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Rekordowa produkcja hutnicza
w październiku
Hutnictwo polskie odnosi sukces za sukcesem. Po przekroczeniu
rozmiarów przedwojennej produkcji we wszystkich podstawowych gru
Pach wytwórczych hutnictwo osiągnęło w październiku nowe suk
cesy.
Produkcja hutnictwa żelaznego w ub. miesiącu wynosiła: koksu 82,5
iys. ton, (tj. 108 proc. planu), surówki 81,6 tys. ton (106 proc.), stali suro
wej 145,5 tys. ton, (108 proc.) i wyrobów walcowanych 102,8 tys. ton
(112 proc.). Hutnictwo nasze po raz pierwszy przekroczyło 100 tys.
ton wyrobów walcowanych miesięcznie.
W stosunku do przeciętnej miesięcznej 1938 r. stanowi to: w koksie
178 proc, w surówce 111 proc., w stali surowej 121 proc. i w wyro
bach walcowanych 110 proc.

CŁOSMOZEZA
PISMO

POLSKIEJ

R oki

G D A Ń S K , G D Y N IA -

PARTII

P IĄ T E K , 21 L IS T O P A D j

O TN I C

1947 R.

N r 156

W łasąapm cą i ofiarą
PRZEMYT LUDZI DO SZWECJI zbudujemy
poffjffgospodarczą kraju
przy udziale przedstawicieli obcego państwa Przemówienie

Jak się dowiaduje Polska Agencja
Prasowa PAP, niektóre szwedzkie
osoby oficjalne w Polsce, niektórzy obywatele szwedzcy oraz niektóre
szwedzkie jednostki pływające za
mieszane są w organizowanie przemy
tu do Szwecji osób, nielegalnie opu
szczających Polskę.
Wiadze polskie zatrzymały i prze
słuchały k ilk u obywateli szwedzkich,
przy czym zeznania jednego z obywa
teli szwedzkich oraz materiały, znaj
dujące się w posiadaniu władz, dowo
dzą, iż akcja przemytu uprawiana by
ła od szeregu miesięcy.
W dniu 5 listopada br. wyruszył z
Gdyni do Szwecji szwedzki prom —
„Draining Victoria“, zabierając niele
galnie na pokład 2 osoby, które tą
drogą uciekły z Polski. O ucieczce tej
wiedzieli i współpracowali przy jej
kapitan i część zało
współzawodnictwa pracy zorganizowaniu
gi wspomnianego promu. Ucieczka
Do zjednoczeń węglowych biorą zorganizowana została przez Karola
cych udział w akcji współzawodni Nillseraa, Szweda, pracownika firm y
ctwa pracy przystąpiło w ostatnim „Baltoria" w Gdańsku, Pola Erika
czasie Rybnickie Zjednoczenie Prze Johnsona — stewarda promu i mary
narza — Arwina Larsona. Fakty te
mysłu Węglowego.
W szeregu kopalń tego Zjednocze potwierdza w swych zeznaniach are
nia ja k „Rydułtowy“ , „Anna“ , „Igna sztowany Nillsen, któ ry przed przyby
cy“ , „Rymer“ „Chwałowice“ , „Janko ciem do Polski pracował w policji
Wice“ i „Dębieńsko“ , odbyły się na szwedzkiej. Dwoje nielegalnych pasa
rady wytwórcze z udziałem przodu żerów promu „Drotning Victoria“ —
jących górników, na których zapad || Stefan i Zofia Korbońscy, ukryci zo
ły uchwały podjęcia zespołowego stali na promie w schronie, od które
go klucze znajdowały się w posiadąWspółzawodnictwa.
niu kapitana- Zarówno zeznania..Szwe
da Nillsena, ja k i zebrane w tej spr*
wie materiały dowodzą, iż o trw ają
cym od szeregu miesięcy szmuglu lu-

Wynalazczość
robotnicza

W roku bieżącym Komisja Wyna
la z c a m i Robotniczej w przemyśle
Węglowym zanotowała silny wzrost
ppmysłóWi .uprawnień
produkcji i
łnetod pracy, zgłaszanych do taw.
«¿krzynkł pomysłów“ .
Wzrost tep ocenia się za okres od
•tycznia do października br. na 700
* - 800%, w porównaniu z tym sa
mym okresem roku ubiegłego. 72%
Ogłaszanych projektów i wynalazków
dotyczy dziedziny technicznej, 12%
*— bezpieczeństwa pracy i 16% —
Usprawnień organizacyjnych.
W dziedzinie wynalazczości robot
niczej przodują Zabrskie i Katowic
kie Zjednoczenia Przemysłu Węglo
wego.

Dalsze aresztowania
spiskowców słowackich
PRAGA, 20.11. (PAP). Władze bez
pieczeństwa w Słowacji aresztowały
jednego z głównych współwinnych
w w ykrytym ostatnio spisku w Sło
wacji, nazwiskiem Komanderi. D r Ko
manderi był sekretarzem Kempnego,
b. sekretarza
mokratycznej,
w spisku
nesza.
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CZASIE gdy Prezydent Bierut
wygłasza!
we
Wrocławiu
przemówienie radiowe, w którym
poruszył zagadnienia rozwoju na
szej kultury narodowej — na dru
gim krańcu Ziem Odzyskanych,
w Szczecinie obradował właśnie
X I Ogólnopolski Zjazd Dziennika
rzy. i aczkolwiek Prezydent wy
brał to właśnie zagadnienie ze
względu na obradujący w tym sa
mym czasie zjazd literatów we
Wrocławiu, jest jasne, że wska
zania zawarte w tym przemówie
niu odnosiły się w nie mniejszej
mierze do pracowników prasy, któ
rzy są współtwórcami tej kultury.
W przemówieniu swym uwy
puklił Prezydent rozdźwięk mię
dzy osiągnięciami gospodarczymi a
wciąż
jeszcze
niezaspokojonymi
Potrzebami
życia
umysłowego.
Wskazał, że zła spuścizna przesz
łości, to nie tylko pozostałości sta
rego systemu społecznego i rany
zadane naszej gospodarce przez
wojnę i okupację. Ta zła spuścizna
objawia się także w psychice ludz
klej, w zacofaniu i ciemnocie, od
których niestety nie zdołaliśmy
się jeszcze w pełni wyzwolić.
Dlatego, aby wyrównać wielką
krzywdę społeczną świata pracy,
nie wystarczy podnieść jego sto
pę życiową.
„Nie można tego osiągnąć —
mówił Prezydent — bez równo
czesnego
podniesienia
poziomu
oświaty, nauki i kultury mas lu
dowych, bez równoczesnego kształ
towania człowieka przodującego,
który potrafi opanować technicz
nie swoją pracę, który potrafi
Zrozumieć i docenić zadania i dro
gi naszego ogólnonarodowego rozwoju“.
To wielkie zadanie stoi nie tylko
Przed literatami, artystami — ale
takie przed pracownikami prasy.
Bo kto, jeśli nie prasa, jest obok
książki, teatru 1 radia — łączni
kiem miedzy twórcami kultury »
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szerokimi masami odbiorców. I kto
jeśli nie prasa ma największe moż
liwości upowszechnienia kultury
już choćby z tego względu, iż co
dziennie przemawia do miliono
wych zastępów czytelników.
Zjazd Dziennikarzy w Szczecinie
poświęcił przeważającą część swych
obrad sprawom zawodowym. Wiel
ka ilość tych spraw — spraw nie
raz b. pilnych, które wymagały
szybkiego załatwienia nie pozwoli
ła na pogłębienie innych tematów.
Tym niemniej wygłoszony na zjeździe referat tow. Sokorskiegc w
dużej części poświęcony był za
gadnieniu upowszechnienia Kultury
i roli jaką w realizacji tego
szczytnego zadania może odegrać
prasa. Tezy tow. Sokorskiego spot
kały się z ogólną aprobatą Zjazdu.
Świadczy to, że świat dziennikar
ski docenia wagę tego zagadnie
nia i pragnie ze wszystkich sił
współdziałać z pracownikami kul
tury w podnoszeniu poziomu kul
turalnego ludu polskiego.
W dziele tym wytyczną działa
nia także i dla prasy będą słowa
Prezydenta Bieruta:
„Obowiązkiem twórcy, kształtu
jącego duchową dziedzinę życia
narodu jest wczuć się w tętno
pracy mas ludowych i ich tęskno
tę i potrzeby, * ich wzruszeń i
przeżyć czerpać natchnienie twór
cze do własnego wysiłku, którego
celem głównym i podstawowym
winno być podniesienie i uszlachet
nienie poziomu życia tych mas“
Przebieg Zjazdu Dziennikarzy v>
Szczecinie świadczy, że demokra
tyczne dziennikarstwo polskie taV
właśnie pojmuje swą rolę. Brak:
jakie niewątpliwie są jeszcze w te
dziedzinie będą usunięte jeśli tyl
ko myśl zawarta w słowach Pre
zydenta będzie dla nas stałą wy
tyczną działania W upowszechnie
niu kultury i przyspieszeniu je?
rozwoju prasa polska ma wybit
ną rolę do spełnienia.

dzi z Polski wiedzieli oficjalni szwedz
cy przedstawiciele w Polsce.
Zeznania te i m ateriały obciążają p.
Torstena Johannesa Frederica Bergen
dahł, szwedzkiego konsula w Gdań
sku, jako zamieszanego, osobiście w
całą tę sprawę. Nielegalni uciekinie
rzy płacili za dotarcie do Szwecji zna
czne sumy w dolarach.

Nota Rządu Polskiego
W związku z wykryciem afery
szmuglowania ludzi z Polski do Szwe
cji, w dniu 17 hm wręczana została
szwedzkiemu posłowi w Warszawie
nota Rządu Polskiego do Rządu Szwe
cji. W nocie tej Rząd Polski domaga
się wycofania z Polski konsula p. Bergendahla i inform uje że kapitan i in
n i członkowie załogi promu „Drotning
Victoria“ nigdy nie będą m ieli prawa
wejścia do portów polskich. Nota do
maga się nakazania przez władze
szwedzkie wszystkim kapitanom i za
łogom jednostek szwedzkich, zawijają
cych do polskich portów — posłuszeń
stwa Wobec obowiązujących w Polsce
praw.
Nota domaga się ponadto poinformo
wania Rządu Polskiego o konsekwen
cjach, wyciągniętych w stosunku do
wyżej wymienionych osób.

Nillsen
. był przemytnikiem
SZTOKHOLM, 20,11 (PAP). — Pra
sa szwedzka zaatakowała władze pol
skie w związku z aresztowaniem w
Gdyni szwedzkiego maklera — Karla
Erika Nillsena oraz k ilk u innych oby
wateli szwedzkich.
Dziennik „N y Dag“ stwierdza, że

aresztowani Szwedzi pow rócili już do;
Sztokholmu i oświadczyli, że zostali
zatrzymani przez władze polskie, ale
po przesłuchaniu zostali natychmiast
zwolnieni.
„N y Dag“ podaje wywiad z pewnym
szwedzkim maszynistą okrętowym, któ
ry stwierdza, że Nillsen jest przemyt
nikiem i że zajmował się szmuglem
nielegalnych emigrantów, obcych wa
lu t oraz różnych towarów wartościo
wych, jak: biżuteria, dywany wschod
nie i dzieła sztuki. W czasie rew izji
w mieszkaniu Nillsena w Gdyni m ili
cja polska w ykryła 12 aparatów foto
graficznych „Leica“ , 16 cennych lo r
netek „Zeissa“ , 300 kg wyrobów ze
srebra oraz większą ilość dolarów.
W związku z aferą Nillsena kilka osób narodowości szwedzkiej zostało
zatrzymanych. Przy wszystkich tych
osobach znaleziono towary, przezna
czone na szmugiel.
Wśród podejrzanych osób, pragną
cych ulotnić się z Polski i korzystają
cych z usług Nillsena, znajdowali się,
oprócz Polaków,, również Niemcy. Je
den z „Polaków“- nie mówił ani słowa
po polsiku, natomiait"- władał doskona
le językiem niemieckim. B ył to SSowiec zaopatrzony w fałszywe doku
menty polskie i łotewskie.
„N y Dag“ stwierdza, że jest to ty l
ko drobny odcinek*1*djdałalności pew
nych cudzoziemców, rezydujących w
Gdyni i że sprawy' je są dobrze znane
wszystkim marynarzom szwedzkim,
przybywającym di) portów Potskl.
„Nic więc dziwnego — konkluduje
„N y Dag“ — że władzo polskie nie
mogą pozwolić na taką działalność. W
żadnym innym kraju, a także w Szwe
ćji, policja nie mojpłaby tolerować te
go rodzaju procederu. Szwedzi powin
ni wstydzić się za swych rodaków, wy
korzystujących sytuację dla uprawia
nia przestępczej dgMfliiności.“

tow. Sokorskiego na plenum KCZZ

Wczoraj rozpoczęły się w Warsza
wie 3-dniowe obrady rozszerzonego
plenum Kom isji' Centralnej Związ
ków Zawodowych. Wielką salę Domu
Kultury’ Robotnicze! zapełnili prze
wodniczący i sekretarze okręgowych
kom isji związków zawodowych, więk
szych powiatowych rad zw. zaw. i
rad zakładowych. W prezydium za
siedli m. in „: przewodniczący KCZZ
Witaszewski. sekretarz generalny KC
ZZ Kurylewicz, sekretarze KCZZ So
korski, Jędrzejowski i Gebert.
Obrady otworzył przewodniczący
KCZZ Kazimierz Witaszewski. stwier
dzając, że wielkiemu ruchowi pol
skiej klasy robotniczej, zorganizowa
nemu w KCZZ, nie może być obce
nic z tego co dzieje się w kraju i co
dzieje się na całym świecie.
Z kolei referat o położeniu gospo
darczym kraju i współzawodnictwie
w pracy — jako drodze do poprawy
bytu klasy robotniczej wygłosił sekre
tarz KCZZ tow. Sokorski.
Tow. Sokorski analizując obecną sy
tuację gospodarczą
podkreślił, że
1948 rok będzie nie tylko rokiem
wielkiego w ysiłku świata pracy, ale
musi się stać rokiem maksymalnego
wykorzystania naszych rezerw eko
nomicznych i ludzkich. Od urucho
mienia tych rezerw zależy realizacja
naszego planu gospodarczego.
Uruchomienie tych rezerw dopro
wadzi do pełnej stabilizacji gospodar
czej i do wyraźnej poprawy bytu ma
terialnego ludzi pracy.
Spadek kosztów utrzymania w okresie od czerwca do września br
świadczy, że bitwa ze spekulacją zo
stała przez nas w zasadzie wygrana,
a wzrost cen zahamowany. Wynikiem
tego jest widoczny wzrost realnej
wartości płac, mający nadal tenden
cję zwyżkową.
Mówca przechodzi z kolei do za
gadnienia w alki o wydajność pri

Dymisja rządu Ramadiera
Much strajkow y rozszerza się

Jest to zagadnienie kluczowe dla dal
szego wzrostu płac.
Z kolei mówca analizuje problem
zasadniczego czynnika podniesienia
wydajności — problem współzawodnl
ctwa pracy. Drogę do współzawodni
ctwa utorowała młodzież, która wy
sunęła pierwszych przodowników pra
cy. Współzawodnictwo pracy — to w
pierwszym rzędzie świadomy stosu
nek do pracy, to rozumna, oparta na
doświadczeniu, indywidualna inicja
tywa, wmontowana w pracę kolekty
wu — to racjonalne znżycie sił robot
nika i kolektywu.
Mówca podkreśla także potrzebę
otoczenia przez ruch zawodowy w y
datniejszą opieką i kontrolą społeczną
sektora spółdzielczego, a szczególnie
spółdzielczości zamkniętej. Konieczne
tu jest dalsze uaktywnienie pracy lu
stratorów społecznych i komitetów do
w alki z drożyzną.
Reasumując tow. Sokorski, wskazu
je dwa decydujące czynniki w alki o
gospodarczą odbudowę kraju:
1 wysiłek Państwa i jego aparatu,
1 tj. aparatu władzy ludowej,
0 wysiłek społeczeństwa — w pierw
fc szym rzędzie klasy robotniczej,
tj- je j przodowników i zwycięzców
współzawodnictwa pracy oraz organi
zacji politycznych klasy robotniczej,
związków zawodowych i rad zakła
dowych. Warunkiem zwycięstwa jest
twarda, spokojna, sumienna praca.
Nie zwycięża się słowami, lecz czy
nem.
Będzie to najlepsza odpowiedź,
którą damy zaborczemu imperializ
mowi amerykańskiemu i podnoszą
cym się butnie pod amerykańską
opieką Niemcom. Nie chcemy sprze
dać naszej wolności za miskę ame
rykańskiej soczewicy. Własną pracą
1 własną ofiarą zbudujemy potęgę
‘ pczą kraju — nasz dobro»ymbolem naszego patriotyz
mu, naszej świadomości klasowej
i naszej dumy narodowej jest dzi
siaj współzawodnictwo pracy.
Po referacie tow. Sokorskiego, roz
winęła się ożywiona dyskusja, w któ
rej zabrali głos przedstawiciele KC
ZZ, poszczególnych związków zawo
dowych oraz delegaci rad zakłado
wych.
----- o-----

Polski
Andersowcy na usługach reakcji francuskiej wPrzedstawiciel
Radzie UNESCO
P A R Y Ż , 20.11. (Obsł. w ł.). Premier Ramadier przybył do pałacu E li
zejskiego i złożył dymisję gabinetu na ręce prezydenta Republiki, V in 
cent Auriola. Dymisja została przyjęta. Prezydent A u rio l rozpoczął na
tychmiast rozmowy z przedstawicielami poszczególnych partii.
PARYŻ, 20.11. (Obsł. w!.). Prezy
obradował w Paryżu, poparł bez
dent A uriol przyjął wiceprzewodni
zastrzeżeń strajk górników w zagłę
czącego Zgromadzenia Narodowego i
biu północnym. Na nadzwyczajnym
przewodniczącego
komunistycznej
zebraniu- swego komitetu wykonaw
czego Związek Pracowników Pań
grupy parlamentarnej Jacques Duclos, któremu towarzyszy! Leon Mau-i
stwowych podkreślił niezadowole
vais, sekretarz p a rtii komunistycznej
nie panujące wśród pracowników
i członek Rady Republiki.
państwowych i zażądał. tymczaso
wej zaliczki 25-procęntowe j, po-i
Po rozmowach z przedstawicielami
cząwszy od 1 listopada. Dalsze de-'
p artii kdmuniistycznej prezydent Au
cyzje mają' być powzięte w dniu
rio l przyjął przewodniczącego MRP,
dzisiejszym.
Maurice Schumanna, któremu towa
rzyszył Lecourt, przewodniczący frak
Donoszą również, że robotnicy
c ji parlamentarnej MRP. Dalsze roz
budowlani w Paryżu rozpoczęli
mowy prowadzone będą przez prezy
strajk.
denta Auriola w dniu dzisiejszym.
W trakcie dyskusji nad interpe
PARYŻ, 20.11 (Obsł. wł.). Strajk
lacją, dotyczącą wypadków w Mar
w przemyśle metalowym rozszerzył
sylii, , ; deputowany komunistyczny
Się w dalszym ciągu. Strajk objął
Cristofol ujawnił, że po areszto
prawie wszystkie przedsiębiorstwa
waniu 5 uczestników manifestacji,
okręgu paryskiego.
• sędzia śledczy postanowił ich zwol
nić' ' wobec braku jakichkolwiek
W dniu wczorajszym ■'zbiera się
cech przestępstwa, ale prefekt te
narodowy komitet związku zawo
lefonicznie zażądał zatrzymania Ich
dowego metalowców, w celu pod
w areszcie.
jęcia akcji solidarnościowej. Jest
prawdopodobne, że strajk rozsze
Następnie Cristofol zaprotesto
rzy się na cały kraj. Komitet na
wał przeciwko sankcjom, powzię
rodowy związku górników, który
tym przeciwko prokuratorowi Ser-

PARYŻ, 20.11 (PAP). Na ostatnim
posiedzeniu Parlamentu
ujawnione
zostały fakty, dotycząca spiskowej
działalności agentów Andersa
we
Francji.
W chwili, gdy minister spraw we
wnętrznych Depreux oświadczył, że
Francja gotowa jest udzielić gościny
emigrantom politycznym, ale nie mo
że dopuścić do tego, by cudzoziemcy
b ra li udział w walkach, czyniąc alu
zję do emigrantów hiszpańskich w
związku z wypadkami w M arsylii —
na lewicy rozległy się okrzyki: „An
ders, Anders!“ .
Wyjaśniając znaczenie tych okrzy
następnie zaś udali się do stoczni gdań ków,
deputowany
komunistyczny
skiej, gdzie zapoznali się z jej osiągnię Marty
oświadczył, co następuje:
ciami, zwiedzając sta tki4remontowane „Przy ulicy Chevaleret pod nr 121
w dokach, wydział mechanicznej ob znajdują się koszary byłych żołnie
róbki części metalowych, montownię rzy Andersa, którzy noc w noc, Zu
kutrów i odlewnię żeliwną.
pełnie z tym się nie kryjąc, przewo
Z kolej goście udali się do portu żą skrzynie z bronią. Rozmowa tele
gdańskiego f na Westerplatte. W .go foniczna z komisariatem policji tej
dzinach późniejszych! zwiedzili katedrę dzielnicy Paryża wystarczyłaby panu
w Oliwie, port w Gdyni, świetlice o- m inistrow i dla uzyskania potwier
raz Domy M atki i Dziecka. Wśród u- dzenia tego’ faktu. Ale ludzie ci ko
rzystają z protekcji i cieszą się po
| ŁV-estników wycieczki znajdują się gór błażliwością, ponieważ są faszysta
| ni®y} nauczyciele szkół Polonii Fran- m i“ .
j cuskiej.
W odpowiedzi minister Depreux
j O godzinie 23.30 wycieczka Polaków przyznał, iż rzeczywiście miało m iajV Francji odjechała do WąrszaJUj,
Mce aaiuedbani^
*
'

Wycieczka Polaków z Francji
gościła na Wybrzeżu
Na Wybrzeżu bawiła w dniu 19 l i 
stopada wycieczka Polaków z Francji
w składzie 30 osób. Uczestnicy wyciecz
k i spędzili dwa miesiące w Szklarskiej
Porębie na kursie dla pracowników
świetlicowych, który zorganizował Cen
tralny Instytut Kultury.
Po zakończeniu kursu uczestnicy je
go odbywają -wycieczkę krajoznawczą.
Zwiedzili już Wałbrzych,- Katowice;
Sosnowiec .Kraków, Zakopane i Łódź.
Na dworcu gdańskim wycieczkę pow ita li przedstawiciele Związków Zawodowych, partyj politycznych, prasy
i radia. Goście zwiedzili stary Gdańsk
I jego ciekawsze zabytki historyczne

re oraz policjantom, którzy odmó
w ili strzelania do tłumu.
Oklaskiwany przez deputowanych
na lewicy, Cristofol konkluduje:
„Lud jest głodny. Żądania jego są
usprawiedliwione. W mieszkaniach
robotniczych panuje nędza, a wy
dziwicie się, że masy pracujące
powstają przeciwko losowi, który
im gotujecie? Strajki, prowadzone
przez klasę robotniczą są uspra
wiedliwione. My, komuniści, po
pieramy ze wszystkich naszych sił
akcję ludu pracującego naszego
kraju. Jesteśmy ich przedstawicie
lami, ich obrońcami. Ich walka o
życie, o niepodległość narodową i
ustrój republikański będzie uwień
czona zwycięstweln“ .
Po przemówieniu Cristofola m i
nister spraw wewnętrznych Depreux oświadczył, iż prokurator w y
stąpił z wnioskiem o uchylenie nie
tykalności poselskiej w ajpsunku do
Cristofola, powołując się na usta
wę z roku 1893.

MEKSYK, 20.11. (Obsł. wł.). Ple
narne zgromadzenie UNESCO wybra
ło yyczoraj 6 członków swej rady w y.
konawczej. Wybrani zostali przedsta
wiciele: W ielkiej Brytanii, Chin, Me
ksyku, Australii, Ekwadoru i Polski.
Z ramienia Polski w komitecie wy
konawczym zasiadać będzie prof.
Arnold.
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p Jw cĄ fźa ch
O

BELGRAD. — W Belgradzie od
była się konferencja przedstawi
cieli związków zawodowych Jugo
sławii, Bułgarii, Rumunii i Albanii.
Uchwalono, że ponowne konferencje
odbędą się w przyszłości co pewien
czas. Uchwały konferencji dotyczą
wzajemnej wymiany delegatów, ko
respondentów prasowych, prelegen
tów i dzienników związkowych.
G BARI. — Strajk robotników rol
nych rozszerza się w południo
wych Włoszech. Po wypadkach, ja
kie miały miejsce wczoraj w prowin
cji Bari, ocenia się obecnie ilość straj
kujących na 500 tysięcy. W prowin
cji Bari proklamowany został strajk
powszechny na znak solidarności ze
strajkującymi robotnikami rolnymi.
□ LONDYN. — Przed parlamentem
w Teheranie doszło do bójek po
między zwolennikami i przeciwnika
mi obecnego reżimu. Nie zanotowa
no żadnych ofiar. Dziennik opozycyj
ny „Dad‘‘ stwierdza, że premier Ghavam es Sultaneh nie dysponuje już
Większością w parlamencie i winien
podać się do dymisji.
□ LONDYN. W czwartek w opac
twie Westminster odbyła się uro
czystość zaślubin angielskiej następ
czyni tronu księżniczki Elżbiety z po
rucznikiem Filipem Mounthatten.
□ NOWY JORK. — Komisja bu
dżetowa ONZ przyjęła zdecydo
waną większością głosów rezolucję,
upoważniającą generalnego sekreta
rza do przyjmowania składek człon
kf.wskich w walucie Innej, niż do
lary Rezolucję uchwalono na wniocek Kanady.
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Przez zwiększenie wydainaści rolnictwa
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Norymberga
20 listopada 1945 r. rozpoczął się
w Norymberdze proces sądowy
przeciwko głównym faszystow
skim przestępcom wojennym.
Przed Międzynarodowym T ry 
bunałem Wojennym stanął sztab
k lik i hitlerowskiej, która będre na
służbie imperializmu niemieckie
go, dążącego do panowania naci
światem, uknuła spisek przeciw
¡udzkości. Dla uizeczywistnienia
swoich zbrodniczych celów, zato
piła ona Europę w morzu krwi,
pokryła cale kraje lasem szubie
nic, z ziemią zrównała miasta i
wsie. Potrzebne były hekatomby
ofiar, poniesionych przez narody
europejskie, bezprzykładny w ysi
łek i bohaterstwo A rm ii Radziec
kiej, by tych największych zbro
dniarzy, jakich zna historia, fa
szystowskich m inistrów i dyplo
matów, generałów i admirałów,
gubernatorów i oprawców, ^nazwi
ska których
powtarzane były
przez dziesiątki milionów ich nie
winnych ofiar z nienawiścią i
przekleństwem, umieścić na jedy
nym właściwym dla nich m iej
scu — na ławie oskarżonych.
Proces norymberski odkrył przed
Trybunałem i przed całym świa
tem ogrom zbrodni, popełnionych
przez faszysiów. Wyrok norym
berski przyjęty był przez najszer
sze masy ludowe wszystkich kra 
jów z zadowoleniem gdyż stano
w ił on częściową przynajmniej
karę za przestępstwa hitlerowskie,
popełnione przeciwko pokojowi,
przeciwko ludzkości.
Wojenne
trybunały, specjalne sądy karne
i sądy ludowe Związku Radziec
kiego, Polski, Jugosławii, Francji,
Bułgarii,
Norwegii
| innych
państw europejskich, wymierzyły
tysiącom faszystowskich przestęp
ców zasłużoną karę.
Wielu jednak zbrodniarzy hitle
rowskich 1 zdrajców własnego na
rodu chodzi jeszcze po święcie
bezkarnie, korzystając z opieki
międzynarodowych kół reakcyj
nych. Władze brytyjskie 1 amery
kańskie, ukryw ają w swoich stre
fach okupacyjnych cały szereg
wybitnych zbrodniarzy faszystow
skich, odpowiedzialnych za śmierć
setek tysięcy dzieci, kobiet 1 star
ców. Władze anglo-amerykańskie
często naruszająo zawarte umo
wy międzynarodowe i uroczyście
przyjęte zobowiążąnI4, iodniąiyjyą
ekstradycji przestępców wojen
nych tym krajom, w których po
pełnili oni swe straszne zbródnfół'
Różni świadomi i nieświadomi
obrońcy faszystowskich zbrodnia
rzy, występują z coraz śmielszy
mi żądaniami pobłażliwości I w y
baczenia.
Pobłażliwość ł przebaczenie dla
przestępców oznacza jednak brak
pietyzmu dla pamięci •."k niewintt
nych ofiar oraz zachowanie kadr
faszystowskich, będących realną
groźbą dla pokoju.
Polska, którą hitlerowcy prze
kształcili w jeden ogromny obóz
koncentracyjny, której miliony
ludności
wymordowano,
żąda
wraz z innym i demokratycznymi
narodami, surowego
ukarania
większych i mniejszych zbrodnia
rzy hitlerowskich.
Surowa i sprawiedliwa kara za
popełnione bestialstwa będzie nie
tylko nauką na przyszłość, ale I l i 
kwidacją jednych z najniebez
pieczniejszych czynników, zawsze
gotowych służyć każdej nowej
awanturze wojennej.

przeciwko prowokacjom

do dobrobytu i sum owy ilorczulpości
Dalsze obrady plenum Żarz. Głównego Zw. Sam. Chłopskiej
W drugim dniu obrad Zarządu Gi.
ZSCh. uczestniczyli: min. przemysłu
i handlu, tow. H ilary Minc, min. leś
nictwa, ob. Fodedwcrny, wicem, ro l
nictwa tow. St. Tkaczow oraz działa
cze i pracownicy terenowi Związku
Samopomocy Chłopskiej,
Punktem kulminacyjnym obrad by
ło przemówienie m inistra Minca, prze
rywane i zakończone hucznymi okla
skami.
Przemówienie, które podamy w caiosci jutro, dotyczyło najważniejszych
i najżywotniejszych zagadnień. s-.viązanyeh z podniesieniem wydajności

rolnictwa, obniżeniem kosztów produk
cji.
Po przemówieniu ministra Minca
przedstawiciel Zarządu Głównego, ob.
Senycia omówił problemy rolniczych
zrzeszeń branżowych.
Najlepszym instrumentem, synchro
nizującym gospodarkę indywidualnych
gospodarstw chłopskich z gospodarką
państwową, mogą być zrzeszenia bran
żowe producentów rolnych — stwierdza referent. Zrzeszania branżowe obok spółdzielczości stanowić będą
<więź, łączącą unarodowiony przemysł

Więcej dsleba w grudniu
na kartki ifmuśmm
Ustalony na m-c grudzień plan
zaopatrzenia kartkowego przewiduje
wypełnienie
przewidzianych
norm
Chleba dla posiadaczy ka rt żywnościo
wyeh wszystkich kategorii w 100
proc. Na k a rły rodzinne zostanie wy
dane 6 kg chleba, zamiast stosowa
nej ostatnio racji 4 kg, co należy
zawdzięczać nadchodzącym w prze
widzianych umową terminach
do
stawom zboża radzieckiego oraz za
dowalającym
wpływom z podatku
gruntowego pobieranego
częściowo
w zbożu.
Również w 100 proc. będą wypeł
nione normy m ąki pszennej, przy
sługujące posiadaczom ka rt zaopa
trzenia wszystkich kategorii.
Niezależnie od tego na karty dzie
cinne. bez względu na ich rodzaj,
—o Oo—

zwalnia Rumunię

od zapłaty długu
BUKARESZT, 20.11 (PAP). — Jak
zakomunikowano oficjalnie, Związek
Radziecki zrezygnował z uregulowa nia poważnych sum, należnych mu
przez Rumunię. Na skutek opóźnień
w dostawach miesięcznych przewi
dzianych traktatem pokojowym, Rufm unia winna była zapłacić ZSRR —
zgodnie z warunkami traktatu — 600
tysięcy dolarów i półtora m iliarda
lei grzywny ,
N ą , interwencję rumuńskiego m i
nistra przemysłu i handlu Deja, Zwfą
zek Radziecki zrezygnował z należnej
mu sumy, dając tym samym dowód
swojego przyjaznego stanowiska wo
bec dzisiejszej Rumunii.

zostanie wydana po 2 kg mąki pszen
nej.
Posiadane zapasy kaszy jęczmien
nej pozwolą jedynie na zaspokojenie
norm kartkowych pracowników oraz
ich rodzin, zaopatrywanych przez
Zjednoczone lub Rejonowe Centrale
Aprowizacyjne oraz nauczycielstwa
i pocztowców.

admin strację

tematem obrad Komisji Sejmowej

skini.

• Do zadań zrzeszeń będzie należało
dopilnowanie terminowego i planowe
go zaopatrzenia chłopa w potrzebne
mu narzędzia, nawozy, nasiona itp.;
wyjednywanie potrzebnych, a gospo
darczo uzasadnionych środków finan
sowych; prowadzenie fachowego in
struktażu celem podniesienia wydajno
ści tak w dziedzinie produkcji roślin
nej, jak i zwierzęcej; ustalanie z czyn
nikami miarodajnymi takich cen na
produkcję rolniczą, które by gwaran
towały rolnikow i zwrot wartości na
kładów oraz zapewniły zysk, dający
możliwość inwestowania w gospodar
stwie i podnoszenia jego kultury. Do
zadań zrzeszeń należeć będzie także
organizacja zbytu produktów pracy
rolnika.
Jest rzeczą konieczną — stwierdza
referent — powołanie organu koordy
nującego i łączącego pracę tych zrze
szeń.
Omawiając przebieg prac organiza
cyjnych oraz zadania organizacyjne,
prelegent z naciskiem podkreślił obec
ny pozytywny stosunek Ministerstwa
Rolnictwa do zadań, stojących przed
Samopomocą Chłopską.

nad górnictwem Zagłębia

ESSEN, 20 11 (Obsł. wł.). Adm ini
stracja nad kopalniami węglowymi
połączonej
strefy anglo-amerykańskiej została dzisiaj formalnie prze
kazana Niemcom podczas uroczysto
ści, odbytej w pałacu Kruppa.
Odczytana została depesza od Bevina, wyrażająca podziw z powodu
osiągnięcia obecnego „zadawalające
go poziomu“ wydobycia węgla,

Rnhry

Niemiecka dyrekcja odpowiedzial
na jest za wydobycie i rozdział wę
gla, zarządzenia kopalniane 1 za tro
skę o byt górnika. Grupa kontrolna
anglo-amerykańska
posiada prawo
veta przeciwko decyzjom dyrekcji.
Ona będzie też ustalała ceny we
wnętrzne i eksportowe węgla i w y
znaczała kontyngenty na eksport.

Z

Świat pracy USA

śtwo. Po umyciu twa
rzy zawsze wetrzeć
uochę matowego kienu ,,Anidn'* celem uupełni ?nia brakujących
iej składników. Cera
będzie zawsze miąk.
<a, świetad dałikatna.

kraińskiej w okresie władzy radziec
kiej. L ist konstatuje pomyślną lik w i
dację zniszczeń wojennych, donosi o
odbudowie wielkich zakładów metaiur
gicznych
okręgu
dnieprzańskiego,
Charkowa i Kijow a kopalń węgla Za.
głębia Donieckiego oraz o rekonstruk
c ji rolnictwa. W roku bieżącym zano
towano wyjątkowo dobre zbiory i zdo
łano powiększyć powierzchnię zasiewu
do 73% stanu przedwojennego.
Ludność Ukrainy wyraża głęboką
wdzięczność narodom Związku Ra
dzieckiego za pomoc w wyzwoleniu o j
czyzny i w odbudowie kraju. Ponad
70 fabryk leningradzkich brało udział
w zaopatrzeniu Zagłębia Donieckiego
w niezbędne urządzenie techniczne.
M ateriały budowlane i urządzenia fa
bryczne zwożono z różnych zakątków
ZSRR. •

wych National Association of Manu
factures oraz Izby Handlowej USA.
Rzecznicy republikańscy zarzucają
Trumanowi manewr przedwyborczy i
zapowiadają podjęcie stanowczej ak
cji przeciwko jego planowi.
Również wśród demokratów zaryso
wuje się poważna opozycja przeciw
ko programowi Trumana. Senatorzy
Connaly, Thomas i inni wpływowi
członkowie p artii demokratycznej nie
ukrywają na konferencjach praso
wych i zgromadzeniach swego nieza
dowolenia z programu Trumana.
NOWY JORK, 20.11 (PAP). A nty
inflacyjny program Trumana, przed
stawiony na nadzwyczajnej sesji Kon
gresu, spotkał się z powszechną k ry 
tyką zarówno w kołach politycznych
— republikańskich, a częściowo i de
mokratycznych — jak i w prasie, oraz wśród finansjery amerykańskiej
Dwie potężne organizacje ' finanso
we „Narodowy Związek Przemysłów
ców“ i Amerykańska Izba Handlowa,
wypowiedziały się przeciwko 10-punk
towemu planowi Trumana. Senator
Connaly oświadczył, że program kon
kontroli gospodarczej będzie wyma
gał bardzo długiej i szczegółowej de
baty w Kongresie.
Wielu kongresmanów przypomnia
ło wypowiedź prezydenta sprzed mie
siąca, że wszelka kontrola cen jest
niedopuszczalna.
Dziennik finansjery nowojorskiej
„W all Street Journal“ zaatakował
prezydenta Trumana, twierdząc, że je
go plan w alki z inflacją jest bezsen
sowny. Plan bowiem wychodzi z za
łożenia, że Inflacja utrudnia akcję po
mocy zagranicy, podczas gdy w is to 
cie pomoc ta jest powodem inflacji.
Dziennik dopatruje się w złożonym
przez prezydenta projekcie począt
ków totalizmu.
Organ giełdy nowojorskiej „New
York Herald Tribune“ widzi jako je
dyny sposobó' w alki z inflacją zmniej
szenie eksportu amerykańskiego i
ograniczenie pomocy zagranicy do
rozsądnych rozmiarów.

Podstawowym zagadnieniem jest
zagadnienie osiedleńcze równoległe
do zagadnienia zagospodarowania.
W ielkim krokiem w kierunku sta
bilizacji stosunków — m ówił refe
rent — jest weryfikacja 1.067.000 au
57 fabryk rozmaitych miast Związ
tochtonów.
Liczba ludności polskiej na terenie ku Radzieckiego uczestniczyło w odbu
Ziem Odzyskanych w 1947 r. wzro dowie wielkich zakładów metalurgicz
sła o około 700 tysięcy. T'ystępuje nych „Zaporożstal“ .
już teraz zjawisko względnego w y
czerpania chłonności osiedleńczej.
W trzecią bolesną rocznicę śmierci
W ramach akcji siewnej 1948 r.
obsianych będzie 3.800.000 ha. Na wy
datki administracyjne, związane z
♦
pseudo „Długi Janek"
tą akcją przewiduje się 400 m ilio
Byłego pracownika M. Z. K. Wola, żołnierza
podziemnej
nów zł.
_.
bojownika o wolność i demokrację.
- O'oznaczonego Krzyżem Walecznych — zamordowanego przez zbirów
Po wysłuchaniu referatu, członko
nitlerowsKlch dnia 20.11.45 r. w obozie koncentracyjnym we Flossenburgu.
wie Kom isji zadawali pytania na któ
Cześć jego świetlanej pamięci!
re udzielił odpowiedzi przedstawiciel
ŻONA
MZO minister Wolski.
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Współzawodnictwo
pracy
o d p o w ie d z ią

na ofensywę imperialistów

przeciwko programowi Trunienta
NOWY JORK, 20.11 (PAP). — Opo
zyćja przeciwko programowi Trumana rośnie z dńia na dzień.
Po oświadczeniu Tafta i Martina,
którzy wypowiedzieli się przeciwko,
projektom Trumana w sprawie koń tro ll amerykańskiego życia gospodar
czego, zabrali głos przedstawiciele
dwóch niezwykle wpływowych organizacyj finansowych i przemysło-

policji i faszystów

RZYM, 20.11 (PAP).
Bari wysłano znaczne posiłki policji i oddziały piechoty do
miejscowości Corato, gdzie doszło do poważnych zaburzeń. Z»J"
ścia zostały spowodowane prowokacjami policji, która usiłował»
przerwać blokadę dróg, wiodących do miasta, na których rozmieścili się strajkujący oko liczni ehłopi. Wiadomości, napływ»'
Jące z Corato, są niedokładne na skutek przerwania lin ii telefonie*’
nych przez demonstrantów.
RZYM, 20.11 (PAP). Jak donosi
W mieście Taranto zanotowano nie
mniej poważne zajścia, wywołane za dziennik „ L ‘Unita“ w lokalu partii k°
kazem prefektury organizowania ja munistycznei w Caglari na Sardynki
kichkolwiek zebrań o charakterze po wybuchła ubiegłej nocy bomba. Bo«1
litycznym.
ba wyrządziła szkody materialne, m®
Donoszą ó krwawych starciach po pociągając za sobą ofiar w ludziachmiędzy strajkującym i
robotnikami W zagłębiu węglowym na Sardyno
rolnym i a policją w rejonie Wenecji. odbyły się olbrzymie demonstracje
— Również i tam policja próbowała na znak protestu, przeciwko zbrodni'
przerwać blokadę dróg.
czym zamachom.
RZYM, 20.11 (PAP). Protestacyjne
demonstracje przeciwko neofaszystów
skim prowokacjom zataczają coraz
szersze kręgi i przybierają coraz
większe rozmiary. W miastach: We
necja, Padwa, Manfredonia i A g rigento zdemolowano lokale partyj an pomaga strajkującym
tydemokratycznych.
W Mediolanie i Perugii aresztowa
górnikom c h ilijs k m
no członków włoskiego Ruchu Socjal
nego, organizacji znanej z licznych
NOWY JORK (Telepress), 20.11.
faszystowskich wystąpień. Aresztowa
Nowojorskie
związki
zawodow®
n i przyznali się, że są sprawcami za (CIO) przesłały do strajkujących gór'
machów, dokonanych w ubiegłych ników w Chile czek na tysiąc dolarówdniach przeciwko partii komunistycz
Związki zawodowe przyrzekły P°'
nej.
słać więcej pieniędzy, aby dopomóc
chilijskiej klasie pracującej w odzy*
skaniu swobód obywatelskich.
Nowojorskie związki zawodowe prz®
d lk w + y
stały również na ręce chilijskiego am
basadora w Waszyngtonie protest
„przeciwko gwałtowi i terrorowi, sto
sowanemu w stosunku do robotników,
ec* woda, dobra my
Jło i matowy kram
pragnących poprawy swego bytu“ ,Anlda’* to dobrodziej,

Silna opozycja w Stanach Zjednoczonych

przedstawia Generalissimusowi Stalinowi
bilans swej pracy
MOSKWA, 20.11 (PAP). — W pra
sie radzieckiej zamieszczono list zbio
row y ludności Ukrainy, przesłany na
ręce Generalissimusa Stalina, z okazji
30 rocznicy Rewolucji Listopadowej.
List podpisany został przez 12 i pół
miliona osób.
W piśmie zestawiono bilans doko
nanych prac na terenie Republiki U-

z samodzielnym gospodarstwem chłop

Angiosasi przekazali Niemcom

12'fc miliona obywateli Uktainy

Budżet Min Ziem Odzyskanych
Komisja Skarbowo - Budżetowa
obradowała wczoraj pod przewodnie
twem posła Krygiera (PPS) nad pre
liminarzem budżetowym,
M inister
stwa Ziem Odzyskanych. Referował
poseł Górny (PPS). Zaznaczył on,
że podstawowym zadaniem Minister
stwa Ziem Odzyskanych było przy
gotowanie tych ziem do administra
cyjnego i gospodarczego scalenia' z
resztą organizmu państwowego. Za
danie to jest w pełni wykonywane.
Prelim inarz budżetowy wykazuje
po stronie dochodów kwotę 5.640 m il
po stronie wydatków 4.937.700.000 zł
Nadwyżka wynosi 702.300.000 zł.
Na dochód składają się wpływy
z
administracji,
w
wysokości
2.640.000.000 zł. oraz ze sprzedaży
mienia poniemieckiego — w wyso
kości 3 m iliardów zł.

Wielkie manifestacje we Włoszech

„New York Daily M irro r" zazna cza, że Truman żąda w imię wolnoś
ci zgody narody amerykańskiego na
ekonomiczną, dyktaturę. Dziennik w y
raża opinię, że mowa prezydenta ple
była uczciwa, albowiem nie powiedżia
ła Ameryce, iż urzeczywistnienie pla
nu Marshalla będzie powodem dal szego wzrostu cen. Pismo spodziewa
się, że Kongres będzie bronił naród
przed dyktatorskim i zapędami T r u 
mana.
Również „New York Daily News“
występuje z krytyką planu, tw ier
dząc, że nie odpowiada on obywate
lom amerykańskim.
Dzienniki, które zasadniczo udzie
lają aprobaty d la , antyinflacyjnego
planu prezydenta, jak „New York Ti
mes“ i „PM “ , nie ukrywają jednak
faktu, że najbliższa przyszłość Sta nów Zjednoczonych, a przede wszyst
kim opanowanie poważnej sytuacji
gospodarczej w kraju, zależy od Kon
gresu, który bierze na siebie olbrzy
mią odpowiedzialność.

MOSKWA, 20.11 (PAP). Cała pra
sa radziecka ogłasza odezwę robotni' ków
leningradzkich,
wzywająca
wszystkich robotników i inżynierów
przemysłu radzieckiego do wyścigu
pracy w odpowiedzi na wzmożoną ak
tywność
obozu imperialistyczneí>l,
oraz do wykonania planu pięcioletni®
go w ciągu 4 lat.

Konferencja
Światowej Federacji
Zwiqzków Zawodowych
PARYŻ, 20.11. (PAP). W środę na
stąpiło otwarcie konferencji Biura
Wykonawczego Światowej Federacji
Związków Zawodowych. Na otwarciu
byia obecna również delegacja radzie
cka, nie przybyli natomiast przedsta
wiciele USA, na skutek przedłużeni®
się ich podróży przez Atlantyk-

Lauszmann ustąpił
ze stanów ska ministra
PRAGA, 20 11. (PAP). Czechosłowa
cki minister przemysłu Lauszmann,
zrezygnował ze swego stanowiska i po
stanowił poświęcić się wyłącznie pra
cy partyjnej.

Dwie koncepcie na konferencji zastępców

ZSRR pragnie bezpieczeństwa Europy
USA dą£ą do odbudowy Niemiec
LONDYN, 20.11. (PAP), Prace
przygotowawcze zastępców m ini
strów spraw zagranicznych w zwią
zku z traktatem pokojowym dla Nie
mieć dobiegają końca. Z prac tych
i dyskusji okazało się, że od czasu
ostatniej konferencji moskiewskiej
cztery mocarstwa nie zmieniły za
sadniczo swego stanowiska wobec
Niemiec i kwestii zawarcia z nim i
traktatu pokojowego.
W podejściu do zagadnienia nie
mieckiego w yłoniły się dwie różne
koncepcje.
Podczas gdy Związek Radziecki
wychodzi % założenia, że bezpie
czeństwo Europy ł świata wo
bec nowej agresji faszystowskiej
jest ważniejsze od wszystkich in
nych dezyderatów, o tyle usiło

wania amerykańskie zmierzają
do odbudowy gospodarczej Nie
miec pod hasłem, iż Nowe N ie»
cy powinny być centrum prze
mysłowym dla całej Europy.
Delegacja radzieoka nie chcąc si?
wiązać żadnymi regułami procedu
ralnym i i formalnymi, dopóki nie z®
staną rozstrzygnięte kwestie natu
ry zasadniczej, wyraziła zgodę na
wyszczególnienie jedynie pewnych
zagadnień, k tó re ,.je j zdaniem, P°‘
powinny być poruszone na przys2'
łej konferencji.
Zagadnienia te są następujące:
1) sprawy gospodarcze Niemiec,
2) sprawy polityczne,
3) traktat pokojowy z Austrią,
4) procedura przygotowania trak
tatu pokojowego z Niemcami.

Do dalszego zacieśniania lednolitego frontu
wzywają działacze PPR j pps Lubelszczyzny

* 1> Wiktor Mnlczyński

śfp- Wiktor Mnlczyński

.liceprzewodniczący Zarządu Głównego Związku Inwalidów Wojennych
il. P. Poseł na Sejm Ustawodawczy R. p., b. Dyrektor Kontroli Magistra
li m. st. Warszawy, odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Polonia Restituta V kl., pośmiertnie IV kl. 1 Innymi.
Wybitnie zasłużony dla Organizacji Inwalidów Wojennych, opatrzony
iw. Sakramentami, po długich i ciężkich cierpienia zmarł dnia 18.11.1947 r.
orzeżywszy lat 50.
Nabożeństwo żałobne odbędzie się w kościele św. Aleksandra (pl. Trzech
Krzyży) w piątek, dn 21 bm. o godz. 10 rano, po którym nastąpi wyprowadzenie zwłok na cmentarz Bródzieńskl do grobu rodzinnego
o czym zawiadamia
ZARZĄD GŁÓWNY

»jceprzewodniczący Zarząd! Głównego Związku Inwalidów Wojem,
i. P. Poseł na Sejm Ustawodawczy R. p „ b. Dyrektor Kontroli Magist.
o m. st. Warszawy, odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Polonia Re>
tuta V kl., pośmiertnie IV kl. i innymi.
z®shi żony dla Organizacji Inwalidów Wojennych, opatrzni
,v. Sakramentami, po długich i ciężkich cierpienia zraart dnia 18,11.1947
zeżywsęy lat 50.
Nabożeństwo żałobne idbędzle s-ę w kościele św, Aleksandra (pl. Trze.rzyzy) w piątek, dn. 21 bm. o godz. 10 rano, po którym nastąpi wypić
rdzenie zwłok na cmentarz Bródzieński do grobu rodzinneg™ Kolegęm traCimy wypróbowanego pracownika i wybitnie wartościo
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PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO
ZW IĄ ZK U INW ALIDÓ W WOJENNYCH R.

Na odbytej w tych dniach wspólnej nieczność mobilizacji wszystkich
konferencji działaczy wojewódzkich postępu i stwierdza, te:
PPR i PPS poświęconej deklaracji 9
„W ramach tworzenia wspób
p artii i uchwałom CKW PPS o sytua
frontu klasy robotniczej
ca
c ji międzynarodowej przyjęta została
świata, jednolity front klasy ro
rezolucja, stwierdzająca, że w planie
niczej w Polsce służący jako v
ekspansywnym imperializmu anglo
dia socjalistów Zachodu, musi
saskiego leży odbudowa imperiali
nie tylko utrzymany lecz pogłe
stycznych Niemiec.
ny praktyką codziennego życia.
»Stanowisko niektórych przy wód
Wobec prób naruszenia pokoj
ców
i
prawicy
socjalistycznej I suwerenności przez imperializm
(Włoch, Francji, A n g lii itp.) stw ieri
losaski musimy wzmóc naszą (
dza rezolucja porozumiewającej sic 1 'ość wobec wroga wewnętrzneg
i ulegającej polityce imperializmu i
zentury imperializmu ameryk
amerykańskiego, jest sprzeczne z in
(kiego: hfIKOŁAJOZYKOW SKI
teresami narodów i sprzyja agre
NIEDOBITKÓW,
ELEMENTi
sji“ .
WRN-OWSKICH I ROZPOLI1
Rezolucja wskazuje dalej na ko
KOWANEJ CZĘŚCI KLERU,
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Dwie moralności
Przepaśt dzieli zora w *
Otrząsnąwszy proch ziemi pol
skiej ze swych nóg, p. Stanisaw M i
kołajczyk

powrócił

do

gościnnego

dlań Londynu, gdzie pod nadzorem
bezpośrednich rozkazodawców bę
dzie „pracował" dalej w interesie

kalibru, od zdradzieckich sztychów
ludzi bez czci i wiary, gotowych
sprzedać Polskę i własną duszę za
garść dolarowych srebrników!...
Na zjeździe włókniarzy — wielowarsztatowców w Łodzi, mówiła

obcej i rodzimej reakcji. Po niefor tow. Kruszyńska, tkaczka na sze
tunnym polskim „fiihrerze" pozosta ściu krosnach. „Chętnie dajemy dziś
ła w kraju brudna i gęsta bryja z siebie większy wysiłek, bo wie
Wszelkiego paskudztwa, w której my, że kładziemy w ten sposób gra
szpiegostwo, zdrada i kradzione do nitowe fundamenty pod nową Pol
lary zajmują nie ostatnie miejsce. skę. Zbudujemy ją własnymi siłami,
Mniejsza z tym, przewietrzy się, ber funtów angielskich i dolarów
Wywietrzy, zdezynfekuje i atmo amerykańskich“ ... Nie inaczej brzmią
sfera polityczna stanie się czystsza ły głosy innych mówców. Posłu
chajmy jeszcze słów starego tkacza
niż poprzednio.
P. M ikołajczyk i jego najwierniej jednej z fabryk tomaszowskich —
si nie mogli przecież skoczyć powy ob. Kabały, bezpartyjnego:
„Czy nas trzeba jeszcze agito
żej siebie. Ich moralność nie mogła
wać, byśmy pracowali dla Polski.
być inna, ani lepsza, niż moralność
Podczas
niewoli
przysięgaliśmy
tych, którym się z oddaniem i uleg
le wysługiwali. Jaki pan, taki kram.
Z

budowniczych Nowel Polski

m

sobie, że gdy przeżyjemy, to w
wolnej Polsce pracować będzie
my ofiarnie. Ja przysięgi dotrzy
muję. Rodzinę wymordowali mi
okupanci, sam zostałem, jak słup
na p iu. Żyję dla Polski, ducha nie
straciłem. Wyścig pracy — to nasz
święty obowiązek. Nasza demo
kratyczna Ojczyzna musi być sil
na. Musimy być surowi dla siebie
i naszych bliskich. Ja ganię sie
bie i innych. Ja i dzisiaj czuję
„żandarma“ z tyłu — to jest ze
gar fabryczny na ścianie, zegar
mnie nagli do pracy. Zawińmy rę
kawy, by odbudować zniszczony
kraj“ .
T aki jest język, taka mentalność,
taka moralność tych, którzy „chcą
żyć dla Polski", którzy chcą, aby
ta Polska Odrodzona była silna. Ja
kiż dystans niezmierny dzieli tkaczy łódzkich, śląskich, tomaszow-

fałszem, podstępem i nikczemno»

ścią,

którymi 'żyje

świat

styczny,

nie

zgodzą

prawdy,

patriotyzmu

kapitali

się
i

walory
uczciwej

D o b ra ra d a p om og ła

służby dla swego narodu.

T ych

w alorów

musimy

szukać

gdzie indziej, w innej sferze, w in
nym kręgu ludzkiego działania i
myślenia. A znalazłszy je, ujrzymy
kontrast przepaścisty pomiędzy .,mo
ralnością“ służalców gnijącego reżi
mu a moralnością mas, budujących
w twardym w ysiłku nowy świat i
nowe życie.
„Istnieje obecnie tylko jedna kla
sa, która może nadać myśl i siłę
społeczną.

Klasą

riat"

pisał

-

Każdy

dzień

tą

jest

JEAN

potwierdza

proleta
JAURES.
słuszność

tego dumnego twierdzenia.
W łaśnie w okresie haniebnej »węd
rowki polskiegp kompana Nagy ch,
Petkov‘ów i Maniu, odbyły się w
Polsce

narady

przodowników

pra

cy — górników w Krakowie, włók
niarzy w Łodzi, Przebieg i atmosfe
ta tych niezwykłych zjazdów, prze

mówienia wygłaszane przez ich uczest
ników,

uchwalone

rezolucje

i

zo

bowiązania' na przyszłość, oto obraz
czysty, szlachetny i krzepiący, jak

że odmienny od bagna antypolskich
knowań

M ikołajczyków

DTpfÜl &

U IHJ*

„ Szanowny Ob. Redaktorze!
Stosując się do życzenia Waszego
z dnia 3 ub. m. informuję Was o
dalszym biegu mojej sprawy, raz
jeszcze opowiadając pokrótce moją
historię.
Pragnęłam się uczyć, lecz me mia
łam możliwości. Podzieliłam się z
Wami swymi kłopotami i dostałam
odpowiedź, aby udać się do ZW M
czy OM TTJR. Z rady tej skorzysta
łam natychmiast i z egzemplarzem J
gazety, (w której był mój list i W a j
sza odpowiedź) pobiegłam do ZWM. |
Przyjęto mnie tam bardzo życzliwie, j
Szczególnie zainteresowała się moją j
sprawą kol. Barbara Kluszczyńska!
z Zarządu Głównego.
,.L

różnego

szpiialu KBW . Od pierwszego listo
pada zajęłam to odpowiedzialne sta
nowisko. Muszę przy tym pochwalić
się, że do szkoły pracy społecznej
zapisałam się już w pierwszej poło
wie października i, jak dotychczas,
cieszę się opinią nienajgorszej uczeń
nicy.
A więc jednak zrealizowały się
moje marzenia. Doprawdy, wprost
wierzyć mi się nie chce! Stale mam
wrażenie, że ta cała historia z listem
do Was i następstwami tego, jest
cudnym snem, z którego obudzę się
lada moment.
Nie chcę dłużej pisać, bó cokol
wiek napiszę, będzie pustym bezdusz
nym frazesem, wobec wdzięczności,
jaką czuję dla Was za podanie mi
pomocnej dłoni w chwili, gdy utrą-

, .
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Niebezpieczna pomoc
Prasa
francuska opublikowała ■
niedawno „w arunki“ , od których »merykański Departament Stanu uzależnia udzielenie Francji pomocy
kredytowej. Wedle tych „warun
ków“ , sprecyzowanych w oświad
czeniu zastępcy gen. Marshalla
Roberta Lovetta, rozwój życia go
spodarczego Francji uległby poważ i
nym i daleko idącym ograniczę-1
niom. zarówno w dziedzinie przemy j
słu, jak i produkcji rolniczej. Otwo ;
rzyłyby się natomiast niezmiernie
szerokie możliwości dla importu
DROGICH
towarów amerykań
skich, nawet takich, które Francja
mogłaby produkować u siebie. Tak
np. Stany Zjednoczone żądają, aby
Francja zaniechała wyrobu materia
łów niezbędnych dla transportu ko
lejowego, w zamian za co Ameryka
dostarczyłaby swoich... samocho
dów.
Ale to nie wszystko. Wśród ,.warunków“ amerykańskich jest jeden,:
dotyczący już nie tylko dwustron- ^
nych stosunków pomiędzy Francją.
a USA. lecz związany jędnocześme
bardzo istotnie z zagadnieniem wy J
miany i... polityki międzynarodo- j
wej.
Oto według inform acji prasy fran
cusktej, podsekretarz Stanu Lovett
zażadał m. inn., by:
„Francja zaniechała
produkcji
artykułów przemysłwych, mających
znaczenie wymienne w stosunkach
handlowych "z ZSRR i państwami
demokracji ludowej Środkowej
Wschodniej Europy” .
Przyjęcie takiej Manznli przez
Francje orraczałcby praktycznie:
d sparaliżowanie
DOGODNEJ (
* dla Francji wymiany towaro-

skich od nikczemnej, reakcyjnej ha
łastry, która — z braku żeru w kra
ju ojczystym — bierze nogi za pas
i umyka tam, gdzie zapłacą dobrze.
Za co — nie potrzeba tłumaczyć.
Dwie moralności, dwie koncep
cje życia, dwa poglądy na świat.
Jakżeż różne!... Jak niebo i ziemia,
śnieg i smoła, dzień i noc!... Czy
trzeba dowpdzić, która z tych mo
ralności, i któ ry z tych poglądów
ma w sobie niezniszczalną idącą do
triumfu siłę, a któ ry skazany jest na
zagładę ostateczną. T o przecież jasne
i niewątpliwe.

Oto barbarzyństwa i artystów greckich, popieranych prze* reakcyjnych
obcych generałów

Super-nsc|d USA
„psmctfn” Grecji

Podczas, gdy przedstawiciele tru- j
Niejaki Dawson kieruje handlem
Z wielkości ducha, z pracy zgod stów amerykańskich i ich greccy | zagranicznym, będącym całkowicie
nych rąk powstaje przyszłość — lokaje rozwijają kłamliwą propa w rękach Amerykanów, posiada on
a czerw rozkładu stoczy podłość gandę wokół rzekomej groźby ze dyktatorskie prawa we wszystkich
strony sąsiednich państw słowiań zagadnieniach, dotyczących importu
i zaprzaństwo.
skich,
Grecja coraz bardziej podpo i eksportu Grecji. Przed wojną Gre
B. Dudziński
rządkowana zostaje w dziedzinie cja miała szerokie stosunki han
gospodarczej, politycznej i admini dlowe z krajami sąsiednimi, z Cze
stracyjnej
monopolom amerykań chosłowacją, ze Szwecją i z innymi
skim. W szystkie kluczowe stano krajami Europy. Dziś handel za
wiska w życiu politycznym, gospo graniczny Grecji zmonopolizowany
darczym
i rządowym okupowanej jest w rękach Amerykanów. Sprze
Grecji znajdują się pod całkowitą dają oni -woje. zawsze złe. pro
plecach. Starym:gospodarzone przy- kontrolą
„ekspertów"
amerykań- dukty po cenach bardzo wygórowa
ciłam już prawie całkiem wiarę w
pominały się przy
tej okazji opo- sk jck
nych, a kupują za bezcen produkty
siebie i ur: ludzi. Przez życzliwość m
władania o pańszczyźnianych czaNawet najmniej uświadomieni po- greckie.
okazaną zwróciliście społeczeństwu
jednego członka, bo teraz wiem:, że
* '
. .
.
.t . , ■litycznie Grecy, zapytują co to
W dziedzinie finansów i budżetu
Na miejscu wiecznego spoczynku
1
.
J
.
naństwo dba o swych obywateli.
żaden
z
obywateli
Wys.
Mązowiecwszystko ma znaczyc.
W. Golcówna
panują niepodzielnie radca gospo
kie nie ma prawa na swym rodzinPrzed trzema miesiącami zainstaTen tak m iły dla nas list prze
darczy misji amerykańskiej Klay i
drukowujemy z prawdziwą przyje
nym grobie zrobić najmniejszej oz- jOWdj sję w Grecji, panujący nad
Spensler.
mnością, stwierdzając jednocześnie,
^ & r u n w m a ^ 5 M ^ ! zł.! Ten. k to } wszystkim, „supet-rząd
z Ameryże nasza zasługa w sprawie ob. Gol
W trzech greckich ministerstwach
bez złożenia tej damny „sam swoi- j kanmem Griswoldem, szefem „ W il
cówny jest prawie żadna. Po pro
w
ojny
znajdują się również amery
nie”
ozdobił
ojcowską
mogiłę
.
—
by
sji
pomocy“
na
czele.
stu skierowaliśmy ją tylko na właś
wał przez ks. Grwnwałda urdpomma
i ciwą drogę. Człowiek nie może
Kontrola, jaką sprawuje ów su- kańscy militaryści. Największą wła
wtt z ambony. : Takie wypadki zda
chodzić „samopas” . Prawdziwe oper-rząd na wszystkich odcinkach dzę posiada gen. Lyvesey. Kontro
parcie znajdzie tylko w społecznos
rzyły się dwóm obywatelom.
luje on prace ministerstwa wojny.
narodowego
Grecji,
ci. Takim odcinkiem społeczności
K i. Grunwald ponadto jawnie wy życia
- , -przekra- i .
. .
.,. ,
swą niechęć dla żołnierzy A r -1 cza nieraz kontrolę wykonywaną ; obecny jest na wszystkich posiesą też organizacje młodzieżowe, jak
w tym wypadku ZWM, który w y
mii Czerwonej i W ojska. Polskiego, przez poprzednich okupantów. A te- j dzeniach sztabu głównego i jeżeli
którzy uwolnili nas spod hitlerow ny do tego stopnia uzależnione są | uzna za konieczne, bierze, udział na, pełnił i dobrze w ypełnił swój koleskiego jarzmo. W przeddzień Rwię- od Waszyngtonu, że nawet łisty wet na sesjach Rady M inistrów
I żeński obowiązek.
' ta Zmarłych — młodzież demokra
tyczna z Wysokiego Mazowieckiego importowe muszą być wysyłane do
Flota i lotnictwo wojskowe zale
■■’fibijiiefatSjfld'' ' łth ' cmentarz, by upo stolicy U S A , celem uzyskania apro żą od bezpośrednich rozkazów' ad
skała wiarę w ludzi i w siebie.
rządkować groby bohaterów pole baty odpowiednich wydziałów de
mirała Sneckemberg, który osobiście
głych w ćbrońie naszej wolności.
Czasy pańszczyzny
Ks. Grunwald przybył tam również partamentu stanu. Żadna zmiana lub kierował „operacjami oczyszczający
A z w ra c a ją c ztf do młodzieży użył przesunięcie w aparacie państwo mi przeciwko Arm ii Demokratycz
skończyły się, proszę
niewłaściwych, a nawet obraźliwycb wym, żadna nominacja urzędnicza nej w Macedonii".
księdza
słów w stosunku do poległych boha nie mogą być dokonane bez uprzed
terów.
W szystkie prace prowadzone dla
„Do Redakcji „Głosu Ludu” .
niej zgody super-rządu amerykańPrószę: uprzejmie o zamieszcze
Stajemy tedy z zapytaniem; Czy
potrzeb wojny domowej (budowa
państico nasze walczyło kiekukol- skiego w Grecji, mieszczącego się
nie następujących uwag, dotyczą
dróg. kolei, mostów) należą do re
wiek z religią i Kościołem? Chyba w najwspanialszym i największym
cych „działalności” proboszcza , pa
sortu W oordigtona, który decyduje,
ra fii Wysokie Mazowieckie — ks.
w żadnym innym państwie yęe ma budynku Aten.
bez zasięgania opinii greckiego mini
dra Grunwalda: ,
kościół takiej swobody, jalc w Pol
Z tego pałacu wychodzą amery
Ks. Grunwald przybył do naszej
sce Ludowej. Nie upoważnia ,fc jed
stra robót publicznych.
rozkazy
do
wszystkich
parafii z m. Łapy, skąd odszedł, ule
hak ks._ Grunwalda do opisanych kańskie
Na
szczycie
tego super-rządu
gając naciskowi niezadowolonych z
powyżej samowoli i ubliżania na greckich ministrów. Ekipa opłaca
jego działalności parafian. W na
szym uczuciom patriotycznym”,
stoi
prawdziwy
nych przez rząd grecki 240 „eks amerykańskiego
szej parafii, przez czas jego poby
TADEUSZ W ĄC H ALS K I pertów "
przedstawiciel
kapitału,
Griswold.
amerykańskich
decyduje
tu zebrano już ok. 1.500 podpisów,
Członek ZW M
Był on dyrektorem banku First
według
wskazań
Waszyngtonu
o
domagających się jego przeniesienia
W ysoki^ Mazowieckie
gdzie indziej.
biegu polityki wewnętrznej i zagra •Bank National i prezesem legionu
List
Wasz
podaliśmy w skrócie,
Niezadowolenie parafian jest uamerykańskiego stanu Nebraska (sto
biorąc pod uwagę tylko zarzuty, nicznej Grecji.
sprawiedliwione m. in. następujący
ooparte
podanymi
w
nim
faktami.
Na czele Komisji Monetarnej stoi warzyszenie byłych kombatantów,
mi faktami:
Jak z niego wynika, młodzież W y maleńki, stetryczały starzec M . Pat kierowane przez elementy faszystów
W r. 1946 ks. Grunwald otrzymał
sokiej Mazowieckiej została obrażo
skie).
przydziały UNRRA dla rozdania
ną w swoich uczuciach głębokiej terson, prawdziwe uosobienie prze
ich między najbiedniejszych. Na
Zanim wysłany został przez pre
czci dla obrońców ojczyzny. Inne żytego kapitalizmu. Do jego kompe
wieść o przydziałach zgłosiło się
wymienione
w
nim
fakty
również
zydenta
Trumana do Grecji, Gris
tencji należy kontrola udzielania
wielu potrzebujących. Niestety, ks.
nie świadczą dobrze o społecznej kredytów, dysponowania rezerwa wold był szefem misji policyjnej w
Grunwald wydawał je tylko tym,
obstawie ks. Grunwalda. Wydaje
którzy przynosili mu haracz w po
amerykańskiej
strefie
okupacyjnej
się jednak, że najlepszą drogę obra mi złota, określania p olityki mone
staci masła i ja j, lub — ODPRA
Niemiec.
„Doświadczenie,
jakie zdo
li ci obywatele, którzy zebrali pod tarnej. W tych trzech dziedzinach
COW ALI PR ZYD ZIA ŁY W 0 pisy pod pismem, proszącym o u- nie dzieje się nic bez zgody małego byłem w Niemczech — powiedział
GRODZIE NA P L E B A N II! In 
sunięcie z parafii nieodpowiednie
nych Odprawiał . z niczym, czasem
on przed wyjazdem — pomoże mi
Pattersona.
go duszpasterza.
nawet 'łojąc po „duszpOsterskuh , po
w Grecji, gdzie istnieją prawie ta

wej ze Wschodem, który może do
starczyć je j tak potrzebnych arty
kułów żywnościowych i opałowych;
pozbawienie krajów Wschod
niej Europy możności sprowa
dzania z Francji artykułów, nie
zbędnych dla ich przemysłu.
Jak widzimy, monopoli.
amery
kańscy chcą tu przy jednym ogniu
upiec dwie pieczenie: omotać i skrę
Starzyńpować handel zagraniczny Francji
Wczoraj w sali konferencyjnej M i ny polskiej — min. kultury i sztuki Min. K u ltu ry i Sztuki
i jednocześnie utrudnić odbudowę nisterstwa Oświaty odbyło się pierw St. Dybowski, min. oświaty Skrze - ski,
dyr,
Karmanowa
z
Miu.
gospodarczą krajów demokracji lu
szewski,
ambasador
R.
P.
w
BclgraOświaty;
ze
strony
jugosłowiańskiej
dowej, na które „demokraci“ ame sze posiedzenie Kom isji Mieszanej dl*
rykańscy pewnego typu patrza — realizacji umowy kulturalnej polsko- dzie Wende, z ramienia M. S. Z min — ambasador Jugosławii Pribicevic
peln. Grosz i dyr. Jankowska lyr oraz członkowie delegacji iugosło jak wiemy — bardzo niechętnym jugosłowiańskiej.
ł wiańsklej — Ivo Król, sekretarz Kookiem.
W konferencji wzięli udział:- ze stro | Biura
Współpracy
z
Zag■j mitetu do Spraw Nauki I Szkól Bor
Polityczne cele tzw. pomocy ame
rykańskiej ujawnione tu zostały w
Jerkovic — członkowie Komitetu dla
sposób brutalny i cyniczny. Nie po
Spraw K ultury i Sztuki. Jaks Petric
raz pierwszy zresztą. Tego rodzaju
— sekretarz Komitetu dla Spraw K i
presję wywierano już ze strony
nematografii. Pero Ivkovic, naczelnik
USA niejednokrotnie, w^ toku pertraktacyj handlowo - finansowych
Dyrekcji dla Spraw Inform acji oraz
- różnymi krajam i europejskimi.
Via do Teslic — sekretarz Minister Ale Francja jest bądź co bądź mo
«twa
Spraw Zagranicznych
carstwem... Jeśli imperialiści amery
’-ańscy ośmielają się stawiać jej
W imieniu Rządu Polskiego w ser Izisiaj tak upokarzające i niebezdecznych słowach powitał delegację
ieczne „w a run ki“ , to chyba tylko
jugosłowiańską min oświaty Skrze dlatego, że na czele rządu francus
szewski, podkreślając wielką i stale
kiego stoi osobistość tak niedołęż
na i uległa, jak p. Ramadier.
zacieśniającą się przyjaźń polsko-ju
Ale gdzież tu, w tych okolicznoś
gosłowiańską oraz znaczenie konwen
-■'ach , mówić o współpracy między
cji o współpracy kulturalnej obydwu
narodowej, o pomocy dla zniszczo
narodów.
Po przemówieniu min.
nej Europy itp.? Nie chodziło, jak
Skrzeszewskiego zabrał glos ambasa
'/ulać, o żadną współpracę, lecz po
dor Jugosławii Pribicevic akcentując
rostu o wyciśnięcie maksimum zy
ków dla kapitału amerykańskiebraterstwo narodów Inge sławi! i Pol
-o, który chce żerować, na gruzach
po przemówieniach inauguracy i
i’ pobojowiskach Europy. Stąd też i
ych
rozpoczęły się obrady.
Lovcli
Do
Warszauy
p,-yuyła
<Ult\ja,;,a
jugosłowiańska
w
celu
p
u
d
p
¿lufa
ko,
drakońskie „w arunki“ pp.
I wencji kulturalnej polsko - Jugoslawin ńskiej—lco Kroi, Bol Jerkovic, Peti.
tów.
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Omowa Kulturalna polsko-jugosłowiańska
Pierwsze posiedzenie Komisji Mieszanej

kie same warunki".

W kilka dni po przyjeździe do
Grecji powiedział on cynicznie na
konferencji prasowej ■
— „Jeżeli w y
daje się dolary amerykańskie, to
oczywiście górować powinien inte
res amerykański. Należy zawsze
brać pod uwagę interes USA, któ 
ry. moim zdaniem, zbiega się z in

teresem Grecji“ . Ze naród grecki nie
zgadza się z punktem widzenia super-gubernatora
Griswolda.
mało
znaczy.
. W ykonując instrukcję Waszyng
tonu Griswold wydał 250 milionów
dolarów z 300 milionów, przyzna
nych Grecji na cele wojskowe, w
pierwszym rzędzie na walkę z A r
mią Demokratyczną. W ybudował też
5 lotnisk w północnej Grecji, prze
znaczonych na wykc rzystanie prze
ciwko krajom bałkańskim
W ładza Griswolda jest nieogra
niczona Przywódcy partii politycz
nych, premier i ministrowie, trakto
wani są jak średniowieczni wasale.
Naród grecki nienawidzi tego cu
dzoziemca i daje nam do zrozumie
nia w sposób niedwuznaczny, że
nic zniesff' , żadnego jarzma zagranU .• regc ".iwet gdyby pochodziło
ono od wielkiego mocarstwa
V- Ceorgin
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Należy znaleźć nowe źródła dochodów
Z

z a g a d n ie ń

Miejska Rada Narodowa m. Gdyni
na ostatnim posiedzeniu uchwaliła
budzet miasta na rok 1948, zamykający się 60% niedoborem. W y d a tk i
zwyczajne wynoszą 300 m ilionów zło
tych, a dochody zwyczajne — około
118 m ilionów złotych. Gdynia, tak jak
i inne miasta dąży do zrównoważenia
swego budżetu, jakież więc przyczyny
zadecydowały' o powstaniu tak znacz
nego niedoboru?

g o s p o d a rk i

, my preliminowano na następujące
I cztery pozycje: oświata — 28 milioj nów złotych, zdrowie publiczne — 67
j m ilionów złotych, opieka społeczna -~
52 m iliony złotych, bezpieczeństwo
publiczne — 20 m ilionów złotych.

JA K IE SĄ Ź R Ó D Ł A
DOCHODÓW ?
Dochody miasta w porównaniu z
czasami przedwojennymi uległy znacz
nemu uszczupleniu. Przed wojną oko
M IL IO N O W E W Y D A T K I
ło 54 % w ydatków Gdyni pokrywał
N A O Ś W IA T Ę , Z D R O W IE
udział w podatkach państwowych, do
I O P IEK Ę S P O Ł E C Z N Ą
datki do podatków państwowych oraz
W nowym budżecie, podobnie jak w p ływ y z elektrowni. Podatki samo
i w zeszłorocznym — największe su- istne pokryw ały tylko 3

Komitet obchodu „Tygodnia Akademika“
w
W Sopocie odbyło się zebranie orgąhizacyjpe Obchodu Tygodnia Studenta.
Przewodniczącym Komitetu
wybrano prezydenta m. Sopotu —
tow. Wierzbickiego.

Ofiary
NA KONSEK WACJ Ę GROBÓW
Koła PPR i PPS p r z y Okręgowym
Oddziale
Spółdzielni
Spożywców
„Społem“ w Gdańsku wpłaciły w
naszej redakcji kwotę 4.335 zł na
konserwację grobów osób zamordo
wanych w więzieniach ' i obozach
koncentracyjnych.
NA ODBUDOWĘ WARSZAWY
Związek Samopomocy Chłopskiej
Oddział Wojewódzki w Gdańsku i
powiatowe oddziały wpłaciły na od
budowę Warszawy sumę 24.072 zł
NA R.T.P.D.
Zamiast kwiatów w dniu imienin
ób. Feliksa Klimczaka, zastępcy in
spektora okręgowego Ochrony Skar
bowej, pracownicy inspektoratu zło
żyli w redakcji „Głosu Wybrzeża"
na R.T.P.D. 1.550 zł.

Komitet 1projektuje przeprowadzenie zbiórki ulicznej oraz zbiórki w
sklepach i salach rozrywkowych.
Kwestę przeprowadzi młodzież aka
demicka, zorganizowana w trójkach.
Poza tym w urzędach i przy kasach
bankowych będą umieszczone pusz
k i kwestarskie. Kupiectwo Sopotu
reprezentowane przez swego przeri( stawiciela w Komitecie zadeklarowa
ne na rzecz studentów poza normal
nym i składkami poważną sumę.
W dniu 21 bm. Filharmonia Bał
tycka organizuje w ielki koncert z
którego czysty dochód przeznacza się
na rzecz akademików.
Dyrekcja
Wyższej
Szkoły
Sztuk
Pięknych
wspólnie z Bratnią Pomocą organij żuje wesoły pochód kwestujących
' studentów, (m)
----- o-----

Setna ceduła
Giełdy Gdańskiej
!

b u d ż e to w e !
W roku 1948 podatki samoistne po
krywają około 18% w ydatków, dając
do kasy miejskiej 55 m ilionów zło
tych. Podatek gruntowy przyniesie
ok. miliona złotych, od nieruchomości
•—
10 m ilionów złotych, od lokali ■
—
22 m iliony złotych, od konsumeji —
12 milionów złotych, od szyldów i re
klam — 2 m iliony złotych. W p ły w y
z majątku komunalnego wyniosą w ro
ku 1948 około 1,5 miliona źlotyćh.
Z ysk z przedsiębiorstw komunalnych
osiągnie około 1,5 miliona złotych.
Poważną kwotę, bo aż 14,6 miliona
złotych przyniosą opłaty za korzysta
nie z ..zakładów i urządzeń miejskich,
a opłaty administracyjne dadzą około
11 m ilionów złotych.
B ILA N S JEST T R U D N Y
Chociaż kierownicy gospodarki miej
skiej znają przykazanie „pamiętaj roz
chodzie żyć z przychodem w zgodzie“ ,
na razie nie mogą, niestety, go w y 
pełnić. Miasto ustraciło niektóre źró
dła dochodów, przejęte przez pań
stwo. Oprócz utraty tych źródeł, go
spodarka miejska składa jeszcze do
datkowe świadczenia, obniżając dla
pracujących opłaty za usługi przed
siębiorstw miejskich. N a przykład
gazownia gdyńska wykazuje deficyt,
ponieważ dostarcza gaz po cenach niż
szych od kosztów produkcji.
Gdynia ponosi również szereg w y 
datków na rzecz portu. Budżet roku
1948 przewiduje ha opiekę społeczną
52 m iliony złotych, czyli około 6%.
Część tej sumy przypadnie na pomoc
zimową dla tych ludzi, którzy latem
przy zwiększonych obrotach w porcie,
żyli z. pracy, związanej z obsługą por
tu. W y d a tk i na zdrowie publiczne
również w znacznej mierze idą na ob
sługę ludności pratującej w porcie i
na urządzenia sanitarne i inne na tere
nach portowych. Miejskie Zakłady
Komunikacyjne również w dużej mie
rze pracują dla portów, dowożąc za
zniżkowymi biletami pracowników do
zakładów portowych.

W dniu 17 bm. odbyła się w Gdań
sku uroczystość poświęcona wydaniu
setnej ceduły Giełdy Gdańskiej.
W lokalu Giełdy zebrali się liczni
przedstawiciele sfer handlowych Wy
brzeża, maklerzy zbożowi i portowi
z komisarzem Giełdy dr. Tarczyń
skim na czele. D r Tarczyński w y
głosił okolicznościowe przemówienie,
Poruszony już kiedyś przez nas
d z ię k u je
-------- w którym podkreślił osiągnięcia Gieł problem zapewnienia dla miast porto
Dziękuję tą drogą wszystkim urzę dy. Przemówienie o charakterze spra wych dochodów z pracy portów jest
dom, instytucjom i osobom, które zło wozdawczym wygłosił dyrektor Gieł
(m) nadał otw arty i dła dobra gospodarki
żyły mi życzenia w dniu 13 listopada dy — dr Moczyński.
miejskiej i jej współpracy z portem,
1947 roku.
Inż. Stanisław Zralek
powinien być ostatecznie rozstrzyg
nięty.
DOCHODY W ŁASN E
M O G Ł Y B Y BYC
J E D N A K W IĘ K S Z E
TEATRY
Przy znikomych źródłach docho
La la n c b e
Teatr Miejski „Wybrzeże", Gdynia. Dziś na kan
dów,
które poprzednio wymieniłem,
i codziennie „Balladyna".
W związku z zakończeniem poło gospodarka miejska m. Gdyni skaza
Teatr Kameralny „Wybrzeże“ (Dom Ma
rynarza).
Dziś i codziennie „Genewa wów śledzia na Doggerbank — pol
Paąuis 10“ .
skie traw lery przeszły na połowy w na .jest na korzystanie z pomocy
REPERTUAR KIN
państwa i miasto powinno ją otrzy
okolice kanału La Manche.
(o)

Wojewoda gdański

Polskie trawlery

łow ią śledzie

k

Gdynia — Dom Mar. Wojennej — Droga
do nieba.
Gdynia - Atlantik — Zenobia.
Gdynia — Warszawa — Ojczyzna.
Sopot — Polonia — Urwis Gawroche.
Sopot — Bałtyk — Statek pułapka.
Gdańsk — światowid — Nauczycielka ba
w i się.
'
Wrzeszcz — Capitoi — Wesoły subloka
tor.
Wrzeszcz — Bajka—Czarodziejski kwiat.
Garbówek — „Pala“ — Bohaterki Pacy
fiku.
Chylonia — „promień" — Serenada w
dolinie słońca.
Lębork — Fregata — Kopciuszek.
Wejherowo — Świt Mściwy jastrząb.
Kartuzy — Kaszub — Miłość Tomasza
Edisona.
Kościerzyna — Bałtyk — Wesoły pensjo
nat.
Tczew — Wisła — Ludzie i manekiny.
Puck — Mewa — W górach Jugosławii.
Oliwa — „Polonia" — „Wyspa skarbów“
Słupsk - ..Polonia" - Kopciuszek

----- O-----

Kronika

ARESZT
ZA AW ANTURY ULICZNE
Za awantury uliczne osadzeni zostali w areszcie MO w Gdyni Jan
Kujawski, zamieszkały przy ul, Ser
pentyna 3 oraz Edward Ruszka. zam.
przy ul. Morskiej 110.
(o)
TRUP N A TORACH KOLEJOWYCH
Patrol 3 Komisariatu MO w Gdy.
, .
,
. ,
, ,
ni w dniu 18 bm. został powiadomić
ny o tym, ze na torze kolejowym
111

Niedbali magazynierzy
p o n io s ą

PROGRAM ROZGŁOŚNI GDAŃSKIEJ
na piątek dn. 2i.ll.47 r„ na fali 1.015 m.
6.15 — Wiadomości poranne. 7.00 — Dzień
nik poranny. 8.20 — Informacje ogólnopol
skie. 10.40 — Audycja Ministerstwa Oświa
ty
„Przegląd wydawnictw
pedagogicz
nych" w oprać. Ignacego Szaniawskiego.
11.00 — Przerwa. 12.03 — Wiadomości po
łudniowe. 12.08 — Przegląd prasy stołecz
nej. 15.03 — Aktualia (lok.). 15.15 — Frag
ment z koncertów fortepianowych (lok.).
15.45 — Morska kronika zagraniczna (lok.).
15.52 — Informacje miejscowe (lok.). 16.00—
Dziennik popołudniowy. 18.15 — Koncert
życzeń (lok.). 18.45 — „Odessa", port czar
nomorski (lok). 18.55 — Informacje m iej
scowe (lok.). 22.45 — Muzyka rozrywkowa
(lok.). 23.00 — Ostatnje wiadomości. 23.55—
Z ostatniej chwili.
,
-------o-------

w ypadków

odpowiedzialność

| leżą zwłoki człowieka, który wypadł
z jadącego pociągu. Odnalezione przy
i zmarłym dokumenty opiewają na na
zwisko Mieczysława Kokota.
(o )
KRAKÓW IM SIĘ NIE PODOBAŁ
MO w Gdyni zatrzymała dwóch
nieletnich chłopców: Jerzego Roma
nowskiego i Mariana Serwatkę, którzy zbiegli do Gdyni z domów ro
i dzicielskich w Krakowie. Obaj „poszukiwacze p rzygód< zostaną
odesłani do domów.
(o )
ZŁO DZIEJKA W ARESZCIE
Komisariat portowy MO w Gdyni
: zatrzymał Władysławę Lewandowj ską, oskarżoną o okradzenie maryi narza duńskiego Nurgarda Aula z
! bielizny i 4.000 zł.
(o)

Lustratorzy podatkowi, przeprowa
dzając kontrolę przedsiębiorstw han
dlowych Wybrzeża, tra fili ostatnio na
dwie hurtownie, w których psuły się
magazynowane artykuły żywnościo
we. Na tego rodzaju nadużycia tra
fiono w hurtowni „M e rku r" we
Wrzeszczu i w hurtowni „Orzeł“ w
Gdyni.
Zepsuciu uległy: kawa, czekolada
i mąka. Samej czekolady zepsuło się
ponad 300 kg. Straty przekraczają
m ilion zł. Sprawę nadużyć w obu ! W dniu 19 bm. rozpoczął się w
hurtowniach przekazano Gdańskiej Gdańskim Sądzie Okręgowym proces
DYŻURY APTEK
i przeciwko trzeciej grupie niemiecW bieżącym tygodniu mają dyżur nastę Delegaturze Kom isji Specjalnej.
pujące apteki:
| kich funkcjonariuszy obozu koncen-----O- -Gdańsk — Apteka pod Słoniem.
j tracyjnego w Stutthofie.
Gdańsk-Wrzeszcz — Apteka Grunwaldzka
| Na ławie oskarżonych zasiadło 27
Oliwa — Apteka pod Orłem.
Sopot — Apteka Nowa.
i SS-manów. A kt oskarżenia zarzuca
Gdynia — Apteka pod Gryfem i Apteka
| im, że w latach od 1939 do 1945, prze
Nadmorska — Orłowo.
! bywając w obozie znęcali się nad
NIJMEKV (ELEM)NÓW STKAZY POŻARNEJ
więźniami, zmuszając ich do pracy,
(jdańsb - »1-334, 31-338.
przekraczającej siły ludzkie. Poza
Wrzeszcz - 41-332. 41-333 42-204 «
Rejonowy Sąd Wojskowy w Gdań
Orunia — 31-33«
sku rozpatrywał sprawę byłego u- tym oskarżony Franz Spielmann, ja 
Oliwa - 52 *22
\owv Por' - 42-222
rzędnika stanu cywilnego w Wejhe ko obozowy kapo, szczególnie wysłu
niemieckim,
rowie Jana Stanisławskiego i Leo giwał się władzom
ADRES REDAKCJI I ADM INISTRACJI
odnosząc się wrogo do współtowarzynardy
Kaliskiej
z
zawodu
wędrownej
„GŁOSU WYBRZEŻA"
Gdańsk, Pi
Armii Czerwone) i
handlarki, oskarżonych o szerzenie 1szy, b ił i okradał ich z porcji żyw
Antoni Knlffke, oskar
tel. 315-72
Redaktor naczelny przy)
kłam
liwych wiadomości, podważają nościowych
rnuje interesantów w dni powszedenir
żony jest o specjalne znęcanie się
cych powagę Rządu Polskiego.
od 12— 13 s e k rc a r? re d a k c ii od 10
Oddział w Gdyni, I-ej Armii U
Świadkowie potwierdzili w pełni nad wieźnb mi i bicie Akt oskarżę;S ta ro w ie )s k a ), te l 214-72
o rz y m , ,
zarzuty prokuratora.
Stanisławski nia zarzuca wmystkiro przynależność
in te r e s a n tó w od 12— 13
skazany został na 3 lata więzienia. do zbrodniczej, organizacji hitlerow 
Kaliska zaś na 5 lat więzienia, (ml skiej SS.
B-38581

G dyni
mać w wysokości, zapewniającej nor
malny dalszy rozwój.
Licząc na pomoc państwa, miasto
powinno' jednak szukać nowych źró
deł dochodów, a w pływ y dotychcza
sowe powięksżyć. W p ła ty z przedsię
biorstw miejskich są zbyt małe. Rów
nież niektóre podatki samoistne, jak
gruntowy, od nieruchomości, od kon
sumeji powinny przynosić większe do
chody. Latem br. był rozpatrywany
projekt przejęcia niektórych zakładów,
szczególnie poniemieckich. Czy nie
należałoby do niego powrócić?
Jog.

USPRAWNIAMY KOMUNIKACJĘ
TRAMWAJOWĄ
Dyrekcja M. Z. K. G. G. urucho
miła w Gdańsku tram w aj N r 1, któ
ry kursuje od koszar
’ Pułku A rty le rii Lek
kiej we Wrzeszczu —
do Orbisu w Gdańsku
i z powrotem. Nowy
tramwaj przyczyni się
do usprawnienia ko
m unikacji, gdyż prze
pełnienie w tramwa
jach dawało się bardzo
pasażerom we znaki, zwłaszcza w go
dżinach rannych i popołudniowych.

ściowej — Opieka Społeczna w Gdy
ni zakupuje żywność. Przydział na
jedno dziecko wynosi miesięcznie:
2 kg cukru, 2 kg m ąki pszennej,
1/2 kg masła, 1/2 kg miodu pszczel
nego, 1 i pół kg płatków owsianych
i 8 — 10 ja j
WĘGIEL D LA PODOPIECZNYCH
Firm a
węgłowa „Carbostal“ W
Gdyni przyszła z pomocą podopiaez*
nym Opieki Społecznej, podejmując
się w porozumieniu z Centralą Wę
glową rozdziału węgla. Pomoc tę otrzym ują najbiedniejsi, zakwalifiko
wani przez Opiekę Społeczną w za
leżności od stanu liczebnego rodzi
ny.
DEPUTATY ŻYWNOŚCIOWE
ZABAW A SPÓŁDZIELCZA
D LA DZIECI DO 3 LA T W GDYNI
W SOPOCIE
Z funduszów Ministerstwa Pracy
Dnia 22 bm odbędzie się w sa la ch
i Opieki Społecznej, przeznaczonych Grand - Hotelu w Sopocie pierwsza
na deputaty żywnościowe dla dzieci wielka zabawa spółdzielcza, zorga
do lat 3, podlegających opiece czę- nizowana przez Związek Zaw odow y
Pracowników Spółdzielczych pod ha
słem — „Złota jesień“ . (a>.
W YPRAW KI NIEMOWLĘCE
I CIEPŁA B IE LIZ N A D LA
PODOPIECZNYCH
Ministerstwo Pracy 1 Opieki Spo' łecznej przystąpiło za pośrednictwem
Opieki Społecznej do rozdawnictwa
współpracę liczne instytucje, stowa
Składają
rzyszenia i związki. Między innym i wyprawek niemowlęcych.
się one z 20 metrów materiału i koł
Z arząd Wojąwódzki Społeczno - Oby derki.
watełskiej L ig i Kobiet w Gdańsku ro
Poza tym Ministerstwo przydzieliła
zesłał do wszystkich zarządów powia podopiecznym, znajdującym się w otowych i miejskich zarządzenia nastę piece częściowej, ciepłą bieliznę opującej treści:
trzymaną
w
ramach
pomocy
„Zarząd Wojewódzki Społeczno - UNRRA.
(a)
Obywatelskiej L ig i Kobiet poleca n i
KURS SPÓŁDZIELCZY DLA
niejszym wzięcie udziału w A k c ji Po 1 SKLEPOWYCH NA WYBRZEŻU
Zimowej.
Akcja ta powinna j w Państwowym Liceum Snółdzlel,mocy
,
.
byc w tym roku przeprowadzona sprę ; czym we Wrzeszc2u octbywa się 8-

#

Liga Kobiet na Wybrzeżu

przystąpiła do Akcji Pomocy ¿¡nowej
Na apel Miejskiego Kom itetu A li
c ji Pomocy Zimowej zgłosiły swą

Szkolenie partyjne
w G dyni
Dnia 21 bm. w Komitecie M ie j
skim PPR w Gdyni nastąpi otw ar
cie 6-tygodniowego kursu partyjneS°kierow
w
rneruwnictw
m uw o
o kursu
Kursu,
w którym
Kiorym
bierze udział około 100 uczestników
merze ucmai okoio lut) uczesimKow,
objął tow. Bogdański. Referaty w ygłaszane przez prelegentów - akty
wistów partyjnych będą się odby
wać dwa razy w tygodniu, w ponie
działki i piątki o godz. 17.
(a)
----- o-----

! ŻyŚci*>
-b ?lynaszej
lepsze’
niŻ i; d„ „S„ to
w roku ab*
ubiegłym. Udział
orga„ . „ky'
u'
,
1"
u'DleŁ>iylrJ- Udział naszej or0a , p0wyeh
spółdzielni z
mzac]1 w pracach tego Kom itetu n a - M w is tu edańskieeo W
; gi w iak na il:cznieiszv i iak naiw y- i , Wgdańskiego, w
' datnieiszy“
^gam zow
anym
aatmejszy .
^ ij kursle
przez oddział
społecz- Wzorem la t ubiegłych Liga Kobiet j no-wychowawczy Z w i
i ma zamiar zorganizować na szeroką zku Rewizyjnego RF
; skalę zbiórkę pieniężną, zbiórkę o- j biorą udział 22 osoby
i dzieżową oraz szereg imprez artysty- i Projektuje się przesz
j czno - rozrywkowych. Należy przy- , kolenie wszystkich skle
■puszczać, że Liga Kobiet przyniesie j powych spółdzielczych
: dużą korzyść Kom itetowi Pomocy Zi~ j sklepach spółdzielczych,
i mowej, co ulży losowi tych, którzy j Podobne kursy odbywają się rówle p s z e ło s o s i
j zdani są na pomoc obywatelską całe i nież w Starogardzie i Kartuzach, p
(k ).
w grudniu w Wejherowie.
(a)
Połowy dorsza w ub. tygodniu w y i go społeczeństwa.
nosiły przeciętnie około 1 tony na
kuter. Słabe połowy spowodowane
zostały przez rozproszenie się dorsza
i przesuwanie się ławic ryb na tere
ny, na których znajdują się jeszcze
wraki. Rybacy, w obawie utraty
drogocennych sieci, ograniczają się
Związek Rewizyjny spółdzielni RP dnia trwać będzie knrs dla buchal
do połowów na znanych terenach.
W ostatnim tygodniu trochę popra w porozumieniu z zarządem . głów terów i handlowców w ośrodku sżko
nym Samopomocy Chłopskiej przy leniowym Związku Rewizyjnego w
w iły się połowy łososia.
W ub. dekadzie w rejonie MUR stępuje na terenie woj. gdańskiego Sopocie. Nauka na tym kursie jest
Gdańsk złowiono 40.143 kg dorsza o- do przeszkolenia księgowych wszysi bezpłatna. Koszty wyżywienia pokry
raz około 36.000 kg ryb słodkowod kich spółdzielni Samopomocy Chłop wa spółdzielnia. Przeszkolenie jedne
nych, jak sandaczy, leszczy, szczupa skiej. Akcja ta odbywać się będzie go uczestnika wyniesie 8.250 zł W
ka itp. (o)
przymusowo, według z góry ustalc- kursach wezmą udział buchalterzy
wszystkich spółdzielni Samopomocy
nego planu.
W związku z tym od 1 o 20 gru- Chłopskiej, których jest na terenie
”*
“ ■ Wybrzeża 87.
,
i Z
obowiązkowego
przeszkolenia
mogą być zwolnione tylko te osobyktóre Komisja Związku Rewizyjne
Od dłuższego czasu prowadzone są
go uzna za wystarczająco wylewalirozmowy na temat włączenia im 
fikowane.
(al
portu silników kutrowych do przygo
----- o----towywanych umów handlowych: poi- i W październiku w powiecie gdai
sko - szwedzkiej i poląko - czecho- skim powstały 4 spółdzielnie Samo- •
słowackiej. W obydwuN tych urno- , pomocy Chłopskiej. Znajdują się
r l DOCDCzzanaOD
wach dostawa silników przewidzia one: w Stutowie, Myślinkach, w Su
na jest głównie na rok 1949. Ostat chym Dębie i w Gemlieach. Z chwi
nio prowadzone są pertraktacje z lą ich powstania nie ma już w po
Danią w sprawie sprowadzenia w wiecie gdańskim gminy
bez spół
1948 roku '35 silników.
dzielni Samopomocy Chłopskiej.
W listopadzie ma przybyć do por
Obecnie kładzie się nacisk na po
EKSPORT WYROBÓW
tów delegacja duńskiej fabryki sil wstanie f ilii spółdzielni w groma
W IKLIN IAR SK IC H
ników Callesen, która nawiąże kon dach wiejskich, (m)
W dniu 18 bm. wypłynął z Gdym
ta kt z naszymi rybakami. Firma ta
polski statek s/s „Lech“ z ładunkiem
jeszcze w bieżącym roku ma dostar
drobnicy do Londynu. Ładunek wy
czyć dla nowobudowanych - kutrów
nosił 142 tony. W skład jego wcho
kilka nowych silników, (o)
dziły wyroby wikliniarskie, jak me
ble plecione, kosze oraz „surowa“
wiklina.
Sytuacja na naszym rynku rybną n.
WRAK STATKU „W ANDA“
jest coraz lepsza. Z dnia na dzień
W GDAŃSKU
Polowy opłacą się Ispiei zwiększa
się zapotrzebowanie, którego
W hiniu 18 bm. holowniki „Czapla’*1
i „W ilk “ przyprowadziły z Gdynido
W Generalnym Inspektoracie Ry połowy nie są w stanie pokryć.
W dalszym ciągu jednakże nie w i
bołówstwa Morskiego odbyła się kon
Gdańska wrak przedwojennego sta*'
ku żeglugi przybrzeżnej — „Wan
ferencja, na której omawiano w yniki dać zwiększenia się rentowności poło
starań o obniżenie cen sieci. Prze wów. Cena, jaką rybak otrzymuje za da". Statek ten, zatopiony w czas,e
działań wojennych, został wydobyty
prowadzana ostatnio obniżka cen Sie złowioną rybę jest stanowczo za niska
z dna morza i będzie odbudowany
ci ma na celu zapewnienie opłacal Władze rybołówstwa morskiego i czyn
na stoczni gdańskiej.
ności połowów, a szczególnie łososia, n ik i zainteresowane dążą do jak naj
który jest cennym produktem eks szybszego rozwiązania tego zagadnie
4 STATKI Z RUDA
portowym. (o)
nia.
(m)
W dniu 18 bm. do portu gdańskie
go weszły 4 statki z rudą. Ładunek
7.302 tony rudy jest przeznaczony
dla Czechosłowacji, ładunek 2.066 t
pójdzie do polskich hut. (m)

Słabe połowy dorsza

Obowiązkowe przeszkolenie księgowych

Spółdzieliii Samopomocy Chłopskie*

lakupsi emv silniki
Ha kiitrów i lotki
Nie ma n iw
b i spółdzielni

i&

Wzrost

Tańsze sieci

zapotrzebowania na ryby

¡F s n ś ia d o w n li w ię ź n ió w —

o k r a d a li w s p ó łto w a rz y s z y n ie d o li

Trzecia część procesu zbrodniarzy ze Stuttliofu

«Plotka»

tematem lozpiawy saaowei

Oskarżeni pochodzą z różnych ( powszechnej uczył się dwa lata w
państw europejskich, ale wszyscy szkole handlowej, a następnie pra
są narodowości niemieckiej. Z chwi cował jako urzędnik.
lą wybuchu wojny w roku 1939 przy
Richard Wohlfeil mieszkał w Pol
ję li obywatelstwo niemieckie. —
W latach
W większej części są to robotnicy, sce w powiecie Rypin.
1934/36 służył w wojsku polskim. Ze
rolnicy lub niżsi urzędnicy.
Leopold Baumgeertncr urodził się znaje w języku polskim, twierdząc,
w A ustrii i do chwili wybuchu w oj że obywatelstwo niemieckie zostało
ny posiadał obywatelstwo austriac mu „narzucone“ . Z zawodu jest l i 
kie. Z chwilą wkroczenia wojsk nie stonoszem.
W pierwszym dniu rozprawy Sąd
mieckich automatycznie przeszedł na
VoJkslistę. W wojsku niemieckim po odczytaniu aktu oskarżenia prze
służył od roku 1940 do końca wojny. słuchał podsądnych.
Christof Schwarz przebywa! cały
Na wniosek oskarżonych sąd po
czas w Czechosłowacji, posiada! oby stanowił powołać świadków odwo
watelstwo
czeskie.
W roku 1940 dowych. Między innymi zeznawać
przyjął
orno obywatelstwo sło- będą dr Duszyński i Paul Wichern
wackie.
órego do końca nie wy znani z pierwszego procesu, w którzekł się. Oskarżony posiade naj- ; rym dr Duszyński występował róww V z i wykształcenie wśród współ | nież w charakterze świadka, a Witowarzyszy. Po ukończeniu szkoły 1chern, jako oskarżony, (k)
“I

ODBUDOW'A NABRZEŻA
KASZUBSKIEGO UKOŃCZONA
W Gdyni ukończono odbudowę Na
brzeża Kaszubskiego, które zostało
przedłużone o 10 metrów. W sumie
odbudowano 794 m nabrzeży portu
gdyńskiego.
Na Nabrzeżu Polskim w porrie
gdyńskim ukończono remont dźwigu
drobnicowego o wydajności 10 ton
na godzinę.
W Gdańsku ukończono remont ^
dźwigów drobnicowych w strefie
wolnocłowej. Remont Zachodniego
Nabrzeża Basenu Górniczego w P°r
cie gdańskim prowadzony jest da
lej. Nabrzeże to zostaje przedłużone
o 15 metrów, (o).
S/S „K IL IŃ S K I“
ROZPOCZĄŁ
PfcACĘ
Nowy polski statek pasażersko-towarowy s/s „K iliń s k i“ , zakupiony
latem br. — przyby.ł do Londynu*
skąd wyrusza w drogę do Gdyni. W
drodze zatrzyma się on w portach
Goeteborg, Kopenhaga i Sztokholm,
dla wyładunku przeznaczonych dl®
tych portów towarów. Z Gdyni —
latek w pierwszych dniach grudm*
uda się do Południowej Ameryki.

(o),

Sir. 5

Nagrody dla przodowników pracy

S U K C E S Y SĄ D U Ż E -

z zakładów wapiennych na Pomorzu

a u podstaiu ich tkiui dobra rusDÓłpraca
kól fabrycznych PPE i PPS
Już trzeci tydzień trwa w Gumiencach kampania cukrowa, Z wysokiego
komina wali bez przerwy dym. N a
głównych torach i bocznicach, prowa
ózących do fabryki ciągną się długie
tasiemce towarowych pociągów. W o 
koło, gdzie spojrzeć, buraki. Leżą na
^agonach, wzdłuż torów, na obszer
nym fabrycznym dziedzińcu. A wa
gony wciąż nadchodzą. Trzeba je jak
Najszybciej wyładować. Robotnicy za
trudnieni przy wyładunku pracują na
akord. Niektórzy, jak Skiewski, A le
ksandrowicz i Schulz, w pierwszych
15 dniach zdążyli wyładować do 600
* Więcej ton buraków każdy.
15 października miała ruszyć cu
krownia. Zaciągnęły się jednak wykoPy ziemniaków i buraków w woj.
szczecińskim i oczekiwane wagony z
burakami nie nadeszły w terminie. N a
Wspólnym zebraniu aktyw ów obu par
tii robotniczych postanowiono wysłać
natychmiast ludzi w teren dla przyNaglenia plantatorów. Zanim wysłańcy
Wrócili już zaczęły napływać buraki.
2 początku po kilka wagonów dzień
Nie, potem po kilkanaście, obecnie zaś
Na dobę przychodzi ich po sto i wię-

Cej.
1 listopada, gdy posiadany zapas bu
żaków przekroczył 50 tys. q, cuktowNia „Szczecin" rozpoczęła kampanię.
Plan przewiduje przerobienie 600 tys.
g buraków przy normie na dobę 8
tys. q.
Czas kampanii planowany jest na
?5 dni. Robotnicy wystartowali ostro.
Już w trzecim dniu pracy wykonali
Normę w 117,6%.
W pierwszej dekadzie wzięli się za
Produkcję cukru białego, przeznaczoNego na pokrycie potrzeb własnych,
to jest na deputaty i premie dla robotNików i plantatorów. I mimo, że pro
dukcja cukru białego jest bardziej
skomplikowana, niż żółtego, plan
Pierwszej dekady wykonali w 111,2%.

„ F IH L E Y ”
p r z y s tę p u je

do wyścigu pracy
Odezwa wydana przez Woje
wódzki Komitet Młodzieżowego
Współzawodnictwa Pracy zyskała
szeroki oddźwięk w całym woje
wództwie krakowskim. Młodzież
Pracująca w cementowni „Firley“
w Górce pierwsza stawiła się na
apel.
Podczas zebrania, w którym udział wzięło około 70 pracowni
ków cementowni, zrzeszonych w
2W1VI, OM TUR i związkach za
wodowych, apel o przystąpienie
do wyścigu pracy przyjęto z wie!
kim entuzjazmem. Zebrani wezwą
li całą młodzież pracującą woj.
krakowskiego, a w szczególności
cementowni w Szczakowej,
aby
wstąpiła w ich ślady.

Krzepnie jedność
PPR

i P P S

Odsłonięcie sztandarów PPS i PPR
? powiecie Kozuchow na Dolnym
'Jląsku stało się wielką manifestacją
fN^epnącej nieustannie Jedności par
robotniczych.
W uroczystości uczestniczyło ponad
i
tysiące członków bratnich partyj
Robotniczych. Po odsłonięciu sztan"NRów i przemówieniach — ulicami
kożuchowa przeciągnął manifestacyJny pochód.

Polacy i Finowie
Wspólnie badają
O io r z e
górskie Laboratorium Rybackie w
^uyni nawiązało kontakt * LaboratoHydrograficznym w Helsinkach
wymiany próbek planktonu,
obieranego w celach badawczych na
w°dach fińskich i polskich.
(o)

Morski
instytut Rybacki
będzie przeniesiony
r io

K o ło b r z e g u

Ogłoszono ostatnio dekret o utwoNeniij Morskiego Instytutu Rybac'
J eSo, przeznaczając na jego siedzibę
*tołobrzeg.,
Ootychczas Instytut znajduje -się W
r^ y n i. o przeniesieniu agend InstyNtu d0 Kołobrzegu zadecyduje i zn
u d z i minister Żeglugi.
(o)

Obecnie cukrownia wyrabia już tyi
ko cukier żółty. Robotnicy starają się
usprawnić swoją pracę. Skłania ich do
tego ambicja zajęcia pierwszego miej
sca we współzawodnictwie, jakie to
czy się między 8 cukrowniami W y 
brzeża, wchodzącymi w skład Gdań
skiego Zjednoczenia Przemysłu Cu
krowniczego i chęć odzyskania utra
conego cżasu.
Współzawodnictwem żyje cała za
łoga. I pracujący po raz pierwszy
przy bateriach dyfusorów młodziutki
Suchalski i Kwiatkowski, i pilnujący
narzędzi W ierzchowski lub kotła —
Lipowicz. Dobra praca jednej „stacji"
przynagla automatycznie obsługę dru
giej „stacji" do przerobienia półsurow
ca, podawanego jej przez towarzyszy
pracy, obsługujących poprzednie og
niwo.
O warunkach współzawodnictwa
mówiono na kołach partyjnych, spopu
laryzowano je wśród całej załogi ro
botniczej. Jak najlepsza organizacja
współzawodnictwa pracy była niejed
nokrotnie tematem obrad szóstki „po
rozumiewawczej“, w składy której
wchodzą nie tylko dobrzy aktywiści,
ale i doskonali fachowcy, jak inź.
Siedlecki i inż, Rochowiecki,
S Z L A C H E T N A A M B IC J A
Z a wcześnie jeszcze na wnioski, kto
zajmie pierwsze miejsce we współza
wodnictwie. Będzie ono należeć do tej
załogi, która najszybciej wykona plan,
wyciągnie największy procent cukru z
buraków i zaoszczędzi najwięcej pali
wa, W pierwszych czterech dniach
drugiej dekady załoga wykonała nor
mę w 129%. A M . l l . przerobiono
zamiast 8 tys. q, przewidzianych pla
nem dziennym, 10.576 q, tj. 132% nor
my.
I odtąd będą się starać utrzymać
na tym poziomie — zapewnia nas in
żynier tow. Rochowiecki.
T o tempo pozwoli wygrać na cza■sie, skrócić kampanię i zabezpieczyć
Sillę częściowo przed utratą cukrownosc;:i w burakach, leżących bardzo dłu
go i narażonych na działania atmosfe
ryczne. A buraki w tym roku nad po
dziw się udały. I urodzaj większy niż

w roku ubiegłym i procent cukru jest
w nich większy. N ie cały jednak cuki~ można wydostać z buraka. Im
gorsze są mas yny, tym większe są
straty, tym więcej cukru pozostaje w
buraku. Ten procent strat przewidzia
nych dla cukrowni na Ziemiach Z a 
chodnich wynosi 3,2.
Już w pierwszym etapie pracy uda
ło się robotnikom cukrowni zmniej
szyć ten odsetek strat o 0,6%. Rów
nież i na węglu poczynili oni oszczęd
ności. T e osiągnięcia początkowe ka
żą wierzyć w zwycięstwo. Robotnicy
zapewniają, że w tym tempie będą
pracować dalej. Ludzie dopiszą. Ale
maszyny? «— T e mogą nie dopisać, bo
są stare. I właśnie dlatego otaczane
są jak najtroskliwszą opieką. Prze
myślni mechanicy i technicy zaopa
trzyli się już na wszelki wypadek w
zastępczy motor elektryczny do stacji
Romp.

Usprawniono proces produkcji, zli
kwidowano niedociągnięcia, które da
ły się we znaki podczas poprzedniej
kampanii. Poważne zasługi w tym kie
runku położyli niewątpliwie dyr. tech
niczny tow. Rochowiecki, zmianowy
tow. Berner, tow. Pieczyński, Dom a
gała i inni.
Robotnicy stali się bardziej świado
mi, bardziej obowiązkowi. Podciągnęli
się w pracy. W p łyn ęły na to niewąt
pliwie praca kół partyjnych i jak
najlepsza współpraca obu partii ro
botniczych na terenie cukrowni.
Decyduje również jeszcze jeden
W IE L K I K R O K N A P R Z Ó D
Najlepiej chyba na przykładzie cu czynnik — wzrost fachowości.
krowni „Szczecin“ można stwierdzić,
Antoni Perłowski

Vox T.1

zastąpi przepracowaną telefonistkę

Polskie patefony będą przygrywać do tańca
Do tej pory takie „ouda“ ogląda liśmy tylko na filmach. Siedział so
bie taki dyrektor wielkiej fabryki
radzieckiej lub amerykańskiej, naci
skał guziczek 1 odzywał się przytłu
miony głos, meldujący o jakimś
wydarzeniu. A teraz taki sam przy
rząd widzimy na biurku dyrektora
Centrali Przemysłu Elektrycznego:
niewielkie, ciemnozzare pudełko —
ni - to telefon, ni - to radioodbior
nik i — za pociśnlęclem guziczka
ten zam, co kiedyś na filmie, przy
tłumiony głoz: „dla mnie proszę 100
żarówek...“.
Ten skromny aparacik wydaje
nam się rewelaoyjną nowością. Jest
nią Istotnie, bo — wyprodukowała
go po ras pierwszy w Polsce PAŃ
STWOWA WYTWÓRNIA URZĄ
DZEŃ
RADIOKOMUNIKACYJ
NYCH N A d o l n y m Śl ą s k u . n »4
żywa się „VOX“ T. 1. i znakomicie
zastępuje dawną centralę telefonicz
ną, przy której od słuchawki do ału
chawki „miotała“ aię w zdenerwo
waniu zapracowana telefonistka, cią
gle oznajmiając, śe „Unia zajęta“.
„Vox" znakomicie ułatwia pracę w

Stenotypistka
do sekretariatu technicznego potrzeb
na od zaraz.
Zgłoszenia do P.A.P., Sopot, ul. Grun
waldzka 4—6 pod „Sekretariat 17“.
I
355—B

Od z a ra z
4 wykw alifikow anych

Z A T R ir o H IM y
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jak wiele zmieniło się u nas w prze
ciągu jednego roku. W kampanii po
przedniej pracowało w cukrowni
1.060 robotników, przy planie, prze
widującym przeróbkę 370 tys. q bu
raków. Obecnie zaś, mimo że cukrów
nia ma przerobić 600 tys. q, liczba za
trudnionych stałych i sezonowych ro
botników wynosi tylko 960.

HYDRAULIKÓW
Portowe Zakłady Przemysłu Tłuszczo
wego i Olejarskiego
Amada-Oleo-Union-Zulawy,
Gdańsk, ul. Załogowa 10.
354—B

Centrala Tekstylna

większych zakładach. Dzięki niemu
uzyskuje się znacznie szybciej i ła
twiej porozumienie z poszczególny
mi działam) fabryki czy biura.
Nie jest to jedyna „nowalijka“
Polskiego Przemysłu Eiektroiech nieśnego. PAŃSTWOWA FABRYKA
ODBIORNIKÓW RADIOWYCH W
DZIERŻONIOWIE wypuściła ostat
nio NOWY TYP PlłjOlOLAMPOWEJ SUPERHETERODYNY TYPU
AGA 1763.
Obok tyoh najlepszych aparatów—
PAŃSTWOWA WYTWÓRNIA RA
DIOTECHNICZNA W ŁODZI produ
kuje również POPULARNY TYP
APARATÓW RADIOWYCH w ce
nie 11.766 sl s 8 proc. rabatem, a w
DUSZNIKACH — produkuje się PA
TEFONY ELEKTRYCZNE. Patefon
typu wojskowego kosztuje 13 tys. zł,
„IlUput" — ok. 14 tys. zł, a typ
„Świetlicowy“ — 17 tyz. zł. Ten ostatnl, ohoó najdroższy — będzie
mleó niewątpliwie największe powo
dsenie, bo zapewni naszym świetli
com na karnawał dobrą muzykę do
tańca.

Gdańska Spółdzielnia Spożywców

TYLKO DLA CZŁONKÓW
we wszystkich sklepach w czasie od 19.XI.
do 25.XJ.1947 r.
po 5 kg. mągi pszennej 70% po cenie ul
gowej 70 zł za kilogram. Ze względu na
szczupły zapas mąki, termin sprzedaży
nie będzie przedłużony.
371-B

W ĘG O R Z “
Hurtowy Hondol
R yb M o r s k i c h

M. M I E L C U S Z N Y
G D Y N I A

= HURTOWNIA W GDAŃSKU =
przystąpiła do wyprzedaży hurtowej arty
kułów włókienniczych po cenach znacznie
obniżonych w P o ¿ h u r t o w n i a c h :

Oddziały Skupu na całym Wybrzeżu
Polskim

Akcją wyprzedaży objęte są materiały weł
niane o zawartości 50 1 60 procent wełny;
ubraniowe
kostiumowe obniżka o 30% — 60%
płaszczowe
sukienkowe
stożki I kapeliny — obniżka o 50%
chodniki żakard
—
,,
0 40%
chodniki Boucle
—
„
o 60%
worki
—
„
o 40%
juta rzadka
—
„
o 60%
Wyprzedaż po cenach zniżonych rozpo
czyna się od dnia 12.11.1947 r, i trwać bę
dzie przez okres dwu tygodni.
Prawo nabycia wymienionych towarów
po cenach zniżonych pogadają tylko insri
tucje handlowe, sektora państwowego
społecznego.
333 - B.

Oddział Kołobrzeg
tel. nr 51

Oddział Katowice
Hala Targowa

Własna wędzarnia o 24 piecach
Władysławowo — Port
Poleca wszelkie ryby morskie
EKSPORT

IM PORT
352—B

■ E lE ó „WARSZAWA" E E H
Gdynia, ul. Świętojańska 36

w miastach Dolnego Śląska
Po zakończeniu prac przygotowaw
czych władze województwa wrocław
skiego przystąpiły do realizacji pierw
szego etapu prac nad wykonaniem de
krętu o uwłaszczeniu mienia nierol
niczego na Ziemiach Odzyskanych.
Według pobieżnych obliczeń, w ra
mach akcji uwłaszczeniowej na Dol
nym Śląsku, przekazane zostaną mle
szkańcom województwa wrocławskie
go obiekty mieszkalne wartości ok. 7
miliardów zł według cen sprzed wrze
śnią 1939 r.
W rozpoczętym obecnie pierwszym
etapie prac, polegających na oszaco
waniu wartości przekazywanych do
uwłaszczenia obiektów, przystąpiły

O J C Z Y Z N A 1'

•H-g siluki Victorien Sardou

Retyjerla: louis laqu n

w rolach głównych:

Pierre Blanchard
Jean Desailly
Maria Mauben

Wytwórnia; «REGINA»

Eksploatacja: «FILM P0L&KI»
372. B

do pracy ekipy spisowe we Wrocła
wiu i miastach powiatowych, dokonu
jąc spisu nieruchomości miejskich.
W mieście Wrocławiu w pierwszej
kolejności uwłaszczone będą dzielni
ce willowe: Karowice i Sępolno.
Dla sprawnego i szybkiego przepro
wadzenia szacunku nieruchomości utworzone we Wrocławiu 5 zespołów
Wojewódzkiej Komisji Kiasyfikacyj
no-Szacunkowej. W większych mia
stach, jak Legnica, Jelenia Góra,
Świdnica i Wałbrzych działać będą
po 2 zespoły tej komisji. Zaznaczyć
należy, że podczs uwłaszczenia miej
skiego mienia nieruchomego świat
pracy korzystać będzie ze specjalnych
ulg.

Wymyślne tortury i chrzest pędzlem
Inauguracja za ęć w S zko li Sztuk Pięknych
W związku z uroczyetą inaugura
cją nowego roku akademickiego, słu
chacze Wrocławskiej Wyższej Szkoły
Sztuk Pięknych nawiązali do staro
dawnego obrzędu „otrzęsin", przyj
mując do swego grona nowych adeptów sztuki.
W udekorowanej
sali wykładowej szkoły, zgromadzili
Się profesorowie z dyrektorem Gep
pertem oraz wszyscy słuchacze szko
ły. Przybyły również delegacje mło
dzieży wyższych szkół akademickich
Wrocławia.
. Wśród ogólnej, wesołości „Średnio
wieczni kaci“ wywołali spośród obecnych na sali nowoprzyjętych Stu
dentów, oddając ich -pod srogi sąd
kolegów, przebranych w historyczne
stroje. Po szeregu dowcipnych i
wymyślnych „tortur“ oraz chrzcie
pędzlem i farbami
„antypodyśd“

Rutynowany kalkulator

%
*

możliwie od zaraz. Oferty „Kalkula
tor przemysłowy“ do P.A.P. Sopot, ul.
Grunwaldzka 4—6.
367—B

V
Przetarg nieograniczony
Główny Urząd Morski ogłasza przetarg
nieograniczony na dostawę i częściowe
składowanie węgla i koksu w Gdyni i Gdań
sku oraz ©went. we Wrzeszczu.
Opał ten przeznaczony jest dla bunkro
wania taboru pływającego jak również do
zaopatrzenia obiektów lądowych, przede
wszystkim w Gdyni, Gdańsku i Wrzeszczu
oraz w portach i placówkach podległych
Głównemu Urzędowi Morskiemu na tere
nie administracyjnym województwa Gdań
skiego, do których to placówek dostawa
odbywa się w ograniczonych ilościach.
Oferty w zalakowanych i zapieczętowa
nych kopertach należy składać w terminie
do 27.11.1947 r. w Oddziale Gospodar
czym Głównego Urzędu Morskiego Gdańsk
— Wrzeszcz ul. Grunwaldzka 47, gdzie
również można,otrzymać szczegółowe pod
kładki ofertowe i informacje. Przetarg od
będzie się tamżę dnia 28.11.1947 r. o go
dzinie 12.
Do oferty należy dołączyć pokwitowanie
Kasy Urzędu Skarbowego na opłacone wa
dium w wysokości zł 50.000.
Główny Urząd Morski zastrzega sobie
prawo dowolnego wyboru oferenta bez
względu na oferowane warunki oraz unie
ważnienia przetargu bez podania powodu.
356 - B,

Wyświetla nowy film produkcji francuskiej
4»

sław Kruger — 200 proc. normy, Woj
dech Rzepka — 183 proc.. Wawrzyn
Sypniewski i Leon Błażejewski — po
180 proc. normy. W wyścigu zespoło
wym ustawiaczy w Piecheinie czoło
we miejsce zajęła grupa w składzie:
— Stanisław Bonk, Stanisław Kiciń
ski, Stanisław Stypczyńskl i Franci
szek Tucholski, która wykonała 161
proc. normy.
We współzawodnictwie
zespoło
wym wapniarzy z Wapienna pierwsze
miejsce zdobyli — Michał Konwiński,
Wincenty Wojciechowski, Władysław
Kowalski, Sylwester Bińkowski i Jan
Podgórski. Grupa ich wykonała 196
proc. normy.
Zespół palaczy z Wapienna — Ste
fan Proch, Stefan Musiał i Franci
szek Gwid osiągnął — 164 proc. nor
my.

Pierwszy etap prac uwłaszczeniowych

dr>
nrowadzenla dzia
do inreanlrowania
zorganizowania i prowadzenia
łu kosztów własnych poważnej fa
bryki
poszukiwany

sprzedał będzie

Port Rybacki
u l Rybacka
Telefony: 219-56 i 273-12

TC ZE W — ul. Rybacka 25, teł. 10-68
KOŚCIERZYNA — ulica Gdańska 15
tel. 42,
«•MALBORK — ulica Mickiewicza 32.

M
O

W ramach Zjazdu Przemysłu Wa
pienniczego w zakładach wapiennych
okręgu pomorskiego w Piecheinie i
Wapiennie odbyło się rozdanie na
gród przodownikom pracy tych zakła
dów. Współzawodnictwo pracy, podję
te samorzutnie w październiku br.
przez robotników fabryk obejmowało
wyścig indywidualny, do którego przy
stąpili ładowacze z kamieniołomów
oraz zespołowy, w którym wzięły udział grupy ustawiaczy, palaczy i wa
pniarzy. We współzawodnictwie indy
widualnym w Piecheinie na czoło zespdłu robotników kamieniołomów wy
sunęli się ładowacze: Jakub Stępień,
który wykonał 230 proc. normy, Sta
nisław Błażejewski — 223 proc. nor
my i Franciszek Mróz — 193 proc.
normy.
W zakładzie Wapienno przodujące
miejsce zdsbyli ładowacze: Stani

WYGUBIŁEM kartę BKU
Gdańsk N r 8383 n» nazwi‘■o Pllchta Stefan, GdańskOliwa, Grunwaldzka 303.
368-B
i- itZY B ŁA K A Ł się pies ra
sy wilczur, czarny, podpa . . j, do odebrania za zwro
tpm kosztów, Nowy Port.
k.aspy 24.
370-B
SWTUCIDEŁKA Choinkowe
pięknie brokatowane D o le 
cą n twórnia Łódź, PiotrtiOYlaóM 112.
267-B '

Czytajcie

„T ryb u n ę
Wolności“

przyjęci zostali do społeczności stu
denckiej.
Nowoprzyjęei słuchacze Wyższej
Szkoły Sztuk Pięknych otrzymali
pamiątkowe dyplomy tłoczone.
----- o-----

Artyści
na cześć przodowników pracy
Na cześć przodowników pracy i
wielowarsztatowców,
zatrudnionych
w łódzkim przemyśle włókienniczym,
odbył się w Łodzi trzeci z kolei, po
ranek artystyczny W remach poran
ku występowali znani artyści ocen
łódzkich.
Występy poszczególnych artyotów
dedykowane były czołowym przodow
nikom pracy jak: oh. ob. Rybakowej,
Gołygowskiej,
Lipińskiej, Pałczyń
skiemu, Czule i Innym.

Za wzorowe wykonanie
robót szarwarkowych
W tych dniach nastąpiło podpisa
nie umowy pomiędzy kierownictwem
robót wodno-melioracyjnyeh w Ol
sztynie, a ZEOM, na doprowadzenie
prądu do wsi Franknowo w pow.
Reszel. Wieś Franknowo otrzyma
prąd elektryczny w nagrodę za wzo
rowe wykonanie robót szarwarko
wych.

% 'M aZ gaSC
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NIEOCZEKIWANA
INTERPRETACJA
Mieszkańcy
Lodzi
doszli do wniosku, że
jeżeli przestały istnieć
Nadzwyczajne Komi
sje Mieszkaniowe —
nie obowiązują rów
nież wszystkie ich za
rządzenia. Nieoczekiwana ta interpre
tacja odbiła sie niewesoło na nielekklej 1 tak doli sublokatorów. Zdarzył
się wypadek, że pewna rodzina zaj
mująca
skromne
sześciopokojowe
mieszkanko w czasie nieobecności sub
lokatora - studenta, poprostu zrzuciła
Jego meble ze wszystkich schodów.
DOWCIPNIŚ
Straż Pożarna w Katowicach w cią
gu jednego dnia została 5 razy wzy
wana, a wszystkie wezwania okazały
się mistyfikacją. MO czyni energicz
ne poszukiwania za sprawcą karygod
nych wybryków, który zostanie uka
rany z całą surowością.
Z PIEŚNIĄ PRZEZ 2YCIE
Wielka jest sita pieśni—czasami na
wet prowadzi do więzienia, a kto wie
czy nie jeszcze wyżej... F inkcjonariusze
UB zainteresowali się wesoło i trium
falnie brzmiącą pieśnią w jednym z
mieszkań toruńskich, która wcale nie
dwuznacznie przypominała hymn hit
lerowski. Pieśń tę wznosiło pięciu pa
nów — Bernard Jaguar, Konrad Wo i
Ciechowski. Jan świtał
ski, Kazimierz Sapkiewicz i Kazimierz Szwe
dowski. Jak wykazało
śledztwo Niemiec — Jagusz 1 Niemiec — Woj
Ciechowski byli członka
p i SS.

Str 6

Noc, in której doujiedziano się
o ocaleniu ś w i a t a
Światła nie było, prądu nie było,
piekarnia jednak pracować musiała.
Mało wówczas ludzi mieszkało w
miasteczku, zaczajonym w śniegu na
lewym brzegu Wołgi.
Miasteczko było bardzo puste. Je
go nowi mieszkańcy, kobiety, starcy i
dzieci i trochę weteranów toczącej
się wojny, bez rąk, nóg czy oczu, pra
cowali jednak. Ani jedna para rąk
nie próżnowała. Jedna fabryka robi
ła pociski, inna papierosy dla frontu.
Każda para rąk była czynna dla fron
tu i dla zwycięstwa.

1939 roku, który teraz tutaj smaro
wał i pilnował starych i zwilgotnia
łych motorów elektrycznych, robił wia
dra i łopaty i naprawiał krany w za
marzających na 40 st. mrozie rurach.
Wiedział o tym, że chleb musiał
być. A chleb dla mechanika, to woda,
o którą miał dbać, a bez której pie
kamia nie może pracować. Tymcza
sem prądu nie było, więc woził wodę
w beczce z Wołgi, potykając się w
ciemności
nocy
na
oblodzonych
zjazdach, pchając razem — z równie
zmęczonym konikiem ciężką beczkę
Więc miasteczko, aby żyć, musiało pod górę.
mieć chleb. Nie dużo chleba, bo mą
Był listopad 1942 roku. Radio nada
ki mało było na tyłaeh, więc i norma wało od dawna jeden i ten sam ko
była 400 lub 600 gramów. I tym bar munikat: Na froncie nic ważnego nie
dziej, ponieważ było go mało, każdy, zaszło. Lokalne walki w Stalingra
kto go piekł, czy przy pieczeniu jego dzie. Wiadomości, ciche, z ust ra n 
pracował, wiedział, że jeżeli chleba na nych żołnierzy mówiły o strasznych
rano nie będzie, to ludzie odejdą ci walkach w Stalingradzie i wszyscy
cho źe Spuszczonymi głowami i pójdą wiedzieli, że wróg dotarł do Wołgi,
do pracy głodni i pozostawią w do że armia gen. Czujkowa, że gwardyj
mach głodne dzieci.
cy gen. Rodimcewa walczą o każdą
Ó tym wszystkim wiedzieli wszys cegłę w ruinach miasta po tamtej, za
cy pracownicy i robotnicy niewielkiej chodniej stronie Wołgi, że przez prze
miejskiej piekarni. O tym wiedział strzelaną kompletnie rzekę po krze i
i mechanik piekarni, młody inżynier lodzie idą dywizje za dywizjami w
Warszawskiej Politechniki, którego tu bój, który ciągle nie przeważa losu
rzuciły losy czterokrotnej ewakuacji, walki.
począwszy od tragicznego września
Wiadomo było, że miasta już nie
ma. Wiadomo było, że po tej, po
wschodniej stronie Wołgi jest step
gładki, wielki, bezkresny, bez umoc
nień, prawie bez linii kolejowej,
gładki, otwarty i wielki, po którym
mogłyby czołgi niemieckie, nieść
śmierć na wszystkie strony.
Ob. G. FIRLEJ. Egzaminy wstępne
Wiadomo było, że życie nas wszyst
na 10-miesięczne kursy dla kandy datów na sędziów polegają na badaniu kicł| zależy od tego, czy te stare, zmę
inteligencji za pomocą testów, które czone dywizje Czujkowa i Rodimce
ujawniają ogólny zasób wiadomości wa wytrzymają i czy nowe armie 1
kandydata w dziedzinie historii i lite dywizje pomogą — czy Stalingrad
ratury oraz jego przygotowanie do
nauk prawniczych. Piśmienne zadanie przepuści Niemców, czy zatrzyma.
obejmuje rozwiązanie jakiejś sprawy Wiadomo było, że od tego zależy
kryminalnej.
wszystko — zwycięstwo albo śmierć.
TO W. NAGLER
CZESŁAW — Zwycięstwo ludzkości, albo na wiele
GDAŃSK. Nie wykorzystamy, gdyż lat śmierć Europy.
materiał w tejże sprawie otrzymaliś
Radio nadawało ciągle jeden i ten
my wcześniej skądinąd. Prosimy o
dalszą współpracę.
.bstei, «k '.j -, sam komunikat.
W miasteczku panowała cisza. W
.JASIEK PARTYZANT"—GDAŃSK.
miasteczku w ciemnych nieośwletlaWiersz do druku nie nadaje się.
nych fzbabh, a r prześwietlonym księ
TOW. STANISŁAWA SUCHOSZEBRSKA — ELBLĄG. Za materiał dzię życem — bezbrzeżnym, białym ste
kujemy. Nie mogliśmy go wykorzy pie, w sercach ludzi trwała wewnątrz
stać, gdyż został nadesłany za póź na tragiczna cisza okropnej niepew
no.
ności i tlił się, rozpalał się płomień
OB. ADAM JOZEF GAJEWSKI. Li nadziei i wiary.
sty Wasze skierowaliśmy do właści
Pewnego dnia nagle włączono prąd.
wych władz, od których powinniście Nagle przemówił milczący motor elek
otrzymać odpowiedź.
tryczny.
OB. HELENA KURPIEWSKA —
Ulice były puste, zbliżała się pół
LĘBORK. W interesującej Was spra
wie napiszcie do OMTUR, która pro noc. Z daleka tylko dochodził przyci
wadzi
szkołę
baletową.
Adres: szony łoskot fabryki, w której robio
no miny i słychać było samochody,
Wrzeszcz, ul.' Jaśkowa Dolina 6 b.

Przecież pomoc rosyjska uwarunkuje stosunek
sił między prawdziwą demokracją a kapitalistami. Anglosasi dążąc do realizacji swoich celów nie zapomną
jednak ani na chwilę o tej najważniejszej dla nich spra
wię. Każdy generał musi działać, że tak powiem, na
dwóch frontach. Nie spuszczać z oka swojego sąsiada,
a jednocześnie bacznie śledzić za tym, co się dzieje:
Z drugiej, strony Niemiec, na froncie wschodnim...
Francuz gorączkował się. M ów ił jak widać i naj
głębszego przekonania. Było jasne, że nie mógł być
szczery z Anglikami czy Amerykanami. Toteż spowia
dał się przede mną.
Kolumna nasza powoli wjeżdżała w głąb Norman
dii. W patrywaliśmy się w noc, rozjaśnioną płomieniem
wojny. Ale spoglądając ponad wał, do którego zbliża
liśmy się, chcieliśmy zajrzeć poza kres nocy w naj
bliższą przyszłość, która oczekiwała nas, która ocze
kiwała narody Europy.
C ZA S I K R E W
Nazajutrz wraz' z podpułkownikiem Anatolem Piliuginem udałem się na oględziny normandzkiego frontu.
Droga, którą wyjechaliśmy z Bayeux, była straszliwie
zatłoczona sunącymi kolumnami, które dążyły ze
wszech stron i w różnych kierunkach, całkowicie obo
jętne na niebezpieczeństwa, które kryje w sobie niebo
wojenne. N ie widzieliśmy ani śladu niemieckiego lot
nictwa. Cały teren między Aromanche i Croulles byl
pełen maszyn, pocisków, karnistrów z benzyną, zwojów
drutu kolczastego, mającego opleść drogi i lotniska.
Gdyby Niemcy mogli pozwolić sobie na bombardowa
nie tych pozycji lub na zaatakowanie ich pociskami
V 2 — sprawili by aliantom niemało kłopotów. Ale
niemieckie lotnictwo było przykute bez wytchnienia do
pól bitewnych Białorusi.
Natomiast drogi, prowadzące bezpośrednio na
front, były puste. W tym kierunku właśnie pojecha
liśmy z taką szybkością, jaką mogliśmy wyciągnąć na
naszej maszynie. Zaczęliśmy uważnie obserwować
znaki orientacyjne. Kiedy rozpoczęły się napisy: „Stać
wróg przed tobą" — wiedzieliśmy, że dojechaliś
my do pierwszych linii frontu i za najbliższym zakrę
tem możemy spotkać Fryców. Zawracaliśmy więc po
słusznie na boczną szosę i jechaliśmy tak długo, póki
nie zatrzymywały nas te same słowa: „Stój, przed to
bą wróg“. Byliśmy oczywiście niezmiernie wdzięczni

Milczącej ciszy już nie było. Nie
było martwego księżycowego światła
na bezkresnych, zimnych i bezlud
nych stepach śnieżnych. Nie było uśpionego, milczącego miasta, ludzi
zmęczonych. Wszystko to znikło, —
była nagle wspaniała, księżycowa noc,
śpiące spokojnie miasteczko wśród
białych stepów, w jasnym świetle
księżyca, światło którego w tej chwi
li oświetlało setki i tysiące biegną
cych naprzód, lecących w powie
trzu, siedzących na koniach i czół
gach żołnierzy, którzy bili Niemców
— w świetle, które oświetlało prze łomowy moment w historii tej wojny
i świata. Była nagle pewność, że bez
nadziejność znikła, że wiara w zwy
cięstwo, którą się żyło, była wiarą
prawdziwą.
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J a k walczono w Pradze?
(Od specjalnego wysłannika)

ruszające w drogę przez step z ładun
kiem min na front.
Nagle...
Zawieszony o jakiś kllgmetr dalej
wielki głośnik radiowy przemówił.
Nad dachami milczącego miasteczka,
nad głowami uśpionych, zmęczonych
ludzi mocny głos zaczął mówić głoś
no, pewnie siebie, wolno i dobitnie.
Zaczął mówić tak, że trzeba było przy
stanąć i słuchać.
» -¿ I listopada w wyniku kilku dniowych bojów wojska stałingradz
kiego, dońskiego i południowego
frontu przełamały front nieprzyja
ciela, zajęły miasto Kałacz i w ten
sposób okrążyły Stalingrad. W okrą
żonym Stalingradzie znajduje się
ósma armia w ilości 22 dywizji nie
przyjaciela. Wojska nasze posuwa
ją się naprzód.-*1.
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We wtorek w godzinach wieczor
nych rozegrany został w Pradze w sa
l i „Lucerna“ międzypaństwowy mecz
bokserski pomiędzy reprezentacjami
Czechosłowacji i Polski. Spotkanie to
wywołało wielkie zainteresowanie w
stolicy Czechosłowacji, i przedsprze
daż biletów na mecz skończyła się na
tydzień przed terminem spotkania
Drużynę polską spotkało gorące przy
jęcie ze strony publiczności, która
spodziewała się gładkiego zwycię
stwa Polaków. Zawodników polskich
powitał w ringu radca Ministerstwa
Oświaty i Szkolnictwa dr. Widzimski.
W im ieniu zespołu polskiego odpowie
dział prezes PZB — Bielewicz.
Po oficjalnym powitaniu i odegra
niu hymnów narodowych obu państw,
w ringu pozostały „muchy“ : M ajdloch (Czechosłowacja) i Sowiński
(Polska). Posiadający lepsze w arunki
fizyczne Majdloch stoczył zaciętą
walkę z reprezentantem Polski, która
w rezultacie zakończyła się zwycięst
wem Czechosłowaka.
W w. koguciej spotkali się Zachara
(Cz.) i Bazarnik (P). Pierwsza runda
upłynęła na wzajemnym badaniu się.
Drugą rundę Bazarnik rozstrzygnął
na swoją korzyść. Początek trzeciej
rundy należał do zawodnika polskie
go, któ ry pod koniec opadł na siłach
i tym samym dał możność dojścia do
głosu zawodnikowi czechosłowackie
mu. Wszyscy spodziewali się ogłoszę
nia zwycięzcą Polaka, lecz sędziowie
orzekli inaczej i przyznali zwycięstwo
ZachąfTze.
W w. piórkowej Hudak (Cz.) spot
kał się z Antkiewiczem (P.). W pierw
szej rundzie zawodnik czeski narzu
cił system w alki Polakowi i tę rundę
rozstrzygnął nieznacznie dla siebie. Po
lak wydawał się być tym zupełnie za
skoczony. W drugiej rundzie inicjaty
wa przechodzi całkowicie w ręce Ant
kiewicza, któ ry rzuca swego przeciw
Spot
nika na deski do czterech.
kanie zakończyło się zdecydowanym
zwycięstwem Antkiewicza.
W w. lekkiej Fetrina (Cz.) zmierzył
się z Rademacherem (P). Spotkanie
to było bodajże najładniejszą walką
wieczoru. Rademacher stoczył jeden
z najlepszych meczów w swojej karie
rze. O ile pierwszą rundę Petrina roz

strzygnął na swoją korzyść, o tyle
dwie pozostałe przegrał wyraźnie, *
tym samym przegrał całe spotkał“ *
Niestety sędziowie patrzyli przez u**
ne okulary i orzekli, że zwycięstw®
należy się Pętrinie. Ogłoszenie zV^.'
cięzcą spotkania Petriny spotkał0
się z burzliw ym przyjęciem ze stro*
ny publiczności, która przez dłuższy
czas gwizdała.
W w. półśredniej Koudela (Cz) Sp°*
kał się z Chychłą (P) i został ogW'
szony za pokonanego. W ynik ten n*®
odpowiada przebiegowi w alki i ra'
czej zwycięzcą powinien zostać K°u
dela. Widocznie sędziowie za bard®*
się przejęli pomyłką, jaką popełnij*
w poprzedniej walce i w ten sposo®
chcieli naprawić krzywdę WyrządzO'
ną Rademacherowi.
W w. średniej Torma (Cz) wygraj
zdecydowanie na punkty z Szyn*80
kiewiczem (P). Zawodnik czeski PT, .
cały czas spotkania miał wyraźni
przewagę nad Szymankiewiczem,
niepotrzebnie błaznował w ringu. Na
tle Tormy zawodnik polski wyPaC*
zupełnie dobrze i swą postawą za'
służył na oklaski, jakie mu zgot®"
wała publiczność czeska.
W w. półciężkiej Netuka (Cz) spot'
kał się z Szymurą (P) i mimo teg®>
że wyraźnie przegrał wszystkie trzy
rundy, został przez sędziów uznam
za zwycięzcę. Jest to najbardziej ni®
sprawiedliwy
wynik, ja ki
wydał*0
przez sędziói” tego dnia.
Na podkreślenie zasługuje taktoW
ne zachowanie się Szymury, który
zobaczywszy, że przeciwnikowi wy'
padła z ust szczęka kauczukowi
przerwał walkę i tym samym t*8*
możność Netuce włożenia je j z P0'
wrotem do ust. Gest ten został prz?
jęty
burzliw ym i oklaskami prz®z
publiczność, która schodzącemu z rił*
gu Szymurze zgotowała żywiołową
wację.
,
W w. ciężkiej Rademacher (Cz) wy
grał z Klim eckim (P), aczkolwiek Wf
n ik remisowy byłby sprawiedliwszy'
Neutralny sędzia węgierski p. F°r'
ray nie zdał zupełnie egzaminu i
meczu, któ ry drużyna polska roz®'
gra w piątek w Bratysławie, prawd®
podobnie nie będzie sędziował.

Otwarcie sali sportowej w Gdański
w gmachu Zarzgdu M ie jskie g o
Po długich staraniach oddziału Wy
chowania Fizycznego i Sportu,'’ zosta
ła oddana do użytku śató*'s^ortÓWa,
mieszcząca się w gmachu Zarządu
Miejskiego. ■)?-*>■ .•..-w. ?v.,
Otwarcie sali sportowej nastąpiło
w obecności przedstawicieli władz oraz wybitnych działaczy sportowych.
Po otwarciu sali odbył się pierwszy
czwór - mecz gier sportowych. W kon
karencjach koszykówki i siatkówki
startowały następujące kluby: WKS
—Flota, KKS — Gedania, HKC —
Wybrzeże, Polska YMCA oraz SICS—
Płomień.
Pierwsze miejsce w obydwóch kon
kurencjach, tj. w rozgrywkach siat
kówki i koszykówki zajęła Polska
YMCA. K lub ten jest jednym z naj

Odbudowa pałacu pod Blachą. Wciąganie kapą na dacn

D. KRAMI NOW

R.UMACZYŁA HELENA ZATORSKA
żandarmerii za te rozsądne przestrogi, gdyż Unia frontu
zatracała się całkowicie w normandzklch wzgórzach
i sadach.
N a prawym skrzydle, dokąd’ udaliśmy się następne
go dnia, panowała taka sama błogosławiona cisza.
Rozpalony błękit nieba, niezakłócony samolotami, ja
śniał nad drzemiącymi w słońcu drzewamL W ogro
dach pasły się cielęta, chodziły samopas gęsi. Chłop
skie chałupy, położone wzdłuż drogi, tętniły życiem.
T ylko miasta, znajdujące się na głównej magistraU,
po której jechały amerykańskie czołgi, nosiły ślady
zniszczeń wojennych. Lotnictwo torujące drogę czoł
gom nie tylko burzyło doszczętnie niemieckie punkty
oporu budowane zwykle przy rogatkach miasta, ale
również i miasta. Po przecięciu łączności między półwyspem Cherbourgskim i resztą Normandii w V a lo gnes — Amerykanie zajęU za jednym zamachem Cherbourg i wypędzili Niemców z całego półwyspu. A le
ich usiłowania, aby dotrzeć od strony magistraU Garentan — Valon, ciągnącej się wzdłuż zachodniego
wybrzeża do magistraU V alon —• Coutance, prowadzą
cej od Avranche do Bretanii — spełzły na niczym.
W końcu czerwca Amerykanie utknęli ną prawym
skrzydle tak samo, jak AngUcy na lewym. Tam nie
mieli oni potrzeby zaznaczać linii frontu pldkataml i ko
lorowymi w ykrzyknikam i T o przeciwników rozdziela
ło błoto.
¡Front w Normandii zaczynał się w małym miastecz
ku Benouville, położonym przy ujściu rzekł Orne, clą-

gnął się na zachód prostą linią zbaczającą nieco na po
łudnie od Bayeuz i Carentan. W pierwszych dniach
inwazji linia ta za Carentan biegła nieomal pod kątem
prostym na północ. Trzytygodniowa kampania Ame
rykanów na półwyspie Cherbourg linię tę wyprosto
wała i teraz na północ od Lesse. opierała się ona
o morze.
W ciągu pierwszych tygodni linia frontu normandz
kiego trwała nieruchomo. Alianci zagarnęli ją za jed
nym zamachem wobec całkowitego braku oporu w po
czątkowej fazie inwazji ze strony Niemców. Natomiast
forsowanie tak ważnych obiektów, jak: Caen i Saint
Lo, gdzie koncentrowały się linie kolejowe — było
przez długi czas przewlekane. Próba zdobycia Caen od
początku spaliła na panewce. Brytyjscy spadochronia
rze n‘a zdołaU wtargnąć na wzgórza, położone na pół
noc od Caen. Niemcy skorzystaU z tego niepowodze
nia spadochroniarzy, aby umocnić te tereny — walka
0 nie trwała do połowy lipca i kosztowała całkowite
zniszczenie miasta. Amerykanie nie mieli odwagi do
rozpoczęcia ataku na fortyfikacje niemieckie bez po
mocy lotnictwa, którego nie mogło być, gdyż gen.
Montgomery zgromadził wszystkie eskadry pod Caen.
Caen — był to kamień węgielny strategii M ontgomerego. Z tego wielkiego miasta, połączonego z mo
rzem olbrzymim kanałem, rozchodziły się drogi we
wszystkich kierunkach. Otw ierały one przed AUantami nie tylko bezpośrednie przejście do Paryża, ale
1 wszystkie boczne ścieżki, prowadzące do serca

W rfew nlcaąl „TR A B A " — W u u w ą , jU .

U.

lepszych zespołów w Polsce i z chW*'
lą otwarcia sąjtr jspojigmej będz**'
mógł stale trenować, podnosząc
cze bardziej swój poziom.. ..
Oddział WF i Sportu ma jeszcł®
duże kłopoty z ostatecznym uporzś**'
kowaniem sali. Największe obawy ?**
dzi brak centralnego
ogrzewa***8.
Sprawę powyższą
wprawdzie kil**8
instytucji zadeklarowało się przepr0“
wadzić, a m. in. centralne ogrzewa***01
ale jak dotychczas skończyło się **a
obietnicach. Niezrażeni jednak niczy**1
sportowcy planują w dalszym ciąg*1
różne ulepszenia. Między innymi n*8
być uruchomiony w sali norma***7
ko rt tenisowy. W początku przyszł®'
go roku sala będzie przystosował*3
do treningów i zimowych rozgrywek-

Francji. W planie Montgomerego, jaki został nam po'
dany nieco później przez generała brygaddy Wilia***'
sa — przewidziana była specjalna j rola Caen. A i'
mie sojusznicze, które w ylądowały w Normandii, zna'
lazły się na linii, przecinającej cały półwysep z point*'
nia na zachód.
Podobnie jak promień, którego punktem wyjściO'
w ym jest miasto Caen, winna była ona obrócić się
w kierunku przeciwnym do ruchu zegara o około 270
stopni. Trzecia armia amerykańska, znajdująca się a3
skrajnym prawym skrzydle „promienia“ , poruszała się
wzdłuż południowo - zachodniego brzegu Normandii'
sięgała Bretonii, przecinała ją i następnie zawracał®
wprost na wschód, kierując się ku Paryżowi, któ ry ob'
chodziła jednak z południa. Pierwsza armia amerykaó'
ska, wspierająca prawe skrzydło, otrzymała zadani®
utrzymywania kierunek na prawo, nie zapominają® 0
swoim lewym skrzydle, gdzie na wąskim odcinku dz*a'
lała druga armia brytyjska. W samym centrum Kana'
dyjczycy dokonywali obrotu wokół swojej osi.
Następnie cały ten front, wspierając się prawy08
swym skrzydłem o rzekę Loarę, a lewym o Kanał An'
gielski, powinien b ył ruszyć w kierunku północno'
wschodnim. Przez cały czas wysuwając naprzód swój®
prawe skrzydło, front zgodnie z planami Montgoiue'
rego ogarniał wszystkie niemieckie siły zbrojne p°*'
nocnej Fjąncji, przecinał ich łączność z Niemca****
przez Belgię i spychał do morza. (Plan Schlifena na od'
w yrtkę — dowcipkowali oficerowie).
W rzeczywistości stało się inaczej. MontgomeI7
usiłował połączyć front z głównym kierunkiem nata*'
cia — Caenem. W czasie pierwszych bojów w No*'
mandii Niemcy stosunkowo łatwo odpierali atak*
A liantów w kierunku na Caen i Saint Lo. Liczebna
i materialna przewaga A liantów tylko w małym stop'
niu ułatwiała im sytuację. Od pierwszego dnia mi®**
ogromną przewagę liczebną w żywym materiale ' "
zdezorganizowanym garnizonom małych miasteczek
normandzkich przeciwstawili dziewięć wyborowy®*1
dywizji. Niemcy mogli otrzymać pierwszą dywizję P0'
siłkową dopiero w tydzień po inwazji, a każdą następ'
ną w odstępach półtoradniowych. Każdego dnia nato'
miast lądowały dwie dywizje sojusznićze. Należy tu
podkreślić, że wśród niemieckich jednostek nie było ani
jednej w pełnym składzie.
c_ rl.)
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