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Pomoc zagranicy reakcyjnemu rządowi greckiemu
me doprowadzi do normalizacji stosunków Ponad 30.000 łon węgla
przeładowano w jednym dniu

Nowa ofensywa partyzantów greckich Gdańsk

Stworzenie demokratycznego rządu na terenach wyzwolonych
jedynym ro z w iq z a n ie m sytuacji

i Gdynia pobiły własny rekord

W sobotę dnia 12 lipca nasze porty
Gdynia i Gdańsk pobiły nowy rekord
dziennego przeładunku węgla, osiągając 30.151.72 tony. Liczbę tę powiek
sza jeszcze przeładunek bunkru towa
rowego i przeładunek w Ustce w yra
żający się cyfrą 225 ton.
Port gdański tego dnia przeładował
18.694.22 ton, Gdynia natomiast tylko
11.451,5 tony. Razem wszystkie trzy

, porty
przeładowały
30.370,72
tony.
j Przeładunek ten odpowiada w zupełj nóści przedwojennej sprawności Gdy.
ni i Gdańska. Przed wojną Gdynia
przeładowywała według danych staty.
stycznych przeciętnie około 22 tys. ton,
Gdańsk zaś 8 i pół tysiąca ton.
Ten niespotykany dotychczas w ynik
osiągnięto przy maksymalnym wyko
rzystaniu dźwigów i załóg.

.MOSKW A, 15.7 (PAP). Agen artykuł sekretarza greckiej par
donoszą, że kierownictwo EAM przez koła demokratyczne sfor
cja TASS dpjnosi z Aten. że tii komunistycznej Zahariadesa
opublikowało komunikat, w któ mowania nowego rządu. Obawy
dziennik „Rizuspastis“ zamieść'1! o obecnej sytuacji w Grecji.
rym podkreśla, że terror rządu te skłoniły rząd do przeprowa
Zdaniem Zahariadesa dwa głów greckiego jest odpowiedzią na
dzenia y r dniu 14 bm. dalszych
ne czynnik1 stanowią dziś o po inicjatywę EAM w sprawie po
aresztowań wśród komunistów
litycznym obliczu Grecji:
łożenia kresu wofme domowej i żywiołów lewicowych. O f:cjalze Stanów Z ednocionych
1) interwencja anglosaska po w Grecji..
nie podano do wiadomości, że
pierająca reakcyjną monarchię,
Kierownictwo EAM komstatu- w poniedziałek aresztowano 1.600
przybył do Grec|i
2) walka o niepodległość i de l je, że pomoc zagraniczna, jaką
W Zarządzie M ie jskim w G dyni od postanow ili w ro ku bieżącym o fic ja l
osób, jednakże kola lewicowe
mokrację
prowadzona przez na rząd grecki otrzymuje, nie może
było się zebranie
przedstaw icieli
A TE N Y , 15.7 (Obsł. wł.), Do Aten
twierddzą, iż cyfra ta przekracza miejscowego społeczeństwa, na k tó  ną część obchodu ograniczyć do m in i
mum. W dniu 21 lipca wieczorem od
P rzybył dziś D w ig h t G risw ald, prze ród grecki przeciwko faszystom. doprowadzić
do
normalizacji 3 tysiące.
ry m powołano O byw atelski K o m ite t będzie się capstrzyk, w k tó ry m wez
wodniczący m is ji am erykańskiej, k tó
Wynik walk’ zadecyduje o tym stosunków w Grecji. Obecny rząd
obchodu
rocznicy
m
anifestu
PKW
N.
mą udział organizacje młodzieżowe i
fe j zadaniem jest czuwanie nad prze czy Grecja będzie wolna, czy też
W Atenach twierdzą, iż rząd
uważa tę pomoc za zachętę do
Na czele K o m ite tu Wykonawczego inne. W dniu 22, oprócz zawodoów
prowadzeniem pomocy USA dla Gre
opracował
szczegółowy
plan
stanął przewodniczący M ie jskie j Rady sportowych .odbędą się na skwerach
c ji oraz F ra n k iShea, szef służby in  sianie się kolonią obcego kapita wzmożenia terroru wobec swych
form acyjnej. Ną lo tn isku p o w ita li go łu. Zahariades podkreśla, że na przeciwników. Polityka taka kom zwalczania ruchu demokratycz Narodowej, d r Teyssayre. Zebrani miasta zabawy ludowe.
tó inister Stephan Opulos oraz m in i ród pragnie pokoju i dlatego promituje jeszcze bardziej rząd nego w Grecji. Pian ten obejmu
ster finansów Helmis.
partia komunistyczna popiera po grecki wobec opinii publicznej je rozwiązanie greckiej partii
komunistycznej oraz innych par
rozumienie między partiami de świata.
tii, które popierają ideę utwo
mokratycznymi
dla pokonan’ a
LONDYN, 15.7 (PAP). Agen rzenia nowego rządu, opartego
obozu
prawicowego.
Zyski kapitalistów o 6 6 p.
cja Reutera podaje, że rozmiary na szerokiej koalicji, dalsze ma
Ponieważ wskutek presji czyn
i
Orginalna gospodarka ników zagranicznych, partie nie zaciekłość ostatnich walk w Gre sowe aresztowania, zajęcie lo Waurice Thorez o konferencji paryskiej
partii
demokratycznych
się na takie rozwiąza cji północnej zaniepokoiły żywo kalów
PAR YŻ, 15.7 (PAP). — Sekretarz | „T w ie rd zim y, że nasze miejsce jest w
Anglo-iraftskiego tow. naftowegc zgodziły
rząd
grecki,
który
łączy
je
z
oiaz
zawieszenie
ich organów generalny francuskiej p a rtii kom uni rządzie, ponieważ reprezentujem y naj
nie, cala odpowiedzialność za lo
niedawno planem prasowych.
L o n d y n , 15.7 (Obsł. w ł.). A n g io - sy Grecji znalazła się w rękach ogłoszonym
stycznej, Thorez, udzieli! koresponden większą pa rtię polityczną F rancji. Wy
fra ńskie Towarzystw o N aftow e opu
to w i am erykańskiej agencji IN S (In  daje się niezrozumiałe w oczach 6 m i
blikow ało sprawozdanie, ogłaszające faszystów i przedstawicieli tzw.
ternational News Service) w yw iadu, lionów Francuzów, k tó rzy głosowali
w k tó ry m oświadczył m. inn.:
Zwiększenie p ro d u k c ji n a fty o 14 proc. centrum, którzy w w id u wypadna listę komunistyczną, że ich repre
Z yaki tego- Towarzystw a w porów na- kach prześcigają w serwiliźmie
zentanci nie zasiadają w rządzie.
,Pian M arshalla i konferencja pary
Jpu z r. 1^4« rWzrosły o 6ł> proc.. S ir wobec cudzoziemców nawet pra
Gdybyśm y b y li w ra d z ie , klasa ro
ska m ają na celu sporządzenie inw en
W illia m Fraser, przewodniczący T ó w li
tarza potrzeb Europy. Niemcy wcho botnicza nie m iałaby powodów do
wicowców.
.............
l i s t w a oświadczył, że za k ilk a la t
dzą do tego inwentarza. K tóż uw ie strajków , ponieważ nasza tam obec
Obecnie jedynym rozwiązaniem
Anglo * Ira ń skie Towarzystw o N a f
rzy, że w te j sytuacji Niem cy zapłacą ność oznaczałaby, że przyzna się pre
towe zajm ie pOd względem p ro d u k c ji jest stworzenie nowego demo
odszkodowania wojenne? Jest i-zeczą m ie od pro d u kcji, żądane przez pra
®®fty pierwsze m iejsce w świecie. kratycznego rządu na terenach
oczywistą, że nie będzie o ty m mowy. cowników, któ rzy tę produkcję po
wyzwolonych przez powstańców. Pismo angielskie o poważnych skutkach
O baw iam y się, aby ta konferencja nie większają. Nie byłoby oczywiście in 
uznała Niemiec za w olne od zobowią fla c ji z powodu pre m ii od p rodukcji,
Agencja TASS dodaje, że ar
zań. M y nigdy się na to nie zgodzimy. ponieważ wzrosłaby sama produkcja.
polsko-czechosłowackiej
umowy
gospodarczej
tykuł ten jest szeroko komento
Czy s tra jk i są w yw oływ ane przez
•Niemcy w in n y płacić odszkodowania.
wany w kolach politycznych i
LONDYN, 15.7. (Obsł. wł.). — „D a ily
Dziennik podaje szczegóły zawartych Zmierza się szybko do tego, aby uznać kom unistów? Absurd. Dlaczegóż per
W A T Y K A N , 15.7 (Obsł. w ł.). Papież uważany za ostatnie ostrzeżenie Express“ okazuje duże zainteresowanie
ostatnio porozumień i zaznacza, że Cze Niem cy za europejskie mocarstwo go sonel bankowy m iałby strajkow ać na
P rzy ją ł dziś na p ry w a tn e j) a u d ie n cji
tworzonym obecnie nowym łańcuchem chosłowacja i Polska łączą w jedną ca spodarcze i postawić na stopie ró w  nasz rozkaz? Jego związek zawodowy
pod
adresem
obozu
rządzącego
A v e re lla H arrim ana, am erykańskiego
układów handlowych pomiędzy krajam i łość swoją produkcję stali, Bułgaria zaś nej z in n ym i uczestnikami konferen jest kierow any przez w ybitnego człon
Sekretarza stanu dla spraw gospodar w Grecji.
Europy
Wschodniej,
który nazywa otrzyma potrzebne jej zaopatrzenie tech cji.
ka p a rtii socjalistycznej. M am y p ra 
czych.
BELGRAD, 15.7 (PAP). Z Aten „Wschodnią Ruhrą“ .
wo krytyko w a ć rząd, kiedy ten rząd
niezne Związku Radzieckiego.

Święto radości

„Anioł stróż“

isrzygo owania da obchoilii 22 lipca w fidyol

Francuzi nie zgodzq się

Produkcja wzrosła o 14 proc.

na uznanie Niemiec za wolne od zobowiązań

„Wschodnia Ruhra”

centrum potęgi przemysłowej Europy
w okręgu Śląsko-morawskim

Papież przylał

H arrim an a

WCZORAJSZA PRASA WARSZAWSKA PISZE:

Dwie funkcje dolara
Grunwald—przykład zgubnego zapomnienia
W e w czorajszej „R zeczypospolitej’*
Edm und B ora pisze o dwóch funkcjach
dolara; o jego znaczeniu ekonomieznytn i o jego fu n k c ji p o lityczn ej. W y
gody autora :
zm ierzają do wykazania* że te ko
ła europejskie, które mówią z nie
chęcią o dyplom acji dolarowej, by
najm niej nie są naiwne, ani też nie
chcą wmówić naiwnym , że dolary
SĄ niepotrzebne Europie. Są tylko
na tyle rozsądne, by odróżnić m ię
dzy dwiema funkcjam i tego środka
Płatniczego.
K ra jo m
zniszczonym przez wojnę
W yd a d zą się do la ry --- czy to ja ko
Zastrzyk efektyw nej gotów ki czy tó ja 
ko pomoc m ateriałow a. I gdyby Stany
Zjednoczone w ystą p iły z planem po
mocy rzeczywiście gospodarczej, spot
kałyby one szczerą chęć w spółpracy ze
Strony wszystkich narodów7 europej
skich.
Sprawa kom plikuje się jednak
przez to, że kierownictwo polityki
am erykańskiej odmawia innym rzą
dom tego prawa, z którego samo
chce korzystać bez ograniczeń —
Prawa obrony interesów gospodar
czych i politycznych swego kraju.
P olityka zagraniczna Stanów Z jed 
noczonych po w ojnie tym się nieste
ty odznacza, że stara się, licząc w la
śnie na zapotrzebowanie dolarowe
Europy, wykorzystać to zapotrzebo
Wanię w sposób przekreślający pra
Wa każdego kra ju do rozwiązania
■Woich problemów
gospodarczych
ł politycznych zgodnie ze swoimi a
hic amerykańskimi interesami.

Dzięki doskonałemu urodzajowi w
tym roku,* ZSRR będzie w stanie do
starczyć pszenicy krajom Wschodniej
Europy, ażeby powetować i ewentual
ne straty z ty tu łu nieprzystąpienia do
planu Marshalla.
Dziennik londyński stwierdza, że układy ze Związkiem Radzieckim i Pol
ską umożliwiają Czechosłowacji sta
nie się głównym dostawcą zaopatrze
nia przemysłowo - technicznego we
Wschodniej Europie. „D a ily Express“
podkreśla całkowite zadowolenie cze
skiego ministra spraw zagranicznych
Masaryka z powodu warunków no
wych układów i pisze w zakończeniu:
„Umowa czechosłowacko - polska mo
że przenieść centrum potęgi przemy
słowej Europy z Zagłębia Ruhry do
okręgu śląsko-morawśkiego“ .
I
(w).

Będziemy św iadkam i odbudowy Nie
mieć przez aliantów , ja k to było po
pierwszej w ojnie światowej. Nie zgo
dzim y się na to i nie zgodzi się ża
den Francuz, Domagamy się tw ardej
p o lity k i odszkodowań.
W sprawie, p o lity k i w ew nętrznej
Thorez oświadczył między in n ym i:

w ytw arza sytuację, która powoduje
s tra jk i i obniżenie p ro d u kcji“ .
Na zakończenie w yw iadu Thorez, om aw iając w ystąpienia de G aulle‘a oś
wiadczył, że gen. de Gaulle chciałby
w ziąć z kon stytu cji am erykańskiej upraw nienia prezydenta, odrzuca nato
m iast praw a poszczególnych stanów.

Sprawa odbudowy Niemiec
kosztem innych narodów

W praktyce objaw ia się to w ten
wstańców chłopskich, to przestaje on
zazdrościć. Jeżeli tenże szary czło
sposób, że rząd USA uznawszy się
wiek dowiaduje się, że Chiny otrzy
za kompetentnego do określenia,
mały coprawda półtora miliarda do
jakie partie najlepiej reprezentują
larów, ale że dzięki temu toczy się
interesy swoich krajów , swoją po
tam z coraz większą gwałtownością
moc uzależnia od tęgo w ja k ie j
PRAGA, 15.7. (PAP). Dnia 13 bm. cze
wojna domowa, to trudno się dziwić,
m ierze partie te są przy w ładzy czy
chosłowflcki minister opieki społecznej
że dolar, przybrawszy w jego oczach
też w opozycji. P rzy tym jest rze
nie postać bochenka Chleba czy obra
czą wiadomą, że Departam ent Sta
biarki, ale bandaży lub tanków — tra
nu nie ma nic przeciw temu, żeby
ci cały swój wdzięk.
p artie robotnicze były w opozycji,
co więcej tam , gdzie może, stara
Za ta k i „d obrobyt” dziękujem y.
się je zepchnąć do te j roli.
P
ublicysta „Ż ycia W arszawy” takie
...N ie jest przypadkiem, że w
chw ili obecnej wszystkie żywioły słowa poświęca rocznicy b itw y pod
antyrobotniczc w Europie uważają Grunwaldem.
Stany Zjednoczone za swego natu
Grunwald jest wielkim zwycię
BERLIN, 15.7. (Obsł. wł.). Monse domaga się przekazania
ralnego sprzymierzeńca. One też
stwem polskiego oręża, to jest bez Jak
donosi
Agencja
France Niemcom całego Śląska. W wy
wszędzie tam, gdzie nie są przy wła
sporne. Ale Grunwald jest również
dąsy, starają się przekonać społeczeń
wspólnym zwycięstwem całej Słowiań Presse, dr Monse, pronotariusz padku, gdyby to żądanie było nie
stwa, że ja k tylko dojdą do władzy,
szczyzny i innych plemion, równie jak apostolski i były dziekan Kłodz do zrealizowania, dr Monse żą
ożywczy strum ień dolarów, a więc
słowiańskie przez niemiecki imperia ka, złożył za pośrednictwem kar da wydzielenia Śląska w osobny
żywność i maszyny, niepohamowa
lizm zagrożonych.
dynała Griffina petycję ministro okręg autonomiczny.
nym potokiem wpłyną do kraju.
Niestety, Grunwald — to również
wi Bevinowi. W petycji tej dr
A le o tym ja k w ygląda „ożywczy
przykład zwycięstwa niewykorzystane
go. Gorzej: Grunwald — to również
strum ień dolarów ” — tych dolarów,
Żądania d r Monse nikogo z nas nie wa kardynała i jednego z najwyższych
Przykład zgubnego zapomnienia.
nosicieli fu n k c ji p o lityczn ej— świadczy
zdziwą. Są one identyczne*z żądaniami dostojników angielskiego kościoła ka
Po bitwie grunwaldzkiej zapomnia
wszystkich niemieckich
szowinistów, tolickiego.
p rzykła d G re cji i Chin.
no bowiem — i nie tylko w Polsce —
nacjonalistów i imperialistów. Cieka
Zagadnienie sprowadza się nie tyl
Dziwne tym bardziej, że kardynał
o tajemnicy jednego z najświetniej
we jest jednak, 'że. d r Monse zgłasza je, C n ffin po swym powrocie z Polski dał
ko do tego, czy Ameryka da dolary, ale
szych zwycięstw nad Niemcami.
powołując
się
na
swą
'godność
kościel
do tego, kto te dolary zużytkuje, na
wyraz pewnemu zrozumieniu wobec sta
Zapomniano o konieczności zjedno
ną ż że dla przekazania rządowi b ry ty j nowiska i żywotnych interesów narodu
jakie cele je zużytkuje i w jakim
czenia narodów słowiańskich.
stopniu to zużytkowanie wpłynie na
I trzeba było dopiero ostatniej woj skiemu swych bezczelnych żądań uży- polskiego.
poprawę ich bytu i gruntowną odbu
ny, kiedy współcześni Krzyżacy przy
dowę gospodarki.
stąpili — jakże udoskonalonymi me
.leżeli szary człowiek we Włoszech
todami! — do realizowania w pełni
czy we Francji dowiaduje się, że ma
hasła „ausrotten“; trzeba było wstrzą
leńka Grecja otrzymała 30# m il. do
sającego widowiska hitlerowskich fa
larów, to oczywiście może być on
, - 0R I l M.B,ERGA' łf-L '(P A P ) Prokura 1niów obozu Monnowitz. którzy oddani
bryk śmierci; trzeba było współczes tura
amerykańska odnalazła dokumenty,
skłonny do zazdrości. Gdy jednak
nego Grunwalda, który się zwie „Sta które potwierdzają ponownie udział kon byli do dyspozycji koncernu I G, Far
dowiaduje się, że z tych 300 milionów,
ben zmarło w szpitalu 750 osób, a 2,500
lingrad“, „Lenino“ i „Berlin“ — by
cemu I. _G. Farben Industrie w .maso
150 milionów pójdzie na uzbrojenie
odżyła i zwyeiężyla świadomość natu wej likwidacji więźniów w obozach: O- jako niezdolnych do pracy zlikwidowano
arm ii, walczącej przeciw robotnikom
ralnej, koniecznej, trw alej jedności święcim i41Brze zinka. W jednym tylko następnie w -kamerach gazowyefi Oświe
cimia.
greckim, i armii palącej zagrody po
narodów słowiańskich
roku jak wynika z dokumentów, z wię£-

tematem obrad konferencji paryskiej
Przemówienie czechosłowackiego ministra

Kler niemiecki bierze udział

w kampanii antypolskiej

Bezczelne żądania dra Monse

Koncern I. G. Farbenindustrie brał udział
w likwidacji więżirów Oświęcimia i Majdanka

dr Nejedly wygłosił przez radio przemó
Wlenie na temat konferencji paryskiej.
Minister stwierdził, że konferencja pa
ryska nie ma na celu udzielenia pomocy
państwom europejskim, pomocy tej na
prawdę potrzebującym ani też uregulo
wania produkcji
europejskiej.
Celem
konferencji jest znalezienie rynków zby
tu dla_ przemysłu amerykańskiego.
Kapitalizmowi amerykańskiemu nie
chodzi o ratowanie Europy, lecz przede
wszystkim o Niemcy, które po odbudo
wie mogły by sten ow ,ć coś w rodzaju
przeciwwagi
Związku
Radzieckiego.
Dr Nejedly podkreślił w dalszym ciąKu. swego przemówienia, że wielcy kąpi
faliści amerykańscy; którzy obecnie
sprzeciwiają się temu. by Związek Ra
dziecki i inne kraje słowiańskie otrzyma
ły reparacje, zapomnieli widocznie o <y
gromie szkód
jakie Niemcy krajom
tym wyrządziły.
Tak więc — oświadczył dr * Nejedly
— na konferencji paryskiej me zostanie
rozwiązany problem rekonstrukcji Euro
py i /eparacji. lecz sprawa odbudowy
Niemiec kosztem innych narodów.

P erwsze posiedzenie
Komisji Cennikowej
D nia 15 bm. odbyło się w Zarządzie
M ie jskim pierwsze posiedzenie powo
lanej na podstawie ustaw y o,w alce z
lichw ą K o m is ji Notowań i Cen.
Społeczna K om isja K o n tro li Cen
działająca na terenie miasta od prze
szło tygodnia, dokonali szeregu re w i
z ji i k o n tro li w sklepach i sporządziła
szereg protokółów za bra k cenników
i cen na towarach
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Świat
Zwiększyć czujność nad Odrę i Renem
w ciągu doby w obliczu niemieckiego niebezpieczeństwa

Odbudowa Kiera ee Blecdzew ym
warank era piaau Marshalla
' A m erykański Departam ent Sta
nu ogłosił o ficjalnie, że rząd Sta
nów Zjednoczonych za pierwszy i
nieodzowny warunek powodzenia
wszelkiego planu „odbudow y Eu
ropy“ uważa odbudowę Niemiec.
K o m u n ikat am erykański ukazał
się w czasie trw a n ia ko n fe re n cji
w Paryżu. W ten sposób delegaci
państw europejskich, któ re p rz y 
ję ły zaproszenie m in istró w B evina i B id a u lt‘a, "dowiedzieli się po
co w łaściw ie p rzyjech a li do Pa
ryża. P rzyjechali, aby być św iad
kam i konkretyzow ania się planów
restauracji potęgi gospodarczej
Niemiec w najszerszej skali, p rzy
jechali, aby sw oim udziałem w
konferencji stworzyć pozory m ię
dzynarodowej aprobaty dla tego
planu. Taka jest wym owa faktów .
N ic tu nie pomogą słowa, przy
pomocy któ rych chciało by się te
fa k ty ukryć lu b zamazać. Niem cy
m ają pierwszeństwo. Na odbudo
wę Niemiec przeznacza się n a jw ię
cej kredytów', najw ięcej towarów.
W niem iecki przem ysł, przede
w szystkim ciężki przemysł, in w e 
stować się będzie najw ięcej k a p i
tałów. Niem cy zachodnie m ają się
stać w ie lk im eksporterem europej
skim. To znaczy, że w ramach
„skoordynowanego planu współ
pracy" ‘ m niejszym państwom eu
ropejskim przypaść ma rola od
biorców p ro d u kcji niem ieckiej, ro
la rolniczego i rolniczo-przemysło
wego zaplecza ciężkiego przem y
słu niemieckiego.
Elem entarne praw a ekonom ii
m ów ią nam, że ta k i stan rzeczy
oznacza T R W A ŁE UPOŚLEDZE
N IE pozostałych państw k o n ty 
nentu europejskiego w stosunku
do Niemiec. In n y m i słow am i za
odbudowę Niemiec Z A P Ł A C Ą w
rezultacie te właśnie państwa.
K oniec z gadaniną o nacjonali
zacji przemysłu R uh ry i N adre
n ii. Koniec z denazifikacją. Cała
w ładza nad odbudowującą się
szybko gospodarką Niemiec, nad
„ją d re m gospodarczym . ekonstruk
c ji E uropy" w rękach koncernów
i trustów , w rękach starego, h it
lerowskiego aparatu a d m in istra 
cyjnego, wykonywującego zlece
nia W all Street. T a ki konkretny,
praktyczny w y n ik przyw iozą do
swych stolic delegaci państw, uezestniczących w ko n fe re n cji pa
ryskiej.
A co otrzym ają w zamian?
W pewnym, bardzo o fic ja ln y m
w ydaw nictw ie am erykańskim na
pisano przed paru dn ia m i: „P R O 
POZYCJE M A R S H A L L A N IE ZO
BO WIĄZ«. J Ą STANÓW ZJED 
NOCZONYCH DO ŻAD N EG O 0 KRESŁONEGO
PLAN U
CZY
PROGRAM U, ZO B O W IĄ ZU JE JE
N A T O M IA S T DO OKREŚLONEJ
P O L IT Y K I".
-Czy konferencja paryska zmie
niła coś pod tym względem? A b 
solutnie nie!
N IE O B O W IĄ Z U JĄ C Y program,
to
znaczy
N IE O B O W IĄ Z U JĄ CE obietnice pomocy pozosta
ły nadal tym , czym były, tym,
co się daje w zamian za przysto
sowanie się do O B O W IĄ Z U JĄ 
CEJ I P R A K T Y C Z N IE R E A LIZ O
W ANEJ p o lity k i.
Jakie mogą być re zu lta ty te j
obowiązującej p o lity k i? P rzykład
G recji stanow i w tym w ypadku
najlepszą lekcję poglądową. Fa
szystowskiemu rządow i greckie
m u nie wystarcza ju ż te rro r i re 
presje, nie wystarcza w ojna do
mowa, próbuje on p rzy pomocy
prow o kacji typ u hitlerow skiego
rozszerzyć k o n flik t, przerzucić po
żar w o jn y poza granice k ra ju .
Te prow okacje w ojenne faszys
tów greckich nie powiodą się. Roz
b iją się o zorganizowaną siłę popokojowych i demokratycznych
sąsiadów G recji, o opór sił demo
kratycznych w ew nątrz G recji. To,
co czyni dziś faszystowski rząd
grecki, jest nieuniknio n ym prze
dłużeniem określonej p o lity k i, te j
samej p o lity k i, któ ra chce uczynić
z Niemiec dziś arsenał gospodar
czy, ju tro lub pojutrze arsenał
w ojenny dla zapanowania nad Eu
ropą.
Te, czego nie uda się osiągnąć
w drodze popierania greckich aw antu rn ikó w faszystowskich, nie
uda się rów nież w drodze odbu
dowywania przemysłowego i w o
jennego potencjału Niemiec. Ci,
którzy tego zawczasu nie zrozu
mieją, sami odniosą największą
____
szkodę.____________

„Czystka”
w

b ra z y liiS k eh

z w ią z k a c h

zaw odow ych

R IO DE JA N E IR O , 15.7 (Obsł. w ł.;,
Gazeta „Demokratia“ komunikuje, że. w
szeregu związków zawodowych, wzię
tych obecnie pod kontrolę państwową
rozpoczyna się „czystka" od elementów
które „pozwoliły sobie" krytykować kie
row ńctw o związków
zawodowych za
politykę kierowana przeciwko ¡reteresoin
klasy robot nicze j, a tak że usuwanie
członków związków zawodowych, nale
żących do partii komunistycznej.

Przyjaźń Polski i Francji —podstawą wspólnego bezpieczeństwa
Uroczysta akademia w rocznicę zburzenia Bastylii
W dniu 14 lipca — w dniu Święta Na
rodowego Francji — odbyła się w War
sza wie uroczysta akademia, zorganizo
wana staraniem Towarzystwa Przyjaźni
Polsko - Francuskiej.
W udekorowanej barw am i' francuski mi i polskimi sali Teatru Muzyczno - Operowęgo w Warszawie zgromadzili się
członkowie Rządu z ministrem spraw za
granicznych Modzelewskim,
ministrem
lasów Podedwornym i wiceministrem
kultury i sztuki Kruczkowskim na czele.
Obecni byli również przedstawiciele woj
ska z gen. Szareckim oraz liczni przed
stawiciele społeczeństwa polskiego oraz
reprezentanci prasy.
Na uroczystość przybył ambasador
Francji w Warszawie, p. Roger Garreau,
w atoezeniu członków ambasady, amba
sador
Czechosłowacji p. Józef Mejret
oraz ambasador Jugosławii p. Rade Pribi«evic.
Pierwszy zabrał głos włcemin. Krucz
■kowski.
Mówca podkreślił na wstępie,
że dzień 14 lipca ma szczególny przywi
'ej, jest świętony nie tytko przez na
ród francuski, ale przez wszystkie naro
dy miłujące pokój, demokrację i postęp
społeczny.
Przyjaźń, jaką żywi naród polski dla
narodu francuskiego — zakończył mów
ca — stwarza w nas przekonanie, że na

Sejm wyraża uznanie
Ministrowi, Obrony Narodowej
Marszałek Sejmu Ustawodawczego
E P , W ładysław Kowalski, przesłał na
ręce m inistra o b ro n y. narodowej, M ar
szałka Polski, Michała Żymierskiego, achwaloną przez Sejm Ustawodawczy n*
24 posiedzeniu w dniu 1 lipca br. W
związku "z budżetem na 1947 r. nastę
pującą rezolucję:
„S ejm wyraża, uznanie m inistrowi
obrony narodowej za oszczędną i rze
czową . politykę gospodarowania i pod
noszenie ogólnego poziomu wychowania
obywatelskiego w W ojsku Polskim oraz
za ofiarną pomoc dla chłopów - osad
ników, wykazywaną przez W P w pra
cach rolnych i w przeciwdziałaniu klę
skom żywiołowym” .

ród ten upora się zwycięsko z aktualny i ka na szanse rewanżu. Czeka, aby soli- serca utrzymać zgodną' harmonię i współ
mi trudnościami, odeprze - grożące mu darność narodów demokratycznych, zbu pracę między narodami demokratyczny
niebezpieczeństwo i będzie kroczył w o i-' dowarta w czasie wojny i w okresie mi, które wspólnie walczyły o wolność“ .
Przemówienie swe ambasador Gar
ny i niezawisły wielkim szlakiem rozwo. wspólnego zwycięstwa załamała się.
iu, godnym swej bohaterskiej i pełnej i W tej chwili — przyjaźń i sojusz Pol reau zakończył okrzykiem na cześć Pol
chwały przeszłości.
ski i Francji jest podstawą naszego ski i pokoju.
Po przemówieniach nastąpiła bogata
Z kolei zabrał glos ambasador Garreau, wspólnego bezpieczeństwa. Powinniśmy
podkreślając na wstępie, że żaden na - starać się ze wszystkich sił 1 z całego część koncertowa.
ród — prócz narodu polskiego — nie
jest w stanie silniej złączyć się z naro
dem francuskim w uczczeniu symbolicz Niebezpieczne p ro je kty Anglosasów:
nej rocznicy 14 lipca — dnia wolności.
Ambasador Garreau wyraża w- dal
N O R YM BER G A, 15.7 (Obsł. wŁ)
szym ciągu swój podziw i uznanie dla
Dziś rozpoczął się proces 11 marszał
niesłychanej żywotności i energii naro
kó w i generałów niem ieckich oskar
du polskiego w dziele odbudowy. Mówi
żonych o popełnienie podczas w o jn y
o tych połaciach kraju, które przed ro
zbrodni przeciw ko ludzkości na B ał
kiem były jeszcze niemal wymarłą pu
LONDYN, 15.7. (Obsi. wł.). Prasa bry mat Niemiec zaszły dalej, niż się dziś kanach, w G re cji i w N orw egii. W
stynią, a dziś tętnią życiem, dymią ko tjyska z uwagą notuje reakcje niemiec ogólnie wydaje. Amerykanie przygoto akcie oskarżenia udowodniono, że ty l
minami fabryk i złocą się łanami zbóż. kie na ostatnie wypadki polityczne.,
wali nowy plan, oddający niemiecki prze ko dnia 8 w rześnia 1942 r. zamordo
Berliński korespondent „Observera“ mysi węgłowy pod zarząd opiekuńczy do wano w samej S erbii 52.000 osób.
Ambasador Garreau wyraża następnie
przekonanie, iż po krwawej lekcji ostat zaznacza, że nieobecność Związku Ra czasu, aż Niemcy będą zdolni sami decy
niej w ojny—nie powinny się powtórzyć dzieckiego w Paryżu wzmocniła wśród dować o swej przyszłości. Propozycja ta
błędy, które kceztowały całą Europę ty Niemców przekonanie, które stale wzma zdaniem korespondenta — ma ogromne
gało się od czasu konferencji moskiew znaczenie, gdyż może posłużyć za wzór próbowali ukamieniować
le krw i i łez.
dla innych gałęzi przemysłu niemieckie
Mówiąc o ściślejszym, niż kiedykol skiej, że podział ich kraju i utworzenie
wiek powiązaniu losów Francji i Polski, rząou zachodnio - niemieckiego musi go-Amerykanie proponują podniesienie
ambasador Garreau podkreśla, że „losy prędzej czy później nastąpić.
BERLIN, 15.7. (Obsł. wł.). — 500 hi
produkcji stali z 7 i pół miliona do t3
„Observer“ pisze, że powoli kształtu i pół miliona ton rocznie. Strona b rytyj tlerowców internowanych w obozie w
te spoczywają na dążeniu, aby nie odro
je
się
nowe
państwo
zachodnio
niemiec
dziły się Niemcy hitlerowskie, gdyż be
ska uważa te cyfry za zbyt wielkie. Do Ratyzbonie (strefa amerykańska) ob
stia niemiecka nie jest martwa, lecz cze kie. Rozmowy anglo-amerykańskie na te tychczas nie osiągnięto nawet owych rzuciło kamieniami szefa obozu, który
7% milionów ton. Propozycje amerykan usiłował przywrócić porządek naru
side mogą wywołać rozdźwięk w łonie szony przez manifestację przeciwko
władzom
okupacyjnym.
Hitlerowcy
samego gabinetu brytyjskiego.
„Propozycje! Marshalla — kończy protestowali przeciwko zakazowi przyj
„Observer“ — \ wywrą poważny wpływ i mowania przez internowanych wizyt.
na przyszłość Niemiec, ale gdyby nawet
i to do niczego nie doprowadziło, oczęku
że w ciągu najbliższych dwóch,
\
/
\
i !
CZY łrzech miesięcy Anglia i Ameryka
w szkołach bawarskeh

Proces 11 generałów
w Norymberdze

Utworzenie państwa zachodnio-niemieckiego
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Milczeć i nie dyskutować

pod tym hasłem odbywa się konferencja paryska Je,t;
r lan Marshalla ma byc rozpatrzony w przyszłym r o k u r ^
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P AR Y Ż, 15.7 (PAP). — Jak donosi
paryski korespondent PAP, w kołach
dziennikarskich zwraca się uwagę na to,
że na niejawnym posiedzeniu Komitetu
Ogólnego zarysowały się różnice zdań
między uczestnikami konferencji. Dele
gaci francuscy i brytyjscy popierali pro
pozycje, zmierzające do ograniczenia
kości państw, które będą reprezeniowa
ne w Komitecie Współpracy i w podko
mitetach. Mniejsze kraje sprzeciwiły się
temu stanowczo. Wobec tego Francuzi i
Anglicy przyjęli tezę mniejszych państw,
w myśl której w Komitecie Współpracy
oraz w podkomitetach
zasiadać mają
przedstawicie'« większej liczby krajów
europejskich.
Delegaci francuscy wystąpili w związ
ku z tym z wnioskiem o utworzenie ko
mitetu wykonawczego, licząc na to, że

w komitecie tym głos decydujący będą
mieli przedstawiciele Francji i W. Bry
tanii. Z uwagi na to jednak, że niektó
rzy uczestnicy konferencji domagali się
gwarancji, że w komitecie wykonaw czym reprezentowana będzie większość
krajów, biorących udział w konferencji
paryskiej — decyzja w sprawie składu
komitetu wykonawczego zapadnie na na
stępnym posiedzeniu. Za kulisami toczą
się na ten temat pertraktacje, które do
tąd nie doprowadziły do porozumienia.
Z Paryża donoszą, że liczni uczestnicy
konferencji wystąpili z wnioskami i za
pytaniami o charakterze politycznym.
Przewodniczący
Komitetu
Ogólnego
Alphard nie dopuszczał jednak do dysku
sji na ten temat, powołując się na treść
zaproszenia do udziału w konferencji
paryskiej i podkreślając, że narady do-

USA strofujq A n g lię
na tle sporów o produkcję Zagłębia Ruhry
W ASZYNG TO N , 15.7 (Obsł. wl.).
P unktem w yjścia anglo - am erykań
skich rozm ów w Waszyngtonie w
sprawie p ro d u k c ji węgla w Zagłębiu
R u h ry będzie wniosek am erykański,
ażeby pro d u kcja ta w zrosła do 350,000
ton dziennie. Niemożność porozum ie
nia się między generałam i CIay‘em i
Roberstonem zdradziła konieczność
przeprowadzenia rozm ów przez w yż
sze czynniki.
Ze strony am erykańskiej nie u k ry 
wa się słów k r y ty k i pod adresem

b ry ty js k im . Eksperci zw racają uw a
gę, że 400.000 g ó rn ikó w w Stanach
Zjednoczonych p ro d u ku je rocznie 900
m ilio n ó w ton węgla, podczas gdy
700.000 gó rn ikó w w W ie lk ie j B ry ta n ii
nie może osiągnąć 200.000.000 rocznie.
Musi się wreszcie zerwać z błędnym
kołem, w k tó ry m pro d u kcja w Zagłę
biu R u h ru uzależniona jest od zw ięk
szenia przydziałów żywności i w arun
od
kó w mieszkaniowych, a te zaś
wydobycia węgla.

Protegowany Papena
kandydatem na nadbiirmistrza Beilina
B E R LIN , 15-7 (PAP). — W B e rlin ie
trw a spór o obsadzenie stanowiska
n a d b u n ris trz a , któ re pozostaje w olne
od czasu ustąpienia socjal-dem okraty,
Ostrowskiego. F ra kcja S ID wysunęła
obecnie na to stanowisko kandydatu
rę jednego ze swych czołowych dzia
łaczy, Ernesta Reutera, osiągając dla
niego większość na zebraniu parlamen
tu miejskiego.
Sojusznicza Rada K o n tro li nie m o
gła jednak zatw ierdzić te j kandydatu
r y wobec zdecydowanego sprzeciwu
radzieckiego komendanta B erlina, ge
nerała K otikow a. W w yw iadzie praso
w ym generał K o tik o w oświadczył, że
R euter nie może być dopuszczony na

w sprawie ledności doliny Nilu
NOWY JORK, 15.7. (Obsł. wł.). —
Ze źródeł miarodajnych donoszą, że
prem ier Egiptu Nokraszi Pasza nie
przybędzie do Nowego Jorku w n a j
bliższym tygodniu. Nokraszi Pasza,
któ ry ma przedstawić skargę egipską
przeciwko A n g lii w Radzie Bezpie
czeństwa i któ ry m iał wyjechać z K a i
ru w poniedziałek, odłożył wyjazd na
początek sierpnia z powodu możliwo
ści przedstawienia przez Anglię żąda
nia odłożenia dyskusji
nad sprawą
Sudanu.
KAIR, 15.7. (Obsł. wł.). — Iamaił
el Azhary, przedstawiciel p a rtii Su
danu popierając tezę Egiptu w sprawie
jedności doliny N ilu, oświadczył dziś
korespondentowi dziennika „ A l Assas“ ,

* sPrawieNie-

mieć
tyczą jedynie spraw proceduralnych. W ■*
.
•
związku z tym dziennik „Parisien Li- UD IllW U ł Z B I1I3
berti“ w sprawozdaniu z obrad podaje
m. in.: „Konferencja paryska została otwarta pod złym znakiem.
Między uczestnikami odczuwa
się zachodnich Niemiec
brak zaufania. Przedstawiciele Szwecji,
Danii i Szwajcarii nie ukrywają swych wzywa „New York Tinie?“
zastrzeżeń i domagają 6ię wyjaśnienia
NOWY JORK, 15.7. (Obsł. wł.). „New
pewnych problemów“ .
York Times“ pisze dziś w artykule
P AR Y Ż, 15.7 (PAP). — W kołach po wstępnym, że fakt, iż konferencja pary
litycznych
omawia
się modyfikacje, ska iest tylko konferencją gospodarczą
wniesione przez Komitet O gólny, do i że Niemcy nie są reprezentowane przez
pierwotnego planu brytyjsko , - francu rząd, poważnie ogranicza wagę decyzji,
skiego. Okazuje się, że w nowym planie, jakie powzięte zostaną w sprawie by
przyjętym przez Komitet Ogólny i za - łych wrogich krajów. Gazeta uważa, że
twierdzonym na posiedzeniu plenarnym, w strefach zachodnich powinien zostać
utworzony rząd niemiecki, zdolny roz
wycofana została wzmianka, dotycząca
wyłączenia Hiszpanii z „europejskiego strzygać problemy zarówno polityczne,
jak i gospodarcze Niemiec, tak, jak to
planu gospodarczego“ . Paryski korespon
dzieje się we Włoszech i w innych kra
dent TASS stwierdza w związku z tym,
jach satelitów Niemiec. Jednocześnie na
że Komitet Współpracy zamierza ro z 
dal ma być zachowana kontrola nad
szerzyć swą działalność również na Hisz
,
, Niemcami, karanie przestępców wojen-

rządu

W ASZYNG TO N , 15.7 (PAP). — Juk
już podaliśmy, prezydent Truman zapro
sil do Białego Domu przedstawicieli Kon
gresu, z którymi omawiał aktualne za
gadnienia polityczne. W wyniku narad
prezydent Tfuman doszedł do przekona
nia, że nie ma potrzeby zwołania nad zwyczajnej ses ji Kongresu w sprawie p!a
nu Marshalla.
Jak wiadomo min. Bevin i Bidaułt,
organizując w szybkim tempie konferen
cję paryską, liczyli się z tym, że w paź
dzienniku br. odbędzie się nadczwyczaj
na sesja kongresu, zwołana dla rozpa
trzenia planu Marshalla. Decyzja prezy
denta Trumana oznacza, że pian Mar
shalla znajdzie się na wokandzie Kon
gresu dopiero w przyszłym roku.
P AR Y Ż, 15.7 (PAP). — P aryski ko
respondent PAP donosi, że mimo oficjał
nych komunikatów, podkreślających rze
komą harmonię, panującą na konferen
cji paryskiej — ujawniły się "w poniedzia
tek poważne różnice poglądów między
Francją ; Wielką Brytanią z jednej stro
ny oraz innymi uczestnikami konferen c ji, z drugiej.

stanowisko nadbunnistrza, gdyż nie
jest zdolny do lo ja ln e j w spółpracy z
m ocarstw am i okupacyjnym i. Reuter
jest jednym z in ic ja to ró w kam panii
antyradzieckiej, k tó ra przez pewne ko
ła prowadzona jest w B erlinie, poza
ty m przeszłość jego jest bardzo podej
rżana. R euter przebyw ał od 1935 do
1946 r. w T u rc ji, skąd p o w ró cił do
Niemiec, podając się za politycznego
em igranta i antyfaszystę.
Okazało się jednak, że ów „e m i
g ra n t“ opuścił Niem cy wyposażony w
legalny niem iecki paszport, k tó ry na
terenie T u rc ji był następnie w ie lo k ro t
nie prolongowany przez niemieckiego
B U K A R E S ZT
15.7 -PAP). — W
ambasadora von Papena.
zw iązku ze zbliżającą się 11 rocznicą
faszystowskiego zamachu stanu i w y 
buchu w o jn y domowej w Hiszpanii,
grupa rum uńskich przyw ódców p o li
tycznych oraz uczonych ogłosiła ode
zwę, przypom inającą, że naród hisz
pański uległ w nierów nej w alce z si
że przedstawiciele Sudanu gotowi są łam i św iatowej re a kcji, k tó ra teraz,
ja k i daw niej, popiera faszystowski
wyjechać do Nowego Jorku celem po
u stró j gen. Franco. Jednakże naród
parcia skargi egipskiej.
hiszpański nie zaprzestał w a lk i. Cały
E l Azhary dodał, że Sudan uważa za św iat postępowy jest w strząśnięty
konieczne ścisłą współpracę z delega ohydnym i zbrodniam i rządu Franco.
cją egipską w Radzie Bezpieczeństwa. S etki tysięcy mężczyzn, kobiet i dzie
ci zostało rozstrzelanych lu b pogrze
KHARTUN, 15.7. (Obsł. wł.). W Su banych za żyd a w obozach koncentra
danie wybuchły stra jk i na kolejach i cyjnych.
Od czasu upadku faszyzmu niemiec
w portach. Wobec tego, że sytuacja
pogarsza się z każdą chwilą, wysłano kiego, pomimo moralnego potępienia
Franco przez ONZ, ten pogrobowiec
do Atbara posiłki dla p o licji i stacjo H itle ra w dalszym ciągu rządzi dzię
nujących tam oddziałów wojskowych. k i poparciu międzynarodowych tru s
Strajkujący uważają,
że zostali po tó w i m onopoli, kierujących światową
krzywdzeni w rokowaniach z sudań- reakcją. Hiszpania gen. Franco stano
w i zagrożenie pokoju i w alka ludu
skim towarzystwem kolejowym w spra
hiszpańskiego o wyzwolenie, jest w a l
wie utworzenia
komitetów
robotni ką całej ludzkości o pokój i wolność.
Odezwa stw ierdza następnie: „Zda
czych.
ją c sobie sprawę, że nasza m łoda de

Sudan solidaryzuje się z Egiptem

Kary cielesne

nych ° raz denaziflkaci«-

BERLIN, 15.7. (Obsł. wl.). Jak infor
muje agencja DPD z Monachium, ba
warski minister oświaty Aloie Hundhaiń
mer opublikował instrukcję, zatytułowa
ną „Stosowanie prawa kar w szkołach
powszechnych“ .
Instrukcja ta zezwala na stosowanie
kar cielesnych wobec uczniów o niep<r
prawnym zachowaniu się.

Odroczenie strajku
francuskich
pracowników państwowych
PARYŻ, 15.7. (Obsł. wł.). Po długich
debatach Konfederacja Narodowa pracoW
ników służby użyteczności publicznej uchwaliła wotum zaufania dla swych kie
rowników, polecając im nada! prowadzić
rokowania z Komisją Finansową Zgro
madzenia Narodowego w sprawie pod
wyżki plac, wobec czego zapowiadany
strajk został praktycznie odłożony.

Wspólna demonstracja
komunistów i socjalistów
w dniu 14 lipca w Paryżu
PARYŻ, 15.7. (Obsł. wł.). — Rada
Narodowa Francuskiego Ruchu Oporu
zorganizowała wczoraj na Placu Repu
b lik i wielką defiladę pod hasłem obrony
konstytucji
republikańskiej
przeciwko wrogom demokracji. W ob
chodzie wzięły udział federacja partji
komunistycznej l p a rtii socjalistycznej
departamentu Sekwany. MRP odmó
w iło wzięcia udziału w uroczystości.
Na czele pochodu kroczyli członkowie
Komitetu Narodowego Ruchu Oporu,
za nim i znajdowała się grupa przed
stawicieli p a rtii komunistycznej mię
dzy innym i Maurice Thorez, Marce!
Cachin, Jacques Duclos oraz Komitet

Wykonawczy pa rtii socjalistycznej na
czele z Marceau
Pivert. Następnie
miejsce w pochodzie zajmowały rodzi
ny rozstrzelanych i zamęczonych pod
czas wojny, delegacja Frontu Narodo
wego itd. Pochód ruszył o godzinie
14.50. Przedstawiciele p a rtii komuni
stycznej wznosili okrzyki
wzywając
do jedności. Na ulicach, którędy prze
chodził pochód, cisnęły się tłum y lud
ności. Na Placu Republiki członkowie
Komitetów Wykonawczych
różnych
organizacji zajęli miejsca na trybu
nach i przyjęli defiladę, która trw ał*
szereg godzin i zakończyła się o go
dzinie 19.

Franco rządzi dzięki poparciu trustów i monopoli

Odezwa romańskich przywódców politycznych
w związku z II rocznicą agresji faszyzmu w Hiszpanii
m okracja zagrożona jest w swoim roz
w o ju przez te same im perialistyczne,
reakcyjne elementy, któ re uciskają
lu d hiszpański — w zyw am y narody
całego św iata do dalszych w ysiłków
dla poparcia w a lk i w olnych Hiszpa
nów.
Żądam y w ypełnienia postanowień
ONZ, zaprzestania gospodarczego po
parcia, udzielanego u s tro jo w i Franco
przez anglosaskie tru sty, oraz uzna
n ia republikańskiego rządu hiszpań
skiego za je d yn y rząd legalny.
M O S K W A 15.7 (PAP) - Jak łono
si agencja Tass z Bukaresztu, demo
kratyczne organizacje rum uńskie —
Zw iązek b. członków brygady m iędzy
narodowej w H iszpanii oraz ru m u ń 
skie zw iązki zawodowe — postanow iły
przeprowadzić „tydzień w a lk i“ prze
ciw ko
faszystowskiemu
reżim ow i
Franco.
LO N D YN , lf.7 (PAP). — Podczas de
baty w parlam encie m in iste r stanu
H ector Mac N eli, oświadczył, że rząd
b ry ty js k i sprzeciwi się ja k ie jk o lw ie k
próbie H iszpanii fra n kisto w skie j wstą
pienia do ONZ.
Oświadczenie to m in iste r Mac Neil
złożył w zw iązku z zapytaniem posła

p a rtii konserw atyw nej Hannera, któ
ry chciał się dowiedzieć, czy prawda
jest, że toczą się pe rtra kta cje w spra
w ie przyjęcia H iszpanii w poczet Na
rodów Zjednoczonych. M in iste r Mac
N e il stw ierdził, że żadnych p ertrakta
c ji tego rodzaju nie ma i dodał, W
gdyby Hiszpania robiła starania wstą
pienia do ONZ, rząd b ry ty js k i sprzec iw iłb y się tym staraniom.

Jugosławiańsko - szwedzkie
stosunki handlowe
B ELG R A D (TELEPRESS), 15.7 Ra
ty fik o w a n y w dniu 3 lipca szwedzkojugosłow lański układ handlow y Vrl^ '
w id u je znaczne zacieśnienie stosunków
gospodarczych pomiędzy ty m i dworu*
kra ja m i.
Przed w ojną wartość w ym iany
w arow ej m iędzy Szwecją i Jugosła
w ią w ynosiła ty lk o pięć m ilio n ó w k®
ron szwedzkich. Obecnie zaś eksporjugosłow iański do Szwecji w ynosi 30
m ilio n ó w koron. Zaw arta um owa re
guluje rów nież sprawę upaństwowio
nych przedsiębiorstw szwedzkich b ®
terenie Jugosław ii w duchu niezależ
ności gospodarki narodowej.

Sfr. 8

Doniosłe uchwały Związku Rewizyjnego Spółdzielni
Gminne Spółdzielnie Sam opom ocy C h ło p skiej

NA

TE
M
A
TY

W wielką rocznicę

Wprawdzie w tym roku rocznica „rie
okrągła“ , nie dająca okazji do wielkich
obchodów, tym nie mniej trzeba w kil
ku bodaj słowach przypomnieć o 53/leciu wielkiego zwycięstwa polskiego,
wielu
miejscowościach
praktyki,
I
Uchwały
Rady
Głównej
czyi
współdziałać
z
władzami
ZwiążInformowaliśmy już naszych przekształcenia sie w Gminne
wielkiego triumfu narodów słowiańskich
czytelników o obradach plenar Spółdzielnie Samopomocy Chłop tworzenia wiejskich spółdż;elni nią w ten sposób zadość jedne- ku Rewizyjnego w reałizacj nad wojującym germanizmem, o roczni
spożywców jako konkurencji dla i mu z najważniejszych postula- przyjętych uchwał 0 wszelkich cy klęski niemieckiej na połach Grunwa!
nego -posiedzenia Rady Głównej skiej lub ich filie.
wypaczenia
poetyki du i Tannenberga. Sojusz sąsiadujących
'
• "Spół- j tów
‘
! ’
—!istniejących już Gminnych
spóldz'elczośęi
w:< !s,kiej i próbach
Szczególne
znaczenie
prak ...........................
Związku Rewizyjnego Spółdziel
z sobą narodów słowiańskich, talent stra
ni R. P. i podaliśmy obszerne tyczne mają następujące, punkty dzielni Samopomocy Chłopskiej, j Związku Samopomocy Chiop- spółdzielczej na wsi należy nie tegiczny wodzów, bohaterstwo rycerzy i
zwłocznie
informować
zarówno
Oznacza to, że ODTĄD ŻADNA ! skiej.
prostego żołnierstwa złożyły się rui
streszczenie referatu wygłoszo uchwały Rady Głównej:
Samopomocy wspaniale zwycięstwo wojskowe Te
„Zaprzestać dalszego wykonywa PLACÓWKA ZWIĄZKU R E W I-!
Obecnie idzie o dokładne i władze Związku
nego tam przez prezesa tow.
nia dotychczasowego planu Związku ZYJNEGO
NIE MA W lfC E J ; szybkie wykonanie tych uchwał. Chłopskiej, jak i prasę. Tylko fakty dobrze zna’ne społeczeństwu pol
Pszczółkowskiego.
skiemu, tkwią głęboko w naszej świado
w kierunku organizowania spółdziel
Przekonani jesteśmy, że wła wtedy bowiem będzie można od mości narodowej. Toteż nie o tym chce
PRAWA
WYDAWANIA
„0 ni spożywców na wsł“ .
Po referacie i dyskusji Rada
„Ograniczyć wydawanie oświad SWIADCZEN O CELOWOŚCI“ dze Związku Rewizyjnego, pełne razu podjąć odpowiednie kroki my mówić w dniu rocznicy odległego
Główna powzięła cały szereg do
czeń o celowości dla spółdzielni DLA TEGO RODZAJU „K O N  najlepszej woli, dołożą wszelkich w celu przywołania do porządku czynu.
niosłych uchwał na temat aktu
powszechnych do miast wojewódz KURENCYJNYCH“ SPÓŁDZIEL starań, aby uchwały Rady Głów winnych naruszenia tych całko
Dziś w roku
konferencji paryskiej,
alnych zadań ruchu spółdzielcze
kich, wydzielonych, powiatowych i
wicie słusznych wskazań Rady trumanowskich recept odbudowy Europy
nej
były
śc'śle
wykonywane
i
NI
SPOŻYWCÓW
NA
WSI,
SĄ
go w Polsce i planu pracy na
osad fabrycznych".
*i planu Marshalla, w roku bardziej czy
Głównej.
Oznacza to w praktyce, że na DY ZAŚ NIE MOGĄ TAKICH przestrzegane przez cały podle
Przyszłość.
mniej jawnych prób odbudowy miiitaryz
A. Szpakowicz
mu niemieckiego, pamiętać trzeba przede
Największe
znaczenie
ma reszcie skończą się niedopusz SPÓŁDZIELNI WCIĄG AC DO gły im aparat dołowy. Działacze
Samopomocy
Chłopskiej
w
:nni
wszystkim o innym aspekcie grunwaldz
REJESTRU
HANDLOWEGO.
czalne,
lecz
obserwowane
w
Uchwała w sprawie struktury
kiego zwycięstwa.
Zwycięstwo oręża
ruchu spółdzielczego w Polsce.
polskiego nie na długie lata zapewniło
Na wstępie tej uchwały znaj
pokój narodom słowiańskim, nie zapewni
ło trwałego bezpieczeństwa naszym ziedujemy ocenę pozytywnych wy
mlom i granicom. Politycy ówcześni nie
ników spółdzielczości w Polsce
» I byli dostatecznie dalekowzroczni, nie uLudowej, której klimat politycz
miełi w pełni wykorzystać skutków zwy
ny sprzyja rozwojowi i szybk:ec'ęstwa i Zakon choć pobity, choć chwi
lowo powstrzymany w swej ekspansji na
mu wzrostowi tego ruchu. Dzięwschód, zachował jednak zrabowane nam
L' pomocy państwa, ruch spół
ziemie, miał dalsze możliwości odrodze
dzielczy w krótkim okresie osiąg
nia swych sił militarnych — zaczaił -rę
ną podwojenie liczby spółdziel
jeno, odczekał i ponownie ruszył do ata
ku.
ni 5 ilości członków oraz cztero
Dostawy
węgla
z
Ruhry
do
hiancji
uR u ta zajmuje bardzo niewielkie tery- piata dla robotnikowi Koncern ten cier- suwanego przez Ameryk« koncernu,
krotne zwiększenie. liczby skle
Narody słowiańskie nie zlekceważyły
zależniono od osiągnięcia wydobycia
.
I
______, 2. „ . ,
} A i, r
obi
m a n h i a ^ r f l ł v n r z e . f f lY i ł K U h r V toriutn — dokładnie 4.737 km kw. - ale pi więc na poważny brak kapitałów, ale który ma objąć cały przemysł Ruhry
pów spółdzielczych.
dziennego 280.000 ton — co stanowi w wskazań historii. Po ostatniej, straszli
Pogląd
ten
podzielają
widocznie
fman
jest ona niezmiernie ważna, zarówno dla ■łatwo może temu zaradzić.^ W Nowym
wej wojnie, po wielkim zwycięstwie nad
»Rada Główna — czytamy dalej Niemiec, jak i dla reszty Europy. Z ¡ Jorku są tysiące „filantropów" chętnych siści niemieccy. Przypatrzmy się notowa dzisiejszych warunkach cyfrę zupełnie Niemcami uczyniono maksimum tego co
nieosiągalną.
Obecnie
produkcje
waha
niom
giełdy
północno
niemieckiej
w
W uchwale — stwierdza jednocze Ruhry ’ pochodziła ponad czwarta część do pomocy w dziele odbudowy rozbitych
można dla zabezpieczenia się przed po n ie ,
że
spółdzielczość
pomimo całej normalnej produkcji niemieckiej, a Niemiec. Towarzystwo może więc dy - przeciągu ostatniego roku. Kurs akcj: się około 210 tys. ton dziennie i nawet nowną agresją niemiecką — uczyniono,
wiedze
brytyjskie
nie
przewidują
poważ
„Ktoecknera“
w
czerwcu
1946
r.
wynosi)
wszystko nie zdołała dotychczas w jeszcze większa część produkcji wojen skrętnie uzyskać natychmiastowy przy
wbrew naciskowi międzynarodowej re 
Pełni wywiązać się z zadań, jakie
pływ kapitału, inne wydzielone zakłady 130, w styczniu br. osiągnął on 171,5 rJejszego jej wzrostu, dopóki nie ulegną akcji, wbrew naciskowi rodzimych, mniej
nej.
punktów — i ciągh uizie w górę. „Ve zdecydowanej poprawie racje żywnościo
Państwo
ludowe
je j
powierzyło,
są
równie
siabo
wyposażone
w
kapitał
czy więcej świadomych
sojuszników
JaKo ośrodek trzech głównych gałęzi
awlaszcza na odcinku wymiany to ciężkiego przemysłu — węglowego, żela i niewątpliwie tak ‘samo będzie z Wszy reinigte Stahlwerke“ zwyżkowały w tym we i warunki mieszkaniowe. A nawet, Niemiec', wbrew knowaniom wszystkich
gdyby
produkcja
węgla
osiągnęła
nie
samym
czas!e
od
70
do
131
punktów,
a
warowej między wsią a miastem ztto - stalowego i chemicznego — Zagię stkimi tymi, które powstaną w przysz
akcje „Gute - Hoffnungshütte“ ze 180 prawdopodobną w tej chwili cyfrę 370 ciemnych, dążących do nowej wojny sil.
1 W' zakresie zaopatrzenia ludności bie Ruhry jest zarazem przemysłowym łości.
tys. ton dziennie, to i wówczas udziai
I dlatego dziś, w okresie wzmagającej
na 284.
wiejskiej w artykuły pochodzenia sercem Europy. Przed wojną produko Nie może być mowy o przecenieniu Francji wyniósłby zaledwie 300 tys. ton się kampanii proniemieckiej w obliczu
Finansiści niemieccy
wolnorynkowego, przez co nie ode- waio ono ponad 1/10 całego węgla na
politycznego i gospodarczego znaczenia miesięcznie — to jest znacznie mniej niż prób odrodzenia militaryzmu niemieckie
Sroła dostatecznie skutecznej ro li świec ie.
patrzą z otuchą w przyszłość Ruhry. Ciekawe światło na to zagadnie poiowę jej zapotrzebowania.
go, naród polski pomny swych historycz
w obronie gospodarczej mas pra
Wedle uchwał poczdamskich, wielkie
To jest pierwszy punkt. A teraz nie rzuca stały nacisk wywierany przez
wiących przed wyzyskiem elemen
Ceiem ułatwienia kontroli .Wall Street, nych doświadczeń, konsekwentnie dema
tów spekulacyjnych handlu prywat monopole niemieckie, które -kontrolowa przejdźmy do drugiego. Nasz demokra Anglo - Amerykan na Francję za po  zastosowano w Ruhrze taktykę wypró skując wszystkich podżegaczy w ojen
ły Ruhrę — « przez nią Niemcy — mia tyczni« nastrojony przyjaciel, Dinkel - mocą kontroli nad Rubrą. Wpływowy anych J protektorów Niemiec, wzmacniać
nego-“ .
ły zostać rozwiązane, a potencjał wojen bach, jest przewodulezącym Rady Dy - merykański komentator radiowy Johan bowaną w amerykańskiej strefie okupa I pogłębiać będze sojusze z wszystkimi
cyjnej.
Dla
celów
wyborczych
przylączo
Rad® stwierdza, ż© na niedo my Zagłębia miał być zniszczony.
rektorów wszystkich czterech nowopow nes Steel zauważył ostatnio w miesięcz no do Ruhry wielki rolniczy i politycznie narodami miłującymi pokój, a przede
stateczne
wyniki
działalności
stałych towarzystw. Mówi się już o zgra nym przeglądzie polityki światowej, że zacofany obszar Westfalii, zapewniając wszystkim ze Związkiem Radz'eckim I
„Haeiesaüzaeja“
powaniu tych wszystkich koncernów w „amerykańscy i brytyjscy proniemiec w ten sposób reakcyjną większość w bratnimi narodami słowiańskimi — soju
^płynął cały szereg przyczyn
jedno towarzystwo. Sam -Dinkelbach cy przemysłowcy usiłują utrzymać Frań wyborach. Korespondent amerykańskie sze, stanowiące gwarancję trwałości po
czy patąłny kencara
hamujących, w dużej części od
wspomniał o tym w marcu na konferen cję z dala od bogactw Ruhry, ponieważ go czasopisma „Collier'«“ pisze w zwią* koju i spokoju.
spółdzielczości niezależnych. Jej
Już od dwóch jat Wielka Brytania kon c ji prasowej. Oczywiście mamy tu do
chcą dopuścić do odbudowy gospo- ku z tym: „Sklecono nową prowincję, by
Pod takimi hasłami uczcimy rocznicę
pbowiązkiem jednak jest znaleźć trolttje Zagłębie Ruhry. Od chwili zaś po czynienia « zalążkiem wielkiego, finan- darezej Francji“ .
tmiknąć wszelkiego ryzyka przejęcia wielkiego zwycięstwa.
łączenia
stref
w
styczniu
br.
również
1
i usunąć te objawy chorobowe,
władzy przez komunistów...“ .
Zjednoczone trzymają rękę na
które mogą być samoistnie przez Stany
Ostatnio,
bliski
Białego
Domu
Świętować można
pulsie. Jak »i? więc dziś przedstawia sy
rUch spółdzielczy uzdrowione.
„Washington Post“ , opublikował artykuł
tuacja?
wstępny otwarcie żądający, by Ruhra
i w radości
Rada Główna wyszczególnia
Węgie' był pierwszym przemysłem
znalazła się pod kontrolą „cara węglo
tu brak wykwalifikowanych pra „przejętym“ przez władze brytyjskie.
Wielkie
—
naprawdę wielkie święto,
wego“ . Gazeta jest zbyt dyskretna, by
jakim jest dzień 22 l.pca, rocznica ogło
cowników na różnych szczeblach Kieroweny przez Anglików Póinocnowymienić
nazwisko
osobistości,
którą
Niemiecki Urząd Kontroli Węgla objął
oraz zatrudnienie w spółdzielczo kopalnie.
Waszyngton przeznaczy! na to,stanowisko. szerria Manifestu Polskiego Komstetu
Rozreklamowane to zostało, ja
Postaram się jednak wypełni! tę lukę: Wyzwolenia- Narodowego, to niewątpli
ści osób, „n>e rozumiejących roli ko pierwszy krok ku „nacjonalizacji“ ,
jest to R. C. Koenig, były doradca wę wa okazja do podsumowania osiągnięć
spółdzielczości w Polsce Ludowej choć rozległy się już wtedy sceptyczne
glowy ambasady amerykańskiej w Lon obozu demokracji polskiej, do powtórze
giosy,
gdy
stało
się
wiadome,
że
dawni
' nadal niewłaściwie wszystko po
dynie, a zarazem jeden z największych nia, przypomnienia wszystkim Polakom
i dawna organizacja pozosta
handlowemu
traktujących
w urzędnicy
magnatów węglowych Ameryki. W tej o sukcesach naszej odbudowy, o perspek
ków,
polityka
polska
będzie
zmie
Ńiedżielny
„D
ziennik
Polski’'
p
rzy
ły w gruncie rzeczy nietknięte. Istotnie
tywach rozwoju, o wpływie, jaki wy spóldz elczości“
oraz
istnienie wielu dawnych magnatów i byłych hi nosi inform ację, która zasługuje na to,
rzać w dziedzinie stosunków relig ij chwili dokonuje on lustracji swego przy
warł historyczny Mantest na Kształto
szlego
terenu
działania.
nych do osiągnięcia ja k najpełniej
Poważnych wad w strukturze tlerowców pozostało na wysokich stano aby zastanowiło się nad nią całe społe
wanie się naszego życia narouowego po
szego porozumienia. Jest jednak rze
wiskach w Urzędzie, chociażby general czeństwo polskie.
spółdzielczość5.
wojnie.
czą jasną, że tego rodzaju wystąpie
Odkrywa
karty
ny dyrektor kopalń Nadrenii i Ruhry,
Oto, co pisze pismo krakowskie:
Uchwała
poleca
zarządowi Kost, dawny członek zarządu hłtlerow Aie w tej „okazji“ kryje się jedno po
nia, ja k ów włoski wywiad kard.
Podczas gdy wielki kapitał amerykań ważne niebezpieczeństwo, które może
W ielki wioski tygodnik inform a
głównemu, aby przedstawił Ra skiej Wspólnoty Interesów Przemysłu
Hlonda, nie ułatw iają tej pracy.
ski
przejmuje
przemysł
i
finanse
Ruhry,
cyjny „Tempo“ przyniósł dnia 7
zniweczyć zamiary organizatorów św.ędzie Głównej koncepcję struktu Górniczego.
-Wydaje się nam, że te inform acje po amerykański Departament Stanu 6tara la. Mówiąc po prostu: wszyscy jesteś
czerwca obszerny wywiad
swego
Równolegle do tego Urzędu Węglowe
ry spółdzielczości na wsi oraz
się
za
pomocą
unii
międzystrefowej
uspecjalnego korespondenta z Polski, w inny zostać wyjaśnione da końca
my Z M ęC ZcN l U R U C Z Y S lusclA M t.
ewentualne
projekty
takich go utworzony został Północno - N ie 
znanego włoskiego
dziennikarza, przez powołane czynniki. W szczegól czynić z Ruhry ośrodek przemysłowy Jesteśmy zmęczeni, gdyż organizatorzy
miecki Urząd Kontroli Żelaza i Stali. By
Lamberta Sorrientino, przeprowa ności uważamy za niezbędne wyjaśnie- „bloku zachodniego“ . Posłuchajmy co obchodów i w wteikicn miastach i na pro
zmian ustrojowych w spółdziel !a to jednak tylko zmiana nazwy. Daw
mówi na ten temat John Foster Dult
dzony z prymasem Polski, kardyna
czości, które umożiiwdyby uzdro ne niemieckie kartele jak np. Vereinigte
giówny ekspert republikański dla spräw w nęji, po wsiach i w warsztatach pra
łem
Hlondem.
^ ę n ie metod działania ruchu Stahlwerke, Kioeckner, Gute - Hiffnungspolityki zagranicznej i doradca Mar cy, nie odróżniając rzeczy wielkich od
1) czy wywiad, zamieszczony w shalla na Konferencji Moskiewskiej: mało ważnych, spraw lokalnych od ogól
höt'te,
Krupp
i
Mannesmann
spokojnie
W
ywiad
stanowi
obronę
i
PRÓBĘ
spółdzielczego
i
odpowiednie
kontynuowały swą działalność pod „nad
R E H A B IL IT A C JI N IEM C Ó W , po „ Tempo” , odpowiada w swej treści rze „Zagłębie Nadreńskie, ze swoim
wę nonarodowych, rtie nakładając hamul
przystosowanie go do nowych zorem“ Urzędu. Anglicy stworzyli w
raz pierwszy przeprowadzoną w tej czywistemu przebiegowi rozmowy p. glem i ze swoją wykwalifikowaną silą ców i ograniczeń wszelkiego roozaju krą
W a ru n kó w .
ten sposób kartel jeszcze potężniejszy,
form ie przez osobistość polską. Pod Sorrientino z prymasem Hlondem. O ile roboczą, stanowi naturalny ośrodek go somówcom, sprawili, że uroczystości sta
. W związku z tym Rada pole niż zdołał to ¿uczynić Hitler.
względem m yśli wyw iad jest w tej nam wiadomo, N IE Z O S T A Ł ON DO spodarczy Europy zachodniej. Z tego ly się nie tylko czymś codziennym,
powszednim, ale nieraz czymś męczą
sprawie powtórzeniem bez wyraź T Ą D
Ale i ten obrót rzeczy kryl w sobie
ciła swemu
prezydium,
aby
ZDEM ENTO W ANY
P R Z E Z Obszaru powinna płynąć siła życiowa nie cym i nudnym.
ę
niejszych
zmian
starych
tez,
głoszo
tylko
dla
Niemców,
ale
również
i
dla
mimo
wszystko
pewne
niebezpieczeń
Wspólnie z władzami kierowni
K O Ł A , Z B L IŻ O N E DO K S . P R Y 
nych przez germanofilskie czynni
irächodnich sąsiadów Niemiec. Gdy to
siwo dla kapitalizmu, gdyż zmiana poli
Dobrze się więc stało, że organizato
MASA,
czymi ruchu spółdzielczego i tyki rządu angielskiego mogła by w każ
nastąpi Europa zachodnia ze swoimi 200 rzy obchodu Święta Obrodzenia postak i na całym świecle.
przedstawicielami KC ZZ i Zw. dej chwili przekształcić tę pseudo - na 2) czy wypowiedzi ks. prymasa milionami ludzi będzie mogła rozwinąć ftowiii zerwać z dotychczasowym szablo
K ardynał skarżył się w w yw ia
się w bogatszy i bardz'ej ustabilizowany nem, z uroczystą nudą i męczącym wie
Samopomocy Chłopskiej opraco cjonalizację w formy bardziej zbliżone
dzie na „pewną zaborczość“, okazy H londa podzielane są przez polityków,
wało do dn. 1 listopada br. pro do prawdziwego uspołecznienia. I dlate
waną przez naród niemiecki, w y lubiących nazywać się „działaczami ka kraj“ . Trudno o wyraźniejsze przedsta cowaniem. Dzień 22 lipca na wsi i w
chwalał jednak liczne pozytywne tolickim i” — czy i oni uważają za słu wienie teorii bloku zachodniego z Niem Mieście obchodzić będziemy W RADOŚjekt zmian ustrojowych w ru go pan Dinkelbach wziął się do dzieła.
Lt. Nie rezygnując z referatów, nie re
cechy tego narodu, zwłaszcza w y szne podkreślanie „wysoce pozytyw cami jako jego jądrem i hegemonem.
chu spółdzielczym, a zwłaszcza
Pan Dinkelbach działa
zygnując z uświadomienia najszerszym
John Borden
soki poziom wykształcenia, osiągnię nych cech” narodu niemieckiego.
struktury spółdzielczości na wsi.
masom treści Święta Odrodzenia — uMożliwe, że czytelnicy nie słyszeli nicia cywilizacyjne, wreszcie praco
Do sprawy te j jeszcze powrócimy.
rezmaicimy, umilimy oficjalne obchody
Projekt tem zostanie rozpatrzo gdy o panu Dinkelbachu. Jest to osobi
witość. N ie poprzestając na tym,
wielkimi, powszechnymi zabawami ludony na wspólnym posiedzeniu rad stość mało rzucająca się w oczy — i te
wyw iad poświęca sporo uwag ZSRR
wyiiti. Realizując — tym razem nie w
mu przypuszczalnie zawdzięcza on unik
i
narodowi
rosyjskiemu.
nadzorczych
trzech
głównych nięcie Komisji DenazMikacyjnej. Za H it
praktyce dnia codziennego, a w śwłątecz
central spółdzielczych przy udzia- lera powodzió) mu się bardzo dobrze, ja
Tu kardynał Hlond nie znalazł n i
nej radości i weselu sojusz robotniczoczego pozytywnego do powiedzenia,
c.i.„^ski, ruszą na wieś zespoły artysty
przedstawicieli Sam. Chłop ko potężnemu dyrektorowi największe
gdyż nawet zwycięstwo na wscho
czne, chóry i orkiestry związków zawo
skiej i Kom. Centr. Związków go kartelu niemieckiego „Vereinigte Stahl
dzie uznał za w ynik braku uzbro
dowych i poszczególnych zakładów pra
werke“ . Dziś powodzi mu się doskonale
Zawodowych.
jenia niemieckiego, a nie bojowych
cy; do miast i miasteczek przybędą w
jako dygnitarzowi Urzędu Kontroli Żela
.Do czasu jednak, kiedy zagad za i Stall.
wartości żołnierza rosyjskiego.
dniu tym zespoły chłopów - artystów, de
monstrując braciom robotnikom swój
nienia strukturalne zostaną osta
Dinkelbach zabrał się więc do pracy
W ywiad wdaje się zarazem w we
regionalny dorobek artystyczny.
tecznie
rozstrzygnięte,
Rada nad przygotowaniem planu przyszłej
wnętrzne sprawy rosyjskie i czyni

sq podstawowq komórkq spółdzielczości wiejskiej

l^orespowilencja

je Jgtyg#ęl»fo f f l w h r ą j

Herr Dinkelbach i „dekartelizacja
Ruhra ośrodkiem gospodarczym „bloku zachodniego“

Z

Prymas Hlond rehabilituje... Niemców

Główna Związku Rew. Spółdziel
ni stwierdziła, żó „podstawową
Komórką organizacyjną spółdzłel
czości
wiejskiej
winna
być
Gminna Spółdzielnia Samopomo'
cy Chłopskiej“ .
Rada poleciła- zarządowi, aby
otoczy} wydatną opieką i pomo
cą istniejące gminne spółdzielnie
~,am. Chi., jak również wezwała
do stworzenia ich tam, gdzie do
tąd jeszcze me powstały. W zaSl?gu każdej gminnej spółdziel
ni należy organizować filie w
gromadach i wsiach. Tam, gdzie
na wsi istnieją spółdzielnie o cha
rte rz e powszechnych należy
^yć
do ich dobrowolnego

organizacji przemysłu' Ruhry. Pian jego
został zatwierdzony przez władze i jest
już w trakcie realizacji.
Dinkelbach (oficjalnie — Wielka Bry
tania) rozpoczął „dekartelizację“ .
Do
końca maja wydzielono 4 fabryki z d o 
tychczasowego trustu stalowego i ulwo
rzono z nich „niezależne“ towarzystwa.
Proces ten, jak dumnie zapowiada Din
kolbach, prowadzony będzie dalej (n
najbliższe 6 miesięcy przewidziano w y
dzielenie dalszych 25 fabryk dopóki nie
znikną dawne wielkie trusty.
Brzmi to bardzo zadawalająco.
Aie
przyjrzyjmy się bliżej tym „niezależ nym“ towarzystwom — np. stalowni w
Bochum. Towarzystwo to zasługuje na
uwagę. Są to zupełnie pokaźne zakła
dy —- zatrudniające stale ponad 3.000 lu
dzi. Ciekawe jeunak, że ich oficjalny
kapitał zakładowy wynosi 100.000 marek,
czyH mniej niż wynosi tygodniowa wy-

to w sposób w ybitnie jątrzący i
nie poważny, co musi być uznane
za nieodpowiedzialną próbę zakłó
cenia przyjaznych stosunków polsko
radzieckich.
Jak się dowiadujemy, polskie czyn
n ikł rządowe nie myślą obciążać du
chowieństwa czy Kościoła jakąkol
wiek odpowiedzialnością za ów w y
soce niefortunny i jątrzący wywiad.
Duchowieństwo polskie, które we
spół z całym narodem, a pod niezło
mnym przewodnictwem kard. Sapie
hy, stawiło czoło Niemcom, ma co do
Niemców własne zdanie, nieco od
mienne od zdania człowieka, który
w momeneie klęski opuścił swój
k ra j, diecezje, kapłanów i wiernych.
Niezależnie od podobnych wystą
pień, wyraźnie przeznaczonych dla
utrudniania wzajemnych wtórni

Ścisłe węzły łączące naród z w o j
skiem demonstrować będzie udział or
kiestr i chórów wojskowych w obcho
dach i zabawach. N’e będzie wsi, nie
będzie miasta, nie będzie fabryki bez za
bawy, bez tańca, bez koncertu.
Po4 hasłami sojuszu rohotn'czo - chłop
skiego, jedności klasy robotniczej, zbra
tania narodu z wojskiem, pod hasłami
zwiększenia wysiłków dla odbudowy kra
ju — w radości i weselu obchodzić bę
dziemy wielkie Święto Odrodzenia.

Po odznaczeniu przez Prezydenta R P Z łotym i Krzyżami Zasługi Radzieckiej
K o m isji dla Badania Zbrodni Niemieckich (na tarasie w ogrodzie Belwederskim ). Ód lewej: ambasador ZSR R Łebiedieiv, Prezydent R P B ierut, gen.
p ro f. Kudriawcew, p ro f. Awdiejew, p łk D m itrusim ko, p ro f. N ik itin
T o to -H łm

„Chłopska Droga“
T Y G O D N IK DLA WSI
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iłowym życiem tętni Ziemia Malborska

K ronika Wybrzeża

Odbudowują się miasta, zagospodarowują się wsie
P ow iat m alborski może poszczycić
się znacznymi sukcesami w odbudo
wie, osiągniętym i w ciągu dwóch la t
pracy przez osiadiy tu element osad
niczy.
Z iem ia M alborska przed w o jn ą b y 
ła Zamieszkała przez osiedleńczą lu d 
ność niem iecką. Upadek h itle ryzm u
spowodował odpływ tej ludności w raz
z cofającym i się w ojskam i niem iecki
mi. Na pierwszy czerwca br. na te
renie p ow iatu m alborskiego pozostało
ju ż ty lk o około 1.000 Niemców, za tru 
dnionych ja ko fachow cy p rzy odbudo
w ie różnych zakładów pracy.
Osadnictwo
elem entu
polskiego
przedstawiało się następująco: w dn iu
1 lipca 1945 ro ku było tam 5.786 Po
laków . Na dzień 1 czerca 1947 roku
ludność polska w ynosi ju ż 16-419 osób, w tym 12 tysięcy zamieszkałych
w mieście i 4.396 na w si, pracujących
w rolnictw ie.
P ow iat m alborski, a szczególnie m ia
sto, posiada dalsze m ożliw ości osad
nicze, W mieście znajduje się jeszcze
w iele domów, k tó ry m b ra k jedynie
okien i drzw i.
Szczególnie duży postęp w odbudo
w ie w idać w samym mieście. Zburzo
no w iele ru in , nie nadających się do
odbudowy i szpecących miasto, upo
rządkowano drogi m iejskie i ulice, a
szczególnie zwrócono uwagę na upo
rządkow anie placów i k w ie tn ikó w .
M IA S T O D Ź W IG A SIĘ Z R U IN
Wszystkie te prace Zarząd M iejski
prowadził
sposobem
gospodarczym
nie korzystając z żadnych subsydiów.
K oszty robocizny pokryw ane są z
wpływów ze sprzedaży cegieł i złomu
uzyskanych z rozbiórek. Obecnie nie
w idać już. że miasto było zniszczone
w 45 proc. W mieście czynna jest ga
zownia, wodociągi i kanalizacja. W
chw ili obecnej Zarząd Miasta przy

stępuje do budowy sceny dla m iejsco
wego zespołu teatralnego. Zespół ten,
m im o że składa się z s ił amatorskich,
zyskał już uznanie u publiczności sze
regu in n ych miast, gdzie występował.
Ostatnio, dzięki w y s iłk o m Zarządu
M iejskiego i starostwa powiatowego
podniesiono znacznie poziom sanitar
n y w mieście i na terenie całego po
w ia tu . W ykończony został rem ont
szpitala powiatowego, k tó ry mieści
się w w ie lk im nowocześnie urządzo
nym gmachu.
M Ł O D Z IE Ż G A R N IE SIĘ DO S ZK Ó Ł
W przeciągu dwóch la t liczba uczą
cej się młodzieży pow iększyła się o
100 proc. Obecnie w 12 szkołach po
wszechnych uczy się 2,5 tys. dzieci.
Do gim nazjum i liceum w M a lb o rku
uczęszcza 456 uczniów. W powiecie
czynne są przedszkola, 4 w mieście
i 3 na wsi, do k tó ry c h uczęszcza około
500 dzieci. Dokształcająca Szkoła Za
wodowa kształci 248 uczni. Jesienią
br. powstanie w M a lb o rku specjalna
P ow iatow a Szkoła Rolnicza, o gimna
zja ln ym program ie nauczania. Powsta
nie te j szkoły przyczyni się do pod

niesienia gospodarki ro ln e j w powie
cie.
W ZRA STA ZAM OŻNO ŚĆ
O SA DN IK Ó W
Duże postępy w idać w odbudowie
ro ln ictw a . Obszar ro ln ic z y p o w iatu
wynosi około 22 tys. ha, z czego pod
wodą znajduje się jeszcze 4.530 ha.
W ciągu dwóch la t odwodniono 7.700
ha. W c h w ili obecnej zatopione tereny
odw adnia 6 pomp parow ych i 20 elek
trycznych. W rem oncie znajduje się 6
pomp.
W posiadaniu gospodarstw samo
dzielnych znajduje się 12.398 ha. Pań
stw ow y Zarząd Nieruchomości Ziem 
skich a d m in istru je 1Ó m a ją tka m i, a 11
m a ją tk ó w o obszarze 1,542 ha, upra
w ia 8 grup parcelaeyjno-osadniczych,
składających się z 98 rodzin. W skład
jednej ta k ie j g ru p y wchodzą Polacy
z F ra n c ji, k tó rz y p o w ró c ili do k ra ju .
Z iem ia p o w iatu malborskiego szcze
gólnie nadaje się do ho d o w li bydła.
Na terenie całego p o w ia tu istn ie ją
w ie lk ie połacie łąk, porastających
bujną tra w ą , co u m o ż liw iło szybki
w zrost pogłowia. W przeciągu ty ch
dwóch la t pogłowie zw ierząt wzrosło

Dla kogo są w arzyw a
Czas n^w ; ższv wjioffdiizić cennik
M iasto Gdańsk i jego okolice posia i nę i ustalają ją w edług własnego udają dużą stosunkowo ilość Zakładów J znania. Często spotykają ic h kary.
ogrodniczych, p rodukujących pow ażne' Ostatnio np. Susała H enryk, w łaści
ilości w a rzyw , poszukiwanych na na ciel sklepu kolonialno - spożywczego
szym ry n k u . P rodukcja ta może za w Sopocie, u l. S talina 733 zapłacił
spokoić w zupełności potrzeby miesz 100.000 z ł k a ry za sprzedaż grochu szpa
kańców, je ś li idzie o w arzyw a świe ragowego w cenie 180 z! za kg, pod
że. N iestety ceny pobierane za nie czas k ie d y cena z 40 procen+ową m ar
stw arzają sytuację, w k tó re j nielicz żą zarobkową w ynosi 150 z ł za kg.
na ty lk o grupa mieszkańców może
N ie chodzi jednak o karę. Domaga
sobie na nie pozwolić.
m y się cennika na ten a rty k u ł ja k i na
Dotychczasowe apele o cennik na inne w arzyw a, k tó re muszą być udo
w arzyw a nie odniosły skutku. M im o stępnione ludziom pracy.
sezonu nieuczciw i kupcy podnoszą ce
P ow inny się ostatecznie znaleźć spo
soby, regulujące dotychczasowy stan
na ry n k u w arzyw niczym , któ re poz
w o lą u krócić szkodliw ą działalność spe
ku la n tó w , odbierającą dzieciom i lu 
dziom pracy podstawę naszego poży
w ienia. W arzyw a muszą się znaleźć
stole każdego człowieka pracy, a nie
pom prywatnych po cenach komercyj ty lk o na stole lu d z i o niekantrolow a
nych. Akcja ta zostanie przeprowa nych zarobkach.
dzona do końca lipca.
W celu jej usprawnienia z in ic ja ty 
wy Min. Aprowizacji rozpoczął się w
dniu 14 lipca kurs dla referentów roz
rachunkowych z terenu woj.
gdań
skiego. Na kursie tym, który odbywa
się w Urzędzie Wojewódzkim w Gdań
sku, naczelnik działu
rozliczeń w
wydziale aprowizacji ob. Karbowicz
A p a ra t skarbowy w oj. gdańskiego
referuje sprawy rozliczeń, remanen przeprowadził ostatnio szereg kontroli
tów i lik w id a c ji towarów, pozostają
przedsiębiorstw, ujaw niając
poważne
cych w detalicznych punktach rozdziel
nadużycia podatkowe.
czych.

Pozostałości towarów unrrowskich
będą rozdzielone
W wielu punktach detalicznego roz
działu towarów unrrowskich pozosta
ły pewne ilości towarów, które ze
względu na niedostateczną ilość nie
wystarczą dla wszystkich pracujących
i dlatego zostaną przyznane tylko nie
którym grupom pracowników. Towa
ry takie ja k pieprz, herbata czy ka
wa muszą być nawet sprzedane skle¡TTT
TEATRY
MIEJSKI „W ybrzeże” . Gdynia, Plac Grun
waldzki godz. 19.30 — „TRASA” Sztuka K.
Barnasia w re i. Iwo Galla.
AKTORÓW — Gdynia, Skwer Kościuszki
12, godz. 20 — „C IEŃ NICCODEMTEGO” ,
w reżyserii Halaclńskiej, z Kirą Peplowską.
AKTORÓW — Sopot, Rokossowskiego 41,
godz. 20 — „Hau, Hau” z J. Bukowskim.
REPERTUAR KIN
GDYNIA — „W arszawa” — Marsyllanka.
„Atlantic” — Skandal. „Dom Mar. W o j.” —
Triumf młodości.
GRABÓWEK — „Fala” — Wielki Walc.
CHYLONIA — „Promień ” — Twardzi lu
dzie.
SOPOT — „B ałtyk” — Wesoły pensjonat.
„Polonia” — Robin Hood.
GDAŃSK — „światowid” — Czarodziejski
kwiat.
TCZEW — „W isła” — Młodość Tomasza
Edisona.
WRZESZCZ — „Capltol” — Serenada w
dolinie słońca. „B ajka” — W okowach lodu.
PUCK — „M ew a” — Historia jednego
fraka.
OLIW A — „Polonia” — Twardzi ludzie.
WEJHEROWO — „św it” — Pani minister
tańczy.
LĘBORK — „Fregata” — Elwira Madlgan.

WYSTAWY
W ystawa Państw. Wyższej Szkoły
Sztuk P ięknych w Sopocie — mieści
się w budynkach Szkoły 1) w „P a w i
lonie S ztuki“ przy ul. Powstańców
Warszawy, obok G rand H o te lu (m alar
stwo), 2) przy ul. W esterplatte 24 i 28
(rzeźba i arch ite ktu ra wnętrz). O t
w a rta codzienie w godz. od 10 — 18.
Wstęp bezpłatny.
Wystawa p t. „P ejzaż m o rski“ otw ar
ta codziennie od 12 do 18 w Sali Wysta
w ow ej Gdańskiego Oddziału Plasty
ków , Wrzeszcz, ul. Rokossowskiego 15.
„R y tm ‘‘ — Gdynia, ul. 10 Lutego
15. — W ystawa prac uczniów Liceum
Plastycznego.
W ystawa pt. „K siążka o m orzu“ ot
w a rta jest w Bibliotece M ie jskie j w
Gdańsku (ul. W ałowa n r 16) od dnia
30.6 w godzinach od 9 — 18, w sobo
ty od 9 — 13.
CENNIK
OGŁOSZEŃ
dla „OŁOSU WYBRZEŻA”
W tekście 1 mm x 1 szp. do 100 mm —
zł. 55.— , 1 mm x 1 szp. od 101 do 200
mm — zł. 65.— , powyżej — zł. 80.—
Za tekstem: 1 mm x I szp. do 100 mm zł. 35 — , 1 mm x 1 szp. od 101 do -00
mm — zl. 45.— . powyżej — zl. 55.— .
Drobne: osob. posz. rodź. zs jedno sło
wo zl. 20.— , liandlowe za jedno słowo
zł. 25._, posz pracy za jedno słowo zl.
10 — , zguby za jedno słowo zl. 20.— .
Nekrologi: I mm x 1 szp. do 50 mm —
zł. 30.— , 1 mm x ! szp. od 51 do 100
mm — zł. 40.— , 1mm x 1 szp. od 101
do 150 mm - zl. 50.— , powyżej - zł. 70—
Adres Redakcji I Administracji
Gdańsk — Plac Armii Czerwone! 1
te ł.: 315-72.
Gdynia — ui świętojańska S
tej.: 224-65

B-35-049.

praw ie pięciokrotnie. R olnictw o po
w ia tu malborskiego posiada ju ż 1.000
koni, 1.700 sztuk bydła, 1.335 sztuk
nierogacizny, 550 owiec, oraz około 5.5
tys. sztuk drobiu. Siew wiosenny w
powiecie wykonany został w 100 proc.
ODBUDOW UJE SIĘ PRZEM YSŁ
W raz z odbudową ro ln ic tw a nastą
p iła rów nież odbudowa miejscowego
przem ysłu i rzemiosła. Czynne są cu
krownie w M alborku i w Staropolu,
Państwowa Słodowała, fabryka ma
szyn młyńskich i fabryka wód gazo
wych. P rojektow ana odbudowa obej
m u je uruchom ienie fa b ry k i m leka w
proszku, cegielni, fa b ry k i papy dacho
w ej, dwóch ta rta k ó w i w y tw ó rn i w y 
robów cementowych.
T rz y le tn i pla n in w e stycyjn y prze
widuje uruchomienie w M alborku fa
bryki wyrobów chemicznych, która
za tru d n i około 200 ludzi. Rzemiosło
m alborskie liczy obecnie 111 w arszta
tów , zatrudniających około 250 osób.
Wiosną b r. o tw a rty został w M alb o r
k u „D om Rzemiosła".
Rozwój gospodarczy Ziemi Malborskiej nabierze jeszcze większego tem 
pa do odbudowie mostów na Wiśle
łączących oba brzegi i u m o żliw ia ją 
cych norm alną kom unikację kole
jow ą.
Jog.

Rezolucje wojewódzkiej konferencji PPR i SL
Na wojewódzkiej konferencji PPR
i SL w Gdańsku, sprawozdanie z
której podaliśmy w numerze wczo
rajszym, została jednogłośnie przy
jęta następująca rezolucja:
Zebrani na pierwszej wspólnej kon
ferencji przedstawiciele chłopów, zor
ganizowanych w szeregach Stronnic
twa Ludowego 1 Polskiej P artii Ro
botniczej stwierdzają całkowitą zgod
ność poglądów wsi polskiej w zasad
niczych sprawach politycznych i go
spodarczych. Dzięki tej zgodności de
mokracja odniosła walne zwycięstwo
w -wyborach do sejmu 1 rozbiła blok
reakcji i PSŁ.
Zebrani stwierdzają z zadowoleniem.

Nieujawnione dochody kupców Wybrzeża

W ielu kun- ow ukryw a swoje fa k 
tyczne dochody, usiłując w rin i ro z m iit
scy sposób zmniejszyć wysokość obro
tu. Machinacje te zostały w ykryte mię
dzy innym i w przedsiębiorstwach, w y
rabiających wafle i cukierki. Jedno z
nich podawało obroty na sumę 233.000
zł podczas gdy faktycznie sięgały one
półtora m iliona zł, a nawet 2,7 m ilio
na zł. W innych mniejszych przedsię
podawany obrót sięgał
czasie kradzieży zegarka na przystan biorstwach
ku autobusowym w Sopocie.
59.000 zł, a kontrola ustaliła 630.000
Równocześnie aresztowany został sta
zł. W jednej z firm , wykazującej
ły mieszkaniec Szczecina Stawirowski
Marian, który przybył do Gdańska jako 300.000 zł obrotów, ujawniono obroty
spec od rozbijania zamków i kradzieży faktyczne na sumę 885.000 zł.
rowerów. Został on zatrzymany w jed
W związku ze stałą kontrolą przed
nej z piwnic, którą otworzył przy pomo
cy łomu żelaznego, usiłując wyciągnąć siębiorstw w pływ y podatkowe woj.
dwa znajdujące się tam rowery.
gdańskiego w miesiącu czerwcu wzro
Ną sopockiej plaży grasował również
przez pewien czas Jan Finkę z Bydgosz sły o 24.338.000 zł co w porównaniu z
czy. Czatował on zawsze na nierozważ majem stanowi zwyżkę bardzo poważ
nie pozostawioną na plaży odzież, która ną. Równocześnie wzrosły w pływ y z
przywłaszczał sobie. Finkę skończył podatków tzw. pośrednich blisko o
również swój gościnny występ w gdań
50 proc.
skim więzieniu.

Zjechali się na gościnne występy
— ale debiut był nieudany

Ogólnopolski
zjazd Inżynierów
W drugim dniu obrad delegatów Sto
warzyszenia Inżynierów i Techników
Komunikacji. RP dokonano wyboru no
wego zarządu w następującym składzie:
prezes wice-minister inż. Balicki, człon
kowie zarządu — Gajkowicz, Lewowski,
Kornacki, Przedpełski, Zabłocki, Różyc
ki, Skrzekot, Szczygielski, Teodorczyk,
Walter, Zubeiewicz, oraz zastępcy —
Wróbel, Starczewski i Zambrowski.
W dalszym ciągu obrad referat pt.
„D rogi wodne śródlądowe wczoraj, dziś
i ju tro “ wygłosił inż. A. Riedel, referat
zaś na temat: „Zagadnienia komunikacji
kolejowej w portach Gdańsk, Gdynia"
wygłosił inż. Z. Modliński.
Po referatach delegaci obejrzeli cie
kawsze zabytki Starego Gdańska. Na
stępnie statkiem zwiedzili port gdański,
śluzę w Łożyskach i ujście Wisły.
DYŻURY

APTEK

do dnia 19.7 br.
Odynla I Orłowo: Apteka pod Gryfem, ul.
Starowlejska i Apteka w Orłowie, uf. Orłow
ska.
Sopot — Apteka Nowa, uł. Stalina.
Wrzeszcz — Apteka „Grunwald", ul. Grun
waldzka.
Gdańsk — Apteka pod Słońcem, ul. Garn
carska.
NUMERY

TELEFONÓW

Ubezpleczalni Społecznej
Miejskie Odańsk 31-111.

POGOTOWIA
Odańsk

42-150

NUMERY TELEFONÓW STRAŻY POŻARNEJ
Odańsk — 31-334, 31-338.
Wrzeszcz — 41-332, 41-333, 42-284.
Orunia — 31-338.
Oliwa — 52-622.

Nowi Port — 42-222.

Ü
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WzmocniC sojusz robotniczo-chłopski

Tego się ukryć nie uda

Ostatnio MO w Sopotach przychwyci
ła kitku zawodowych złodziejaszków, któ
rzy przybyli na Wybrzeże iowić ryby w
mętnej wodzie. M. inn. zatrzymany zo
stał stary fachowiec — włamywacz Kawiecki Stefan, specjalista od wyłamywa
nia zamków. Aresztowany na gorącym
uczynku odpowie znowu przed sądem.
Z Warszawy na gościnne występy
przybył Szydłowski Wacław, znany kie
szonkowiec, zwabiony natłokiem tu ry
stów na Wybrzeżu. MO ujęła go w

zakładów rzemieślniczych. Tym ssBifł^
25.000 ZŁ NA CELE SPOŁECZNE
Dobrze rozwija się spóf- w województwie gdańskim
posiadam?
dzieinia
robotnicza „Bai- 5.889 różnego roozaju zakładów, zatok*
tyk“ , biorąca udział w prze niających ¡4-198 ludzi. Szybszy rozWw
ładunku portowym. Z oka- zakładów hamuje ostatnio brak przydz"
*
zji zakończenia roku bilan tów nateriaiowych , brak węgla Prze'
sowego, złożyła ona w Ko. myślowego, co szczególnie odbija się *®
mitecie Miejskim
PPR w orodukc i rzemiosł« metalowego.
Gdyni kwotę 25.000 zi na cele społeczne.
SZKOLENIE RYBAKÓW
Za tak hojny dar Komitet wyraża
Oprócz szko'enia uczniów na kutiracfll
członkom spółdzielni za pośrednictwem uruchomiono -ostatnio kurs rybacki w
naszej 'redakcji, serdeczne podziękowa środku Wyszkolenia Rybackiego w KB"
nie.
dynach, licząly 27 uczestników.
DAR NA CELE OŚWIATOWE ZWM
Na iereńe MUR Szczecin przygoW*
Kolo PPR przy Dyrekcji Lasów Pań- wano
___ kursy jednodniowe dla rybaków
stwowych w Sopocie,- zamiast kwiatów C€] em __________
._o__
zapoznania tch _
z _
higieniczny1
*1
dla II sekretarza koła Jana Broniekiego, sposobem obchodzenia się ze złowioni
w dniu jego 'imienin złożyło w naszej r ybą.
redakcji Ka cele oświatowe ZWM 2.650 '
MŁODO«.'ANY PRZESTĘPCA
złotych.
. .
14-letni Tarka Albin z Łodzi przywteZa ten dar ZWM-otycy wyrażają o- SZCZyj
t
obozu harcerskiego
fiarodawcom gorące podziękowanie,
j I2O.Ó0O zł. Został on bezpośrednio V*
POWSTAJE SZKOŁA
[dokonaniu przestępstwa przytrzymany*
- NA WZGÓRZU FOCHA W GDYNI * Uwzględniając to, że popełnione pr^ '
Wydział Oświaty Zarządu Miejskiego gigpstwo było pierwszym w jego życi***
przystąpił w Gdyni do budowy szkoły ja rka został osadzony w domu popraw?*
na Wzgórzu Focha — dzielnicy dotychn c a n w ir T u r n
m odzfM
czas pozbawionej szkoły. Szkoła mieścić
OSADNICTWO NAD MORZEM
się będzie w barakach poniemieckich,
Najwyższe wyniki w ruchu osa
przywiezionych ze. Sławna. Druga szko- czym w czerwcu zanotowano na teren*«
_
Repatriacyjnego
ła również z baraków poniemieckich bu- Miejskiego
Urzędu
~
"
dowana' będzie na przedmieściu Ghyiomi- Szczecin, gdz'e osiedliło się 25 rybaków*
Siedmiu osadników pochodzi ze starego
BEZPŁATNE PORADY TECHNICZNE
wybrzeża.
Na terenie MUR
Gdańsk
DLA ROLNIKÓW
przydzielono 34 06ady rybackie. MUR
Wojewódzki Wydział Odbudowy urn- & X ”
n o 7 o w T 3 ¿ybakSw . >
charma bezpłatne porady techniczne dla d,eńc<5
,nnj ^
si| ^ wyremorP
roimków. Akcja ta obejmuje całe woje. towani,u swoich CjS&l
—
wództwo gdańskie ł ma na celu przyjś
Przyczyną zahamowa
cie z pomocą niezamożnym rolnikom w nia ruchu osadniczego
ich kłopotach budowlanych.
jest w dużej mierze sil
ZWIĘKSZA SIĘ LICZBA ZAKŁADÓW ny stopień zdewastowa
*5 5 ®
RZEMIEŚLNICZYCH NA WYBRZEŻU nia osad rybackich, jak
W ciągu ubiegłego miesiąca Gdańska I również niedogodne półą
Izba Rzemieślnicza zarejestrowała na te- czenia komunikacyjne z
renie naszego województwa 88 nowych! zapleczem.

wiOA ...............

że wieś woj. gdańskiego jest w zasad
niczej masie oczyszczona z naleciało
ści peeselowskich i skupia się pod
sztandarami
demokracji,
przede
wszystkim Stronnictwa Ludowego i
Polskiej P artii Robotniczej.
Konferencja wyraża uzn Je Rzą
dowi Ludowemu za jego dotychczaso
wą politykę, która pozwoliła zjedno
czyć się z narodem bohaterskim sy
nom ziemi sztumskiej i kaszubskiej.
Polityka ta pozwoliła chłopu wrócić
na ziemi zagrabione przez
zaborcę
pruskiego, wrócić na ziemie obszarnicze.
Dzięki słusznej polityce rządu wieś
polska dźwiga się z ruin, leczy rany
wojny, przepędza
widmo
nędzy z
chłopskiej chaty, podnosi coraz bar
dziej poziom swej oświaty.
Zebrani uznają za najpilniejsze za
danie pełny zbiór urodzaju i przygo
towanie się do orki jesiennej oraz
wzywają chłopów do czynnego udzia
łu — ramię w ramię z robotnikami—
w walce ze spekulacją, aby produkty
rolne były dostarczone miastu po go
dziwej cenie, a wyroby przemysłowe
bez pośrednictwa kapitalistów dosta
ły się chłopu.
Zebrani w itają wysiłki rządu, zmie
rzające do sprawiedliwego rozłożenia
ciężarów podatkowych wsi.
Doceniając rolę Samopomocy Chłop
skiej dla podniesienia dobrobytu wsi,
szczególnie w dziedzinie podniesienia
kultury rolnej i mechanizacji pracy
na roli, zebrani wzywają chłopów do
masowego wstępowania w szeregi Sa
mopomocy oraz do rozbudowy tere
nowych spółdzielni Samopomocy.
W trosce o realizację planu 3-letniego, o podniesienie stanu produkcji
rolnej — zebrani zwracają się do
rządu:
1) o usprawnienie oświaty
rolni
czej
2) przyśpieszenie dostawy nawozów
sztucznych dla wsi
3) przyśpieszenie elektryfikacji wsi
4) zwiększenie przydziału materia
łów budowlanych
5) zaopatrzenie ludności wiejskiej y
opał na zimę

6) zwiększenie
Ilości materiałów
wsi 1 usprawnieni«
tekstylnych dla
ich rozdziału
7) skontrolowanie pracy
admini
stracji PNZ.
Zebrani solidaryzują się se słuszni'
pokojową polityką zagraniczną Rząd*1
Ludowego, który stoi na straży praw
dziwej niepodległości Polski. Polsk*
słusznie nie bierze udziału w konfe
rencji paryskiej, mającej na celu od
budowę imperializmu niemieckiego 1
podporządkowanie Europy Imperializ
mowi amerykańskiemu.
Wszystkie dotychczasowe osiągnlO’
cła chłopa t robotnika w Polsce Lu
dowej są oparte na ścisłej współprac?
obozu
demokratycznego,
a
przed«
wszystkim
na
sojussu
robotniczochłopskim.
t
Przedstawiciele 8Ł I PPR postana
wiają wszystkimi silami wzmocnić ten
sojuszu 1 przeciwstawić się wszelki10
próbom osłabienia go.

Z naszych
portów
EKSPORT CEMENTU
W miesiącu czerwcu eksportowaliśmy
drogą morską przez Gdynię i Gdańsk
17.168 ton cementu, z czego do Unii P°'
tudniowo - Afrykańskiej 8.008 ton stat
kiem „B ałtyk“ i do Columbii 9.160 t°n
statkiem ..Seaboard Enterprise“ , pływa*
iącym pod banderą kanadyjską.
URUCHOMIONO NOWĄ LIN IĘ
KOM UNIKACJI WODNEJ
Gdańska Dyrekcja Dróg Wodnych Ą*
ruchomiła w początkach lipca nową Hm?
komunikacji wodnej na rzece Tupa, któ
ra jest dopływem Nogalu.
Niezależnie od rozbudowy sieci komu*
nikacji wodnej, dyrekcja odbudowuje &
swoich stoczniach wydobyty z wody ta
bor. Ostatnio oddano do użytku 3 w yre*
montowane Icdolamacze rzeczne, tak ż®
obecnie dyrekcja jest w posiadaniu 7 je*1
nostek tego typu.

CIĘŻKA SYTUACJA ŻEGLUGI
NA WIŚLE
W ostatnim czasie daje się zauważy*znaczny spadek transportów towarowy«11
w komunikacji wodnej. Fakt ten z je®*
nej strony spowodowany jest niski**1
stanem wody na Wiśle, z drugiej
brakiem zrozumienia w sfercch go»P°'
darczych dla walorów gospodarczych te'
go środka lokomocji. Ta sytuacja zw*u'
morzem — mówi młody technik górni siła gdańską dyrekcję PŻP do przcr*V*
czy, — lecz wtedy zapiszę się na kurs cenią części swego taboru na Odrę, gd*!e
żeglarski, ponieważ wszyscy powinni ładunki węgla do Szczecina są znacz***®
śmy poznać morze i jego niebezpieczeń częstsze.
stwa. To urabia charakter, hartuje du
ROZPOCZNIEMY WKRÓTCE
szę i ciaio.
TRANZYT POCZTOWY
Z CZECHOSŁOWACJĄ
Wieczorem opuszczam gościnny dom
górnika. Czekając na auto, zwiedzam
W wyniku umów handlowych mię«2'
okolicę. Od szosy w stronę morza ciąg obu państwami w najbliższym czasie r ° * '
nie się jar zarośnięty krzakami, Od nie pocznie się regularny tranzytowy r*1®11
go przypuszczalnie miejscowość nosi pączkowy przez nasze porty dla Czech«*
swoją nazwę. Wygląda dziko i podejrza Słowacji. Ostatnio bawił na Wybrzeży
nie. Wylot sięga plaży, pustej o te j po przedstawiciel poczty czechosłowackiej
rze, zalewanej tylko przez pieniące się Po zbadaniu możliwości naszych m°r’
morze, opowiadające swym szumem no skich urzędów pocztowych, wyraził ° n
winy szerokiego świata w jemu tylko przekonanie, że przez nasze porty z zll‘
zrozumiałej gwarze. Klakson auta zbu pełnym spokojem można będzie Prze”
dził mnie z rozmyślań. Za chwilę wra puścić ruch pączkowy dła Czechosłowa
całem tą samą drogą. Kępa drzew, cjiNASZE PORTY BAZĄ
wśród których mieści się dom górnika
ZAOPATRZENIOWĄ PALIW
ginęła na horyzoncie.
PŁYNNYCH
Kam.
CPN, które jest ważnym przedsiębiof*
stwem w zaopatrywaniu naszego kraj®
w paliwa płynne, główne swe bazy **'
sobowe posiada w naszych portach.
W notatce pĘ „Jaki wybrać zawód“ ,
Mimo poważnych zniszczeń, oba na
zamieszczonej w numerze 12 naszego pi sze porty Gdynia i Gdańsk w basenacj
sma, mylnie podaliśmy, że kurs teletech swych mogą zmieścić około 100.000 ton
niczny trwa 2 miesiące. Czas trwania płynów, co stanowi mniej więcej potows

Śląskie „pierony“ w Lisim larze
Cieszą się górnicy, że „swyndu nim a“
Z Ha Ii erowa do Lisiego Jaru, po gład
kiej asfaltowej szosie, auto sunie bez
wstrząsów. Piszczą tylko pneumatyki na
zakrętach ślizgając się po mokrej na
wierzchni szosy. Patrzę na strzałkę ze
gara. Waha się pomiędzy 70 — 75 km.
Połykamy przestrzeń rzucając pod ko
ła m.jane kiolmetry. W pewnej chwili
auto staje. Wysiadać — mówi szofer —
Lisi Jar. Zostałem sam na pustej szo
sie.
Przyjechałem do domu górnika. Lecz
gdzie gó szukać? Na horyzoncie widać
parę zabudowań, lecz odległość, dzielą
ca od nich, odb.era chęć do marszu. Po
bliższym zlustrowaniu dwóch
stron,
wśród zieleni rozróżniłem zarysy domu.
Jak się okazało, był to właśnie poszu
kiwany przeze mnie dom górnika, w
którym staraniem Zjednoczenia Przemy
słu Węglowego zorganizowano wczasy.
Malownicze położenie wśród drzew
przy szosie, 100 m odległości od pla
ży gwarantuje kuracjuszom odpoczy
nek, wygodę i spokój. Górnikom, prze
bywającym stale w pyle węglowym, po
byt w Lisim Jarze nad morzem posłuży
na zadymione płuca jak balsam.
Z powodu niepewnej pogody w.ększość pensjonariuszy siedzi w świetlicy, i

Wdaję się w rozmowę z najbliżej sie
dzącą grupą. Grają w „tysiąc“ . Odpo
wiadają n.echętnie, ponieważ zaabsorbo
wani są grą. Są tu przedstawiciele wie
lu miast Zagłębia i Śląska: Katowice,
Chorzów, Sosnowiec, Wałbrzych, Za
brze, wszyscy są członkami ZZG.

Cieśla górniczy, Kulawik Emanuel opowiada mi, że morze mu się podoba
„nade wszystko". Powietrze' jest czyste,
słońce jasne, a grunt, że „smyndu ni
ma“ . Pracuje w swoim zawodzie już 43
lala, Obecnie — w kopalni im, Józefa
Wieczorka. Zaproponowałem mu zamia
nę miejsca. Na Wybrzeżu można więcej
zarobić, czyste powietrze, morze, Panie
— odpowiada górnik — na Śląsku, ja
kem się urodził, siedmioro dzieci wycho
wał, 43 łata przepracowałem pod zie
mią, to mi to drogie. Jakem tu przyje
chał, byłem mile przyjęły, alem Śląsk
ukocha! i tam chcę żyć“ .
Wyżywienie mają obfite, smaczne i
pożywne. Częsta zjniana menu dodatnio
wpływa na samopoczucie śląskich „pie
ronów“ . Kierowniczka ob, Talarczykowa stara się uprzyjemnić czas pobytu
swoim gościom. Urządza wycieczki, spa
cery, czasami dancingi i podwieczorki.
Następne wczasy spędzę również nad kursu wynosi 22 miesiące.

Sprostowanie

rocznej konsumeji naszego kraju.
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W pow iatach wschodniej Lubelszczyzny 4 )

Fotografia Iow. Wiesława
(Od naszego specjalnego wysłannika)
Kodeniec.
Pobielany wapnem dom Józefa
Zawady, skryty wśród przydrożjabłoni > obrośnięty wko*° krzewami agrestu i porze
czek, — mało jest widoczny
6Poza skrętu piaszczystej, szer°k'ej drogi. Zresztą i późna pora utrudnia rozeznanie terenu.
Przykucnięte ku ziemi datek'©
chałupy wyglądają jak czarne
plamy, rzucone w nieforemną
Płaszczyznę zieleni pól i łąk.
Gospodarza zastaję przed doHicm. Nasadza właśnie kosę na
ciosane drzewco. Cóż, w nie
których wsiach, na lżejszych
gruntach, rozpoczęły się już żni}va, trzeba ' wóz wyrychtować
1 klepisko w stodole oczyścić;
roboty buk, więc i po zachodzie
słońca wypadnie jeszcze zrob'ć
ta i owo.
— Urodzaj dobry? — pytam.
— U nas tak. Gdzie niegdzie
kawałami, to 5 wymarzło, a póź
niej susza. Chleba jednak w y
starczy, ziemia tu dobra; rodny
lubelski less. Wszystko obsiane.
— A sady?
— Obrodziły w tym roku, że
hol
— A ile hektarów macie o r
nego gruntu?
— W
Kodeńcu czternaście,
^ Brzostówce trzy.
— Dwa gospodarstw-a?
^
— A tak. Tu jestem dopero
°"d paru dni. Przyszedłem na pole
P° ukraińskim repatriancie. Nie
j^n. Jest stamtąd i Wojciech
Kielas i Marcycha Koczwara z
czworgiem dziect Za parę dni
zjadą inni. Oglądali jtuż inwen
tarz i budynki. Byli u sołtysa z
Papierami.
Powiadomiłem
też
kumotra w Leszkowicach. Ma
s*edem gąb do wyżywienia, to
Przecież mu tu lepiej będzie, a i
ziemia, którą po ojcu uprawiał,
zostanie przy nim. Żeby się ty l
ko nie spóźnił. Bo listy •piszą 1
cąsiedzi.,, Do krewnych, swatów,
Znajomków. Ech, — chłop po|rząsnął głową. — Brać chce
każdy/ Jeszcze przed tygodniem
kyło tu dziewięć gospodarek do
Ujęcia. Pozostały
już
tylko
"z tery.*i0
4

Wchodzimy do chałupy.
Pod fajerkam i trzaska i płonie chrust. Kopci się przymocowana nad kominkiem naftowa
lampa. Leży bochen chleba na
&tołe. A potem druga izba... I ja 
każ niespodzianka.
W tej wsi, zagubionej wśród
borów, we wsi, gdzie jeszcze do
niedawna za lewicowe przeko
nania bandy UPA i NSZ mor
dowały ludzi i z dymem pusz
czały ich dobytek; w tej wsi,
gdzie do niedawna jeszcze na
zwisko pcyiadacza legitymacji
pepeerowskiej wpisywały dywer
syjne grupy ukraińskich i pol
skich faszystów do. kartotek'
sk&zanych na śmierć, w tej wsi
właśnie — zobaczyłem teraz
wśród kilku fo to g ra fi, rozmiesz
czonych na ścianie, wycięte z
gazety zdjęcie tow. Wiesława.
Józef Zawada dostrzegł za
pewne
zdziwieni©
w
moich
oczach i uśmiechając się w y
jaśnił:
— Nie tylko u mnie znajdzie
pan fotografię naszego sekreta
rza. Takich chałup w Kodeńcu
jest więcej.
Jak się przekonałem później,
bandy nie mają już dziś na wsi
co do gadania. Był taki czas,
że terror działał strasznie. W oj
sko przegoniło bandy. Tworzy
się wszędzie ORMO. Wchodzą
do n>ej wypróbowani ludzie —
towarzysze z naszej partii i
członkowie Stronnictwa Ludo
wego.
Z organizowaniem Ochotni
czej Rezerwy M ilic ji Obywatel
skiej spotkałem się w szeregu
różnych miejscowości wschod
niej Lubelszczyzny; od Parczęwa po Włodawę, od Białej Pod
laskiej aż po Warąż. Na odcinku
bezpieczeństwa jest niewątpliwie
lepiej.
Gorzej jest natomiast 1 h formacją, z gazetą, z drukowa
nym słowem na wsi lubelskiej.
Dużo się pisze w ostatnim czas’©
o inflacji prasy, o nadmiarze w y
dawnictw. Tak jest istotnie. Ałe
na/wład dzienników, ale ich roz
prowadzanie w terenie c’ ągle
jeszcze jest niedostateczne. W !ę-

cej. Wieś — obojętnie gdzie, czy
na Pomorzu Szczecińskim, czy
w powiataćh wschodniej Polski,
— gazet w o g ó l e nie czyta.
— Skąd je wziąć? — zwie
rza się Stanisław Furtek z K a
linki.. Do miasta powiatowego
daleko, a » tam z trudem można
kupić jakieś pismo. Częściej
można je u kogoś w mieście
przeczytać, ale co... — Furtek
machnął ręką. — Gazeta jest
stara, sprzed tygodnia, podar
ta, brudna, już nieciekawa.
Potwierdziłem to później oso
biście.
Po
tygodniowej
wędrówce,
w czas'e której oderwany by
łem zupełnie od prasy stołecz
nej, a nawet i od prowincjonal
nej lubelskiej, poszedłem we Wio
dawie na pocztę. Szukałem kio
sku z gazetami. Nie znalazłem.
Poszedłem do fryzjera.
Może
tam? Niechby już chociaż i w y
danie jakieś sprzed kilku dni.
I tu spotkał mnie zawód. Szuka
łem jeszcze w paru miejscach.
Nigdzie.
W sklepiku zapakowano mi
czereśnie w
jakiś zaplamiony
strzęp „Sztandaru Ludu“ . Data
aż z kwietnia...
A przecież wieś chce czytać,
chce wiedzieć, co i jak. Nie w y
starczają Jej wyssane z palca'
plotki. Gazety, które z sobą za
brałem, a miałem ich spory pa
kiet, rozchwytali chłopi jak g'odni
chleb. Czytali z zainteresowa
niem. Sąsiad odbierał' od sąsia
da. Chcieli płacić za przeczyta
nie.
I to jest problem najważniej
szy. Trzeba coś zrobić dla po
lepszenie tego stanu; trzeba aby
wydawnictwa
nie
zamykały
się w ciasnych ramach uhc
warszawskich,
żeby
kolpor
taż nie kończył się na przeloto
wych dworcach, ale żeby w tym
kolportażu znaleźli się ludzie,
którzy potrafią drukowane sło-
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w fabryce im* Mariana Buczka
Akcja wymiany tymczasowych legityOiacji PPR na stale — objęła już i prowincje.
__ _
W Lublinie obchodziła uroczyście to
wydarzenie Państwowa Fabryka Obu
wia im. Mariana Buczka oraz DOKP.
Robotnicy Państwowej Fabryki Obu
wia mieli możność w olbrzymim jak
gdyby skrócie zobaczyć na przykładzie
tego dnia, jak daleko pos-unęta się Poi
ska ludowa na drodze do realizacji tych
ideaiów, dla których 'żyt i w imię któ
rych zginął tow. Buczek.
Walczył on o jedność ruchu robotni
czego i oto na uroczystość wręczenia
legitymacji do fabryki ¡ego imienia przy
byli towarzysze z PPS i przedstawiciel
tej partii serdecznie pozdrowi! PPR
w dniu ich święta, wzywając do jesz
cze ściślejszego zespolenia bratnich sze
regó w
Spędził on całą niemal młodość i 'ata
dojrzałe w więzieniu za pracę nad or
ganizowaniem świadomej klasy robotni
czej a oto dziś — partia nasza stafa się
partią blisko milionową, posiadającą
sympatię szerokich mas.
Matka jego t rodzina były przez dłu
gie lata prześladowane, jako „nieprawo
fnyślne“ , pozbawiane pracy i opieki^ sipo
iecznej, a oto — jedna z sióstr jego,
tow U piracka została dtziś zaszczytnie
wyróżniona — otrzymując drugą z ko
lei miejscową legitymację.
Uroczystość zagaił tow. B o g d a s w w ski, po nim zaś zabrał głos tow. Bolanowskl, który zobrazował ciężką drogę
PPR od 1942 r. i jej udział w realizacji
dzisiejszych zdobyczy klasy roóbtniczej.
Nie mniej uroczyście wypadło wręczę
nie legitymacji w świetlicy kolejowej.
Kolejarze mają jedną z najpiękniej-

nich stale kontrybucje w naturze
i pieniądzach.
Purzycki w czasie ucieczki zo
stał ranny. Przewieziony do szpi
ta-la, zmarł.

Oroszenie o przetargach Nr 27
Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Warszawie ogła
sza przetargi nieograniczone na:
1. Roboty remontowe w szpitalu kolejowym przy ul. Brze
skiej Nr 12.
2. Urządzenie centralnego ogrzewania parowego w b, paro
wozowni na terenie Warsztatów Głównych w Pruszkowie.
Oferty w zalakowanych kopertach należy składać do godz.
12-ej dnia 23 lipca 1947 r. do skrzynki ofertowej w Wydziale
Drogowym przy ul. Wileńskiej Nr 2/4, gdzie w godzinach urzę
dowych można otrzymać bliższe informacje, oraz podkładki do
składania ofert.
Do oferty należy dołączyć kw it Kasy Dyrekcyjnej na wpłace
nie wadium w wysokości 2% zaoferowanej sumy.
.
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PRZETARG NIEOGRANICZONY
Zjednoczenie Energemtyczne Okręgu Pomorza Zachodniego
w Szczecinie, ul. J. Malczewskiego 5/7 ogłasza przetarg niegraniczony na roboty zabezpieczające:
1) Elektrowni Wodnej w Spalinowie pow, Jastrów
' 2)
„
„
„ Rejowicach pow. Gryfice
3)
,,
„
„ Trzebiatowie pow. Trzebiatów
4)
„
„
„ Herbach Dużych pow. Jastrów
Wszelkie informacje i podkładki ofertowe otrzymać można
w Sekretariacie Dyr. Techn. ZEOPZ pok. Nr 73 do dn. 30.VII.
1947 r. za opłatą 100 zł od I-go egzempl.
Oferty na poszczególne obiekty w osobnych i zalakowanych
nieprzejrzystych kopertach bez znaku firmowego lecz z nazwą
obiektu, należy składać w Dyrekcji pok. 77 (Kasa) do dn. 30.VII.
br. godz. 10-ej rano kiedy nastąpi otwarcie przetargu.
Do oferty należy dołączyć kw it na złożone wadium w wyso
kości l°/o sumy oferowanej.
Zjednoczenie Energetyczne Okręgu Pomorza Zachodniego, za
strzega sobie prawio dowolnego woboru oferenta, unieważnie
nia przetargu bez podania przyczyn oraz obowiązku ponoszenia
z tego tytułu jakichkolwiekbądź odszkodowań, uznania, że prze
targ nie dał dodatniego wyniku, zmniejszenia lub zwiększenia
robót przy zachowaniu cen jednostkowych oraz podziału prac
większych między kilku oferentów.
ZJEDNOCZENIE ENERGETYCZNE
OKRĘGU POMORZA ZACHODNIEGO
1638

fachowców.

Wręczenie stałych legitymacji partyjnych

ale aktualnego peeselowca
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Po skończonej pracy — Oględziny
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Koniec działalności fefłego obszarnika

W powiecie mławskim ujęty
został Franciszek Purzycki, czło
nek ROAK i PSL, b. obszarnik,
4-ty dzień ciągnienia ill-ei Klasy
k*óry
terroryzował
działkowiozów, nadzielonych ziemią z tu
50-ei Jubileuszowej Loterii
tejszego majątku, pobierając od
928 964 973 46136 279 319 462 506 636
. Wygrana 500.000 zł na Nr 29465

^»Iszy ciąg wygranych po 500 zl
* 2-go dnia ciągnienia
s , , 05 156 215 285 296 512 527 551 633
j , " 921 953 983 37019 051 058 171 240
i 37 561 581 591 616 631 685 762
772 773 990 38187 264 359 463 507
9Rr 595 644 669 731 735 837 936 959
39020 070 091 113 119 122 154 157
8fid „ 75 302 388 403 531 559 738 751
04 933 945

Æ

Franciszek Purzycki pobiera kontrybucje

NiEU iZĘilO « A (ABELA «.TGdANTCH

'Padła w Poznaniu).
Wygrane po 100.000 zł na NrNr
e794 34524 36447 66318 72773
■».Wygrane po 20.000 zł na NrNr 3345
'476 14776 16500 32338 42076 48053
69948 72764
x
-. Wygram po 10.000 -X na NrNr 20152
‘ fO jl 23818 27916 30393 32437 32482
48752 42159 43295 43932 43944 48346
"1805 57346 57447 61288 62336 62667
67842 72514
r-,„y g ra n e po 5.000 zł na NrNr 2314
(¿96 8331 10626 11154 15375 15961
{""35 16567 16649 17629 18411 19019
i " 122 22540 23278 24675 25364 28234
32395 32947 34721 34913 37274
S7993 3905942501 42946 45314 51037
“ 1351 5274655051 60355 61626 65779
'909 7075472216 72489 74013
-W ygrane pa 2,000 zl na NrNr 64 304
2426 3675 4626 5219 7712 8498
7X45 9181 10977 11029 12252 13248
1-92 14408 15575 15590 16762 18002
18447 18646 19398 20480 20879 22164
24538 25485 25507 26325 26897 27642
29951 30343 30353 30358 30718 30759
|1319 31605 32926 34433 34618 35444
^318 35327 35827 36086 36594 36704
87060 37552 38123 38274 38557 38987
39035 39608 39892 41723 41744 42278
42629 44242 46420. 48120 49788 49812
*>751 51030 52736 52812 52938 54242
54684
55164 55386 56176 57012 57869
37937 58168 59181 59796 61063 61291
61731 63121 63658 63968 36183 67054
¡67408 67572 68400 69289 39951 69685
71881 72843

wo rzucić do Horostyty, do Zahajek, do Rostoków. Przyczyni
się to niewątpliwie w poważnym,
jeśli nie w decydującym stopniu,
do wyjaśnienia wielu wątpliwo
ści, do zduszenia w zarodku
wielu kłamstw i pozwoli, aby na
reszcie „oczy niewidzące“ obiek
tywnie spoglądały na prawdę.
Stanisław Babislak

I szych kari w historii walk o wyzwolenie
| narodowe i społeczne Polski. Są między
nimi weterani ze strajku 1905 r., są bojownicy z okresu Polski przedwrześniowej, są bohaterzy podziemnej walki i
okapaniem. Ci wszyscy właśnie z głębo
kim wzruszeniem przyjmowali legity
mację partyjną, będącą widomym w yra
zem zaufania, jakim ich obdarza partia.
Pierwszy otrzymał legitymację tow.
Pierzyk, który choć Obecnie jest dy
rektorem kolei — nie zapomniał, iż po-

chodzi z klasy robotniczej, * którą zwią
zaia go ponadto wałka i praca całego
życia.
Zamiast gromkich słów i oficjaloychreferatów zabierali głos poszczególni to
warzysze, wyrażając swą radość i dumę
oraz deklarując żoirienską wierność i
synowskie przywiązanie do partii, która
jest nie tylko przewodniczką klasy ro
botniczej, ale najlepszą bojowniczką o
wolność Polski i utrwalenie Jej potęgi.

(hz)

Z M IA S T I W S I
GRA N A „S ŁO M IA N Y O G IE Ń "
człowiek aby na pewno należy do U Łódzcy kupcy „zamykają*' sklepy bezpieczalni, odmówił pomocy, moty
(ale tylko od frontu) — poznańscy je wując krok swój tym , że jego obcho
„rem ontują". N a w ielu sklepach w i dzą sprawy tylko wewnątrz szpitala.
dnieją napisy: „z powodu remontu Od słowa do słowa w ynikła awantu
zam knięte". A nuż w alka ze spekula ra, w której udział w ziął również le
cją okaże się „słomianym ogniem“? A karz szpitalny, dr Łamacz. A ranny
nuż uda się przeskoczyć? Spekulanci tymczasem leżał na noszach i cicho
wolą wszystko — zamknąć sklep, jęczał.
stracić, zniszczyć tow ar — byle nie
uczciwie handlować, tego nie biorą LA S Y PŁO NĄ N IE PRZYPADKO W O
W lesie w Zgorzelcu (woj. wrocław
pod uwagę.
skie) znaleziono zwłoki kobiety, Józe
D YR EK TO R F A B R Y K I B IC ZY S K
fy Kurc, która w ybrała się do łasa
U K R Ę C IŁ B IC Z N A S IE B IE
po jagody i nastąpiła na drut, leżący
N a polecenie K om isji Specjalnej w na ziem i a połączony z przewodem
Rawiczu aresztowany został Leon Po- wysokiego napięcia. Jak wskazują
łowczyk, dyrektor fab ryki biczysk z w yniki śledztwa, dru t połączono z
Mosiny za nadużycia i fałszywą księ przewodem dla podpalenia lasu.
gowość.
A C ZY TO P A N I SŁYSZAŁA,
PÓ ŁTO R A R O K U W IĘ Z IE N IA
M O JA PA N I?
Z A JED N Ą L IT E R Ę
Jadwiga Piątkiew icz z Turka (K ra
W Łodzi skazany został na półtora kowskie) skazana została na rok w ię
roku w ięzienia Hugo Jajte, który w zienia za rozpowszechnianie fałszy
czasie okupacji przyjął na własne żą wych wiadomości.
danie volkslistę 1 zm ienił nazwisko na
Joejte. Mimo, że oskarżonemu nie do
wiedziono żadnej działalności na szko
dę narodu polskiego, sąd słusznie li
znął sam fa k t przyjęcia yolkslisty za
wystarczający do wydania wyroku za
sądzającego.
~ Jagiellońska róg Brukowej
„CHO RA K A S A " W IE R N A
SW O IM TR A D YC JO M
A T R A K C Y J N Y
Do szpitala Ubezpleczalni Społecz
nej w K rakow ie przywieziono w nocy
I
ciężko rannego sekwestratora V I U rzędu Skarbowego, Edwarda Szydię.
Siły artystyczne krajowe i zagraniczne
P ortier szpitala, wezwany przez m i
POCZĄTEK PRZEDSTAWIEŃ e godz. 30
licjan ta do pomocy przy przeniesie
1443
w niedziele I łwlgta o 14-30
niu rannego, po upewnieniu się, że
ciężko ranny i potrzebujący pomocy

C Y R K
A R E N A

P R O G R A N

Ogłoszenie o p rze ta rg u
Państwowa Centrala Handlowa O. R. w Toruniu ogłasza
przetarg nieograniczony na wykonanie robót przebudowy i remon
tu Domu Towarowego P.C.H. w Toruniu przy ul. Rynek Staro
miejski 36/37.
Przetarg obejmuje roboty rozbiórkowe, murarskie, tynkarskie
i żelbetowe, stolarki budowlanej, ślusarskie i kowalskie, insta
lacji wodociągowo - kanalizacyjnej i instalacji elektrycznej.
Oferta musi być złożona na całość robót.
Bliższe informacje otrzymać można w P.C.H. Ref. Techniczny,
ul. Mostowa 30, p. 19 na I p. gdzie również można otrzymać
podkładki ofertowe. Oferty w podwójnych zalakowanych koper
tach bez znaków firm y z napisem: „Oferta na roboty przebu
dowy i remontu budynku przy ul. Rynek Staromiejski 36/37
w Toruniu“ należy składać do dn. 23.7.1947 r. w Ref. Technicznym
P.C.H. ul. Mostowa 30 p. 19 do godz. 11 ej o której to godzinie
nastąpi otwarcie ofert.
Do jbferty należy dołączyć:
a) kw it wpłaconego na konto P.C..H. Toruń w Kasie Banku
Narodowego w Toruniu wadium przetargowego w wyso
kości 2®/o od sumy ofertowej, wzgl. dowód zwolnienia od
obowiązku złożenia wadium.
b) Odpis świadectwa przemysłowego, upoważniającego do
wykonywania robót.
Dyrekcja P.C.H. zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru
oferenta, bez względu na sumę przetargu, oraz prawo uznania,
że przetarg nie dał wyniku, jak również prawo zmniejszenia lub
zwiększenia ilości wykonania robót.
Państwowa Centrala Handlowa
Oddział Rejonowy w Toruniu
1656

OGŁOSZENIA
Z A A N G A Ż U JE M Y buchalterów
od
zaraz. Zgłoszenia w W ydziale Perso
nalnym D yr. Państwowych Zakładów
W arsztatów Samochodowych, ul.
C hm ielna 51/53.
1624
FO TO G R A FIE nagrobkowe (porcela
nowe) w ykonyw a „E l-C ha-F ilm ". J e
rozolim skie 27, P row incję inform uje
m y listow ni«.
1296

DROBNE

U NIEW AŻNIAM zaświadczenie wysta
wionę przez P.U.R. — Gdańsk — Port
i
naTTirii©L"/i T
4*1.41%
% Jakub, ur.
. 18.V III.
na, nazwisko
Tylim
19Í4¡
_______________________________ 1658
ZABŁĄKANY piesek pekińczyk miesza
nieć czarny jest do odebrania. Saski
Ogród nr. 8, Mzurkiewicz Cz.
1643
DŁUGOKĘCKI Stefan unieważnia za
gubiona legitymację PPR Nr 0327, wy
stawioną przez Pow. Kom. w DziaidoW *.
1649
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poszukiwaaiu niebieskich gwiazd

Dwaj amerykańscy astronomowie Humascm i Zwicky i obserwatorium na Gó
rze Wilsona w Kalifornii donieśli ostat
nio o prowadzonych przez siebie bada
niach słabo świecących, niebieskawych
gwiazd w dwóch różnych rejonach me
to . Pierwszy rejon obejmował okolioę
Hyades w gwiazdozbiorze Byka, gdzie
zagęszczenie gwiazd jest bardzo* duże.
Drogi rejon mieścił się w konstelacji
Coma Berańces, w możliwie najwięk
sze* odtegłoSli od Mlecznej Drogi.
liczeni sfotografowali ten sam w yci
nek nieba najpierw przez żółte szikło, a
po tym przez fioletowe i wybrali 48
gwiazd, które wydawały się znacznie
jaśniejsze przez fioletowe szkło, niż
przez żóite. Wszystkie te gwiazdy iw ie
cą bardzo 6iabo. Nawet najjaśniejsza z
nich jest 20 razy za daleko, by można
ją byio dojrzeć gołym okiem.
Czytelnicy zapewne zadają sobie py
tanie, jaki sens mają tego rodzaju ba
lania i jaka może być z tego korzyść

Odpowiedzi Redakcji
OB. B. STANISZEWSKI — poruszo
tlą przez was sprawą będziemy mogli za
jąć się dopiero wtedy, gdy nadeślecfe
nam nazwisko i adres człowieka, o któ
rym piszecie.
STALI CZYTELNICY „GŁOSU L U 
DU“ , PRAC. PRZEDST. POMOCN. PKP
w M iń s k u m a z o w . z listu waszego
będziemy mogii zrobić użytek dopiero
wtedy, gdy podace wasze nazwiska i adresy, gdyż anonimów nie rozpatrujemy.
Ob. GOGACZ JOZEF. Wasze uwagi
na temat, jakim powinien być członek
naszej partii są zupełnie słuszne. Chce cie pracować dla dobra organizacji,
zwróćcie się więc bezpośrednio do sekre
tarza koła, do którego należycie. Jeśli
uważacie, że tu macie zbyt wąskie pole
działania, możecie się także udać na
dzielnicę.
„B Ą K “ . Przesłaliśmy do Min. Przemy
słu.
OB. GABRIELA PISANSKA. Nasza
odpowiedź skierowana była na nazwisko
Wojtkiewicz. Czy takie jest nazwisko
Waszego siostrzeńca?
OB. JAN PANTELUK. Słusznie tw ier
dzicae, że należało by w Polsce bardziej
rozpowszechnić produkcję radiowych ar
paratów detektorowych, daleko tań
szych i popnlairnlejszych, ale znowu rie
sądźcie, że nie ma u naiś wcale tej pro
dukcji. Jest i to masowa, choć jeszcze
nie wystarczająca da zaspokojenia po
trzeb naszego kraiju. Ale nie macie ra
cji twierdząc, że należy zupełnie za¡prze
stać produkcji aparatów lampowych,
„jako że służą wybranym“ . ZajpyfaijcSa
np. tyóh wszystkich, którzy wolny czas
spędzają przy radio w świetlicy, ezy zsr
aprobu ją Wasz wniosek.
MONTER Z ELEKTROWNI. Ńa próż
no silicie się na 'ironię. Czy pomyśleliście
o tym. że wartość zebranych odpadków,
które mają zastosowanie tytko na rynku
wewnętrznym, może i powinna być po
dawana w złotych, podczas gdy między
narodowe transakcje handlowe muszą
być rozliczane w obcej walucie? Tak
więc cytowana przez Was wypowiedź
n*e jest dowodem żadnego „dygnitarstwa“ a wynika jedynie z charakteru
transakcji.
OB. FRANCISZEK
PRÓSZYŃSKI
VEL LIMANOWSKI. Z Waszej oferty
nie skorzystamy.
OB. JUL. WIT. JANECKI. Zwyżka
taryfy kolejowej nie diotyczy ludzi pra
cy dojeżdżających do miejsca pracy I
wyjeżdżających na urlopy. Każde przed
siębiorstwo powinno zawczasu załatwić
zniżki dia swoich pracowników. Nie na
leży się zniechęcać, jeśE nawet zdarzają
się chwilowe trudności, wynikające zre
sztą najczęściej z nieudolności rozmai
tych urzędników. Oczywiście, fakty ta
kie trzeba potępić, ale też nie należy ich
generalizować.

Prof. J.B.G. H a ld a ne
I----członek
Królewskiego Towarzystwa Naukowego
człor
w

Londynie

praktyczna. Odpowiedź jest łatwa. Zwy
kle, irn bardziej niebieska jest gwiazda,
tym gorętsza jest ona. Przyczyna tego
jest prosta. Jeśli rozpoczynamy pcdgrze
wać czarny przedmiot, wytwarza on po
czątkowo niewidzialne promienie tnfraczerwone, które odczuwamy jako ciepio.
Później, ciało rozpala się do czerwono
ści, a wreszcie do białości. Jeszcze go
rętsze ciała wydają światło niebieskawo
białe. I tak np. lampa łukowa , jest znacz
nie gorętsza niż drucik w żarówce, a
tym samym światło je j jest bardziej nie
bies kie.
Niektóre nowoczesne lampy np. neo
nowe, rtęciowe i sodowe, świecą dlate
go, że atomy ich zostają pobudzone eklotrycznie, a nie dlatego, że są one
gorące. Toteż ich barwa wynika z zu
pełnie innych praw. Ale ponieważ nie bieskie światło składa się z szybszych
drgań niż czerwone, jest rzeczą zupeł nie naturalną, że gorące ciało, którego
atomy szybko poruszają się, daje b a r
dziej niebieskie światło, niż umiarkowa
nie cieple'ciało, którego atomy porusza
ją się stosunkowo wolniej.
NAJGORĘTSZE CIAŁA
Humason i Zwicky szukali więc w i6tocie rzeczy najgorętszych ciał w
dwóch różnych obszarach wszechświa ta. Jest to z naukowego punktu widze
nia słuszne, albowiem w krańcowych wa
runkach materia nabiera nowych właści
wości (ilość przechodzi w jakość). Na
przykład niektóre metale w- bardzo ni skich temperaturach stają się „doskona
lymi przewodnikami“ , niema! bez opo
ru, tak że prąd elektryczny indukowany
w pierścieniu ołowianym, zanurzonym w
ciekłym helu, będzie obiegać całymi go
dzinami.
Sfotografowano widma tych gwiazd,
co umożliwiło obliczenie ich temperatu ry według metody wynalezionej przez in
dyjskiego astronoma Saha i opracowa nej w szczegółach przez Milne‘a i Fo
wlera w Anglii. W szeregu wypadków
już przed tym znane były tzw. „własne
ruchy“ tych gwiazd, to znaczy szybkość,
z jaką zmieniają się ich kierunki w prze
6tirzeni. Umożliwiło to wykrycie tych
spośród nich, które znajdują się bli
sko słońca (oczywiście „blisko“ w poję
ciu astronomicznym), albowiem bliskie
gwiazdy, nawet jeśli nie poruszają się
zbyt szybko, zmieniają już w przeciągu
jakichś 10 lat w sposób dostrzegalny
swoje
położenie.
Toteż
większość
gwi&zd,' które szybko zmieniają 6Woją
pozycję, jest dość bliska ziemi.
r MeM-ćside' 'gwiazdy w gwiazdozbiorze
Haydes poruszają się razem z konstela
cją Aidebarana i innymi jasnymi gwiaz
dami tej grupy. Wynika stądi, że są one
w rzeczywistości znacznie ciemniejsze,
niżby się wydawało. Okazuje się, że na
leżą one do kategorii tzw. „białych k a r
lów“ . które są niesłychanie gęste.
CIĘŻKIE GWIAZDY
Materia w nich jest tak ściśle s tło 
czona, że 1 cm sześć, ważyłby na zie
mi Około 60 kg. Materia ta jest zwią
zana przez własną grawitację, tak potęż
ną, że nawet światło z wielkim trudem
wydostaje się z takich gwiazd i 6taje się
czerwieńsze w toku tego procesu. Mimo
to jednak gwiazdy te zachowują barwę
niebieskawo - biaią. Choć żadna z nich
nie jest dość jasna, by można ją było
dostrzec bez teleskopu, są one tak p o 
spolite w pobliżu ziemi, że wedle wszel
kiego prawdopodobieństwa jest ich wię
cej, niż wszystkich innych gwiazd ra zem wziętych.

Postukiwania w okolicy Hyades, gdzie
gwiazd jest bardzo wiele, pozwolą usta
lić, czy jest tak rzeczywiście. Jeśli oka
że się, że tak, w takim razie reprezen
tują one późny etap ewolucji gwiazd
i może również j nasze słońce skurczy
się kiedyś w taką gwiazdę.
Poszukiwania w okolicy Hyades, gdzie
pobliżu bieguna Mlecznej
Drogi dały
zupełnie odmienny wynik. Jest tam kil
ka ka-rlów, a'e większość stanowią bar
dzo jasne i wielkie 'gwiazdy, niesłychanie
oddalone od nas. W kierunku Mlecznej
Drogi jest tyle pyłu pomiędzy gwiazda
mi, że można fotografować nawet bar
dzo jasne gwiazdy, tylko w wypadku, je
śld odległość ich od ziemi nie przekra
cza ki>ku tysięcy lat świetlnych.
Pod kątem prostym do Mlecznej Dro
gi można sięgnąć wzrokiem znacznie
głębiej wT przestrzeń. Niektóre z tych
wielkich niebieskich gwiazd
mieszczą
się zapewne daleko, w pustej niemal
przestrzeni pomiędzy naszą galaktyką a
jej sąsiadami, widzianymi w postaci- spi
ralnych mgławic. Toteż z chwilą bliż szego ich [»znania 'będziemy mogli do
kładniej ustalić skalę wymiarów wszech
świata, a zarazem dowiemy się pew nych szczegółów o zachowaniu się mate
rii w bardzo wysokiej temperaturze. Kie
dy mówię o bardzo, gorącej materii, to
nie mam na myśii tak wysokiej tempe

— Wczoraj wpadła do nas Bessie
powiedział Buddy.
— Yah?
— Powiedziała, że w idziała cię u Kuchty
Em y z jakim iś białym i.
— Tak, woziłem ich tam.
— M ówiła też, że macie się pobrać.
— Hm...
— Co to dziewczynom przychodzi do głowy?
Czy kiedy ktoś dostaje dobrą posadę, to zaraz
się chce żenić?
— Skąd ja wiem?
— Masz dobre miejsce. Możesz dostać lepszą
dziewuchę niż Bessie — powiedział Buddy.
Nic nie odpowiedział, choć zgadzał się z Buddym.
— Czekaj, powiem je j — krzyknęła Wera.
— Powiedz, a kark ci skręcę — odrzekł Bigger.
— Dajcie spokój z głupim gadaniem — zain
terweniowała matka.
— Yah — powiedział Buddy — spokałem,
wieczorem Jacka. Skarżył się, że mało nie za
mordowałeś biednego Gusa.
— Zrywam z tą bandą — powiedział dum
nie Bigger.
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Warszawie.

O RTO W y

Mistrzostwa Lekkoatletyczne

rokujq dobre horoskopy na przyszłość

Warszawskie imprezy sportowe

w Święto Odrodzenia

wę, że na Olimpiadę londyńską w
r. będziemy w stanie zaledwie wysłać to1
ka kobiet i może 2 — 3 mężczyzn.
Poważniej możemy myśleć dopiero 0
Olimpiadzie 1952 r. i dlatego ciesif
mnie, że mamy sporo młodych utaten'0
wanych zawodników. Dowodem teg°
był np. bieg na 5.000 m, gdzie do 4 k**
widzieliśmy biegnącą całą zwartą gr?‘
pę. Długodystansowcy nasi mają doi®
niewyzyskane możliwości przed soM'
. Podobnie jest z Bublem i Nowakiem,
! młodym; zawodnikami.
! Specjalnie muszę podkreślić wzoro^6
zachowanie się uczestników mistrzosW;
. Cieszy mnie również bardzo liczny ^
dzia! w mistrzostwach klubów roboto1'
ezych i związkowych, których wy*1**!
dają gwarancję, że umasowienie lekkie)
atletyki w kraju jest na dobrej drodzy
Obecnie czeka nas w sierpniu w W®
szawie piękna impreza: trójmecz \V’ars^
wa — Kraków — Poznań, a w osto*'
nich dniach sierpnia mecz lekkoatlety111'
ny Warszawa — Praga.
Sezon obecny na pewno prawdzie®
„ruszy“
„k.rólowę sportów“ , która W.
niosła tak poważne straty podczas woi'
ny i okupacji“ .
PR O FESO R 1 KURCZĘ,

$

SYNAMERYtU
PRZEKtAD

WSPÓLNOTA ASTRONOMÓW
Nie wiem, co wyjdzie z tych badań i
czy w ogóle coś wyjdzie. Wiem tylko,
że badanie materii słońca powiedziało
nam o istnieniu nowego rodzaju materii,
a mianowicie gazu — helu i nauczyło nas
wiele o zachowaniu się już dawniej zna
nych rodzajów materii. Prz«ie wseyst kim, na słońcu i innych gwiazdach bada
my materię w znacznie prostszym sta
nie, niż to zwykle bywa na ziemi, a mia
nowicie w postaci gazu składającego się
z pojedyńdfeyęh atomów, z których wie
te utraciło jeden lub więcej elektronów.
Ich zbadanie przyczyniło się ogromnie
do ugruntowania podstaw Chemii.

Nie od astronomów zależy
jednak,
czy 2dobyta w ten sposób wiedza zuży
la zostanie na dobre czy na złe. Szkoda,
że tak nie jest, ponieważ astronomowie
są o wiele sklonniejsi do współpracy
międzynarodowej niż np. chemicy. Oznaczanie gwiazd, a szczególnie obser wowanśe zaćmień, są to sprawy między
narodowe, planowane na wiele lat na
przód przez zainteresowanych badaczy.
k X II lekkoatletyczne męskie mistrzo
Pracownicy innych dziedzin mogliby się
wiele nauczyć na przykładzie tej między stwa Polski marny już za sobą. Wpraw
narodowe, planowane na wieie lat na dzie me przyniosły one żadnych nowych
rekordów polskich i pod względem wy
Istotnie, gdyby górnicy, pracownicy ników nie stały na specjalnie wysokim
transportu, rolnicy i inni
utrzymywali poziomie — jednak
refleksje „potnitak ścisłe stosunki międzynarodowe jak strzowskie“ są raczej optymistyczne.
astronomowie, ziemia nasza byłaby na Impreza była zorganizowana doskonale
pewno o wiele szczęśliwszą planetą.
i w giównej mierze byio to zasługą pre
zesa WOZL.A, dyr. Askanaza, który na
temat mistrzostw wypawiada się nastę
pująco:
„Z mistrzostw jestem b. zadowolony.
Cieszy mnie liczne obesłanie zawodów
przez młodych zawodników, co stanowi
dobrą prognozę i nadzieję na przyszłość.
Doskonale bowiem zdajemy sobie spraW dniu 22 lipca br. — w rocznicę po Zygmuniowskiej, koło pomnika Zwycię
wstania PKWN — Rada Związków Za stwa. Trasa przejazdu kolarzy: Targo
wodowych m. st. Warszawy organizuje wa, Zieleniecka, most Poniatowskiego, Q
i o w o w s p o i w 7)
dla ludzi pracy, zrzeszonych w związ Al. 3 Maja, Nowy Swiaf, Pi. 3 Krzyży,
kach zawodowych następujące imprezy Al. Stalina, Bagatela, Pi. Unii Lubel
SZEREG MIAST AMERYKAŃSKICH
sportowe:
skiej, Puławska, Rakowiecka i Al. Nie złożyło Związkowi Lekkoatletycznemu oBieg uliczny dla członków związków podległości. Start do biegu i bieg odbę fertę na przeprowadzenie ostatecznych
zawodowych, zrzeszonych i niezrzeszo- dzie. się na zamkniętej trasie w Al. Nie eliminacji lekkoatletycznych przed olim
nych w klubach sportowych. Bieg odbę podległości.
piadą. Związek przyjął ofertę Chicago,
dzie się na trasie: rondo Waszyngtona
Bieg kolarski na 50 km dla juniorów które zaofiarowało 60 tys. dolarów za
— most Poniatowskiego, ał. 3 Maja, No do lat 18. Start i trasa przejazdu hono przywilej oglądania eliminacji.
wy Świat, Krakowskie Przedmieście, pl. rowego ta sama, co seniorów.
ZNANY MARATONCZYu
FIŃSKI,
Zwycięstwa. Start do biegu nastąpi o
Dla zwycięzców przewidziane są licz M IK K HIETANEN wygrał w Filschbur
godzinie 10 na rondzie Waszyngtona.
gu bieg na 15 mil (ok. 24.150 km) przed
ne nagrody.
Olle
Bieg kolarski na 100 km dla zawód Zgłoszenia przyjmuje Referat Sporto swym rodakiem Vaiino Buinonem
ników licencjonowanych, członków związ wy Rady Związków Zawodowych, ul. Manninenem z Bostonu. Zwycięzca uzy
ków zawodowych.
Start honorowy o Nowy Zjazd 1, (5 piętro, pok. nr 510), skał czas 1:28:30,5 godz.
gcdz. U przy zbiegu ulic Targowej i do dnia 19 bm.
ZWYCIĘSTWO JOHNA KELLY POD
CZAS REGAT W HENLEY przyjęto w
Ameryce z wielkim entuzjazmem. Kelly
jest synem mistrza olimpijskiego w je
K O N K U i*
dynkach z olhnpad w Antwerpii i Pary
żu, Jako mistrza olimpijskiego, Anglicy
W ydział Powiatowy w Nidzicy ogłasza konkurs na stanowisko
nie dopuścili wówczas Kelly‘egodo regat
Dyrektora Szpitala Powiatowego w Nidzicy.
w Henley, gdyż był on murarzem, a w
Do stanowiska tego przywiązane jest uposażenie według gru
regatach mogli startować wówczas ty l
ko zawodnicy z cenzusem. Toteż Kelly
py V I z dodatkami funkcyjnymi i samorządowymi. Do konkursu
senior za cel życ'a postawił sobie zwy
mogą zgłaszać się kandydaci, którzy odpowiadają wymaganym
cięstwo syna w tych regatach i przygo
warunkom:
towywał go starannie od najmłodszych
a) obywatelstwo polskie
lat.
JOE LOUIS, który przyjechał do Chi
b) dyplom lekarski
cago, celem zobaczenia mistrzowskiej
c) prawo wykonywania praktyki w Państwie Polskim
walki między Zaie-Zalewskhn I Rocky
d) znajomość chirurgii
Grazkmo, przepowiada zwycięstwo Za
e) znajomość administracji szpitalnej
lewskiego w pierwszych 6 rundach.
17 BM. ODLECI SAMOLOTEM 9
Podanie wraz z udokumentowanymi odpisami świadectw i ży
MISTRZÓW
LEKKOATLETYCZNYCH
ciorysem należy nadesłać do dnia 10 sierpnia 1947 r. do W y
AMERYKI NA TOURNEE PO EURO
działu Powiatowego w Nidzicy, województwo olsztyńskie.
PIE. Zespół amerykański poza występa
Przewodniczący Wydziału Powiatowego
mi w Pradze, Atenach i Wiedniu zamie
rza również startować w pierwszych
*
w N i d z i c y
dniach sierpnia w Warszawie. W skład
wz. (J. Krajewski)
ekipy wchodzi m. in. fenomenalny plot
karz Harrison Dillard oraz skoczek
1657
Steele.
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natury, jaka powstaję w pierwszej m i
lionowej części sekundy po wybuchu
bomby atomowej, lub przy eksplozji
gwiazdy, a!e chodzi mi o najwyższe tem
peratury, w jakich materia istnieje
przez długie okresy czasu.

HZAA/

-— Ale Jack jest klasa.
— No to jeden Jack, ale reszta!
Wszyscy oni, Gus, Jack i G.H. odd alili się
tak od Biggera, jtekby ich lata nie w idział,
a wszystko dlatego, że przebywał przez k ilk a
godzin w domu Daltonów i zabił białą dziew
czynę. Rozejrzał się teraz po pokoju, jakby go
w idział po raz pierwszy. Na podłodze nie było
dywanu, w w ielu miejscach tyn k odstał na
ścianach i suficie. Stały tu dwa zniszczone że
lazne łóżka cztery krzesełka, stary kredens i ku
law y stół, na którym je d li. Było zupełnie ina
czej, niż u Daltonów. Tu spali wszyscy w jed
nym pokoju, tam m iał cały pokój dla siebie.
W powietrzu unosiła się kuchenna woń, której
nie czuć było w apartamentach Daltonów, nie
było też słychać stuku garnków. Każdy m iał
nie tylko własny pokój, ale i własny m ały świat,
N ienaw idził swego mieszkania i wszystkich,
którzy tu przebywali. Dlaczego tak właśnie m u
siała żyć jego rodzina? Czym zaw inili? Co ta
kiego zrobili? A może właśnie nic nie zrobili
nigdy złego ani dobrego i dlatego tak na nich
wypadło.
— Wera, nakryj do stołu — powiedziała ma
tka — śniadanie gotowe.

Profesor skarży
do kelnera:
—- Gdybym nie był profesorem &
logii, przysiągłbym, że to kurczę «*/'
gło się z ja jk a ugotowanego na tira
do...
—■

— Tak.
Bigger siadł przy stole w oczekiwaniu na je 
dzenie. Może tu zasiada po raz ostatni. Poczuł
to z całą ostrością i stał się cierpliwszy. Może
któregoś z tych dni będzie już ja d ł w więzieniu.
Siedział tu przecież między n im i a nie wiedzie
l i wcale, że niedawno ¡zamordował białą dziew
czynę, odciął je j głowę a ciało spalił. I stało
się, że strach przed własnym czynem po raz
pierwszy stał się wałem ochronnym, któ ry roz
graniczał jego przeżarte zgrozą życie od prze
rażającego świata. Zamordował, otwierając
przed sobą nowy św iat przeżyć. Należało to
wyłącznie do niego, n ik t nie mógł mu tego w y
drzeć. Teraz mógł siedzieć spokojnie, jeść i nie
myśleć o tym , co m yśli albo co czyni rodzina.
Spoglądał teraz na nich, jakby spoza wału.
Zbrodnia stała się kotwicą, która trzym ała go
na oceanie czasu, dawała pewność, której nie
mógł użyczyć rewolwer, ani nóż. Znalazł się
poza rodziną, unosił się jakby nad n im i,' nie
zdolni b y li domyśleć się, iż mógł popełnić coś
podobnego. A popełnił przecież coś, w co sam
w ierzył z trudem.
Zabił przypadkiem, ale ani razu pie uczuł
potrzeby powiedzenia sobie, że b y ł to istotnie
przypadek. B y ł czarny, b y ł sam w pokoju, gdzie
została zabita biała dziewczyna, a więc b y ł m or
dercą. Każdy by tak wnioskował bez względu
na fakty. W pewnym sensie wiedział też, że
ta śmierć nie była dziełem przypadku. Zabijał
już przecież w ielokrotnie, ale w tam tych w y
padkach ani ofiara ani okoliczności nie uze
w nętrzniały jego w o li mordu. Zbrodnia zdała mu
się nagle tak naturalna, jakby całą dotychcza
sowe życie do niej prowadziło. Przestał cze
kać ze drżeniem na wypadki, które się mogą
M urzynowi przydarzyć, już wiedział wszystko.
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O bjaw iło się potajemne znaczenie jego istni?'
nia, to właśnie znaczenie, którego n ik t dotąd nie
w idział, którego n ik t się dotąd nie d o m yśli
Nie, to nie b y ł przypadek, nigdy tego nie p f
wie. M yśl, że może nadejść dzień, kiedy będz*e
zmuszony w yjaw ić swoją zbrodnię przed c:ł'
iym światem, budziła w nim rodzaj przeraź®
nej dumy. Myśląc tak, czuł niejasno, że
wobec siebie spłaca dawno zaciągnięty dług;
A teraz, kiedy przełamał pierwsze lody, czy2
nie mógł iść dalej po tej samej drodze? Cóż W0'
gło go zatrzymać? Siedząc tak przy stole i czf
kając na śniadanie czuł, że dochodzi wres^c|e
do konkluzji, której dotąd unikał. Wszystko &
wyjaśniło, wiedział teraz, ja k ma żyć. Trzeb®
postępować tak ja k wszyscy, żyć ja k wszyS?^’
podług, swojej w oli, korzystając z ogólnej ni?'
uwagi. Nigdy się nie dowiedzą. Ze s p o k o j n i '
codziennej obecności m atki, siostry i brata czef'
pał nienazwaną, nieświadomą siłę, która P?'
zwala bezmyślnie żyć, pozwala trw ać w pokoi“
i nawykach, w oślepiającej nadziei. Czuł,
biorą oni życie w pewien specjalny sposób, \
potrzebny im jest pewien określony obraz świ®
ta, że pewien rodzaj bytowania przenosił5 /
inne, że nie widzą tego co temu obrazowi nie 0 *
powiada. Ńie w idzieli tego, co robią inni, j e^
śli czyny innych nie ka rm iły ich własnych P0'
żądań. Wszystko to pojął w form ie prostej®
i silnego uczucia. Gdyby mógł żyć tak bezmy'
ślnie ja k jego bracia, m iałby zawsze wszystk®
co chce i nie oglądałby się na nikogo. Kto by
pomyślał, że on, czarny, nieśm iały m u rz y n i
chłopak, zamordował i spalił bogatą, białą dz|e'
wczynę, a teraz siedzi spokojnie i czeka na śni®'
danie? Przepełniała go pycha.
(C. 'd.
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