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• ywnosc m~ast 

• - arm 
Siany Zjednoczone pragnQ e'ksporlować do Ame

ryki łacińskiej generałów. lanki i samololy 
NOWY JORK (()ibsL wł.) - W dniu 

x5 Ibm. w p.etropolis koło :Rio de Janei
ro r<npoczęła 'się konferencja minist:,ów 
Spraw 'zagraniezny-ch z całej Ameryki. 
Przew-odniczącym k-onferenoji zost,ał bra 
zylJiti-ski ministen 'spraw za,granicz.lych, 
Raul Fernandez. 

Konferencja ta ma ograniczyć się w 
zasadzie wYłącznie do sprawy zawarcia 
paktu wzajemnej olbrony 'Półkuli zacho
Idnie:i. Jednakże w ostatnich cInia!Cih róż
'nedelegade amerykań,skie łą,czyły tą 
konfer,encję ze sPrawami goslPQdaJrczy': 
mi. 

lÓW amen7lkańSikiolt wzmo.cniłaby kU-ki niedożywieJIie. a w wielu okrę.gach lu
faszystowskie Ameryki łacińskieJ, które d:nie umierają z powodu niedost3!tecz.nej 
to. kliki zawsze były głównym źróUłem ilości żywności. SiPraw tYch llie da się. 
zacofania. Być może- - sądzi Spru ille, rozwiązać dro.g-ą. zbrojeń. Jeżeli Stany 
- 'elementy ,military tyczne i konserwa- Zjednoczone chc~ sil} po.dzielić swymi 
tywne południowej Ameryki :powitałyby bogactwami - Amery.ka włlldn1o.wa wo 
unifikacjfll uzbr-oJenia i zdecydowaną! 'PO- li narzędzia i lekarstwa oil annat i amll
litykę .po linii doktryny Trumana, ale lu- nicji. Jeżeli Stany Zjednoczone mają nad 
dy Amery!ki łacińskiej nie dadzą się miar łudzi - Ameryka łacińsoka woli 
()il11amić ani standaryzacją broni ani dok tecłutikÓw i lekarzy, niż generałów j ad
tryną T-rumana. mirałów. Delegacja Ameryki łacińskiej 

Jak stwierdził delegat Ohile dr. Santa ma prawo i p{)winna SltaJ}o.WCZO oświad 
Cruz na radzie społecz,n,o - gospodarczej czyĆ, że kluczem do wzajemnej QlbroIty 
iONZ - dwie -trzecie ludności" 1eżeli nie jest wza,jeullJY dobro'byt ludów zachod-

Propazy.cja Ekwadoru w sprawie 0-
praC{)wania "planu MaflShaUa" dla Ame

wre,ce-j, cier:pi w Ameryce łacińskiej na niej Półkuli. Bajka o dwóch lisach. ..................... ~ ............ -.-.-.............. ~ ....... ~.....,.....,. ..... ~~,....,.. ...... ~ ......... ~~ ..... ...., ............... ~..,..; ..... ~ ........ ~~ .... ~ ........................... ~~ 
I'yki. łaciń~kiej zdaje sie, uZYlSkiwać po- No Ił~dzie Bezpi~czeń.ltUJ~ 
'ParCIe Argentyny. Argentyńs-ki mi'nister -
spraw zagranicznych Juan 'Bramizli a oś- D b 
wiadczył w Rio .c.e Janeiro, 'Że 'Wysta.'pi e t I 
z wni?skiem o zwołanie specialnej kon- ... ~ a a wspr wie Indone •• 

I ferenCJI ekouomic:znej państw południo
wo - amerykańskklh, Równiei delegat • 
Kuby' Guillermo Bełt łia/cZy 'pakt wzaje- Z~danie n-a t v c h m i a s t o w eJ- ewakuac'J-i garnizonów 
mnelj obrony z kwestiami gospouarczy- ., .. holen-
mi. Oznajmił on, że będzie się do.maga!, derskich Z całego obszaru re publiki 
aby pakt wzajemnej obrony zawierał. ' 
wyraźną. definicję agresji ekonomicznej. PA:RY'Z PAP. Według tutejszych do-/ N0WY J0RK PAP. W czwartek WJe-
Zda~i~m &:Ita .gr{)liba ,agre ti ekonomi- lli.esień. z B<I ta ,~. j i, komllniI~at re1Jublikau: I czorem Rada Bezpieczelistwa wznowiła 
czn~l !est rowllle llOwa~ną lak gr<jźba SkI st\VH~rdza, ze IndonezYJczycy odparh dyskusję w sprawie Indonezji. Przy sto
WOJny. • , ataki holenderskie na wyspie Madura. Ile obrad- zajęli również miejsce b pre-

przy czym Zw. Radzi€cki i Polska po
wstrzymały się od gł6sowania 

USA:, Jest UlechP,itna \p~rlłszaniu. na ko.n Również na prawym skrzydle frontu w. . ., . : " ' 
(~remm spraw ekOJlOmlc~nych l bę.dzie Pamekasan republikanie zmusiii Holen- mler IndoneZjI dl Sutan S]ahHr 0raz 

N a wstępie delegacja belgijska zglo
siła wniosek, by na obrady dopuszczo-.. 
no rawnież przedstawicieli wschodniej 
fndanezji j Borneo. Wniosek ten został 
poparty przez Wielką Brytapię, USA, 
i Australię, lecz delegat radziecki prze
ciwstawił się mu, stwierdzając, że przed 
stawiciele tych części Indonezji nie re
prezentują wolnych obszarów. Rada 
uchwaliła ostatecznie 4-ma głosami do
puszczenie' wschodniej Indonezji i Bor
neo. Siedmiu delegatów 'N-strzymało się 

Sllf) starał~ o ~włok~ w tej dziedzinie. drów do odwrotu. przedstaw.iciele Holandii i Indii. Pon&dto 
vVl'powlad-aJą-~. SIę na temat ko-n;fe- 'Rada uchwaliła dopuszczenie do stołu 

renC;)I w Brazyll1, 'bYły 'Podsekretarz sta Komunikat armii holenderskiej aono- . . . .' . 
nu do spraw Ameryki łacińSkiej SpruiJle si o ciężkich starciach między holeridra· obrad przedstawlclela FIlIpm gen. @ar-
który musiał u:stąpić ze wz;glęcfu na mi a -republikanami W centralnej 'Jawi'e. losa Romulo 9 głosami przeciwko dwom 
wmgi stosunek <1'0 -r.ządu P.erona o-świad,~.' -, 
czył, że "militaryzacja panamerykan)z
mu oznacza je·go zniszczenie". Zdaniem 
Spruille'a stan.daJryzac.ia, uZlbrojellia ba-

Zażarte walki w Paragwaju 
NOWY JORK PAP. Jak donoszą z Bue

nos A~res" koł~ powstańcz~ w PaJ;agwaj11 
z~po~Tlada]ą, ~e lada chWIla należy ocze
kIwa c zdobycla stolicy Paragwaju Asun
ciOIl, która jest oblegana przez powstań
ców od 10 dni. Do Argentyny napływają 
przez rzekę Paragwaj tysiące uchodźców, 
:- zarówn.o ;;wolenników powstańców jak 
l z~olenmk.0w rządu, Kanon~erka para
gwaJska, ktora brała udział w walkach zo
st~ła inter!lOWana w jednym z argentyń
skich portow rzecznych. Z Petropolis (Bra
zylia), gdzie odbywa się konferencja 'mię
dzyamerykańska donoszą, że delegacja rzą 
du paragwajskiego nie mogła z powodu 
walk opuścić Asuncion. 
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WSPOLNE NARADY 
GOSPODARCZE 

aktywu SL i PPR w wOj. łódzkim 
Zarzad Wojewódzki S. L. o.raz Ko. 

mitet WoJewódzki. PPR ,~ Lodzi PO
da.:ie do wiadomości. iż dnia 17.8.47 
roku o godz. 10-ej rano odbę.dą. się 
NA'RADY GOSPODARCZE AKTY
WIT WJEJSKIEGO CZŁONKóW S. 
C. i PPR. Z udziałem przedstawicie
li władz wo.jewódzkich w I1lłsteOIJ.ią· 
cycb powiatach: KOŃSKIE, KUTNO, 
ŁĘCZYCA, RAWA MAZOW. 

Zarząd Wojew6dzk;
Stmt1l1ictwa tudowe~o. 

Ko.mitet Wojewódzki 
PolSkie,i Partii Robotniczej. 

Miasto Padang - na Sum.o:trze - zbomłla-rdo wane zostało w straszliwy sposób przez Ho, 
• lendrów - w pierWsz1ch dniach inwazji. 

od głosowania~ , 
Były premier republiki irid6nezy jskiej 

dr Sutan Sjahrir, reprezentujący s ~;ój 
kraj na sesji Rady Bezpieczctlstwa, 
oświadczył, że fakty wskazują, iż Ho~ 
lendrzy nigdy nie pragnęli szczerze po
kojowego uregulowania stosunków z re 
publiką· Gała akcja Holendrów pod 
względem polit.yczno-milidarnym i go· 
spodarczym była jedynie - zdaniem' 
przedstawiciela republiiki indonezyjskiej 
- przygotowaniem do agresji przeciw 
ko partnerowi układu zawartego W. 
Linggadjati. Mówca prosił Rade o za
rządzenie kompletnego wy.cofanfa wojsk 
holenderskich z całego terytorium re
publiki j o niezwJoczne mianowanie ko
misji ONZ, która ma kontrolować na 
miejscu wykonanie rozejmu. 
K~misja ta miała by również powziąć 

krokI, celem zagwarantowania prawa i 
porządku oraz zapobiec odwetowi ze 

L d R d • strony cofających się wojsk holender-

osy r "'q U a a lera skich. Zadaniem komisji byłoby też za-
Ala łatwianie w drodze arbitrażu wszyst· 

I kich punktów spornych między Hola n-
zadecydują się dzisiaj ~a generalnej debacie kongresu dią a Indonezj ą, 

, francuskie)- partii socJ' alistyczneJ& Shjarir oskarżył również Holendro\,\ o 
pogwałcenie układu z Linggadjati dro-

PARYŻ, (Obsł, wł.), W dniu wczo"':; -
szym na kongresie- socjalistycznej parJ;ii 
Francji zabierali głos delegaci partii socja
listycznychinnych narodów europejskich, 

W dalszym ciągu obrad wysłuchano 
sprawozdań z poszczególnych okolic Fran
cji · oraz omawiano stanowisko francuskiej 

Bardzo doniosłe obrady kongresu mają gą tworzenia państw marionetkowych 
rozpocząć się w sobotę rano, gdy odbyć się we wschodniej Indonezji i na Borneo, 
ma debata na temat ogólnej polityki partii. jak również przez powiększenie swych 
Następnie odbycsię nia głosowanie. Obser- sił zbrojnych o 30 tys. ponad (!ozwolone 
watorzy kongresu nie wykluczają możli- kontyngenty. 

I
,partii ~ocjalistycznej wobec wyborów sa-

:::::iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii morządowych, któr~ odbędą się w paz-U dzierniku. 

wości, że wnioski wzywające rząd Rama- Widoczne jest - określił mówca -
diera do dymisji, mogą być uchwalone. Na ~e Holendrzy · przygotowują się do uży
posicdzcniu przemawiać ma premier Ra_

l
eja swej potęgi militarnej, celem zmu-

madier. szenia nas do całkowitej kapitulacji. 
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KR<\KÓW PAP. VI/ v'vwJ,aJli .. l~l/,il,ll)lltlll 
pr7,~dstawiciel{)wi PAP I'lz,)wncllll<'/4\'y Nolj
w zszego Trybunalu R, P. w "I .. ~(,wit dl U
mer udzieli! inrormacji l) Ul."", ylll ~lt; odhy(' 
w Krakowie w dnU)iel po!.)wip p,L~(\zil'rni"~ 
rb. procesie przeciw byłym członkom 7.i'lło!Ji 

S obozu Oświęcim, 

Proces ten. oliwiadczyl tir Fimer. li€d7.ip m i .. l 
rharakter międ:.:ynarotlowy, qtl \'Ż vezU1' w 
nim udzlnł JII"l.edslawici.' I ~ 17 Jlali .. lw. kt'II'yeh 
obywatele ginell masowo w 1.,1';'11; oś\vil'dm-
:;kiej, .. , 

Przebieg proceSll tlum;:;czc,n" bQu?i,\ rlJ'idl0 

cześnie na 4 języki, przy <:7.ynl Lel'hllh'Zllil sl. u 
na 7.ostanie zorganizowa n i! identyC'7.Ili!' jak 
,podczas wielkich międz)'l1oHOclowydJI1 IHole
~ów w NorymberUze. procesIl (;10 is"I,1 i I [oes
!:d. Proces toczyć się bt;dzie w qmill'lw MII

zeum Narodow(-(Jo. ]'O(j l"ld; u\..lIp.H'ji 4l1lil!'h 
ten zostal prz0hlldowriny III Z(~? Ni" u" '.) ,,, nil 
"StaatskassillO" dla St-I-JJl.1I1'JW, J)udilJlI/.l' 11 I., 
prowadzone pr7.('~ komi;,it; ],;Idallld zbrudni 
lliemieckich w l r;lhow if' ]Jod kle-ruwnicl W(' lll 
sędziego apl'l"c}' jnC',yo i P!Z"~ 1)(lil,i('I,I~I'Hló 
tl'jże komisji dr SC'lw<t c1obi'-Cfa i~1 jUi. \..Ulll',1. 
Proces ten po lrwa ()kolo C( l" ' II'l' h Lyqo(\ni . Nil 
lawie oskarżonych "'ilsi"clą jedynie n 'l\wi~ k,i 
przestępcy, jak szd wyd.". P()IiLyc7.Ilr'HIJ u\' o-
7U w Oś\dc;cimiu Grahner. kl61 y III esztlJw"n) 
7.ostał przez władze okupacyjnI' w WiPUI,111. 
następnie przekazany JIl90ĘlilWii, /I oh!'clli. ' 
Fprowadzony został do Polsk i, z lllln y 'l \l\" l 11-

cieństwa naslępca HOf\gs~. Lieb .. sllensdwl. 
szef kremalorium w Oświęcimiu i MajcJunldl 
Musfeld, lageduehrer AlImeipl unl'" ~.ll oho/.II 
kobiecego w Brzezincl' Marld M'll1d('1. 

Oprócz wymienionych oopowiadcll' hp.dtie 2.ł 
!;we czyny kilkIldziesięciu, n i~.s'l.yc h 11I1IkcI"
nąriuszy i strażników obozu, 
PO"7.ątkowo uslalono, że pIOces odbyWill' 

- - _SiC 

Fala upałów we Włoszech 
.. RZYM PAP. Fala upaJów, ki.óra na-a \~ iedzila ostatnio WIochy, spowodowala 

8 wypauków śmierci od porażenia sło· 
neCZTlC'go. Tegoroczna temperatura w 

• . ., fb Yl1l ie jest najwyższa od 1905 roku. 

dkoW' Z wszystkich pansl.w Eur.~py Kronika dyplomatyczna 
.,ir) b.'u/le w Chwkdli1in, jPdlluh Wllbec ol- II)!'\): .do. klUI ych. z uwaąl lia ob~cllo~c plZeu- BUKARESZT PAP. Nowy ambasador 
hl/'rmiLll llildlluśti Nhniclllych POL,,:10WlUlll, sl,lWIC'If'l! zayraul<:y Trybunał Na]wy7.SLy przy ,.' , . 
że fHCJces (}d!JL~dt.i(' siG w Krakowi.,. jdko w wiawie wiplką wagę. Skład Trybunału będzie I Rzecz~pospollt.eJ dr Pl~t~ Sz:vma,nskl, wr~. 
lIli"j~1 II pu!ożlIllym IJIt '~U ()świecimid. co Uld- id!';11 czny, jakpodc7as procesu Hoessa w czył h~ty uWIerzytelmaJące kI'oloWl Mt-
lWI IHz('Jlrowild7<,nic \..Ulli('LZllych wizji loknl- \VdI'szawie. chałowl. 

• 

1 dii okonan 
Szopka polityczna - w której naród hinduski nie bierze udziału 

LONDYN (Ob,,1 \\'1.) - "Narodzin)" t . Iaj:)\~ znak rozpoczę.ciu szereg'u IJro..'zy
t!\\'ó2h nO\\'ydl UOl1l;IlIJ\\' hl') l.\'j,.,kich - ~~cj \H)j~I,owych i cywilnych. W~zy
IlId ie i Pal~I'~[;11I - obwil "ZCZOllO o p,l!- .. ;/kj<~ ~\\·i;.d.i"llie hi n<.lllskie i meczety nll~ 
IhK) z' 11 na I;') :-;ierpilia s;!lw3JJli dzi:d, i.ulm<Jll'ikic sta lv olwore m. 
. 11.11 OIl1tJJli i ()~'lIi:lllli "I.! 1IU'1l\ mi \\' Jlli;lS Wraz z uderzeniem północy lord 
:"ch i \\ ;u"I,;I\'!1 Jl1dii i P,,!,j"!allll; J\1(lunlbatten przestał być wicekrórem 

\\' l II' /), ihi (,dl'z " al ~j~' wiell,i "Indii " i stal sie gubernalorem I!eneraf-
[(:;-:\'.,,,Il I. I,UpIJ" ~)r ll:'l'IJII li Y 111 IH,W('g' \J ,)ol11iniulll.". 

Fra c a I 'ie Ruhry 
)JAR Y? P,\P. I<zerzllik Inilli::.lt r~!\Vn Pl)dkreslaj~łc na:,tępnie żywotne zna-

"praw zagr:JIlicwycll komelllllj:!c ZripO- czenie prouleml1 \vęgla w Zaglębiu Ruh 
\\ iedź J'l)l1lluj", lot1JY(hldcll Illiędzy WieI r;, ~twierJził on, 'Że Frall'i:J, oostaje 
Iq Er~lalli;j, SI;'IIHtllli ZjedllOcZIJII~lIli i l1"n S\\'l'j polityce 1IIllięd7,)llnrodowle
Fr:l/Icją 11:1 !crll:lI I) JZhllllł 1 prcldllkcji nie nin Znglęhin 1~llłlry, 
IlIit'l'kiej o~\\'iadl'z~ II Źl' Frałlcja lIie ma \\ 't'szcie rZl:l':ZI\ik OI1:1i, d'0rsay za
(Jbiekcji wohec pruj.>kl lI\\I putlwyi:szetlia zna<:zyl, że stanowisl'o Fra ncji nie 
lego IJlJzivlllll pod wal'llnkićm. że nie na 7.ITIhnilo si~ od czasll gdy wyjaśnił je 
raJ:i lo na szwank pO/ipnlu francuskiej nlillbt('J' BidaulI na 11lCJskiewskiej konfe 
produkcji przemysłowej. rellc ji mill ist rliw spraw zag-ra nicznych, 

--------------------~------------------

- __ L EJ'· 

J€dn()cz~śl1'ie przy'\Vooca 
nó w Mohamm~c\ Ali Ji:nnah 
oficjalni~ tytul gU>Dernaiora 
go Paki.'tanu. 

Muwlma; 
otrzyma! 

generalne-

,Maha!ma Gandhi, znajdujący się tegfi 
dnia w Kall,lIcie ODchodzi' uroczystość 
w ten sposób mianowicie. źe odbywa 
i4-godLilllly Jlost i sp,ędza cały dzień 
przy kołowroUw i odprawia modły. 

Palldit Ne,hl'll, pierw.s.zy premier nowe 
go [}ornin i ll.l11 InJii, wvstooowal okolicz
nościowe or~~dzie do 300 milionów miesz 
ka(ic()w "dominillm". W New Delhi stu
denci spalili kukłę symbolizującą im
perializm bry tyj ki. Ludności rozda~ano 
pamiątkowe medale i bawełnianą odzie~. 
{Jlict> IIIj:J~ Indii i Pakistanu za.pełniły 
5ię olbrzYll1it1li Humami. 

Po sława ,.planu Mo'rshalla" odrzucona przez kraje 
nawskie, Szwajcari ••• i Wielkq Brytanię 

skandy-

W piątek rano w New Delhi, były wf. 
cekról lord MOlllltbatten zosłał zaprzy .. 

. siężolly jako gubernator 2'eneralny In
dii. ,Przysi~gę przyj.l indyjski' sę<llzja na! 
wyz,zy Ir Harilal Kania, Na5tępnie 
przyjął on przY5ięgę od członków gabi
netu ind: j 'ki€go na czele z Panditem 
Nehru. Tymczasem \V stolkv Pakista
nu Kar,adi tamtejszy gu,bernator gene
ralny JU1nah przysię,gal na ,"'i,erność kOD 

stylucji pakis,t31lskiei oraz na \\'ierność 
królowi Jerzemu VI i jeg'o następcom. 

PARY/: (PAP) - Jak wiadoJlw, na W u!>llttniej chwili donoszą. że deleg'at (ania nie może zobowiązać si~ w spra-
konfer('ocji paryskiej, po .. \\'i\-' .... <)llIocj "Pla brytyjski sir Oliver franks powróci! już wie przystąpienia do ewentualnej unii 
no" i JHarshalla", wystą pi(>no z wnius~ z Londynu po odbyciu narad z rz "dem celnej. 
Idem zawarcia unii ceflle.i /6 lla,'iS!W brylyjskim j oświadczył, i:e Wielka Bry· 

europejskich. Tell nieoC'zekiwalll wilio H I·· d O I Z 
-rek l.os.tal pr zyjęty z rezerwCi· De l ~g,H:: O t a s a w II o 
Tięk zości krajów \ltz{'~l!lkl.:!l'y .... 11 v: 
i\l1nferen<:ji po<lkre:lali, ż·e nie mają w 
tej sprawie żadnych pelnomocnictw ł że 
muszą kOI1!.ullować się ze ~wy'll1i 1'1. :1-
dami, 

Del€gall.}!'ylyjl<i ud at s i ~' \\ I(' j "prs
wi€ do Lorto'ynu , Jak " ię okal.II je , Wiel
ka Brytania, kraje skandynawskie i 
Szwajcaria wysunęły bardzo poważne 
za tr7eżenia, uważając \:f spraw~' za 
przedwczesną, 

r.U,GR.\D P,\P . .Ju·Jo<.,lawia w"stCJso 
\\ :Iła do U Z nol~ Jlr~testującą p,:zeciw 
ko o:,zcl.crslworl1 i klam~l\Vom, jakie 
kolportowane są w st(j~ LJnktl do demo
kracji ba Ik,1I1&I<ich wO[fóle i w stosunku 
do JUfrosławii w SZc% 'g'b lrtośd- st\\ it'r 
d/.i! rZl'czlJik \11ini ~.j~r'il\\' a :,praw zag ra 
IliuJl ) cll , SI,arga In zosl:lIli e Wllie:>io lla 
na pll rJ::}dt'l, d/irllfl) zg-rol1ludzt'n ia ge-

eryflkac'a CZ) n o pp 
"Robotnik" zamiesic:za w Nt 221 ,l ad pll 

I~cy komunikal: 

W dniu wc:<uraf"'YJll W !o)cu!u CK"''' 
PPS odbyła się ku"f .. r6hcJo. poil,.,!ecDuu 
xagaduieniu akcJi' w .. rylikocyjultl, jciÓrq 

obejmIe W liujbliżiltym caa.i" w."'y.·.l:i"h 
,,;oz/onl{ów partii. W konler.ucji wiCięU qdltilll 
przedstawiciele Sekr6tarlalu G.n.r.<~łn&yc, 

lekretariatów woJewóduich, ora:l rzec",j
cy kontroli parłyjn6I. 

Obradom przew"duic:lył s.knlarli CK'd 
tow. Reczek, który na wlłępl. :aapol/Ilal leI) 

branych z projeki .. ;,ual prac kOIllI,;li wery 
Ukacyjnych. 

Z kolei tuW. Mulak, ki.rownik wyd 'dO/
lu propagandowego CKW, .,relewwal plan 
al.cji szkoleniowej, 

W czasie obrad pr:tybył na p(l"illdłr-
1I1e sekretarz generalny CKW PPS. tow. Cy 

rankl~wicz, który zabrał gtol dła Ikomen 

fowonlo !: wyjaśnjen~a ~elów i zalad p,,
d jmowonych akcjI. 

Na :ak(!i\czenie poWołcU'la został" ko
mi jtr dla. opracowant" projektu akcji we 
ryfikacvillel." 

l'ul'iOlulqc SI'" na ut;llvyaly liady ~ar; '7.clne! 

PPS .. llulJu lll ik·· plJdIt10~lu . ŻE: ~prc~yzowaiy 

"ue Jo:::no I t lub i:nlt.> yd:.li~ pad;,l sZuko sr· 
ju~,wików (j glU~ prze<.:lwnlków, Da~~j ,,'lo 
\;,)lDik pISZ';: 

,,0 cO wal zymy? 
O pn.,io\ła I (I :alHą' Partii, a w raz\1~ttr

,att <) i .. l i1u .. .::u",ie, o :ZIlCl ili':lIie I wa)")~{; 

wi!.lt"hl. j.:lJd PPS che .. I powillna wnle!;ć 
do I~dllr,lit go fronlu. do wllP6luych v/y
~iU,.J... cal "go abnZ' polski ... ) demokracji 
w u:..if>!. udhllrlowy l p12eblldowy Pol\:l,i , 

'Pr2ec:;w komu waloz1my? 
Pr21!l;iw c~yll\lII(am, ",rngM, które 'lJlln~ 

dly się qO l UlilJoy I s:.;",regów. Pazyuly one, 
Clby PPS TQr<.H(f 1l:lt I upchUąt J" z ledy~ 
nie sluę~l1ej <l."gi. Wolt: ymy rÓWltle~ pIza 
ciwlto tym, eo we~:i.H do l'JlS, a. w IJltllde 
nec&)' ~ą nom obcy, bo nie mają nic 
wspólnego z rewolucYlllyth Socj<t)izmoln, 
Walc2:ymy dalej przedwlco tym, kt6t:r.y 
przyszli do nali dlu osobistego interesu. 
Ph:eciwko ludziom obniiającym mtm:ilny 
pOlliom Partii, Walczymy w końcu przeciw 
warchołom:' 

OmawIając sprawę w~ryjjka\:'ii "Pobol-

J1( raIlIego we wrzesnlLl rb, ota jug'O, lo 
\I iill'lS!\a pul\'pia syste maiyczne próby 
Zl' st roIl) trllsl<')w i f110llUpolów I;"pitali 
Sl)'l'ZII) dl oraz prn, y imperialistycznE' j 
\\ 'y wol:lnia niellawiści lIielJfno ści i nie
SI1;bl'k J1li ~'dzy łlarodallli z jNll1oczonyJlJi 
drog:! o~karLanin IWlju\V balka(lsl,i h, 
Z\\If.'·zl'zH za~ Jllgoslawii o rzekome 
cZyl\y ag'r.'c.~ \I Ile przeciwko Grecji. 

n!k" zaz,nacza dal I. ie nie m:t 10 by~ :ue
chanlcZllC! "czystka", lecz przeglqd ~zerE'gów 

zaprowt..Idzenl", porZCldku: 

.. Gwarancją rozwcJiuych I elunnych de 
cyzj! !,omilljl weryIHcC]cyjnych, będ1.je 

ud:z.ipJ w tli li prawdztwych Tobo latz} -
soajC!llHtbW. wyplóbowa ych, jednolil',h'lll 
jowycb d .. lalaozy, prl!y\\,iązahych do s~lan 
dar6w parlyjl1Y h, p p&llowcow. Oni ćo

skonale wya:.ują i kin lItaJą do czynIenia. 
Tego robociarskiego ln tyllklu niczym lal~ 

za"'I"pUnY n będzie ~warQlIcją, że wc 
rylikacja JJójdz elIprowIliI •. RotezllClIT.!o! Ln 

llaJltullowallegu lub l'uteuclulnłlgo retl~gu

la, kotferQwicza czy przypadkOwego p:,s'J 
Ż Ta, r :zch:i 1 .. 11111 lcandydatów wyma,jaj,:! 
eych pr2ieltcla p1'Z&1 okrel próbny od 
tych. którzy powinnt Jut korzystać 2e 
w!*zyslkiab praw c:..l0tl!ctJwllkich - naslq
pi bn wlęliizycb blqdów. be% istotni"j-
'z.ych pomyłek:' e 

P ZYJ.l~CIF.J-E PANA PREZESA 

, Rz9czpospnllla:" na margines!e procesu 
WlN-u cIOalizuje zeznanIa oslca mQnych Karcz 
marczyk3, O~lal!ncr ! Sjrzalkowskiego, Co wy 
lIika z tych zezDOl'J? -

• 
"OkaIU)e się. te podc2as okupacji "lon 

dyń,;ki" wywiad nJe mógł zalmował, sIę 
Niemcami. bo - jak stwierdza osk. 5tr2o! 

,kowski - był całkowicie zaabsorbow.any 
.,rozpracowywaniem" organiza<.'Y! leWico 
wych. ~ych, które prowadzily najbardzieJ 
nIeprzejednaną walkę % Niemca.ml, w<dlcę 

znacl!:ollą .traszliwyml oflc:rramS W szczo 
g611\0.cl po śmierci gen. Sikorllltlgo. kla J 
ely nCl clela "LOlldYIlU" Itanqł Solllkow •• 1 

• 

LO, lOYN (ooo.ł wł.) ~ała prasa 
bry,tYJska zam ieszcza d z iś artykuły i ob
szerne kor~sp()ndencie z Indii na tf'ma·t 
przeksztakcnia tego olhrzymiego kra ju 
\V dwa p'ł11s/wa dominialne: Indie i Pel'. 
kistan, podkreślając "historyczne" 'Lna
czenie kgo taktu. 

Korespo ndenci, "Manchester GURr. 
c!ian" i "TIl1€s" z K:ahachi dono·zą. 
ze "uroczyste ceremonie, jakie się od
bywają w stolicy Pakistanu nacechowa. 
ne są zdumiewającym brakiem entuz
ja zmu wś/'ód mIejscowe i ludności". 

W czasie uroczystego przejazdu Jin
naha i lorda Mountba!tena przez ulice 
Karachi w otwartym samochodzie, ulice 
miasta świeciły .kompletną pustką. 

a premierem emigracyjnym został Milro. 
łaJczyk. oskal'1enł na rozkaz "z góry" prze 
szli od pracy przeciw okupantowi "do 
pracy wywiadowczej w łonie własnego 
spGleczeństw<t". Na czym ta robota p0' •• 
gala? Spor~ądzano C2.';Jrne listy lewicow. 
ców, l'tór2:y mie1l być .. uikwidowanj" po 
wkroczeniu do PoisIei Andersa, SosnkoV( .. 
ski ego i MikołaJczyka," 

Ta,le pylo podczas okupacjt A potem'? 

WIN lo ni. NSZ. Dla WIN-u - Jak 11\6-
wi Slrzalkowskl - ,.PSL to była bratniCl 
p,ortia", Ci gorliwi współpracownicy, pod. 
lleMlll protektorzy pana Mikołajczyka. 

którzy z lego osobą wiązali wszystkie sw. 
IJadzieJe. postal)oWili - na Innym od(:in· 
ku IweI "pracy" - nawiązać koniaki "z 
jakimś poważniejszym zgrupowaniem UPA" 
z orgClnltaclą musowo mordulącą ludność 
pohką, Rzecz dzIej ej się w r, 1946. "Ide· 
owcy" l WIN.u posyłają do dow6d!lwa 
UP A łąc~nika z wyznaczonym terminem 
t mielscem lipotkania. PosyIają .. mater~a

Iy" panu Cavendlsh Bentinkowl i panu liii
kołajczykowi (który wskazał w tym t:\łlu 

Mien:wę). W kwietniu 1946 r. - przez kslPc 
dza Mazanka, kt6ry w towarzystwie d~

stojnlków kościelnych udawał się za gra
nicę" - posyłają .. moteri<1ły" Andersowi. 
kondotierowi tych, co chcieliby odbudo
wać imperIalizm niemiecki i oddal: mu 
nasze zitmie na Zachodzie. Dobrych. wlot 
Dy'ch i godnych sieDle prsyjaclól mIal prs 

ze! Mikołajcr.yk. 

Czelcamy, co będll~ dal l. Crekwny lU! 
Mi r w . ... 
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K j n a 
Mie] C'O\W kino "Wolność" wyświetla 

fllm p·[oduk'\..ji francus:kl~i pt. "Marsy
lianka". Począt.ek eansów godz. 17 i 19. 

Adres Redaką i Administrac.ii: ul. Koś
cimzk i nr. 13, tel. nr. 12 Godziny urzę
dowe: 10 - 14. 

przygołuja nowe kadry praco" 'nłków kultury i sltułti 
M~!opolskl (dZla~ metall), Łódź (dział It.::!e
ki) I Wiśnicz, zaś llcea sztul{ plai:itvczn.,'ch: 
w Warszawie, SZCZeCInIe, Pozpamu. Wro
cławiu: Katowicach. Krakowie, Lubllnie. 
Zamościu 

Szkolnictwo artystyczne pla::;tyki podle- powszechne; Ol'8.Z egzaminu "ystępnego. 
g, kompetencji Minil'tra Kultury i Sztu" wykazujacego uzdolnie11la plastvczl1P., 
ki - a jego ustró.i opiera się na rozporzą- Przeważającym typem średniej szkoły ar
clzeniu Ministra K\.Iltury i Sztuki z dnia tystyczneJ plash'KI są licea technik pla-
2~ listopad .. 1946 r., wydanym w porow- slyczn:ych i li.cea sztuk plast:vcznych Z 
mieniu z Ministrem Oświaty. no\Vy~ rokiem, szkolnym licea technik 

S7.koły zawodowe artystyczne plastyki plastyC'zhych będą istniały w następują
d:>.jelą się na średnie i wyższe. Średnie cvch miejsćowościach: Bydgoszcz (clzi<lł 
SL'koły artystyczne plastyki przyjmują tk<lcki i poli,grąficzn:v). Katowice (dzią! 
:':'andydatów na zasadzie świadectw ukoń- tkacki), BJelsko (dział tkacki), Tarnów 
<:!zeni'a S-klasowej podstawowej szkolv I (dział tkacki i ceramiczny), Sędzisz6w 

Li ceum Technik PIast) cznych ma na 
celu przygotowanie specjalistów o k\\;3 li
fjkacjach techmków dla potrzeb pr",em~'~ 
S11.1 i rzemiosła plastycznego. Kur.;; teJ 
szkoły trwa co naj mniej 4 la ta. 

gezlIca 

boz jnstruktorów • 
I 

Liceum sztuk plastycznych ma Bel cp!t.; 
t'Ozwi.lfU1ie uldo!nie6 plastyc7.::1ych ucz
mów, przyswojenie lm podstaw yks::tał
cenia pla3tycznego oraz prz·łltotrn.val"Je 
t'czniów do szkól wyższych ,z u'.vzgleclnie
niem 'yzszego szkolnictwa plastycznr:;?;o 

I 'Kurs szkolenia Ii'\\ a 4 lata. 
Z"'-znacza SIę, że licea te _. jako szkoły 

śrec1nje prz"goto'NU;ą uczni.ów do stu-

zgromadżił 900 chłopców Z terenu województwa łÓdzkiego ~;;~~.art~1stycznYCh w wyższych uczel-
" . Absolwentom liceów przysługują przy 

W Lęczycy został otwarty I-szy Obóz id \\. i m01l la \\'ykorzy'tać w praktyc~ :l.ołnierski obiad zakończy! uroczy· wstępow2.niu do szkół 'vvższ"ch takie sa. 
Przodowników Przysp-osobienia Rolni- n~byle wiadomości. , toŚć. me uprawnienia, jak absolwentom l[ceow 
czo-Wojsk()we1i/:'O. W tym amym duchu przemówi! st(lro Zakoncz"ni·e kursu nastąpi 28 bm. po-

Chl kt ' h I tIk' I Ol'k t t t I d . dl 't ogólnokształcących i zawodówych typu za-{l'Pcy, . orzy przyj« a i w nocy s a PQw. ęczyc leg'Q <lW. aSI, zap,ew I CZ} m ° \\ ar y lOS an e rugI, _ a nas ęp 
mim() zmęczenia ocl wczeSt1€go ranka niając, że wła{lze i sp-ołeqeństwo lęczyc nej grupy instruktorów. sadniczego. 
w7ięli ię ŻWi.\\VO ~o pracy, by uPQrząd- kie otoczą młodzież należytą opieką. Wi. Jednym z pods~a\~'o-:1.'Ych założe6 liceó, 
ko,,"ać teren i t1ie pltwstydiić się prz-eO ,,, ..... ,, .......... IIH ... It U.,łlfI"IIIIII" .. "U ... ""'''''łł.''ł'IJIO'''''''HIIUll'·IłI .. IUln·ltłłl"HUHflł·I·I'! · !I!!H·!lnU!!I!!I·lłU!!Ht!HItIIłI~t · !:!'::'P '" '' techllik~ a szczególnie sztuk plastyczll'1\o:'"cłl 
wojewodą ol::. Szym:lnki~m, który riok(). POUJiat lódzhi jest podnoszenie ogólnej ku.ltury plastv· 

cznej przez ksztalceme ludZi, ktorzy w 

na~tl~~z:::~c~t~:;~~~, ~~~r~tają o· Wręczen-Ie 700 a kto' W nada ia f:l~~~S~r~g:I~iuo~~a~~e~! j~~okr:.~;~: 
gromny plac, urządzają jadalpię pod go I 'miotów zawodowych zawien poważną 
łym niebem, a dymiące kuchnie p-olowe, ' Joś przedmiotów' ogólnokształcących, po 
zapowia(lają, że o<bia{j będzie smaczny. odbedz e s ę uroczyście w dniu Swięta Refonuy Roll1e' zwalających !la wyższe studia. Szczettól-

Do obozu prz)'ibyl0 na dwuty.god{]io- ' W S1ar03t"'ie pow. lódzkiego odbyło 3.000 er ~ od rst po' mi 'ki h ktć e de liceum s;duk pla~tyczn,vcł:. kladzi .. 11/1,-
,,:v k'llr.g około 900 chłopcow w wi-e-ku od ' . . ,~{l p a w ~Ie ec.c. r CI:::k na \'n."!·sztCl.łceme humanJstvczne pf.l~ 
16 no 20 lat, przyszłych instruktoróW "ię posiedzenie komitetu ob,hodu drugIej w mysI r~formy rolnej przydzlelof1€ ZO, tl'zebn€ t,,:'órcom sztuki. ' 

['()CzniC~' reformy rolnej wypadając<=J stały rolnikom. . . 
rolnych w gmInach województwa lódz-. , . D' . t. h d-' '. Wyzsze szkoł" plastyczne dZlelą Slę na 
kiego. Tu przeJdq prze zkolenie rolnicze, dn'a 7 wrzesnla br. I 'O czal"u prz€'lę<1a )C gospo aISI" akademickie i nieakadem1ckie. Do 'Ą';VŻ-

1... h I h k! <l' . Na pO"I'f'dzenl'II komitetu, na czele kto' prze7. Staro. sh\'o od P<l\"s.zechnezo Urzę I ,'Z," ch szkół plasty,cznvC1,h akademickich ~)UC ajar . pt>cja nyc wy r a Ow l zazna . d Z k t ł b . 
. iamia.1;l.(' .::ię ~ po("zątkami służb" wqj- r.e,g(1 stoi starosta Ignacv Wasilewski U-I u ~Iems 'Iego,::o ~a1'- ąpl ? \\ marcu /: tlal'2żą: Akade, mIe Sztuk. PIĘknych ". WAr-

'I l 1 b h d \\'vdano zale<i'i\ If' 2::>0 aktow \\ łat;no~cl '''l, iP l KrakOWie. Wyzsze szkoły pl.nt,,-
~ko\Vf']·. Obóz mieś"'i si .. w wielki"'h za- ... a ono pragram o c o u 'p d I.. h rl nI.. d . k '. S' 

... y ". •.•• <l czas Ol:{' o u ro<:znwv o lJę Zl€ ezne nieakademic ip. istme; ą w opocIe, 
budn\\'~ni;:t-ch poko~zaro\Vvch, posiaDa We \\:;;r,ystklch gmmach p-Cl\Vlatu odhę- "ię \\ ręczenie ol<Dło 700 dali'z"ch aktó\\ Poznaniu, Wrocła liu. W~~awie, Krako-
izbę chorych na 30 lóżek, aptekę i świetli dą ię ur[)czysl~ akademi~\. W~'gło::,zone \\I(\~ności, wynawani€ pOUlst::tłveh roz. \},'ie i Ł:0dzi .. Szkolv te !'Ią za~ładal11i na'l-
'cę: któr~ w r~zi~ niep<lg()dy służyć hę· w:'.l~ną <lk'Oliczno~ciow€ przemówienia rocznie ~ię po no\\'\,m roku kO:"~'nu, kt?re m\ podb~dow.le arty.;tycz~ 
dZl~ 71'1 jadalOlę t . . kt ł '. N k' .. ,t' '. dl...l l1eJ oraz -ledzy techmczne], metodaml 
. '. oraz niłS apI wręczenIe a u w a.snoscl . ił za, onCZ€.nl.". ur,,:cz\.':' 05<:1 () 'Ję'Jq pracy laboratoryjnej i warsztatowe;-

[1mC7.ys~llo otwarCIa ,obozu doko~ał rolnikom 'kiór7y otrzyl11ali ziemie z re- Się \\e \\"7~'słklch gminilCh zab.(I~ y l"· k.lta)cą samodzielnych i twórczych pla-
".-0Jf'\ynd:ł Szyman~k: ktory po przYlę' formv rd'nej. rlo\\'e JX'łączon.f1 z art)·E-t.vCZI1) mi lmpre- sh'k0\V .przv~otowuj9{, lch do współprac 
d
C11J r;;poh"~1J od tdOh,\'Odt~Y OOOh ll1 W ~e~l- \ W" {YJlliecie przeięt\'ch 7.:()~iaio <lkolo zami. 7 ard~ltE'ktur." .przenw~le:m i rzemio2ł~m. 
ef':znyc l pro" yc s owac przemowl ~'_~~' iII' _;;i' __ iII' ~III' --"'--~~--II;;;IIl~ .. ;;;;;;; ... -=;;;;;;;;:;;;o;!;;;o;;;;;~;;;;;;;~~~;;,ę;;;;;;;~;;;p:::;;;;;;;;;;;;~=-:::;;::;;;;;::;;;::o::;;;a.;;:;;::;::;;;;;;;iiiE;;;;;;;;;;;;;;;a!!E!!!!' 

doj-u·nakó\\'. prze<}, \awia;l}c na ' wslęj)i.e Ha"sz 
. i-edolę chlopa w okresie p-rzedwojennym ......... U Z E U -..AI' . ", 'Ir E ~ II 
zaznaczyI, że młodzież wie.iska w Pol- rr..lł. ~ .11. ~ .Il. J. .. .Il 
see Ludowej i Demokratyczne i korzysta 
ze wszystkich praw obywateJskich, może 
się kształcić, podnosić dobro,bvt i budo
wą.ć nowe życie Jest otaczafla. opieką 
wła dz i całego społeczeństwa i dlatego 
z całym za pałem powinna pracowi/.ć, 
zdobywać wiedz~ dla dQbra wsi i całego 

AL KlEJ 

krajU. . 
Z kolei prz.emawiaJ prezes Wojewódz

kiej Rady Oświatowo- Rolniczej ob. Kil
jan, życząc młodzieży nailepszy.ch po-
8Łępów w nauce, by wróciwszy do swo; 
"'1" ' , I 'l II I "'I I ,"IIIIIHII""'oI'II" .,11,,111' I, ' 1i11!1I"lIjl'IIIIIIII~'~I,II~II " 'IIII '~I'~"'" '. '11 

Kronika teatralna 
Teatr Miejski w Białymstoku wystawił ko

medię Niewiarowicza p,t. "Kochanek to ja" z 
udziałem Zofii LindorfówllY i Mariana Wy
rzykowskiego. Nowy sezon teatralny otwiera 
Zemsta" Fredry. 

odZYSkuje powoli utracone zbiory 
Pootwierane krzynie, sterty zakui\Zo- ciem dla dalf'u:go rozwoju muz~um, ",alę zaslużonvch Ka1iszan 

nych ksi1ąż'ek na podłodze, pousta,-,'ia,ne prl-enie"ioneR;O cio pieciII sal w Jlał::Jcl1 Asnyk, Maria- Kl"Jnopnicka. 
pod ścia,nami obrazy, słoje z prep-arata- rula kich przy uJky Kilińs~ie~o. Radborski j inni. Ogół€m 
mi przvrodniczvmi, kosz pełen skarnie- W okresie pierwszej wo j,ny urato\vala prze 7!<l 3.000 eksponatów. 

jak Adam 
Chodzvt'iski. 
zbi0r licz, ł 

nialośc;' ... Trudrio ]X'lru zać się w dwóch zbiory. przed <lewa tac ją zas.łużona dzia- Statut Wiśllcki z xrn \'\·ieku. bogato 
malellkich pokoi·ka-ch. laczka, ,mec.enasowa f;Ialina ~OŻuC?()~': ilu,.:,tro\\·any, potwierdzony przez Ka7Jj. 

T<lk wygląda Muze,um Zi·emi Kaliskiej, ~k~ , ktorll tak potrafIła l?\:'1fo~vac, IZ mierza "'!jełk iego, autografy Kościus-zki. 
po s-z€Ś'ciolet.niej "opiece" niemieckiej. ,.blp0f) ocl~a.ne z~staly pod 1"') 'Oplel~ę. Sobip.<:kiego, stare druk( od XIV do koń-

Krótkie są stosunkowo. lecz obfitują- o wOJnl~ muzeu~ przejęlo ml.a to, lea XVIII wieku. hogah' zbiór star 7-ch 
ce w wydarzenia dzieje mU7.eum, które- przen<l. ząc J-: d'O ,...mach~. ra~usza t. p~- I mon~t. rekopiw Asnyka. pierwsze \"~da 
go zaczątkiem byly zbiory To\\'arzystwa ~\ .I~r.za]ąc .~p~ekę ob. Zo,ftl ~Ilerop?lltan- i nip iegD 'I}OeZ ii, 1I1uhionv f<ltel. korespon 
Archeologicznego, istni.ejąoeego od roku ,:,klel, a (bs jeg{) kustoszo\\ I roz wa· I l' . k '. ,.,K·· K . k' . 
1906. Początkowo mieściło się w grna · ne i '\\1 tej pracy . I (ene/fI I rę ()'PI:;Y 'lafII onopnlc 1el· 

, . .' . . hvlv rhluhą muzeum. 
chu Towarz)'stwa Muzycznego. W rO~lI W roku 1939 nl,uz€um zalmowa!o !He- 'I " •• • . 

1914, na kilka miesięcy prz-cd wybuchem nem sal: archeologiczną. hi:;torv{:zną. kra, Pn załęClu Kal1sz3 w n,ku 1939 oku
pierwszej wojny ś"'iat'o\yei TO\.nrzyst'wo jozna\\'czą, przyroóniczą, salę im. Józe- rant. tJwi.\źającv miao,to Za ni-emieckie. 
KrajDzna\YCze i i\'1uz€um Pomocy Szkol fa Leopolda, który 7.api:;ał ml1zeum dwa z dziką f1Jfifj mzpo{'zał d~\Vast<l\\ ank 
nej oddalo swoje zbiory T'Ow, Archeolo· . f}'siące ~zty('hów i k<:i 1 żek, salę znisz· pnł"koŚ<'i. nie ()'~z{'zę<łzaiac 'lbl-orów mu 

Obowią'l'ki d 'lektora Teatru Sląskiego im gicznemu, C'O było korz_'stnvm po unię- cZ€l1ia i oóhudol\'\' Kal:."7;:) i wreszeie 
zenm. Najc-enni€jszf' <lkazv w\'\\'ieziono, St. Wyspiańskiego na miejsce dyr. B. Dąb-

rowskiego, kt6ry objął dyrekcję teatrów miej II Itll JII1I1I1I1 111111 I 1111111 III III II 11111111111111111111111 1I1111111111111 11l1l1l1lllł1ll 11 III III 11 11111 II llł11 1111111 II ll1 tlłlllll1l1l1 1111 1111 III li II 11111 1111 1I1111 1111111tllll re.o,zte za <: WrZl1('(1no do j-edn-ego z kI:! na-

:~~:~ ~'lOb:~S~'~:~:. Pb~w!~:ok~:r~~~tat~~t~a~:~ K O n kur s n a p r z e z· y C -I a o b o z o w e l0~z~:o~~;Z~!I~S~~:~; t:i~.:iąialOS'nY o· 
'owlcklego w lata;h 1927 -: 1931. J oraz ruiny. Ocala!v zaledwie .,z<,zątki 

Arly-ci Panstwowe~o Teatr~ Polskieqo w \ dla członków Przysposobienia Roln'clo WOJ"skow I Kill,adzie iąt 'Obrazów i widok6w da"'ne 
Ni\rszawie Janina Romanówna i Jan Krecz- , l ,- eeO 0-0 Kalisza, garstka stt'lrrch monet, tr0-
nar- wystąpią g~ści.nnie na Dolnym Sl~sk.~ll Państwowy Urząd WF i PW ogla za 3 stron maszynopisu. .Jako nagrody chę książek i urn Około dwustu urn . rp
w sztuce CwoJdzmskJego "Freuda tMna snow . konkurs na najlepszą pracę, której lema PUWF i PW przezna{'za: 

A 
,. * * k~ h M' L t·em będzie obóz przys'posoblenia rolni- wi'1dykowanv-ch z Niemiec, 7naiduje oOię 

rtysel scen warszaws IC - ana u· C' (l-W 'sk w-e.cr Pr ą ow·: szą mo' e Nagroda 1 - zł. 5.000; nagroda 2 - w Poznaniu i będą zwrócon€. 
)i<lnska, s. Wroncld. J. Marr i A. Nowosiel- z Q] o ",o. ac p yz z zł . 3.000; nagrona 3 _ zl. 1.500. 
<ki. występują gościnnie na Górnym i Dol- być: Podkreślić należy uspołecwieni~ mle· 
l'.m Śląsku w nowe;. kome~ii "St. Majkow- a) Felieton, b) opis przeżyć osobisl ydl, Niezaleinie od tego, \Vsz\'stki€ prace <:zkańców Ka1i!'za. Sz·ereer ek-ponatów 
;klE~q o p.t. ,.Porachnnln osobiste. )' b 1 d b zahralI ie.mc v do upięl'szenia F\\O'~~ • " • C OpiS sami'g-o o 'Ozu. zar,wa lifikowane do ruku ę<ia h(1nom- J 

mi~szk;:jń, nIe zdążywszy 'ch wy\\ ieżć 
Teatr "Lutnia" w Lodzl wystawił operetkę Roźmia[ na·dsyla nych prac, Które mo- \Vane. Termin nads"łania prac 15. 9. 47. Na apel muzeum wieje ()~ób zv,'róciło 

'",nhala "Polska krew z M. Slaskim. H, Ma- 2'ą byc' nap'lsa,ne J'e,dynie pl'ze" ucze~tn'l- Acl res PUWF'I PW \ H a r "7 l Nie I k 
.' wską. K. Koszelą i A. Sawinem w rolach 'J <.,,: I w sza" a a. . znalezion-p w O( zy:s any,h mieszkaniach 
... n\'ch ków obozów, nie powinien przekraczać po,dlegl()~ci 243, wydział PW. eksponatv. Jsw • .. 

Wvdowc"" Wói. Kalml,!! PPR IN todzl K ... ·" let Redakcvjnv Red I Adm. Łódź, Piotrkowska 86. lele!ony: Redoklor No::::z.emv 216-14. Sekta łorta! 2,54·21. Red.kqa nocnc_ł7~~, 
i)złol egłoszeń. P!otr(ow.łca ~ te" łll.!f KOftto PKO \711 - 1505. Zokł. Graf. Sp. Wyd. "tódzId 1nsłyt1J'1 W"dt:Jwniezt('. - x _ 

CBNNlK 0<"'- OSZBfl W'fdcl1vnlclwCJ "Glolu B obotnlczego" w f.od1:1 , w tekście: Ot! 1-1(10 mM. ~. Sa, tOl-?OO mm. III 6'0, J'OW)"'tej tl 70, 
t' ~: od 1-100 ~ ~ Ś5. lOt -... _ . 111 ( S, ~l zł 60. Drobu. Ul jedno fi ~ f)Oszukiwame l'Odz:i:n I!l 20, h~ UlI ~ ~ , ~~ zł. ~ ~. ,.?A 

. poftlłld1lłO!li. ~ctCf zł. !ll. III ~edd&te t ~ IB!'J. ~. ""_~l~g,;?-
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PRZYGODY 
pięciu -typków Z Banialuki 

Ze sportu -
I d-ił m ł o d z i 

'j3. 

84. 

SI" tJ. 

Nagle tłum gO zwabił duzy, 
G-dzie wolano: "Murzyn! Murzyn! 
Goń murzyna! Lap murzyna! 
Bij go, bLi czarnegO S l-'n a ! 

D{)IslŁrzegł Kajtek z dośC daleka 
Jak w popłochu ktoś uciekał, 
:Ruszył za nim na rowerze 
Już doga'lli'a, już gO bierze. 

Rzuca wwer, motor chwyta 
Całym gazem mk.nie z kOPYta 
A z motom w autQ wsiada. 
Trwa piekielna eskapada. 

OPONY ,11 X 600 względnie 
x100 5 sztuk 

kupię natychmiasl 
Wiadomośc Biuro OgłoszeIl "PRASA" 

Łódź, Piotrkowska 55 

i oni odrodza. sport polsk.i 
Łódź w dniach od 15 - 17 gości w swoich 

murach okolo 3 tysięcy sportowców zrzeszo
nych w Klubach Związków Zawodo'I'.{Ych Włó 
lmiarzy i Spółdzielców. W ciąg!! tych trzech 
dni na wszystkich boiskach łódZKich odbywa
ją się bezkrwawe boje o palmę zwycięstWa 
we wszystkich gałęziach sportu. 

Sędziowie odmierzają metry i centymetry, 
uzgadniają czasy do jednej dziesiątej sekun
dy. Zawodnicy walczą o nie do ' ostatniego 
tchu, ale dla nas wyniki - przyznajemy to 

otwarcie - nie przedstawiają w tej chwili 
problemu zasadniczego. Jeśli będą dobre, bę
dziemy się cieszyli, a jak będą mierne, czy 
nawet złe, też nie będziemy rozdzierali sza!, 
gdyż te maszerujące ulicami miasta czy deii/n 
jące na stadionie ŁKS-u zastępy młodzieży 
żeńskiej i męskiej dodały nam otucjly i 
tchnęły wiarą w lepsze jutro sportu polskie
go. 

Dobrnęliśmy do mas! Dzisiaj sport po przez 
Związki Zawodowe dotarł do najodleglej-

• Pierwsi zwycięzcy 

K.P. Zjednoczone w pierwszym spotkaniu piłkol·skitn 
pokonało Stradom (Czesiochowa) 5:2 (3:2) 

szych zakątków Polski nie tylko do więlc
szych miast, ale nawet do najmniejszych mia
steczek j wciągnął w swą orbitę tę część na· 
szego społeczeństwa, któraby poza sportem 
i wychowaniem fizycznym pozostawala mo 
że jeszcze b. długo , po prostu choćby ze 
względu na brak sportowych klubów czy 01-
ganizacji lub też z powodu pokutującego nie 
raz uprzedzenia do klubów sportowych. 

Dzisiaj tycII przeszkód nie ma w odrodzo 
nej Polsce. Każdy może kontynuowa' bez 
przeszkód nie tylko swój rozwój intelektual· 
ny, ale również dbać o swój rozwój fizyczny, 
a w przyszłości nie dalekiej może będzie już 
musiał. Wówczas przyjdą wyniki Przyjdą sa· 
me. I będziemy wówczas mieli nie tylko od· 
osobn.ione talenty, al~ wyrównaną armię spor 
towcow, na poziomie europejskim bo prze
Clez nas stać na to. 

Z tych dziewcząt i chłopców defilujących 
wczoraj może nie wielki jeszcze odsetek za
sili kadry naszycIl rekordzi~tek i rekordzi
stów, bo .to w większości scherlane okupacją 
- zagrozone gruźlicą pokolenie, ale już za 
lat kilka przyjdą nowi i maszerować będa ich 
ślad,ami i oni dopiero odrodzą nasz sport, 
Wrocą napewno czasy Kusocińskich i Chmie
lewskich i przyjdą jeszcze lepsze. 

Utwierdziły nas w tym przekonaniu ma· 
szerujące wczoraj ulicami miasta oddziały 
sportowców Włókniarzy i defilujące na stadio 
nie ŁKS-u oddziały Spółdzielców. 

Pięknie wyglądała wczoraj defilada Włó
kniarzy, ale i pięknie wypadła defilada Spół
dzielców. Stadion ŁKS-u przybrał uroczystą 
szatę. Las masztów grał żywymi tęczowymi 
kolorami barw spółdzielczycII i czerwienią 
sztandarów robotniczych. Loże dekorowane 
barwami państwowymi. Przy dźwiękach or
kiestry według porządku alfabetycznego de. 
filowdły poszczeg(Jlne ośrodki spółdzielcze. 
Największy jednak entuzjazm na trybunie 
wYWOłała reprezentacja Warszawy. Gdy prze
chodziła kojo trybun - przypomnialy sil1 
"Starówka", Powiśle ... 

Psiakrew, coś ścisnęło za serce! 
Zd. R. 
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Na basenie i boisk Zjednoczonych 
Włókniarze rozpoczęli swe boje ... 

Na boisku i pływalni KP Zjednoczone u
dekorowanych barwami narodo~i !rozpo
częli wczoraj po południu eliminacje w pły
waniu, piłce nożnej i grach sportow,ych pol
socy Włókniarze. 

Zwinne salto w powietrzu i... rozlega Si~\ .. VICTORIA" - BIELAWlANKA 3:2 
plusk. wody. Po chwTIi z pod"'Wtidy wyd.oby:' W drugim'-meczu spotkały się "Victoria~' 
w.a SIę rozondulowana głowa zawodmczkI (Częstochow~) i Bielawianka (Dolny Sląsk). 
BIelska. Zwycięstwo 3:2 (1:2) odniosła -"Victoria" 
ZJEDNOCZONE - STRADOM (Częstochowa) Bielawianka nie wykorzystała rzutu karnego. 

TŁOK NA BASENIE ZJEDNOCZONYGH 5'2 Zwycięzcy grali zbyt ostro, tak że nąwet sę-
. dziamusiał usunąć z boiska 2 zawo'chiików z 

Największy ruch panował na basenie. Pię- Na boisku piłkarskim odbywa się pierw- V· t .... -
kna, słoneczna pogoda ściągnęła tu wszyst- szy bój pomiędzy gospodarzami KP Zjedno- " IC om. , 
kich pragnących jeszcze skorzy5tać z ostat- czone a Stradomem (Częstochowa). 
nich dni ląta. Niemały też kłopot mieU Przewagę mają gospodarze. Do przerwy 
organizatorzy z usunięciem z basenu ko- jednak z 3:0 częstochowianie wyciągają do 
rzystającej z niego publicmości. 3:2. Kierownik Zjednoczonych p. Kamiński 

Do zawodów pływacki<ch zgłoszonych zo- w przerwie ma kiepską minę ... 
stało wiele zawodniczek, a wśród nich kilka - Widział pan - mówi - że mieliśmy 
popularnych nawet jak Neblówna z BBTS i przewagę, ale cóż nasz bramkarz fatalnie 
kilka- innych. KS Len z Bielska zgłosił aż' H puścił te dwie bramki. 
pływaczek z Witkowską do skoków na cze- Po przerwie jednak łodzianie wzięli się 

BRAWO 
DZIEWCZĘTA Z MILANOWK'A 

Wczoraj rłszYły również ze startu gry 
sportowe a właśdwie siatkówka żeńska. 

Pierwszy triumf święciły tu młode zawod
niczki KS "Jedwabnik". Klub ten powstał do 
piera niedawno przy fabryce jedwabiu w Mi· 
lanówku. W piłce siatkowej bierze udział o. ' 
koło 20 drużyn żeńskich. 

le. w garść i w kOllCU zeszli z boiska jako zwy-
Rozpoczynają się przedboje. Panie stają na cięzcy. CO DZISIAJ BĘDZIEMY OGLĄDA€? 

słupkach startowych. Ciszę przerywa gwizd W drużynie kh wyróżniali się przede 
I syreny ' sędziego... wszystkim reprezentanci Łodzi na mecz po-

Falstart jeden, falstart drugi... niedziałkowy Sląsk - Łódź, Urban i Bajan. 
ok na . trampolinie ukazuje się zgrabna Bramki dla Zjednoczonych strzelili: Bajan, 

syl tka niewieścia - to Witkowska. U stóp I Urban i Jankowski. Po przerwie Piekarski i 
trampoliny zbierają się kierownicy "Lnu". brządziel L. 

Z ląrzfI .. k J póldzielcóUI - - -----
Tęcza (Kielce) zwycięża 4:1 (3:1) 

Gwożdziem wczorajszych imprez sporto- z Wrocławia. 
wych pracowników spółdzielczych był mecz Mecz sędziował dobrze ob. Stępień. 
piłkarski Tęcza (Kielce) Reprezentacja Pozostałe mecze przyniosły wyniki nas tę-
Spółdzielczych Klubów Sportowych. pujące: Kielce - PoznaJl 4:2, Gdańsk. - Wro 

Po dość ciekawej na ogół grze, w której cław 3:1, Warszawa - Chojnice 3:2, Kraków 
przewagę techniczną mieli Kielczanie zwyci.ę - Olsztyn 6:0, Łódź - Katowice 3:2, Lublin 
stwo odniosła Tęcza 4:1 (3:1). - Zakopane 5:0. 

Bramki dla Tęczy zdobyli: Zbroja (34 m. i Dzisiaj w półfinałach grają: 
44 min.), Rutkowski (35 m,), Po przerwie Flor W Piotrkowie Kielce - Gdańsk. 
'czyk (14 min.). W Tomaszowie Warszawa - Lublin. 

Jedyną bramkę dla SKS strzelił Malejczyk W Kutni.e Kraków - Ł·ódź . -----------------o puchor DOI/iso ślub Waisówny 
Dzisiaj w Pabiani 

~ach odbędzie .,ię 

W dniu dzisiejszym z ważniejszych imprez 
Włókniarzy odbędą się następujące: 

Godz. 8. Honorowy start WySCIgU kolar. 
skiego na 100 klm. z przed Domu Związków 
Zawodowych. 

Godz. 9. Korty Wimy ćwierć i półfinały 
turnieju tenisowego. 

Godz. 9. Boisko Tęczy i IKP ćwierć i pół
finały turnieju pięściarskiego. 

Godz. 15. Stadion Zjednoczonych ćwierć ł 
półfinały lekkoatletyczne. 

Godz. 18. Korty Wimy - finały tenisowe. 
Godz. 19. Hala Wimy - finały bokserskie. 

Dzi's.iaj mecz 
Gwiazda-Zryw 

Dziś w sobotę godz. 17.30 na boisku Zry
wu w Parku LudoWYJ7l przy ul. Srebrzyńskiej 
odbędzie się towarzyski mecz piłkarski po
między nowopowstałym żydowskim robotni
czym klubem sportowym "Gwiazda" a gospo 
darzami. 

Dojazd tramwajami 3 i 10. I A u~t!n~uU1~~~~!~!~~ł~~~~~~tr~;! 
'lecz tenisowy o puchar Davisa między Au
tralią a Czechosłowacją, Mecz rozpoczęli 
mmwich (Australia) i Cel'llik (Czechosłowa
ja.) Cernik okazał się przeciwnikiem bardzo 

ślub popularnej Zła Z· - Z 
szej "dyskobolki i ZflCIO rv'.!!l!. 

słabym i przegrał gładko w trzech setach 6:1, 
6:1, 6:1. Drugie spotkanie rozegrali Drobny 

Uwaga bokserzy I olimpijki Jadwigi 
Wajsówny. 

Jadwig'a Wajsó
wna wychodzi za- Kierownictwo sekcji bokserskiej KSZWM 

I 11:7) i Pail~ Australia). l~~l ;;~ ;!il~)ii',! ['i'.!:,:: DYZURY APTEK Pit':lwszego seta wygrał zdecydowanie l:} 
. ... .. . ' Dtbbny 6:3, w drugim secie Pails próbuje "I-I 

mąż za Tadeusza "Zryw" zawiadamia, Że zebranie wszystkich 
Me.rcinkiewicza. członków sekcji odbędzie się dnia 18 sierp' 

DZJSle]sze] nocy dyzuru]ą następu]~ce .apteK' takować przegrywa go jednak 6:4. W 3-cim ' 
D2ni!>1'!ckiego (piotrkowska 121), ZaJączkiewlc2 c secie Pails stawia wszystko na jedną kartę 
(Zielony Rfn'!:- q7) Gorczyckiego (Przejazd 591 i wygrywa seta 6:4. W czwartym secie Drob· 
Karlina (Wschodnia 54), Antoniewicza :?aD:~uJck( l'Uf Ot,-1};';A ~ję. \:jlCl lwil~nio I ", ... '·t .• ~ ar 
~6)! Stec_keJa (Limanowskiego 37). 6:3, zdobywając punkt dla CzechosłowacJ.L 

Pani Marcinkie- nia (poniedziałek) , br. o godzinie 19-ej na bo
wiczowej składamy isku w Parku Ludowym przy ul. irebrzYń. 
serdeczne życzenia skiej. 

~y,'i,;rogu n"'I'''qo j Ze "'~r:l':N" l". W'.inGŚ~ oma'Wian~ 
OJJlaw obecność obowiązkowa. 
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W" ęgry -W- obliczu ~yboro"'\1V 

Blok partii demokratycznych na straży nieZ3 eżności kraju 
Walka przeciw obcym i rodzem m wrogom 

walka z reakcją musi być przeprowadzona wpływów w przyszłych wyborach, ale w 
do końca, albowiem tolerowanie zdrajców poczuciu siły i w ;::Jraenieniu pełnej odbu
doprowadzić może kraj do utraty wolności dowy moralnej i materialnej kraju. 
i zaprzedania się obcym kapitalistom. Naród zaś, który w ciężkich dla państwa 

Str. 3 

No\\e wybory do parlamentu węgier
skiego zostały rozpisane na dzień 31 sierp
nia. Kampania wyborcza na Węgrzech na
biera obecnie rozmachu. W ubiegłym tygo
dniu opublikowana została deklaracja blo
lm wyborczego partii węgierskiego frontu 
niepodległości narodowej. Deklaracja ta 
jest dokumentem niezmiernej wagi, albo
wiem nietylko przedstawia program dzia
łania demokratycznych partii Węgier, ale 
przede "vszystkim zapewnia naród o nie
złomnej woli tych partii stania na straży 
niepodległości Węgier wbrew zakusom 
reakcji rodzimej i zagranicznej. 

Partie demokratyczne Węgier zjednq- czasach powojennych wykazał wiele roz-
czyły się w bloku wyborczym \Xl obronie sądku i dojrzałości politycznei, potrafi na- . 
osiągnięć demokracji, w walce przeciw t· - pewno w nadchodzących wyborach opo- ., ,. 
cym i rodzimym wrogom. Ten wspóln wiedzieć się p słuszną i pro· adzącą do ce-\ Ostatni Niemcy opuszczają Polskę. - Wrog! 
blok powstał nie w obawie przed klęską, lu drogą, którą wytjczyły przed l1ill!- zjed- element najeźdżczy ustępuje miejsca. rd~en
nie w strachu przed możliwością utraty noczone partie demokratyczne Węgler. nym 1 prawym gospodarzom te] ZIemI -
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Naród węgierski w obliczu obecnych wy
borów występuje bardziej zjednoczony niż 
dwa lata temu, zaraz po wyzwoleniu z pod 

OboUJiQzek · uczciUJeqo ob~lJ1Jotela 

Społeczeństwo staje do walki z nadużyciami podatkowymi 
jarzma niemieckiego. Podjęhśmy walkę o bardziej sprawiedli-I częsć kupców i przemysłowców, cz~ść 

Partia drobnych rolników, skupiająca w wy podział dochodu społecznego, której przedstawicieli tak zw. wolny~h ~awodo:v 
swych szeregach przeważnie nie chłopów, znaczenie dla naszego państwa i wszyst- oraz bogacze wiejscy odwlekaJą Uls~~zem~ 
ale dawnych posiadaczy ziemskich, pozba- kich ludzi pracy jest powszechnie doce- podatków, Wielu z nich ukrywa :oznyffil 
wionych dóbr przez reformę rolną, bylych niane. sposobami rzeczywiste swe obroty l docho
urzędników reżimu Horthyego i inne ele- Obok walki ze spekulacją, która· przy- dy, żeby dawać państwu mnie:i niż się od 
men t y prawico'ije stała się wówczas wy- niosła widoczne już rezultaty ,decydujące nich należy. 
godną bazą wypadową dla wrogów demo- znaczenie posiada walka z nadużyciami A co to znaczy dawać pal'istwu mniej, 
kratycznej rzeczywistości węgierskiej. Wy- podatkowymi.. Speku1::,.cja i ()~;-.U·'JCl. pn-· niż się należy? 
krycie spisku antyrządowego i udział w datkowe - to dwa fronty jednej i tej sa- Vi języku liczb i faktów znaczy to: opóź
nim czołowych przedstawicieli partii rob- mej walki o i.nteresy świata pracy i na- nić odbudonę fabryk i kopalń, mostów i 
nych rolników ujawniło metody działania szego państwa ludowego, dwa fronty, któ- kolei, utrudniać wytwórczość towarów po
faszysPów. Poważne stanowiska spiskow- re zresztą często przeplatają się nawzajem, trzebnych szerokim rzeszor:: lud7~Ości. Zna
ców w legalnej pratii opozycyjnej pozwa- Trudno jest nieraz odróżnić spekulanta od czy to również: uszczuplac wydatln Ila 
lały na rozwijanie działalności podkopują- oszusta podatkowego i odwrotnie - oszu- szkoły i szpitale, na pomoc ~nwalidom ~ 
cej młode siły demokratyczne, celem zaś sta podatkowego od spekulanta, Przestęp- opiekę społeczną, na utrzym.ame WOJska l 

ich było przywrócenie dawnego ustroju. stwa te są pokrewne i idą zazwyczaj w ochronę naszych .granic. 
Spiskowcy ci znajdowali oparcie wpły- parze. Spekulanci i oszuści podatkowi nie chcą 

wowych kół za granicą, które udzieliły im W2.lCZą.C z nadużyciami. po-1atkowymi, odbudowy kraju, bo żerują ll3. nas~ych 
daleko idącej pomocy materialnej. Pomoc zmierzamy ku temu, ~.żeby te warstwy brakach i trudnościach. Wszelkie cięzary 
ta nie była zresztą bezinteresowna. Koła fpołeczne , które zagarniają nieproporcjo- zadań państwo·wych chcieliby przenieść na 
te dążyły bowiem do umocnienia względnie na1ną w s1:osunku do ich pracy część do- barki mCl.s pracujących, chcieliby d9Słow
do pozyskania na nowo swych pozycji w chodu społecznego, zwiększały swe świad- nie tuczyć siG kosztem innych. 
Europie środkowej zarówno ze względów czenia na rzecz społeczeństwa i państwa. W toczącej się dziś sprawiedliwej walce 
politycznych jak i gospodarczych. Nic też Ażeby ponosiły świadczenia w tej wyso- przeciw o.:zustom podatkowym powinni 
dziwnego. że zlikwidowanie spisku i szyb- kości, jaką ustanowiły ~prawiedliwe usta- wziąć udział wszyscy ludzie uczciwej pra
kie opanowanie kryzysu politycznego wy- v~' naszego państwa ludowego, a tym bar- ey, w pierwszym rzędzie robotnicy i pr~
wołało oburzenie wśród zagranicznych kół dziej, ażeby nie uchylały się całkowicie od I cownicy umysłowi. Praktyka wykazała n:e 
reakcyjnych, albowiem ta jawna klęska tych świadczeń. zbicie, że bez wydatnej pomocy społeczen-
spiskowców przekreśliła plany zagranic z- Liczby i fakty, niezbite i stwierdzone, stwa organy skarbowe nic mogą podołać 
llC ingerencji w sprawy Węgier. mówią właśnie o tym, że ci co opływają w sw.·m trudnym zadaniom. Szerokie ramy 

Natomiast dla Węgier był to poważny I dostatku, niosą nieclostateczne luJJ też nic dla takiej pomocy zakreśliła uchwalona 
przełom, z którego naród . wyciągnął głęb 0- niosą często żadnych świadczel1 na rzecz przez Sejm na wniosek Rządu ustawa o 
ką naukę· Uświadomił sobie bowiem, że państwa. Liczby i fakty mówią o tym, że powołaniu Obywatelskich Komisji Podat-
l. ----- :na: __ cs.....~ ",;-_-:-__ 

• • • 

kowych i· społecznych lustratorów podai
kowych. Należycie zrealizowana ustawa ta 
stanie się skuteczną bronią przeciw wszel
kim pasorzytom społecznym i OSzlls tc:m pc 
datkowym, przysporzy Skarbowi Panstwa 
miliardowe fundusze. 

Często pokutują jeszcze wśród nas fał
szywe skrupuły, które nieraz utrudniają 
należytą postawę wobec omawianych za
gadnień .Widzimy zło, ale nie decydujemy 
się czynnie na n"ie reagować, czekamy na 
to, żeby ... kto inny to uczynił. Fakt zako
munikowania organom społecznym lub 
państwowym swych spostrzeżeń i posiada
nycn wiadomości o tych zjawiskach, które 
sami potępiamy - oceniamy jednak jako 
swego rod~ju donosicielstwo czy denun
cjację i powstrzymuiemy się od takiego 
kroku. Skrupuły takie są rzeczY\A.tiście fał
szywe. Walka z nadużyciami podatkowy
mi , z okradaniem społeczeństwa przez tych 
co chcą żyć naszym kos7tem - to obron 
dobl{Ze zrozumianych interesó\X' wlasl1ych 
i interesów państwa, to słuszna i sprawie
dliwa samoobrona społeczna. 

Na czyJlT' polegać ma pomoc ludzi uczci
wych w walce z oszustami podal1;:f'lwym1? 
Należy zawiadClmiać lustratorów spo· 

łecznych przy Urzędach Skarbowych l) 

wszelkich zaobserwowanych pn~ez nas for 
mach I przejawach nadużyć poiatkow\ eh 
A więc o potajemnym prowadzeniu inte 
re sów i przedsiębiorstw, o ukrywaniu to
warów, o nabywaniu lub sprzedawaniu ~o
warów bez rachunków jak równ;eż o w~· 

'Y la a c - stawianiu rach'unków na niższe sumy od 
faktycznie zapłaconych_ O prowadzenin 

, Repor toż D'liqoU/f!,s.OUJlfI) książki kasowej, niezgodnej 7 obrachun·· 
kiem kasjerki z właścicielem, o hurtowej 

Gdynia żyje obecnie pod znakiem Tar- liczane na kieszeń ,.szczęśliwych" posiada-, dJ'zy ... c.zęste bijatyki, skandalP., zryw:ł- sprzedaży w sklepach detalicznych, o nie-
gów, portu i letników. Targi mocno dodały czy dolarów, funtów itp. nie szyldów w portowych uliczkach -- to l .. 1< 

' . .. h l' h d Z portow."ch kna.J·p naJ'bardzI'eJ' popular- .,wyczvny·' właśnie amerykańskie;1, ano legalnym handlu ebcymi wa utamI, Ja oZyWlenIa l ruc u na u lcac , spowo owa-./ . J h l d k' h również nielegalnym wywozie i wwozie 
Iy wydatne zwiększenie "lotnych" intere- nym wśród marynarzy jest lokal "Pod I gielskich i o en ers IC maryn:łr~y. 
sów spod znaku inicjatywy prywatnej w starym dębem". Opowiadają, że kelnerzy Ale port, to zawsze port, pOSIada od towarów przez granicę państwa polskiego. 

d l z pod tegc "de.bu" bogaca. sie_ : '.v-abia. :or- czasów Conrada i Londona własne prawo Należy sprawdzać i nie podpisywać fał-ro zaju u icznej sprzedaży lodów, napo-
jów chłodzących, owoców itp. Na margi- tunę··· Dlaczego? Bo podchmieleni Ame-I i własne życie. szywych pokwitowań, rachunków i list 

rykanie, Anglicy, Holendrzy. płacą często * >I< • plac, gdyż to służy do oszustw podatko-nesie zauważmy, że ceny na te "specjały" d l h li d l 10 ł A Gd' d" l' k ł 120 t mIesz 
w o arac, cząc o ar za O z . . . . co yma ZIS ICZy o_ o o ys. - wych. Wszelkie podejrzane postępowanie. panują niejednolite i. dość fantastyczne, t . łd "? Z h . '1 I J " Ale wyg'lada na wI'elkie miasto 
na o "czarna gle a. ac owu]e ml cze-I <ancow.. . mające na celu ukrycie rozmiar. oprotów i 

zależnie od tego, gdzie i o jakiej porze się nie, bo "wilki morskie" nie podlegają jej Zwłaszcza :'jódmieście. Panuje wielki ruch. doćhodów przedsiębiorstwa lub da:rł::j /)so-
Kupuje. Bliżej morza i wieczorem płaci SIę prawom. Mają własną "giełdę". To kelne- D~żo. aut. Dużo l':l.dzi. Dużo sklepów, ka- by przed władzami podatkawymi, oraz 
drożej ... Drobna inicjatywa prywatna w rzy i kelnerki portowych knajp, w~arn,,. restauracJl... ~or~! Magiczne wszelkie próby przekupstwa podawać na
Gdyni potrafi zarabIać na przyrodzie i, na Niezbyt efektownie reprezentują .,kuHurę ,fO'A ko - port, morze! OZYWI:l go dosłow- leży do wiadomości naszych mężów zaufa-
pewnej ospałości odpowiednich czynników zachodnią" Anglicy, Amerykanie, Holen- nie wszystko, ·,nia przy organach skarbowo-społecznych 
kontroli społecznej. . łIJI lustratorów podatkowych, którzy zrobią :? 

św~~\::o ~p~o:~:: ~'~~:~i f~:t~~~~:-~ I Bilans hand u lafrall~czneg Po~skl' te~o:~;!Y::o~~~:\ lustratorzy spoxecz 
również dopisuje. A morze, widocznie t.'1k- ił 7 ni przystępują już w Łodzi i w całym kra-
że przystroiło się z racji Targów: posiaaa Z a 1) i e r w ~ ~ te P 6 ~ r «) e 2 e l 9 c: r. ju do pracy. 
cudowny szmaragdowy kolor .. -:- Bilans handlu zagranicznego Polski za Obroty handlowe Polsld w C2UWCU rb. wy- Powtarzamy więc: walka z nadużyeiam. 

* :;<. losze półrocze 1947 I. (wg. cen śWIatowych) niosły: podatkowymi _ to nasza samoobrona spo. 
W Gdyni uderza nieprawdopodobna po

prostu ilość sklepów, i to nie tylko spo
zywczych. Ale ceny ... Ceny są tak samo 
zmienne: fantastyczne, jak kapryśne fale 
pobliskiego Bałtyku. Zależne całkowicie 

od "widzi mi się' właścici.ela, który "na 
oko" szacuje klienta - czy warto przy
trzymywać się oficjalnego cennika, ezy tez 
kierować się duchem handlu w myśl zasa
dy "aby interes szedł". 

W mieście panuje nieuchwytny zapa
szek, "uzdrowiskowej aury". Letnicy ... 
jest ich sporo. I· sporo na nich się zarabia. 
A oto szczegół z kategorii przykrych:' w 
niektórych kawiarniach niechętnie wyda
ją resztę - "niema drobnych, proszę po
czekać, albo coś zamówić jeszc;,::e dla .. rów
nego rachunku" ..• 

przedstawia sę następująco: w przywOz!e 25.400.000 ·dol.. łeczna, to konieczne i pilne okiełznani ", 
prZyWieziono do Polski towarów 'Nar~ości VI wywozie 21.104,000 dol. wybujałych apetytów tych, co utrudniaj <l 

108,324 tys. dol., . W przeliczeniu na złote: odbudowę gospodarczą kraju i zaleczeni" 
wywieziono za granicę za 96824 Ivs. dol.. przywóz wyraża się k'.' "tą 4.027015.000 zł. ran, jakie zadała naszemu narodowi WOjl1H 
Analogiczne cyfry obliczone w ~enach WyV>TÓZ zaś 3.643,528.000 zł. i okupacja. Czynny udział w tej walce jest 

krajowych wynoszq: Liczby powyższe nie obejmują przywozu obowiązkiem każdego uczciwego obywa-
w przywozie 14.339.904.000 zł., w ramach dostaw UNRRA, demobilu amery' tela. 
w wywozIe 13,382,589.000 zł. kOliskiego i reparacji z Niemiec. 11111111111111111 11I11I1Iul ,1'1 I Id 'f,] 11 'llld 11"I'II 'I"III II 'II ,I IIII'II,' I'lll,Idl ll 'lIII l 

Interoeloc ie ul1I§zqcb CZ'll,ttelrnilHjw 
-- ~~'-.,""~f'2ii 

Dyrekcji Ubezpiecia~ni Spo acz ej r Łodzi 
pod 1..1~age 

Dni<I . l sierpnia 1947 r. z.wróciłam się' in I ubezpieczona w ŁOd~i Podobne traktowanie 
kierownika Wydziału Lecznlctwa ob Barlo- ob. Bartosza zasługUje na naganę, bo zraz:! 

Najzdoh,;e!si 1f1etalowcy 
Politechnikę 

na 
Centralny Zarząd Przemysłu Metaloweqt 

prowadzi we Wrocławiu l . .:>:ukę przygo!owaw-
czą do kursu zerowego na wyższe uczeln!e 
dla pracownIków przemysłu metalowego. Ucz 

sza o wyjaśnienie w sprawie miejsca kuracyj I ubezpieczonych, a sam fakt źle świadczy o niowie rekrutujq się znajzdolniejszych pra 
nego w Tuszynku dla mego 11-letniego sy- i Ubezpieczalni. Wypadek, o którym tu W~?0· cowników fabryk metalowych z terenu cale. 
na Karola Kolasy, którego ojciec jest ubezpiE! minam nie jest odosobniony. 

I. , l' . d r ł dz' go kraju. którzv. ne czas nauki są zwoln!en: * * czony w Pablonicac"h Skierowanie na lecze- KIlkakrotme zwraca.J SJę o mn e u Je z· 
Port jest symh~IJem i sercem Gdyni, oży- nie sanatoryjne otrzymałam z Ubezpieczal:1 -"'~aleniem na. ob. Bartosza za jego złe trak z pracy, 

wiającym mIasto i nadającym mu połysk Społecznej w Łodzi, gdyż dziecko to mieszk 'l "Tante ubezpI~cz.onych. . Kurs rozpoczął s!ę w miesiqcu maJu : 
wielkomiejski. Na ulicach spotyka się d':l- razem ze mną. ., I Pr.zeto lu~rsZej~le pr?szę ŁO~ .oy~e~tora ~ I trwać będzie do w!·~;śnia PrzewIduje stę, Żt 
70 cudzoziemców. To marynarze przewaz- Ob . Bartosz nrF.' dal mi dOJ~ć do słowa. ~ I bezpl"r;~::x m po ecznej w o ZI aze y w ą , 
nie. Tętnią życiem; r\.h"lem nocne lokale. II· naw'" ·'·"·7..,~i1 sie l P ni~ d'C2 :Ji !Joir~" ,prawe wejrzaŁ po ~akollcz=nJU kursu ;:>olitechniki polskie ~y 
i. to nie tvlko nortowF Ąle rachunki są ob- buje ze mnq rozmoy leć, pon;eważ nie jestem I Helena Kolasa. ski;!jq 1qczme. ok 100 studentów-metalowców 
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ReakCja włoska ma ową OtnigraCJą ch .8 roz/wiązać problenl bezrobOCI. 
Rzym, w sierpniu. 

Jajwięk<za bolączka oho7.u 17ądzącego w~ 
"'łoszech jest ogromna 110M' bezrobotnych. 

Setki tysięcy ludzi głodu je, rhodzJ bez pracy 
i ~iłą faktńw dm:olganizuje jAszc7.e bardziPj 
I tak już zdezorgAnizowane zyr.ie publicznE'. 
Partie robo.tniczp. nakreślił- IU7 reillnv i jC'
d~'Ole shJ'-znv projeJd rp/orm I',po/pczI1l'rh j 
gosporiarczyrh. którp dop,owadzlłybv do 'izvb
klej odbudowy pOr\stilW lI'ło~klpl pkooomlkl. 
Plany lewicy nie Sil jednak do przY,lęda dla 
l1J11i stojących ohecnlp t1 steru \'!ład7Y w Tt,,· 
li I. 

Idąc na prl',ku ~mp, ~ kiltisklej fmancI""' , 
k('1nserwdtv~ci I neofaswii.-i włoscy i "sona
l:~ci' Saraga.ta \f' 'myślaJą absurdalne. an/yl1a
rodovve projpkly umknlęr.ia kainstrofy f1o.<po 
dqrrzei. 

'iI jwiE:ksz", tro'iką hr. SIOIZ" Jest problem, 
dokąd pw"ntua}nyrl! pm/arn.nlów sklerownć, 
Nie Widzi howil?tb na ~,\tir:('ie KraJU, któryby 
7.hyl clHllnip przy J <\' wv~Ł('rlzon\,ch I 01<al-' 
Iych wyrhor\ż' i,.,' 

Jedyną plOżliwo,<,: enll'lTIlr:ji riajl" n7.1~ 4r

qentvni!., Pr~zvdp t P€'ron prC1iektu..I" r<'lzh\1-
dowantp ek6nn!jlirzn .. oolad nlezaltlr'lnlon rh 
prawi" prnw,nrji, Iilk np. P"Itilgonli. L'I(i7,j 
t 'rh mnqlyby dn.tlJrrzyr' WI'lr1l)' 

Dlalego \~ 7('na dYktatora arqpnIY!\.skll'-
00. E~ .. ~ POr{:ln, hvła przez hr Sforz'!'; , '-iąt:<:u' 
"',", serdl'rzn'" pnd~lrn"w'!n" S')o!er:zeil,lwo 
wło~kiP h'1fdw l1'crbętn'p r:>dmn<lo :;ię dn IV'

Zyt, . ufOr.zel Argcn~ynki, wictzClc \II' Iym "it> 
hezpleczenslwn kOI)' cl 'nOW<lnla nZi'l/Il11 rN,tZI' 
m"ch f'l;l.\'sti)w l 7aq"AO'rZn"rni. Tvmr7B'"m 
T7~d i l<ontr'11ow'll1p 1'-'70 71>'; q~7,ety n'p 111" I 
gły 7J1C1.!"ŻĆ rlnŚć si"'\\' IM'hwvtll dl~ 'l' ';;ł"n 

nir!kl "mi~"o· pszpnneqn" potpntata ZZiI (lee
i\nl1 

NIIiZWYKŁE MAi.:tf:NSTWO 

l'iipoc,z"klwani" 'A'ynlkły trllrlności. "rety- Nt'ljctk'i Mnbs ? Nebraski [.(1 'e:::'/: '.: I si .. W 

(j;>nl rcron z!'!t'ltlził ~ię nil wwv5tko. ale po- czaslA wOjny WP F'ral'lcjt z OO'1nq Hohn WIo. 
',tawiJ jp.dr>n \,1111unek. Emigranci m09ą pr?"- du om rykFlńllk!" r('Iblły ji'idnnk jllgo '1br" 
jechać, 'lIp rio piera po przeprowad7enill ... sP- c4! lTUdnn!ci '7. wyjfl:!cern do filonów 7.je no
IPkcjr rlr7P7. ~pecj/llną knmi~ie argentynską· c?ollych Wnbec lego Mons p(')~t!lr.;:;'W'11 OZA. 

Komisja l.iI rniillllhy ~1I: rJj.,t zbadanif'm po nić ~i'f z panna Herhn za pomocą depp,<.zy H
glqrlów politycznych kandrdatów, no wyjQ?d. 

Cały plill1 SfOrzy hr! razu ~triłcH wiele ,,1I- dal st~ wi .c dn ur~ec!rtlll:r! ~tanll cywiJn,,\:1O ł 
roku" <'1111 kilplt,llistów, których Pernil pozh"- wyrazłl życz'!nio! zawm~iFł ślubu 7. no:!r7,"'e7.O~ 
wil w Ipn ~ro~ól\ 1'no*lIwosri wy?'hvri~ się nb, prz.ebywaj<!!,rlq we F'rl'incji Urzednlk wy
nl!,1I. ygonny' h w IHR.1U lun7i. .Jf'.dnak r71\0 ~łał wlśdy pert W.,lc:lZonvm rH'Ir",~"n- d"p"sz~ 
wln.ki r.hrp 7A wszelkI! r~l'lę zilrgalllzo .. ,-at ~ 70pytal1i~m do narz,ec7onAj r:zy che .. ~o5tf'lf 
l"tnlglilriE: 'Tlil' Inhotniezyrh. Pertrilkt~rJ" :i:"'n~ Mab~ll. Po Cl'r~ymC!nln 'wie,<:i~rrE'1 od_ 
trv, Ił iil nada l. polNi l'dzi 1~Ip.qt"flczn('li. z0~tGł pp!~"ny 'Tkl 

je wiMlomlJ, czy "l/lny Sforzy z08tan"1 zrl'! 
~1:70\",>n(, ~ pr~yna jrnni~j, jetel1 n~wel rloJ- ślub!'!y klóry nCl~tap"iE' wVl;łc'rno do FT':1ncjl, 
d7.ii> liCI ęmlCJraCji, tC1 1'07.1111'''1')' lej bedą 7n~~"- c&ltim lItno~1twi"rill pent M~bs w'fjct?rlu d~ 
nie m11l!'lS?'O. B Lir Jl.t\1lHrkl, dr; rn"i-n . • t p « ___ "' .. _ ...... ___ A l::tzIS: 

, 
Autor~m Jedneg') z "dtiJdch', według o· 

kreślenla '\-Vlochów - pro j"! tów Ipqt obecn~ 
!!l'nister ~flBW 'laaraniczn 'ch hr Sforza. Te"t 
on zwolennikiem -ll'Hganizo"'ania' rn.asnwej '" 
migracji. Uważa on, Żl' jPdvn ym ratun«lom 
dla ''''łocb, ohok pomorv ~mf'rykanskle I II<' 

fcrnll'= poi"~zk.i i w rama rh planu Milfshalla, 
je>,! POZbYC1E' .Qię "I' cingl/ pięciu lat r ona i
mm e} 1.500.000 mil'-s7knńcńw. Emigracla l\'r:1 
ludzi poz"'-o!iłąby - zdani"m Sf(\fzy - C1gra
niczyć' "'Vdatki nil. !iprowi~arję, 5pOWOnO'IN~ 
ła!)v znarzne zmniPjpzenie b('zrobo~ia itd. 

o rzern p 11 c 

He m~ ch\'hR potrzeby podkreśJillL , zp r~

la reakcja wioska pnluzjastycznip popi"fi'l plO 
POZYCJę hrilbipgn • "demokrilt ". Neo- i EtltrC1-
fllszyści wiPr7ą, 7;P w ten sposóh pozby'Ub\, .ie 
awych przpcil 'ników po1itvr~nyrh, wypedzH:
b,' z kraju .najbardzipj por.lępo ~~. tr:wolnrYI
n~ rzęść klasy rohotnirrej. 

Kra1 nas- Z~Z""-<1 przeui'tnl .. ponad milion 
kilagratn"w paliw płynnyrh na dobę, Poz,. 
napedom samo('hodów, tr'lktorów łodzi mo
torowych, -- pRliw i <1111.1rÓW pot!'1."'bują 
kolejp., wszy~tki .. mOlory stall" do pJektrycz
IP-r h wlą("nin, mi1<;zynv dllJkllr~kif' itd. Pra
wie, że jl1!rlynvm hńrllem Iyrh rńznoToQ.nych 
produktów l",t mpil n~ft\')wil l jPI )Jochodlle, 

W rhwlli nhprnpj naszym qeografir:~nym 
; ! q • I 

lan ztucznego ocieplania Syberii 
Zmiana nurtu olfstromu 

śrcdki!'ID t'rłnow kopali> naftowych i T"h'l Rowni/'ż i n/\ 1t1lrvch terenach 'I' głębszyc!! 
nerii ~tilł ~ję Kraków. pnk,łl!CldCh. IlIk np. w \Vlelopólu na południ\! 

Nil południu mil1'f.l" slar .. łł:reny ndft.owfl, od S ok~ 'ipodw:>wAne ~a nuż" lo~('i ropy. 
,,1{~pll'}atowa'n" prilwIp od ~tu lali Szeroki Polski!' r~finerie mogą w chwili obpcnei 
p'lS, ,ciagn~rv ,lę on Z~wca. pr.zp.~ Kraj 6,;" przerotir ~z"'ść'el Iv~ięry kilogr'lmÓł.o 'opy 
TMnow, MIP1e>r do PrZf>worOkR l JarosłaWIiI dzienni/>. Po l1"ońrZE)Illll, lrwaj"lcvch w chwi. 
j~k to wykazały najnow~zp wl~rcp.ni1l. p06ladl\ li ohecnpj prac inwP~lycvjny("h, kh 7dolnośt 
olbrzymie 7asoby ga711 ziemneąo. JPl<t na· przptw6rr'z 1 prtpkroczv milion kiloqnmń'ł" 
dziPja, że natrafimy również na ;,ródła TOpy na dobę. . 
w tym rejonie. 

Obecnie produkcia krajowej ropy nafto
w ... j pokrywa 40 proc. na~zeqo zapotrzebowa
nia, tolp.ż odctziilł "Poszukiwań naftowych" 
nie uslaje w wy~iłkach zdohycia nowych źró
dei ropy w k.raiu R07[lOCZętp. 70slllły wip.rce
nia w Busku i okolicy, na zarhód od Kłoda
w y wiercimy już druqi olwór ~redniei -qłęho. 

Poslępy wierceI'l .ą o~ti!lnio roraz lepsze, 
w mlilrp" jak sprzE:t wiprtniczy u711pełnianv 
jest pr7.ez nowoczesne urządzenia z ZSRR t 
Ampryki, Olaz z kraioweJ fabryki maszyn l -
nar7.l:rlzi wiE'rlniczych w Cl'nniku Mariam-
po1~kim. ' 

TIF~'nipr rar!/iprki Awc!ojf'w wy tclpił 7 <l'Il- (;nlf~lrom, ktOrpqo teoriI" i~tnipniil P''-ll!'l,q- koi;cI, a w rnowrocławiu r07.poczętF' 70stały 
~".~\ Jl1ym planem ~7tllC7nPqP orip.pJenia 'llbr7' 1)0 w o~tnlnirh r1asArh ob~lic', li kl"'" dl) r!7i~ I qłl)hokip wipH-pnia z rtuiłrn prllwilopnrlohiPll
lU "I po]"r! Syherii, pnlC1ionej na dalpkiPj p61- jest 110~ohip.nll"m tyri,1 clIli p6łnC1 rnpj Skltl1dy- ~tw~m nowiPTCpnia TÓpy nil $fnl;ach wyqadu 

"OCy n~rl Ckpa nc>m LC1dowvm, qnzie wiert> : y- I< solneqo. 

Bry IHlf'SIIOI1f'qO oplymilmu można po ",Ip
dzieć, 7.P 7najr\l1j~my . ie: na nall~p~7.pi orn. 
dzl' no t,,~o, hy w nipdolll'kiej prl\'szlCl~'1 
prorlI11,r)wać taką i10~l' rnpv. klór~ 7.flgwłlran· 
tule Jlam samowy~lnrc7Rlno~ć. 

,''''rv km kWr1r!ralowych 7ir.mi le?y nterndl Następnym etapem he:n/ip rlowil"lTPnip ro , 
ppoz rok por! powłoką 10dC1wą, • • ł I_ py dla I"ksportu . .TlIl r\7i' E'k~portlllem,' n'! 

'" nqńlnvrh 7arysarh plan Awdnj,"Iol I O Z W I Y m I t J o I Danii qaz płynny, wyprorlukow~ny ~ qllzu 
"'Zpdr;tilwia się następuj'ilrO: Svhl.'ri~ jf'~t ho- - zipmnf'qo w J~dlirztl. 

1t"1'T1 zimnym nip. tylku d1alerlo. że> jPsl prJ ~hCl- ' 'Ą' chwili obecnei pronllkcjA '1<17.\1 7iPmn ". 

W1011l\ rlnhH.lr'7.\111lNJO wplywl1 Cnligtrn11l11., IN,Ż A . I . qo dochod1i do \fl milionów mIr. gZP!;d~n~ 
I'rzedp wS"l,V~tkim dlatego, te I)myw~ ią ią )0- Hgle ski dzienn karz UChyla rąbka żelazne \ kurtyny" I ~vc~ mip~ięC7.n!(>, a mil .i~ 7.,nil,C:7nil') 7. ,,-i et.;· 
d'-,w~ tp prijnl' mnrgkie. Na jzimnip jszym zbinr- ,; ~7VC. Gil? hę07 l e pOZiI tym ~pr7.E'7.i\nv no Jon 
r cpm wody jest morze Ka' sJ.. ip, k tórpgC1 0";- \.V r"((OrClC'7I1ylYl gewnie li'tnim .30 tury. w ,Iońr II, próC'7 hilTwnvrh ~tro IÓW lurlowyrh. ntmn.fer nlil napędll samochorlńw f'ip.7.~rn. 
rh tworTil rnd"ili h<1ri(;ry, hil11lIlii\C'pi nlhn j-łÓW Mnqi:Jskich z:"IPrl7ilo JI1,,'.'sla ..... ip. \Ą'~16r! przvllVS7 7n~,dlljp W .Tllqo<ł.wii l<klepy 7il- wvch. 
h "CI r.,,1[slrnml1 nil. polnoc. Ahy n\""p\,1' 111,h h .. 1 1<'<l 0 tl flnrnmk"r7., Idory po powro- pchanI", ,,"~(\1\l1i1mi, wini\m\, owocami, ('7.1"\1..0- Pfnt\ p~)iw"mi nf\hll~lnvmi, w n:wi~rimll\ 
irn'l': tpl1111 żyrillr\~inptnll 1)f<lrlowi kil hr"'" ri .. rl;drh siE: wr,"~f'niiln1i 7 nyl'elnikipn1 hr - lada, ('-o nil An(]liku przvhVwnj?,cym 1. 7uhC1- 7n~irl\li" ~\e; 1<11)1')11." p~,1 Y !'ivnl ,,'vr1)wrh 
Jn!Jl Syherii, n~lp:i:i\lnhy mOI'Zp KtHskie Zilln- Iv.iskim. Dziennikarz ~lwif'1'rl?i!. ?E> dosiani .. ~iE: :7.ałeqo krajn wywiera hezwątpienia duże wril npart 11 nil w(:qln. w7'lIC'nnie nil (l'lzi" zipTTl 
I<n/.l<' międ7.y NOWI! Ziemią a ląrle-m. za "żp1a'7.ną kurtynę" jPsl hilrcl'lO llłatwione, żenic. l1ym luh koksowym. OhE'cni" filbry!ra +,a i,,~1 

Ola o~iąlfniędćl tego celn p ropOll \1 jf' Wyh'l- aJhowipm rZRd jl1rl()~lowiański celem ściąn- Obsl'lqa w hotelach jesl nienaqnnn~. w stadium rozbllnow'{ i w przys1.toŚri ,tan'€ 
'10WilĆ clv.'ip wicJl<ie tamy morskie: jedni! ~ nięcia no kraju licmveh 11ITyslów, wv,lil! 7.~- llprzejmi S!owency CHlją siE: 'IN oho\viązkll sie potę7.nym :r.rórlłem Z'1Opiltr7.f'nlil P0ls ld 'AJ 

"l1mykAjac" p'ze-mvk morski miE:clz" NOWi! qranicę spf'rjlłlnyrh apenlów, któT7.Y pomnga" przestrzec Anolików przen goracymi promie. materi~y ~ędne i ,0)l"je ,svnletv r7n e. kt!'>l") 
ZI<;mią ił Wil,ini\CZPtn, drugą ZiłŚ - pr7.esmyl< ja 'l,alalwiilć frJTmalności 7.wiązanp z wyjiI?. . . l ,". I 'ąe iako skllteczny przf'WVZSZIl11l nawpl l~koŚrtą olelp nl\ll1ril.lnp.. 
KMskirh \Vrót pomięd7Y wyspą Wajg'ln d nem, kupu j!\ nawet wyj~7.r17.a j::tc('mu bi1pt ko- maml s onecznym~. 7f', ~('a I ' . -." . Centralny Z1\rzad Przerny~łu Pallw Płvn
lądem -talvJn. VV I(>n spn~ńb osiągl1iętohy u- lf'jowy. ś~odek na ,porazenle sł?necz."e wcterll11J.e l1yrb nip zi1P(lmin~ o s~kolellill fllchowr.-ów 
tl'!i~J5cowieni" pr~,dńw morza l nrskiego, ktc'lro" Po M\-qndzinn"j. podl'ó7.y wygor1nY1T1 WArl 0 hlałka w .skon~ ~rze~ kąple11l~1 słonP.c7nyml. w podlegjpj mu dziedzinie. 'IN Akad,!Tnii Gór
tue przedostawałyby sie już na zi!.chód ]\1owPj nem kolejowym znal"źć .ię można 'la o~łr W konrll d7,l~nnlkaTl stW1l"l'rtza, ze w y -/ ni'-:7ej kształcić się będą inzynierowi" nafto
Zlemi i ni~ uderzaŁyby w Orp6n Lodoll.'aty, W;Ol1P. "źełazna kurtvna", pośród Słowian, c\~r:7ka nn Jugosławii i,,~t zilrówno przyjem· wi. a tn~tytut Naftowy w Krośnie zorganizo
Wtedy t'lŻ nastąpi1il.bv zmii!.na pradów, a Golf którzy seroermip podejmu iA qClŚri zagranicz 1111 far mil -.pędz<!nia nrlopn, iak i pożyteczną wal już średnią szkole: n<lflowa, o/az szen'q 
strom popłynąthy na pńhlQrny wsrhńd, ten nych. Prórz piekneqo kr'ljohr/IZlI skąpanego nauka, która obala mit o "żel1lznej kurlynie". kllr~ów ri nks7t l\łraiącyrh. 

Panow'ał lUli zmrok. ~Izedł do li·eleny. 
bynajmniej 'nie 'Cl'l atego. że go o tD pro
eiła. Szedł dlatego. że była mu potrzeb
na właśnie teraz, gdy myślał () Richard
sonie, o Iiea'rsy. -o tym, o CZYm rOZima
wiano 'w autobusie w drodze z lotniska 
do hotelu, Miiłł uczuóe.1 iż jeszcze minu 
ta i będzie gryźć \vłasne rece. al'ho się 
rozpłaC!ze jak d:decko. MwsiRł zobaczyć 
Sl~ z lielen'3,. P.ragnał tego po prostu d1a 
tego, Ż'B 0n3 jes'zcze istnieje realnie. Zna 
lazł ja w kanc'elani - llkładała bandaże 
do jakiejś torby. 

- Iieleno - po",~edział p'red'ko, na
wet sie nie \yitajac, - Czy nie może 
'Pani W'yIJść na chwilę ze mną? Musze z 
p3nia 'komęczme wrozma,.,iać. 

Nerwowo szarpnał j,9,I za fartuch, 
Popa rrz;ała na niegD uważnie: zroz,u

miała o co mu chorlozi. Zreszta, nie trud
'10 b~ ło to zrozumieć. 

- Ch\l·ileczkę". 
Znikn~!a na mo,ment UJ sąsiedlllm po

koiu i zaraz z nieg(} w~"szła. Była jUiź be'z 
fal wcna, 

- Chodźmy - 'tJo\'\'iedziała. - Ale na 
4ł.'łUgO nie mogę, Na' kilka minut, 

W'H.elkie prz'eszkody. Z g-61'y \viem, że je. Wiem o te m, Chce. ź,'pb~- pani z:ost'ała 
32 'Przesz'kndy hęd,a. ale Hll.cky je usunie. moja. żona. I tD zaraz. Ju,tro, • 

PQJpro.'lze gO () to, \\'~za'k je·st poniekąd - Pragnę te,go l'ó\,'nież. .John. ZrobI
moim przełoż·onym. To morowy. swój my wła~nie tak, Ale Jednak, to nie he
chło'p. Zrobi tn dla mnie. Pani b~dzie dZle takie proste. P'rosz_e mi dać czas do 
mogła powr<kć wtedy do Aten. o i1f> z-e na,my'stll. Dobrze? 

'chce natura1'nie. Quell \yrócH dD hotE'l,u, Gdy przecho
I - CZY zdaje pfln olbie s'prawe z tego, dził prz'ez korytarz, zawołał go do Sle
ł 'co ''Pan właśchvie z~t11ierza Ilczynić? bie Hacky Siedz8>C n<l łóżku, pO\'dedział 
Piln W·le, C{l z panem b~dzie, Qo ile pan do Qł1ella. 
ośmieli sie ożenić z Greczynka? - Otrzymaliśmy fozkaz P{)\\"rD,tu (\0 

_ Nie rOZlUmiem. Aben. Niemcy wtargną dD Grecji dzi§ 
wieczorem albo iulro. Moga to u{'.zynić. 

- Nie jestem dzieckiem. Wiem. jak kazde'j chwili. N~ 'Pożegna'nie wJlecimy 
\V;.rszli ze ~z,pitala, Machinalnie ;;kie- Anglicy od'no'Sza, si~ do Grekó 'W, Będzie r'az jeszcze, Mu",imy 7fDbić wywiad, 

ro\vali gie na plac. gdz'le s-traCOT1() żołnie nam barnzo trudno. [ pa:1U, i mnie ... ,r\ - Dokąd? 
1'z'- l!."rE'cldch. Stali o'P'arci o mur, () ktci- gdy piln opu'ści Grecje,., - Pami'nasz Nitraleksisa? 
ry się o'pierał QI ell. :;rdy Tl:1trzył na stl'a- - Bed'ziemy s'zcze 'Iiwi d·opiero \\ te- - Tego l\\'ario\nneg() Greka? atu-
,cenie. Myślał właśnie o tym \V tej ch",i· dy, gdy \\'y'iedziemy staj -- zniecierpli- raInie. Dawno 1'0 nie widział,em. 
IL Przeżywał 'tIa nowo. TvJrlro tym 1'a- wi1 sie QuelL - Był w Korycy. 0trzymalH.my roz
'zem nie ro'zstrzoehwano Gr e'k c\\\· , ale eon -Mam tu rodZ1l'ri\~. Niech pan nie za kaz t()warni'szj'ć mu oockzas l()nu, P.6ź· 
stancp i ~()\' toa. Helena ,'o milczeniu ob- porni.l1i1. o tym. Gdybym nawet chciał.t. niej polecimy do Vallony. Trzeba z{)<ba~ 
serwo :.'ah go. NagJp odwrócił je ku wyjedlać nie będ'e mogła. CZYĆ, co robia. Włosi, 
niei i rzekł: - Po co tyle słów? - To lnacZ}. że cah czas mieć si~ 

- Musimy się pobrać! - To iia byna'jlmniej ni'e tylko słowa- na baczności? 
SlJojrzała na nkro -Pl'Ze10liii Pan do·brze wie, że o ilp. 'Pan z-echce - - Sam diabeł wi€. co to ~Ilacz,. Alt, 
- To i e';; t ie,dyne wyyście, Zresztą z'god~~ się na wszy:tko, .\le musze być mie'imy nadzie~,E'. że .,fryce" nie zdąża. 

wiem. czego C'hce.. l'OZ\\"ażna, Mu'sze wstrzYtn-swać l.:la.lla. nlam w tym p rzeszk<l'd'ZlĆ , Oni nape"'n 
- Napra\' de? - 1I:l!liechneła się. Musimy liczyć się z trud'llościami- Skom nie będ'B. j·eszcze w Gredi. 
_ Tak jest. lieleno. PaUl sama wie do plikwjemv sdbie sami życie, gdy zgod7.ę - Kiedv l-ecimy? 

się nt! pal1\Sk.a 'P'w'"ozvc.ję, Pan zna moje O szóstej. Odpoczni:i i 'Postaraj Sl., brze, żp mówię prawdę. " -u,czucie \V sto·s·unku -do 'Pana. \Viem ró',},:'- Z8\5n[jć. 
- Nl{: jest to łatwe J()hn. To bardZ0 niei, ż") pan mnie kocha. Ale to trudna - Dobr'z.e. Ś\\ ietnie ,ię składa, Bal--

trudna sprawa. - po\\,ied'Ziała po" a- spra\Va. naprawd'e trudna Spr;:IN,'a. dw !;ię cieszę, że nareszcie porzucimy tę 
,żnie. Powied'ziała mu to wszystko tak dziurę. 

- Czemu? A. gdyby na w'e t tak to szczerze i otwarcie. że uwierzył, Popa- - 'Cie"ze sie również z lekkin, 
wszystko jedno! Zro-bimy, co b20dziemy I trzył na nie, OZ lekki'\11 z.dziwieniem. wahaniem w gln.sie powiedział Hacky. 
uw,aża!J za na.i1eopsze. "I - Nie powiedzinłem Jeszcze prZecieŻ'} - Dobranoc stary! 

- Alei to niemożliw€. John' ie chcę że kocham 'Panią. - Doblianoc John' Każe portierowi ci~ 
&obie robIĆ p6źniej \vyrzutow. - ie· chciałem po prostu mówić tych obudzić! Pami€'taJ, o szÓGtej wylot. 

- Musimy ie !lDbrać bez wz.glę.du na &łow, bo me oddadzą one teg-o, co C'2U- m. c. n,) 



ul 

Wywiad z 

Dyr. Iwo Gal 

Znany teatrolog i 
reżyser, dyrektor 
Teatru Wybrzeża, 
współtwórca Redu
ty, dyr. Iwo Gall, 
podzielił sie: z nami 
uwagami na temat 
zagadnień upowsze
chnienia kul t u r y 
lea tralnej. 

- Po pi erwsze -
powiedział ten za· 
służony działacz te
atralny - zadajmy 
sohie pytanie - na 
jakiej Pllhlic:r.noEci 
teRtrowi 7. a l e ż v '? 
Czy na tej, ktÓra 
traktuje tefltr, jako 

!lnobistyczną rozr.) wkę, 'PrzyRlo~ .. iową 
"pół czarnej", na którą można albo pójść, 
albo nie ... A, o ile pójść, - to raczej za
ieiy na tym, aby "pokazać się" ludziom. 
wykazać swój "sceptycyzm" znawcy, niż 
na samej sztuce ... My, ludzie teatru, zna· 
m - tę publiczność ,zwłaszcza sprzed 193H 
'roku. Lecz istnieje inna publiczność: nie 
zawsze dobrze ubrana, starannie ogolona, 
nie chodząca na ,.pół czv.rnej" do cleganc~ 
kiej kawiarni, ale zato uczęszczająca do 
teatru z racji samego teatru, gdyż go łak
n.ie. grlyż go kocha. To są masy. Teatr po
wstał z mas, jako wyraz instynktu teatral
nego tych mas. I na tych masach teatrowi 
przede wszystkim zależy. Bo właśnie ~a· 
sy - to jego dusza, jego treść wewnętrz
na, jego życie. Teatr oderwany od mas -
to "pół czarnej" dla ironicznie ziewających 
i pobłażliwych snobów. 

Aby te masy pr.zyciągnąć do teatru -
należy znieść opłatę za uczęszczanie do 
teatru lub zrobić ją minimalną. A do tego 
droga prowad;;i przez upaństwowienie 
tp.atru. Bo jedynie Państwo, traktując 
teatr ,jako inst.ytuc;ę szerokiej użytecz
ności publiczne; jest w stanie utrzymy
WRe teatry. Jednocześnie, teatr bezpłatny, 
teatr zapewniający byt' aktorom bez 
względu na ka:clę, - tworzy w~ród akto-

ura d a otał ik MrG 
• GOSCIE PALESTYŃSCY NA M. T. G • n .. 

I Wśrórl lirznv,h a()~ci Zilo ra nic'l!1ych . ktony 
przybyli na M. T. G nnjwi ęk.sze,. zRmtc->resO
wanie polskimi wyro~m\ wykazują kupcy, pa 
lestvńscy, Przyh 1y p ,A Ehrlir.h ~ Tf'I -.Avlvu 

G a I I e m interpsuje 6ię wyrohami drze vn'ltnJ , P: ~eyer klorem Iwo z Zewny przed wojną reprezentował. JUZ pol-
ci h kC h skie fabryki urządzeń sanitarnych I wytw~r-

rów szl.achetną konkure~cję artyst);'cZll'l'l t~go,ż ~n~uzja~mu o t;,c,' ,orz)' c cą nie matPriałów bL1dowlanyc~l w Jerowll!1lle. 

dyr 
ten komeczny warunek mągtego, tworcze- nlmJ ]oel0wat:. . O~wiarlc7vl on. if' pomimo zahurzeń poJity ,~-
go posuwania się naprzód. [ Repertuar dla .szeroki.ch m?s? Z:-':(,l~ nych życie g05poclarcze r07wijil się Tlormalnle 

Inicjatywa pozytywnego rozVviązania za- ~as.- to. życie wlc~klE'. ~~fltU.lące w wl cl- i l'"nE'k palestvński jest nadRI ha rdzo chłonny 
gadnienia up,owszechnienia kultury tea- kle I wzn~osłe namlęt.noscl. bo masy two- dla polskIch wyrf1bńw odleWniczy ch, ~rmi\tur 
tralnej spoczywa nie t:dko \V rękach sa- rza, to zycIe ... /\, W1ę.C, - r~pE'rtuar Wlel- itp, "\ ' opMciu o SI. oj'" przedwolenne I. ohe~' 
mego teatru, ale również w rękach dzia- ki., oparty o dZl~ła te] same] ml~ry., po.rll- ne kontakty go~cie pal est yńscy spod'/:!eWn l ą 
łaczy spolectno-oświatowyc.h. POv\Tjnni to sza.iący l'Wl~t :'llel~ICh naI?lętnoscl I Wlel- SIę zn ': CZ!'Icqo O;~yw:('nin w'{l'l1i'lny towarOW~j. 
być ludzie obeznani praktycznie z teatrem kich zagadl11en. I Jeszcze Jedno: VI teatrze . _ INTERESUJĄ 51'" POLSKIMI . " '. . ., - _ d . . HOI ENORZY .., ~ . 
z masamI ,z Ich wyma~amaml w tym za- Jest. co~, co nazywamy. o erwa~J,cJ?1 Się, PORTAMr. 
k . N' l .' t' . " od zVCla, - od sza re] powszedmoscl. To I . 

reSle. le na ezy .ez zapommac o me- . " , " . t t D G"'v i pr7ybyła grupa holenderskIch klip ., , ..'. . cos" , mImo caie:;o powlazailla ema u z o 'li n , " . 
zb"'dnvm entuz1azmIe tworczel ImCJatv- .'. tk ' ",', lk'ch d 'eł~ch co' ,,, l' 1'\1z' vnie~w rorlowych, GMCle tntere-.." " . 7.yclem -Wi zawsze """Wie I ZI ,," , . ' 'l : 
wy, bo bez tego entuzjazmu - to nie \~'ielkic'h pisarzy, I t'o , coś" ]'est na,isilniej- stlją się żvwo. naS7ymi porta~\ , a sZr~~g0 ~,e 
d . 1 l' h f l' t ..J 'k ci . .. ', . ' techlll('znym I('h wypOSnzenlem , W1 Iaza]ac. 

7.la acz. a e SllC y orma lS a-urzęl!nJ o s7ym ma"nespm w teatrze dla :i'zel'OkJch " , . d t k hkiel odbu-• . . '1' " ' ",. : . . .. swp Ul7. ,Wlerlle l powo u a 5Z" , , 
s~raw kulturaln?-OS~latowych. A n~J e~- mas. O tym ntgdy me nalezy za~~~11nac.- dow\' urząd/ t'ń portowych Holendrzy l1waZ/lją 
Rl nawet urzędmc)' mewI elę co zdZIałaJą bo to Jest prawdzl'.va ,.teatrlłlnosc teat.ru. że prl .. nw~ l nil~'l nbsl\lQująry odlludowe por-
na polu upowszechniE'nia kultury teatral-j W. ' wiad przeprowadzili tów móqlby w7iąć T?wnież l1dZI ~ 1 . w praciKh 
nej. PE'łne E'ntuzjazmu masy wymagają Pow. InWf'slYCYJD ych po rtow holenderskich, 

12 3!'! ~ ==_ J !k!C2LS~ --- - """ • ... .......... 

icja y • lny rozwój r an • 
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Targ Gdańsk~ e demonstruj jej osiQ 
Liczny zbl ór eksponatów ze wszystkich dzredz n produkcH 

WRrto było Oj3'lqdać zdziwiony wyraz tWCl I ty. która nie byłaby reprezentnwaba ńa T.ar_ 
rzy lIcznych przybyszów z zagranicy, gdy na gach., 
Targach Gd~ńsk!ch zwtedzali Jtczne, 'O ttze- .Zac..znljmy od rZl'mtosla. Pieknie wykona~e 
ba to przyz,nać. niekiedy bardzo pomysłowo obuwie znajdUjemy w wielu sloiskach, Prym 
i gustownIe urządzone stoiska inicjatywy oczyw1ście wiodq siare szewskte ftrmy war
prywotn.,. Przyczyną lego zdumienia jest fakl, szawskie; nie brak jednak i firm z innych 
że wielu gości nie wyobrażało Boble, lż sek- miast. 
tor prywatny w Polsce ma tak dogodn.e wa- Obok obuwia w!dzimy wyroby skórzane, 
mnki rozwoju. oraz że te mOlżlliwości tak u- tokarskte, bIo~wnicze, bieliźniann , galante
miejęl'nte, z korzyścią całego kraju wykorzy- ryjne, artystycZ1lle, cuk!emlcze, szklane. met(t
stuje. lowe, (np. C2ęści do rowerów). zamki patento-

Pod tym względem wIele dobrego moznC!~ 
by powiedzieć o naszym przemyśle ludowym. 
Arlystyczne wylOby tkockie (szczeg6lnie sa. 
modziały białostockie) wyroby drobnej 'wy
tw6rczośct ludowej sk6rzanej. drzewnej (rzeź~ 
by podhalańskie), ceram!cznej, wikl!ni-arskiel, 
bursztynowej. ,wystawione przez firmy prywat 
ne budziły zac'hwyt u zwiedzających. 

Inicjatywa prywatna ni", w tran!cza się j"ld~ 
nak do drobnej wytwórczc ~ci. Oto prywatn'{ 
przemysł wlókienniczy wystowia swoje wv
roby. Wytwórnie bleli7:ny, konfekcjt t tryko
taży prezentują pi~kne eksponcrty. Biols~'a: 
firma A. Kołakowsk1 demonstruje bogcrty a. 
sortyment . wyrobów' weln!anych. 

Jednym z sukcesów MTG bylo więc wy- wane, namędzia ogrodnicze, chlodnie samo
kazanie, te w naszym. Ey.temie g08podar- chadowe, maszyny lntrollgatorskie, wyroby 
czym Istnieje ho~monijna wBpółprClca leklo, tapicerskie. powroźnicze. konfekoyjne, cera
ra panlltwoweqo. IIp6łd2:ielc1l!ego l prywatne· miezne, koszykarskie, zabawkarskte, lutrzar
go i ;;11 każdy z tych c:z!onów gOśplldatlo:i lt.'X- skte, Ikack!€', meble, czapki i wiele,' w!ele in
rodowej moie i powinien rOIwilcu: się dla do~ nych artykulów wytworzonych rekq fZ.emieśl-

Poza tym wy&tepujq na Targach prvwal!1~ 
firmy. reprezentujące pr:r.&my~l drzf'v'nY.(Flrze 
de wszy~tkim meble), spo,iywczy, optyczny, 

dobre wy- papierniczy, fermentacyjny, el .. ktrotechnl 2:

bln calej gospodatld. niko polskiego. 
Nie ma prawie br<mży, w które' n11ł 'PlO- Wiłfkszość eksponat6w cechuj_ 

cnwalaby lnicjatyw.o: prywatna l nie \tta bron- konal'lle; precy:zICl i smak. ny ltd. 

obrołó w polsko-szwedzkich 
Warto podkreślić dztałalność firmy Romah 

Poslawski w Bielsku, która wytwarza nalb' r~ 

\ 

dzi .. j skompltkowcme gn;ejntki ",l~ktryc'lne t 
opatcr\y elektxy<:ozne, Firma 7.aopatml~ w ~W(J_ 
je wyroby Biuro CXibndowy portow, huty I ko
palnie oraz rynek prywatny. Ilość robotnik"'''' y l 'ski lróiniaią się -ta'o·ci 

z In§pehiorenl Dohlbochiem 
Dyrektor Szwedzko·Polskiej Izł!y Hondlo· w dziele odbudowy kroju, jakie zostały juoi 

-;j w Sztokholmie, p. Helmer Oahlback 10Iył dokonane ! nadal dokonywane będą. 
przez cały okres organizacyjny Między.naro- - Tu w Szwecji - kontynuuje dyr. Dah!
dowyeh Targów Gdańskich gOTqeym ich pro- back - mogliśmy z radości.~ f prawchiwym 
paqatorem na lerente Szwecji. ,.Rzeczpospolt- zadowoleniem stwierdzić, że plany odbudo
ta" zamieszcza interesujący wywiad z tym wy w Polsce sa I pOWOdzeniem realiZOWali •• 

wypróbowanym przyjacielem Polsk! na temat CIeszymy się, że dostawy toworowe w Szwe
stosunków polsko-sz.wedzkich w dziedzinIe cji w pewnej mien:e odegrały rolę w tej od
eko.nomicznej. budowie t - o ile można sądzić - odgrywać 

Szwedzko_Polska Izba Handlowa o chwt- bedq je&~cze w pnYI!'tłych laiaeh. Warun
It swego powstania, tj. od roku 1929, utrzymy' klem, aby azwedzkie dostawy towarów tnw'e
wcxła ~wy kontakt z różlIlymi Instytucjami; stycyjnye'h mogły dosięgnąć poztomu poząda
przedsiębiorstwami w Gdyni. 1 Gdańsku. W le- nego ze sttony polskiej - jest dostarczenie 
de 1934 r. został z inIcjcl'lywy Izby zwołany przez Polskę większej ilośc! węgla dla Szwe· 
do Gdyni zjazd jej członków, podczas kt6r&_ cji. Istnieje bo,wlem w.zajsmno zależn.oś{: mlę. 
go omawiano szeroko problemy handlowe i dzy wielkością; importu węgla a możltwościa
IŻieglugowe w obecności przedstawicieli życia mi Szwec.ji w dztedzinte produkcji n!ezbęd-
gospod<rrcz:ego ! władz obu krajów. nych dla Polski towarów. 

Handel mIędzy S:.:weclą CI Polskq wyJca?y- Slron'O polska początkowo na-potkała na 
waj przed wojną, począwsey od 1926 r. stały I powai:lne trudności przy wywiązywaniu się z 
w.zrnst obrotóW. Z 41 milionó,w koron w rOKu przyj~tych na stebIe zobo,wiązań co do do-
1926 wzr 6ły og6lnę obroty tej wymiany do staw węgla. Uwzgledniajqc trudności tech
sumy 111 milionów w 1938 r. Po drugiej woj- nic~me, jakie wówczas w Polsce Istniały, po
nie światowej wymiana towarowa rozwija stę dziwiać trzeba, że ~ędostarozone !Iośc! nie 
M'ciqz stale. S1:wecja żywi nadzieją, że i w były większe. Dziś jest tstotne: doskonały g(1-
przyszłośc! krzywa obrot6w będzie stale wzra tunek węgla polskiego oraz to, ze dostawy 
stać, CzynnIkiem s.przyj·ajqcym są przeml<my wagla do S:;;wec ii wyka.zujq 8tały wzrost. Po
gaogr.aficzne, przez. które przeszła Pols\l'a po I ZC1 tym ogromnie wCl'i,ne jest' to, że dosla'l\ry li: 

drugiej, wojnie światowej, i olbrzymie wysiłki Polski wykazuj a cechy stałości. W chwil!. gdy 

import wegla do SzwecjI z innych krajów po
dlega wciąż gwałtownym l nieoblicz",lnym 
flUktuacjom, Szwedzi stałość polskIch dostaw 
cenią bcrdzo wysoko. 

Polskie dostawy węgla do SzwecH powin
ny być jeszcze bardziej zwiększone. Wiemy, 
że eksport wegla z Polski nte jest tylko kwe
stią p.odukcjt, lecz przede wszystkim sprawą 
zdolnoścI prQleładunkowej port6w. Z punktu 
widzenia s,z,wedzkiego jasl zcrtem b'ardzo waż
ne. aby porty n~ polskim wybrzezu odbudo· 
wały stę i rozbudow'aly się mociltwle najsze
rze i t najszybciej. Śledzimy z ż'Ywym zainle
re~owaniem i uwago; dalsze postępy odbudo
wy w Gdy'!.!, Gdańsku i przysiosowywanie 
mniejszych portów. Tych naszych zaintereso
wań nie należy jednok przypisywać pobud
kom wyłqc:r:nl9 egoistycznym. 

Jesteśmy przekonani. że nowa Polska w 
przyszłości skoncentruje sw6j handel w wy
soce upIZemysłovrionej sI refie zachodniej! na 
Wybrzeiu, Fakt, 'Ż!e adbudo''la Wybrzeża do
sięgła już takiej fazy,.:iż stało s!e moż1!we zor 
gal1i.zowante w bi&zącym roku Targ6w Gdań
skich - posiada dla s:wedzklch kupc6w i 
przemysłowców duże znaczenie, interesulą 

się bcwiem żywo ryn};ami pOlskim!. Mieli on! 
już pr~ed tym okazję przekonać się, że prze· 
mysł i rękodzfelnictwo polskie są w stante 
produkować i dostarczoć towary wysokich go 

owa organizacja władz przem ... handlow h ~Uo~~:'~ta;~;ię ~::~~~~ l~;:~~i:~~!\t: 
· • • d · rego rozwój handlu zagranicznego ma pier,w-

pl.,rWS~el 1 ruglej instancji swrcZędne znaczenie, Powinno 10 wz-m6c zain-
W ",ponaniu dekretu z dnia 27 marca rb. 

łJ ~tanaoh organizacji l :rakresie działania 
naczelnych władz rtdm!nistracyjnych, spra~y 
pol1tyki handlu wewnetrznego i 'handlu pań~ 
siwowego, n-adz6r nad organizacjamf hcmdlo
wyml oraz nadz6r nad samorzqdem go~po
darczym handlu, wreszcie sprawy handlowe~ 
go szkolenia zawodowego przeszły pod za
n:qd Ministerstwa Przemysłu i Hondlu t pod· 
ległych mu urzęd6w I 1 II instancji Tym sa_ 
!I1ym dokonano war.nej reformy w ?;akresle 
admtn1stracjj gospOdarczej. 

W wyniku zmian na szczeblu władz wo
~ 6cizkich i pow'jatowych sprawy dolvczace 
l!cll!llrustracif orz9m'rslowel t handlowel (kon-

cesji zatwierdzen!a prOjektów urzqdzeń, sopra- teresowanie Szw'ed6w dla zwiekszenia wywo. 
wy elektryfikacji, rzemiosła, samorządu go- :/!u lowar6w inwestycyjnych do PolskI celem 
spodarc~zego Itp.), a wynikcrją:ce z ustawo- pn:yczynieni,a się do jej odbudOWy. Powinno 
da,wstwa przemysłowego, dalej sprawy nad- też Szwedom zależeć na powiększeniu pol
zoru nad hctndlem, CI więc m. "fn, wynikające skiej floty 'handlow&j i ryba ckiej, na rozbu
z ustaw o zwalCzaniu drożyzny oraz o pro- dowie porlów, 
"/{adzenlu przedsiębiorl"tw handlowych i wy- Z wielkim zainteresowanie obserwujq sfe
konywan1u czynności handlowych z dnta 2 ry s:r.wedzkie enelg1ę 1 duch przedsiebiorczo
czerwca rb. - należą do kompetencji Woje_ ści Polaków, cnego dowodem są: Targ! Gdań· 
wódzkich Wydział6w Przemysłu i Handlu, skis, Szwedzko - Polska Izba Handlowa śle 
względnie do powtcrtowych Referat6w Prze- dziś serdeczne życzenIa powod;:~nia tym oso 
myslowo-Hc\DcJlowych, Natomiast sprawy od- bom. klórA przyczyniły ste do zorganizowonia 
noszacq Rit') do rozdz;alu crrtyl!'ul~w kon'yngen 'Ii tok tekne;f skcrli t~l'lorocznych "Mi17dzytJa
towych . podJegajct Wywi ałom 1Iv~,..l....,l ... , .. RS-\ rodowych Targpw GdańskIch" _ l<onc2v swój 
le-ratom Aprowizacji. wywiad dyr. ' D-cr.h.I.ba c.lI.. 

zatrudnionych w fabryce wzrosła w cląC/II 
Jednego roku z 5 do 110. właścidel~ pf'/:ewi
duJq dalszy rOIwól pnedlięblontwa. 

RozszeX\Zenle n.aszeqo Wybrzeza otwiera 
szerokie perspektywy rozwoju bran%y rybac .. 
Idei. Prywcrtne fabryki pn:etwórcze wyst::rwła. 
ją konserwy rybne, ryby wędzone, solcne t 
świeze w akwO'rtum. Wyrobami tymi tnte-re'" 
sowali się kupcy zagTa'njo~n1. 

Wysoce zn.umlennym fest udział :gktOftr 
prywatnego w braną tak p"dllta'Ylows', ,ak 
przemysł metalowy. Firma LewaIn.dowicz de
mon.struje skompltkowane mO'szyny cukIerni
cze (dropsiarki. !;rysJarkt, walcówki lip.) 1 pla
nuje ekspori za gran!cę, (na Bałkany). 

Wytwórnia Kas Panc&rn,,"ch wykonuje gasv. 
s·talowe t ogniotrwałe. Inne firmy wysiawiaj~ 
obrabiarki, &prze! kucheJlny, wyroby z druil.! i 
i blachy, maszynki do lod6,w, do wyrobu wód 
gazowych. pompy, gCl'la,nterię mei'alowa i sze~ 
reg tnnych artykułów. Sq tu flrmy istniejqce 
jUlż po 100 i więcej 10;1, inne powstały niedaw
no, ale naogół wystawcy są dobre' myś1ł, 
choć ponlektćm:y w poufnych rozmowach skcrJ 
i:q się na IlIlrie cą Inne uudl1"ści w 'Procy; 
COdzienne,. Najwiekszq bolqc..zkcL pr:::eds1ę .. 
biorslw pry;wainych Iq trudności zzaopotrze .. 
niem surowcowym, ale przecie-i wlcrdomo. że 
i przemysł upaństWOWiony w Polsce i prze-, 
mysł w caołej Europie nle jest wolny od lycn' 
trosk. 

UCl:CiVia inicjatywa prywatna ,z1'2;suona w 
Izbach przomySllowo - hwd1owyc:h i Izbacll' 
Jh:emlęśln!cJ:ych opemle ncrog61 kategoricnm 
państwowymi, włqcza się w og6lne tempo go 
spociarcze kraju i pragnie wnieść swój udział 
w Plcrnie Trzyletnim.. 

W ciągu pIerwszej polowy 1947 r. - fOk 

pOdaje Izba Przemysiowo - Handlowa Impor4 
tował sektor prywatny towarów z-a 826 mI
lionów zł, a eksporto:wał tylko 1':0 210 milto
nów zł. Na rok 1949 prz 'widuje ste zr6,,"uo"l 
ważenie przywozu i wywozu na po.ztomIe n .. 
kol" 4 mil1o~6w dolarów. 

UczdwiJ i ",,,lirlnCl CI( .~& intel tywy 01;Y
wolneJ w Pol.-c!' nfs łąka ;;ifl iminYi:h niespll<" 
d~io ek t nakreśla iGbie ctttl1V un dluqis la.:, 
~ ~ . 
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a nad głową dla mieszkańców miasta!~~~u~!!n~;~~~ze ~!~~ó~y 
Zwiększenie ruchu bUdowlanego celem 3-ch nowoogłoszonych ustaw dZi!O się 2~~r::;::ol::~;. ~j;;jd~~i:U~::!1 

pewne normy i standarty, które uzasad- mi i kontroli umów najmu oraz uz·.'skuje W skład polskIej deleg.':l~ji wchodzą: . W czwartek w sali konferencYjnej Min. 
Odbudowy odbyła się konferencja praso
wa, na której wiceministrowie Z akowski 

·1 Pietrusiewicz oraz Komisarz Odbudowv 
;;;tolicy inż. Piotrowski szeroko omówili 
trzy nowo ogłoszone ustawy, dotyczące bu
downictwa: o odbudowie Warszawy, o nor
mach i standartach, jakie będą stO'iov.'ane 
w budownictwie oraz ustawę o popieraniu 
:"',downictwa. 

ODBUDOWA WARSZAWY 

ni.one są w obecnym naszym układzie go- ulgi w zakresie danin publicznych. . prof. Glatzel Jan (Krakow), plof. Bross Wik-
spodarczym z punktu widzenia ogólnopań- Z ulO' tych korzystać mogą ~7łaściciele i I tor (Wrocław) i profesor Butkiewicz Tadeusz 
stwowego. użytko~riicy nieruchomości osoby które (Warszawa). 

nabyły od właściciela praw'o ;~rzcp' rowa- 25. - .28 sie.rpnia 194'1. r. w. SI. Moritz - . 
Mocą tej ustawy władze budowlane nie I:' S d d l M d d 

dzania robót budowfanych na własn\.! ra- z. WaIC(:Ul.~ o. Dę z e Slę lę. z.ynaro ow .: 
zezwolą oraz wstrzymaj ą prowadzenie 1'0- .. d U l W kI d l k d l 11 chunek wzamian za zarząd i uż ,,·tkowanie "'JClZ ro ogow. s a. p. o.; le.J e egac bót, jeżeli inwestujący nie będzie stosował J h dz I L k k St ł (K 
się do obowiązujących w tym względzic budynku, oraz następcy prawni i osoby w~ o ,ą: pro. as owruc l ams?~. la

reprezentujacy prawa wymi,"nionych 0- kow), dr. med. Mazurek Tadeusz (Łodz) l dr. 
przepisów. Normalizacja produkcji mate- sób. . . med. Lilpop Wacl.tlw (Warszawa). 
riałów budowlanych daje duże oszczędno-
ści surowców, siły roboczej przy projekto- Jeżeli chodzi o pomoc terenową, to co-
waniu, produkcji, dystrybucji i użytkowa- rocznie skarb państwa ,jak i samorząd wy- Ws~ńłpraca kupiectwa 

. dzieli z posi adanej powterzchl'li pewne te- k. 
SZCH;g powodów zasadn~czego z~'laczenia mu. reny na cele budownictwa i będzie przy- ~OISki(!go l czechosłowac Im 

skłonił rząd do ogłoszenia lft!tawy o odbu- Do stosowania ustalonvch norm i stan- dzielał zainteresowanym n2. pra'wach wła- Ostatnio w drodze powrotnej z Francjt ba-
dowie m. st. Warszawy. Ponieważ odbudo- dartów obowiązane są zakłady wytwarza- sności czasowej. wił w Pradze Dyrektor Naczelnej Rady Zrze-
wa stolicy jest zagacLl1ieniem ogóluokp.io-iące materiały budowlane, budujący oraz J d ' . b - l '1 szen' Kupl'eckl'c'h _ Bruno S~lkorskl·. Celem Wl'-

db d l k' . b d k b' t e noczesme nowe uC:ow e' , .... mys o-
wym, ciężar kierownictwa o u owy na e- Ierowmcy u owy wy onawcy 1'0 o .. t . b - dl .. 1 zyty dyr. SikorskIego było nawia.zanie kon-
lolo skoncentrować w ręku czynnika pań- budow] anych. maWIaneJ us awy me ęuą .po .. egae o JO-
s.twowego. Ustawa koncentruje Aip(h';ie- wiązującym u nas przepisom o pubIicznej taktu z naczelną organizacją; i samorządem 
dzialność w tej dziedzinie na Mln. Odbu- ULGI BUDOWLANE gospodarce lokalami i kontroli najmu. W kupiectwa czechosłowackiego . 

O 'b zakresie zaś ulg podatko'Nych budowle te W wyniku rozmów z prezesem Związku 
dowy i podporządkowuje mu Biu~,,'} :1. u- Trzecią z kolei omawiana była ustawa o zwalniane będą na okres pięciu lat od po- Kupiectwa Czechosłowackiego Fran!iskiem 
dovvy Stolicy, jako jehdnost~ę PW1al1\"Jąeą, popieraniu budownictwa, która w zasadzi.e datku od nieruchomości, a w czasie trwa- Kr;:mjcirem uzgodnione zost:::ły kontakty, wy. 
"ny' jednoczesnym zac owaruu an:zaw- ściśle wiąże się z ogłoszoną ostatnio amne- nia ulgi nie będą obciążane żadnymi ci~ża- miana wzajemnych doświadczeń, oraz zagad. 
skiej Dy rekcji Odbudobwy , jako Ol-ga!lu stią kapitałową i rozszerza możliwości dla rami na rzecz Skarbu Państwa i samo- n!enia wzajemnego zbliŻJenTa sfer kupiecki:::b 
wykonawczego. Min. Od udowy uprawmo- wzięcia udziału w odbudowie kraju lIkl~''' ' rządu. polskich i czechosłowack!ch. 
:!"~1~~~~on~of:r~~~~~:ł~~aoi:~e:t:nj!!~~f~ tym dotychczas kapitałom prywatnym. Podkreślić należy, że szerokie ramy 0- Dodać naleiJy, 2:e P-rezes Naczelnej Orga_ 
miejskiego, z jednoczesnym prawem r.westujący mocą tej ustawy korz~vsta mawianej ustawy za budowę nową uważa- nizacji Kupiectwa CzeShosłowackiego F'rar.ti
wstrzymania wykonywania prac budowla- z daleko idących ulg zarówno podatko- ją naprawę budowli na Ziemiach OdzY-1 sek Kranjcir wybiera się w najbltższym cza· 
nych niezgoclnych z planem zagospodaro- wych, jak i korzysta z pomocy materialo- skanych zniszczonych więcej, niż w 33 %" sie do Polski, jak również przewiduje się wzc 
wa,.nia przestrzennego ,planem. inwestycyj- wej ,terenowej, wyłączenia budoWl: spod a na pozostałych terenach kraju więcej niż. jemne wizyty przedstawicieli kupiectwa obt· 
nym i ustalonymi przez Naczelną Radę Od.:;- przepisów o publicznej gospodarce~okala- w 66 proc. ! zaprzyjaźnionych ,narodów. 

d . dbd ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
b)ldowy obowiązującymi zasa amIO u o . ~ r _ ' 

wy miasta. Naczelna Rada Odbudowy u- 1\10SZ0 lącznosc czgn. postępU 

;~~b~~~'o;:::~~:~;:ui~i~k;~U~~U:~d: Ił O Z W O -I' P O' C·Ż y t e I e f o n ej ., e I e gr a f ów 
Przewodmczącym Rady Jest Prezes Ra- ~ , 

c1,v Ministró'N, a w skład jej ",,-chodzi 30 M t P t k d t h I h' " lt, t 
członków .Ważnym jest dodać, że w skład _ n s er u e l) o yc czasowyc OSłągn ·ąc\aCn swego resor u 
Ra.dy poza przedstawicielami zaintereso- Minister Poczt i Telegrafów dr. Józef Putek wybudowano t odremontowano 32.000 km. I Zaawansowana jest odbudowa centr(lli au. 
wanych resortów rządowych i samorządo- 'Iv wyw!adz!e udzielonym PAP wskazał na żył kablowych i 8,400 km. przewodów napo_ tomatyc:znej i sIeci kablowej Warszawa _ 
wych działaczy społecznych i naukowców następu jące osiągnięcia naszej Poczty w wietrznych na sieciach miejskich, Mokotów. 
wejdą również przedstawiciele zorganizo- pierwszym. półroczu rb. zainstalowano t uruchomiono centrale te-I Zainstalowano! uruchomiono 3 nadajniki 
w,mej inicjatywy prywatnej. Doprowadzając do stanu używalności urzą lefoniczne na 21.400 numerów. ,radiokom.: l o mocy 10 KW i 2 ~ 2,25 KW. 

NORMY BUDOWLANE 
dzenia IEHekomunikacyjne, które wskutek woj I Zainstalowano 14.580 aparatów telefonicz· . UruchomIono bezpOśrednie połączenia te
ny zostały zniszczone w 80 proc., Mlnister- nych, 26 dalekopisów i szereg innych koniecz- i leloniczne kabloWe: Warszawa - Sztokholm, 

Druga"~ ogłoszonych ustaw to usLa.;a o stwo Poczt i Telegrafów w pierwszym półro- nych urządzeń. l Warszawa - Kopenhaga, Warszawa - Lon· 
normach i standartach. Aby zahamować czu br. przeprowadziło roboty następujące: Z wIąkszych obiektów uruchomiono: auto- . dyn, Warszawa - Paryż, Warszawa - Bru_ 
spowodowany ograniczeniami wojennymi wykonano kapitalny zemont.62S !tm. kabli matyczne cen-trale miejskie: w Warsza'lvie -; ksela, Warszawa - Amsterdam, Warszawa
pęd do często wprost luksusowego budow- telefonicznych dalekasięinych, co pozwoli na na Pradze na 4.000 numerów, we Wrocławiu i Praga Czeska (drugi obWód), Kraków - Bmn. 
nictwa, co mogłoby ujemnie odbić się na odd::<nle do użytku około 30.000 km. kablo- na 1.400 numerów', w Szczecinie no 1.600 nu' I Zapro'Nadzono ruch telefonfczny z Daniq, Fin
gospodarce materiałami i fachową silą 1'0- wych obwodów telefonicznych m:iędzymiasto- merów 1 v: Olsztynie na 70~ nu~erów. . \ landia i N~)!wegią (przez Sztokholm) Olaz z 
boczą z jednej strony, a z drugiej strony wych, Szczecin otrzymał bezposledme polączema Luxamburglem. Nawiązano łączność radiote. 
dla nadania odpowiedniego kierunku bu- wybu~_ov:ano 9.600 km. międz~mitlstowych leleg.raf~czne do:~eko~isowe z warszawą.! lefoniczną ~e ~tal1ami Zjednoczonym! .A. P. 0-

downictwu, Rząd postanowił wprowadzić przewodow ,elelonicznych napowlelrznych, Gdar-sklem, KatOWIcamI t Bydgoszczą. , raz z krajami Ameryki Południowe j , prz.ez 
' .1.\' ·1111111"1'11'11" 1'111111'1 1' 1IIIIIIi'I!iI I' I, I"I"llil!IIIII,III'IIIIIIIIIIII I'1I1111H11I1I11I1 I'if. : l , "! ki I 1'1'11 111, ' '1"1 1111111,1,1 I 'liii II, 1"IIiI"I. I II,. I,,; 1,1,1'11, 11I1,i l lllllli l'II,1 ,1,·1'1" 1 I 1"lllI lIlil l' I ,I 101"1111 ,li'I III I'IIIi,lliU:,II.1 1.l lli!I, 1 1 m.IIIIIII I',1 Mill ,111 J:lnlIIJl,l "11'1' Brno. 

~m~l N a kar ę ś m i e r c i łąC;:~Ó;:~f::iSd~ndy~~Yz ~~ ::~~i~~,e~nti:~g~:: 

~"{D~ i dożywotne więzienie . za napady bandyckiej ::~~:ioi~:~~:~I;~O:~~:~:::~Y{:3;";' 
Wojskowy Sąd Rejonowy rozpatrywał \. KARl 'ZA PRl1WŁASZCZ !lIA I NADUŻYCIA l Czesław Malotta, urzędnik P.K S. w. Krako. Długość prze,wod~w międzymiastowych napo-

., d '. , b d t' R Id K ' Okręgowy Sąd Karny pod prz"wod'!i··twem wie, przyjechał do Centrali Zaopatrzenia Sa- wietrznych wynos! 289 tys. km. wobec 425 tys. 
,Pl~Wę wocn au y ow .om~a a apl- i sędziego' Maurera rozpatrywał 2 interes'.:jąCE' I mochodowego w Łodzi po odbicir r:zęki ~r.r.,o- km. w 1938 r, Na sieciach miejskich mam" 

o:y l Wacława Wołoszyna, ktorzy wraz z, sprawy. I chodowych. Ze zleceniem " głos'~ się d.) DAłuią· 573 tys. km. żył kablowych, wobec 893 tys. 
trzecim nieujętym sprawcą urządzali na-I Zdzisł.aw Białek, ro~otnik. re~p.re!!t socjalny l' cego obowiązki maqazynierd L cha 'Nasilew km, wt 1938 r. i 242 tys. km, przewodów napo· 
pady rabunkowe w powiecie łaskim. I w . Jednej z. fabry~,. zbIerał plemądze na orzy·. skiego i po odebraniu części wymienionych w wiGtrznych, wobec 110 tys. km. w 1938 r, 

W b · . -k . "l I dZIały dla lo~otmkow. Z zebranyell sum. przy-I zleceniu kupił kilka .części samor,::hodov,,-ych Centrale tełeforuczp..e ręczne posladaJ'ą o 
czerwcu Ieząceg<;> 1'0 u w CIągU ,,-c 1 właszczył sobie 13.887 złotych, a nas~Gpn!e wy- l .. b "h ', . 

nocy zrabowali około ~25 tys. zł. ,grożąc jechał do Szczecina. Nie znalazhzy tam pracy "nas' ~w~k ;z ~cc'IU~K~. "lt, k becn!e łCfczną pOjemność 108.000 numerów 
'. .. . ' wrócił do Łodzi i oddał się sam w ręce M. O. . ~ .~ aza aSI ews leg':> .r:a po. or~ ro li wobec 113.000 numerów w 1938 r., centrale te_ 

napadmętym uzycIem brom.. ,Okręgowy Sąd Karny, podkl;~ślając. Że '1ad, "':lę~lema, a ~abtt.ę za. pase~;:rw() .na rok Wlę- lefoniczne automatyczne _ 160.000 '!.umerów 
, Sąd .skazał Romualda KapIcę r~a kalę i ui:ył on zaufa,nia swoich to,~ar.zy-;.zy prar>y s~a'l' Zlema z zawIes.zemem l nd -:' I.ys,:.c,! zł ,) tych Wobec 198.000 numerów w 1938 r. 
smlcrcl, a Wacława Wołoszyna na dozy- 'I zal go na połtora roku 'VlęZlenn bez 'laWle· grzywny z zamianą na 'i0 d!ll areSLI.U. 

. ... W I·szym półroczu przybyło 9 tys. abonen· ',votme wIęZ1enIe. szenia. - -- Oskarżał prokurator ,J'lChnoVlski. ___ ~ ___ ~, ... _.__ _ -...... ~.-._ tów - 7,6 proc. Stan abonentów na 30 czerw· 

WSPÓ!.Nf. ZEBRANIE PPR 1 PPS. 
Dziś o godzinie n·ej odbędzie się -mpó!ne 

~eb.:~nie. PPR i PPS f. Ramisch. 

przy ul. Południowej 1'l odbęd7.ie się plenaf- GÓRNA: 
ne posIedzenie J!cmiletu Lewe i Śródmiejskiej. O godzinie 16,30 f. BIstram 
Obecność obowiązkowa. 

I • . _ _ I LEWA ŚRÓDMIEJSKA: 
. POSIEDZENIE KOM!TETÓW FIH!RYCZNi."CH O gotizinie 13,30 f. Ecf'elman _ Grutze. Szri 

! O godzh:ie 14-"'i komitet fabTyCZtl~! f. .,l{!ojn l tal Ub. SpoI. O god.:illie 13·ej f. M'lrglllis - I 
: mon", o godzinie 13-llj komilet labryczn;! C~P- Vłolman,lo !Jra1!!l, f: Fin ster, - kolo 7 i 8. O 
i irali Odpadków. godzillie 14 Gazownia koło IV. 

ZEBR~Nlf, TRÓJEK PPR l PPS PZPB NI 2 

Dziś o godzinie 1S·ej {)db~d~ie dę posie. 
dzenie trójek PPR i PPS PZPB Nr 2. 

PRAWA ŚRÓDMIEfSKA: 

I. 
O godzinie 16_ej f. "hnas", ° godzinie 15.30 

pert. 

ca 1947 r. wynostl 127 tys.; w 1938 r. było 

225 000 abonen.tów. 
Co się tyczy przesyłek listów zwyklych ! 

listów poleconych, to osiągamy poziom przed 
wojenny. Wzrosła I!czba przesłanych czaso
pism. 

~~~~------=--------------------
ługosłow"ańska Brygada Pra
cy zwiedza Ziemie Odzyskanb 

ZEBR. TF.RENOWYCH KÓŁ t.EWEJ GÓRNEJ 
DzIś o godzinie 17-ej w lokalu dzlelni:;y ZBBRANi.A KÓŁ PPR. ŚRÓDMIE!SKA: 

Zaslurona w pracy przy odbudowie War· 
szawy jugosłowiańska Brygada Młod'zieżowa 
w składzie 107 osób przybyła w dniu 10 bm. 
do Katowic. Serdeczne przyjęcte zgotowało 

gościom jugosłOWiańskim młodzież śląska o· 
raz przedstawiciele społeczeństwa. Brygada 
przybyła do Katowic z Jelentej Góry i Wro_ 
cławia, gdzie zatrzymała sIę dla zwiedzenia 
ZIem Odzyskanych w drodze powrotnej do oj

czyzny. 

prP.y ul. Piotlkowsl;iej 2C2 odbędzie się ~góJ- W dnIu dzisiejszym odbędą: się zehrania O godzi.llle 14·e i Nal'odowy Eank Polsi:i, 
DrlL1->amia MPB, Wydz!oł Kom. - dzielnica I 
O godzinIe 15-ej PWR. o godzinio 17 Y!liążka 
Nr. 1, Woj. Z.<:Jrz. ZWM. O godzinie 13 Szlwłcr 

Prawnicza, o godziilie 13,30 Urząd Stanu Cy .. 
wilnego. 

n~ zebrane terenowego koła Górnej l.ewej ., kól w następujących dzieJni.<::ach: 
Sprawy b. wa-1lne. Ohel:IT.ość wszyst!:ich <:z!on 
I\ów obowią~l~owa. 

ZEBRANIE .,TRÓjEI{" PPR i PPS I. "HO.{',JU~" 

WIDZEW: 
O godzinie l7-ej . .sikaw.('\". 

Dziś o godzinie lI-a! odbędzie się zebru- GÓRNA LEWA: 
aiE Irójek PPR i PPS !. "Horak" • 

Zf:BRANlE KÓł. PPR i PPS FZPB Nr 16 
Dziś CI godzinie 13-ej odb~dzie litę "":spól

ile Zebrclllie: cz!on!tów PPR i PPS PZPB Nr 16-
:Nlciarnia." 

'OSJf.UZ>::f.;lE PLENmnH; .KOMITr~TlJ 
DZJĘLNTC.Y LEWf.:} ŚRÓI",·l'"'~R!;:;. 

tet"..\.~ ."\ Nt~d%iL'\;C' Ht'-J:\ł ... 'nV-cd., Wl('H~n,nr 

O godzinie J7_sj PZPB Nr 14 ;!mia!1..:1 II i STAROMIEJSKA: 
Fabryki Kwasu ?,I1aczl\i:Qo. O godzinie 13,30 Fabryka L!n i Powroz6w 

O godzbtie H -ej zebranie terenowego k(·la d .. 1930 t n ~ , o' O o'!" 

G'oście jugosłowiqńscy udali się do sali 
.. Domu ŻołnIerza", gdzie odbyły się występy 

CZPS logO %lnIe , e~e o,.,e ., ,o. _ g. (z:"le artystyczne organizacji młodzieżowych. W 
-- ,3,30 Fabryka Wstązek Nr 3, o godi.IUle 1;,,30 d l' b SI k J 

.... abryka "Lido" _ koło I, I a szym CIągu swego po Y tu na ąs u u-
GÓf,lll''!\ PFA'NA: 

O gor;lzinie lS-ej S?ko!a Ol. MO . o g'Jdzi "AŁUTY: 

~li" 17 q"'·!;,c :!"bwnie C'::knl,' "-' ?PR i PPS l . O godzInie IS-ei f."Rz~iak". o godziul;; 
! 'liCJf·::.\;i. "ZCibieniec" 

, 

gosłowtanie zwiedzą śląskie zakłady przemy-

I sł~we ~r~z teren ObOZU. koncntracy.inego w 
:8, Oswfęclmlu poc:z',rm od]atlą do swej ojczyz· 

ny. _____ 


