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do zamierzonej konferencji paryskiej
,» L 0 ^ DYN' ' — Oficjalne; Luksemburg, Holandia, Grecja

wiadornienie o przyjęciu za- j i Istlandia.
I2°rZenia na konferenci? w dniu i Ministrowie spraw zagranicz- 

: , 1Pca do Paryża zaczęły już nych Danii, Szwecji i Norwegii
a pływać. Irlandia nadesłała j zbiorą się w najbliższą środę, ce 

J wczoraj wieczór, włoskie wy- lem omówienia sprawy zapro- 
siano w dniu wczorajszym. Wło i szenia.
s ^minister spraw zagranicznych j Odpowiedzi państw central- 
sugeruje, aby dodatkowo do nej i wschodniej Europy nie są 
.przewidzianych 4 komitetów do- spodziewane przed końcem ty- 
ączyc jeszcze jeden — dla roz- godnia.

pa rżenia sprawy imigracji i pra Fińskie rządowe biuro infor-
C^*T V A a macyjne stwierdza, że pogłoska,

Jak dotąd, 9 państw dało do j iż rząd fiński zdecydował się od 
zrozumienia, że zaproszenie * rzucić zaproszenia, nie odpowia- 
przyjmą; są to: Portugalia, W ło| da rzeczywistości, albowiem 

fiandia, Turcja, Belgia,! rząd fiński tej sprawy jeszcze nie
i1 rozpatrywał.

V

Pomoc amerykańska
dla Turcji

PARYŻ, 6.7. — Agencja France 
Presse donosi z Ankary, że zakoń
czono tam rozmowy w sprawie fi
nansowej pomocy amerykańskiej dla 
Turcji. Pomoc w wysokości 100 
mil. dolarów będzie przeznaczona 
całkowicie na cele wojskowe, na
tomiast dla odbudowy gospodarczej 
Turcji ma się starać o pożyczkę w 
Międzynarodowym Banku Odbudo
wy. Czterdziestu wyższych oficerów 
tureckich uda się wkrótce do Stanów 
Zjednoczonych.

M ię d zy  Pakistanem i H industanem
Glosowanie na terenach spornych

LONDYN, 6.7. — Agencja ska, uzbrojonej policji i straży 
Reutera donosi z Indii, że w pro pogranicznej w 6 okręgach, 
wincji Peszawar przeprowadzo-; W  niektórych miejscowoś- 
?°. w niedzielę referendum, w ciach doszło jednak do starć. W  
którym ludność zadecyduje, czy Gujrauwah policja i wojsko ot-j 
prowincja ma się przyłączyć do worzyły ogień na zbuntowany j 
muzułmańskiego Pakistanu, czy, tłum. 5 ęsób zostało zabitych i 
tez do Hindustanu, celem za- a 40 rannych, 20 domów spało-i 
pobiezenia ewent. zajściom. j nych. Sytuacja w mieście jest już j 

Skoncentrowano 15.000 woj-! całkowicie opanowana.

Trzy żąiSanla r  Palestynie
LONDYN, 6.7. (PAP) — Agencja ; 

Reutera donosi z Jerozolimy, że j 
komisja ONZ do spraw Palestyn.* 1 
"wznowiła -w niedzielę publiczne po_ 
siedzenia. \V imieniu Agencji ży
dowskiej wystąpił Eljezer Kapłan, 
który oświadczył, że Palestyna mo
że wchłonąć dodatkowo miliony o- 
sób, a ludność rolniczą można 
zwiększyć nawet trzykrotnie drogą 
imigracji na szeroką skalę. Kapłan 
stwierdził, że imigracja żydowska

stworzyła w kraju nowe możliwości 
gospodarcze i przyczyniła się w 
'nacznej mierze do rozwoju ekono
micznego Palestyny z korzyścią dla 
wszystkich jej mieszkańców. Mów
ca zajął się szczegółowym rozpa 
trzeniem planu Agencji złożonego z 
3 punktów, a to: sojuszu arabsko- 
żydowskiego, zniesienia ograniczeń 
imigracyjnych i utworzenia pań
stwa żydowskiego.

ła jn a  organizacja muzułmańska wykryła we Francji
PARYŻ, 6.7. — Według dziennika i Dziennik stwierdza, że wybitnych 

>,L’Intransigeant” policja paryska | nacjonalistów arabskich przekazy 
Wykryła tajną organizację muzuł- 1
Ułańską, która zajmowała się prze
rzutem przywódców arabskiego ru
chu niepodległościowego z Europy 
do Afryki.

wano najpierw głównej kwaterze 
tejże organizacji w Brukseli, a 
stamtąd do Egiptu.

Z ostatniej chwili
RZYM, 6.7. W pałacu Chigi odby

ły się nowe rozmowy pomiędzy mini
strem spraw zagranicznych hr. Sfo- 
rza a ambasadorem radzieckim Ko- 
stilew. Rozmowy dotyczyły prawdo
podobnie przyjęcia przez Włochy fran 
-° ~ brytyjskiego zaproszenia do wzię 

rw v  dz'a u w nowej konferencji na- 
tJ 8g ei oraz opóźnienia ratyfikacji 
nr.9, catu pokojowego z Wiochami 
prŁ« ZSRR.
0̂jaJ bArRAD, 6.7. Jugosłowiańskie 

°tiejalne wstrzymują się od 
nvn«7 • komentarzy w sprawie za- 
ferene”la do wzięcia, udziału w kon- 
je naC1! kryskiej. Prasa poprzesta- 
pewny Y Zedrukowywaniu komentarzy

• zagranicznych dzienników,

cuLok- JbrvKd t ddzielną akcję fr&n"
LONDYN, 6.7 ą ‘ W ciągu bieżącego

260.000amie T Ł  > 'ytyjfkI *’P Ucl, “peszkancow czeki na łączną 
tnł ? °K0 0 milionów funtów :y- 
. eiai odszkodowania za poniesione 

. y wo.jenue. Największe szkody 
omesh mieszkańcy Londynu i połud- 

dnT'Ve,F '^nRki w związku z bembar- 
TrYjb??1 i od latających pocisków, 

sów YN' G-7- 80 P-ocent autobu- 
Y or‘dyńskich nie wyj echa o dziś 

garaży. Strajk ma na cela 
nren •9n'‘e Podwyżki, dotychczasowej 
dzielę1 otrz'ymywanej za pracę w nie-

JEROZOLIMA, 6.7. Chrześetjań- 
. ozieńnik arabski „Falaśtin” dono- 

S1’ ze Stecki patriarchat prawosławny

odrzucił zaproszenie patriarchatu w 
Moskwie do wzięcia udziału w świa
towym kongresie kościoła ortodoksyj
nego i prawosławnego.

RZYM, 6.7. Władze policyjne za
broniły odbycia ogólno - włoskiego 
kongresu partii Uomo Qualunque, mó 
ry miał się rozpocząć w niedzielę w 
Cremonie. Zakaz nastąpił w wyniku 
interwencji „Komitetu Obrony Repu
bliki” w obav/ie przed zajściami.

NOWY JORK, 6.7. (PAP). — W 
związku z ostateczną likwidacją U. N. 
R. R. A., ambasador Winiewicz wysto 
sował do gen. dyrektora UNRRA, 

i Rooksa, pismo z wyrazami podzięko
wania dla niego i całego sztabu pra
cowników UNRRA, za wielkie osiąg
nięcia tej organizacji w zakresie po
mocy Polsce w ostatnich dwuch la
tach. W liście amb. Winiewicz pisze 
m. in.: „Ludzie odpowiedzialni za rea
lizację historycznego dzieła UNRRA, 
dowiedli możliwości międzynarodowe
go porozumienia i ścisłej współpracy 
niezależnie od światopoglądowych róż 
nic poszczególnych jej uczestników'* *.

‘ATENY, 6.7. — Wczoraj wieczór 
doniosła Agencja „Atliens News”, 
że sabolażyści wysadzili w powie- 

I l.rze ponad 00 m-.frów aleksandro,. 
1 poi Hańskie i linii kolejowej w za
chodniej Traeji.

Jednostka wojskowa udała się w 
pościg za sabotażystami, którzy 
zbiegli do zalesionej okolicy, je
den z nich utonął w rzece Hebre,

Dzień modlitwy w Anglii
LONDYN, 6.7. — W niedzielę ob

chodzono uroczyście w Anglii na
rodowy dzień modlitwy. Król i kró 
Iowa udali się do katedry św. Paw
ła, gdzie arcybiskup Canterbury, 
głowa kościoła anglikańskiego, ce
lebrował nabożeństwo za pomyśl
ność brytyjskiej Wspólnoty Naro
dów. Na nabożeństwie obecni byli 
premier Attlee i niektórzy członko
wie rządu.

Trzy katastrofy samolotowe
PARYŻ, 6.7 (PAP). — W czasie 

pokazu nowych typów samolotów 
na lotnisku pod Paryżem jedna z 
maszyn spadła ze znacznej wysoko
ści, grzebiąc pod sobą pilota. Druga 
katastrofa przydażyła się w czasie 
pokazu lotniczego w Dijon. Samo
lot wojskowy rozbił się, zaś pilot 
odniósł ciężkie rany. I  rzeei wypa
dek miał miejsce w obecności 8 tys. 
widzów w czasie pokazu lotniczego 
w Brukseli. Pilot francuskiego sa
molotu uratował się w ostatniej 
chwili, wyskakując z płonącego a- 
paratu.

Referendum w Hiszpanii
Opozycja wzywa do abstynencji

MADRYT, 6.7. — Już przed 
godz. 9 rano, formowały się 
przed lokalami wyborczymi dłu 
gie kolejki. Głosowanie jest 
przymusowe.

D ziś rozrzucone zostały ulot
ki lewicowe o następującej treś
ci: „Odważni obywatele nie gło
sują. Załatwimy w najbliższej 
przyszłości nasze porachunki z 
tchórzami”.

Głosujący byli wpuszczani po
referendum wypowiedziały sięj^w°hk’ a - P° ^T^ToIim-ien 
r a r ó w n n  stronnictwa lewicowe | Podstawieniu swycn dokumen

bloku demokra- j ovv 
monarchiści

LONDYN, 6.7. — Agencja 
Reutera donosi z Madrytu, że w 
niedzielę odbyło się w Hiszpa
nii referendum, w którym lud
ność miała się opowiedzieć za po 
zostaniem gen. Franco na stano
wisku głowy państwa. Na mu- 
rach domów7 madryckich, szcze
gólnie w dzielnicach robotni
czych, wypisane były licznie ha
sła opozycji, wzywającej lud
ność do wstrzymania się od gło
sowania. Przeciwko udziałowi w 
referendi 
zarówno 
zgrupowane w
tycznym, jak i monarchiści z 
wyjątkiem zwolenników Don 
Juana, którzy w ostatniej chwili 
zmienili zdanie, zalecając głoso
wanie „zgodnie z sumieniem”.

osobistych, wrzucali swe 
kartki do szklanej urny.

Pieczątka, „głosował” przy
kładana jest do dokumentów o- 
sobistych' jedynie na żądanie 
zainteresowanych.

R ozb ie żn o ść w śró d  so c ja lis tó w  fra ncuskich
Blum popiera Ramadier’a

PARYŻ, 6.7. (PAP). — Pra- 
sa donosi, że na posiedzeniu Ra_ 
dy Naczelnej SFIO toczy się dy 
skusja nad prfyszłą polityką par 
iii. Zarysowały się — jak poda
ją — 4 stanowiska:

1) aprobata polityki Rama- 
dier’a, ■ - <

| 2) krytyka Ramadiera z uwa-
| gi na to, że poczynił zawiele kon 
cesji na rzecz innych partii, wcho

stów — nie był socjalista,
4) postulat, aby zaprosić do 

rządu przedstawicieli francus
kiej partii komunistycznej.

Podczas dyskusji premier Ra- 
madier, popierany przez Leona 
Rluma, apelował do członków 
Rady Naczelnej, by wycofali 
wnioski, które nie mogły by zna 
leść aprobaty radykałów i M. R. 
P. Ramadier zaznaczył, że wnio-

dzących w skład rządu, które j ski takie uniemożliwią współpra 
nie godzą się na planową gospo- cę socjalistów z radykałami i
darkę i kontrolę wielkiego prze 
mysłu,

3) postulaty, aby premierem

MRP.
Głosowanie odbędzie się póź

nym wieczorem albo w ponie-
rządu koalicyjnego bez komuni-'działek nad ranem.

Krzyżewy ogień opinii mocarstw
Fo jednej i przed drugą konferencją w Paryżu

MOSKWA, 6.7. (PAP). W nie
dzielnym numerze „Prawdy” ukazał 
się artykuł, komentujący paryską kon 
ferencję trzech ministrów spraw za
granicznych. Dziennik pisze: „Bada
nie materiału z konferencji paryskiej 
może doprowadzić tylko do jednego 
wniosku: rozważając stanowisko na
jęte p.rzez delegacje brytyjską i fran
cuską, osiągnięcie porozumienia było 
niemożliwe. Co więcej, odnosiło Się 
wrażenie, że organizatorzy konferen
cji rozmyślnie dążyli do jej zerwania 
i do rozwiązania rąk dla dalszej akcji;

Konferencja miała za zadanie usta
lenie warunków i rozmiarów zrealizo
wania możliwych kredytów amerykan 
skich w ramach t. zw. planu Marshal
la oraz pomoc zainteresowanym pań
stwom europejskim. Jednakże Bevin' 
i Bidault nie poparli propozycji 'dele
gacji radzieckiej, wybadania rządu 
Stanów Zjednoczonych, w jakim stop
niu państwa europejskie mogą liczyć 
na pomoc amerykańską. W ten spo
sób nie omówiono w ogóle zasad pla
nu Marshalla.

Wydawało się na konferencji, że 
ministrowie brytyjski i francuski za
jęli stanowisko,' aby państwa euro
pejskie opracowały taki plan współ
pracy ekonomicznej, który spotkałby 
się z aprobotą ze strony St. Zjedno
czonych. • Plan ten miał być opraco
wany na zasadzie podporządkowania 
interesów państw europejskich woli 
dyplomacji dolarowej. Okazało się to 
oczywiste przez odrzucenie propozy
cji radzieckich, podkreślających wa
runki zasad demokratycznych — rów 
nej współpracy wszystkich państw — 
dużych czy małych.

Delegacje brytyjska i francuska 
przedstawiły na konferencji paryskiej 
swe zgodne plany „współpracy euro
pejskiej”. Przyjąwszy same warunki 
Stanów Zjednoczonych, postanowiły z 
kolei ustanowić własne, w ramach tej 
współpracy. Kierownik delegacji ra
dzieckiej, Mołotow wyjaśnił istotną

treść brytyjskiego i francuskiego pla
nu. Nie trzeba nadmieniać, że plan 
ten, przewidujący ustanowienie an- 
g!o - francuskiego dyktatu, ingeren
cję w wewnętrzne sprawy państw eu
ropejskich, głównie kosztem suwe
renności mniejszych państw, został 
odrzucony przez delegację radziecką.

Trudno przypuszczać, aby organi
zatorzy konferencji paryskiej mogli 
sądzić, iz Zw. Radziecki pogwałci za
sad;* demokracji i równości we współ 
pracy między narodami. Sposób,’ w‘ 
jaki organizatorzy konferencji propo
nowali omówić plan Marshalla, dowo
dzi, że starali się oni o zerwanie kon
ferencji celem podjęcia później pró
by kontynuowania jej drogą jedno
stronnej akcji. Dowodem tego jest 
fakt, że zamknięcie konferencji nastą 
uiło z chwilą wysłania przez rząd 
francuski zaproszenia do 22 państw 
do udziału w nowej dyskusji nad pla
nem „współpracy europejskiej”, zwią
zanej z „planem Marshalla”.

Jak wykazało oświadczenie rzeczni
ka francuskiego ministerstwa spraw 
zagranicznych, organizatorzy tej no
wej konferencji usiłują związać jej u- 
czestników przyjęciem w zasadzie pia 
nu francuskiego. W Ren sposób, ce
lem możliwości udziału w zbliżającej 
się konferencji państwo, które otrzy
mało zaproszenie, musi zgodzić się^z 
góry na warunki, narzucone przez W. 
Brytanię i Francję. Tę fakty po
twierdzają ostrzeżenie ministra Mo- 
łotowa odnośnie istotnego charakteru 
anglo - francuskiego planu, — kończy 
dziennik.

LO;ŚD\N, 6.7. — Sytuacja mię
dzynarodowa, wynikająca z niepo
wodzenia konferencji paryskiej, sta 
nowi nadal przedmiot głównych ko 
mentarzy niedzielnej prasy iondyń 
skiej. Prawie wszystkie‘dzienniki 
opowiadają się za inicjatywą Bevi- 
na i BidaulL Lewicowy organ 
„Peoplc” pisze: „Ludzie, doświad
czeni pi zez wojnę nie mogą sobie 
pozwolić na dalsze wyczekiwanie.

Trzeba się śpieszyć z odbudowę 
zrujnowanego wojną życia gospo
darczego i przeprowadzić prze; 
Wszystkie kraje zaprzyjaźnione u 
żyźniający prąd wymiany handlo
wej”.

Omawiając szanse konferencji 
zwołanej na 12 lipca br., „Sunclaj 
Times” w7yraża żal z powodu przy 
puszczał nego wstrzymania si< 
państw Europy środkowj i Wscho- 
dnij od udziału w tej konferencji

„Obseryer” w czołowym artykub 
pisze, iż będzie konieczne porzuci* 
„podstawy organizacji europejskiej 
zdolnej do dania wyników korzyst 
nych i stałych dla nie dającej sb 
obecnie uniknąć współzależność 
narodów europejskich”, i konklu 
duje, że stworzenie podobnej orga 
n: :ącji byłoby aktem o realnym zna 
czenki oraz, że „tylko czyn teg* 
rodzaju mqże pobudzić do nawią 
zania ścisłych w ęJb w ”. „Obser 
ver” zastanawiając się nad koń 
sekwencjami zerwania konferencj 
paryskiej, uważa, że podział Euro 
py na dwa bloki jeszcze nie zosl»a 
dokonany, i że mocarstwa zachód 
nie czynią wysiłki, aby pozyska* 
współpracę Z. S. R. R. i przyciąg 
nąć do siebie kraje Europy Wscho 
dniej, gdzie „winna się obecnie roz 
począć walka o jej dobro”. Badają* 
konsekwencje nowej sytuacji dl: 
stosunków franko-brytyjskich „Ob 
seryer” uważa, że oba te kraje win 
ny uregulować wszystkie istniejąc* 
pomiędzy nimi zagadnienia, a zwła. 
szcza trzy najgłówniejsze: Afryki 
I o!nocna, Hiszpania i Niemcy. An
glia może wykorzystać swe wpły 
NVóT, jM-de ma na Ligę Arabską, alp 
usunąć dla Francji trudności \s 
Afryce Północnej i winna zajął 
wyraźniejsze stanowisko wobec 
irankistowskiej Hiszpanii, a co się 
tyczy Niemiec musi dołożyć starań, 
aby Francja miała udział w kon
trolowaniu przemysłu w Zagłębiu 
Ruhry”.
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Chaos w nazw ach uzdrow isk
Bolączki k o le ja r z y

Upośledzenie w płacach i w prawach
Panuje w Polsce od jakiegoś cza

su mania zmieniania nazw miejsco
wości, które dopiero po wojnie po
wróciły do macierzy.

Jest rzeczą zupełnie zrozumiałą, że 
trzeba było mzemprędzej pozbyć się 
nazw niemieckich, by me przypo
minały nikomu wiekowej niewoli, — 
ale ciągłe, najczęściej nieuzasad
nione zmienianie polskich już nazw 
jest zgoła niezrozumiałe.

Słuszną jest rzeczą, że powołano 
do życia specjalną komisję przy Mi
nisterstwie Administracji Pubiicz. 
nej, ustalającą nowe nazwy polskie 
— nie potrzebnie tylko bawi się ona 
w ustawiczne obalanie nazw, które 
już się utarły i które mają swoje u- 
zasadnienie historyczne, lub inne, 
równie zasługujące na uwzględnie
nie.

Przekonaliśmy się o tym podczas 
wycieczki prasowej po uzdrowi 
skach dolnośląskich, gdzie natknąć 
się było można na istne dziwolągi: 
ta sama miejscowość inaczej nazy
wa się, jako uzdrowisko, inaczej ja
ko miasto i jpszcze inaczej jako sta
cja Kolejowal I bądź tu mądry, wę_ 
drowcze-kuracjuszu...

Weźmy dla przykładu wspaniałe 
kąpielisko „Solice” — znane od 
dawna w świecie nawet poza grani 
cami Niemiec jako „Bad Salzbrunn”. 
Polską swą nazwę wywodzi to u- 
zdrowisko jeszcze z 13-go wieku od 
kasztelana Solka, pana tych włości. 
Z nazwiska jego rodowego Solek 
zrodziło się Solicowo, a później So
lice. Zdawało się, że chyba ttmdno 
o lepszą metrykę dla uzdrowiska — 
a jednak nie podobała się ona przy
sięgłym reformatorom językowym i 
wymyślili dziwoląg: „Szczawno”.

Niby to ma lepiej brzmieć, milsze 
być dla ucha. Kto. nie wierzy, niech 
spróbuje parę razy sobie przepo
wiedzieć głośno to piękne słówecz- 
ko, a przekona się, jak miłe pozo
stanie po nim wrażenie. Albo każ
cie to wymówić cudzoziemcowi; a 
przecież pożądamy zagranicznej 
klienteli. A „Szczawnem” ma się 
nazywać dlatego, że tam są szczawy 
alkaliczne. d

Jako strzałę zabójczą, którą języ 
ko-burcy wypuścili na „Solice”, po
daje się, że końcówka „iee” ma być 
rzekomo obcą charakterowi języka 
polskiego. Jeśli tak -— to czy, lo
gicznie biorąc, szykuje się podobny 
zamach na Skierniewice, Ząbkowice, 
Katowice, które tak się utarły choć
by tylko w obiegu kolejowym. Na- 
pewno nie —• dlaczegóż więc tak 
srogi wyrok na uzdrowisko, które 
chciałoby podkreślić swoje czysto 
polskie pochodzenie.

Przeszło dwa łata Solice żyją już 
pod tą nazwą w pamięci -kuracju
szów, błogosławiących ich dobro
czynne wody i urządzenia leczni
cze, zachwycających się monumen
talnej budowy Domem Zdrojowym, 
dziś już w zupełności będącym w 
polskim władaniu.

I wątpić trzeba, czy tak łatwo za 
trze się nazwa Solić, chociaż bur
mistrz tego miasta urzęduje już pod 
szyldem Szczawna, a dworzec kole
jowy myli ludzi trzecią jeszcze na
zwą Słowina. I poco ten cały bała 
gan, komu jest on potrzebny?!

Nie lepiej jest gdzie indziej. Do. 
słownie w wieńcu gór lesistych, jak 
w przecudnej koronie, darowanej 
przez naturę schorowanym ludziom, 
którzy tam śpieszą po zdrowie — 
leży prześliczne uzdrowisko, na
zwane najtrafniej, jak tylko można 
było: „Wieniec-Zdrój”.

I znów ta sama historia. Dwa 
lata z górą śpieszą do Wieńca reu- 
raatyćy i artretycy, ludzie wyczer
pani, rekonwalescenci po zdro.wie. 
Taka już idzie po kraju fama, , że 
obok poczciwego Buska w Polsce 
Centralnej i nowo uzyskanych Cie
plic, cudowne to jest miejsce dla

Jakżeż dojedzie do 
nieobyty jeszcze z 

językowymi kura-

tych schorzeń, 
tego „Wieńca” 
łamigłówkami 
dusz?

Wysiąść trzeba na stacji Włyńsk,. 
oddalonej tylko o 400 metrów od 
Zdroju i dlatego tak sztucznie na
zwanej, aby trudniej było zgadnąć. 
A stamtąd prosto już do uzdrowi
ska, które od niedawna otrzymało 
nazwę „świeradów-Zdrój”.

Nazwa złożona sztucznie z dwóch 
elementów: pierwszy wywodzić się 
ma od świerków, które tak obficie 
pokryły stoczą Gór Izerskich — dru
gi ma podkreślać obecność drobnych 
zresztą ilości radonu w wodzie, w 
powietrzu i .glebie. Jest przytym 
rewerans w stronę Curie Skło
dowskiej, której nazwiskiem — 
słusznie zresztą — ochrzczono tam 
jeden zdrój.

Przykładów takich bezsensów 
nych zmian językowych jest sporo 
— ot, choćby jeszcze jeden, napot. 
kany po naszej drodze. Stara „Krzy 
zatka” ma ustąpić miejsca nowotwo

Krzyżatki, ani do Kowar, nie doje- 
dziesz koleją, bo miejscowa stacja 
nazywa się... Kuźnik! Widocznie 
ministerstwa resortowe jeszcze nie 
uzgodniły nazw jednej i tej samej 
miejscowości.

Na zakończenie — jeden jeszcze 
drobny połów dziennikarski w dro
dze powrotnej z uzdrowisk dolno
śląskich — nie mówmy już z jakiej 
to łąki uszczknięty. W lokalnym 
„Słowie Polskim” znajdujemy re
jestr miejscowości, świeżo w po
dobny sposób przechrzczonych. 
Warto niektóre z tych zagadek roz
powszechnić.

Prosimy pomyśleć, dlaczego np. 
chłopski „Bartków” ma być gorszy 
od „Uciechowa”? „Bartek Zwycięż 
ca” i Bartosz z piosenki i historii 
racławickiej poszli widocznie w nie 
pamięć u ludzi, którzy wolą cieszyć 
się Uciechowem.

Albo jedna „Nowa Wieś” zniknie, 
a na jej miejsce przyjdzie jakaś 
„Nowizna” — za to w tym samym 
powiecie dzierżonowskim powsta.

rowi, któremu nie wiedzieć dlaeze- I nie „Nowa Wieś Niemczańska”, spy 
go na imię „Kowary” — dlatego tyl_ chając do grobu nie wiedzieć’ dla-
ko, że gdyby przyszło dać przy
miotnik burmistrzowi Krzyżatki, to 
byłby to burmistrz krzyżacki, a to 
nie są patriotyczne reminiscencje. 
Czy to nie przesada z tym nieszczęs 
nym burmistrzem, panie profesorze 
Taszycki, autorze owych chrztów 
nie-boskich, wywołujących częste 
zgrzytanie zębów...

Dodać jeszcze należy, że ani do

czego „Konarów”.
Byłoby rzeczą pożądaną, aby przy 

publikowaniu takich zmian nazw 
podawane były bodaj w skrótach 
motywy tych przemianowali — mo- „„
że byśmy w ich racjonalność nawet , kie,j wysokości, w jakiej go otrzymu- 
uwierzyli, gdyż bez tego utrwala się ją pracownicy państwowi i samorzą- 
w opinii publicznej pewność, że ’ '
chaosowi w tej dziedzinie nie ma 
końca. Wł. D.-W.

Przedstawiciel Socjalistycznej Agen
cji Prasowej przeprowadził rozmowę z 
wiceprzewodniczącym Komisji Centra! 
nej Związków Zawodowych i Zarządu 
Głównego Z.wiąriou Zawodowego Pra
cowników Kolejowych, posłem Wacła
wem żukowskim, na temat obecnego 
położentia pracowników kolejowych, i 
ostatnich postulatów ZZK w sprawie 
polepszenia warunków bytu. Wywiad 
ten prawie w całości zamieszczamy.

— Pracownicy przemysłowi, po za
stosowaniu w szeregu działów stawek 
akordowych i systemów premiowych, 
osiągnęli wyższy realny poziom płac, 
niż kolejarze. Również pracownicy 
państwowi I i II instancji oraz samo
rządowi decyzją Rady Ministrów uzy
skali dodatki wyrównawcze od 1.2S0 
do 6.550 zł. Jest to niewątpliwie objaw 
dodatni, jednak w tym samym okre
sie, to znaczy od września uh. roku, 
zarobki kolejarskie nie uległy zmia
nom w takim samym stosunku." Fun
dusz premiowy przewidywał wów
czas premię w wysokości 25%, płacy 
zasadniczej, dziś zaś obok nielicznych, 
lepiej sytuowanych grup, premie wy
noszą średnio 30 do 35% wysokości 
płac.

W takim stanie rzeczy kolejarze, 
mimo stale rosnącej wydajności pra
cy w odbudowie i powiększających się 
cyfr przewozów, nie otrzymują odpo
wiednio zwiększonego wynagrodzenia.

Zdaniem Związku konieczne jest 
wprowadzenie dodatku wyrównawcze
go dla pracowników kolejowych w 'ra

dowi, przy zachowaniu istniejącego 
systemu premiowego lub też przez za
stosowanie takich systemów premio-

Konferencja gospodarcza PSL w Bydgoszczy
W dniu 29 czerwca 1947 roku odby

ła się w lokalu Sekretariatu Woje
wódzkiego PSL w Bydgoszczy kon
ferencja gospodarcza delegatów 'po
wiatowych z terenu województwa, o- 
raz odprawa skarbników powiato
wych. Obecnych było 126 osób, na 140 
rozesłanych zaproszeń.

Reprezentowane były wszystkie po 
wiaty z wyjątkiem Torunia, Grudzią 
dza i Tucholi, gdzie działalność Stron 
nictwa jest zawieszona.

Nadspodziewanie duża ilość obec
nych świadczy o zainteresowaniu spo
łeczeństwa zagadnieniami gospodar
czymi i o konieczności organizowania 
takich konferencyj częściej.

Zebranie zagaił i przewodniczył o- 
bradom prezes Zarządu Wojewódzkie
go PSL; Jóźwik.

W konferencji wziął udział z ramie 
nia Władz Centralnych poseł Załę- 
sld, który w obszernym 2-u godzin
nym ‘referacie omówił aktualne zagad 
nienia gospodarcze, * zatrzymując się 
dłużej na toczących się w Paryżu ob
radach ministrów spraw zagranicz
nych i nad planem Marshalla.

Odnośnie spraw krajowych omówił 
wyczerpująco ostatnio uchwalone- u- 
stawy, w szczególności ustawę o po
datku gruntowym. Uchwalonemu o- 
statnio budżetowi Państwa poświęcił 
końcową część swego przemówienia.

Poruszone przez prelegenta tema-

paszy. Poruszono obszerniej sprawy 
spółdzielczości i Samopomocy Shłop- 
skiej, postanawiając brać liczniejszy 
udział w pracach tych organizacji.

Z wypowiedzi wynikało również, że 
teren bardzo żywo interesuje się pra
cą Klubu Poselskiego PSL, i że jest 
w tych sprawach dobrze zorientowa
ny.

Po dyskusji, poseł Załęski odpo
wiedział na wszystkie postawione mu 
pytania, po czyni Sekretarz Woje
wódzki Kowalski, zreferował zagad
nienia organizacyjne i finansowe.

Został opracowany i zaakceptowa
ny przez zebranych plan organizacyj
ny i finansowy na najbliższy kwar
tał rb.

wych, które umożliwiłyby np. ślusa
rzowi, czy tokarzowi kolejowemu osią
gnięcie w przybliżeniu zarobków, 
równych z pobieranymi przez ślusa
rza, czy tokarza w przemyśle.

W wypadku, gdyby istniały trud
ności w realizowaniu dodatku wyrów 
nawczego z przyczyn budżetowych, 
należałoby uwzględnić tę podwyżkę w 
formie zwiększenia premii tak.' aby. 
pierwsza część- tej premii do wysoko
ści 60 proc. była zawsze zagwaranto
wana, a powyżej tej granicy odzwier 
ciedlała wzrost wydajności pracy. Z 
postulatami tymi Zarząd Główny 
ZZK wystąpił do Ministerstwa Komu 
nikacji, KCZZ i CUP.

Ponadto uporządkowania ■wymaga 
szereg innych spraw. Ostatnio pra
cownicy PKP pozbawieni zostali 75 
procentowej zniżki od podatku loka
lowego, co krzywdzi ich w stosunku 
do pracowników państwowych i samo 
rządowych. Uregulowana musi być 
również sprawa mieszkań pracowni
czych, umundurowania, obuwia i u- 
brań ochronnych, podwyżki zryczał
towanych diet, rozszerzenia opieki 
dentystycznej i t. d.

— Jak się przedstawia od dawna 
już dyskutowana sprawa demilitary- 
zacji kolei?

— Już na początku r. b. Zarząd 
Główny wystąpił do Ministerstwa Ko 
munikacji z wnioskiem o zniesienie 
militaryzacji kolei. Minister Jan Ra- 
banowski uzgodnił wówczas ze Zwiąż 
kiem, że po przejściu trudności ko
munikacyjnych postawi na Radę Mi
nistrów wniosek o zdemilitaryzowa- 
nie kolei. Ministerstwo Komunikacji 
ma też opracować i przygotować 
przejście na normalne przepisy o dy
scyplinie służbowej na PKP.

Jest wreszcie jeszcze jedno poważ
ne zagadnienie życia kolejarza, które 
wymaga uregulowania. To sprawa 
stosunku służbowego do przedsiębior
stwa, PKP. Na ogólną liczbę 850 tys. 
kolejarzy, zaledwie 144 tys. ma upo
rządkowany stosunek pracy i korzy*, 
sta z pełnych uprawnień. Pozostali, są 
przyjęci jako pracownicy umowni, 
stali i niestali oraz sezonowi. Stan ta
ki wytwarza wśród kolejarzy poczu
cie niepewności i krzywdzi ich ma
terialnie.

Nafta -  bogactwo i nadzieja Austrii
Jednym jedynym korzystnym -spad

kiem po okupacji niemieckiej Au
strii jest wydobycie takich ilości ro
py, że Austria za jednym zamachem 
stanęła w pierwszym rzędzie krajów 
przodujących w produkcji nafty.

Pierwsze próby odkrycia złóż ro
py i gazu ziemnego przeprowadzono 
w roku 1891 w Austrii Górnej,

wschód od Rag Goesting rozciąga się
największy teren złóż ropnych w Au 
strii na linii Hauskirchen — St. Ul
rich — Van Sickle o długości sześciu 
kilometrów. W północnej części wy
mienionego poprzednio terenu Stein- 
bergbruch odkryto silną, produkcję 
gazu ziemnego w Alt Lichtenwarth.

| Zużywa się go do zaopatrywania nim
niki ich były jednak znikome: W L- j mia^ a Wiednia W następstwie dai- J Łvv 0 . szych poszukiwali dowiercono się ga_
kresie pierwszej wojny światowej , z6w ziemnych w Muehlberg, Gaz 
przeprowadzono tam -ponownie wier- ziemn odkryto także tuż obol Wied 
cenią rowmez bez rezultatów l e  po- L ia w miejscowości Aderklas Złoża 
wdawania spowodowane zostały ow- te znajdują się na głębokości 2450 m. 
czesnymi działaniami wojennymi na |
terenie Galicji. Podobny los spotkał) .Niepewność c« do przyszłości naj
dalsze próby wierceń obok miasta I większych źródeł naftowych, ze wzgię 
Weis, natomiast natrafiono tam na ! du na dotychczasowy brak rózstrzyg-
gaz ziemny, stosowany po dzień dzi
siejszy do samochodów.

Decydujące zmiany w poszuldwa 
ty, wywołały bardzo ożywioną dysku- ! niu i produkcji ropy ziemnej w Au

Ja k  się zapow ia da ją
z b i o r y ?

Jeżeli chodzi o loterię, to zbiory 
zapowiadają się doskonale gdyż w lip- 
cU —  sierpniu gracze 50-ej Loterii 
Jubileuszowej zbiorą: 2 jgłóione wy
grane i 2 premie po milionie, 12 wy
granych po pól miliona, 70 wygra
nych po sto tysięcy i t. d. Ogółem 
pozostało jeszcze do wylosowania 
24.100 wygranych na sumę ponad 72 
miliony złotych.

Pamiętajmy t y l koże  ostatni termin 
odnowienia losu do lll-cj klasy upły
wa 7-go LIPCA. K-1879

sję, w której wzięło udział ok. 20 o- 
sób.

Z najbardziej istotnych. spraw, po
ruszonych. w dyskusji, należy wymię 
nić kwestię spłacania należności Ban
ku Rolnego z tytułu parcelacji doko
nanych przed rokiem 1939, które o- 
becnie przelicza się w zboże, tak że 
rata roczna wynosi przeszło 4 q za ha.

O ile na terenie t. zw. G. G. dłuż
nicy mogli pospłacać swoje zobowią
zania w czasie okupacji w ówczes
nych złotych, co przeszło im bez więk 
szego trudu, o tyle Pomorze i Po
znańskie, jako tereny włączone do 
Rzeszy, są w tym względzie obecnie 
w o. wiele trudniejszej sytuacji.

Poruszano poza tym cenę żywca, o- 
kreślając ją jako zbyt niską i wyjaś
niając, że podaż żywca nie jest spo
wodowana jego nadmiarem, gdyż w 
stosunku do roku 1939 jest jego za
ledwie 35 — 50%, — lecz brakiem

trii nastąpiły dopiero po zajęciu Au- 
strji. Niemcy włożyli w przemysł naf 
towy olbrzymie kapitały, pragnąc za
pewnić sobie na okres wojny odpo
wiedni kontyngent ropy ziemnej. Uda 
ło im się. to już wkrótce; osiągnięto 
produkcję ropy w wysokości 1.200.000 
ton rocznie.. '

Złoża ropne w Zimsterdorfie, który 
okazał się ośrodkiem złóż ropnych w 
Austrii, znajdują się na głębokości 
1.000 do 1.500 metrów. Odkrycia złóż 
dokonano jedynie przez zastosowanie 
metody badań geologicznych. Odegra 
la przy tym wielką rolę geofizyka, 
wraz z jej całym najnowocześniejszym 
aparaem, nie wyłączając n. p. dokona
nia sztucznych wrstrząsów ziemi. Po
dobne metody zastosowano na całym 
odcinku południowym Zistersdorfu, 
na t. zw. terenie Steinbergbruch. Te
ren ten został uznany za wielki re
zerwuar złóż ropnych. Na północny

nięcia ze strony mocarstw czy Zi- 
stersdorf będzie własnością austria
cką, czy też jako własność poniemie
cka włączony zostanie do reparacii 
■wojennych, wyraziła się w ostatnich 
czasach intensywną pracą nad poszu

kiwaniem nowych źródeł nafty na ca
łym terenie Austrii. Geologowie są 
zdania, że t. zw. AIpenvorland, po
cząwszy od granicy Bawarii, aż do 
granicy czechosłowackiej należy do 
terenów, które powinny dać wielkie 
ilości ropy. Do tego terenu przytyka 
odcinek zwany Inner Alpines Wiener 
Backen, który już dzisiaj produkuje 
ropę. Pomyślnych odkryć dokonano 
również na terenie Gbely, to jest w 
słowackiej części całości geologicznej 
terenu, co stało się bodźcem do ener
gicznych poszukiwań na austriackim 
odcinku tego terenu geologicznego. 
Wielką rolę odegra prawdopodobnie 
teren, rozciągający się od Salzburga 
aż po Wiedeń, włącznie z t. zw. La
skiem Wiedeńskim. Niezależnie od te 
go prowadzone są przedwstępne ba
dania na terenie Karyntii (strefa an
gielska) oraz w Alpach centralnych 
(strefa amerykańska i francuska).

Władysław Baron.

N ieznane narodow i
Rosyjskie ekspedycje etnograficzne

W wielonarodowościowej republice : dzone w latach 1945-46, przyniosły no 
radzieckiej, górskiej Dagestanie, w ro we dane o pochodzeniu narodowości 
ku ubiegłym po raz pierwszy rozpo- półwyspu Czukockiego i Kamczatki, 
częto badanie takich narodowości, jak Etnografowie radzieccy spodziewają 
Andyjczycy, Botlichcy, Godoberyń- się osiągnąć tam dane o zasadniczym

M k tp iiz a G ja  młodzieży żydowskiej
żydowski ruch młodzieżowy „He 

clialne Pionier Haszoner Hadsair” 
utworzony został ria terenie Polski 
już w r. 1913. Bezpośrednio przed 
wojną zrzeszał ponad 30.000 człon
ków i rozporządzał 75 ośrodkami 
produktywizacji młodzieży żydow
skiej. W czasie okupacji działał na 
terenie ghetta warszawskiego.

Reaktywowany w r 1944 w Lu
blinie wznowił ożywioną działal
ność. Obecnie ruch dysponuje 10 
ośrodkami prdduktywizacji a mia
nowicie: w Warszawie, Łodzi, Kra
kowie. Katowicach, ’ Wrocławiu,

Jeleniej Górze. Każdy z ośrodków 
posiada własne warsztaty krawiec
kie, szewskie, kamasznicze oraz in
nych rodzajów pracy rękodzielni
czej. W Bielawie założono wzoro
wą farmę ogrodniczą. Uruchomio
no także 2 kursy szoferskie.

Poza przygotowaniem zawodo
wym młodzież uczy się prowadze
nia świetlic robotniczych, przecho
dząc szereg kursów "kulturalno-o
światowych. życie w ośrodkach 
produktywizacji prowadzone jest 
zespołowo. Dotychczas ośrodki 
przygotowały do zawodu około

Sosnowcu, Lignicy, Dzierżanowie i 2000 młodzieży żydowskiej.

Za spokój duszy

vycy, Tyndyjczycy.
Badania antropologiczne, przeprowa

znaczeniu dla zagadnienia pochodze
nia narodów Azji i Ameryki

S t e f a n a

Miszczeisklajp
Profesora Sikeiy Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 
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Masowe groby w ponurej okolicy
Miejsc®, gdzie byl obóz jeńców radzieckich

r, , , (Od specjalnego wysłannika „Gazety Luaowej“)
Ostrów Mazowiecka k r  1n^n  , > 0 aPca -<-J47 r. śmierć lub więzienie za najmniejszą

świŁr™  r Z°Wiecka 1 okolice, to i Pomoc, choćby nawet za kawałek chle 
sto ' niskirS ’ 1 Pognębiający. Mia- j ba> dany nieszczęsnym jeńcom, 
ulanych" h *?leclnych domów drew -1 TrzY dni trwał postob pod karabi- 
odbija od UCf mi Poprzegradzanych, nami> w pobliżu obozu, przyczym ko- 
kościoła 1. °kf 2alego nowoczesnego “ isarzy i oficerów rozstrzeliwano na 
i nadziei wJeayneg0 znaku pociechy , miejscu straceń w pobliskich Gutach,
tan  J u s L "  °°m u  popio- | Znalazło tam również śmierć wielu
łami swych 1rjStra.sz^ce ślepymi oczodo 'Polaków łącznie z kobietami i dziećmi, 
dy gmacb' , Wi \ ° ^ en długie rzę-ijak o tym świadczą długie rowy peł- 
ki __ symb"} P °  Podchorążów j ne trupów.
S° cicho Przeszłości drzemiące- j Resztę jeńców wpuszczano do obo-
ków Komnrm wydm i nędznych la s -: zuj podzielonego na sekcje według nueKtorym jeńcom udało się ujść z 
mej szych niegdys jednej g pięk i przynależności narodowej (Wielkorusi, i °bof a przy, P°mocy fałszowanych prze
Pis. Dooknł^ wojskowych w Euro- j Ukraińcy, Gruzini, Kałmucy) itd. Ran i pUŁte* 1 okolicznej ludności. Kiedyś 
grozie wstrząsająca w swej ! ni, pozbawieni jakiejkolwiek opieki, j paruset ludzi przecięło druty i maso-
dzieckich I  i - oboz°w jeńców ra- i pomieszani byli ze zdrowymi. Znajdu-| wo us^‘°’, co spowodowało wzmożo-
stosami V-vLi +°W’ Zy?ó.w’ roi^ce się j jący się przypadkowo między jeńca-1 czuJn°sc niemiecką obstawienie o- 
przerażm'C« mieJSca straceń, mi lekarze radzieccy czynili, co mogli, .'3°zu rel e"ctorami 1 użycie psów po-
sPoniewinra  ̂ ^mzliczohymi ilościami i aby im ulżyć, pozbawieni jednak bvli j JCyjny<rh» przyczym wszelki ruch zo-

B u d Z l ? yuh masowe g^by. | lekarstw i środków opatrunkowych stał zaka, u°wa tych obozow, polefró^- — ■ t->_i___
i t e T f c  u \ y i

ludzie marli jak muchy. Śmiertelność, 
powodowana głodem i tyfusem wzro
s t  do 400 ofiar dziennie, w chwili, 
gdy Niemcy przywieźli do obozu mie
siące całe niewidzianą sól, pozwalając 
używać dowoli. Powodowani t. zw. 
„głodem soli", ludzie chłonęli ją gar
ściami, nie wiadomo, czy była ona za
truta, czy może póprostu nagłe i nad
mierne użycie jej powodowało zbyt 
silną leakcję wycieńczonych do ostat
nich granic organizmów.

Niektórym jeńcom udało -eię ujść z

Zamilkła mowa polska
Hitlerowski zakaz nabożeństw ze śpiewem

tał zakazany od 6 wieczór do 6-ej 
rano.

TD I J vy-.iu.Xj I I I cIŁjOWG g r (

lniłn°ria. ; ’.yck. obazdw  ̂ polegająca na j Dalsza część obozu to działka z 10 Ła£0*
m. kw. j stale czynnymi szubienicami. Za ! . /,1? ariyci wrzucanc do dołów w |

rn lcorann Rt,,Wo_ I piasku> pareset metrów za obozem; po !

W dniu 2 lipca b. r. minęła ósma 
rocznica o<d momentu, gdy w ro
ku 1939 na rozkaz władz hitlerow
skich zamilkł polski śpiew we 
wszystkich kościołach na terenie ca 
łego Śląska Opolskiego. Z ambon 
rozbrzmiała poraź ostatni mowa 
polska. Głos niektórych kapłanów 
załamywał się przy odczytywaniu 
rozporządzenia, zabraniającego pol
skich nabożeństw śpiewanych, a 
wprowadzającego w ich miejsce 
nabożeństwa ciche.

Likwidacji tej towarzyszył ogól
ny terror. \

Przed bramami kościołów pojawi

ły się w niektórych miejscowo
ściach bojówki hitlerowskie, uzbro
jone w kije i pałki gumowe. W 
Opolu wszystkie dojścia do Placu 
św. Sebastiana obstawiono grupami 
wyrostków; sam kościół, w ostat< 
nich tygodniach jedyny w mieście, 
w którym odprawiano polskie na
bożeństwa, zamknięto. Napadano na 
śpieszących do kościoła, pluto' im 
w twarz i łnto. Wypadki tego ro
dzaju poprzedzały bestialski ter
ror,’ jaki miał się rozpętać wkrót
ce potem na Gpolszczyźnie — a 
zwłaszcza na tamtejszej wsi. ( ż . )

M o w a  największego pomnika
Dwa pociągi dla przewozu bloków kamiennych

niemC" i ; ^ f eStriZeRb Yraz z wykopa- : większe przestępstwo korano szubie- r  , ---- uuuiem; po |
-*ne_c. studni, ustawieniem nicą, za mniejsze, do których należa- ! Z ° - “  a * zy ~yciu jeńcy, zmuszeni byli :

wiedzenie kolegi w innej i Uie Y "° §rzebać towarzyszy, ale i j __ o. , . J przygotowywać * j i_

W początkowvóh r , • ' m,iały obsłużyć 80 tysięczny tłum jeń
czerwcu IÓ41 /  1 lazacb wojny, w i ców; zresztą nie wolno im było zbli- 
wielkie transport*, *£Zybyły „ pierwsze i żać się do studni, prawo to przysłu- 
szo, o głodzL * dL ’!encbw- Gnano Pie {giwało jedynie dyżurnym.
Przyczem bito ] ■ ik°Wyck 1 rannych, | Racje żywnościowe, przy ciężkiej 
zabijano tych i_t ?lbami- lub poprostu; fizycznej prący, obliczone były na 
hienia. I  udń ~ rzy .ustawali z osła- 1 śmierć głodową — to też cała trawa 
_ ‘ ' nosc miejscową czekała | w pobliżu obozu była wyjedzona, a

szubienic sł ' Ł ' • Vstawiemem nicą, za mniejsze, d
roznno7Pta daP0WJ kazni itd., została ło np. odwiedzenie zujiegi w innej 1 ~ w , «ic 1 ;
miecko s?cze przed wojną nie- sekcji, pociągało za sobą 24 godzinne 1 -pr2̂ °  owywsc groby na zapas — dla,
jeńców ; oj J ieCf ’ przez Polskich wieszanie na związanych rękach. samycb> Przyczym niejeden z |
p rS °  p r S ™ ych' a kontynuowano Z 20 studni -  10 przeznaczono wy- r ^ ch, ” !tf 0? iW“ y żywcem, 
ludność miej<-cow° Zaciągan^ do prac łącznie dla Niemców, gdy pozostałe 10 ! fcó_. 1p* j  przeniesiono o- j

W poczatknwS V . . .  ! miały obsłużyć 80 tysięczny tłum jeń- i S ie w ie  3 P°dchorązowkl w Ko- j
Liczbę ofiar trudno dokładnie okreś 

lić, waha się ona w granicach' od ! 
80.000 do_ 100.000 tysięcy. Odkopywa- i 
ne  ̂ooecnie kilkunastometrowej szero- , 
kości rowy zawierają stosy bezładnie! 
leżących szkieletów, po 6—7 ludzi na j 
1 m. kwadratowym. Liczba ta w przy
bliżeniu zgadza się z relacjami miej
scowej ludności.

Dzieje obozów znane były powszech 
nie, aopiero jednak przed kilku dnia
mi natrafiono na masowe groby. Przy 
była na miejsce Główna Komisja Ra
dziecka do badan zbrodni niemieckich 
w osobach prof. gen. Kudriawcewa, 
dr. medycyny Awdiejewa, i prawni
ka dr. Nikitina.

Przeprowadza się poszukiwania łącz 
nie z wywiadami i przesłuchiwaniem 
okolicznej ludności. Do prac wykopa
liskowych, używani są Niemcy... W 
pizyszłosci zas projektuje się urządzę 
nie wielkiego pamiątkowego grobu. 

roku - W  % MazowieckaStaŁq SI C* łpmnorv» ____

o t
Polonio -  Szombierki 2:2

e.k^niŜ t!iany w . Bytomiu mecz o wejście do 
RKS / c , i asy. P ilarsk iej między drużynami 
zflkonSzT b:e'rkl.) ‘ Polonią" (Warszawa), 
r~ i--nCiyt Sl  ̂ niespodziewanie wiynikiem remisowym 2:2 (2 :2).

Gra byia brutalna i upłynęła pod zna
kiem licznych rzutów wolnych dyktowanych 
obus.ronnie za faule. ,,Polonia" girała sła. 
° « -L ^ yb^PSĈ  Usfąpowaia gospodarzom. 
_ Biainki dla Szombierek zdobyli: Jaskóla 

karne9°) ‘ Czyipionka, dla , Polo- 
mańskf. 'pamak (z r2'j:u karne90) i‘ Och-

atwowoi ln'ne mecza 0 wejście do Klasy Pań 
-nasl? p,ui%ce wyniki:

mińskiego, Rembeck:ego i Kosobudzkiego 
(z konnego), gospodarze przez Skowrona 

AKS — ZZK (Łódź). Drużyna AKS w m e
czu o wejście do Kla-sy Państwowej od- 
njosia wysokie zwycięstwo nad łódzkim 
ZZK w stosunku 10:1 (5:1). Najlepszym w 
aiaku chorzowian był tym razem Spodzie- 
|a strzelec 6 bramek. Dalsze bramki zdo- 
bya Choięwa — 2, Pytel j Barański — po 1 

łKS — Lublimanka S:5 (3:1). ŁKS siracił 
cenny punkt i to na własnym boisku.

y
kl- ■A> którzy wczoraj wystar- towali również do- walk o wejście do^Kla- 

-zyskali w walkach na bofuKU nasteoiiiarp roT<it»^.. ___?4sUvo”  ef z feSńczvł'; do - Klasy
ćięstwem T t w Z .
'.iejS'.°wym „Grochowom" w stosunku 4:1

ci-ęzcy z d o b y 3 a b r a m ^ p f z M ^ w J f k a / j K a l  • s z y m . ^ *  p o d a m y *  w  d n iu  j u i r z e j -

Budowa największego pomnika w 
Polsce wedle projektu prof. Duni
kowskiego na_ górze św. Anny na 
Śląsku znajduje się w pełnej reali
zacji.

Na szczycie góry staną cztery o- 
gromne pylony z ciosów granito
wych wysokości 10 m. Każdy z nich 
będzie się składał ze 170 bloków 
kamiennych. Dla przewiezienia ich, 
trzeba użyć dwa pociągi. Dla zmon. 
towania poszczególnych części, zbu
dowane zostaną spęcjalne dźwigi,

Granity te eksportowane były 
przed wojną do wielu krajów na
wet pozaeuropejskich. Obróbka po
szczególnych bloków została roz
dzielona na kilka kamieniołomów. 
Potrzebne m^lkriały kamienne zo
stały już przewiezione ze Szklar
skiej Poręby do tych zakładów. 
Pierwsze 1 transporty gotowych już 
części kamiennych zostaną dostar
czone na Górę św. Anny już w po
łowie sierpnia br.

Całość robót kamieniarskich po-~ lUbUL JŁcUliiClllcU ditllsll pu-
dostosowane do podnoszenia kilko- j trwa trzy do czterech miesięcy. Do. 
tonowych bloków. Pomnik zostanie i piero potem nastąpi montowanie 
wykonany z różowego granitu po- j pomnika, ( ż . )  
chodzącego z kamieniołomów w 
Szklarskiej Porębie.

«ih, r  : ■ J, uzY’SKa II W walkach na . -■ Mf w  w „ żuciao w iees.
nil a t & f a  a  o T t £ h WJw ZOF  -7  Slę g r a n e m  straszliw ego  prześlą

.ona (Wałbrzych) 8:2 (8:1). 1 V c"

Lekks-atieficzne mistrzostwu pai w Katowicach
W Katowicach rozegrane zostały dwu ^  -. .. , , _

omowe Lekko-attaityczne mistrzosiwa Polski ??k-' ,2) bey5iuctea (..p ogoń" Katowice) -  
^konkurencji pań. Poniżej podajemy wy- s lk  k,f 3 ^ m czew ska (DKS Łódź) — 13

7o ‘ tJk- m’-: Wasilewska (, Zgoda" świe-
7,9 tochlowlce) -  2:34,1, 2) Bu.żanka (HKS

Kraków) - i  2 : 1 5  3) GrabcZVńska (HKS

»  *5:- Mocerowna (AZS Łódź) -  /fy
I f ó , 2), H'eycucka Kat.) — 8 óGorzkowska (HKS Kraków) -  82
2 44 mk ^ dTa'uZ m‘,ejsca; 1) W o dero wn a -  
231 m 2/ , .Turk?ws'ka „Junak" Szczecin) -  
1 2Q 6) Gbur!k°wna (GKS Grudziądz) —

dal z rozbiegu: 1) Nowakowa
4 93 s f  r I L T ;  5,19 m ' Moderówna -  ' Gbuokówna (GKS) — 4,76.
35,60 meP2i1 l i®"?'ora4 zka („Pomorzanin")- 
34,56 rn' 2l  sj  h,0,wltz (Legia Kraków) — 
28,74, ■' 2) Konik°wna (HKS Kraków) _kówna (HKS Kraków) 

które9 \vyar2a w mę łP° dwóch P o d b ieg a ch ,
Kałużow’,9 ( i Y9 Sc ° 7 f Z!Wska (28’2 ae'K-' : cięstwo Moófi a Sek’) finał Przyniósł zr

, ' (AZS Łódź) «  -
)

z wy. 
27 se<.W + a -ii. • UWJ1 e (AZ;

Kraków)1 - Ĵ M i t t a - n  („Legia*' 
goń'1) _  125 okt b Pizyd Heydueką (,.Po- 
Pkt., Pc-nners Pf ‘V- Pf sk °wną (ŁKS) - ‘113 
Stachowicz ( L'oiâ daJ51a, i ~  113 Pki- i 100 m .: a  a- Kraków) — 103 pkt.

' Mocie,°wna (AZs Łódź) -  12,8

rDks%ńd^ kiemG 7 Waję-Gręiklewiczowa (1>KS Łodz) — 67,76 m. (najlepszy tegorocz 
ny wynik), 2 )Gtaż&wska („Zryw" Łódź) -  
ub,13, 3) Stachowicz (.,Legia" Kraków) — 
33,90 m.

Pchnięcie kulą: 1 ) Wajs-Grętkfewicz (DKS) 
11,02 m., 2) Bregul-ska („Siemianowiczan- 
ka") — 10,80, 3) Peskówna (ŁKS) — 1047 

Skok w zwyż: 1) Penne-rs („Gedania"’)—
1.425 m., 2) Borowiec (HKS Kraków) —
1.425 , 3) Fedmerowska („Pomorzanin") —
1.40 m. Miian, która przed poiudmiem uzy
skała wysokość 1,40 m. z trudem przeszła
1.40 m„ na skutek przemęczenia porzed.

1 biegam i.
80 m. p. pt.: 1) Mitan („Legia" Kraków) 

— 12,9 sek., 2) Peskówna (ł KS) — 13 2 
3) Felska (GKS Grudziądz) — 13,7.

Sztafeta 4x100 m. (finał): 1) GKS (Gru
dziądz) — 53 sak., 2) „Pogoń" (Katowice) 

54 sek., 3) AKS (Chorzow) — 54,8 sek.

dow ania  lu d ności po lsk iej w raz z m a 
sow ym i łapankam i i rozstrzeliw aniem .

Halszka Szołdrska

Hoksj na trawie coraz papniariusjsztr w Polsce
pO|ski Związek -Hok ’ * ’na swym~ostaTnimn° l ;a na Trav>:e Italiitsssr*-pro9:c” im‘

^ ‘srrzoswr- Pn'e '̂ roku fozegratie’ zostaną 
^ ^ P o z n —  Z- Udziatc'  10-ciu
» &  ^ an‘a- Gniezna, Wrześni, Mo- 
" ‘“«9 w fi .i, a 'cr,uni -̂ Drużyny te rozsta
wania s v .f . t ÓĈ  9 ;'ap^ n  rozegrają spo- 
obu Siup son?!^- punkt°wym, a rinaliści 

potkują s ę dwukrotnie.

pARV2 Włosi ns czele
gantycznyrrT,50Ja-rze' b‘orący udział w gi- 

za sobą 7Wyf c,g;u Tour de France ma- 
szych na trs. ) e ‘a,pow; w łeden z cii?ż- 
■ca wyściau S- Lyon ~  Grenoble. Do koń- 
dziś snuć^ ;aii-eszczs daleko, trudno więc 
mai zwvc'e7 \ kolwie  ̂ horo ^ o p y  na te- 
drużyrfowego9 " ło -^ d u ó ln ego , czy też

informacji o obec-

ogó^nei H I a3'1*5 -.Prowadził w klasyfikacji 
wagę 1 "idJ cuz Pone Vietto, mając prze- 
WlocfJm”1—U‘o 22 S®k’ n3d d'ru'®iim z kolei 
scach bvli- , .k®ncorL̂ n. Na dalszych miej- cn byli. 3) Brambilia -  Włochy, 4) Co-

Na wrzesień przewiduje się spotkanie 
międzypaństwowe Czechosłowacja — Pol
ska w Poznaniu. Zarząd projektuje rów- 
,:r-ź naw.ązanie. kontaktu ze Związkami: 
Belgijskim. Hoicdcierskim i Szwajcarskim.

Na Igrzyska Robotnicze do Paryża zarząd 
PZHT postanowił wy.słąć zejspół Klubu Spor 
towego ZKH ze Środy.

„Tour de Franee“
gan — Francja, 5) Caimellini — Włochy, W 
klasyfikacji drużynowej, po 5 etapach pro 
wadzili Włosi — 119:24,42 przed Bretanią— 
118:59:30, Francją — 120:18:37, Belgią — 
120:26:10 i Szwajcarią.

W szóstym etapie (Besanson — Lyon) 
Francuz Vietto musiał oddać prowadzenie 
Włochowi Roncouiemu. Po tym etapie Wło
si umocnili w dalszym ciąg.u swe pozycje. 
Drużynowo ma pierwszym miejscu Włochy', 
a dalej Francja, Bretania, Belgia, Francja 
środkowa, Szwajcaria. Francja Południowa, 
l!e de France, Cudzoziemcy (w d'iużyni° 

! tej startuje Polak — Klabiński) i Francja 
Północna.

P-. , WSZYSTKO JEDNYM TCHEM...
leek^ao8"***-  miStr? Pv'Karski okręgu k:e- 
ście p i ' i ś 40'9 w. n,EClz;e!ę walczy o wej- 
w.i w k,asy P&nstwowej z Tarnovią, ba- 
gryvva:a-’ ;a‘n’ch dniach w Piasecznie, roz- 
wym R uV 0Wai zyS<le spotkanie - z mlejsco- 
ziomie r-he-m. Zawoay siały na niezłym po
kończvłv ° °  ’ --------- -- -
(2:2 ) v 
sk

Po interesującym' przebiegu za- 
(2:2) 'ó*. wynikJtom remisowym 4:4

2 v?k), dlQ zdobyli P.adom-
tyzanta ,TŚ*9u,Ka 1 Za'ryf hyczyński, dla Par-n. ... 'd.armv !̂'i — 2 * •Ligiarek — 2. 
dowofnv-n SV‘”lJi .uoPs1ępn‘a wszystkim w 
przy u' Godzinach korzystanie’ z boiska 
i nd y w i du 71 n n 0 p n' ck?ei -̂r  ̂ za b. rnałym1 
Pplat urri yny °P ;atarni- W ramach tych p uczestnicy cwiczeń korzystać będą z

fachowej pomocy instruktora, ze sprzętu 
I oraz pryszniców. Za godzinę korzystania - z 

boiska opłaty: dia mrodzieży z) 10 — dla 
dorosłych z ł.-20.

Maiymont i Zryw- (Mokcłów) spotkają się 
w finale o tytuł robotniczego mistrza War
szawy. Mecz odbędzie się' na boisku Po- 
1 o n i i przy > ui. K on’w i kt o rs k i e j v/ najbliższa 
środę dnia 9 bm. W półfinałach Marymont 
pokonał Sierakowia-mkę 2:1, a Zryw (Mo- 
kotów) deużynę Dębu 2:1 — Dąb opuścił 
boisxo niez-aciowołony z orzeczeń sędziego.

Sokseray ŁKS-u zremisowali w Ka'r!ovych 
Varach z miejscową Slayią w stos. 8:8. Na 
zawodach padły dwa nokauty, a mianowi- 
c.e. Rychleiski uległ — Shejtolowi a Pi 
sarski pokonał Yairyka.

l i E k i  z n u u u
X Zgon znanego działacza. Po

krótkiej chorobie zmarł w Krako
wie w wieku lat 67 znany działacz 
społeczny dr Józef Greger, dyrek
tor Okr. Urzędu Likwidacyjnego, b. 
prezes Izby Skarbowej w Krakowie! 
Zmarły odznaczony był Krzyżem 
Komandorskim orderu Polonia Re- 
stituta oraz dwukrotnie złotym 
Krzyżem Zasługi.

X Powódź w tunelu. Z Jawora 
na Śląsku donoszą o katastrofalnych 
burzach. Pasażerowie kolejowi mu 
sieli użyć przymusowej kąpieli. Po 
opuszczeniu wagonów idąc krytym 
tunelem do wyjścia, pasażerowie 
trafili na wodną zaporę. Kobiety 
i dzieci po kostki brnęły w wodzie 
niszcząc trzewiki i drogocenne 
„perlony”.

X Aresztowanie burmistrza. W 
miejscowości Kowary obok Jeleniej 
Góry aresztowany został burmistrz 
miasta Mieczysław Chwastek. Doko
nywał on nielegalnych rewizyj w 
mieszkaniach poniemieckich i przy
właszczał sobie zabierane w czasie 
rewizyj wartościowe przedmioty.

X Cjanek potasu. Z polecenia 
prokuratury przeprowadzono rewi. 
zję w fabryce przetworów żywno
ściowych i sklepach fabrycznj*ch 
firmy „Lubiana” Kabzińskiego w 
Częstochowie. Władze stwierdziły, 
że w żelatynowych wyrobach znaj
dują się prawdopodobnie związki 
cjanku potasu, które stanowią groź
ne niebezpieczeństwo dla zdrowia 
konsumentów.

X „Jagiełło” i „Batory” wyru
szyły w rejs. 4 bm. wyruszył z Gdy
ni w pierwszy rejs statek „Jagieł
ło”, kierując się do Norwegii, dokąd 
zabrał na letnie wczasy — 124 dzie
ci. Po wysadzeniu dzieci w jednym 
z norweskich portów, statek uda 
się dc Genui, gdzie w jednej ze 
stoczni przebudowane będą maszy
ny napędowe.

Tego samego dnia odszedł rów
nież z portu gdyńskiego do No
wego Jorku m/s „Batory”.

X Egzaminy dojrzałości na Dol
nym Śląsku. W dniu 2 bm. rozpoczę
ły się na Dolnym Śląsku egzaminy 
dojrzałości w 14_ gimnazjacVdla do
rosłych. Do ■ pisemnego egzaminu 
przystąpiło 704 kandydatów,

Festyn słowiański na Śnieżce
w dniu Święta Gór w Karkonoszach

W pierwszych dniach sierpnia rb. 
we wszystkich miejscowościach po
łożonych w pasie Karkonoszy i gór 
Izerskich, a mianowicie w Jeleniej 
Górze, Pilchowicach, Kowarach, 
Bierutowicach, Karpaczu, Szklar
skiej Porębie i in. odbędą się uro
czystości „święta Gór”. Tydzień gór 
będzie połączony z wielkim festy
nem słowiańskim polsko-czeskosło- 
wackim na śnieżce, łącznie z ob
chodem odpustowym w kaplicy św. 
Wawrzyńca na śnieżce.

Przewidziany jest wielotysięcz-. 
ny zjazd młodzieży, organizacji i

stowarzyszeń sportowych i tury
stycznych.

Gośćmi zagranicznymi opiekować 
się będzie w czasie „tygodnia” no- 
wozałożone Towarzystwo Przyjaź
ni Polsko-Czechosłowackiej w Jele 
niej Górze. Min. Komunikacji udziel 
la specjalnej zniżki dla uczestników 
zjazdu.

Organizacją „święta Gór” zajęły 
się: Polskie Towarzystwo Tatrzań
skie i Dolppśląska Spółdzielnia Tu
rystyczna w Jeleniej Górze. Biura 
zjazdu mieszczą się w jeleniogór
skim P. |T. T., Al. Wolności 36.

D o ro czn y obchód w  Św iętej Lipce
W dniu 2 lipca rozpoczęły się ka

tolickie uroczystości odpustowe • w 
miejscowości Święta Lipka koło Kę
trzyna na Mazurach. Uroczystości 
misyjne w Świętej Lipce, zakazane w 
czasach szalejącego nacjonalizmu nie 
lnieckiego. zostały w tym roku wzno 
wionę i są nawrotem do wielowieko

wych tradycji polskich na tej zie
mi.

świątynia świętolipska, wykonana 
w stylu barokowym przez polskich bu 
downiczych, jest jednym z najstar
szych i najpiękniejszych zabytków 
kultury polskiej na terenie Prus 
Wschodnich.

OGŁOSZENIA DROBNE
HANDLOWE

AAA) ARYTMOMETR — Maszyny do licze
nia — pisania zakupimy. Jaworski, Chmiel
na 26 — Telefon 88.330. 1864k

AA) MASZYN BIUROWYCH, powielaczy 
Kupno — Sprzedaż — remonty. Józef 3ar- 
toszuk, Jerozolimskie 34 przy Marszalkow- 
skiei-_______ ________  18165
BRYLANTY — biżuteria — złoto — srebro — 
zegarki. Kupno — Sprzedaż. Nowy świat 4S 
Nowak. n ;.6fc

BUDOWLANE materiały: wapno, pśpę, 
trzcinę, lepik i t. p., drzewo stoJarskie. bu- 
dowiane. partie wagonowe i ze składu 
stolarkę: okna, futryny, drzwi, podłogę poi 
lecą inż. T. Kwiatkowski, Warszawa ’ Mo 
kotowska 47. M55£

KUPIMY natychmiast maszynę do liczenia i 
pisania. Naprawa. Płacimy najwyższe ce 
ny. Chmielna 1 Fot. Ziajowski. 1860k

OKAZJA  ̂ Sklep przy rogu Hożej -  Marszał 
kowskie, sprzedam. Wiadomość: Mokotow 
ska 55 — 13. 234£A

NIERUCHOMOŚCI
HALE fabryczne — warsztat mechaniczny 
dzierżawa 3 lata, centrum, pilnie odstąpię” 
B-Z „Powiernik", Jerozolimskie 45 — 5.

1881 k

O głoszenia
do •

„Gazety
Ludoujej“

przyjmujemy no jeden dzień przed ler. 
minem ukazania się ogłoszenia do go

dziny 2 po poi.

Na niedzielę
w piątek do godz. 2 po pot.

Na poniedziałek 
i wtorek

w sobotą do godz. 11-ej

Na środę
w poniedziałek do 2 pp. I I. d.

NAUKA
KORESPONDENCYJNE KURSY KSIĘGOWO 
ŚCI. Informacje Lublin skr. poczt. 105 1S18k

ROŻNR
ODDAM dwóch chłopców, sieroty 8 i 10 
lat na własność, tylko do miasta. Byd 
goszcz, Dworcowo 25-6. 1884k

ŚWIATOWEJ SŁAWY jasnowidz — psycho- 
grafołog zdumiewająco przepowiada. Na- 
desiij charakter pisma, daię urodzenia 30 
złotych na koszty przesyłki. Pytań nie śtś 
wiać. Analizy — horoskopy metodą qru- 
pową -  płatne. Tysiące podz.ękowań

Vapui0' Ka,°wl« ' Sk"/4«»

C e n n i h  o g ł o s z e ń *
» handlowe 2|. 25 za wyraz 

. 250 **•)• osobiste, poszukiwania ro- 
»łZ,nirń» Z9UbY zl- 70.— za wyraz {minimum
! L  “ > praty Xł- ,0— «  WYra* mi‘
droięj *** 100'~* TłusłV druk 100 proc.

sz°GIi° sSS IA, WYM|AROWE: (za 1 mm. 
łon mm z a ‘ e k s t e r n  do
oo°n£) ?nn ' 5°‘“ ' 0d 101 ~  200 mm 40 lŁ ponad 200 mm -  zł. 75. Tekstowe do 100 mm
|nh 1SL~ 200 Rlm 8S—
100 n m ’ nr-cjsce zastrzeżone

t . r ? ?

itT1
'03 or«Blai”S* 1 “kład tabeiaiyciny e 
nvehP i Cśi numerach świąłecz-nyeh , niedzielnych 30 proc. dopłaty.
Adkiinitf* n-°Wy. drul{ ° 9 ,o s lc ń Redakcja , Administrscja nie odpowiada.

OGŁOSZENIA ZAMIEJSCOWE uwz-lednia
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Bezpłatna poradnia dla matki i dziecka
Nowa placówka Caritasu

W  kilku małych pokoikach | I cel swój osiągnęłą. W  mia- j płatną poradnię dla uczącej się 
na trzecim piętrze w domu przy rę, jak rozwijała się, przycho- J młodzieży pod nazwą „Caritas 
ulicy Siennej 43-a mieści się Po-!dzili do niej pacjenci z całej | Academica”. Obecnie placówka

Warszawy* Po bezpłatną pora- 
lekarstwa,

radnia Caritasu dla matki 
dziecka. Powstała ona jeszcze 
późną jesienią Ubiegłego roku, 
jako jedyne teSo grodzaju bez
płatna placówka dla matek i 
dzieci.

Codziennie między godziną 4

dę, po bezpłatne lekarstwa, a 
jeśli jakich leków zabrakło w 
podręcznej apteczce, otrzymywa
li bon z parafialnego Caritasu, 
za który mogli, również bezpłat
nie nabyć potrzebne lekarstwo 

a 6-tą popołudniu korzystają zjw  prywatnej aptece. Aby ko- 
porad najbiedniejsi Warszawy.1 rzystać z bezpłatnych porad wy

starczało świadectwo niezamoż- 
ności, wystawione przez jakąś

Ci, których stać na drobną o- 
płatę, płacą ile chcą i ile mogą.
Zresztą, placówka ta w swoim; instytucję. Starcza nawet za- 
■ałoieniu nie pomyślana była świadcenie wydane przez Komi

tet Domowy
Niestrudzony „spiritus mo- 

vens” dr Wasilewska-Mirono- 
wicz jak również Centrala Ca-

skiej idą dalej jeszcze w swych 
zamierzeniach. Obok poradni 
dla matki i dziecka chcą zało
żyć w tym samym lokalu, bez-

jako źródło dochodu. Nie. Nie 
myślą o honorariach cztery le
karki, które bezpłatnie ofiarują 
swój czas i służą pacjentkom i
pacjentom, prócz porady i bez- . - .. .
płatnym niekiedy lekarstwem, 1*ri1t?s.u. ^Archidiecezją 
aie myśli o honorariach „spiri- 
:us novens” całej tej placówki, 
uosobienie Judyma — d r  Euge
nia Wasilewska-Mironowicz.

Cel jest jeden: pomoc bliź
niemu.

Ciężko było zorganizować tę 
placówkę. Zawsze trudniej bu
dować; niż burzyć. Alę ofiar
ność grupki ludzi stworzyć mo
że cuda. Dr Wasilewska-Mi
ronowicz dała projekt i włoży
ła weń cały swój kapitał, jakim 
rozporządzała: entuzjazm two
rzenia i pomocy bliźniemu. Zna
na powieściopisarka Zofia Kos- 
;ak-Szczucka ofiarowała sprzęt 
lekarski, ktoś znów dał miesz
kanie. Centrala Caritasu Archi

ta jest w stadium organizacyj 
nym. Prawdopodobnie zostanie 
ona otwarta w połowie września 
b. r.

W  dalszych planach znajdu
je się założenie poradni przeciw
gruźliczej i przeciwalkoholowej, 
oraz zainstalowanie przenośnego 
aparatu Roentgena.

Plany te są niewątpliwie 
śmiałe, zważywszy na trudnoś
ci, jakie ta nowa placówka na
potyka na każdym niemal kro
ku. Trzeba walczyć o każdą 
buteleczkę lekarstwa, o każdą 
pigułkę, o każde narzędzie le
karskie.

Ale nie wątpimy, że praca i 
poświęcenie pokonają wszelkie 
trudności i usuną kłody, jakie 
inspiratorom na każdym kroku 
rzuca pod nogi twarde życie.

(K)

G in ą  d z ie c i
wśród nawału papierów kolonijnych

Sekcja "Opieki nad wdowami i sie- j Najdotkliwsza przykrość spotkała o- 
rotami Związku Dziennikarzy, uznaw- j czywiście zainteresowaną kandydatkę 
szy wyjątkowe położenie jednego ze j na kolonię.

Co dzień niesie
W RAMACH WIECZORÓW LITE | ULGI KOLEJOWE DLA MLE-

RACKICH, organizowanych przćz i CZAREK. Min. Komunik, wprowa

swych pupilów postanowiła postarać 
się o wysłanie go na kolonie letnie.

W pewnej wyższej komórce rządo
wej, która sprawy kolonii załatwia, 
przyjęto przedstawiciela Związku u- 
przejmie i sierotka po naszym kole
dze została zakwalifikowana na kolo
nie w Świdrze.

Po kilkakrotnym upewnieniu się o- 
sobiście i telefonicznie, iż sprawa ta 
jest definitywnie załatwiona, skiero
wano nas wprost na kolonię, gdzie 
miało być zarezerwowane owo miej - 
sce.

Okazało się tam jednak,, iż wcale 
takie nazwisko nie figuruje na żadnej 
liście. Poprostu dziecko zginęło gdzieś 
między wielkim biurem a kolonią, je
śli w ogóle nazwisko to z biura wy
szło.

Skierowaliśmy następnie nasze kro
ki na Bagatelę 10 do Wydziału Wcza
sów Resortu Zdrowia Zarządu Miej
skiego z małą już nadzieją w sercu.

Tam jednak, mimo tak bardzo spó
źnionego terminu i mimo innych tru
dności z powodu tego, iż dziecko mie
szka poza Warszawą, podano sobie po
prostu naszą sprawę z rąk do rąk. 
Sprawność biura i życzliwość dla te
go wyjątkowego wypadku sprawiła, iż 
nasza sierotka jedzie uradowana na 
kolonię do Falent.

Ludzie ci, dalecy od biurokratyzmu 
i mający wielkie wyczucie niedoli 
dziecięcej, zaskarbili sobie wdzięcz
ność naszej wielkiej rodziny dzienni
karskiej. (J)

Czteromotorswiec na Okęciu
W dniu wczorajszym wylądował i 350 km/godz. Kabina pasażerska ob

li a lolnisku Okęcie pierwszy cztero. ! liczona jest na 33 osoby.
motorowy samolot z serii o-ciu sa
molotów' produkcji francuskiej ty
pu Languedoc, zakupionych przez 
Polskie Linie Lotnicze „Lot” we 
francuskiej fabryce „Ofema”. Sa
molot rozwija szybkość przeciętną

!____

Nowozakupione samoloty użyłte 
będą do regularnych lotów komu
nikacyjnych przez PLL „Lot” na 
liniach zagranicznych.

Samolotem typa przybyli do Pol
ski przedstawiciele francuskiego 
przemysłu lotniczego.

Zw. Zaw. Literatów Polskich w 
Warszawie, we środę 9 b.m. odbę
dzie się w sali Miejskiej Rady Na
rodowej (Al. Jerozolimskie 1, 
gmach BGK) wieczór autorski Ka
zimierza T ruchano wskiego, który

dziło bilety miesięczne ulgowe, które 
mogą być wykorzystane przez osoby 
dowożące stale mleko, pieczywo i in
ne środki żywności do miast.

Cena biletu, ważnego na nieograni
czoną ilość przejazdów w obydwie

„ 2 5 "  p o łą czy  P ragę  z  O c h o tę
jeszcze we w rześnia b. r.

diecezji Warszawskiej ofiarowa-! Początek o godz. 17-ej.
ta subsydia i lekarstwa, Polonia 
Amerykańska — narzędzia chi
rurgiczne i niektóre medyka
menty.

I tak ótó powstała ta jplaców- 
ka.

WYDZIAŁ RUCHU M. Z. K. NA 
ASFALTOWEJ. Wydział Ruchu 
Miejskich Zakładów Komunikacyj
nych przeniósł swoje biura z ul. 
Młynarskiej na ul. Asfaltową. 
(Mokotów),

L i i i ą g ./

Ulgi kolejowe
Przed paru dniami ukazało się w s Tymczasem do wczoraj kasy bi- 

Drstsić ‘podane również przez ra- lutówe na stacjach podrniejSł 
lió wyjaśnienie Min. Komunikacji otrzymały zawiadomień o 
;v sprawie ulg kolejowych dla o- ' — t vph hllp 
;ób, udających się do pracy, które

letowe na stacjach podmiejskich nie
wzno

wieniu sprzedaży tych biletów, co 
naraża pasażerów na niepotrzebny 

5 ulg tych* dotychczas korzystały. I wydatek, muszą bowiem płacić
U lU.t TMinhn\irnir»7i;r*h niP 7(1 11 fi C(

zapozna publiczność warszawską z j strony w ciągu miesiąca, wynosi 20- 
fragmentami swojej powieści pt. (krotną cenę biletu normalnego na prze 
„Zmowa demiurgów”. Z krytyką jazd w jedną stronę. Opłata^ za bilet 
„Zmowy demiurgów” wystąpi na miesięczny przy wykorzystaniu go po 
tym wieczorze Stefan Rassalski. 30 razy w każdą stronę wynosi 1/3

opłat normalnych. Bilety takie można 
nabywać w relacjach do 100 km. na 
podstawie zaświadczeń, nabywanych w 
kasach kolejowych.

USUNĄĆ TRUTKI NA SZCZURY 
Wydział Sanitarny przypomina 

wszystkim Obywatelom, mieszkań
com m. st. Warszawy o obowiązku 
uprzątnięcia trutek na szczury, wy. 
łożonych w dn. 1, 2 i 3 lipca. Po
zostawianie trutek grozi zatruciem 
zwierzętom domowym i ptactwu. Je. 
dnocześnie Wydział Sanitarny (Ba
gatela 10) prosi o podanie miejsc, 
gdzie szczury jeszcze się utrzymały, 
aby w tych miejscach przeprowa
dzić akcję doraźną.

^eny biletów pracowniczych nie 
lostały podwyższone.

za nie ceny normalne.
B. C.

Liceum Techniki Dentystycznej
* w nowym lokalu

Dzięki staraniom Ministerstwa Zdro- stycznej“ obejmuje 5-letme- naucza- 
--- ; Ministerstwa Oświaty, „Liceum nie ogólne — licealne oraz teorie 1

Prace przy przekuwaniu to
rów' tramwajowych na ulicach: 
Grójeckiej, Towarowej i Al. 
Jerozolimskich od Towarowej 
do ul. Żelaznej posuwają się 
szybko naprzód. Należy się spo
dziewać, że prace zostaną ukoń
czone w połowie sierpnia i w 
tym również terminie będzie 
wznowiona przerwana na pe
wien okres czasu komunikacja 
tramwajowa.

Prawdopodobnie koło 15-go

bieżącego miesiąca nastąpi prze
kuwanie torów wzdłuż Al. Je
rozolimskich od Al. Gen. Sikor
skiego do ul. Żelaznej. Po za
kończeniu robót (przewiduje się 
na pierwsze dni września) wóz 
Nr „25” połączy Pragę z Ocho
tą, bowiem stacja krańcowa tej 
linii znajdować się będzie na Pb 
Narutowicza, a nie jak dotych
czas u zbiegu Ali Gen. Sikor 
skiego i ul. Marszałkowskiej.

Wycieczki krajoznawcze
w końcu bieżącego tygodnia i później

1) Wycieczka do Kielc i Chęcin. 
Wyjazd w sobotę, dnia 12 lipca wie
czorem, o godz. 20.50, nocleg w Kiel
cach. Powrót w niedzielę o godz.

12 km. wśród również ciekawego kra
jobrazu.

Zbiórka w niedzielę 13.VIII o godz 
8 ną Dworcu Kolejki Grójeckiej. Żyw

22.30 lub W' poniedziałek rano^6.0u. j ność należy zabrać ze sobą, wobec
trudności na miejscu. Przejazd opła
cany indywidualnie.

3) Wycieczka do Gazowni, w dniu

Informacje i zapisy w biurze P. T. K. 
ul. Wilcza 22 m. 8, w godz. 16—19.30.

2) Wycieczka do Czerska i Góry 
Kalwarii. Uczestnicy zwiedzą w Czer

Techniki Dentystycznej w którym i praktykę z 
kształci się 100 techników, otrzymało ■ stycznej 
nowy lokal przy ul. Hożej 88. « I Od k:

W „Liceum Techniki Dentystycznej “ j niki Dentystyczne] 
w "Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Wro
cławiu kształci się ogółem dwa tys. 
techników.

Program „Liceum Techniki Denty-

dziedziny techniki denty-

Od kandydatów do „Liceum Tech- 
wymagana jest 

mała matura. Absolwenci „Liceum 
Techniki Dentystycznej“ mają pierw
szeństwo przy przyjmowaniu na Wy
dział Stomatologiczny uniwersytetów.

Wyniki niedzielnych wyścigów
GONITWA, l-sza. Nagroda 25 OCO zł. Dy- 61. Wygrane w 2 min. 33 sek., b. łatwo o 

#t£iT 2.4ęb~mt7.T)' Turylta, 3 og. st. Stani- 3 dług• miał. pojed -  560 zł franc. -  
w /; DvU'k1 21 Sur.fix, 3 k 3t. ; 340 i 330 zł*, por-^uih. 1.4GU zt.

Kłejnoi 53 Wygnane w 2 min. 58 i pól sek., | GONITWA 6-ia. Nagroda 50.000 zł. Dy- 
b. łatwo o 2 di. Totś-I po,ed z20 -<•

GONITWA 2-ga. Nagrada 30.CC0 zł. D y- | SÓ&wKo 57, 3) As dur,'3 og. T. BęrtMa
* * ''59 4) NarMdu, 3 og. st._ Ferdynandów 59,

. stans 2 CCO mir. 1) Tras, 3 og. st Leśai- 
I c z ó w k a  59 (ż. Stasiak).-2) Cedra, 3 k! st.

stans 1.6C0 mir, 1) Dragomir, 3 og
ieiewko 58 (j. Dy./k), 2) Dąb n ,̂ a **••• jo ućńc 3 o" St. Rata 59, 6) frento 3 og 
Spółka Hodowlana 37, 3) Barsą.. .3  og_ st Ą Le,szn0 59. Wygr. w 2 min. 57 i pół sek.
Kiejont 55 4) B&sianza 3 kl. st. Wanda o5. 
Wygrane w 1m;n. 46 sek , łatwo o 2 i por 
dróg. Totai. pojęć. — 1.420 zł., franc. —
260 i 220 zł., porządk. — i.520 zl.

GONITWA 3-cia. Nagroda 20.CCO zł. ,,Van 
Dycka" (araby). Dysóa;rs 2.800 rr.fr 1) Lsz- 
mir 4 og. śt. Nowy Dwódi. 61 (z. Bogobo- 
wićz) i 1) F.rezza, 4 ki. st. Nowy Dwór 59 
(i. Grzanka), 3) Forta, 4 kl. st. Racot 59,
4) Cięciwa, 4 kl. st. Racot 59, 5) Farkas,
4 og st. Łososina Dolna 61. Wygrane w 
3 min. 25 sek. w wal. łeb w łeb. iota.!. 
pojed. ’ ■— 360 zł., franc. 320 i 1.260 zt., 
porzadk. — 3;440 zł.

GONITWA 4-ta. Nagroda 35.CC0 zł. Hep. 
Ploty i)  M.let; 5 og. st. As Coeur 69 (j.
Kry siak), 2) Kukle,-ka, 5 k l. st. Leszno 59
i oół. 3) Los Angelos, pełń. warach. s„ Ko- 
zref' ce 63 i pół, o) Opieka, 5 ki. st. Tu 
fó,v 4 i pół Wygr arie w 3 min. 53 sek., 
larwo o 3 dług. Totai. .pojed. -  .430 zl 
iranc. — 320 i 460 zł,, porząd-K. — 3.280 zl.

GONITWA 5-ta .. Nagroda 150.ÓCO zł. *,łu- 
bileuszowa1’. Dystans 2.400 mtr. 1) Guana- 
co st. Spółka Hodowlana 60 (ż. Pule), 2) 
Sygnet 3 og st. Gclijewko 54, 3) Ararat
5 og st. Tur 61 4) Cnyx, 3 og Brzo-

laiwo o 3 dł. Totai. pojed. — 280 zt.. franc. 
— 240 i 400 z! , porządk. — 1Ż20 zl

GONITWA 7-ma. Nagroda. 15.CCO zł. (ara
by). Dystans 1.300 mtr. 1) Grand, 3 og. st. 
Łososina Dolna 59 (ż. Szymańsk ), 2) Gadrr, 
3 og. st. Łososina Dolna 59, 3) Gadirsziem, 
3 og. st. Walewice 59, 4) Oh.cg 3 og 
Nowy Dwór 59, 5) Graur 3 og. st. Racot 59, 
6) BuszCenrora, 3 kl. st. Raco, 5/. Wygrana 
w 2 min. 3 sek., łatwo o 2 i pół dług. 
jota!. pojeĄ. — 360 «ł.j franc. — 920 i 300 
ri., poLZądk. — 2.360 zł.

GONITWA 8!-ma. Nagroda 5C.0C0 zt. Dy- 
srans 1.800 mtr. 1) Talizman III, 5 og. si. 
Róża Alpejska 60 (ż. Kusznreruk), 2) Spóź
niony, 4 og. si. Piast 54, 3) Tobruk II, 5 og. 
Si Óanasza 55. Wygrane w 1 min. 56 sek., 
.jSi-wo o 2 dług. I o tal. pojed. -— 320 zł., 
porzadik. — 1.580 zt.

GONITWA 9-ia. Nagroda 40.000 zł. Dy
stans 1.6CC0 mir. 1) Sumnierhay, 4 og. st. 
Stanisławów 59 (ż Pasternak), 2) Rar ssi
ma., 5 kl. st. Brzozów 55, 3) Oziris, 4 03 . 
st. Ferdynandów 57, 4) Sybille d'Or, 5 og. 
st. Róża Ajpcjska 55, 5) Raźny, 4 og. si. 
As Coeur 5,7. Wygra,ne w 1 min. 42 sek., 
pewnie o 2 dl. Totai. pojed. — 420 zł.,

zów 56 i 4) Bojar, 5 og. st. Ferdynandów I franc. — 240 i 240^1., porządk. — 980 zł

„Ty dla Pogotowia..."
Bardzo-lubię slogany i hasła. Mo

gę powiedzieć, że jestem ich entu
zjastą. Bo pełne są siły i mocy, 
że się człowiekowi aż lżej na 
duszy robi.

Naprzykład: „Silni, zwarci, goto. 
wi”, albo „Ani piędzi ziemi”, lub 
„Deutschland J;egt an allen fron- 
te.n” itd.

Co za siła słowa!
I co za przepych treści w tym 

lakoniźmie!
Dlatego lubię slogany. Są silne 

i mocne, choć czasem... śmieszne.
Zaczyna się właśnie tydzień Po

gotowia Ratunkowego. A więc 
zbiórki, a więc mowy, a więc (oczy
wiście) slogany. Taki jeden slogan 
już zaproponowano:

•„Pogotowie dia Ciebie — Ty dla 
Pogotowia”.

Pieniądze dam, gdy będą zbierać. 
Kupię nalepkę. I pójdę na zebra
nie. I przesiedzę całą mowę. Bo 
akcja społeczna, bo pięćdziesięcio
lecie, bo to, bo owo.

Ale, na litość boską, nie żądam 
za mą ofiarę żadnej rekompensaty. 
A szczególnie nagrody w postaci 
przewozu karetką Pogotowia Ratun
kowego.

Ja dla Pogotowia — dobrze, al,e 
nie życzę sobie odwrotnie. Bo ina
czej nie dam ani grosza.

I jeszcze jedno. Jeśli będzie kie
dyś tydzień Miejskich Zakładów Po 
grzebowych, to napewno nie dam 
składki, jeśli zobaczę transparent 
ze sloganem:

„Ty dla Miejskich Zakładów Po
grzebowych — Miejskie Zakłady 
Pogrzebowe dla Ciebie”.

Elka

sku ruiny zamku w dawnej stolicy! 13.VII* Zbiórka o godz. 10,45 przed 
Księstwa Mazowieckiego, słynnej w | wejściem ul. Dworska 25, prowadzi 
dziejach Polski średniowiecznej. In- ! P- ^°^-
teresujące zabytki architektoniczne na 1 4) W dniach 21—22—23 lipca b. r.
tle urozmaiconego krajobrazu skarpy j odbędzie się trzydniowa wycieczka dc 
pradoliny — zadowolenie wszystkich j Biskupina, Gniezna, Poznania i Kórni- 
ciekawych. Z Góry Kalwarii wyciecz- | ka. — Informacje w biurze P. T. K 
ka przejdzie brzegiem Skarpy około | ul. Wilcza 22 m. 8 w godz. 16 — 19,30.

ZE SCENY, E S T R A D Y  i E K R A H U
¥  e t s i e r z i

B-34916

PAŃSTWOWY TEATR POLSKI

Poniedziałek,_ 7-go i wiórek 8-go lipca 
,,Wilki i owce".

Środa, 9-go Mpca, godz. 18 „Oresteja1'.
Czwartek, 1C-go i p.ątek 11-go lipca o 

godz. 18 ,,Wilki i owce''.
Sobota, 12-go godz. 20 i niedziela, 13-go 

lipca, godz. 11.30 i 14.30 — Występy ba
letu.

MIEJSKIE TEATRY ORAMATYCZNE 

■ TEATR ROZMAITOŚCI (Marszałkowska S). 
„Zaczarowane kolo" I. Rydla.

TEATR MAŁY iMarszalk 81). W Szekspl. 
ra „Wiele hałasu o nic".

TEATR POWSZECHNY .(Zamoyskiego 20) 
„Trasa" K, Bąrnasia co dzień o godzinie 
18ej.

TEATR COMOEOIA (ui Szwedzka nr 4). 
W Ćpcu teatr nieczynny.

TASKcŁKA (Marszaik i Codziennie god* 
18-ta „Sprawa Moniki" Morozowicz-Szczep 
kowskiej

STUDIO (Karow a 31). Dziś o godz. 18 30 
„Świt, dzień i noc” Nicodemiego.

TEATR LUDOWY (Targowa 73) Wysławia 
codziennie o godzinie 19-ej ostatnią po- 
żegnalną rewię p. t „Tylko przez maj", 

t-RASKI TEATR RtiWII (Zygmuntowslca 8), 
codziennie do 13 lipca na zakończenie se
zonu rewia p. t „ Wczasy morskie". 

Początek przedstawień godz. 17. i 19-ta. 
WOLSKI TEATR REWII (Wolska 8). Za

mknięty z powodu remontu.

M i m ® *
K IN O  PALLADIUM (Złota. 7-9): „Bohater-

ki Pacyfiku". Pocz. seans, 13, 15.30, 18 i 
20.30. Film dozwolony dla młodzieży od 
14 lat.

KINO „ATLANTIC" (Chmielna 33) ,Goal” 
KINO „POLONIA" (Marszałkowska 56). 

.Sereńada w dolinie słońca". Początek 
seans.: 14 i 16 i 20.ta 

KINO „STYLOWY" (Marszałkowska 112). 
. Wesoły pensjonat". Początek seansów: 13, 
15. 19 i 21-szo.

KINO „SYKENA" (ul. Inżynierska nr 2).
„Biały kwiat".

KiNO TĘCZA (Żoliborz, Suzina 4): „Przy
gody Nasreddina".

WYDAWCA; NKW POLSKIEGO S 1 RUN NICIYV A LUDOWEGO
O d p o w i e d z i a l n y  za p is m o  K o m i t e t  R e d a k c y jn y .  —  R e d a k t o r  n a c z e l n y ;  Z y g m u n t  
A u g u s ty ń s k i .  R e d a k t o r  przyjmujo w  dn i powszednie. 00 g o d z .  15-tej  d o  16-1*1 
S e k r e t a r i a t  R e d a k c j i  c z y n n y  c o d z i e n n ie  o d  .1 - t * |  d o  16-te  1 R e * o p ' s ó w  o a a e s t e  
>vch R e d a k c j a  n ie  z w r a c a .
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