycznego w wyborach w Polsce. Demo
kracja polska jest lojalnym sojuszni
kiem narodu amerykańskiego — tw ier
dzi pismo — i tym samym przyczynia
się do wzmocnienia międzynarodowego
bezpieczeństwa i _pokoju. Wierzymy, iż
rząd USA będzie ^ -prowadził politykę
przyjaźni dla demokratycznej Polski.
Postanowiono wystosować pisma do
-prezesa GIO — Murray1«, -przewodni
czącego AFL — Greeina-, do przewodni
czącego związku -kolejarzy —- W-hiłney‘a.
wzywające ¿wiązki zawodowe i wszyst
kich łudzi -pra-cy do wspólnego wystą
pienia (przeciwko projektom ustaw a-ntyrobo-t-niczych.

rok 1947 wraz z poprawkami ko
misji.
We wtorek, dnia 25 lun. na
wspólnym posiedzeniu obu Izb
przewodniczący komisji redakcyj
nej konstytucji wiceminister spraw
zagranicznych Wyszyński zrefero
w a ł projekt zmian i uzupełnień do
tekstu konstytucji.

Znaczenie polskiego Szczecina i Odry
dla handlu zagranicznego Czechosłowacji
jąc fakt, że Polska jest dzisiaj w posia
daniu 3 wielkich portów na Bałtyku,
„Rude Pravo“ stwierdza, że Czechosło
wacja jest -bardzo zainteresowana zagad
nieniem "współpracy z Polską, gdyż nie lo
ży w jej interesie, aby zamorski import i'
eksport czechosłowacki przechodził przez
porty niemieckie — Hamburg i Bremę.
Jakkolwiek Odra i Szczecin stanowią
tylko drobny odcinek wielkiej perspfikty
wy gospodarczej współpracy między
Polską a Czechosłowacją, to jednak ma
ją o*ne wielkie znaczenie" dla obu państw
i przyniosą im olbrzymie korzyści" —
kończy pismo swe wywody.

Zakończenie prac kongresu

Wicemin. Balicki sekretarzem generalnym
Międzynarodowe) Federacji Ir. Więźniów Politycznych
Ostatnio odbyło się w Warszawie po
siedzenie Tymczasowego Komitetu Wy
konawczego Międzynarodowej Federa
cji b. Więźniów Politycznych (FAIPP).
Głównym tematem obrad byty zagad
nienia związane z wyznaczonym na dz.
29 marca br. w Paryżu Międzynarodo
wym Kongresem b. Więźniów Politycz
nych, na którym będzie* uchwalony sta
tut oraz wybrane stałe władze Federa
cji. Omawiano również techniczną stro
nę przeprowadzenia w dniach 22 — 30
marca br. Międzynarodowego Tygodnia
Solidarności b. Więźniów Politycznych.
W toku obrad zebrani wystosowali do

dent dziennika „M anchester G uar
dian“ donosi z Berlina, że władze so
jusznicze utrzym ują w tajem nicy w y 
n ik i śledztwa w sprawi® spisku narodowo-socjaiistycznego w Niemczech
do czasu zakończenia dochodzenia.
Wiadomo jednak, że wywiadowi b ry
tyjskiem u udało się n a tra fić na ślad
szeroko
rozgałęzionej
organizacji
konspiracyjnej.
Kie należy dziw ić się, że organi
zacja taka powstała. H itleryzm nie
z n ik ł tak szybko, ja k się to n ie któ 
ry m obserwatorom zdawało, ponie
waż dążenia jego w yp ływ ają z tr a 
dycji niem ieckiej i charakteru narodu.

KLĘSKA WOJSKOWA
NIE WYSTARCZA

Zdaniem Reynoldsa wynik tej walki
rozstrzygnie o przyszłości amarykenU.ięgo przemysłu chemicznego. Stawka
jest wielka. Chodzi o to, kio będzie prze
wodził światowej produkcji surowców
syntetycznych i będzie sprawował kon
trolę nad największym koncernem che
micznym na świacie -— towarzystwem
I. G. Farbenradustrie..
Ostatoio walka o kontrolę nad tym
koncernem niemieckim zao-slrzyla się w
USA wobec wzrostu współzawodnictwa
w amerykańskim -przemyśle chemicznym
na pola produkcji surowców syntetycz
nych
Bezpośrednio walka toczy się o firmę
amerykańską General Anilinę a-ad Film
czy PSL. Natomiast Zarząd Spółdzielni
SAP donosi:
Corporation, która zosiaj« przejęta w ro
W uzupełnieniu naszych informacji, i pewna część członków - Rady Nad
ku 1942 przez zarząd federalny dla •m-ą- dotyczących rozdźwięków w PSL, mo zorczej
pragnęłaby nadać Spółdzielni
jątk-u nieprzyjacielskiego wobec tego, iż żemy dzisiaj donieść” o kolejnym fakcie charakter szerszy, zaspakajający potrze
większość akcji należała do akcjonariu różnic w tym stronnictwie między pre by wydawnicze wsi i szeroko pojętego
szy I. G. Farbeinind-uetde. Koncern ten zesem Mikołajczykiem i jego adheren ruchu ludowego.
do tej chwili znajduje się pod kontrolą tami a opozycją.
Nader charakterystyczny jest fakt,
amerykańskiego ministerstwa sprawie
Jak nas informują z kilku źródeł, w że p. Mikołajczyk* sprzeciwił się wnios
dliwości.
dniach 20, 21 i 22 hm. odbywały się. kowi Zarządu, aby przyjąć do Spółdziel
Majątek General Anilinę oceniany jest posiedzenia Rady Nadzorczej Chłopskiej ni takie organizacje i instytucje, jak
be ponad 100 mili-o-nów dolarów. Prócz Spółdżielni Wydawniczej. Przebieg ob „W ici“ , T.U.L., Ch.T.P.D., L.I.O.K. i
tego towarzystwo to jest właścicielem rad był bardzo burzliwy. W trakcie w y inne.
Jak dowiaduje się SAP, konflikt na
około 3 tysięcy patentów na produkcję powiedzi ujawnił się głęboki konflikt,
dotyczący celów i _ zadań Spółdzielni.
terenie Chłopskiej Spółdzielni Wydawsyntetycznych surowców, wynalezionych
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Prezes* Rady Spółdzielni, p. Stanisław rączej nie został dotychczas zlifcwido\ laboratoriach I. G. Farbe-nind-usi-rie w M ikołajczyk. pragną! widzieć w Spól- wany, obie grupy nie dosziy do poroNiemczech.
dzielni wąskopartyjny organ wykonaw- zumienia Ze sobą.
W ostatnich kilku tygodniach akcje
„General Anilinę and Film Cor-poration“ ,
znajdujące
Szwajcarii. uległy zna
i majdujące się w Szwajcarii,ą
cznej zwyżce na giełdzie w Bernie m i
mo, iż wszelkie aktywa firmy zamrożo
ne są od wielu łat. Bankierzy szwajcar- i
scv są przekonani, że towarzystwo t o w j f i
1 | •
m
«
« ___ „
J
i
•
•

K onflikt m iędzy p. Mikołajczykiem

a Chłopskg Spółdzielnię Wydawniczą

dotychczasowego sekretarza generalnego
Federacji, premiera Cyrankiewicza, pis
mo dziękczynne za jego owocną i ofiar
ną pracę. Obecnie funkcje sekretarza
generalnego FIAPP przyznane na sta
le Polsce, objął wiceminister Komuni
kacji Żugniunt Balicki.
Na zakończenie obrad uchwalono re
zolucję skierowaną do Ministrów Spraw
Zagranicznych Czterech Wielkich Mo
carstw, ZSRR. USA. Wielkiej Brytanii
i Francji, .w której FIAPP sprecyzowa
ła swe stanowisko wobec zbliżającej
się Konferencji Pokojowej z Niemcami

attache wojskowym
w Paryżu
a tu 
Płk Krajewski został mianowany
Ambasady
w
che wojskowym ----,
. raPłk Krajewski’ dotąd pełnił funkcję
stępcy attache wojskowego w Paryż**
płk. Naszkowskiego.

Delegacja

Ligi Kobiet
wyjechała do Pragi
Z ramienia Zarządu Głównego S p ^ '
naWczego i Rady Naczelnej Światów
Demokratycznej Federacji Kobiet, deie»
cja w
składzie — przewcdniczące„
Społ.-Obywatelskiej Ligi Kobiet, P06 , „
Irena Sztachetek«, sekretarz generalny
Sp. - Obywatelskiej Ligi Kobiet — I®3‘
da Kowalska, kierownik wydziału Pra®°J
wego Spoi. - Obywatelskiej Ligi Kobie
— Stanisława Dłuska, kierownik wydzi3'
łu spółdzielczego Janina Święcicka i P0'
sianka Stanisława Garnca,rczykowa. De'
legacja polska powróci do kraju w piet"
szych dniach marca.

Komisje Sejmowe
przysfqpiq do procy
w przyszłym tygodniu
W bieżącym tygodniu posłowie, któ
rzy zresztą w dużej części rozjecha11
się do domów, odpoczywają po pracacli
nadzwyczajnej sesji. Nawet komisje ^
bieżącym tygodniu nie obradują.
W przyszłym tygodniu komisje prz)’"
stąpią do pracy. Te komisje, które do
piero swoją pracę rozpoczynają, ukon
stytuują się na swych pierwszych P°'
siedzeniach w przyszłym tygodniu-

Polscy kolejorze
W

Sztokholmie

SZTOKHOLM. 25.2, tRA-P). Do Sztok
holmu przybyła ostatnia w ramach wy
cieczki _ zorganizowanej przez „Orbis'
delegacja pracowników Ministerstwa
munikacji z Warszawy z dyrektorem StKuczów Idem na czele, by zabawić- w
Szwecji cztery dni i zapoznać sic ze
szwedzkimi urządzeniami kolejowymi.

Zwiększenie
eksportu węgla
w marcu br.
Na miesiąc marzec br. przewi
duje się poważne zwiększenie ek
sportu węgla. Eksport ten spowo
duje wzrost importu, co w sumie
da znaczne zwiększenie obrotów w
naszych portach.

Czeka nas ciężka walka z żywiołem

najbliższej przyszłości będzie oczyszczę•ne z, zarzutów współpracy z Niemcami
i zostanie przejęte przez jakiś w ielki
syndykat chemiczny w Stanach Zjedno

czonych
Reynolds zaznacza1, że niewiadomo je
dnak jaki obrót przyjmie sprawą reha
bilitacji ^ General Anilinę Corporation,
gdyż śledztwo, prowadzone w czasie
w ojny w senacie amerykańskim w spra
wie penetracji kapitału niemieckiego do
przmyshi USA wykazało, że General A-
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Oddziały saperskie, które znajdują
się już w terenie, wezmą udział we
spół z drużynami kolejowymi w obro
nie 82 mostów, leżących na ważniej
szych szlakach. Pozostałe mosty będą
bronione przez drużyny robocze, zor
ganizowane przez poszczególne Dyrek-
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Pod tym tytułem ukazała się nowa książka E D M U N
DA O S M A ttC Z Y K A , nakładem Sp. Wyd. „Czytelnik“ .
Nie jest to powieść, ani dzieło literackie. To książkadokument, pisana językiem prostym, przem awiają
cym do wyobraźni każdego człowieka.
D aje ona
w skrócie historię Trzeciej Rzeszy do chwili upadku
Ostatni
rozdział ' zatytułowany
„ 2 rpdła Czwarte;
Rzeszy“ sygnalizuje powstawanie
nowego tworu
niemieckiego, który nie wiele się różni od tworu
Hitlera i Himmlera.
.Okazuje się, że Niemcy potrafią po mistrzowsku
dostosować się do nowych Form przy zachowaniu
-tarei treści“ .
Książka

jest

ju ż

w
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Zakończenie wywiadu wiceministra Balickiego

brytyjskiej partii komunistycznej
ten
będzie ośrodkiem w.plywu Wall
Street i City. czy też kroczyć będzie
naprzód pa drodze demokracji.
Będziemy przeciwstawiali Się z całą
stanowczością odbudowaniu potęgi mo
nopoli-niemieckich
• powiedział. Caiupbell, jak również potęgi gospodarczej
państwa niemieckiego. Musimy dążyć
drt odbudowy Europy, mając na myśli
przede wszystkim państwa sprzymierzo
ne, przy czym Niemcy muszą wykonać
wszystkie swoje zobowiązania.

Pik Krajewski

czeo-Obywatelskiej Ligi Kobiet wyJe
HITLERYZM NIE ZNIKŁ
B ER LIN , 25.2. (PAP). — Korespon ł«a do Pragi na obrady Komitetu V» y* .

tr u s tó w amerykańskich
o przejęcie filaru niemieckiego przemysłu wojennego

na sesji Rady Najwyższej ZSRR

LONDYN. 25.2. (PAP). Na zakończe
nie obrad kongresu brytyjskiej partii
komunistycznej " przewodniczący Camp
bell oświadczył, iż na Wielkiej Bryta
nii spoczywa wielka odpowiedzialność w
obecnej chwili dziejowej.
Maże się ona stać czynnikiem bar
dzo pomocnym w rozwoju świata, lub
też kulą u nogi.
Wkrótce rozpocznie się wielka bitwa,
od wyniku której zależeć będzie przy
szłość" Europy. Chodzi o io. czy terso

Postępowa prasa podkreśla, że ogłoszony niedawno w Londynie raport
międzynarodowej lcomisj i ekspertów
stw ierdził istnienie szeroko rozgałę
zionego ruchu podziemnego w N iem 
czech, lecz oświadczenie to spotkało
się wówczas z lekceważeniem ze stro
ny amerykańskich w ładz okupacyj
nych. Ten sam odłam prasy zwraca
uwagę na wystąpienia na terenie USA
pastora Niemoellera i kardynała Prey
singa, którzy usiłow ali w swych w y 
stąpieniach publicznych przekonać
opinię amerykańską, że Niem cy są uleczeni z narodowego socjalizm u i chę
ci rewanżu.

K lęska wojskowa nie wystarcza je
szcze dla wykorzenienia narodowe
go socjalizmu i pangermanizmu.
W oczach nacjonalistów niem iec
kich klęska w ojskow a nie dowodzi,
iż hitleryzm i jego cele b yły błędne.
Krańcowe koła nacjonalistyczne w
niline było całkowicie opanowane prze,z Niemczech nie czynią H itle ra lu b ide
I. G. Fn-rbeni-ndustrie za zgodą nominal ologię narodowo - socjalistyczną od
pow iedzialnym i za w ojnę i nieszczęś
nych współwłaścicieli.
Reynolds twierdzi, że skład personalny cia, jakie naw iedziły k ra j. Nieszczęś
grupy zainteresowanej W I. G. Farben- cia spadły na Niem cy nie dla tego, że
industrie i General Anilinę and Film H itle r doszedł do władzy, a jedynie
Corporation, która walczy o Zwolnienie dlatego, iż Rzesza nie była dość silna.
ffK ejjńjB o a spodziemac JLaie-wob ee
towarzystwa' Jaiu£Ó:i£iSaiaegoJ spod kSaik
troli państwowej, nie uległ żadnej zmia tego nagłych zmian w mentalności
niem ieckiej.
nie.

Ostra walka

Projekt zmian i uzupełnień konstytucji

PRAGA, 2a.2. (PAP). Dziennik czeski
„Rude Pravo“' zamieszcza a rtykuł pt.
„Znaczenie polskiego Szczecina i Odry
dla CzechbsBwacji“ , w którym s lw e idza, iż podczas rokowań w sprawie Nie
miec wszystkie państwa słowiańskie uędą się przeciwstawiały niebezpiecznym
dążeniom niektórych kół. które popierają
niemieckie nadzieje ekspansji na wschód.
Czechosłowacja, która posiada interes
w tym, aby obszary na północ od jej
granic pozostały w rękach słowiańskich,
postanowiła wszystkie swoje postulaty
terytorialne skierować,, na drogę dwu
stronnych rokowań z Polską. Podkreśla

pisze Leon Krzycki do prezydenta Trumana

Kto odziedziczy I. G. FaiM iidostrie

WASZYNGTON, 25.2. (PAP). Prasa j
amerykańska donosi, że według infor- j
macji kół zbliżonych do Białego Domu, ' WASZYNGTON. 25.2. (PAP). Znawc
ambasadorem Stanów Zjednoczonych w : sto-sisntków w przemyśle niemieckim i aLondynie zostanie b. sekretarz Stanu j merykańskim, Reynolds, -twierdzi na la
USA, Byrnes
mach dziennika „P M “ , że w chwili oZapytany w tej sprawie rzecznik Bia j becnej toczy się walka podziemna o dzie
lego Domu, Cliarles Ross, oświadczył j dzictwo po niemieckim przemyśle che
że nie może udzielić odpowiedni ant prze j micznym pomiędzy stanami Zjednoczo
czącej, ani twierdzącej.
. I nymi * Szwajcarią,

M OSKW A. 25.2. (P A P ).
W po
uiedziałek, dnia 2-1 Inn. w obu I z 
bach Rady Najwyższej ZSRR za
kończyły się debaty nad budżetem
państwowym.
Po przemówieniach posłów -wy
głosi} przemówienie końcowe m i
nister finansów ZSRR Zwieriew.
Obie Izby zatwierdziły jednogło
śnie budżet państwowy ZSRR na

Polska zasłużyła na przyjaźń Ameryki
NOWY JORK. 25.2, (PAP). Na po
siedzeniu centralnego komitetu Kongre
su Słowian Amerykańskich, przewodni
czący Leon Krzycki, wygłosił przemó
wienie. w którym oświadczył, że naród
amerykański znajduje się w obliczu wiel
kiego kryzysu historycznego i wezwał
dwa miliony Amerykan, ' pochodzenia
słowiańskiego, do skupienia się i rozpo
częcia wspólnie ze związkami zawodo
wymi i ugrupowaniami postępowymi ofensywy przeciwko zakusom reakcji.
, Centralny komitet Kongresu Słowian
Amerykańskich wystosował pismo do
prezydenta Trun.aoa, wyrażające radość
z powodu zwycięstwa Bloku Demokra

p r z y j ę c ia w m s z

Minister Spraw Zagranicznych,
munt Modzelewski, przyjął vĆ
vVjs
bm posła Czechosłowacji w Warszaw
p. Josef Hejreta. ^

sprzedaży

C E N A 220 Zł.

księgarskiej

cje Kolejowe. Należy nadmienić —. m<i łudniu kraju nastąpiła przejściowa od
w i min. Balicki — że nie dysponuje wilż, której zasięg rozciąga się mniej
my jeszcze wystarczającym sprzętem; więcej do Warszawy. Rezultatem ociep
dla przykładu podać mogę, że pod lenia było^ ruszenie lodów na rzekach
Szczecinom Niemcy posiadali 17 j0{j0- podkarpackich, a (więc na Wiśle, i Sołamaezy, których my nie mamy.
ie pod Oświęcimiem,"na Skawie, na Ra
Pewne odciążenie w skeji obron bie pod Bochnią, na Białej oraz na Wi
nej stanowi odbudowanie w 1946 r. na słoku i Sanie. Na Sanie między Zagó
stałe,
względnie
ukończenie przed rzem i Olszanicą zostały zniesione iz
ruszeniem lodów szeregu ważnych mo bice przy moście, a most został lekko
Naprawa potrwa około
stów, jak most przez San pod Rozwa uszkodzony.
dowem, most na Wiśle pod Dęblinem,' trzech dni.
W górnym biegu Sanu tworzą się za
most przez Wisłę pod Toruniem, dro
które zagrażaja ■ mostowi pod
gowy most pod Tćzewem, most przez tory,
Pilicę pod Warką, przez, Wkrę pod Przemyślem. Wojsko jest tam już w
Pomiechówkiem,
przez
Nogat
pod f ' 1'; ™ C1 kolejowy nie został przer'0ny. Natomiast wstrzymano ruch na
Malborkiem i inne.
moście prowizorycznym, pomimo, że
Usunięto również szereg wraków, gro me ulegi on dotychczas uszkodzeniużących tworzeniem silę zatorów i po ¿ator lodowy na Sanie pod Munłną
wodzią, w szczególności na Wiśle pod wojsko rozsadza przy pomocy miotaczy
Fordonem i pod Grudziądzem i na Od min.
rze pod Szczeeinem.
Przymrozki, które nastąpiły po chwi
Roboty te bardzo trudne technicznie, lowej odwilży. _poprawiły* sytuację. Owykonywane częściowo pod wodą, jak statnie meldunki meteorologiczne pozwą
również roboty przy odbudowie wiel [aźj
nadzieję, że przymrozki t2
kich mostów, prowadzone z wielkim będą trwały dalej. Dłuższy okres przvnatężeniem w okresie zimowym, w y mrozków w nocy z ociepleniem się w
magały zarówno od kierownictwa, jak ciągu dnia, ułatwiłby w znacznym stopteż od zaióg robotniczych ogromnego mm walkę z pochodem lodów.
wysiłku i samozaparcia.
W obecnej chwili „dokręcane są ostat
Zapewniono łączność i oświetlenie te nie śruby“ dla osiągnięcie stanu "pełne
renów robót, aby można je byłe prowa go pogotowia, żywioł jednak, z któ
dzić dniem i nocą bez przerwy.' Za rym wkrótce _ zostanie stoczona walka,
ładowano też na wagony prowizoryczne nie uznaje ścisłych regut i uderza czapfzęsia mostowe.
sąm w najbardziej niespodziewanym
Z godziny na godzinę otrzymujemy miejscu. Również środki techniczne i
meldunki z terenu. Mamy w każdej materiałowe, którymi kolej rozporządzą,
chwili całkowity obraz sytuacji w kra- ■nie są nieograniczone. W tych warun
ju. Np. w dniu dzisiejszym —- mówi kach walka może być ciężka. Kolej 0min. Balicki — do godz. 11 rano otrzy ęzekuje na nią ze spot ojem ... kończy
małem już trzy meldunki.
min. Balicki — pewna postawy polskie
Od piątku ubiegłego tygodnia a» po go kolejarz*.
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ZGODNE PO G LĄ D Y FR A N C O i P O LS K I
w sprawie bezpieczeństwa sąsiadów Miemiec

N auczycielstw o
zajm uje czynnq postaw ę

Minister Modzelewski o stosunkach między obu krajami
obecnie sojuszu była
okoliczność, że Francja by!a
związana paktami ze Związkiem
Radzieckim oraz Polską, lecz
nie było paktu polsko-radzieckie
go. Obecna rew izja paktu pol
sko-francuskiego zmierza do usu
nięcia . jego braków przez opar
cie go na sojuszu Francji ze
Związkiem Radzieckim oraz na
sojuszu Polski ze Związkiem
Radzieckim.

rze. Francja ma pełne zrozumie
nie dla róli, jaką Polska nie
tylko dziś odgrywa, lecz rów
nież jutro odegra. Minister M o
dzelewski mógł
to stwierdzić
podczas, rozmów, jakie przepro
wadził z Prezydentem Vinceut
Auriol,
wicepremierem
fhorezem i ministrem Bidauit, którzy
reprezentują me tylko naczelne
władze
Francji,
lecz również
największe partie polityczne.

Zasadniczym celem paktu pol
sko-francuskiego ma być zobo
wiązanie się obu krajów do oka
zania sobie wzajemnej pomocy
w celu zabezpieczenia się przed
agresją ze strony Niemiec.

Podczas konferencji poruszono
zagadnienie. Niemiec.
Okazało
się, że w zasadniczych sprawach,

tego

, .

j»ż

dotyczących
bezpieczeństwa
i
reparacji,
poglądy Polski są
zgodne z ‘ poglądami Francji.
Minister Modzelewski zazna Rządy obu krajów uważają, że
czyi, że rozmowy toczyły si? w przy ustalaniu ' przyszłości Nie
powrocie z Paryża przy- szczególnie przyjaznej atmosfe. miec naieży w pierwszym rzę

dzie kierować się zasadą bezpie Modzelewski stwierdził, że obu
krajom przyświeca
¡eden cel.
czeństwa sąsiadów Niemiec.
Oba kraje zmierzać będą dc te
W sprawie odszkodowań oba
go, aby Zagłębie Ruhry przestało
kraje zgodne są co do tego, że
raz na zawsze być arsenałem
podstawą polityki
reparacyjnej
Niemiec. Nadto winno Zagłębie
powinna oyć w pierwszym rzę 
Ruhry służyć odbudowie gospo
dzie konieczność odbudowy kra
darczej Europy. Wobec zgodno
jów, zniszczonych przez Niem
ści poglądów w tych zasadni
cy, a następnie odbudowa Nie
czych sprawach — rozbieżność
miec. Z tej zgodności poglądów
wobec
zagadnienia
przyszłego
obu krajów w sprawach zasad
ustroju Niemiec i formy kontroli
niczych wynika stanowisko Frań
nad Zagłębiem Ruhry. jest mało
cji w sprawie granicy polsko-nie
istotna.
mieckiej. Francja nie ma zasirze
W końcu mm. Modzelewski
żeń przeciwko polskim granicom
zachodnim i poprze je na konfe stwierdził, że podp:sana w Pa
rencji moskiewskiej. Z drugiej ryżu konwencja kulturalna poi-,
strony Polska popiera starania sim-francuska przyczyni się do
F ran cji o gospodarcze w ią za n ie dałszego zacieśnienia stosunków
'Zagłębia
Saary
z
Francją. pofeko-francuskich i do wzmoc
W sprawie Zagłęb;a Ruhry min. nienia sojuszu.

niJ,nister Modzelewski dzienf ^ y , którym przedstawi! wy. . , r.ozrT,ów polsko-francuskich,
ostatnio przeprowadzonych. Poda® konferencji tych uzgodnio. konieczność nadania sojuszopolsko-francuskiemu z roku
nowej treści przez dostoso
wanie go do obecnych war Lin-

XIX Kongres Brytyjskiej Partii Komunistycznej
Przemówienie tow. Władysława Bieńkowskiego
...

Na otwarciu Kongresu B rytyj
skiej
Partii Komunistycznej w
Minister Modzelewski podkre’ z® słabą stroną przestarza- ostatnią sobotę w Londynie, przy
udziale przedstawicieli 30 kra
jów, przemawiał m. in. delegat
Polski, członek KG PPR, Włady
sław Bieńkowski. Podajemy je
go przemówienie.

Książe Michał Radziwiłł
y »“m iętacie

kc. M ichała Radsi-

* * '*efro * ł®śną przedw ojenną afe* P- Suohestcw? Otóż łon polski

a«»\i!L|krata '^ P ły n a * znowu “ » wl '
.
^ Publiczną w małym miasteozokupacyjnej w
, , CM Południowy cli. rFraebywa
t iic u jn *
wach rtWa;* i,ktHP“ ł‘ .polskiej na pra
cach dePM.toWaneKo, żywi si(. pray.
działami UNRR a i udziela w ypadów
dziennikarzom. Warto przytoczyć kil
a Jego wypowiedzi, gdyż są niezmier
me charakterystyczne dla mental
ności polskiej arystokracji i świad®*ą dobitnie kim byli ludzie, na któ
rych opierały się rządy sanacyjne.
Michał Radziwiłł słabo mówi po pol
sku, bo jak sam twierdzi dużo prze
bywał zagranicą i prawie wszystko za
pomniał. Wojna zastała go jednak w
Polsoe, gdyż jak co roku przyjechał
do swej ordynacji Antonin, aby, zro
bić rachunki z plenipotentem i za
brawszy pieniądze wyjechać zagra
nicą.
Mój przyjaciel Greiser nie był na
mnie zły — stwierdza ks. Radziwiłł,
ale skonfiskował mi majątki i kazał
wyjechać do Nietaiec. (Jak twierdzą
Poinformowani Michał Radziwiłł ofiarował dobrowolnie Rzeszy swe ma
jątki). W Niemczech książę uloko
wał się u dalekich krewnych (z bocz
nej linii Radziwiłłów, jak informu
je) niemieckich arystokratów pod
Berlinem. Był w tak „ciężkim położe
niu materialnym“, że aż musiał sprze
dać swoją willę na Riwierze sąsiadu
jącą z posiadłościami ks. Windsoru,
Gdy zbliżyły gję wojska radzieckie
Radziwiłł pragnął uciec do Szwajca
rii ale wylądował we francuskiej
strefie okupacyjnej, skąd alarmuje li
stami swych angielskich przyjaciół,
by dowiedzieli się w Polsce, kiedy zo
'

księciu jftK° dziedzicz

ouinie że °sk
Radziw ilł wypowiada
opinię, że skoro Niemcy skonfisko
wali mu majątki, P(>lacv j“ " * ®
mu je oddać.
sie nawet,
nW ” T
, . Informuje
"Je się
czy „w rządzie polskim za s ik a ktoś
z konserwy i czy Mikołajczyk j est
kimś z ludu“ czy też z „prawicy“, Po
za tym twierdzi, że według „pewnych
wiadomości“ z dobrych źródeł „nie
długo będzie wojna‘‘, na którą liczy,
Ale na próżno.

„W imieniu Polskiej Parti' R°
botniezej witam X IX Kongres Ko
munis tycz nej Partii W ielkiej Bry
tanii. W itam Was w imieniu kla
sy robotniczej I narodu polskie
go, który z narodem brytyjskim
złączyło braterstwo broni we
wspólnej walce przeciwko
naj
groźniejszemu wrogowi ludzko
ści, hitlerowskim Niemcom.
1 .ty/j u<niï*

y. ń-.v;‘

■

5 ;

; Związki między naszymi narodarm zacieśniały się nie tylko
kzi!fâ:,‘ w 3D01nÿm interesom," ale
i dzięki wspólme przelanej krwi
walczących obok siebie żołnierzy
brytyjskich i, polskich. W walce
przeciwko faszyzmowi odireśhsmy zwycięstwo dzięki wysiłkom
wszystkich sprzymierzonych na
rodów, dzięki współdziałaniu w-el
kich mocarstw.
M y Polacy, szczególnie nie za
pomnimy olbrzymiego decydują
cego wkładu Związku Radzieckie
go, którego bohaterskiej Arm ii
Czerwonej zawdzięczamy
swe
wyzwolenie.

proc. produkcji przedwojennej, w
wielu zaś ważnych dziedzinach
ją przekroczyliśmy.
W yniki
nasze zawdzięczamy
przede wszystkim poważnej prze
budowie ustrojowej Polski. Wesz
liśmy na drogę reform inną niż
Wasza.
Radykalnie rozwiązahśmy sprawę nacjonalizacji wiel
kiego
i średniego
przemyskiPrzeprowadziliśmy radykalną re
rofmę rolną.Stworzyliśmy w ten
sposób podstawy dla planowania
gospodarczego ; mamy możność
wytyczenia kierunków
naszego
rozwoju gospodarczego i wpły
wania na jego tempo.
Droga nasza
jest
odmienna
iązfcu Rą
¡rowmez
char a f fe;
iz le c kiggg
y współ
rystyćzn
■pbzy decytfaczesnei P
gospodarki
u.
jącej roli selyt a _
.
lolecznionej dalsze współistnie
nie sektora' prywatnego, p ry w a t
nej inicjatywy, odgrywającej w
ramach wytyczonego planu zna
czną rolę. Droga nasza, jak w y 
kazało dotychczasowe doświad
czenie jest dla naszych warun
ków najsłuszniejsza.

Dziś łączy nas wspólne dąże
nie do zabezpieczenia _ trwałego
pokoju w Europie i świecie. Zro
zumiałe, iż w dążeniu tym najkonsekwentniejsze
'Stanowisko
zajm uje Klasa robotnicza. Klasa
robotnicza najbardziej zaintereso
wana jest , aby pokój świata oparty był na trwałych
podsta
wach wykluczających możhwość
odrodzenia s’ę
faszystowskiego
niebezpieczeństwa w jamejkol
wiek bądź formie.
Żaden może kraj na świecie
nie jest tak zainteresowany w
utrwaleniu pokoju } usunięciu
ognisk faszyzmu, j ak _ Polska.
Żaden bowiem kraj nie prze
szedł tak strasznych doświad
czeń w ciągu lat ostatniej w oj
ny. Potworne zbrodnie i zni
szczenia, jakich dokona! na na
szych ziemiach hitlerowski oku
pant, leżą ciężkim brzemieniem
na naszym narodzie.^ O ę ż a r od
budowy kraju ze zniszczeń
od
czuwać będziemy przez wiele lat.

— n
Ail c-a «i l'i/'vr‘\r
Poisce,
który w

Wielkim osiągnięciem naszym
jest repolonizacja
i odbudowa
Ziem Odzyskanych
nad Odrą i
Nisą, Ziemie te, germamzowane
przemocą w ciągu wieków, są już
dziś c a łk o w ic ie polskie, pracuje
na nich 5 milionów polskich ro
botników i chłopów. Odbudowa
liśmy tysiące zburzonych
lub
rozgrabionych
zakładów
prze
mysłowych'
%. ną i

___

w ą t

> a

-

.-osiągnięć-’

jedijolitego
rpfcoltiidalsza bliska współpraca
z partią Socjalistyczną. Rozbicie
klasy robotniczej byte zawsze
źródłem .jej słabości, um ożliwia,
ło" żywot reakcji. Współpraca obu
Partii Robotniczych PPR i ; PPS
stała się podstawą naszego z\vycięstewa. ścisła współpraca z P ar
o*ej,

tią Socjalistyczną jest podstawą
siły frontu demokratycznego w

Niech I m obława iffwa

M im o tych zniszczeń, Polska
dzięki olbrzymiemu wysiłkowi ca
7 vcie Warszawy" poświęciło a rty 
lego narodu,, przede wszystkim kuł wstępny sprawie ujawmonego spisofiarności klasy robotniczej szyb kl’ ’S r E y AzaskocV ;w yw iady
ko dźwiga się z ruin. Przema
hrK
j amerykański. N.esłusznie.
TVnV Stan rzeczy Ujawniały wszakże
wiam do Was, Towarzysze,
w
imieniu tej partii, która pierwsza
w Polsce rzuciła hasło bezkom
promisowej walki z hitlerowskim
okupantem, która od chwil’ wy
s s
w K
. i ? « generał
2 a
¿Ui
Z a
ł władz
Okupacyjnych,
zwolenia wzięła na siebie głów
c ,' RriU Robertson. Czyż nic była
ny ciężar odbudowy kraju.

Wojny nie będzie. Dawną ziemie
ordynata na Antoninie i Przygodzicach
uprawiają chłopi, którzy nareszcie
wzięli ją na własność, A rudy książę
Jeden z najbogatszych dawniej łudzi
w Europie sta1 się osobliwym ekspo
Jesteśmy dumni z naszych osią
natem z tych czasów kiedy w posia gnięć. Są one wielkie,_ jeśli zwa
daniu takich jak on ludzi znajdowa żymy, że otrzymaliśmy
więk
ła się większość obszarów rolniczych szość
zakładów przemysłowych
Boteki.
bądź zburzonych, bądź zdewasto
w a n y c h , a o s ią g n ę liśm y ju ż 75

11.._lii i.

Sądzimy, jak podkreślił to ge
neralny sekretarz naszej Partii,
tow. Gomułka-Wieslaw, że dro
ga ta będzie odmienną, pokojo
wą i ewolucyjną drogą do socjaFzmu w przyszłości.

»

jącej teg?AJ o „ L ridge objeżdzająrÓWt t o i e Niemcy^ odbywający ReT a r e n c ie z przedstawicielami
.umiarkowanych“ stronnictw niemieckich? Przecież to właśnie w
dzo przez Niemców u r o c ^

2

dejmowany i uważnie słuchany w samej
W. Brytanii — w rozmowie z Niem
cami wyrażał poglądy, które obecnie
wywiad brytyjski sam kwalifikuje jako „zbyt pośpieszne obdarowywanie
pewnymi swob darni“ .
...Niebezpieczeństwo odrodzenia się
vv Niemczech tendencji rewanżowych
nje jest fikcją. Stwierdza je obecnie
sam wywiad brytyjski, jak stwierdza
ła je wielokrotnie przedtem zatrwo
żona krótkowzrocznością polityki an
glosaskiej opinia wielu krajów, które
swej prawdziwej wiedzy o Niemczech
wczorajszych i dzisiejszych nie po
zwolą
zagłus -yć
koniunkturalnymi
względami polityki
„żelaznych kur
ty«“ , czy też „równowagi sił“ , czy
innymi przebrzmiałymi pojęciami zban
krutowanej przeszłości.
„Obława“ w Niemcze«!, niect1 trwa.

ostatnich wybo
rach pociągnął za sobą olbrzy
mią większość narodu.
Zwycięstwo Demokracji
P o l
skiej w ostatnich wyborach jest
przejawem zwycięskiego pochodu
demokracji w Europie. Jest do
wodem realizacji w Polsce peł
nej jedności narodu na gruncie
program® Oboau Demokratycz
nego. Obserwując z uwagą W a
sze doświadczenia i doświadcze
nia innych narodów, chcemy, aby
i nasze doświadczenia były wy
korzystywane jako wartościowy
wkład w walkę klasy robotniczej
wszystkich krajów o lepszy, spra
wiedliwy ustrój.
Chcemy jed
nak, aby ocenę demokracji pol
skiej pq,ijęjm,p.i&ąjio *na podstawie
rzetelnej i bezstronnej ■obserwa
cji. Cśbeeniy, aby wszyscy, któ
rzy interesują się Polską i którzy
o niej piszą, n»e pisali na pod
stawie tego, co podpowie im zło
śliwa plotka,
czy wyobraźnia.
Chcemy
bliskiego
kontaktu
i
współpracy ze wszystkimi naro
dami, a więc i narodami krajów
Zachodnich, chcemy nie dopuścić
do stworzenia
„żelaznej kurty
ny“, którą odgrodzić nas usiłują
wsteczne reakcyjne siły.
Silnie akcentujemy
koniecz
ność współpracy między naroda
mi, ponieważ zdajemy sobie spra
wę i mówimy to otwarcie, 'ż
Polska potrzebuje pomocy. Po
trzebuje pomocy dla zaleczenia
ran wojennych, dla ulżenia spo
łeczeństwu
wielkich,
nadmier
nych
ciężarów.
Potrzebujemy
współpracy gospodarczej, potrze
bujemy poparcia, a wśród naro
dów sprzymierzonych zrozumie
nia naszych
najżywotniejszych
interesów. Na tym punkcie sto
sunki między Polską, a W . Bry
tanią często nie układały się po
myślnie. Oceniamy i wysoko so
bie cenimy sympatię,
jaką dla
Polski ma klasa robotnicza Anu
glii, jej postępowe czynniki. M ie
liśmy wiele jej dowodów. Dzięki
jednolitej działalności niechętnych
w Polsce sil,
powstało wiele
spratv, które utrudiniają normali
zację stosunków' między naszy
mi narodami.
Usunięcie tych
przeszkód i nawiązanie stosunków
przyjaźni i współpracy leży w
naszym interesie,
ale jak nam
się zdaje, również w interesie
W. Brytanii.
Walka Wasza o pełne zwycię
stwo demokracji jest zarazem
walką o trwały pokój i współ
pracę wszystkich miłujących po
kój narodów. Jest to dziś jedno
z głównych zadań, jakie stoją
przed klasą robotniczą
wszyst
kich krajów. W Waszym dążeniu
zjednoczenia wszystkich sd kla
sy robotniczej W . Brytan’’ do
walki o zwycięstwo sprawy ro
botniczej, życzymy W am powo
dzenia, obrady Wasze niech bę
dą dalszym poważnym krokiem
na tej drodas1.

Ostatnio odbyła się w Ministerstwie
Oświaty konferencja dyrektorów szkół
średnich Warszawy. W wyniku konfe
rencji postanowiono podjąć walkę nie
tylko z przejawami zgubnych wpływrwy
podziemia na młodzież, al* także ze żróri
tein zła — Z DOTYCHCZASOWĄ BIEL
NĄ POSTAWĄ NIEKTÓRYCH WYCHO
WAWCÓW -A NAWET CAŁYCH GRON
PEDAGOGICZNYCH.
Postanowiono podjąć systematyczną
pracę wychowawczą wśród młodzieży,
opierając się w niej na współpracy z or
ganizacjami ideowo - wychowawczymi
młodzieży, ¡ak ZHP, ZWM, OM TUR,
„W IC I“ itp.
■>
Postanowienia tej konferencji są nie
wątpliwie wielkim krokiem naprzód na
drodze do uzdrowienia stosunków na te
renie wychowawczym. Dotąd bowiem
dawał się zauważyć trochę mechaniczny
stosunek do tych spraw. Tak np. cały
szereg rezolucji uchwalonych w szko
łach w związku z zabójstwem i. p. Sta
chowiaka nasuwały obawę, iż ogiuniczo
no się gdzieniegdzie jedynie do tej for
my wychowawczego oddziaływania m
młodzież. Rezolucje te uchwalone z imcjatywy Kuratorium Szkolnego — które
wydało w tej sprawie specjalny okólnik
— nie wskazywały jeszcze na podjętą sy
stematyczną prace ideowo - wychowaw
czą wśród młodzieży.
Rzecz zrozumiała, że przyjmowanie re
zol ucji, aczkolwiek jest świadectwem
dobrej woli nauczycielstwa i uczniów, a
także wielkiego wstrząsu jaki mord poz
nański wywołał w środowisku wycho
wawców i młodzieży, nie może jednak
zastąpić stałej, systematycznej pracy wy
chowawczej, pracy opartej na szerzeniu
wśród młodzieży wzniosłych idei Polski
Ludowej.
Konferencja w Ministerstwie Oświaty
zdaje się świadczyć o zrozumieniu ko
nieczności przełamana formalnego sto
sunku do tego, tak poważnego i wielkie
go zagadnienia jakim jest praca nad
pełnym uzdrowieniem młodzieży i uodpor
mentem jej na wpływy reakcji.

O brady Ligi Morskiej
Zakończyły, się obrady zjazdu delega
tów Ligi M orskie]..
V nowej strukturze geograficznej
znaczenie Liigi Morskiej wzrosło nie
zrównanie w porównami i {kKresęm
przedwojennym. Staliśmy się" bowiem
państwom, mającym wieJki« możliwości
wysunięcia się na poważno miejsce w
rzędzie państw morskich Europy.
tnż. E. Kwiatkowski mówił na zjeździ«
0 otwierających się przed nami możRwo
¿ciach:’ Mam-y- szereg wiftłkioh iTMast pór
towych, mamy wiele małych .portów: dajs
eycli możliwości rozwoju rybołówstwa i
przemysłu piżetWórczego. ' Mamy por:
szczeciński dajacy nam perspektywę po
wstania u nas największego węzła trans
portowego dla wszystkich niemal kra
jów półwyspu bałkańskiego.
Konieczność Szybkiego wykorzystania
tych możliwości staje nie tylko przed
rządom i Ministerstwem Żeglugi ale
przed całym naszym społeczeństwem.
1 tu odgrywa olbrzymią rolę praca Ligi
MarskiejSzczególnie wielkie zadania, stają przed
lig ą Mcr&ką w związku z koniecznością
kierowania do floty morskiej i rzecznej
znacznie większych rzesz dorastające:
młodzieży aniżeli to miało miejsce przed
wojną.
Na marginesie zjazdu Ligi Morskiej na
leży zauważyć, iż w pracy 4iad wyszko
leniem morskim «młodzieży poważne
miejsce powinna zająć młodzież robotni
cza i chłopska — ta, dla której niedo
stępne były w dawnych warunkach sto
pnie oficerskie we flocie.

Przed orkq i siew em

wiosennym
Mimo zawiei ; mrozów, zbliża się wio
sna, okres najważniejszych, prac rolni
czych. Chłopi szykują się do orki i zasie
wów, a Państwo spieszy im z wydatną
pomocą. Dokonano już przydziału kre
dytów siewnych. Państwowy przemysł
chemiczny pracu je z natężeniem, aby na
dążyć z wyprodukowaniem niezbędnej
ilości nawozów sztucznych, a państwowy
przemysł metalowy wzmaga produkcję
maszyn i narzędzi rolniczych. Przemysł
cukrowniczy układa się ,z plantatorami
buraków o zwiększenie obszaru upra
wy. Takie same "starania czyni przemysł
włókienniczy wokół rozszerzenia krajo
wej uprawy roślin oleistych. Przemysł ofertije plantatorom
nasiona, nawozy
sztuczne, wysoką cenę za wyhodowane
rośliny.
Jednocześnie Państwo podejmuje sta
rania, aby sprowadzić z zagranicy wię
cej koni i bydła, zarodowego oraz bra
kujące nasiona i nawozy sztuczne.
Musimy bowiem w tym roku przezwy
ciężyć powojenny niedobór zbóż. To
jest naczelne hasło naszej polityki i prak
tyki rolnej, to najważniejsze zadanie te
gorócznej wiosennej akcji siewnej.
Równie ważnym zadaniem jest zoranie
odłogów. Powinniśmy je w tym roku
całkowicie zlikwidować na
Ziemiach
Odzyskanych, wyrugować chwasty i szko
dni ki polne.
Wykonanie tego programu będzie wy
magało wielkiego wysiłku /«■ strony
wiadz centralnych i terenowych, ze stro
ny spółdzielczości wiejskiej, ze strony
przedsiębiorstwa maszynowo - traktoro
wego, i nie mówiąc o rolnikach.
Przy tym. rzeczą szczególnej wagi
jest możliwie najwcześniejsze zakończę
nic orki i siewu zbóż. Przewlekanie tych
prac powoduje spadek plonów. Należy
więc skupić siły dla szybkiego i pełnego
wykonania planu orki i siewu.
Na Ziemiach Odzyskanych, wicie bę
dzie zależało od usprawnienia gospodar
ki w majątkach PZNZ, które powinny
wiosną naprawić swe jesienne błędy i
zlikwidować deficyty w orce i siewie.
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Przed konferencja moskiewska

Kłopoty zimowe Holandii

J E D N O Ś Ć C Z Y FED ER A C JA

Kzyzys węglowy

(Korespondenci« własna „Głosu Ludu“)
M O S K W A , w lutym.
W moskiewskich kolach dzien. nikarskich zw racają uwagę
na
fakt, że za planami federalizacji
Niemiec k ryją się w istocie rze
czy dążenia, m ające na celu roz
szczepienie Niemiec na poszcze
gólne części.
Wiadomo, że uchwały
pocz
damskiej konferencji
kierowni
ków .trzech państw przewidywa
ły traktowanie Niemiec jako jed
nej całości gospodarczej i poli
tycznej.

Komu zależy
na rozczłonkowaniu
Niemiec?
Tymczasem wprowadzona dnia
1 stycznia w życie umowa Byrnes— Bevin o gospodarczym po
łączeniu amerykańskiej ' angiel
skiej strefy okupacyjnej jest nie
wątpliwie sprzeczna z tą zasa
dą.
Urnowa dzieli Niemcy na
dwie części:
wschodnią' —
z
przewagą zasobów rolnych, i za
chodnią — z przewagą ciężkie
go przemysłu.
Gospodarcza bezsensowność i
szkodliwość takiego rozbicia Nie
mieć jest oczywista. Przecież w
w dwóch
zachodnich
strefach
skoncentrowane są główne zaso
by gospodarcze N !emiec. W stre
fach tych wydobywano w czasie
wojny prawie 75 proc. węgla ka

„Trudności transportowe”
Parę tygodni temu otrzymano
w Polsce wiadomość, że Irlandia
wysyła w charakterze daru 1 M 0
sztuk bydła rzeźnego, przeznacza,
jąc je dla Polski, Jugosławii i Cze.
chosłowacji. Obecnie nadeszły w
tej sprawie odmienne informacje:
ponieważ bydło miało być prze.
wiezione na kontynent okrętami an
gielskimi, zaś Anglia nie dysponu.
je odpowiednimi środkami tran.
sportu i nie ma instalacji do ewen
tualnego zamrożenia mięsa, więc
dary irlandzkie pozostaną po pro.
siu w Anglii, zastępując częściowo
mięso argentyńskie, z którego do
wozem też są poważne kłopoty.
Tak więc befsztyki i rostbeafy,
przeznaczone dla nas, zjedzą kon
sumenci angielscy, przyzwyczaje
ni od dawna do dobrego odżywia
nia i solidnych potraw mięsnych.
Cóż robić? Zawód, ja k i nas spot,
kał, nie należy do przyjemnych,
aie że to akurat zaczyna się W iel,
ki Post, a W yd ział Aprowizacji 0.
biecuje nam szwedzkie śledzie na
kartki, więc przebolejemy jakoś tę
stratę, zajadając się marynowa
nym śledzikiem, zamiast pole.
dwicą.
A w ogóle — ,.trudności tran.
sportowe“ to rzecz fatalna. One to
właśnie sprawiają, że tysiące b.
żołnierzy polskich nie mogą po
wrócić z Anglii do kraju, że mie
siącami trzyma się ich w obozach
repatriacyjnych, gdzie przy pomo
cy strajków głodowych muszą
walczyć o prawo szybszego powro
tu. „Trudności transportowe“ prze
szkadzają również niewątpliwie
przewiezieniu naszego złota z Lon
dynu do Polski, bo złoto jest —
jak wiadomo — metalem bardzo
ciężkim i bez odpowiednich urzą.
dzeń transportowych nie daje się
ruszyć z miejsca. Można przypusz
czać, że te same „trudności tran
sportowe“ uniem ożliwiają A ngli
kom zwrot pilskich okrętów wo
jennych, bo zima jest ostra — mro
zy — porty zamarzają, a jakże by
mógł wyruszyć okręt z zamarznię
tego portu?...
Jak widzimy, chroniczny brak
„środków transportowych“ w A n 
glii pozbawia nas wielu cennych
i pożądanych dowozów, a ostatnio
i mięso irlandzkie
przemknęło
nam mimo nosa, Skoro jednak wy
pada uzbroić się w cierpliwość,
gdy chodzi o powrót do kraju —
polskich żołnierzy, polskiego zło
ta i polskich okrętów, tym łatw iej
zrezygnujemy z irlandzkich bef
sztyków. bo przecież Anglikom —
za okazywane wobec Polski troski
— też się jakaś rekompensata na.
łeiy'
B. U.

miennego, 80 proc. koksu, tutaj
wytapiano około 75 proc. żelaza
i 80 proc. stali, tu wreszcie zgru
powana jest
przeważna
część
niemieckiego ciężk!ego . przemy
słu.
Nawet londyński „Economist“,
który nie należy do organów pra
sowych, broniących postanowień
konferencji poczdamskiej, musiał
przyznać, że fakt połączenia anglo-amerykańskich
stref może
stanąć na przeszkodzie ostatecz
nej likwidacji wszystkich memiec
kich stref, a tym samym przy
wróceniu pełnej politycznej i go
spodarczej jedności Niemiec.
Plany rozczło nko w ani
Nie
miec mają charakter reakcyjny.
A utorzy ich chcą bowiem obró
cić wstecz koło historii, chcą cof
nać niemiecki naród niemal do
czasów średniowiecza, kiedy to
Niemcy były rozbite na drobne,
karłowate państewka.

Reakcja niemiecka
za

f e d e r a c ją

Nie jest przypadkiem, że pla
ny przekształcenia Niemiec w fe
derację państw spotykają się z
tak przychylnym przyjęciem
ze
strony
niemieckich
reakcjoni
stów, magnatów przemysłowych
i finansowych,
którzy bardziej
niż czegokolwiek innego boją się
wzrostu demokratycznych sił
i
powstania nowych demokratycz
nych Niemiec. Chodzi tu o siły
niemieckie, które w polityce za
granicznej
dążą do stworzenia
bloku zachodniego, a w polityce
wewnętrznej starają się zorgani
zować
reakcyjną
federację
państw,dość silną,
by pozwolić
na rozprawę z demokratycznymi
dążeniami niemieckiego narodu.
Rzecznicy niemieckiego federa
lizmu kryją się za obłudną gada
niną o konieczności
złamania
centralizmu, ale w ,istocie rzeczy
głoszą oni
zwyczajny
separa
tyzm. Angielskie ' amerykańskie
władze okupacyjne
zachęcają i
inspirują
ten separatyzm,
ja k
wiadomo — utworzyli
Anglicy
w swojej strefie trzy oddzielne
państwa niemieckie:
SchleswigHolstein, Dolną Saksonię i Pół
nocną Nadrenię (Westfalię) oraz
dwa „wolne miasta“ : Hamburg
i Lubekę. Amerykanie, w swojej
strefie, stworzyli także trzy pnli
stwa: Wielką Hessję, Bawarię i
Baden-Wiirtemberg.

że przygniatająca większość Sak
sończyków przebywa, w radziec.
kiej strefie okupacyjnej. Wiado
mo też, że znaczna część Hessji
pozostała
w angielskiej strefie,
a Badenii — we francuskiej.
Narzucony przez
Anglosasów
separatyzm znajduje swój w yraz
w konstytucjach,
które bynaj
mniej nie demokratyczną drogą
— ale na zlecenie i za radą w oj
skowej administracji
alianckiej
—
nadaje się nowym
„pań
stw om “.
Charakterystyczne, że
w projekcie bawarskiej konsty
tucji nie wspomina się am jed
nym słowem o Niemczech, brak
tam
nawet słowa „niemiecki“ .
Obywatele tego nowego państwa
nazywają się po prostu Bawarczykami.

Reakcyjne plany
Chamberlaina i Churchilla

1946 r. minister spraw zagraniez
nych ZSRR,
M ołotow,
powie
dział:
„U w ażam , że zadani© polega
nie na zniszczeniu Niemiec, ale
na tym, by przeobrazić je w de
mokratyczne
i pokojowe pań
stwo, posiadające obok rolnictwa
także przemysł i handel
niczny, pozbawione jednak gos
podarczych i wojskowych m ożli
wości
ponownego
rozwinięcia
się w agresywną siłę“ .
Stanowisko rządu radzieckiego
w odniesieniu
do niemieckiego
problemu pozostało niezmienione.
Związek Radziecki konsekwent
nie broni zasady, że wszystkie
powojenne problemy Niemiec róz
wiązywać należy wyłącznie
w
duchu dmokracji.
J. Rogalski

paraliżuje życie gospodarcze
Kryzys węglowy dotknął całą Europ?
zachodnią, między innymi także Holan
dię. Obecnie główny nacisk kładzie Ho
landia na wzmożenie produkcji węgla. W
ubiegłym miesiącu we wszystkich kopal
nia-ch zawieszone zostały prace pomoc
nicze nie związane bezpośrednio z pro
dukcją węgla. Cały personel został prze
rzucony do kopalń. Dzienna produkcja
węgla wynosząca 38.2C0 ton osiągnęła
prawie że przeciętny poziom przedwo
jenny (40.000 ton). Górnicy postanowili
pracować w niedzielę.
Na skutek panujących mrozów tran
sport holenderski został w wielkiej mie
rze sparaliżowany. Kanały, jedna z naj
ważniejszych arterii komunikacyjnych w

Holandii, zamarzły. Drogi pokryte
stwą lodu przedstawiają dla ruchu s® .
chodowego wielkie trudności, koleje .
posiadają połowę przedwojennego tana*
Mimo tych przeszkód zarządzono *P*
cjałne pogotowie
transportowe, aSK, i
czemu transport węgla z kopalń w«r
o 60 proc,
W grudniu gdy produkcja węgla z a ^
la spadać, zastosowano w Holandii, rne
dę racjonowania węgla, przestrzegają
jej ściśle. Zmniejszono przydział węg
o 20 proc. Dla konsumentów prywatny ^
wyznaczono normy zużycia gazu i
tryczności, których
nieprzestrzega
grozi zamknięciem dopływu prądu.

iowe kombinacje waSiciarzy
Łatwowiernych czeka gorzki zawód
W ostatnim czasie miała miejsce sy
stematyczna zniżka kursu dolara na
czarnej giełdzie. Zniżka ta sprowadzi
ła kurs doiara na dość niski poziom.
Wygłodzona spekulacja szuka jednak
każdej okazji, ażeby się odbić, i w
związku z tym rozpowszechnia najfan
tastyczniejsze pogłoski, a m. in. na te~

mat rzekomej wymiany pieniędzyPogłoski te — jak pię dowiaduje®*
— pozbawione są jakichkolwiek P0®
staw.
Ci, którzy uwierzą lansowanym P1’*
spekulantów pogłoskom i pójdą na ie
lep, odczują to boleśnie na swej wł>
snej kieszeni.

Lód „śpiewa w porcie gdańskim

Piany rozczłonkowania Niemiec
pojaw iły się na łamach angiel
skiej prasy reakcyjnej już na sa
mym początku wojny. „Wydaje
się — pisał „Times“ w roku J940
— że istnieje tylko jeden sposób
zagwarantowania bezpieczeństwa
Europy, mianowicie
rozdrobnić
zwykle Nowy Port jest dzi
Niemcy i wznowić dawne nie siajRuchliwy
cichy. Po ulicach snują się jedynie
mieckie ks;ęstwa, oddając je pod stali mieszkańcy tej portowej dzielnicy
kontrolę sąsiadujących państw“ . Gdańska. Nie słychać zgiełkliwych śmie
„Niemcy powinny w ogóle znik chów1 i wyśpiewywanych bez żenady
nąć z mapy Europy“ — tw ier dzikich melodii —- tak charakterystycz
nych dla amerykańskich marynarzy. Ró
dziło wówczas pismo
„Picture wnież tam, gdzie kiedyś skupiało się ży
Post“, a lord Halifax, zajmujący cie tego żądnego zabawy i użycia świat
w owym czasie stanowisko mi ka — dziś jest pusto. Wynieśli się gdzieś
nistra spraw
zagranicznych w rozrzutni Yankee — -zaszyli się po dziu
gabinecie Chamberlaina
mówił, rach dobroduszni Szwedzi — właściciele
portowych Tawern smętnie, kiwają gło
że celem Angin jest... zorganizo wami.
wanie
„Europejskiego Związku
ZAMARZNIĘTY1 PORT NIE DAJE
Państw“ . Przyszłe „Stany Zjed
ZYSKÓW
noczone Europy“ , oparte na rozBardziej, niż na ulicach przyportoczłoilkowaniu Niemiec, powinny | wych, uwidacznia się martwota w sabyly wedle jego ^zamierzeń.
U- ; mym porcie. Przy nabrzeżu kanału portwiefdzić hegemonie Anglii
na i towego skupiły się wszystkie zat-rzyma-

Lodołamacz „A tle“ przy pracy

,

,

0

•

o

ne przez

mrozy

statki. Jest ich ezesc:

kontynencie europejskim. Europą i s ^ W i e „Bratfors“ . „Marianne B rali“ ,
Zamieniłaby się w wojskowy, P °-|„R ixy“ , „Frigg“ ; trzymasatewy archaiez-

i gospodarczy blok dro- | ny sakunsr „Liexted“ , oraz amerykański
motorowiectam’ „M óiiiiU ’W hitney“ , który
od Angi m
przywiózł do Polski konie.
państw.
Mróz obrył je w lodową powlokę, nie
Projekt ten nie różni sie w is pozwalając ruszyć się z miejsca. — Kosz
tocie rzeczy niczym od propago tuje ich to drogo — ale port traci, nie
wanych
dziś
przez
W in sto na mając obrotów. — Zamarznięty port nie
Churchilla
„Stanów Zjednoczo daje zysków — mówi kierownik holow
nika „T u r“ — ob. Jen Fronc.
nych Europy“ , które ten chciał
W sterówce „Tura“ jest ciepło. Z ma
by utworzyć pod egidą Anglii i szynerii kola sterowego, wydzielą się
Ameryki w oparciu o „francusko woń spalonej oliwy. Widać stąd wszyst
ko dookoła.
niemiecką przyjaźń“.
Pracowici Szwedzi malują czarną far
bą burty sfvej krypy- Na pokładzie kok
Nie federalizacja,
niesie z kambuza do kubryku tacę peł
l e c z d e m o k r a t y z a c j a ną talerzy — za parę minut będzie obiad.
W przeciwieństwie do Szwedów — Ame
Nie ulega najmniejszej wątpli rykanie snują się Chwiejnymi krokami
wości,
żę jedną z najw ażniej ,po pokładzie. Pracująca bez przerwy
szych gwarancji trwałego pokoju pompa, wyrzuca za burtę strugi wody,
pań- j w Europie jest rne federalizacja, tworząc na burcie fantastyczne sople.
litv c z n V

bnych

1 zawisłych

- nący od strony morza. Odpowiadają mu
stojące w porcie statki.
— Ki diabeł — mówi maszynista „T u 
ra“ , ob, Unteirszyc. Zza stojącej na cy
plu falochronu latarni, wylania sic szero
ka charakterystyczna sylwetka szwedz
kiego Icdolamacza „A tle“ . Płynie wolno,
majestateczinie. Przed jego zaostrzonym
dziobem rozstępuje się biała tafla lodu,
za rufą zaś otwiera się głębia lśniącej w
słońcu wody. Na wolną od lodu po
wierzchnię wody, niewiadomo skąd spły
nęły rozkrzyczane mewy, biało - czarne
nurki, i zwykłe dzikie kaczki.
W tej chwili z pokładu lodołamacza
rozlega się wołanie. To oficer dyżurny
zapytuje kapitanat, jak daleko ma Przfłamać lód W basenach. Na jego pokładzie
stoją bezczynnie, ciepło odziani oficero
wie i wolna od pracy załoga.
— „Wojenny statek“ , mówi ob. Fronc.
„A tle“ ma 61 m długości, 17,07 m sze
rokości, a zanurzenie jego -wynosi 26,1
stóp. Po-siada 1778 BRT i 257 NRT wy
porności, maszyny zaś mają siłę. ponad
FOOD KM, jest to zatem jednostka dość
duża. Taflę lodową lamie on raczej
swoim ciężarem i szerokością swego ka
dłuba. Silnie zaostrzony opancerzony pod
wojnie dziób, pomaga mu jedynie roz
cinać powłokę.

jednakże przygotowanie do wyprowad*8'
nia go zajęio nam przeszło 4 godziny.
Mrok już zapadł, kiedyśmy po skofl'
czonej pracy dobili do nabrzeże {»¡ołów-"
zadowoleni z wykonanej dobrze pracy1
S temar.
— «o»—

Iowa zbrodnia
W dniti 21 lutego br. o gć>dz'
19, do mieszkania
tow. Choro'
szewskiego W acław a,
przy ul
Wesołej N r 24 w Białymstokuwtargnęło czterech uzbrojony^ 1
w pistolety bandytów i sterrory
zowawszy jego i obecną rodzi
nę: ojca, matkę i siostrę, — od
prowadzili tow. Choroszewskieg0
do przyległego pokoju i tam wy
strzałem w głowę zamordowali;
Biblioteka

Komitetu

Centralne*»

Polskiej Partii Robotniczej zakoP*
komplety

gazet

przedwrześnl#'

wych „Gazety Polskiej“, „Robot

nika“, „Kuriera Porannego“ i in
SZWEDZI WYCHODZĄ W MORZE
nych. Zgłoszenia przyjmuje sekre
Kiedy lodołamacz zniknął za zakrętem
kanału, na szwedzkich statkach wszyst
tarka biblioteki. Adres: Aleja Róż 2.
305
ko ożyło. Z kominów w jednej chwili
wystrzeliły pióropusze gęstego, czarne
go dymu. I na naszym holowniku, fialacz
Skolka Kazimierz, podrzucił węgla na
palenisko.
TRZEBA BYC CiOTOWYAt
OSTATNI KRZYK MODY
Pierwszy rusza najdalej stojący w. ka
W DZIEDZINIE NADUŻYĆ
Sztuczne
nale „Bratfors“ — idzie zbyt na prawo
Wisściciel „Domu Mody“ w Krakowie
i musiał zatrzymać maszyny, gdyż ude
{wory państwowe
rzył by w stojącą obok niego „Marian Czesław Przechocki został aresztowany
Sztuczność tych tworów
nę. B rałt“ . Po chwili we dwoje płyną na polecenie Komisji Specjalnej za nadu
s tw o wych jest naprawdę u d erza -'a le demokratyzacja i demil'tary„A T LE “ WCHODZI DO PORTU
powoli, wolną od lodu drogą i ustawia życia przy realizowaniu kartek przydzia
łowych na materiały tekstylne. Odmawia'
Z zaraźliwego sennego zamyślenia w y ją się w' szyku eskadrowym na redzie.
iaca. Cóż to za państwo „Dolna jzacja Niemiec
on sprzedaży materiałów w lepszych ga
rywa
nas
nagle
potężny
ryk
syreny,
piyS a k s o n ia “ ?
Przecież wiadomo,! W oświadczeniu
z
10 lipca
„AMERYKANIN“ CHCE WYCHODZIĆ tunkach, nie wydawał towarów na wszy
W międzyczasie załoga holownika do stkie punkty, pobierał ceny wyższe
staje zadanie, wyłamania lodu na prze ustalonych.
kątnej basenu strefy wolnocłowej. Tatn
LALKI SIĘ IM ZACHCIAŁO
będzie zawracał stojący rufą do redy
W zakładzie fryzjerskim we Wrocławiu
amerykański statek. Po kilku minutach dwóch pijaków wybiło szybę wystawo
i my zaczynamy łamać lód -nie gorzej od wą i porwało z wystawy lalkę fryzjer
„Atle“ . Nasz kapitan puszcza maszyny ską.
na „całą“ . Maszyny pracują z wysiłkiem.
POMOGĄ W KAŻDEJ POTRZEBIE
_ Lód „śpiewa“ — mówi z uśmie
Na stacji Widzew — Chojny, wskutek
chem kapitan.
Przed dziobem „Tura“ lod ustępuje zawiei śnieżnej, utknęły w zaspach dwa
zbożowej,, Należy dodać, że świeże liście eykoPaństwowe zjednoczenie Przemysłu cenie sztywnej, 2 kg, kawy
pociągi. Pobliski komisariat MO zaalar
Surogatów Kawowych i Namiastek Spo po 15 .zł za 1 kg oraz 50 zł gotówką i rii doskonale mogą służyć za paszę dla wielkimi piatami. Obracająca się ■« szyb mował koszary KBW. Alarm poderwał
żywczych podjęło ostatnio akcję kontra 400 kg nawozów sztucznych na 1 hek- bydła i trzody chlewnej, co zwiększa kością 180 obrotów na minutę śruba, na nogi wszystkich żołnierzy, którzy d°
rozbija go na drobne kawałki. Wielkie
ktowania plantacji cykorii, aby zapewnić lar plantacji po cenach przydziałowych, znacznie korzyści uprawy.
kawały lodu, jak za dotknięciem czaro rana uprzątali tory, dopóki pociągi nie
krajowym fabrykom surogatów kawo
dziejskiej
różdżki, zapadają się w głąb mogły wreszcie ruszyć w dalszą drogę.
wych dostawę surowca w nadchodzą
przed
naszym
dziobem. Objeżdżamy tak
ALE SIĘ UBAWIŁA,
cym sezonie.
W koło kilkakrotnie, oczyszczaj'ąc dość
CZYLI NIEMIECKIE POCZUCIE
W zWązku z tym nadarza się sposob
dużo miejsca. Z powracającego „A tle“
HUMORU
ność dla rolników zwiększenia rentow
przygląda się nam ze zdziwieniem za
ności swych gospodarstw przez wydzie
Na karę śmierci skazana została Niem
łoga.
lenie odpowiedniego kaiwałka ziemi pod
ka 64-ieinia, Berta Kanwischer, która H
— My też potrafimy łamać lód nie czasie okupacji przebrawszy się w mun
uprawę cykorii. Należy stwierdzić, że cy
Polskie władze nadzorcze zatw ierdzi prawdopodobnie: nagrodzony ną Mię gorzej — oświadcza od koła sterowego
dur żandarma, sprowadziła do swego
Poria jet rośliną niewybredną i udaje się
dzynarodowym Festiwalu Filmowym w ob. Fronc.
na każdej glebie z wyjątkiem jałowych ły w połowie ub. miesiąca w Pradze
mieszkania Polaka, Zygmunta Sielskie
umowę pomiędzy Czechosłowackim To Cannes, film pt. „Ludzie bez skrzydeł",
piasków oraz gleb bardzo ciężkich, iło
go, gdzie trzymała go przeszło godzinęWYKRĘCAMY „KROWĘ“
warzystwem
Filmowym
(Ceskosloven- „Złośliwy bakałarz“, „Skrzypce i Sen“
watych, zabagnionych i płytkich, zale
Szwedzi w konwoju jeszcze majaczą aby później wydać go w ręce prawdzi
(o
skrzypku
Slaviku,
rówieśniku
Cho
ska
Filmowa
Spolecnost),
a
Filmem
gających na skalistym podłożu. Najod
na horyzoncie, kiedy my zrobiliśmy do wego żandarma.
powiedniejszym dla niej stanowiskiem Polskim. Umowa ta reguluje kwestię pina), orąz doskonałe krótkometrażów syć miejsca — by, jak mówi maszynista
UWAGA, WŚCIEKŁE PSY
ki
rysunkowe,
jednobarwne
i
koloro
jest pole po sprzęcie jęczmienia ozime wzajemnej wymiany film ów , zarówno
Unters-zyc, — obrócić „krowę .
we,
jak
„Rozbójnicy
i
zwierzęta“
Na
terenie
Lubelszczyzny wciąż szerzy
pełnojals
i
krótkometrażowych
ora?
go, rzepaku i żyta, gdyż wtedy naj
Do pomocy nam, odrywa się od na się wścieklizna u psów.
wcześniej można* wywieźć i zaorać obor ustala w a ru n ki współpracy film ow ej „Diabełek na resorach“, „Podarek“ i
wreszcie, nagrodzony również na Fe brzeża słabszy °d nas „Pollutos“ . Pójdzie
obu krajów.
ODZNACZENIA ZASŁUŻONYCH
nik płytką przeorywką,
. . . . .
W wyniku umowy polsko-czeskiej stiwalu w Cannes — film kukiełkowy on przodem, ciągnąc za rufę „amerykaO rentowności uprawy cykorii świad
W Bydgoszczy odbyło się uroczyste
nina“
.
Nam
na
dziobie
przypadnie
honor
„Sen
nocy
wigilijnej".
czy fakt, że nawet prey niskim zbiorze, ujrzymy, po ich opracowaniu, filmy
wyprowadzenia go i przyjęcia z powro odznaczenie 120 członków Zw. Powstań
więc»
sięgającym 100 quintal; z 1 hektara, czeskie ostatniej produkcji, *
ców Wielkopolskich.
tem na pokład .pilota.
plantacji, rolnik otrzymać może około
Liny są już na pokładzie. Malutki „Pol
W SKRZYNCE POMYSŁÓW
80.000 zł wpływów z hektara, co wielo
luks“ aż sapie z utrudzenia, ciągnąc okrotnie przewyższa dochód z uprawy in
istniejącej na terenie fabryki „Herzgromne cielsko „Mount Whitoey". Na
feld i Victorius“ w Grudziądzu, znale
nych ziemiopłodów.
sze maszyny pracują całą parą wstecz.
Fabryki, na'ezace do Państwowego
ziono wniosek stolarza Alfonsa Siemionti e r z q f
Co
chwilę
ob.
Fronc,
reguluje
kołem
ste
Zjednoczenia Surogatów Kawowych^ i
kowskiego, dotyczący uproszczenia przy
rowym położenie naszego statku.
Namiastek
Spożywczych:
Henryka
wykonywaniu modelu rusztu ruchomego,
Upłynęła
godzina
nim
przebyliśmy
285
N akład
Sp. W y d .
„ C Z Y T E L N I K*,
stron
który po pewnym zmodyfikowaniu daje
Francka_ Synowie — Skawina koło Kra
'przestrzeń, dziejącą nas od Strefy Wol oszczędności 6 dniówek. Wynalazca okowa, Ferdynand Bohm Co i „Gleba“ —
nocłowej, Tam „Polluiks“ odpływa w pro
Włocławek, Włocławska Fabryka Suro
trzymaS premię.
Opowiadania porywające swoją autentycznością
wo, my zaś robimy skręt w lewo i pra
gatów Kawy i Cykorii we Włocławku,
SZCZYTNO TEŻ MA DOSY«
cując
pełną
parą
powoli
obracamy_
14Realistyczne
obrazy
mrją
prostą
i
prawdziwą
wymowę.
Zakłady Przemysłowe „BE-W U-ZET“
Na
skutek wystąpieńia z PSL wszyst
tonowego
kolosa.
Statek
powoli
zmienia
w Łowiczu i Suszarnia „Kamieniec“ w
pozycję, by wreszcie„ obrócić się dzio kich członków Zarządu Powiatowego te
Gliwicach, kontraktując dostawy korze
go stronnictwa w Szczytnie — działal
Sprzedają wszystkie księgarnie. C e n a z ł 3 6 0
bem do drogi.
nia cykorii u plantatorów, zapewniają
Wyprowadzenie go na redę i zabranie ność PSL na tym terenie została przer
dostarczenie za każde KX) kg surowego
3<8
z pokładu jalota nie trwało już długo, i wana.
korzenia cykorii: 3 — 5 kg cukru po

80 tys. zł dochodu z hu

Korzyści, plynqce z uprawy cykorii

Wkrótce ujrzymy czeskie filmy

Polsko-czeska umowa filmowa

W I E L K I C IE lil

Z miast i wsi

G Ł O S

56 (801)

Sir. 3

L U D U

G ŁO S W YB R ZEŻA
n a s k u t e k m rozów

Ostra zima i trwające mrozy dają
się we znaki na Wybrzeżu szczegól
nie w powiefcie malborskim, słyną
cym ze swoich sadów, i ogrodów,
Wiele drzew na skutek mrozów zo
stało uszkodzonych. W cieplarniach na
w et w ym arziy wczesne rozsady i lcwia
t r u d n o ś c i k o m u n ik a c y j n e
h a m u ją d o w ó z ż y w n o ś c i

¿Je w arunki kom unikacyjne na Wy
^-rzeżu, w ynikłe na skutek śnieżyc i
¡ilr,ozów> Powodują, że dowóz artyt°W pierwsze.i potrzeby ze w si na, ia ,na trudności. Odczuwać się da! „ brak Liszczów.

° 329 PRACOWNIKÓW ZATRUDNIA
MZKGG.Międzykomunalne Zakłady Komu, livacyjne Gdańsk — Gdynia, stano
wiące przedsiębiorstwo kom uńikacyj
?e ®a, terenie m iast portowych, za
g a n ia ją 1,900 pracow ników fizyczi 300 umysłowych. W warsztaach głównych tram w ajow ych zatrud
nionych jest 233 ludzi, na torach pra
^uie 103, w zajezdniach 123. Główna
° aza samochodowa w. Gdańsku za
lu d n ia 212 pracowników, baza w
Gdyni 251, a trolleybusy 207.

„GRUNWALD“ W MALBORKU
W śródmieściu M alborka znajduje
się piękny plac, na którym zbiega.tą się ważne arterie komunikacyjne
"Tczew a, Elbląga i Sztumu. Plac ten.
obecnie jest oczyszczany z gruzów 1
na wiosnę zamieniony zostanie na
reprezentacyjny' skwer, na którym
projektuje się budowę imponującego

chluba polskiego

przemysłu okrętacgo

N o w e statki i kutry wzbogacq nasza flotę morskq
Jedną z największych stoczni o-dańskiełi jest stocznia nr 1. Jest aria już w
_________ wytwarzać
_
tej chwili samowystarczalna,
tu" można wszystko, począwszy od g'w0"
żdzia, skończywszy na maszynie okrptoWej. Obcy przybysz łatwo zabłądzi w
labiryncie uliczek • konstrukcji żela
znych.
SERCE STOCZNI
Po drewnianych prymitywnych scho
dach wchodzimy do wnętrza trasemi,
która nazywana jest sercem stoczni. Jest
to duża sala, otoczona dokoła barierą.
Pusto w środku, połać podłogi odbija
swą bielą od szarości otoczenia. Pod
sufitem ■ gęsto umieszczono silne lam
py elektryczne. Tu na tej podłodze z ma
tych planów wyciąga się kształty gigan
tycznych żeber. Robią tu drewniane ma
kiety, które później służyć będą do bu
dowy wielu okrętów.
Z trasenni przechodzimy do kuźni okrątowej, która w języku fachowców
nosi nazwę wręgowni. W pierwszym rzę
dzie rzuca się w oczy ułożona ze stalo
wych płyt podłoga. Liczne otwory służą
do gięcia żeber. Vt te otwory robotnicy
wkładają stalowe klamry. Majster, Ma
kii, 'pokazuje nam technicznie proces gię

cia. Długie na kilkanaście metrów szy
ny przytrzymuje w niemehofflości specjatnn maszyna. Dziesigciotanowa winda
I przenosi gotowe elementy na wagoniki
kolejki, która zawiezie je ,do dalszej pro
dulkęji. Majster Malik, który jest entu
zjastą pracy pr.zekcmywuje nas. że obok
produkcji stoczniowej może wykonać
także prace związane z odbudową — a
mianowicie prostować pogięte szyny stro
powe, których cale mnóstwo wala sio w
ruinach gdańskich domów.
■ BUDUJEMY NOWE KUTRY
RYBACKIE
W wielkiej kadłubowi)!, słynnej w całej
Polsce z tęgo że odbywają się tu kon
certy Filharmonii Bałtyckiej dla świata
pracy, w całej pełni trwają -przygotowa
nia do budowy S0 nowych stalowych ku
trów. Jest to pierwsza partia zamówie
nia GlRM-u na 15 stalowych kutrów no
wego typu, wzorowanych na kształtach
Majera.
Długość tych kutrów, wynosi ponad 17
metrów.' szerokość na. wręgach 5 m,
wysokość zaś dwa i pół metra. Poszycie
kadłuba pokryje blacha stalowa SM.
Silnik o sile 12Ó KM będzie poruszał ku
ter. przy czym charakterystycznym bę-»

Centrala Handlowa Polskiej Spółki Obuwia

pomnika Grunwaldu.
DAR STOCZNIOWCÓW

A

Pracownicy stoczni n r 2 w Gdań
sku, zorganizowani w Zw iązku Za
wodowym Pracowników
Stoczniowych> w płacili na budowę Centralneg0 Domu Związkowego w Warszawie, w ramach odbudowy Warszawy

U

po d T y m c z a s o w y m Z a rzą d e m P ań s tw . C e n tr a li Z b y tu P rz e m y s łu S k ó 
rza n e g o we w s z y s tk ic h sw o ic h s k le p a c h na te re n ie całej P o ls k i poleca
- deszczowd u ż y w y b ó r : k a lo s z y m ę s k ic h — d a m s k ic h '— d z ie c ię c y c h
koniekcja).
c ó w i ś n ie g o w c ó w o ra z a r ty k u ły w łó k ie n n ic z e
(te k s ty lia

ceny

s ie r o t y

M a z u r s k ie 1 w a r m ij s k ie
W „KORCZAKOWIE“
Bartoszewice

I A Nr i

S T O Ć Z N

STRATY W SADOWNICTWIE

™ miejscowości

TRZY
na

urzędowo

KAŻDYM

z a t w ie r d z o n e

naprawa obuwia
SKLEPIE: Fachowa i szybka (podnoszenie
oczek)
Reperacja pończoch

383

Warmii znajduje ; s j g o z o ro w y ośiOr,,
aek

pedagogiczny

RTPD. 'Celem-U-,,

J_ Centrafiny Zarząd -togm ysiiL-faioerniczego

aano nazwę Korczaków B artoszyckT ^
Ośrodek Bartoszycki mieści się w
nowoczesnych budynkach dawnych
koszar niemieckich i wyposażony jest
w centralne ogrzewanie, łazienki i
natryski. Na terenie ośrodka znajdu
je się olbrzym i park, w spaniały basen piyw acki oraz teatr na w olnym
powietrzu. Rząd przeznaczył na re 
mont budynków 15 m il. zł. C ałkow i
ty rem ont potrw a 3 lata i będzie kosz
ował 80 m il. zł. Cały ośrodek obliczo
wi' jest na 3,500 dzieci. Obecnie w ośrodku znajduje się 400 dzieci. Dla
należytej repołónizacji dzieci, siero
ty mazurskie i w arm ijskie pomie
szane zostaną z sierotami z Warszawy
Szwecja przysłała dla ośrodka kabi
net dentystyczny.

LICEUM DROGISTÓW W GDYNI
W Gdyni odbyła się uroczystość otw arcia liceum dla drogiistów. D yre k
torem liceum został prof. d r Gniezdowski, dyrektor nauk w Akadem ii
Nauk Politycznych w Sopocie. 1

Łódź,

P łk.

W ię cko w skie g o

p o s zufciii®

33

pilnie

- i

wykwalifikowanych sil x dziedziny kalkomanii

miii
iiiiii
oraz przediukarzy i maszynistów litograficznych
IIIL ff,

W a ru n k i

do

o m ó w ie n ia

«Ji

Zgłoszenia nadsyłać do Wydziału Personalnego Centralnego
Zarządu Przemysłu Papierniczego w Lodzi, ul. Pik. Więckow

skiego 33.

^0

dzie zastosowanie dyszy Corta
to jest
specjalnej osłony śruby. Inowacja :a
zwiększy sprawność . motoru. Armato
rem'' jest Towarzystwo Żeglugowe „A r
ka“ .
Dokoła trwają przygotowania. Mon
tuję się stoły do gięcia blachy. Ciekawie
wykonywana będzie praca przy spawa
niu. Oryginalna obrotnica, dzieło polskie
go inżyniera będzie . obracało cały ka
dłub podczas spawania. Konstrukcja ku
trów rozpocznie się również z odwrot
nej strony, to jest od montowania pokła
du. Później dopiero założy się wręgi, kil
i stępkę. Nad naszymi głowami przesu
wa się bezszelestnie w ielki 20-to-n-awy
dźwig na szynach, przenosząc na swym
ha,ku ciężkie elementy konstrukcji. Maj
ster Tomaszewski pokazuje nam przy
rządy do gięcia blachy, olbrzymie noży
ce" tnące od ŁaziU kilkadziesiąt arkuszy
stalowej blachy, wózek acetylenowy, sa
moczynnie tnący grube kawały stali.

a mianowicie: wykonania na .parterze urządzenia hurtowni, jak re
galów, bufetów, obudowania kasy, wystaw sklepowych oraz regafów magazynowych w piwnicach. ■ _
Bliższe informacje otrzymać można w Wojewódzkim Oddziale
P.C.H. w Warszawie, ul. Młynarska 46, pokój 12.
Oferty w podwójnie zalakowanych kopertach bez znaku firmy,
z napisem: „Oferta na 1 e m o n t m a g a z y n ó w w p iw n ic a c h domu przy
roboty stolarskie hurtowni przy
u!. Bielańskiej 18“ , lub „Oferta
TEATRY
,
marca 1947 r ¡\o
. •- MIEJSKI „WYBRZEŻE“ , Gdynia. Ul. Bielańskiej 18“ — należy składać do dnia 1U ------ Plac G runwaldzki, godz. 19.30 — ko godz. 2t w Wojewódzkim Oddziale P.C.H.
P.O.ri. w
w Warszawie.
Warszawie, przy ul.

prowadzenia robót

KINA
Dyrekcja Oddziału Wojewódzkiego P.C.H. w Warszawie
za
Gdynia — ,,Warszawa“
n
, .
strzega sobie prawo dowolnego wyboru oferenta, bez względu na
ski kwiat, „Atlantic“ - Ciche wesele^'
&
uznania, że przetarg me dał wyniku,
GRABÓWEK - „Faia“ - 2wariowa. sumę przetargu oraz prawo
jak również prawo zwiększenia lub zmniejszenia ilości wykonania
ne lotnisko.
386
CHYLONIA - „Promień“ _ z
robót.
mniana melodia.
' ^
GDAŃSK — „Światowid“ ■- Jozebel
SOPOT — „Polonia“ — Ulica złoezyn
Dyrekcja Państwowego Monopolu Spirytusowego ogłasza prze
ców, „Bałtyk“ — Paweł ; Gaweł.
WRZESZCZ - „Bajka“ — Dni szcz?. targ nieograniczony na wykonanie instalacji: wodociąg.-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania • gazowej
w H części budynku
scia.
OLIWA - „Polonia“ - Niebo jest D.P.M .S. przy ul. Leszno 1, róg Rymarskiej.
.
dla Was.
Wszelkich informacji można zasięgnąć w Biurze Tech _iczn\m
SŁUPSK — „Poionia“ — Zak;
D .P .M S Leszno I, 4 p., pokój 412, gdzie można zapoznać się z
piosenki.
obowiązującymi „Przepisami Budowlano-Montażowymi P-M.S.
,
TCZEW - ..Wisła“ — Zakazane pio- z „Przepisami dotyczącymi p o s u w a n ia przy dostawach
robo
aenki.
tach dla potrzeb
P.M..S.“
tamże można otrzymać podkład
LĘBORK — „Fregata“ — Czapajew
ki przetargowe oraz rysunki pro ¡cytowanych instalacji.
PUCK — „Mewa“ — Zbieg z San
'
sposob i ziozona
Oferta winna być sporządzona w przepisany
Quentin.
Głównej
Dyrekcji
Kancelarii
r.
w
4
marca
1947
dnia
WEJHEROWO - „Sv.it" — Nieu- do noc!
388
111.
1
piętro,
pokój
P.M.S.
Leszno
1,
chwytny Smith.

P r z e ta r g n ie o g r a n ic z o n y

S/S „ŚLĄSK"
W PORCIE SZWEDZKIM
Wyjście z Londynu statku polskie
go s/s „Śląsk“ z repatriantam i i ła 
dunkam i drobnicy do Gdyni zostało
przesunięte do czasów polepszenia się
w arunków żeglugi, s/s „H e l“ w dro
dze do Gdyni nie mogąc z powodu
zamarznięcia
K anału
Kilońskiego,
przejść przez cieśninę
Kattegatu,
wszedł do p ortu szwedzkiego Goeteborgu. Przyjście statku do Gdyni
jest uzależnione od warunków naw i
gacyjnych.

BAŁTYK DALEJ ZAMARZA

Ostrzeżenie Ola handlujących w Gdańsku

Nielegalny łowar ulegnie konfiskacie

„CHŁOPSKA DROGA”

Polskie zioła lecznicze
zdobywają rynki zagraniczne
j
j

14 placówek zielarskich „Społem ” dostarcza towar na eksport

Wbrew pesymistycznym przypuK"
ezeniom, w ro ku ub. „Społem“ podję
ło eksport ziół na poważną skalej P ie rw s z y transport ziół eksportowa
I nych odszedt cło Nowego Jorku w po
| łowie ub- r - Było to 50 ton km inku
! na sumę 6,5 m ii. zł, w zamian za co
; otrzymaliśmy. 16,5 to n .kakao. Nastęmedia Szaniawskiego pt. „Żeglarz“ — Młynarskiej 46, pokój 12, o której
.......... łto
" godzinie
i- .- - « nastąpi
ork> otwarcie
--- ' pnie poszły dalsze transporty do A n 
w reżyserii Iw o Galla.
ofert Do oferty należy dołączyć: a) pokwitowanie kasy Oddziału g l i i — zarodniki w idłaka w ilości 2,1
ton, za co otrzymaliśmy 7 ton poszuMARYNARKI WOJENNEJ — Gdy- P.C.H. na wpłacone wadium przetargowe w wysokości 5 procent i liiwanvch
w kraju surowców egzoko™ m Wer Kościuszki 12, godz. 19.30zwołnienia
od
obowiązku
fiu
m
y
oferowanej,
względnie
dowód
zwolnienia
oa
ouuwiązku
w
aj
tycznych,
jak orzeszki, cola. senes,
Ro/kn« muzyczna B cnatrzkyego pt.
diurn, b) Odpis świadectwa przemysłowego, upoważniającego do | gumę arabską.

fS K S M r*1’"* « “ T™

Statek amerykański „M ount W h it
ney“ , któ ry wyszedł ostatnio z Gdań
ska, jako czwarty z kolei, utknął
wśród lodów zaraz po w yjściu z por
tu gdańskiego. Celem ściągnięcia stat
ku podjęte zostaną prace przy po
mocy lodołamacza.

Nieuczciwy inżynier skazany

O g ło s z e n ie o p r z e ta rg u

brzeża. Na zjazd zapowiedział swój
przyjazd m inister Świątkowski, jako
przewodniczący Zarządu Głównego
Towarzystwa.

na do wiercenia owalnych olworow.
W przeciwieństwie do hałasu panują
cego w innych działach, w nan.ędziowni jest cicho. Jasne wnętrze zastawione
maszyna,mi nie przypomina w niczym
ruiny, która panowała tu przed rokiem.
Toczy się tu gwintowniki i świdry, głó
wki do młotków elektrycznych oraz ca
ły szereg nieznanych nam narzędzi. Ci
szę przerywa od czasu do czasu głoś
niejszy syk przepalonej stali.
W SUCHYM DOKU
Po wyjściu z cieplej hali narzędziowm
owiewa nas mroźne powietrze przestrze
ni. Znajdujemy się przy nabrzeżu base
nów stoczni. Od nas. na prawo, znajdu
je się naturalny suchy dok, jeden z dwu
istniejących na świeeie. Drugi znajduje
się w Nowym Jorku. Jesi to na oko
zwykły basen, który jedynie różni się
od innych systemem śluz i zapór wod
nych. Podczas dokowania stoiku elek
tryczne mechanizmy zamykają śluzy, wo
da zaś zostaje wypompowana przy po
mocy puno elektrycznych.
Idąc dalej spotykamy nr każdym kro
ku znajduj!'..“.: sę w remoncie siatki.
Obok. dawnego niemieckiego statku
„■\Vnrtha“ . wydobytego 7. dna basenu w
trawlery MaryJyńskin:
narki Wojennej. Wszystkie te statki zo
staną wkrótce wyremontowane i będą
pracowały dalej chlubnie w służbie na
szej Marynarki.
(S. Mar.)

„MOUNT WHITNEY“
UTKNĄŁ WŚRÓD LODÓW

Utrzymujące się nadal mrozy na
Wybrzeżu Polskim powodują dalsze
zamarzanie wód otwartego B ałtyku.
Na wszystkich płytszych miejscach
morze pokryło się grubą skorupą lo
dową. Masowo pojawiła się kra, któ
ra ma tendencję łączenia się w je 
dną zwartą pokrywę. Wzdłuż brze
gów otwartego B ałtyku, począwszy
k l in ik a p a r o w o z ó w
ocł Helu, aż po Zalew Szczeciński, lód
Poza budową okrętów stocznia zajmu
sięga miejscami po parę kilom etrów
je się również naprawą lokomotyw i ko
w głąb morza. Potw orzyły się ja k gdy
tłów parowych. K-o-thrira stoczni, to swe
by olbrzymie tarasy, które stale na
go rodzaju szpital dla „kalek. Wojenrastają, a odrywane miejscami przez
nycli“ . Na betonowej posadzce leżą diuwzburzone fale pływają w postaci
gie cielska zardzewiałych kotłów, podo
zwałów
kry.
bne do niemrawych pccz-warek. Nieco'
Nawet w wypadku podniesienia się
’ dalej wyremontowane już ko-lty lokąmotem peratury liczyć się należy, że na
<tyw osadza się na kołach. MóSluje się
w igacja na B ałtyku nie będzie mo
! tu również kotły sekcyjne. Przf ich bugła być tak szybko wznowiona na
' dowie ciekawą pracę wykonuje maszy
skutek wspomnianych przeszkód lo
dowych.
Komisje* Specjalna działa
Gdynia obecnie utrzym uje jedynie
łączność ze Szwecją. Prom „S tarke“
kursuje regularnie. Lodołamacz szwedz
k i „A tle “ wyszedł z G dyni z konw o
jem statków, wśród których było 8
szwedzkich i 2 fińskie, oraz jeden so
na p ó łto ra roku obozu pracy
wiecki. Konw ój skierował się do
K arlskrony. Lodołamacz do G dyni po
Na podstawie poufnych inform acji nicznego w sprawach budowlanych.
w róci za parę dni. Zim a tegoroczna
Specjalna Kom isja do W a lki z Na Udzielając na piśm ie opinii W spra
je st zjawiskiem w yjątkow ym . Dają
dużyciami w Gdańsku wszczęła do w ie zniszczenia poszczególnych bu
się we znaki olbrzymie opady śnież
chodzenie w sprawie nadużyć; które dynków. ja k stwierdziło śledztwo, w
,
przypisywano rzeczoznawcy technicz 5 u d j4 $ ^ f > p : i3 'w ^pfedkiM i'/ jW ją e ne:
PRZYGOTOWANIA DO SEZONU
nemu, inż. Jacewiczowi W ładysławo na w idoku własne korzyści m aterial
ŻEGLARSKIEGO
wi. zam. we Wrzeszczu przy ul. Dę ne, oszacował własność państwową
W Elblągu odbyło się ostatnio ze
bowej nr 2.
poniżej jej wartości, czym naraził
branie K lubu Żeglarskiego i Poiskie,Inż. Jacewicz w drugiej połowie Skarb Państwa na stratę.
1945 roku b ył powołany przez Tym 
Nieuczciwy inżynier, któ ry nadu go Związku Morskiego: Na zebraniu
czasowy Zarząd Państwowy w Gdań żył zaufania swych władz, został złożono sprawozdanie z czynionych
sku w charakterze rzeczoznawcy tech skazany na półtora roku obozu pracy przygotowań do nadchodzącego se
zonu żeglarskiego.
Do dotychczasowych osiągnięć K lu 
bu zaliczyć należy wyremontowanie
w stoczni n r 16 trzech jachtów, ścią
gnięcie z terenu nadmorskiego dal
szych jednostek, nadających się do
Na terenie miasta Gdańska rozpow- j nego kupieętwa, lojalnie ustosunkowują rem ontu oraz urządzenie, własnej
szechnia się nielegalny handel różnego I cego się do obowiązujących przepisów przystani klubowej.
rodzaju towarami (np. tekstylia), pocho xf okresie normalizacji życia gospociardzącymi z akcji „przemysł
dla wsi“
ar.- czego Państwa,
„ r.
— , ....
iykułami UNRRA, skórami itd. Proceder
\V związku z powyższym, wydział
ten uprawia element, który uchylając sic Aprowizacji i Handlu Zarządu Miasta
od kontroli władz skarbowych, nie płacąc j Gdańska ostrzega wszystkich, którzy
TYGODNIK PPR
podatków na równi z innymi, przyezy- .bez uprawnień handlują, że pociągani bę
nia się do uszczuplenia dochodów Skarbu j clą do odpowiedzialności karnej, a posiaD L A
W S I
Pańsiwa oraz podrywa autorytet .zrzeszo dany przez nich towar skonliskowany.

Państwowa Centrala Handlowa, Oddział Wojewódzki w Warsza
2 M AR CA ZJAZD TPFR
wie
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót remonto
W dniu 2 marca br. odbędzie się w
Gdańsku zjazd Towarzystwa P rzy wych (wykończenia)
magazynów hurtowni,
w piwnicach domu
jaźni Polsko - Radzieckiej z całego Wy przy ul. Bielańskiej 18, ponadto wykonanie tam że robót stolarskich,

/

naszych
p o rtó w

Zwiedzamy zakłady Wybnteifl

Kronika
Wybrzeża

Ze Szwajcarii za jagody czarne 0trzyrńaliśmy gazę młyńską. Z Belgii
za km inek otrzym aliśm y papier świa
tłoczuły i m ateriały fotograficzne.
20 ton grzybków, - kurek w zawiesi
nie sione.i oraz trz y tony owoców ja
gody czarnej w ysłaliśm y do Szwaj
carii.
»
Dla zadośćuczynienia wymogom im 
portu zagranicznego stworzono przy
Okręgowym Wydziale Rolniczym w
O dyni centralę eksportową, w któ re j
Przeznaczony na eksport towar, do
starczany jjrzez 14 placówek zielar-

O g ło s z e n ie o p rz e ta rg u

.słuch „Społem“ zostaje poddany se
lekcji, oczyszczeniu, prasowaniu i 0pakowaniu według wymagań zagra
nicy. Zagranicą tow ar ten
został
przyjęty z dużym uznaniem wobec je 
go wysokiej jakości, trwałości i este
ty k i opakowania.
Te pierwsze tranzakcje w yw ołały
oardzo liczne zamówienia i zapytania.
„Społem“ obecnie ładuje do Szwecji
nasiona widłaka, korę kruszyny, k łą 
cze tataraku, czernicę, rdest, ogółem
około 4 ton. Do A m e ryki km inek w
ilości 5 ton, do S zwajcarii kruszynę,
kłącze tataraku, w idłak, połonicznik,
liście czarnego bzu, k w ia ty kocanki w
ilości ponad 11 ton.
Do A n g lii — w id ła k i kminek. Ten
ostatni w ilości 50 ton.

Państwowa Centrala Handlowa, Oddział Wojewódzki w W ar
szawie, ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę:
1) 5 maszyn do liczenia (arytmometrów o 13 miejscach,
Do B elgii — kruszyna, połonicznik,
firmy „Brunswig“ , „Odhncr“ lub innych),,
kminek, w id ła k i k w ia ty kocanki w
ilości pół tony. Do Szwecji — jagody
2) I maszyny sumującej i odejmującej (ręcznej),
jarzębiny i kłącze tataraku w ilości je 
zapisującej na taśmie 1— 10 miejscach.
den i pół tony. Do A rgentyny i k a 
Bliższe informacje otrzymać można w Woj. Oddz. P.C.H. w nady widłak, do Szwajcarii 10 ton
Warszawie, ul. Młynarska 46, pok. 12.
grzybów - kurek, do D anii jagody bzu,
Oferty w podwójnych zalakowanych kopertach, bez znaku fir k w ia t lipowy, owoce dzikiej róży, liś 
m y z napisem: „Oferta na dostawę maszyn do liczenia“, należy cie mącznicy, kłącze tataraku, mech
składać do dnia 10 marca 1947 r. do godz. 12 w Wojewódzkim | islandzki i piołun w ilości około 5 i pól
1tony.
Oddziale P.C.H w Warszawie, ul. Młynarska 46, pokój 12, o któ
W toku są dalsze transakcje, ja k np
rej to godzinie nastąpi otwarcie ofert. Do oferty należy dołączyć:
zamówienie z H olandii na 5 ton kruodpis świadectwa przemysłowego, upoważniającego do powyższej I szyny, ze S zw ajcarii na korzeń lubdostawy.
: czyka, do w yrobu kostek bulionowych.
Dyrekcja Oddziału Wojewódzkiego P.C.H. w Warszawie, za widłaku bzu czarnego i innych roślin
-¡carskj.cn. ż B elgii nadeszło zamóstrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferenta, bez względu na
.
■ kw iaty kocanki, kłącze tasumę przetargową oraz prawo uznania, że przetarg nie dal wyniku, taraku
itd.
jak również prawo zmniejszenia lub zwiększenia dostawy.
387,
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ZA KUySAMl TEATRÓW WARSZAW SKICH
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Dobre duchy towarzyszą każdej premierze

IW praoowiłikdw teehnieaftych Teatru
Poiskieg» w Warszawie — to ni« ja
cyś Ewykii, przeciętni raemieśintcy. To
średniowieczni
majstrowie - artyści.
I trzeba mówić o nich jak o artystach.
W tych ludziach, w kh pamięci —
jeet najbardziej frapująca. nienapisana
jeszcze dotąd historia kulis i życia za
kulisami teatrów w Polsce.
Trzeba by tu gawędziarskiego, plotkar
skiega a zarazem genialnego pióra
Boya. 1 trzeba naprawdę, ażeby ktoś
zajął się tym na serio. Dowiedzielibyś
my się cudów i cudeniek — poznalibyś
my to i owo od „podszewki“ . Rozkószą
byłoby ezytać anegdotki o naszych w id
kich, obrązowionych już, o Jaraczach,
Wysockfch, Solskich, Kotarbińskich i
Pawlikowskich i tylu, tylu innych tyta
nach Melpomeny.
Pracownicy techniczni Teatru Polskie
go w Warszawie — maszyniści, modelatorzy, elektrotechnicy, krawcy, stola
rze i malarze — w wiieksaośei swej
me „urodzili się“ dzisiaj. ' Mają za sobą poważne kilkudziesięcioletnie staże
pracy za kuKsami. Mają w swojej parnię
ci wspomnienia klęsk i triumfów teatru
i sztuki,_ klęsk i triumfów gwiazd i
gwiazdorów. Mają w „jednym palcu“
i znawstwo i krytyczny rzeczowy sto
sunek do wszelkich spraw ze scena zwią
zanych.
Entuzjazm i wzruszenie t— to jest
niewątpliwie to właściwe wybicie inuru, przez które uchodzi cala sztuka.
Trzeba zobaczyć ludzi kulis wtedy, gdy
przygotowują " się do premiery,
gdy
czynią ostatnie przed swoim nowym
występem przygotowania.
Trzeba z
tymi ludźmi porozmawiać nieco o tea
trze, a „wychodzi z nich na wierzch
cala dobra, piękna dusza“ .
Nie chodzi wcale o to, żeby ubliżyć
naszym zacnym, obdzierającym nas ze
skóry obywatelom szewcom, krawcom,

fc o s l^ jp o R T c n y y
Ù

Nowy rekord światowy

malarzom i toojwn, posiadającym
ce- i artyści
pierwszorzędnie
uzupeinUtoy duje się druga, jakże istotna w teatrze
chy i chorągwie cechowe — oddaj- j skład wykładowców w wskołaah — tak widowniiji. Za którymi znajduje się in
my m hołd, przyznając, że są niewąt-} bardzo brakujących nam krytyków tea- na, czcigodniejsza od nas — snobów
puwie czcigodni — ale o ileż bardziej j tralnych i ludzi piszących 0 teatrze. Ar- — publiczność.
czcigodniejsi są szewcy, krawcy i ma- tyści zza kulis — zżymają się, nawisPoza scenami teatrów, wtedy, gdy
larze Teatru Polskiego.
sern mówiąc — Ilekroć wpadnie im do odgrywa się sztuka — przystają i nad
Ci są właściwymi spadkobiercami tych ręki jedna czy druga recenzja. Nie lu słuchują ludzie kulis.
Znieruchomiali
czasów, w których mówiło się ó rze bią ukazujących się dziś tu i ówdzie po i milczący, wyglądają po kątach, jak
(Moskwa, Obs! wł.)
mieślniku „Schuster und Dichter da- gazetach szarad i rebusów.
cienie dobrych duchów.
W, hali sportowej Instytutu Kultury
h“ j“ — (szewc i pceta w jednej osobie).
Tak to jest -— proszę pana z wy
Te cienie towarzyszą każdej sztuce.
Tych czasów kiedy nie było jeszcze H i ściełanego fotela widowni!
Oglądasz Bez nich przecież powiedzmy w koń Fizycznej im. Stalina, odbyły się zawody
tlera, Wit Stwosz był Witem Stwoszem, się pan dookoła i myślisz, że to ty i ci cu — bez iculis i baz ludzi kulis
ni® lekkoatletyczne, w których wzięto ua kroi Łokietek bywa! na przyjęciach za _bez — czy płatnymi biletami decy byłaby w ogóle życia teatru.
dział 115 zawodników. Na zawodach
u Wisrzynka. Jeśliby pomyśleć o sta dują o wielkości sztuki. Najlepiej ją
Bez „kuchni“ — bez kulis nie ma tych, mistrzyni Europy Tatiana Sewrittrej Warszawie Artura Oppmana ■
— jeśli rozumieją i najlepiej się na niej „zna żadnej z X (9 + film) muz, czy żad kowa („Dynamo“ ) uzyskała w pchnięciu
by kto chciał odnaleźć jej szczątki — ją“ ... Nieprawda!
nej z X I muz (10 + polityka) — ja kulą doskonały wynik 14,22 in, co jest
znajdzie w rzem ieśM iach teatru z uliNiechże publiczność - pamięta, (* nie ko że polityka ma także kulisy...
nowym rekordem ZSRR w IiaK. W y r *
cy Karasia .
zapomina) o kulisach, za którymi snajten jest posa tym o 35 .esn leps-zty od oW. K.
Wymienić trzeba kilka nazwisk sta
rych rzemieślników Teatru Polskiego
w Warszawie. Trzeba jrowiedzieć, ze / ! / # »
pracuje tam obywatel Płochoeki — kio
ry jest brygadierem maszynistów, ob.
ob. Grzegory i Maliszewski — mistrzo
wie ig ły najprzedniejsi, jest obywatel
modeiator Sawicki, obywatel Materko,
który zapala, gasi i przyćmiewa słońca
i gwiazdy na scenie — z racji swojego
!
urzędu głównego elektromechanika, jest
cas o letnim poranku, półmrok zielony, Jw tył. Nic wolno w okopach trzymać artystów. A może to umiejętność i**v/ ,1ealrze Polskim ob. Nalewajski —
wiązanśa teknaki, podania g o . na takiej
mistrz pędzla i wielu, wielu innych, przebity złotymi pasmami słońca, gło dzieci.
Z żalem wypełniają rozkaz, lecz i cliło linii, która styka się śoiśie z wewnętrzną
którzy proszą się pięknego, kronikar sy ptaków — cisza, spokój, błogość.
skiego pióra, proszą się essay‘ów i fe Lecz,., nie! Ten spokój to złudaeinfe: oto piec zdążył całym swym sierocym • ser linia uczuciową artystów. Czuje się, że
lietonów, ileż — a jakże często — wię spośród gałęzi wolno wychylają się trzy cem przylgnąć do tych serdecznych żol ona_ zawsze przechodzi gdzieś koto serca
cej warci od przelotnych, olśniewają hełmy; trzy pary czujnych oczu, trzy hi cierzy. Ucieka dwukrotnie konwojentowi grających, tu niczego nie trzeb« naginać,
cych nieraz scenę meteorytów aktor ty. To patrol radzieckich zwiadowców. i wraca z powrotem na Śnię ogniową, naciągać, dpsztulcowywać, dto przeżytego
Tu gdzieś blisko muszą być Niemcy. Tu gdzie potrafi przebłagać surowego kapi w rzeczywistości.
skich.
Scena, gdzie Wania płacze, oglądają«
Meteoryty — bo nie mówimy o pla idzie walka na śmierć i życie. Wojna. tana, by go zostawiono. Chłopiec zostaje
netach, o wielkich imionach „ciai sta Zwiadowcy pełzną po biocie, wypatrują „Synem Pułku“ , Odtąd Wania dzieli tru fotografie żony i dzieeka kapitana jest
łych“ przychodzą, przechodzą i odcho stanowisk wroga. I oto już właściwy pej dy wojenne ze swoimi „ojcami“ , pomaga pełna niespodzianej prawdy 5 budzi i»edzą — a mistrzowie kulis są i trwają zaż; martwe' okłamane pnie drzew, zie- im w zwiadach, mały i zmyślny oddaje kłamane wzruszenie. Takieh soea nie
ciągle i przeżywają w swoim odda'! nąia zryta, uszkodzony tank, jakieś bajo ogromne usługi opiekunom, którzy drżą mało. _
Można byłoby mówić i o grze Ukrain
niu się sztuce pojedyncze trium fy i ro, które zdaje się dyszy zapachem tru o jego ,życie.
W świetnej scenie kapitan zwierza się ca Pawiemko, o kapitanie 1 o innych, ale,
klęski aktorów, patrzą na urodziny i pów. Ponury pejzaż śmierci.
Zwiadowcy słyszą jakiś podejrzany Wa-rwuszy ze straty żony i synka i posta prawdę mówiąc, wszyscy oni błędną
zmierzchy meteorytów; — jak astrolo
gowie i przepowiadają i wiedzą z góry. głos. Z nożami w zębach pełzną naprzód nawia. usynowiić pastuszka. Lecz krótka przy 9-letnSm artyście.
Ten fata pełen w dzięki i humoru i ja
\Varto przekazać taki obrazek: ucho i nagle — natykają się na śpiącego w jest radość chłopca. Wkrótce potem ka
dzi ojo_ na deski sceny nowy aktor. jąmce chłopczyka. Przerażenie obudzone pitan, zagradzając swym artyleryjskim kiegoś sentymentalnego uroku, będzie
Rzemieślnicy pracujący aa kulisami, u- go — lecz oto roztapia sśę w szczęśli dywizjonem drogę niemieckim tankom, ■oglądany przez wszystkich z prawdziwa
(D-ł)
słyszawszy niespodziewany, obcy im wym uśmiechu: chłopiec poznaje swoich. ginie i chłopiec przeżywa po raz drugi satysfakcją.
To gotowe kąsać zwierzątko, to 9-Iet- gorycz utraty. Wojska radzieckie, ru
dotąd glos, przystają w robocie,. Ci
ni pastuszek, Wania. Jest sam na świę szywszy do przeciwnatarcia, rozgramiaj*
sza... Wsłuchują się,".
wroga, mszcząc za śmierć swych towa
Po kilku minutach egzaminu, który cie — rodziców zabili Niemcy.
Zwiadowcy zabierają go do oddziału. rzyszy, a Wania jedzie dó i. zw. Suw®I kończy
się
lekceważącym machnię
ZIEMIŃSKI CZESŁAW. Poruszymy
ciem ręki. albo stwierdzeniem: coś z nie Bezbronne opuszczeń* dziecko, to dla rawskiej Szkoły Kadetów, gdzie ten od
go będzie, albo — odkryciem geniusza nich, skostniałych w okrutnych bojach ważny i zmyślny pastuszek wyrośnie na sprawę stosunków w Nowogrodzie na
łamach naszej gazety. Z biurokracją i
:
MO TYSIĘCY W ĘZEŁKÓW PRZY (to rzadziej, bo tacy nie rodzą się na ka ludzi, coś wzruszającego, odprężające dowódcę. *
Go za artysta — myślimy — patrząc chaosem trzeba bezwzględnie podjąć wal
PADA N A JEDEN METR K W AD RA  mieniu) — wróżba, przepowiednia pra go, to wspomnienie o domu dafeńn,
gdzie zastawili podobnego chłopczyka, na teg-o typowo rosyjskiego, wiejskiego kę, jednakże przypuszczamy, że sprze
TOWY DYW ANU WSCHODNIEGO. wie nigdy nie zawodząca —- gotowa.
Starzy, _ nie dzisiejsi znawcy teatru, czy dziewczynkę. Chcą go zatrzymać w chłopca o chłopskich, grubo ciosanych daż krowy z przydziału UNRRA nastą
Dywany te są .jak wiadomo, bardzo
piła raczej ze względów spekulacyjnych.
cenione jako dzieła sztuki. Wyrabia Wiedzą, że to co mówią kulisy — z pułku — każdy z nich pragnie mfeć w rysach! Przestrach zaskoczenia, upór Nie jest to odosobniony wypadek.
tej sierotce obiekt dla wyładowania na odtrącanego, rozpacz utraty, duma z one są one po wioskach przez dywania- tym trzeba się i to poważnie liczyć.
gromadzonych za lata wojny niezuży- trzymanego munduru — wszystko jest
JAWORZYŃSKA Nr 4 m. 13. Tow.
rzy-ehalujMulów i stanowią mozolną Nieprawdą jest, że tylko publiczność
tyeh ojcowskich uczuć. Karmią go na
pracą ręcznego dziergania węzełków decyduje o wielkości aktora. Tę wiel przebój, pieszczą, myją. Lecz przycho tak naturalne, tak bez reszty, że w cza Radwański pozostaje w Polsce. Adres
ze sznurków, które w czasie dzierga kość tworzą w poważnym stopniu właś dzi rozkaz komendanta: odprowadzić go sie seansu zapomina się, że to tylko film. poda Wam Wydział Zagraniczny. KC
WRosji mają szczęście do młodocianych PPR.
nia koloruje się, stosownie do wzoru. nie kulisy i to najczęściej na długo
przed
bukietami
róż
i
wieńcami
z
bob
ALEKSANDER MROCZEK, Warsza
Nawet przy najmniej skomplikowa
kowych liści, na długo przed, tzw. uzna
wą, Poznańska. Wynik konkursu był onych wzorach ludowych na 1 metr ■nienT oficjalnym.;’
*1 '? . j , j
głoszony w niedzielnym numerze „jSyciii;
kwadratowy dywanu przypada 25« do
Warszawy“.
Kulisy, — ludzie, którzy żyją; pra
28« tysięcy węzełków. Dywany te są cują, i tworzą z.a jyuljsaftK — spełnia
M. GASOWSKL Liceum cheniiezue
na ogół niewielkich rozmiarów, zda ją rolę pr«y«łowiowych dobrych du
znajduje się na ul. Hożej 88. Konieczni
rzają się jednak wśród nich również chów.
jest mała matura. Nauka trwa trzy lata.
olbrzymy, sięgające prawie 200 me
Martwią się i załamują ręce ilekroć
Świadectwa oraz fotografie i życiorys
trów kwadratowych powierzchni.
nie powodzi się ulubionemu starszemu
trzeba złożyć do sekretariatu.
WŁOS L U D Z K I W YTRZYM UJE bratu — aktorowi. Entuzjazmują się
ZOFIA BIERNACKA. Według na
ŁADUNEK 100-GRAMOWY. Jeżeli < Przyjmują do swoich serc aplauzy i
szych informacji, które jednak do czasu
weźmie się pod uwagę, że grubość pochwalne odruchy zapełnionej publicz
ogłoszenia dekretu nie są najzupełniej
włosa wynosi 0,05 milimetra, to trze nością sali. Zżymają się nieraz i od
pewne — pod amnestię podpadają także
ba przyznać, że włos ludzki nie ustę chodzą w kąt na premierach, szeptasprawy wchodzące w zakres Komisji
jąc między sobą nerwowo: nie tak, źle
puje pod względem siły metalowi.
Specjalnej.
WYSPA CZEKELEN OZNACZA PO — to trzeba tak: (tu powtarzają słowa
PIOTROWSKI WACŁAW. Zwróćcie
sztuki, gestykulują odpowiednio przy
POLSKU WYSPĘ CZTERECH BO
się do ZWM Dworkowa 16, do wydzia
bierając właściwe, w ich pojęciu nale
GACTW. Leży ona u ■wschodnich w y żyte, odpowiadające treści i nastrojowi
łu kursów dokształcających. Musicie u-,
brzeży Morza Kaspijskiego, przy wej — pozy).
stalić sobie dziedzinę nauki i godziny
ściu do Zatoki Krasnowodzkiej. Czte
Artyści zza kulis teatrów, rzadko kie
zajęć na kursach, a potem dopiero szu
rema bogactwami, od których wyspa dy wychodzą sami na scenę (jak ku
kajcie odpowiedniej pracy. Informacje w
wzięła swoją nazwę, są wydobywane charze, którzy nie lubią najlepszych,
sprawie pracy dostaniecie także w ZWM.
przez miejscową ludność ozokeryt, przygotowanych przez siebie' potraw).
IRENEUSZ
RUDZ1AREK — OL
bardzo rzadka i pożyteczna kopalina Sa z drugiej strony najbardziej „ w y 
SZTYN,
Szkoła lotnicza znajduje się w
. wosku ziemnego, hafta, jod i brom. robioną“ warstwą publiczności.
Ligotce Dolnej na Śląsku. Można się
W produkcji ozokerytu Czekelen zaj
I apelując do literatów, czy essayzapisać poprzez organizacje młodzieżo
muje jedno z pierwszych miejsc w istów o zainteresowanie się artystami
we lub miejscowy aeroklub. Wymagana
zza kulis — myślimy jeszcze, że ci
Scena z f i l m u , „ S y n P a l k a “
Związku Radzieckim,
i jest mała matura. .

Tatiany Sswrmkowei (ZSRR)
14,22 m w rzucie kulq
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R O Z D Z IA Ł 16
A co się tymczasem działo w Warszawie?...
„O trzym ałyśm y od Sztabu Głównego rozkaz
wysłania dwóch oficerów oświatowych do do
wództw obwodu lubelskiego i radomskiego.
— Słuchaj, M arian — zaproponowałam kole
jarzowi z Kowieńskiej ulicy —- chcesz iść do par
tyzantki?
— Dobrze — odpowiedział bez namysłu —właściwie sam to nawet chciałem zaproponować.
I tak M arian poszedł do partyzantki w radom
skie. Żona jego, Krysia zalewała się łzami, ale
mówiła:
— Niech idzie, ja mu przeszkadzać nie będę,
jestem Polką i dobrze to wszystko rozumiem,
płaczę tylko, bo mi dzieci szkoda.
— Ach, moja droga, — pocieszałam ;ą - - całą
okupację dałaś sobie radę, to teraz na pewno
nie zginiesz z dziećmi.
Przyznaję, że podziwiałam jak ładnie i rzetel
nie mimo bólu i obaw, odniosła się do sprawy wy
ruszenia M ariana, w przeciwieństwie do innych,
bardzo licznych, niestety, kobiet. Nazajutrz po
wyjeździć Mariana Krysia tezy w łóżku i płacze,
a ja coś w kuchni gotuję. Nagle wyjrzałam przez
okno, które wychodziło na wprost koszar nie
mieckich na ul. 11 Listopada.
-— Krysiu — wołam z całych sił — Krysiu,
chodź tylko popatrz co się dzieje!
Krysia leci do okna i obie z radości zaczynim y
się ściskać. Niemcy wyraźnie uciekają z koszar.
Opuszczają je w jakimś pośpiechu i panice. Nie
śpimy całą noc z podniecenia. N azajutrz raniutko,
jak szalone biegniemy, bo tram w aje już nie szły,
do W arszawy. Tam spotykamy się z Felą, Rn ną
i innymi i pędzimy do mostu Kierbedzia.
— Boże, co się w tej Warszawie dzieje, Niemcy
»puszczaj* Warszawę...--------------

STAMSfcAWĄ

Z frontu ciągną olbrzymie kolumny zm otory
zowanej i pieszej armii oraz moc żołnierzy na fur
mankach. A jak żałośnie wyglądają. Gdzież po
dział się ich pyszny wygląd i butne zachowanie
z 1939 i 41 roku. Idą z pokornie opuszczonymi gfo .
wami, wychudli, straszni, obrośnięci, w łachma
nach, bandażach, w id u z nich boso, z poowijanymi brudnymi szmatami nogami. Często jeden
drugiego podtrzymuje, tak chwieją się na no
gach.^ Istny obraz nędzy i rozpaczy. Alieszkańcy Warszawy, wylegli masowo na ulicę, ściska
jąc się i płacząc ze wzruszenia, nie czując jednak
litości. O nie! K ażdy z nich sam własnoręcznie
dobitby, zdusiłby do reszty każdego żołnierza
z oddzielna i wszystkich razem. Tak wielką jest
siła nienawiści.
Po bocznych ulicach pieszo i na furmankach,
wloką się ranni i śmiertelnie wymęczeni jeńcy so
wieccy, których Niemcy ze sobą ciągną. M im o
straży niemieckiej, ludność obsypuje ich Chle
bem, papierosami, obmywa i opatruje brudne,
pokrwawione nogi i rany. D ają w yraz swoje!
radości i przyjaźni do Zw . Radzieckiego ^
i .ą
Czerwonej. Ńa środku ulicy stoi dwćd—1. Armii
robociarzy i na harmonii w ygryw "
młodych
wując ruskie piosenki żołniersk5
<rją, przyspiekach uśmiechają się radośni - ie- Jeńcy na woz.e.
tatóad,

Jesteśmy oszołomieni,
pijani radośdą. Bie
gniemy bez celu po całej Warszawie. Szykujemy
sobie białe bluzki na uroczystość przyjęcia na-„
szych, którzy, jak sarkamy, lada dzień p o w ie j
wkroczyć. A. radość nasza nie ma już.
gdy Niemcy otwarcie przez szczekaezhj J^daja„o utworzeniu prsuez Stalina bolsze\w,r ję-!ej(.0 u
dn polskiego w Chełmie“ i między i ¡nnymi na
zwiskami, które wymieniają, słysz 'vfliv nazw-is{.0
„M a rk a “ . Pod szczekaczkami i
'każdym m iej
scu większego skupienia fru w a j
, ^ 5 Armii
I,udowej, PPR 1 KRN;
do wzmożema walk., objaśniające U.M Ć . J
2naczeołe p K W N
1 mówiące o z b h z g ;si<. ArmH czerw onej wraz

! i edfiak upragniony ko« ‘6C-

Schtełe I Marasa»
wygrali biegi zjazdowe
(Zakopane, Obal. wł.)
W drugim dniu X X II Narciarskich M istóostw Polski, rozegrano bieg zjazdo
wy w konkurencji żeńskiej. Trasa biegu
było trochę skrócona, Zwycięstwo od
niosła Daraita Schiele (SNPTT— Zakopa
ne), w czasie 5:35,6, 2) Marta Hiłdt
(SNPTT — Zakopane) €: 16, 3) Ewa Bu
jak (SNPTT — Zakopane) 7:59.
Bieg zjazdowy W konkurencji męskiej
został rózeg,rany^ ua trasie Kasprowy—
Kuźnice. W yniki'tego biegu były nastę
pujące:
i) Marusarz Józef (SNPTT — Zako
pane) — 4:26,4, 2) Ciaptak — Gąsienicą
(SNPTT — Zakopane) — 4:29,2, 3) Dzie
dzic (HKN — Zakopane) —• 4:37,2, 4)
Lipowski („Wisła“—Zakopane) — 4:S7,6.
5) Kuła (SNPTT) — 4:52.2, 6) Pawlica
Jan (SNPTT) — 4:53,4, 7) Szindler („W i
sła“ — Zakopane) — 5:05, 8) Łuszńzak
T. („Wisła“ — Zakopane) — 5:13,8, 9)
Karpiel (KRN) — 5:26,4, 10) Wiecaorek
(Szczyrk) — 5:35.

C l i owo w sporcie Q
AUSTRALIA do tegorocznych walk •
pulmr Davisa wysławia następującą re
prezentację: Jo!*i BnwnviçJb, Çfllin Long,
Diuny Pails i Geoffroy Brown. Pierwsze
swe spotkanie w strefie amerykańskiej
Australia rozegTa z Kanadą, Wszyscy ci
tenisiści oraz mistrzyni: Australii, Nancy
Wy une Ko!ton, wezmą udział w mistrzo
stwach Wimbledonu i Francji. Przewi
dziane jest również dla nich tournée po
Europie.
♦
JOE VERDEUR, rekordzista pływacki
świata na 200 yardów w stylu klasycz
nym (2:17,5) pragnie spotkać się z Ałcxem Jany na dystansie 220 yardów w
stylu dowolnym... Verdeur „na razie“ osiąga na tym dystansie stylem dowol
nym „skromny“ czas 2:14. Ciekawe, czv
Jany przyjmie to wyzwanie...
*
JEDEN Z NAJLEPSZYCH miotaczy
szwedzkich, Erik Johansson1*zainauguro
wał swój sezon 1947 r., rzucając mło
tem 51,56 m, przy 6 stopniach mrozu.
Obecnie miotaczy szwedzkich trenuje
Fin Rinne.

Pewnego dnia oblepili Niemcy plakatami całą
Warszawę.
..Niebezpieczeństwo bolszewickie zbliża się do
W arszaw y“
pisali — „musimy wspólnymi si
łami odeprzeć nawałę bolszewicką'1.

' 5DW1^ 5K

7ah’/vm -,ł

riejalnego rekordu światewog« w hrik
należącego do Amerykanki
Steftew
(13,37 m).
Na 6 rzutów Sewriukow# 3 mięto p®nad 14 rn (14,01 sn, 14,05 sn i 14,22 BUDrutgą z« Sewrimkową była Andreyew*
(„Dynamo“), z neutem 12,61 m. D ru fł
sensacją zawodów byfc porażtoa nitotrzyni Europy Seczenowej („Dynamo“), któ
ra przegrała bieg na 30 m z Tur®®’4
(„Skrzydła Sowietów“). Ta o*t«A®ie «to
to .<s*s 4,S *ek., SeeaMKW® mè — 4.*
« *.
lane wyniki zawodów byty aastępuj*ee: Mężczyźni: Bieg Sh m: 1) Karaku
łów („Dynamo“) — 3,9 *ek., 2) R»o»łoow (QDi\A) —- 3,9 sek.;
Skok wzwyż: 11 Al. Kuźnłecow
■Mi“ ) — 1,75 cn;
Pchnięcie kutą: 1) Tutewic* („Skrzydle Sowietów“ ) — 14,50 ms
Kobiety: skok wzwyż: 1) Gzudło*
(„Dymano“) — 1,40 m.
Wszyscy zwycięzcy w swych katikoroncjach otrzymali nagrody.

pront

li Rn im -"się. Niemcy pomału panikę .opanowaw K 0 7 ” ue wojska przeszły przez Warszawę.
| V /jraw d zie ewakuowali większość niemieckiej
.udności cywilnej, lecz zostawili wszędzie w 0s biekiach umocnione oddziały wojskowe i po
spiesznie, nie wiadomo po co, zaczęli budować
bunkry, zasieki kolczaste i inne.
— Po co oni to robią — dziw ili się Itideie —

chyba nie przeciw wojsku rosyjskiemu.
W krótce dowiedzieli się wszyscy, po ee i Aa
koco przygotowania te były robkwe.

N iżej podano zawiadomienie o obowiązku koparsTa okopów i miejsca zbiórek oraz godzinę wy
ruszenia do roboty. Dosłowuiie nikt, ani jeden
człowiek me stawił się na punkty zborne.
I znów powlokły się jednostajne dni, które po
blyśnłęciu nadziei szybkiego końca, wydawały
się jeszcze^cigćczę .i, dłuższe, choć roboty mieliśmy pcK'uszy. Andrzeja również nie ominęła ręi (^-hiemiecka. Zatrzym any w tram w aju, w któ
rym znaleźli broń w czasie przypadkowej łapan
ki, mimo usilnych naszych starań wykupienia
go, został wysiany do Niemiec. Zastępca jego
„Bogdan“ był bardzo chory i prawie domu nie
opuszczał. Pozostał „M irosław “ . Teraz robo
ta ich spadła i na nas, trzeba było przestawiać,
reorganizować, dopilnowywać. Lataliśmy jak
to się mówi, z „wywieszonymi ozorami“.
W jednym z końcowych dni lipca zachorowa
łam obłożnie i leżałam u Krysi na Kowieńskiej,
która się mną opiekowała. W sklepie na zmianę
siedziała Roma z Haliną. Oto drugi dzień przycho
dzila Roma na Kowieńską ze sprawozdaniem.
Pierwszego sierpnia, około południa, przyszła
jak zwykłe. Zabawiła kilka godzin, po czym w y 
szła z zamiarem pojechania do W arszawy. Lecz
przez mosty Niemcy już nie puszczali. Wróciła
więc do nas, opowiadając co słyszała od ludzi,
iż front przybliża się do W arszawy, która jest
jakoby otoczona ze wszystkich stron i że
w Warszawie słychać już strzelaninę i odgłos
bitwy.

(c. d. n,).
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