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Narodowiec

Wychodztwo przeczytało niewątpli
W każdym razie oblicze „Dziennika
wie z zadowoleniem przesłaną nam Ludowego” było jasne zarówno dla
przez naszego korespondenta paryskie władz francuskich jak i dla Wychodzgo zapowiedź nowego Ambasadora R. twa. Otóż kierownicy dawniejsi „Dz.
P. w Paryżu p. Jerzego Putramenta, Ludowego” stali się poprzez „Gazetę
że dla niego jako przedstawiciela pań Polską” głównymi inspiratorami akcji
Quotidien dimocrate j>our Id defense des inUrlts sociaux et culturels de iimmigration polonaise
stwa polskiego „kwestia przekonań specjalnej na Wychodztwie pod firmą
politycznych obywatela polskiego nie P. P. R. z tą samą butą kacyków, na
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przekonania- te nie godzą w wolność, prasa blokowa w Kraju.
demokrację i niepodległość”.
I tak się wytworzył dzisiejszy stan
Nieomal codziennie (Patrz artykuły rzeczy, w którym olbrzymia większość
OŚWIADCZENIE
dyskusyjne w głosach czytelników Wychodztwa pozbyła się wszelkich złu
ambasadora
Putramenta
„Narodowca”) skarżą się robotnicy dzeń, a z którego usiłowała sanacja
dla agencji francuskiej
polscy na Wychodztwie, że przedsta czerpać korzyści dla swojej akcji. Je
Paryż. — Po złożeniu listów uwie
wicielstwa władz polskich we Francji żeli sanacji to się nie udało, zawdzię
rzytelniających Prezydentowi Repu
uważają tych, którzy zapisali się do cza się to zarówno głęboko zakorzenio
bliki Francuskiej, nowy ambasador
P.P.R. za obywateli pierwszej klasy. nym przekonaniom demokratycznym
Polski, Putrament oświadczył agencji
Darzą ich nietylko sympatią, ale dają Wychodztwa jak i jego zawsze antysairn przywileje poprzez Rady Narodowe nacyjnemu nastawieniu pod przewo
France - Presse:
,.Mam nadzieję, iż będziemy mieć
kierowane przez P. P. R., a wprowa dem „Narodowca”.
częste
okazje zacieśnienia tradycyj
dzone z góry na Wychodztw’0. Uprzy
Jednakże naprawić dziś ten stan
Paryż. — Rada Ministrów wysłucha
Projekty podatkowe min. fin. R. Schumana nych więzów przy jaźni, istniejących
wilejowane są dalej tak zwane nowe rzeczy, będzie trudno ambasadorowi ła w ub. wtorek sprawozdania min. fi
organizacje stworzone pod patronatem Jerzemu Putramentowi.
przewidują 70 miliardów nowych dochodów między Francją i Polską. Wszystkie
nansów Schumana o położeniu finan
me wysiłki poświęcę wzmocnieniu
Rad Narodowych i obficie subwencjo
Wychodztwo, które w swojej masie sowymi Francji oraz rozpatrywała pro
wspólnej przyjaźni, łączącej nas od
nowane. Robotnicy polscy, mający jest pochodzenia chłopskiego, widzia jekty, zmierzające do zapewnienia ró
wieków”.
przekonania szczerze demokratyczne, ło przede wszystkim w akcji przeciw wnowagi budżetowej naruszonej pod
i ich organizacje stare, stojące na P. S. L. i Mikołajczykowi odpowiednik wyżką ostatnią wydatków. Projekty
gruncie katolickim'nie mogą się, rzecz tego, na co patrzało na Wychodz miano zatwierdzić w środę, a w czwar
Samolot B.A.F. spadl
Poza tym rząd zamierza znieść nie przyspieszenia wpływów wierzytelnoś
jasna, poddać narzuconej z góry, po twie, choć w gorszym jeszcze wydaniu. tek mają wpłynąć do parlamentu.
do
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tego traktowani są na każdym kroku patrzącego przecież z bliska na zupeł
Rzecznik rządu, po posiedzeniu Rady
z widoczną nieprzychylnością. Zwyczaj nie inne zwyczaje i obyczaje w demo Ministrów oświadczył, że rząd, wierny nia kategoryj zarobkowych wśród - u- ma zostać obniżona z 12 do 11 proc, a ści Worthing. Na pokładzie „Moskito”
rzędników pocztowych. Przewidziane opłaty za wypadki przy pracy do 1/5. było dwóch pilotów, którzy utonęli.
ten zakorzenił się już tak głęboko, że kratycznej Francji.
swemu postanowieniu obrony poziomu mają być także podwyżki opłat kole Zarobkujący również korzystać mają Nie wiadomo, co było przyczyną wy
trzebaby chyba kompletnej reorgani
Aby ten stan rzeczy zmienić w myśl cen, odrzuca wszelką myśl o dewalu
padku.
zacji przedstawicielstw polskich we wspomnianego powyżej oświadczenia acji. Zmierza natomiast zapewmić ró jowych oraz różne zarządzenia, w celu z tych obniżek.
Francji, aby go usunąć i zmienić po nowego ambasadora R. P.} trzebaby wnowagę budżetu drogą podatków oczucie krzywdy, jakie ma dziś olbrzy dokonać olbrzymiej roboty, do której, raz dalszego obniżenia wydatków pu
mia większość Wychodztwa.
trzebaby planu i czasu, nie stojącego blicznych, zwłaszcza wydatków woj
A nawet gdyby taką reorganizację do dyspozycji ambasadorowi zajętemu skowych. W dziedzinie gospodarczej,
podjęto, to zrobionoby tylko pewną sprawami polityki zagranicznej, a w rząd zamierza przywrócić wolność han
PARYŻ. — Po przybyciu Bevina do Pary
część potrzebnej reformy. Źródło zła dodatku urządzającemu się jak każdy dlu dla pewmej ilości artykułów.
ża w dniu 17 czerwca br. odbyła się wieczo
tkwi bowiem znacznie głębiej. Tłuma dyplomata, na przejściowy tylko po
rem, po obiedzle w Ambasadzie brytyj
czyliśmy to wielokrotnie, obszernie i byt. Mimo to z uznaniem odnosimy się Projekty podatkowe rządu.
skiej, konferencja Ministrów Bevina, Bi
dault, Premiera Ramadier i ambasado dzilo. Pisma nie tają, że przed Bcvinem i dowe z zadowoleniem przyjęły projekty
szczerze w „Narodowcu”.
zawsze do dobrych chęci, które nawet
Projektowane przez rząd zarządze ra Wielkiej Brytanii Duff Coppera. Kon Bidault staje pytanie, czy zwołanie konfe francuskie, zalecające utworzenie czterech
Przed półtora rokiem przysłano do w przedstawionych powyżej trudnych
ferencja trwała niemal całą noc i radzi
komisyj gospodarczych.
Francji jako przedstawicieli now’ego warunkach mogą niejedno zrobić, je nia, dzięki którymi min. Finansów spo ła nad gospodarczą stroną planu Marshalla. rencji krajów europejskich odbędzie się z europejskich
Proponowane przez Francję komisje, ma
udziałem Rosji, czy też bez niej. Z chwilą
dziewa
się
uzyskać
70
miliardów
fr.,
oreżimu osobistości, które nietylko nie żeli będą poparte dostatecznie silną i
W środę w południe Bevin i Bidault rozpatrzą gdy Rosja odsunęłaby się od inicjatywy ame- jące rozpatrzyć zagadnienia węgla, trans
Lejmują podwyżkę cen sprzedaży ty polityczną stronę planu Marshalla pomocy rjkańsklej,
znały Francji i Wychodztwa, ale nawet planową energią.
sytuacja międzynarodowa znacz portów, stali i rolnictwa, nieomal całkowicie
toniu i papierosów, opłaty od samocho. dla Europy.
nie by się pogorszyła. Musialoby dojść do odpowiadają zamiarom rzeczoznawców ame
języka francuskiego. Wskutek tego oJf. Kxcxatkoucskx
dów, wedle siły wozów. Danina soli Rzecznik ambasady brytyjskiej stwierdził zwołania Konferencji jedynie zachodnich rykańskich.
parły się natychmiast o ofiarujące im
darności
narodowej miałaby ulec 25- zgodność poglądów Francji i Wielkiej Bry państw i wówczas zjednoczenie Europy za
¥
swoje usługi osobistości, które przed
tanii na inicjatywę amerykańską w sprawie chodniej odbyłoby się bez udziału Rosji, co Bank Międzynarodowy gotów
piocentowej
podwyżce.
wojną grupowały się około paryskiego Australia chee poznać warunki
pomocy na odbudowę Europy.
by mogło mieć niepożądane następstwa na do udziału w planie Marshalla
Równocześnie z konferencją ministrów najbliższą przyszłość.
„Dziennika Ludowego”, zawieszone
pokojowe dla Japonii
Waszyngton. — John Mc-Cloy, prezydent
brytyjskich i francuskich toczyły się oddziel
Zatargi zarobkowe
¥
go zresztą wówczas przez rząd Frontu Cambera. — Dr. Herbert Evatt, austra
Paryż. — Odbywają się tutaj rozmowy w nie rozmowy ekspertów dla spraw żywno Projekty francuskie w sprawie Banku Międzynarodowego, oświadczył, że
Ludowego, a zakazanego później zu lijski minister Spraw Zagranicznych udaje celu
Bank jest gotów dać swe poparcie każdemu
załatwienia żądań urzędników banko ściowych, transportu stali i węgla.
się w najbliższych tygodniach do Japonii.
pełnie. Ludzie ci podjęli w r. 1945 pod Premier
Minister Bevin oświadczył, iż „miliony pomocy dla Europy, przychyl planowi, jaki zostanie opracowany przez
australijski Chifley oświadczył, iż wych przed czwartkiem i uniknięcia tym sa
nazwą „Gazety Polskiej” wydawnictwo wizyta przedstawiciela Australii w Japonii, mym strajku, za którym wypowiedziały się istot ludzkich, które ucierpiały na skutek nie przyjęte w* Waszyngtonie państwa europejskie w ramach planu MarsWaszyngton. — Amerykańskie koła rzą- halla pomocy gospodarczej dla Europy.
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Paryż. — Robotnicy, zatrudnieni w fabry
klamują jako dalszy ciąg „Dziennika
Mac-Arthurem pierwszy zarys wa kach lodu strajkują. Usiłowania dopro py życiowej. Miliony ludzi w krajach Euro
Ludowego”. Nie uważaliśmy tego ani nerałem
runków w przyszłym traktacie pokojowym wadzenia do porozumienia, nie dały dotych py mają słuszne prawo domagać się, by
Europa zjednoczyła się i skorzystała z oza pożądane ani za potrzebne z punk z Japonią.
czas wyniku.
ferty amerykańskiej”.
tu widzenia dobrze zrozumianych in
Wśród polityków francuskich i brytyjskich
teresów polskiej polityki zagranicznej,
powstają pytania, czy Rosja podejmie
Groźba
noirej
klęski
nad
Polską
na* -^t nie z punktu widzenia obecnewspółpracę z innymi mocarstwami na temąt

Rada Ministrów radzi nad pokrycie

Kie będzie dewaluacji franka

Bewin i Bidault radzili cata noc
nad planem Marshalla

„Dziennik Ludowy” był bowiem pi
smem wyraźnie trockistowskim, które
angażowało się nawet w manifestacje
przeciw głośnym moskiewskim proce
som trockistów. Na Wychodztwie zaś
oparł się na tak zwanych „Towarzy
stwach Przyjaciół „Dziennika Ludo
wego”, w których znaczny procent
tworzyli ludzie niepolskiego pochodze
nia, mający polskie paszporty, ale ne
gatywnie ustosunkowani do państwa
polskiego. „Dziennik Ludowy” szedł
poza tym ręka w rękę z sanacyjnym
dziennikiem w Lille, który później
przez czas wojny za zgodą Niemców
wychodził w Lyonie. W piśmie tym
przed wojną ukazywały się bez prote
stu „Dz. Ludowego” takie artykuły jak
np. pochwała Leopolda belgijsk. za zer
wanie umowy obronnej z Francją, gło
sząc ufność do przyrzeczeń Hitlera,
którą się zresztą popisywali podobnie
Cat-Mackiewicz, amb. Lukasiewicz i
inne osobistości, przyjmujące skwapli
wie — przypuśmy bezkrytycznie — su
gestie propagandy niemieckiej.

Zatwierdzenie wyroku
na marsz. Milcha

Berlin. — Amerykański gubernator woj
skowy, Leating odrzucił apelację marsz. Mil
cha o unieważnienie lub złagodzenie wyroku
amerykańskiego sądu wojskowego w Norym
berdze, który skazał Milcha na dożywotne
więzienie.

wrzeczywistnienia inicjatywy Stanów Zjedno
czonych, czy zostanie na uboczu. Rosja nie
odpowiedziała jeszcze ani na notę francuską,
ani na brytyjską. W tej sprawie ambasador
brytyjski w Moskwie, Peterson usiłuje uzy
Warszawa. — Sytuacja żywmośćio- dent angielskiego pisma, przedstawia skać spotkanie z Mołotowem.

Susza zagraża zbiorom!

wa. jak donosi korespondent „Daily
Mail” z Warszawy, staje się coraz bar
dziej krytyczną w Polsce ze względu
na wyczerpywanie się wszelkich zapa
sów w czasie długiej i ostrej zimy.
Wiosenne powodzie jeszcze bardziej
tę sytuację pogorszyły. Brak zaś od
powiedniej ilości maszyn rolniczych
stawia wytwórczość rolniczą w bardzo
trudne położenie. Z chwilą więc, gdy
ustaną dostawy U.N.R.R.A., położe
nie gospodarcze dozna w Polsce jesz
cze większego zahamowania.
Nowe zbiory ze względu na trwającą
suszę w Polsce, nie zapowiadają się
dobrze. U.N.R.R.A. przerywa swe pra
ce z dniem 30 czerwca br.
W Polsce handel artykułami żywno
ściowymi nie napotyka w zasadzie na
żadne trudności i jest wolny od wszel
kiej kontroli, jakkolwiek znaczny pro
cent urzędników państwowych otrzy
muje specjalną rację, którą mogą na
bywać po cenach znacznie niższych,
jak są zwykle sprzedawane na t. zw.
„wolnym rynku”. Nie zawsze jednak
racje te można nabyć w chwili obec
nej.
Najgorzej, jak zapewnia korespon-

Strajk marynarzy hamuje dostawy dla Europy
Nowy Jork. — Strajk marynarzy
amerykańskich zatacza coraz szersze
kręgi i liczba statków unieruchomionych wzrasta i sięga 2000. Załogi statkćw-cystem dołączyły się ostatnio do
liczby strajkujących. Nowe próby po
średnictwa nie dały żadnych wyników.
Pomimo strajku, 5 wielkich statków
opuściło w dniu 17 czerwca br. port
Nowego Jorku. Prawdopodobnie strajk
został ogłoszony w chwili, gdy statki
te znalazły się już na morzu.
Pierwsze następstwa strajku mary
narki handlowej są już widoczne w
kolejnictwie, gdzie powstają poważne
trudności z uwagi na to, iż wielkie ilo
ści towarów nie mogą być przeładowa
ne, a magazyny kolejowe są niewystar
czające. Wszelkie więc dostawy będą
musiały być przerwane na jakiś czas.
Jak podają czynniki amerykańskie,
dostawy towarów do Europy, a do
Włoch, Niemiec i Francji w szczegól
ności, będą zawieszone. Polska spodzie
wa się również pomocy żywnościowej z
Ameryki, na którą już władze ameryk.
wyraziły’zgodę. Pomoc ta pochodzić
będzie z ostatnio uchwalonego fundu
szu 350 milionów dolarów.
- TOKIO. — Ponad 300 tysięcy jeńców ja
pońskich ma się znajdować na Ukrainie,
drucie 800 tysięcy rozmieszczonych ma być
na wschód od miasta Chity, a 200 tysięcy na
Dalekim Wschodzie. 7 tysięcy oficerów ja
pońskich ma znajdować się w obozach w okolicy Kazania.

Prezydent Auriol gorąco poparł projekt
Stanów Zjednoczonych pomocy dlaEurony

Paryż. — Prezydent Vincent Auriol,swojej gospodarki. Prezydent stunauzu, że
na obiedzie, wydanym na jego cześć przez zagadnienie gospodarcze 1 polityczne poko
Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej, w odpo ju tworzą jedną całość, ale w chwili obec
wiedzi na przemówienia, przypomniał cięż nej trzeba zacząć od spraw gospodarczych.
kie czasy, jakie przeżyła Francja w okre Prezydent oświadczył, że zgodny jest z rzą
e
*
sie dwóch wojen oraz spustoszenia, jakie dem, witającym inicjatywę, odważną i mą
się sytuacja z Chlebem. Obecnie jest
drą, powziętą przez sekretarza stanu
znacznie mniejsze spożycie chleba, niż WASZYNGTON. —*Szybkie działanie Be wojny te wywołały w jej gospodarce.
Marshalla
w Imieniu swego rządu. „Światły
vina
ocenia
prasa
amerykańska
bardzo
przy

„Cierpiąc
tak
samo
jak
inne
narody
na
przed wojną, głównie z powodu braku chylnie i stwierdza, iż amerykańskiemu De brak surowców i produktów, Francja sama gest rozjaśnił
drogę, na której się znajdu
maszyn, narzędzi rolniczych, koni, partamentowi Stanu o taką inicjatywę cho- opracowała sobie śmiały plan podniesienia jemy. Trzeba wejść na nią śmiało i bezzwło
cznie. Francja, która od dwudziestu lat nie
traktorów i siewników.
przestawała głosić haseł braterskiej współ
Specjaliści powiadają, iż obecna ra
pracy narodów na polu gospodarczym i na
cja żywnościowa przed nowymi zbio
polu politycznym, jest na to zdecydowana.
Nie pozwoli, by płomień ten został zgaszorami spadła w Polsce na ok. 1500 kany. Trzeba witać go z entuzjazmem, gdyż
loryj odżywczych na głowę. Los zaś i
jest zwiastunem nadziei, Trzeba uwolnić nażywności w Polsce zależy w dużymi
rody z nędzy i strachu, gdyż walcząc z nędzą, usunie się obawy. Działając wspólnie
stopniu od pogody. Jeśli nie będzie
LAKE-SUCCESS.
—
Trudności,
jakie
pa;
cielem
Wielkiej
Brytanii
i
Rosji.
Sam
przedeszczów do końca czerwca br., sytu nowały odnośnie wyznaczenia gubernatora wodnlczący Rady Bezpieczeństwa Parodi na rzecz dobrobytu, spowoduje się zanik nie
acja żywnościowa w Polsce będzie Triestu, doprowadziły ostatnio na zebraniu znalazł się w kłopocie, gdy chciał w dniu 16 ufności”.
bardzo poważna, kończy korespondent Rady Bezpieczeństwa O.Z.N. do wymiany po czerwca br. wprowadzić na porządek dzien
glądów na te tematy pomiędzy przedstawi- ny obrad sprawę Triestu. Ostatnio przedsta Tajemnica szpitala w Macon
„Daily Mail”.
wiciel Rosji zaproponował dla rozwiązania
pełna nierozwiązalnych
kryzysu w Trieście mianowanie gubernato
zagadek
rem
Wolnego
Miasta,
francuskiego
ambasa

Truman otrzymał pół miliona protestów
dora w Pradze Dejeana. Delegacja francuska
MACON. — Sensacyjna afera tajemni
w Radzie Bezpieczeństwa odniosła się przy czych wypadków śmierci w tut. szpitalu jest
przeciw ustawie antystrajkowej
chylnie do tego wniosku. Przedstawiciele Sta ciągle jeszcze pełna tajemniczości. Śledztwo
Waszyngton. — W
nów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii o- nie zdołało dotychczas niczego wyświetlić,
całych Stanach Zjed
śwadczyll, iż kandydatura Dejeana zasługuje mimo że ewentualne podejrzenia ograniczają
na bliższe rozpatrzenie. W piątek Rada Bez się obecnie zaledwie do grupy kilku osób.
noczonych mnożą się
pieczeństwa podejmie dalsze rozmowy na te
Kierownictwo szpitala zaprzecza, jakoby
protesty przeciw umat Triestu i przyszłego gubernatora.
liczba wypadków’ zatrucia wynosiła przestawie Taft - Hardtszło 40.
hey, która ogranicza
naczelny szpitala dr. Denis przydziałalność i upoważ
Powódź w Meksyku jąłChirurg
prasę, której oświadczył, że sprawa jest
nienia związków za
3.000 bez dachu nad głową, dlatego skomplikowana, ponieważ niezwykle
trudno dowieść śmierć przez zatrucie. Jeste
wodowych. Prezydent
15 zabitych
śmy dalecy od posiadania klucza całej tej
Truman jeszcze usta
Meksyk. — W Stanie Auas Calien- sprawy i to powinno skłonić do wielkiej owy nie podpisał, a otes nastąpiło pod wpływem huraga strożności w sądach.
trzymał już około pół
nu, zerwanie 5 zapór wodnych. Nad Dr. Denis zaznaczył, że jeśli się nawet do
puści możliwość akcji kryminalnej w po
miliona listów z pro
miar wód zalał wiele wiosek. W szczególnych
zgonach, zdaniem jego trudno
testami. Ponadto w
miejscowości np. Ciudal del Criente będzie wyświetlić całą sprawę. — „Od dwóch
różnych miastach od
pod wodą znalazło się 160 domów. Jak lat nauka i policja głowią się nad niezwykły
bywają się manifes
pedaje oficjalny komunikat, 15 osób mi wypadkami w Macon. Jestem przekonany,
tacje przeciw usta Manifestacje przeciwko projektowi ustawy, ograniczającej prawo do poniosło śmierć. Około 100 jest ran że niczego się nie odkryje”.

Rosja proponuje ambasadora Francji w Pradze
na stanowisko gubernatora Triestu

WIEDEŃ. — Rząd austriacki zwrócił się
do strajkujących marynarzy amerykańskich
z gorącym apelem, by dopuścili wysłanie 9
wie.
statków’ z żywnością dla Austrii.

strajku: pracownicy amerykańscy niosą łańcuch, na znak, że nie chcą
by nałożono im kajdany nowych przepisów.

Walka z większością chłopską w krajach Europy wschodniej

Premier bułgarski broni swojej polityki
Sofia. — W dniu 17 czerwca br. Pre
mier bułgarski Dymitroff przemawiał
na konferencji prasowej, w czasie któ
rej omawiał zarzuty, jakie stawia się
mu zagranicą w sprawie aresztowania
Fetkoffa, przywódcy opozycji dolników. Dymitroff odrzucił stanowisko W.

Brytanii, która w swej nocie wypowia-l obalić obecny rząd bułgarski,
dała pogląd, iż aresztowanie przedsta-’ Pojęcie
Poiecie wolności demokratycznej
demok
wicieli opozycji i zamykanie prasy jest nie może być stosowane wobec tych,
aktem niezgodnym z układem w Jał- mówił on, którzy drogą knowań dążyli
cie. Premier Bułgarii oświadczył, iź nie do zamachu stanu i popierali organi
mógł tolerować elementów, które spis zacje faszystowskie. Petkoff zdaniem
kowały z faszystami i z zagranicą, by Premiera, zasłużył na swój los. Wy
stąpił on z rządu w 1945 r. na tle zatar
gu z komunistami i odtąd, zdaniem
Dymitroffa, spiskował przeciwko rzą
dowi bułgarskiemu.

Aliancka Rada Kontr, a przemiany na Węgrzech
Budapeszt. — W dnia 18. czerwca
br. zbiera się w stolicy Węgier aliancka Ra
da Kontrolna. Przedstawiciele W. Brytanii i
Stanów Zjednoczonych starać się będą o to,
by Rada rozpatrzyła również sprawę ostat
nich wydarzeń na W’ęgrzech.
W dniu 17. czerwca sekretarz generalny
Partii Komunistycznej 1 wice-premier Ua
koczy zaprzeczył wogóle, jakoby na V-ę
grzech dokonał się przewrót na skutek iit
tryg komunistów węgierskich. Rakoczy J
dał, iż nowy, obecny rząd zost tl zreorga*-'
zowany przy współudziale wszyttKich par
ty I pouiycwych na Węgrzech,

W dniu tym polityczny Koua.trt partii
Walka mniejszości komunistycznej
Drobnych Posiadaczy przeprowid."ił pud
wpływem lewego skrzydła partii nową z chłopami, tworzącymi większość na
czystkę wśród swych członków. W następ rodu, toczy się jednak nietylko w Buł
stwie tej akcji usuniętych zostało dalszych garii, ale także w Polsce, w Rumunii,
5 członków, w tym jeden poseł do parlana Węgrzech i w Jugosławii. Wszędzie
mentu.
chłopom
zarzuca się spiski, w które
W Waszyngtonie były premier Nagy oiwladczyl w czasie przemówienia publlczne- trudno uwierzyć. Natomiast wiadomo,
*o, iż
został na
skutek bezpośre- że wszędzie, gdzie mniejszość rządzi,
IZi usunięty
USIUliyiJ
lia
Inicj interwencji Rosji. Były premier Nagy tam
___ stosuje
___ ____się
________
_ i posądza oprzemoc
ile wspominał natomiast o byłym węgier- pogycie O wszelkie przestępstwa. Tak
skim ministrze spraw zagr. ani o innych • } ... J
walcząca z ehło
członkach gabinetu, którzy nstąpJi wraz zI tODlia rowmiez ^,anc.Cja, walcząca
RIO
nim.
i pami w Polsce.

nych. Ogółem około 3.000 mieszkań
ców straciło dach nad głową. Kata
strofalne zerwanie tam rzecznych, wy Wiadomości krótkie
wołało prawdziwą powódź, która szyb PARYŻ. — Max Knipping, denuncjator
ko wprawdzie przeszła, ale gwałtow Jerzego Mandela, został rozstrzelany.
nością wyrządziła wielkie szkody.
PARYŻ. —- Generał Garley ostatnio mia

nowany naczelnym dowódcą francuskich sił
zbrojnych na Madagaskarze, wyjechał do Tananalze w towarzystwie M. Defferre.
SARREBRUCK. — Marka niemiecka prze
NOVVE-DELHL — Około 2.000 uzbrojo
nych mieszkańców indyjskich napadło na stała obowiązywać w Zagłębiu Saary.
wioskę w prowincji Gurgaen, 56 km. od No
BRUKSELA.
27-letnia Lidia Rosscau,
wego-Delhi. W czasie starć padło GO osób po zażyciu prawdopodobnie zbyt wielkiej do
a conajmniej 200 odniosło rany.
zy środków usypiających, zapadła w głęboki
Minister Obrony Narodowej Sardar Patel, sen, trwający od czwartku ubiegłego tygo
który zwiedził okręg zbuntowany w dniu 14 dnia.
czerwca br., stwierdził, iż w wielu miejsco
LONDYN. — W londyńskiej Ambasadzie
wościach ulice były zasłane trupami. Do za
R.P. odbyło się przyjęcie dla członków Ban
burzeń doszło na tle politycznym.
ku Międzynarodowego, którzy w krotce udają się do Polski dla przestudiowania spra
Marynarze brytyjscy
wy udzielenia Polsce pożyczki i wielkości
w Antwerpii walczą z pożarem tejże.
Antwerpia. — Statek brytyjski „ Stork”,
ŁÓDŹ. — Do Łodzi przybyła delegacja
który przybył do portu, znalazł się w bezpo
średnim sąsiedztwie pożaru, jaki wybuchł w UNESCO celem przeprowadzenia ankiety na
temat potrzeb filmu polskiego .
składach portowych bawełny.
Marynarze brytyjscy wzięli pierwsi czynMEDIOLAN. — Gwałtowny pożar znisz
ny udział w walce z pożarem przy pomocy czył 6.000 kwintali bawełny w składach Me
własnego okrętowego sprzętu przeciwpoża- diolanu. Straty obliczane są na 100 milio
rowego. Zanim przybyła ąjtraż pożarna bel nów lirów.
gijska, marynarze brytyjscy opanowali już
OSLO. — Otwarto wielką wystawę ma
w znacznym stopniu ogień.
larstwa
i tkanin gobelinowych
Ofiarą pożaru padł jednak znaczny ładu w stolicyfrancuskiego
Norwegii w obecności ambasado
nek bawełny i juty.
ra Francji, p. Blondela.
GENEWA. —- Międzynarodowa Organiza
MOSKWA. — Ambasador R.P. w Moskwie
cja Pracy postanowiła wysłać do Grecji przejmuje od rządu sowieckiego cenne ma
misję, dla zbadania ustawodawcza spo nuskrypty, zrabowane przez Nlttnców z biłecznego i warunków pracy w Grecji.
i bliotek polskich.

Nowe rozruchy w Indiach,
GO zabitych, 200 rannych

Wojna domowa w Chinach rozszerza sip

Glosy Czytelników

„Wybory w Polsce a wybory we Francji”

Mało sensacje
s wielkiego świata

Nanldn. — Według Agencji chiń Mugdenu zostały stracone. Natomiast kwie nie dadzą odpowiedzi zadawala
g Do majątku prowadzą różne drogi,
Kaiping na lini Mukden • Port Arthur jącej na pytania postawione przez często coprawda i do... więzienia. Charles
Delattrc od 6 miesięcy okradał pokoje ho
zostało odbite. Depesze z Tien-Tsin po Chiny.
telowe w Paryżu. Sam przyznaje się do
dają, iż w czasie walk wojsk rządo
„zarobtenia” w tym czasie 6 miln. fr. OTybetańscy
wych przeciw komunistom w Chinach
becnle siedzi oczywiście.
mnisi zbuntowali się
Północnych zostało zniszczonych trzy
g Siedzi także Henry Petit z Nicei,
Nanldn. — Jak doniosły chińskie który podając się za inżyniera kolej gro
wielkie mosty kolejowe pomiędzy Peimadził kartki tytoniowe dla nieistnieją
Ping i Tien-Tsin. Wskutek tego za źródła z Chunkingu z dnia 13 czerwca cych
„brygad robotniczych”. Znaleziono
br.
w
południowo-zachodnich
częściach
wieszony został ruch kolejowy na prze
przy nim 78 karty. Naiwno-cynicznie oTybetu doszło do starć pomiędzy tam świadczył; „Aresztowaliście mnie zbyt
strzeni 135 km.
W Nankinie odbyło się posiedzenie tejszymi mnichami i ludnością cywil wcześnie; byłbym się stał milionerem”.
g Siedzi także b. oficer Uidendentury
rządu, na którym wysłuchano rapor ną.
Gordon Knapman, który za 50 miln. fr. uWedług
komunikatu
chińskiego
do
tów chińskiego ministra Obrony Naro
siłował sprzedać 500 ton efektów wojsko
dowej i ministra Spraw Zagranicznych zamieszek doszło,gdy władze wojskowe wych. Możnaby w nie ubrać całą armię.
cnińskie
aresztowały
1
straciły
przy

Milionerem nie będzie...
centralnego rządu chińskiego w związ
g Chleb, który przed wojna był biały,
ku z walkami, jakie rozgorzały na po wódcę mnichów wyznania buddyjskie
graniczu Mongolii w prowincji Sin- go. Mnisi trzech wielkich klasztorów, w czasie okupacji czarny, obecnie u nie
którzy praktycznie rządzą Tybetem, których piekarzy paryskich stal się sza
kiang.
franowy, gdyż otrzymali wyłącznie mąkę
Przedstawiciele rządu centralnego wywołali zbrojny bunt skierowany kukurydzianą.
przeciwko
władzom
wojskowym
chiń

oświadezjii wręcz, iż rząd nie jest W
g Churchill w 24 godziny po operacji
zażądał... cygara! Lekarze zezwolili mu je
stanie przeciwstawić się chwilowo o- skim.
W mieście Lhasa, stolicy Tybetu dnak na to dopiero po tygodniu. Sądzi
peracjom komunistów mongolskich,
tii za pijaństwo, życie rozwiązłe i Chiński minister Spraw Zagranicznych bj ły najsilniejsze starcia. Po obu stro widocznie, że po 70-ce wszystko można
ryzykować.
sprzeniewierzenie pieniędzy pnblicz- oświadczył, iż trudno jest rządowi nach byli zabici i ranni.
g „Holandia przegrała mecz, a Pan
nych”.
Tak samo wojska komunistyczne
zdać sobie sprawę z wagi tych wypad
swój portfel. Ale Holendrzy są ucz
Wydaje się również, iż znaczna licz ków nadgranicznych oraz sprawdzić w pią naprzód i atakują z powodzeniem zgubił
ciwi i sportowcy”. — Taki list otrzymał
ba pełnomocników komunistycznych jakim stopniu oddziały mongolskie wojska Czankajszeka.
pewien Faryżanin z Holandii wraz z port
felem, który zgubił na meczu z Holandią
nadużyła swych stanowisk i funkcyj, znajdują oparcie ze strony rosyjskiej.
w Paryżu.
Komuniści w Mandżurii
na rzecz handlu i zysków nielegalnych,
Rząd centralny chiński zamierza og W strefie sowieckiej dekret o ubez
posuwają *ię naprzód
350 komunistów zostało usuniętych graniczyć
się do akcji dyplomatycznej NANKIN. — Chińskie wojska komuni pieczeniach uznaje po raz pierwszy w
na podstawie tych wykroczeń w mie
przedstawić sprawy wkroczenia styczne czj-nlą dalsze postępy w Mandżurii Niemczech „towarzyszkę żyda” czyli kon
siącach od stycznia do kwietnia b. r. oraz
I zajęły ostatnio drugi wielki ośrodek węglo kubinę jako zrównaną prawnie % legalną
Partia Komunistyczna oświadcza, iż oddziałów mongolskich do Chin Radzie; wy Pcn-Tsln, położony 24 km. na południe żoną.
Bezpieczeństwa
O.Z.N.,
jeżeli
rząd
soi
od Mukdenu. Połączenie kolejowe między Pe
g Samochód, którym b. premierowi wę
stan jej efektywów wynosi obecnie
gierskiemu Nagy’emu odesłano jego syna
850 tysięcy członków, czyli o 250 tys. wreckj i ambasador Mongolii w Mos-1 kinem a Tientsinem zostało przerwane.
do Szwajcarii, byl dawnym podarunkiem
więcej, aniżeli w styczniu br. w czasie
Stalina. Gdyby teraz Nagy wrócił na Wę
wyborów do Sejmu polskiego,
gry, dostałby się raczej pod sąd...
g W stanie Illinois, w USA, 16-łetni
Znaczy to, że P.P.R. która była ochłopiec skazany został na 14 lat cięż
bozem bardzo szczupłym w Polsce, ukiego więzienia. Postrzelił człowieka,
waża się dziś za silniejszą od P. P. S.
Nowe państwo: Pakistan
gdyż „chciał widzieć jak człowiek umie
”. Od takiej „ciekawości” mogą nas uKalkuta. — Oficjalny organ Ligi dawno gospodarczymi możliwościami ra
chronić tytko kraty więzienne.
Mahometańskjej,
„Dawn
”
,
pisze:
Pakistanu. Przedstawił przy tym moż
Lklad kulturalny
g Postęp nie próżnuje. Noivy typ nad„Wszystkie siły i zdolności narodu liwości wchodniej części o wiele korzy fortecy amerykańskiej „B 30” może tran
angielsko - czeski
LONDYN. — W dniu 16 czerwca br. zo mahometańskiego muszą się teraz sku stniej niż części zachodniej, tj. Pund- sportować 35 ton bomb na odległość 6.500
stał podpisany w Londynie układ kulturalny pić dla wykonania zadań, związanych żabu (Punjab), Sind’u a może i Pół km., a 10 ton aż do 16 tys. km.
pomiędzy Wielką Brytanią j Gzechosłowacją. z ustaleniem granic, podziałem armii nocno-zachodniej prowincji granicznej
Układ przewiduje wzajemne rozszerzenie
Hania wysyła oddziały
katedr, wymianę profesorów i studentów, i innych aktywów rządu centralnego i i Beludżystanu. Ocenia się, iż zachod
wycieczki krajoznawcze oraz kursy naukowe zarządu prowincyj, z wypracowaniem ni Pakistan posiadać będzie 450.000
do Niemiec
i informacyjne organizowane na zasadzie konstytucji Pakistanu i opracowaniem km. kwadrat, powierzchni i 25 miHAMBURG. — Pierwszy oddział wojsk owzajemności. Zgodnie z umową na uczelniach planu gospodarczego”.
bonów ludności a wschodni Pakistan, kupacyjnych duńskich przybył do Niemiec w
brytyjskich studiować będzie znaczna ilość
dniu 6 czerwca b.r, Mała jednostka, skła
młodzieży czeskiej.
Ten sam dziennik zajmował się nie- składający się z Bengalu wschodniego dająca
120 motocyklistów I około 150
i z należącego do Assam’u okręgu Syl- żołnierzysięi ze
oficerów wylądowała w Hambur
het — 140.000 km. kw. powierzchni i gu. Udaje się ona do kwatery w Aurich, w
45 milionów ludności. W kołach Ligi strefie brytyjskiej.
zwraca się uwagę na to, iż wschodni
Pakistan
dostarcza 85 procent całej
W7 okupacji sowieckiej
Paryż. — Według londyńskiego korespon ka, że udział ten ze strony amerykańskiej
w Niemczech powstała
denta pisma „Le Monde”, „w oczach Angli jest przewidziany; ale zastanawiają się tu 'juty, produkowanej przez Indie, przy
ków jednym z najpoważniejszych zagadnień, taj obecnie, jakie będzie stanowisko Mo czyni juta i tkaniny jutowe stanowi
Komisja Gospodarcza
jakie nastręcza plan, jest udział sowiecki. skwy”,
ły w r. 1942 czwartą część całego eks BERLIN. -w- Sowieckie władze okupacyj
P. Bevin publicznie wyraził zadowolenie z o„Umowami, jakie zawarła z Polską, lub portu Indii. Wschodni Pakistan będzie ne w Niemczech powołały do życia Komisję
świadczeń gen. Marshalla, z których wyni- w sprawie których prowadzi rokowania z
Gospodarczą, składającą się z 12 Niemców,
Związkiem Sowieckim lub z Rumunią, Wiel poza tym największym producentem reprezentujących niemieckie czynniki gospo
ka Brytania obiecała dowieść zainteresowa tytoniu i trzecim z rzędu producentem darcze i polityczne 4 krajów znajdujących
Zgromadzenie Konstytucyjne nia, jakie posiada dla niej rozwój stosunków herbaty w Indiach.
się obrębie okupacji rosyjskiej. W ramach
gospodarczych z Europą wschodnią. Ale wy
W Delhi przypuszcza się, iż Paki* tej Komisji stworzono Wydział dla wymiany
Włoch radzić będzie
darzenia na Węgrzech uważa się za złą
do 31-go grudnia
stan, będący państwem słabszym niż międzystrefowej.
^przepowiednię”,
Inicjatywa rosyjska jest odpowiedzią na
RZYM. — Zgromadzenie Konstytucyjne
Lewicowo-socjalistyczny tygodnik angiel Hindustan, pozostanie na pewno w
Włoch rozpatrywało wniosek o przedłużenie ski „Tribune” pisze w sprawie projektu brytyjskiej „Wspólnocie narodów” powołanie do 7-rip Rady Gospodarczej przez
Ang* sasńw w zachoduku st ifaefr •! jpaswojej kadencji ze względu na nie tikończo- Marshalla: Jeśli mtmo wszystko Rosienie' (Commonwealth).
cyjnycli.
r*
ne jeszcze p-ace nad nową Konstytucją I»c-1 w dalszym ciągu będą atakować „prawicowyeh
NąW się również spodziewać trudpubliki włoskiej.
• wJMlstów
*...............wielkiej Brytanii"
' " ’! poetaPo gwałtownych sprzeciwach skrajnej le nowią nie łączyć się przy wykonywaniu pla- BOSC1 przy podziale bengalu, guzie
15 Brytyjczyków suginęłn
wicy i socjalistów, Zgromadzenie uchwaliło nu, wówczas będą sami odpowiedzialni za wzniecona została ogromna nienawiść
Berlin. — Brytyjski minister Wojny, Bel270-głosami przy sprzeciwie 135 posłów, pro rozbicie Europy’.
pomiędzy związkami religijnymi przez longer doniósł, Iż 15 brytyjskich żołnierzy

(Artykuł tlt.jnkttHffjny )
skiej „Central News” 20 tysięcy ko
Czytam z wielkim zainteresowaniem ar- się pod nie podpisać, za kim się będzie głoso- munistów miało otoczyć miasto Szetykuły dyskusyjne, lecą sam nie miałem od-' wać, to napewno nie były to tajne wybory. A
wagi zabierać głoau. Lecz ostatni artykuł o- co dopiero w kraju, gdzie mieli pełną władzę ? p.nghai, które stanowi poważny węzeł
bywatela Wasiluka z Les Lilas (Seine) z ; Tam napewno do ekipy przyłączyli jednego kolejowy na linii Mukden - Tchang dnia 28.5.1947 wyprowadził mnie nieco z urzędnika z Milicji Obywatelskiej, wskutek Tchoun w Mandżurii. Główne ataki od
równowagi. Z artykułu obywatela Wasiluka czego ten co odważył się głosować przeciw działów komunistycznych kierują się
można wnioskować, że jest zgodny z tym, Blokowi był podczas głosowania umieszczo- jakoby na dworzec i na lotnisko mia
źe rodacy wieszają na ścianach w lokalach ny w takim miejscu, gdzie obywatele nie głolub na jakich uroczystościach pożegnalnych, sują. I takie stosunki obywatel nazywa rząd sta Szepinghai. Lotnictwo zaś rządowe
portrety mężów innych narodowości. Dalej z woli narodu! — Dalej obywatel pisze, że odpiera ataki i stara się zapewnić opisze obywatel W., że rząd polski powstał z Polskę będziemy mieli taką, jaką sobie sami bronę miasta.
woli narodu i, że jako robotnik nauczył się zbudujemy. Na pewno obywatel Polski nie
Źródła rządowe podały do wiadomo
patrzyć na życie trzeźwo. Lecz ja obawiam zbuduje, jeżeli we Francji takie artykuły
się, że obywatel umie patrzyć na życie tylko pisze. Z poważaniem
ści, iż miasto Feng Tcheng i Antoung,
przez czerwone okulary. Bo jak to wygląda,
F. F., Oifcue*
dwa miasta położone na południe od
że rodacy, którzy mają własnego męża sta
nu, i który został wybrany z woli narodu, jak
pisze obywatel W., zoetaje pominięty, a na
to miejsce wiesza się innego męża stanu. Da
lej pisze obywatel, że rząd powstał z woli
narodu. Twierdzić tego nie mogę, bo byłem
Już 350 wykluczonych!
we Francji no 1 obywatel także. Ale jeżeli
były takie wybory, jakie obywatele zrobili
Bruksela. — Dziennik belgijski „La
„Wększość zainteresowanych, powe Francji, to znaczy, że chodziły ekipy od Libre Belgique” podaje za koresponv_ r
_ _____
____
_____ _ ___z pardaje
pismo,
zosta
’a wykluczona
kolonii do kolonii z egzemplarzami i kazali

Czystka u komunistów w Polsce

dentem „Observera” z Warszawy, iż
partia komunistyczna polska przystąIT.SeA. nic uznają przewrotu piła do przeprowadzenia w swych szew’ Nicaragirl
regach czystki i wykluczyła kilkuset
Waszyngton. — W dniu 5 czerwca członków.
br. rząd Stanów Zjednoczonych wyra
W*ęgry zapowiadają
zu swoje zaniepokojenie wobec tego,
co określił „wzięciem władzy” w Nica dostarczenie O.Z.N. materiałów’
ragua Oświadczył, że oczekując dal w sprawie przesilenia wewn.
szej zmiany sytuacji rząd USA. nie
Budapeszt. — Węgierski minister
będzie skłonnym wejść w stosunki u- Sprawiedliwości oświadczył w dniu 16
rzędowe z nowym rządem, który dzier czerwca br., iż jeśli mocarstwa wyra
ży władzę w Nicaragua
żą zgodę, rząd węgierski przedstawi
Stanowisko to zostało przedstawione dowody i materiały o sytuacji wewnę
ambasadorowi Nicaragui w Stanach trznej w kraju Narodom Zjednoczo
Zjednoczonych; poprzedni rząd w Ni nym.
caragui obalono pomiędzy 25—26 ma
ja br.
Manifestacje w Budapeszcie
Budapeszt. — W dniu 16 czerwca br. Par
Brazylia przyjmic 700.000
tia opozycyjna węgierska „Wolność” odby
uchodźców?
wała w Budapeszcie wiec, na którym oma

Londyn. — Rząd brazylijski rozpatruje obecnie propozycję, przedstawioną prezyden
towi Dutra przez ambasadora amerykańskie
go Pawleya a dotyczącą Imigracji 700.000 uchodźców z Europy, będących ciężarem Na
rodów Zjednoczonych.
W razie przyjęcia tej propozycji, byłby to
największy projekt imigracyjny, kiedykol
wiek przewidziany w Brazylii, która dotych
czas przyjęła jedynie 5.000 uchodźców euro
pejskich.

Pierwszy transport uchodźców'
wy jechał do Brazylii
Londyn. — Komisja brazylijska, która od
dłuższego czasu zajmowała się rekrutacją
robotników w obozach dla uchodźców w
Niemczech, wybrała jut znaczną ilość kan
dydatów na wyjazd.
Pierwszy transport, liczący 861 osób wy
jechał już do Brazylii i zajęty będzie przy
pracach związanych z plantacją kawy.
Wśród wyjeżdżających znalazło się również
kilkuset Polaków, Ukraińców i Litwinów.
Dalsze transporty nastąpią w miarę posia
danych środków transportowych.

wiano krytycznie zmiany zaszłe na Wę
grzech, Doszło do interwencji policji poli
tycznej. Na zebranie poza członkami partii
przybyły bojówki komunistyczne i socjali
styczne, jako też nieliczna grupa sympaty
ków Partii Drobnych Posiadaczy. W czasie
przemówień mówców doszło do bójki przy
pomocy krzeseł i pięści. Komuniści wraz z
socjalistami opanowali salę i trybunę, gdy
mówcy opozycyjni zaproponowali wezwanie
O.Z.N. do przysłania na Węgry Komisji an
kietowej celem zbadania metod obecnego re
żimu policyjnego, uniemożliwiającego stoso
wanie zasad prawdziwej demokracji na Wę
grzech. Przybyła policja rozpędziła zebra
nie.
*
ANKARA. — Ambasador węgierski wraz
z wszystkimi radcami ambasady węgierskiej
w Turcji za wyjątkiem jednego, podał się do
dymisji,, nie chcąc słuchać rozkazów rządu
obecnego.
,

Ciekawe wynurzenia pastora
protestanckiego
Nowy Jork. — W artykule ogłoszonym w

Argentyna wydaje zarządzenia tygodniku „America”, p.t. „Tendencje nowopogańskie w Ameryce”, pastor Lucey —
celem obniżki cen
powołując się na to, co pisał w roku ubie
BUENOS AIRES. *** General Peron, prozy«ient
'ntyny, przęmąwiął do praity argentvńskiej w dniu 12 czerwca br. podając do
wiadomości, iż podpisał ostatnio pięć nowych
dekretów w sprawie zwalczania wysokich cen
ża artykuły żywnościowe oraz cen za tekstylia. Zarządzenia przewidują między innyrui obniżenie dochodów państwowych o 17%.
Peron zapowiedział obniżenie cen za arty-:
kuły tekstylne 1 o 20% ceny za bilety do
kina.

głym pastor Dennis do Kongres’! Kościoła
cplskopahrego w Filadelfii —- płrze, że jedynie tylko Kościół katolicki J«*st zdolny, drięki działalności swych parafii i swych organizacyj wiejskich, walczyć skutecznie z no
wopogaństwem, które grozi coraz większym
rozszerzeniem się po wsiach amerykańskich,
Pastor Lucey jest rektorem Szkoły Nauk
Politycznych i Historycmych uniwersytetu
świętego Krzyża w Worcester (Massachussets).
(C.I.C.)

Przygotowania do podziału Indyj

Sowiety a plan odbudowy Europy

wadzić swe prace do 31 grudnia br.
Przywódca socjalistów Nennl wezwał pre
UHCia
miera De UWpPVl*
Gasperł uu
do utworzenia
uirt v*
nowego
rządu, do którego weszliby przedstawiciele
wszystkich partyj politycznych Włoch.

„Pragną
tutaj,
aby Europa konstruktywdziałała: im
więcej
szybka
i jednomyślna,
na i śmiała będzie jej reakcja, tym silniejsza
będzie administracja amerykańska wobec
swojej opinii publicznej”.

Po 6 latach zniesiono stan
wyjątkowy w Persji
Teheran. — Równocześnie z ogłoszeniem
przez Premiera Ghavama es Sultaneh znie
sienia stanu wyjątkowego w Teheranie, tz.
praktycznie godzony policyjnej, zaprowadzo
nej przed 6 laty, podano do wiadomości, iż
około 30 km. od granicy rosyjsko - perskiej
doszło pomiędzy regularną armią perską a
partyzantami Kurdów do starć. Partyzanci
w liczbie 1.500 do 2.000 zostali według ko
munikatów rządowych otoczeni.
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Czystka w Portugalii, usunięto
11 oficerów’ I 21 profesorów

LIZBONA. — W następstwie czystki w
kołach wojskowych i wśród uczonych portu
galskich, zamieszanych w spisek rewolucyj
ny, usuniętych zostało z armii lądowej i
marynarki portugalskiej 11 wyższych ofice
rów i 21 profesorów z uniwersytetów w Liz
bonie i Oolmbre.
Gabinet portugalski odbył w dniu 15 czerw
ca br. nadzwyczajne zebranie, na którym
postanowiono
zastosowanie energicznych
środków przeciwko akcji rewolucyjnej.

Wallace zmienił zdanie?

Waszyngton. —- Poważną niespodziankę
zrobił słuchaczom Henry Wallace, który ubiegłej niedzieli oświadczył m. in. na kon
ferencji prasowej: „Ekspansja sowiecka w
Europie może stworzyć niebezpieczeństwo dla
pokoju światowego i należy ostrzec Sowiety,
aby nie posunęły się po za pewien punkt”.
Punktem tym jest Turcja, gdyż Stany Zjed
noczone jak i W. Brytania byłyby zmuszone
chwycić za broń, gdyby Rosja zaatakowała
Turcję lub drogi prowadzące do pól nafto
wy Środkowego Wschodu.

Komitet Słowiański radzi
WARSZAWA. — Odbywają się tutaj obrady plenum Komitetu Ogólno-Słowiańskiego. W obradach brali udział: przewodniczą
cy Komitetu gen. Maslaricz (Jugosławia),
wiceprzewodniczący Michałowicz (Polska),
wlceprzew. prof, rektor W’oźnlesieńskl (Zw.
Sowiecki), wlceprzew. posłanka Briagaiewa
(Bułgaria), min. Maxa (Czechosłowacja). W
godzinach wieczornych min. Spraw Zagrań.
Modzelewski wydał przyjęcie na cześć dele
gacji. W przyjęciu wzięli udział ambasado
rowie ZSRR, Jugosławii i Czechosłowacji,
poseł Bułgarii, wicemarsz. Sejmu Barclkowski 1 Zambrowski, wlceprem. Korycki, człon
kowie rządu, przedstawiciele Słów. Tow.
Przyjaźni i wyżsi urzędnicy MSZ.

WARSZAWA. — W dniu urodzin króla Je
rzego VI ambasador W. Brytanii w Warsza
wie, sir Raynold Gainer z małżonką wydali
w gmachu ambasady przyjęcie, na które
przybyli wicemarszałkowie Sejmu Barcikowskl 1 Zambrowski, członkowie rządu z pre
mierem Cyrankiewiczem i wlceprem. Korzycklm na czele oraz członkowie akredytowa
nego w Warszawie korpusu dyplomatyczne-

WASZYNGTON. — Gen. Elliott Roose
velt, syn był. Prezydenta Stanów Zjedno
czonych został udekorowany w ambasadzie
francuskiej w Waszyngtonie wstęgą kawale
ra Legii Honorowej oraz Krzyżem Wojen
nym z palmami za usługi oddane Francji w
czasie działań wojennych w Afryce Północ
nej w roku 1913.

(New-York-Herald-Trihune)

(Photo: Frames - Cliches)

Pierwsza rocznica republiki włoskiej

Dowódcy wojsk w czterech strefach
okupacyjnych z wizytą w Strasburgu

Pierwszą rocznicę republiki włoskiej uczczono w Rzymie uro- czystosciami oficjalnymi 1 defiladą wojskową. Uroczystościom Od lewej do prawej: marsz, sir Douglas (Anglik), gen. Clay
przewodniczył prezydent Nicola. — Na zdjęciu: defilada czół- (Amerykanin), gen. Koenig (Francuz) i MiJinin (Rosjanin), re
prezentujący marsz. Sokołowskiego.
gów nowej armii włoskiej.
275)

(Ciąg dalszy)

Dochodzili do obozu, gdzie zapano
wało zrozumiale poruszenie. Momot,
jąkający się bardziej niż zwykle z wtsżenia, Źbylut, Oświęta, Nowina, gada
li jedni przez drugich, cudując się,
dziwiąc, pytając. Oglądali brańca ni
by człowieka z innego świata, cieka
wie, ale zarazem z szacunkiem, bo Ja
strzębce należały do najstarszych ro
dów rycerskich, równych prawie kró
lewskiemu. Wnet też jadło kazano za
stawić pachołkom.
Wprzód nim żreć, dajcie mi przy
odziewek jaki, ać spalę te łachy —
prosił gość. Rozbiegli się co duchu,
przynosząc różne kawałki ubrania i
zbroi, i w dwa pacierze mógł się przeoblec w rycerza. Zgarnął oburącz otrzy
manę rzeczy, łzy zaszkliły się w oczach, srogich, wojackich oczach. Spoj
rzał po obecnych. Zrozumieli. Chciał
być sam przy tej przemianie, zwleka
niu obrzydłej skóry niewolnika.
Nie mówiąc słowa osławili go, jak
chciał. Rozdział się cały do naga,
przeciągnął z rozkoszą. Naraz jak gdy
by coś wspomniawszy zaczął macać
się dłonią po plecach. Osępiał. Są je
szcze strupy i szramy. Nie będzie mógł
nigdy obnażyć się przy kimkolwiek.
Nie może zdradzić, że jego, rycerza, bi
to kańczugiem po grzbiecie... Bito, a
on skutym będąc, musiał to znosić w
pokorze...

POWIEM

*
Zatrząsł się cały na to przypomnie
nie, którego nigdy z pamięci nie wy
gna. I ślady żywe są dotąd... Ni w pa
mięci, ni na plecach nie zatrą się nig
dy... Nikt nie śmie ich zobaczyć...
Z westchnieniem kopnął kupę zrzu
conego odzienia. Pomyślał, że obmierz
łe ślady znikną może, jeśli położy ty
lu pogan, ile razy go uderzono. Albo
pięć razy tyle? Albo dziesięć razy ty
le? Dziesięciokrotna spłata krwi za
każde świśnięcie batem...
— To zmyje wspomnienie hańby...
Z rozkoszą wziął w rękę lniane gie*
z?o ofiarowane przez Jaśka Zaworę.
Było szare, niebiełone, grubsze od zrzucenej przezeń tuniki, lecz jakże drogie
i cenne! Ucałował ze czcią chłodne, węzełkowate płótno. Naciągnął je przez
głowę z tal.kim uczuciem, z jakim się
wraca do ziemi ojczystej. Całował po
kolei każdą część odzienia Nareszcie
stał już gotowy, przeobrażony w ry
cerza. Był wysoki, o hardej, pięknej
twarzy, bystrym wzroku Czułe się w
cm starą, prastarą krew żerców, roz-

kasujących książętom i obcujących z
bogami. Posilił się szybko i pierwszy
prosił, by go zawiedziono do wodzów
wyprawy. — Pewnie się zaciekawią
tym co w twierdzy —- mówił — znacie
ich mowę, to przełożycie, co powiem.
— ...Do ...do dobrze pra... pra... wi
cie
przyznał Momot. — Imbrama i
Jaśka weźcie ze so... so... sobą, bo oni
najlepiej po łacinie gadają... Wy... wy...
wyuczyli się, aż dziw.

zwolenników
Kongresowe i Ligi
Li tri zai
mginęlo w sowieckiej strefie okupacyjnej w
^wuienniHOW Partii
1 artll nongresowej,
dniach. Zdarzały się już tego ro
Ma hometaiiskiej j agitatorów ruchu, ostatnich
dzaju wypadki. Jednego razu np. zaginęło
v. alczącego o niezależną socjalistyczną 150 żołnierzy. O tych wypadkach zaginięcia
republikę Bengalu.
żołnierzy złożył oświadczenie brytyjski mi
nister Wojny Bellenger w Izbie Gmin w od
powiedzi na zapytanie posła Beamisha. W oKongres wszechindyjski
statnim wypadku wyłącznie chodzi o perso
nel wojskowy.
przyjął plan Mount battena
Nowe Delhi. — Komisja kongresu wszechindyjskiego zatwierdziła 157 głosami prze
ciw 29 i przy 32 wstrzymujących się, pro Zbroduiarze wojenni w angiel
pozycję brytyjską, dotyczącą przekazania
skim obozie wojskowym
władzy mieszkańcom Indyj, podzielonych na
LONDYN. —- \V jednym z obozów wojHindustan i Pakistan. Pandit Nehru oświad skowych w Anglii odnaleziono dwóch zbrod
czył delegatom, że „serce Indyj zostało zła niarzy wojennych, którzy brali udział w
mane, ale zasada jedności nie została naru- mordowaniu ludności francuskiej oraz zni
szona .
szczeniu osady Oradour-sur-Glane. Zbrod
niarze wydani zostali władzom francuskim
.■LI
i odstawieni do Bordeaux.
Brak kartofli w Berlinie
Zbrodniarzami są Georg Boos I Fritz:
Berlin. — Amerykańskie władze wojsko
we w Berlinie donoszą, iż zostały zaalarmo Pfeufr.
wane pUną potrzebą dostaw kartofli ze skła
dów wojskowych w Berlinie, ze względu na Wywóz brytyjski do Niemiec
takt, iż rosyjskie władze okupacyjne nie są
za 47 milionów funtów
w stanie wywiązać się ze zobowiązań w za
Londyn. — Brytyjskie dostawy towarowe
kresie dostaw kartofli.
Frank Howjey, amerykański przedstawi- do Niemiec oceniane są od dnia zwycięstwa
ciel zarządu wojskowego w stolicy Rzeszy do 31 grudnia 1945 roku na 30 milionów
poinformował mieszkańców Berlina, iż Ame funtów.
Brytyjski podsekretrz w ministerstwie
rykanie nadesłali ze swej strefy 4.000 ton
świeżych kartofli i nadesłali jeszcze dodat Spraw Zagranicznych Christopher, mówiąc
kowo 3.200 ton, by wypełnić braki, jakie po na ten temat w Izbie Gmin w dniu 7 czerw
wstały w Berlinie. Stolica Niemiec przeży ca br. dodał, iż od stycznia do 31 marca
1947 roku Brytyjczycy dostarczyli wszelkich
wa kryzys kartoflany od kilku tygodni.
Rosjanie ze swej strony wyrazili zgodę na artykułów do Niemiec za 1? milionów fun
wysyłkę kartofli do stref anglosaskich wza- tów, czyli razem W. Brytania dostarczyła
mian za inne artykuły przemysłowe.
Niemcom towarów za 47 milionów funtów.

będziecie, bo tam wszystko jak jedna
ręka sprawnie działa...
—- Siła mają żywności? — pytał bi
skup.
—- Wielką moc. Mięso nawędzone i
nasolone. Zapasy zrachowane, na czą
stki podzielone. Wyliczyli, że mają ja
dła z górą na pół roku.
— Skoczcie który po kanonika
szepnął biskup do giermka — niech
przyjdzie i spisuje. To ciekawe.
— Szeik wydaje agom codziennie ty
le, wiele dla żołnierzy przyznano. Gdy
by kto sam wziął, ubiją od razu. Lud
ności, co do obrony nie należy,, nie da
ją nic. 2yją, póki mają swoje. Kto nie
uścibał, zdechnie niedługo z głodu,
chyba, że z grodu uciecze...
— Więc mają na pół roku?
— Tak, ale najdalej na trzy miesią
ce spodziewają się wielkiej pomocy od
* i.. "z^aie^KeK
Zwie się Kerboga.
^Ker “gTuMzie^no^^

Biskup podnosił ręce ku niebu w:
zdumieniu nad mądrością Opatrznoćcl Bożej a Robert normandzkl i
Rajmund St. Gtiles zzymah się, ze sto
sto tysięcy
drodze.
tysięcy ludzL
ludzi. Już
Już jest
jest w
w drodze,
Ich TZ°" Prócz te5° °*1 AlePPO idzie atabek
dność i sprawność bojową .
Tochtegin, oraz Arabowie ze szczepu
— Chyba naszj-ch wojsk nie wi- j^lab w łącznej sile czterdziestu tydział?
— gniewał
iai? _
omiAnffl) się Robert.
sięcv. Choc są niedaleko, nie posuną
— Oglądałem nieraz z murów — się bliżej, ani z wami nie zaczną, póki
odparł Óstój, któremu Imbram przę- Kerboga nie nadejdzie. Dopieroż ratłumaczył peanie. — Silne są, ale po- zem... Z Kerbogą idzie także Kilidżsjany mają nie lada iaką potęgę Przy Arslan któregoście pod Doryleą roztvm posłuch, jak’egom nigdzie na bili.,.
święcie nie widział... Nie łacno ich do-|
(Ciąg dalszy nastąpi).

Żelatyna amerykańska
na mydło niemieckie
Frankfurt. — 500 tysięcy galonów żelaty
ny, używanej przez Amerykanów do fabry
kacji materiałów wybuchowych, zostało prze
wiezionych * amerykańskich składów lotni
czych do niemieckich fabryk mydła, gdzie bę
dą przerobione na potrzeby ludności cywilnej.
Żelatyna ta przedstawia wartość 31.600
funtów, Fachowcy tie są jeszcze w stanie określić, ile mydła czy nafty można będzie
uzyskać z tej żelatyny po jej przeróbce.

Miliony gąsienic nawiedziły
wioski i miasta brytyjskie
Londyn.
Miasto Abertillery, w hrab
stwie Monmouthshire nawiedziła plaga gą
sienic, która pomimo najbardziej nowoczes
nych środków niszczenia otacza miasto, wy
rządzając znaczne straty w ogrodach, polach
i na łąkach.
Po otoczeniu miasta Abertillery gąsieni
ce rozłażą się w milionach po wioskach w
Derbyshire, gdzie fermerzy używają ognia
i dymu, by położyć kres złośliwej pladze Obecnie masy gąsienic, niby armie, posuwają
stę na wioski Lose Hill i Kinderscput, w do
linie Edale.
Specjaliści j uczeni z uniwersytetu w kra
ju Gallów, przy współpracy przedstawicieli
ministerstwa Zdrowia i Rolnictwa prowadzą
walkę z tym najazdem gąsienic przy pomo
cy środków chemicznych i specjalnych roz
pylaczy Wszystkim walczącym na froncie
.gąsienicowym” przychodzą z pomocą stada
mew. które łapczywie rzucają się na gą
sienice, przylatując z odległości 40 km z nad
morza Ostatnio przybyły również wielkie
masy krukć /. Przeprowadzane są badania
w kilku strefach najbardziej nawiedzonych.
Władze myślą uruchomić również lotnictwu
do walki z tą plagą.
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Mówią, że pono najlepiej jest „wy
słuchać 60 rad, a kierować się potem
własnym rozumem”. Dlatego wielu ro
daków jedzie chętnie do kraju, by na
ocznie przekonać się o tym, co się
dzieje w Polsce.
Na temat stosunków' w Polsce sły
szy się bowiem ciągle zdania różne. Je
dni są zadowoleni, inni narzekają. —
Najlepiej wiedzie się naturalnie tjm,
którzy rządzą. Najgorzej tym, którzy
uczciwie pracują, bo mało zarabiają i
warunki pracy są w szędzie ciężkie. Zato dla szabrowników i spekulantów za
wsze j wszędzie w Polsce zarobku do
syć-.
Pewien obserwator po spędzeniu kil
ku tygodni w Polsce „pokręcił’1 się,
gdzie tylko było można. Ale główne
jego zainteresowania skoncentrowały
się naturalnie na cenach od chwili wja
zdu w granice Polski. Na dworcu kole
jowym nasz wycieczkowicz zaskoczony
był ciekawymi skrótami językowymi,
za nieznajomość których dobrze zapła
cił. Numerowy zażądał np. „za wali
zeczkę jednego złocistego”, miało to
oznaczać 100 zł. Portier dodawał, „to
ty le, co na jednego śledzia”.
Za ciasteczko w cukierni us’yszal
również 100 złocistych; zadrżał wów
czas czy tymi razem, nie chodzi o
jakiś nowy podstęp. W piwiarni np.
zapłacił 40 zł. za kwaterkę piwa.
Piekarz zwiedzają. t interes swego
kolegi po fachu słyszał niejednokrotnie
jak klient z cicha bąknął „dwa mikolujczyki”. Chodziło w* tym wypadku o
biały chleb. Ponoć w wypadku, gdy
chodzi o czarny7 clileb reżimowy, kart
kowy klienci mawiają „BB„. Ceny wa
hają się od 7 zł. do 40 zł. za 1 kg, Chle
ba.
Wszyscy zgodnie stwierdzają, że po
kościołach polskich za to, jest zawsze
pełno wiernych. lYśród ulubionych
p:tśni, lud śpiewa najchętniej:
„Od głodu, ognia, wojny i „przyja
ciół” wybaw nas Pa die-”
Znicsienie kart na mięso
od 1. lipca
Ogłoszono urzędowo, że począwszy
lipcą zniesione zostań., oho wiązue obecnie karty na mię so, Zastąpi
je odcinek z korty „denrees diverses ,
który ma być pobierany każdego ty
godnia przy sprzedaży mięsa.
Święto lotnictwa francuskiego
Doroczne święto lotnictwa francuskiego
odbędzie się w niedzielę 6. lipca w Villacoublay. Udział w święcie weźmio lotnictwo woj
skowe, przemysł lotniczy, lotnictwo sporto
we, spadochroniarze oraz_ słynni lotnicy fran
cuscy.

Przynależenie C.F.T.C.
do głównej komisji koniveneyj
zbiorowych
Itąryż. — Podczas ostatniego zebrania
głównej komieji konwencyj zbiorowych, po
wzięta została uchwała, w myśl której chcianoby wykluczyć C.F.T.C. z przynależenia do
tej komisji.
Sekretariat generalny C.F.T.C. w sprawie
tej oświadczył, że „syndykaty chrześcijańskie
nie będą szczędzić wysiłku, aby przeprowa
dzić swój punkt widzenia i zwróciły się już
w tej sprawie do Rady Stanu”.
W czasie tego zebrania delegacja praco
dawców opuściła salę na skutek żądania ze
strony delegatów C.G.T, włączenia różnych
dodatków do zarobków do umów zbioro
wych”.

Wiadomości
o zakładnikach francuskich
w ręku Viet-Minhn
Paryż, — Według wiadomości, nadeszłych
do Ministerstwa Francji Zamorskiej, grupr•0
150 jeńców francuskich, wojskowych, cywilli
nych oraz Annamitów, widziano kolejno w
Thąnh-Hoa, Do-Quang, Cho-Bon. W VinhLao pozostało jedynie 40 jeńców, Francuzów
wywieziono stamtąd na początku maja w
nieznanym kierunku.
Misjonarze, zabrani z Hanoi w czasie zajść
z 19. grudnia 1946 r„ zdaniem naocznego
świadka, zamknięci są w Tlen-Fhu (8 km
od Phutho).

370 tys. uchodźców za granicami Polski!

Wieści z Polski

Czerwiec

Ziemie zachodnie liczą 290 ośrodkówmiejskich
290 ośrodków miejskich posiadają ogółem
nasze ziemie zachodnie i północno-zachodnie.
Z liczby tej na terytorium b. Wolnego Mia
sta Gdańska znajdują się 4 miasta, na- Po
morzu Wschodnim (b. Prusy) — 52 mia
sta, na Pomorzu Zachodnim — 43, na Ziemi
Lubuskiej — 62 i na Śląsku
129 miast.
W obliczeniu tym wzięte zostały pod, uwagę
wyłącznie skupienia liczące powyżej 5 tys,
mieszkańców.
Na obszarze Ziem Odzyskanych miasta
występują częściej, niż pa innych obszarach
Polski. Przeciętnie wypada tu 30 miast na
każde 10 tys. km. kw. Najmniejsza zagęsz
czenie miast mamy w b. Prusiech Wschod
nich (23 na 10 tys. km. kw.), na Pomorzu
Zachodnim — 33, najwięcej na Śląsku, bo 37.
Wśród miast odzyskanych na zachodzie
specjalne znaczenie posiadają dla nas mia
sta nadmorskie. Z grupy tej można wydzie
lić trzy miasta o charakterze portowym:
Gdańsk, Elbląg i Szczecin, przy czym El
bląg jest raczej portem śródlądowym niż
morskim.
Nieco Inaczej przedstawia się sprawa na
Śląsku Dolnym, ale i tu do ośrodków po
wstałych w okresie zaboru austriackiego a
później okupacji pruskiej należą wyłącznie
drobniejsze osiedla lub też ośrodki przemy
słowe, powstałe przy pokładach węgla czy
też rud metalowych. Wszystkie natomiast
duże centrale gospodarcze czy intelektual
ne jak Wrocław', Bytom, Opole, I^cgnlca, Oleśpica, Kłodzko czy Głogów założone zosta
ły jeszcze w okresie grodowym., jako ów
czesne twierdze, mające bronić kraju przed
zalewem germańszczyzny.
Na każdym nieledwie kroku spotykamy
się tu z zabytkami przeszłości, niekiedy wca
le nie dawnej i nie odległej, świadczącej już
nie tylko o słowlańskości tych terenów, ale
1 o długowiecznej przynależności do Państwa
Polskiego. W okresie tworzenia się i rozwo
ju państwowości polskiej, granica zachodnia
Polski z czasów Bolesława Chrobrego sięga
po Drezno i Esrlln, w r. H38 (Bolesław
Krzywousty) sięga ona na południe — Nisy
Łużyckiej a na północy biegnie lewym brzegiem Odry.

Warto sobie przypomnieć, że joszcze w po
czątkach obecnego wieku ludność okolic
Szczecina lewy brzeg Odry nazywała nie
mieckim a prawy polskim.
Miasta Mazurów Pruskich — Olsztyn, Kwjr
dzyń, Iława, Ostróda, Biskupiec, Gerdawy,
to —- ośrodki miejskie, bądź powstałe jesz
cze z grodów dawnych Prusów, bądź też utworzone w okresie rządów Zakonu Krzyżac
kiego, ale skolonizowane elementem wyłącz
nie prawie polskim. Kolonizacja ta zresztą
obejmowała nie tylko miasta na tych zie
miach, ale również i tvsio. Mazury Pruskie
— to teren, na którym rozwinęło się polskie
osadnictwo, ciągnące tu z przeludnionego
Mazowsza.
Do jakiego jednali stopnia kolonizacja nie
miecka na zachodzie była sztuczna, świad
czy fakt, iż od końca XIX wieku rozpoczę
ła się masową ucieczka ludności niemieckiej
na zachód. Ze skolonizowanych wsi uciekali
niemieccy osadnicy, najpierw do najbliższych
mias.t, później aż za dawną zachodnią gra
nicę Rzeczypospolitej. Nie tylko uprzemy
sławianie się Rzeszy ale również (a na
wschodzie przede wszystkim) ucieczka lud
ności na zachód stwarzała dla wschodnich
obszarów rolnych konieczność korzystania z
pomocy sezonowych sił polskich. Bez pomo
cy polskich robotników rolnych tereny mię
dzy Odrą a Wartą nie mogłyby być rolni
czo zagospodarowane. Jest to fakt, który
przed ostatnią wojną z goryczą stwierdzali
sami Niemcy do czasu, w którym hasło po
lityczne „lebensraumu” nie zagłuszyło całej
prawdy gospodarczej.

253 tys. cywilnych i 117 tys. wojskowych

Ranliivtomonia
Prz)1oczyliśmy niedawno na tym miejscu
głos żołnierzy, zamieszczony w „Polsce
Zbrojnej”, a piętnujący wspaniały bankiet,
jąki urządzono z okazji odjazdu „Batorego”,
podczas kiedy tak ciężka jest sytuacja ogo
lą ludności. Niema z.a to pieniędzy na poży
teczne cele.
O „bankietomanil” pisze również bydgoski
„II. Kurier Polski” co następuje:
„W najreych warunkach, kiedy nie możemy licayć na większa pomoe zagraniczni, kiedy zda
ni jesteśmy prawie na własne siły, podżwłenać
a ruin zmoczony kraj możemy tylko wzmożoną
pnea. wzmożona oszczędnością i produkcyjnym
wyzyskaniem wszystkich sił narodowych.
Tymczasem na wielu odcinkach popełniamy zbro
dnie marnotrawstwa i rozrzutności na jakie nie
POzwalaja sobie nawet najbogatsze apołe< aeństwa,
takie społeczeństwa, których nie dotknełą wojna
tak silnie, jak nieasezęsny naród polski.
Najbardziej jaskrawym marnotrawstwem w Pol
sce to nasza światowej sławy bankietomania. Przy
lada błahej okazji, pr^y pyle wydarzeniu czy drq-.
goizednej uroczystości lokalnej sprasza śie na su
ta biesiady prawie zawsze to sarno grono gości,
by za grosz Publiczny, za pieniądze podatnika czy
sumy pochodzące z subwencyj in^tytucyj gospo
darczych i Innych, objadać sie jak za króla Sasa
l wanowić niezliczone toasty, nie rzadko do utra
ty przytomności. „Imprezy" takie oczywiście za
pisuje się na koszty reprezentacyjne, które w
budżetach niektórych instytueyj osiągają niezwy
kle wysokie sumy”.

Pisuno donosi, że należy oczekiwać
stycznych zarządzeń „równających się
wie całkowitemu zakazowi urządzania
kietów na koszt publiczny". —- Byłby
wyższy czas po temu!
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Londyn. — Jak donosi Agencja Reutera,
polska Policja Bezpieczeństwa przy udziale
regularnych oddziałów wojskowych Armii
Polskiej, podjęła wielką kampanię przeciwko
nacjonalistom ukraińskim we wschodnich
częściach Polski. Jak to jut donosiliśmy, na
obszarach południowo-wschodnich Polski do
chodzi do wystąpień uzbrojonych grup ukraińskich, które obecnie spychane przez ak
cję policji, przenikają przez Karpaty i przedostają się do Słowacji.

Jaka będzie kolumna Zygmunta?
Warszawa. — W związku z propozycją
firmy „Mostostal” o zrekonstruowaniu ko
lumny Zygmunta z pozostałych po zniszcze
niu części, zasięgnięto opinii co do możliwości
zastosowania tego sposobu odbudowy. Zda
niem rzeczoznawców, wątpliwe jeat, by mo
żna było odtworzyć kolumnę z dawnych
bloków, spajając je bolcami i pierścieniami
metalowymi. Zbyt duże odpryski kamienia
nie pozwalają na zestawienie trzonu z częś
ci i prawdopodobnie kolumnę trzeba będzie
wykonać a monolitu. Przę<* oaUieew.ą tkryrja przeprowadzone zostaną badania hąd"
Pióbną kolumną g.aiutową na Placu Trzeęl;
Krzyży, zbudowaną z kilku części.

Z sędziego staj się zdrajcą
Tonu). — Odbyła się ty rozprawa przeciw
Zbigniewowi Szymkowiakowi, b. sędziemu
Sądu Grodzkiego w Chełmnie przed wrze
śniom 1939.
W roku 1940 wyjechał Szymkowiak do
G. G. i tam objął stanowisko sędziego w Roz
wali nie i w Tarnobrzegu.
W listopadzie 1943 Szymkowiak wrócił do
Torunia. Po usilnych zabiegach został wcią
gnięty na listę jednej z grup, niemieckich.
Po otrzymaniu wykazu udał się do Krako
wa, gdzie urzędował już jako Niemiec.
Szymkowiak został skazany na 2 i pół ro
ku więzienia.

Nixtoria małego mioxla

Włocławek dawniej i dziś

Włocławek. — W r. 1989 miasto posiada
ło 30.144 izb mieszkalnych, zaś po ukończe
niu wojny według obliczeń przeprowadzo
nych w 1945 r. izb było już tylko 28.968, w
roku bieżącym 25.989. Z ogólnej liczby do
mów w mieście około 40 proc, jest w stanie
dewastacji. W okresie wojennym zniszczona
budynków: mieszkalnych 588, gospodarczych
471, przemysłowych 8 i użyteczności publ.
3. Dla zaspokojenia głodu mieszkaniowego

należałoby obecnie wybudować około 4500
izb.
Ogólna liczba ludności m. Włocławka we
wrześniu 1939 r. wynosiła 67.510 osób, w
czasie okupacji przeprowadzony przez Niem
ców spis mieszkańców w 1943 r. wykazał już
tylko, 49.313 osób. Po zakończeniu wojny
przeprowadzona ankieta wykazała w J946 r.
48.260 mieszkańców. Ostatnio liczbą miesz
kańców w marcu 1947 r. wzrosła do 51.066,
B'

•eoeee®eeeeee»eeee*e»e#e I

UCHODZTWO CYWILNE

Warszawa ogłasza, że według ostatnio ustalonego stanu przebywa polaków: we
wszystkich strofach okupacyjnych Niemiec
170 tys., w Austrii 33 tys.. w Afryce 30 tys.,
w Libanie 5 tys. oraz w Indiach 5 tys. Ra
zem wynosi to 243 tys.
Do liczby tej należałoby jednak doliczyć
jeszcze 10 tys. byłych żołnierzy, którzy
wskutek znalezienia pracy opuścili szeregi
wojskowe w Anglii i zaliczają się obecnie do
uchodźców cywilnych.
Ogólna liczba uchodźców cywilnych jest
jednak w rzeczywistości Jeszcze większa,
gdyż dane opublikowane przez Warszawę nie
wymieniają polskich uchodźców cywilnych w
Anglii, Francji. USA, Kanadzie i republi
kach południowo-amerykańskich. I wydaje
się ,że przyjmując na conajmniej 300 tys.
liczbę przebywających jeszcze zagranicą uchodżców cywilnych, jest się bliskim rze
czywistości.
WARTOŚĆ UQHODZTM A

Przy ocenianiu uchodztwa cywilnego jak
Wielce interesujące — i całkowicie do 1 wojskowego wchodzi w grę zarówno jego
kładne — są ostatnio ogłoszone w Londynie stan moralny jak i wartość fachowa.
Najgorzej przedstawia się stan moralny
dane w sprawie liczby b. żołnierzy polskich,
uchociztwa cywilnego, szczególnie u przeby
przebywających zagranicą.
wającego na terenie Niemiec i Austrii. W
szeregu artykułów i doniesień wykazywaliś
my, jak ujemnie na uchodztwie tym odbija
Z życia Polonii w 17.S.A.
się długi stan bezczynności i przebywanie
Papież mianował ks. dr. Henryka Klonow wśród rozprężonej atmosfery moralnej, wy
skiego, proboszcza parafii N.S.J. w Scran tworzonej w Niemczech po klęsce. I mimo,
ton, biskupem-sufraganem diecezji w Scran że wśród uchodztwa cywilnego znajduje się
ton. Polonią amerykańska uzyskała w ten wielu byłych doskonałych fachowców, trud
no określić, czy i w jakim stopniu są oni
sposób czwartego biskupa polskiego.
* Nowy biskup ur. się w r, 1898 w stolicy jeszcze zdolni do pracy produktywnej. Wie
swej diecezji, a święcenia kapłańskie otrzy lu z nich od kilku lat nie pracuje w swym
mał w r. 1920 w Rzymie. Jest członkiem ra zawodzie, a od r. 1945 wogóle nie nie robi,
dy naczelnej Kongresu Polonii Amerykań tkwiąc w demoralizującej atmosferze bez
czynności.
skiej.
O wiele lepiej pod tym względem przed
Burmistrzem miasta pearl Harbor (stan stawia się stan rzeczy wśród uchodztwa
Illinois) został wybrany Jan Godlewski, ka wojskowego.
Stan moralny jest naogół dobry wskutek
pitan w okresie wojny.
W Trenton (stan Nowy Jork) burmistrzem utrzymywania dyscypliny wojskowej, chociaż
przedłużanie się niepewności co do przyszłe
został wybrany Andrzej Duch.
W Passaic kasjerem miejskim został Ta go ich losu czyni ostatnio coraz większe spu
deusz Barszcz, a w Bayonne komisarzem stoszenia wśród żołnierzy.
Dowodem tego jest chociażby sprawa 5
miejskim Antoni Dwprzański.
tys. żołnierzy, którzy nie zdołali się zdecy
*
e
ani na wstąpienie da P.K P-R. ani też
Fundacja Kościuszkowską zakupiła w No dować
powrót do Kraju. I obecnie grozi Im wy
wym Jorku wspaniały gmąch, którego bu na
wiezienie do Niemiec i pracą na rzecz naj
dowa kilką lat temu kosztowała pó| miliona większych wrogów Polaków!
doli -r- Pozostałą hipotekę w sumie kilku
Pod względem zawodowym stan fachow
dziesięciu tysięcy doi. Fundacją ma zamiar ców
wśród żołnierzy jest również większy
spłacić do r. 1950, kiedy będzie obchodzić niż wśród uchodztwa cywilnego. Dochodzi do
swe 25-cio leeie.
tego, że w okresie służby wojskowej znacz
*
*
•
część żołnierzy, poprzednio niekwąlifikoPo artyśęie » rzeźbiarzu K. Ostrowskim, na
wanych, nabyła szereg wiadomości, zwła
twórcy pomnika Nieznanego Żołnierza w szcza
z dziedziny mechaniki. Wśród wojsko
Warszawie, zmarłą w Nowym Jorku wybit
są zastąpione wszystkie zawody za
na rzeźbiąrka Maryla Lednicką, w wieku lat wych
równo
pracy fizycznej jak i umysłowej. Wy
50. Studiowała w Paryżu u Bourdelle’*, twór korzystanie
tych wartości w zwartej formie
cy pomnika Mickiewicza. Do USA przybyła przyniosłoby wielkie korzyści.
w r, 1932, gdzie cieszyła się sławą.
Jako znak pomyślny należy uznać wzraną powrót <" :• Kra<
Jak już nonos.eą z LSA, długoletni oen.w jx>. mlruo istniejąc1
a e ężkich wartmZw. Nr rodowego Pol, dziekan Świetlik, po Rów politycznych i gospodarczych. kołnie
stanowił nie kandydować na następnym sej rze el dochodzą widocznie do wniosku, że
mie Związku. Zamierza on całkowicie poświę mimo wszystko lepiej dla nieb powrócić do
cić się profesurze na uniwersytecie Mar rodzin i dzielić z nimi trudy życia, niż tu
quette | pracy humanitarnej w Radzie Po łać się po świecie, wśród cudzoziemców nie
lonii.
zawsze im przychylnych.

Otwarcie Instytutu Francuskiego w Warszawie
WARSZAWA, — W dn. U bin. odbyła się
w Warszawie uroczystość otwarcia Instytu
tu Francuskiego, na którą przybyli ministro
wie Spraw Zagr. i Odbudowy, wicemin. Kul
tury i Sztuki, członkowie korpusu dyploma
tycznego, przedstawiciele świątą kulturalne
go stolicy i kolonii francuskiej w Warsza.
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Przygody Rafała Pigułki

Hejże ty »xybkonegi, gdzie pędy.isa Rafale?
Po dwa Khody ykaczegz w młodz.ieńazyin zapale.
A ten bukiet w reku, czarnie się tłumaczy ?
Coś tu Jest niewyraźne, co to wszystko anaezy

Z miny widać, że Ra*a coś niezmiernie cieszy,
Pewnie cel upragniony, do którego spieszy.
By tchu złapać, przed oknem przystaje na chwile
I krawat poprawia, uśmiecha się mile,
Ej Rafci u niecnoto: Już dawno mawiali,
że w tak starym piecu tylko diabeł pali.
Raf na ta niepomny, i wśród roztargnienia
Niebacznie swe kwiaty na marchew zamienia.
Prawda wreszcie na końcu na jaw wyszła cala.
Nadobna dzieweczka pa JJafa czekała.
Lecz gdy marchew zoezyfa, nie rzekła nl słowa
Pomyślała. tylko: ..Kapuściana to głowa!”

87)

(Ciąg duszy)

SJawohora osadzona na stoku ol
brzymiej wyżyny, u której stóp pędzą
w przestrzeń namiętne wody Dunajca,
zda się być siedzibą jasnych duchów.
Trudno uwierzyć by tu kiedyś polała
s'.ę krew popełnionej zbrodni, Praojco
Powróci! x ńiewoli
wie puszczy, otaczający dokoła pałac
po siedmiu latach
nieszczęsny, pamiętają noc tragizmu
Po siedmiu latach pobytu w niewoli, po- i widzą dokonaną już karę nad tym,
wrócił do wioski rodzinnej, Saint-Bopnet- który nie wraca.
Tronęais pod Montluęon, p. Louis Sandry.
Ach, w szumie dostojnych koron
Sandry w chwili ofensywy sowieckiej prze
bywał we wschodnich Niemczech. Wraz z u- weteranów i matron drzewnych słyszy
ciekającą ludnością niemiecką przedostał się się inne jeszcze baje... prawdy. Czasy
na Zachód. W chwili załamania się Niemiec kt ólów polskich nie są dla nich wspomznajdował się w Duesseldorfie. Chory, uległ
dwom operacjom, po których długo się leczył irtniami młodości. Hozwitą już koro
i dopiero obecnie powrócić mógł do rodziny. ną widziały one pożogi buntów chłop
Rodzice Sandrygo od 26 maja 1944 r. nie skich Kostki Napierskiego, widziały
mieli o nim wiadomości.
hufce szwedzkie, czatujące na Jana
Kazimierza,
ileż legend stworzonych
Pielgrzymka francuska na
Kongres Mariański w Ottawie fantazją tych gór, jakie sabaty du
chów w cerkwiszczach zagai, w nie
W środę rozpoczął się w Ottawie Kongres
Mariański. W Kongresie uczestniczą piel przebytych gąszczach dziewiczych ogrzymi francuscy, którzy w liczbie 80 odby stępów! Gubiłem się w labiryntach
li podróż do Kanady samolotem.
wąskich korytarzy, wśród nawisłych
sędziwych jodeł, błądziłem po tych
Przybycie Kardynała Gerlier kniejach, pośród nieprzebytych twodo Ameryki
izyw roślinnych, bo pasję mam do
Paryż. — Kardynał Gcrller, arcybiskup wszystkiego co stare, mchem i pleśnią
Lyonu przybył dnia 9 czerwca wlecz, do No
wego Jorku na pokładzie statku „Queen E- wieków okryte... A teraz zwierzam
lisabeth”. Kardynał Spellman powitał czci wrażenia swoje powiernikowi memu,
godnego gościa na przystani, po czym obaj cedząc na omszałej ławce pod oliw
dostojnicy kościelni udali się do pałacu ar
cybiskupiego, gdzie mieszkać będzie Kardy kowym pniem płatana. Szumi nademną
nał Gerlier w czasie swego pobytu w Nowym ten platan wiekowy, a w szumie jego
Jorku. Kardynał Gerlier udaje się następnie słyszę pytanie:
do Bostonu, gdzie odbędą się uroczystości na I — Gdzie tamten? Gdzie Krzysztof?
Jego cześć, a w końcu do Kanady, gdzie Co ty tu robisz, obcy wędrowcze, dlaweźmie udział w Międzynarodowym Kongre(ći.cV {czego tak serdecznie patrzysz tu na
sie Mariańskim w Ottawie.
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wszystko?... Czy znasz historię Slawohciy?... Drugi raz odpoczywasz w moir.i cieniu, snadź1 polubiłeś to miejsce,
lecz co cię tu pociąga?...
Gdzież Krzystof?... Gdzież córa je
go?... Maleńką dzieciną była, gdy w noc
zemsty i krwi wychodził stąd wygnań
cem. Czy ją i jego świat wchłonął, czy
wieczność zamknęła nad nimi swe ta
jemne bramy prabytu?
— Co się z nimi działo?... słuchajcie
platany.
Wydobyłem z teki mojej „Spowiedź”
Halmozena. Przeczytałem głośno wy
znania pokutnika tu, w miejscu jego
zbrodni. Słuchały mnie stare platany
w skupieniu nabożnym. Ciszy gór, pu
szczy i odwiecznego parku nie mącił
żaden odgłos ze świata.
Mistyczna cisza nastrajała uroczyś
cie. Gdy przytłumiony głos mój prze
brzmią!, cala wyżyna Sławohory wsłu
chana w dzieje Krzysztofa Hradec Hradeckiego zapadła w zadumę ponu
rą Czy rozważa losy człowieka, któ
rego nawiedziło fatum nieszczęsne...
czy współczuje mu, czy go karci, czy
go błogosławi, czy potępia?... Egzalta
cja przyrody tutejszej nasuwa halu-

Jak wynika z tych danych, w Polskim
Korpusie Przeszkolenia 1 Itozmieazczenia
(P.K.P.R.) znajduje się w chwili obecnej 80
tys. żołnierzy na terenie W. Brytanii, po odejściu 10 tys. b. żołnierzy do pracy cywil
nej.
Poza tym na terenie W. Brytanii znajduje
się 10 tys. żołnierzy, którzy zgłosili się na po
wrót do Polski i czekają na repatriację,
oraz 5 tys. żołnierzy, którzy ani nie wstąpi
li do P.K.P.R., ani też nie chcą powrócić do
Kraju
Jak wiadomo, rząd brytyjski po
stanowił tę kategorię b. żołnierzy skierować
do Niemiec, skoro nie godzą się ani na pracę
w Anglii ąni na powrót do Polski.
Poza terenem W. Brytanii znajduje się
10 tys. żołnierzy jeszcze pa Środkowym
Wiwbodzte. Według informaoyj brytyjskich
kół wojskowych, około połowa z tych żoł
nierzy zgłosiła się do P.K.P.R., a połową wy
raziła chęć powrotu do Polski,
W Niemczech, w strefie brytyjskiej, znaj
duje się ok. 12 tys. żołnierzy polskich, po
chodzących głównie z rozwiązanej w tych
dniach I. Dywizji Pancernej. Także wśród
nich ok. połowa zgłosiła wstąpienie do
P.K.P.R. i zostanie przewieziona do Anglii,
podczas kiedy druga połowa zgłosiła się na
powrót do Kraju.
W różnych komisjach likwidacyjnych na
terenie VMo<h znajduje się jeszcze 300 żoł
nierzy z b. II. Korpusu.
Ogółem więc uchodztwo wojskowe zagra
nicą obejmuje jeszcze 117 tys. żołnierzy.
Mniejwięcej 20 tys. z nich zgłosiło się do
tychczas na powrót do Polski.

UCHODZTWO WOJSKOWE

□ W roku 1946 eksportowano ponad 83
tys. kg. różnych ziół za 13 mil. zł. Główny
mi odbiorcami ziół były kraje skandynaw
skie, Belgia, Szwajcaria, Ameryka 1 Anglia.
Pamiątki po Szopenie
W roku bieżącym przewidziany jest eks
port 720 tys. różnych ziół na sumę 95 mil.
znaleziono we Wrocławiu
Wroclaw. — Donosiliśmy już o odnale złzieniu wśród zbiorów wrocławskiego „Osso
Łódź. — MO ujęła w tych dniach 18-lętlineum” cennego rękopisu mickiewiczowskie niego przestępcę Ryszarda Gąsiorowskiego,
go „Pana Tadeusza”.
który dokonał w przeciągu tygodnia '5 kra
Obecnie pracownicy biblioteki uniwersy dzieży. Wymieniony przestępcą jest dwukro
teckiej w czasie segregowania skrzyń z rę tnym dezerterem: z wojska i milicji.
kopisami, przywiezionymi swego czasu do
Częstochowa. —- W czasie burzy w miej
Wrocławia z zaniku Wcldstein w pęw. kłodz scowości luobodno gm. Miedźno, przez ude
kim, natrafili na pakiet, zawierający liczne rzenie pioruna, powstał pożar w budynku
rękopisy l pamiątki po największym kompo mieszkalnym Antoniego Papyka, lat 62. —
zytorze polskim, Szopenie.
Znajdujący się w mieszkaniu Antoni Pąpyk,
Wśród zbiorów znajdują się m. In. ręko- poniósł śmierć na miejscu.
pisy nut Szopena, rękopisy preludiów, maKraków.
Związek Uczestników Walk
żurków i barkarol, pierwsze wydania
kompozycji i szereg cennych pamiątek S2O- o Niepodległość 1 Demokrację organizuje
muzeum partyzanckie. Wśród ogromnej iloś
penowskich,
ci konspiracyjnych gazetek, znajdują się dwa
egzemplarze satyrycznego pisma w języ
8 lat więzienia za zdradę
ku niemieckim, wydawanego przez polską
i denuncjację patriotów
konspirację i kolportowanego pomiędzy woj*
Katmnce. — Sąd Okręgowy na sesji w skiem niemieckim.
Mysłowicach rozpatrywał sprawę Pawła
Rzeszów.
Odbył tu się pogrzeb kapra
Kulawika, inwalidy a Mysłowic, który w la Berdychowskiego, Strzelca Kamiflskiego,
czasie okupacji uzyskał H-gą grupę nie Strzelca Pustelniaka, Strzelca Gajka, Strzel
mieckiej listy narodowościowej.
ca Joba, którzy w pow. brzozowskim pole
Sporządził on doniesienia a następnie po gli bohaterską śmiercią od kul UPA.
twierdził je zeznaniami przed policją poli
Olsztyn. —. W stan oskarżenia postawiono
tyczną. że bracia Wiktor, Paweł i Franciszek kierownika Delegatury Okr. Urzędu Likwi
Dytko oraz Franciszek Dubiel byli powstań dacyjnego w Kętrzynie Henryka Kaługę za
cami śląskimi i czynnie występowali prze sprzeniewierzenie 10Q tys. zł.
ciwko Niemcom w czasach przed-wrześnioWrocław.
W Świdnicy zamieszkał osta
wych.
tnio, jako repatriant z Wilna, jedyny żyjąW wyniku tych doniesień wszyscy wymie Cy jeszcze uczeń Matejki, 80-lctpi artystą
nieni zostali aresztowani, przy czym Wiktor malarz Tadeusz Gadomski. Specjalnością Ga
Dytko w obozie w Oświęcimiu zginął z rąk domskiego są obrazy treści religijnej,
hitlerowskich katów. Inni aresztowani prze
Katowice. — Sąd wojskowy rozpatrywał
bywali w więzieniu kilka lat. Sąd skazał o- sprawę
Holsta Wilhelma, osk.-rżonego o pn,
s’; irż i"’ro "i 8 lat wiez’ewa
jjłłlflRjete sabotażu w Mie .-.k-dr Zakładach
mszczenie
roku Uę... zosta
aUlih parowego, co spowodowało upieruchosadzonych Pa teienie stolicy ogólęm 7 tys. mienie gązowni ną dłuższy czas. Sabotążystą
skąpany postał pa 16 lat. więzienia.
drzewek.

Oddziały wojskowe i policyjne
walczy z Ukraińcami

Mimo wzrastającego tempą powrotu do
kraju byłych uchodźców i żołnierzy polskich
i mimo wysiłków Warszawy oraz nakłania
nia przez rząd angielski Polaków do powro
tu, zagadnienie pobytu uchodźców polskich
zagranicą przedstawia się nadal jako poważ
ne zagadnienie zarówno pod względem iloś
ciowym jak i jakościowym.
Pogląd na to ważne dla Polski i dla naro
du polskiego zagadnienie dają ostatnie da
ne, ogłoszone w Warszawie w odniesieniu do
uchodźców cywilnych w Niemczech i innych
krajach, oraz ogłoszone w Londynie dane od
nośnie wojskowych polskich.

cynacje słuchowe... Oto słyszę najwy
raźniej spiżową pieśń dzwonów odle
głych. Wiem, źe to złudzenie, lecz
dźwięk rośnie i w metalicznym chrzę
ście gałęzi sosny podają ton melodii
dzwonów siostrom swoim, jodłom nie
botycznym. A one, podzwon prze
strzenny tłumiąc długo w okiściach ko
narów, przenoszą go echem w listowia
buków..,
Płynie dźwięk z puszczy, uderza w
w&lące się mury pałacu, nowe echa
grają w komnatach... Rozjęczały się
drzewa i pałac.
Siawohora śpiewa hymn — Salve
Regina — dla ostatniego z Hradec •»
bradeckich. Doczesna jego powłoka, w
habicie zakonnika spoczj’wa snem
V'iecznym, tak mizernie, pod murem
cmentarza w Krąźu. A jego spadko*
bieuy? Gdzie ich szukać i czy żyją,
a jeśli żyją to jakim sposobem ich od
najdę? Wszak na taki cel można po
święcić całe swoje istnienie i jeszcze
nie osiągnąć żadnych rezultatów. Znam
s thie! Ta idea będzie mi już zapełnia
ła życie, daj Boże by go nie psuła,,.
Czuję, źe płynąc dotychczas w życiu
mniej lub więcej pogodne prze-

strzenie, wpadlem teraz w mistyczny
krąg zagadek, jakby wr mgławicę — Oricna — i błądżę od błękitnego Rigela
Vel Tereni, do czerwonego Betejgeuza
— „spowiedź Halmozena7’.,, bezradnie,
zaś — Canis minor
Krąż czyni mi
wstręty, odwTacająe ku sobie wybuja
łą wyobraźnię. Do czynu zatem! Może
dozorca pałacu, tęgi góral, da mj ja
kieś wskazówki bardziej realne. Tro
chę w to wątpię, jednakże spróbujmy.
A iroże? Jakże byłbjm szczęśliwy, by
prośba twoja ostatnia, wielki pokutni
ku, spełniła się i by w mury opuszczo
ne byłej twojej siedziby wszedł twój
wnuk czy prawnuk. Na szczęście twój
testament nie został wykradziony w
Kiążu. Los sprzyjał mi dotychczas,
lecz obecnie odwraca się karta, słyszę
jvj szelest, a odwraca ją rączka TerenL Nieświadomie, wiem! Z niezmierną
otuchą myślę, źę owa podróż wspólna
zagranice, naturalnie obmyślona przez
Orli cza, będzie Alfą i Omegą zakusów
medyka. — Terenia wróci do mnie!...
• •••letettfee •
Idę do pałacu w roli detektyv^a z
najświętszym pragnieniem w duszy...
Góral Gajdo ty Jeż wie, co i ja, na
wet ja dużo więcej. Powtórzył mi’zno
wu z systematyczną dokładnością, jak
ongi, pomimo, żę mnie poznał, dlacze
go Sławohora kruszy swoje mury, że
wsiąkły w nie krew i łzy, no j tak daIfiJ, jak już nadmieniałem. Oczekuje
powTotu prawego pana Sławohory i
mówi, że niedaleko już jest ta godzina.
(CSąg dalszy nastąpią

wie. Obecny był również min, pełnomocny
Republiki Francuskiej p. Joxe.
Uroczystość zagaił dyrektor Instytutu
prof, Francasteł, który złożył podziękowa
nie rządowi polskiemu za pełną zrozumienia
j życzliwości pomoc w odbudowie Instytutu.
Przemawiający następnie min. Modzelewski
stwierdził, że nawiązanie współpracy kultu
ralnej polsko - francuskiej nie wyczerpuje
wszystkich zagadnień szerokiego wachlarza
stosunków polsko - francuskich. „Pracuje
my również nad rozwojem stosunków poli
tycznych i gospodarczych; rokowania w tych
sprawach są w teku, ponieważ pragnęliśmy
nadać naszej współpracy formy nowe odpo
wiadające w sposób najbardziej doskonały
temu wszystkiemu, czego wymaga sytuacja
powojenna”. Minister podkreślił następnie
wysokie walory kultury francuskiej, która
miała zawsze głęboki oddźwięk w życiu kul
turalnym Polski. Minister zakończył wyra
żając głębokie przekonanie, że działalność
Instytutu Francuskiego przyczyni się do co
raz większego zbliżenia między Francją a
Polską.
Po dokonaniu przez min, Modzelewskiego
aktu otwarciu Instytutu, przemówił mip. peł
nomocny Joxe wyrażając serdeczne podzię
kowanie tym wszystkim, którzy mimo cięż
kich warunków przyczynili się do odbudowy
Instytutu, Minister podkreślił, że społeczeń
stwo francuskie ma żywo w pamięci imiona
Szopena i Mickiewicza, którzy byli rzeczni
kami kultury polskiej we Francji I wyraził
życzenie, aby jak najszybciej powstała prze
widziana w konwencji kulturalnej komisja
francusko - polska w Paryżu, która przyczy
ni się w wysokim stopniu do wzajemnej wy
miany kulturalnej,
Min. Joxe przyjęty został na audiencji
przez min. Kultury i Sztuki Dybowskiego.

Szwedzi dla dzieci francuskich

Pod patronatem konsulatu szwedzkiego w
Paryżu, odbyła się uroczystość na rzecz ko
lonii dla dzieci francuskich, prowadzonej
przez Szwedów. Kolonia znajduje się w lesie
pod Chantilly, 150 dzieci francuskich żyje
tam swobodnie i dostatnio dzięki hojności
szwedzkiej.

Przywrócenie 1-szcj klasy
w paryskiej kolejce podziemnej

Paryska kolejka podziemna wykazuje de
ficyt w wysokości 3.600 milionów fr. Nad
sposobami usunięcia deficytu a conajmniej
amnlejszenia go, obradować będzie w przy
szły poniedziałek posiedzenie rady gminnej
Paryża. Na posiedzeniu przedłożony zosta
nie wniosek, domagający się proywrócenia
1-szej klasy w kolejce podziemnej z opłatą
o 100 proc, wyższą niż pobierana za prze
jazdy drugą klasą.

Krajowa konferencja pracy
obraduje w Brukseli

VV stolicy Belgii odbywają się narady kra
towej konferencji pracy, Udział w naradach
bierze około pięćdziesięciu osób, reprezentu
jących organizacje pracodawców i robotni
ków.
Premier Spaak wygłosił na konferencji
przemówienie, w którym oświadczył, że rząd
zamierza Obniżyć podatki od zarobków, nie"
dochodzących do 130.000 fr, rocznie oraz pod
wyższyć dodatki rodzinne ęo najmniej o 10
procent.
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Michałko
(Wyjątek)

...Z rana wypogodziło się, nawet błysnę
— Patrzcie!... Co on robi?...
ło słońce. Michałko jeszcze racz podziękował
— Cicho!
stróżowi za nocleg i wyszedł. Był zupełnie
— Boże miłosierny, zmiłuj się! — wołał
rzeźki, choć się od wczorajszego deszczu le ranny, szlochając z bólu.
piły włosy,* a parcianka stężała jak skóra.
— Idę! idę!... — rzekł Michałko, i —
Chwilę postał przed bramą, namyślając się, wszedł między gruzy.
dokąd iść: w lewo, czy w prawo? Na rogu
— Zginiecie obaj! — krzyknął cieśla.
zobaczył otwarty szynk, więc wstąpił na
Michałko już był przy nieszczęśliwym. Zo
śniadanie. Wypił duży kielich wódki 1 wesel baczył jego zdruzgotane nogi.
szy powlókł się w tę stronę, gdzie było wi
— Bracie mój! bracie!... szeptał ranny i
dać rusztowanie.
objął go za kolano.
Chłop podsunął drąg pod belkę i rozpacz
„Czy szukać roboty? Czy wracać do do
liwym ruchem podważył ją. Rozległo się
mu?”' — myślał.
Wtem gdzieś niedaleko rozległ się huk, trzeszczenie, aż z wysokości drugiego pię
podobny do krótkiego grzmotu; po tym dru tra spadło kilka kawałków cegły.
— Wali się!... — krzyknęli robotnicy, iozgi, mocniejszy.
biegając się.
Chłop spojrzał.
Ale Michałko nie słyszał, nie myślał, nie
O paręset kroków, na prawn, widać było
szczyty rusztowań, a nad nimi jakby czer czuł nic. Silnym ramieniem podparł znowu
wony dym... Stało się coś niezwykłego. Mi drąg i już całkiem usunął belkę ze zmiaż
chałka ogarnęła ciekawość^ Popędził w tam dżonych nóg leżącego człowieka. Z góry po
tą stronę, poślizgując się i brnąc w kału sypały się gruzy. Czerwony pył zakłębił się,
zgęstniał i wypełnił wnętrze budynku. Za
żach.
Na niebrukowanej ulicy, gdzie stało ledwie ścianą słychać było jakieś szamotanie się.
kilka domów, kręcili się strwożeni ludzie. Ranny jęknął głośniej i ucichł.
W otworze rozdartej ściany ukazał się Mi
Krzyczeli i pokazywali rękami niewykończo
ną budowlę, przed którą leżały deski, poła chałko zgięty, z trudnością dźwigając ran
mane słupy i świeże gruzy. Nad wszystkim nego. Powoli przeszedł niebezpieczną granicę
i stanąwszy przed tłumem zawołał z naiwną
unosił się czerwony pył cegły.
Chłop przybiegł bliżej. Tłum już zobaczył, radością:
— Jedzie!... jedzie!.. ino mu tam jeden but
co się zdarzyło. Otóż — nowy dom upadł.
Cała jedna ściana rozsypała się od góry, został!...
Robotnicy schwycili rannego, który om
a duże belki, przeznaczone do dźwigania su
fitów, opadły, pogięły się i potrzaskały, jak dlał i ostrożnie zanieśli do najbliższej bramy.
Wióry.
— Wody!.. — wołali.
W oknach sąsiednich domów ukazały się
— Octu!...
zalęknione kobiety. Ale na ulicy, prócz ro
— Po doktora!...
botników, było ledwie kilka osób. Wieść o
Michałko powlókł się za nimi, myśląc:
wypadku nie zdążyła jeszcze do środka mia
— To ci dobry naród w tej Warszawie!
sta.
Nie bój się!
Pierwszy oprzytomniał główny majster.
Zobaczył, że ma ręce zakrwawione, więc
— Czy nie zginął kto? — pyta drżący.
je w kałuży i stanął pod bramą domu,
— Zdaje się, że nie. Wszyscy byli na śnia umył
gdzie leżał ranny. Do środka nie pchał się.
daniu.
Alboż on doktór ? Czy mu co poradzi ?
Majster zaczął rachować swoich, ale wciąż
Tymczasem ulica poczęła się bardzo zalu
mylił się.
dniać. Biegli ciekawi, pędziły doróżki, a na
— Czeladnicy są?...
wet z daleka słychać było dzwonki straży o— Jesteśmy!...
gniowej, którą także ktoś zaalarmował.
— A pomocnicy?...
Nowy tłum, już takich, którzy byli chciwi
— Jesteśwa!
wrażeń, skupił się przed bramą, a gorętsi
— Jędrzeja nie ma!... — odezwał się je pięściami torowali sobie drogę, dla zobacze
den głos.
nia krwawej hecy.
Obecni na chwilę zaniemieli.
Jednemu ze stojących przy furtce Michał
— Tak,' on był we środku...
ko zawadzał.
— Trzeba go szukać!... — rzekł majster
— Usuń się gapiu jakiś: — krzyknął je
ochrypłym głosem.
gomość, widząc, że bosy chłop nie bardzo uI poszedł ku przewróconemu dotnowd, a za stępuje pod naciskiem jego ręki.
nim kilku śmielszych.
— A bo co? —spytał Michałko, zdziwio
Michałko machinalnie zbliżył się także.
ny tym zapędem.
— Jędrzeju!... Jędrzeju!... — wołał maj
— Coś ty za jeden, zuchwalcze jakiś? —
ster.
wrzasnął ciekawy. — Co to, nie ma policji,
— Usuń się pan! — ostrzegli go. — Ta żeby takich próżniaków rozpędzała ?.„
ściana ledwie wisi.
— Oj! na złe idzie!... — pomyślał chłop i
— Jędrzeju!... Jędrzeju!...
zląkł się, żeby go za taki występek nie wsa
Z wnętrza domu odpowiedział jęk.
dzono do kozy.
W jednym miejscu ściana była rozdarta na
I, nie chcąc budzić licha, wcisnął się mię
szerokość drzwi. Majster zabiegł z tamtej dzy gromadę...
strony, zajrzał i schwycił się oburącz za
W kilka minut później zaczęto z bramy
głowę. Po tym jak szalony popędził do mia wołać tego, który biedaka wyniósł spośród
sta.
gruzów.
Za ścianą wił się w boleściach człowiek.
— Nie odezwał się nikt.
Obie nogi zdruzgotała i przycisnęła mu bel
— Jak on wygląda? — pytano.
ka. Nad nim wisiało urwisko muru, który
To chłop. Miał białą sukmanę, okrągłą
pękał coraz mocniej i lada chwila mógł się czapkę i był "bosy...
— Nie ma takiego na ulicy?
oberwać.
Jeden z cieśli począł oglądać miejscowość,
Poczęto szukać.
a skamienieli z trwogi robotnicy patrzyli mu
Był tu taki — krzyknął ktoś — ale po
w oczy, gotowi pójść, jeżeli ratunek jest szedł!
Rozbiegła się policja, rozbiegli się robotni
możliwy.
Ranny koriwulsyjnie wykręcił się i sta cy i — nie znaleźli Michałka.
nął na dwu rękach. Był to chłop. Miał czar
Bolesław PRUS
ne z bólu usta, szarą twarz, zapadłe oczy.
Patrzał na ludzi stojących o kilkanaście kro
ków od niego, jęczał, ale wzywać o ratunek
nie śmiał. Mówił tylko:
— Boże mój!... — Boże miłosierny!...
— Tu nie można wejść! — rzekł głucho
fcieśla!...
Gromada cofnęła się w tył.
Między nimi stał Michałko, przerażony
może więcej, niż inni.
Strach, co się z nim działo!... Czuł wszy
stek ból rannego, jego bojaźń, rozpacz, a je
dnocześnie czuł jakąś siłę, która popychała
go naprzód...
Zdawało mu się, że w tłumie nikt, tylko
on jeden ma obowiązek i — musi ratować
człowieka, który przyszedł tu ze wsi na za
robek. I w tej chwili, kiedy inni mówili sobie:
„pójdę” on myślał:
— Nie pójdę! Nie chcę!
Obejrzał się bojaźliwie. Stał sam jeden
przed gromadą, bliżej muru, niż inni.
— Nie pójdę!... — szepnął, i — podniósł
drąg, który leżał mu prawne przy nogach.
Między ludźmi zaszemrano:

Zjazd Zw. Polsk. Kół Śpiewaczych we Francji
odbędzie się w Douai
Wydział Zw. Pol. Kół śpiewaczych we (200 wykonawców) dyr. Nowak Stanisław.
7) Występ zbiorowy chóru miesz. Okr. III.
Francji podaje do wiadomości Wydziałom
Okręgowym, zarządom Kół śpiewaczych, pp. (200 wykonawców) dyr. Smakulski Stan.
8) Koncert pieśni polskiej, w wykonaniu
dyrygentom, śpiewaczkom i śpiewakom,
oraz wszystkim Związkom i Organizacjom, poszczególnych Kół biorących udział w zjeź
które otrzymały zaproszenia na uroczystość dzić. (Każde Koło wykonuje trzy dowolne
25-lecie Zw. Polsk. Kół śpiew, we Fran pieśni, minimum).
9) Pożegnanie drużyn śpiewaczych i gości.
cji , że Zjazd Jubileuszowy śpiewactwa Pol
10) Zakończenie Zjazdu odśpiewaniem
skiego we Francji odbędzie się w niedzielę
29-go czerwca br. w Hippodromle miejskim „Roty".
Koła śpiewacze posiadające sztandary,
w Douai (Nord) przy placu Barlet, (w po
bliżu parku miejskiego), a nie w Waziers pod wysyłają takowe obowiązkowo na nabożeń
stwo.
Douai, jak to poprzednio podano.
Dyrygenci proszeni są o bezzwłoczne nade
Program Zjazdu jest następujący:
słanie do Sekrtariatu Zw. spisu pieśni (ty
1) Przed południem o godz. 11-tej, uro tuł i nazwisko kompozytora) z którymi bę
czyste nabożeństwo w intencji Zjazdu, w dą występować.
♦ * *kościele Notre Dame w Waziers. śpiewają
„Chór górników polskich z Douai” (pod bat.
Kto z rodaków, z bliska, z dala —
dyr. Nowaka Stan.) i „Wanda" Noeux (dyr.
zwłaszcza ten, kogo duch opada,
,
(New York Times Photo)
Galiński).
Niech przybędzie gdzie brzmi .nuta —
Automobilista Martin zwycięzca w biegu
2)
Przerwa obiadowa.
tam przeżyje emocję ducha.
samochodowym w Angoulćme
3) Po poł. o godz. 15-tej otwarcie kasy i Ten kto uległ już zwątpieniu —
sali Zjazdowej w Douai (Hippodrome).
to nieprawda, że go niema,
4) O godz. 15.30 uroczyste zagajenie Zjaz Pieśń porywa, pchnie do czynu —
śmiały wyczyn gangsterów
du przez prezesa Zw. drh. Lecha Br.
i da siłę do wytrwania.
Zabrali
160 tjs. kartek żywnościowych
5) Występ zbiorowy chóru miesz. Okr. II.
(—) Jan Wojtkowiak,
i uprowadzili stróża
(200 wykonawców) dyr. Galiński Stan.
sekr. Zw. Pol. Kół śpiew, we Francji.
6)
Występ zbiorowy chóru miesz. Okr. I.
Paryż. — W nocy na poniedziałek gma'h
prefektury dep. Indre w Chateauroux stał
się miejscem śmiałego napadu gangsterskie
Prezy dent Francji 12. i 13. lipca
26-ty Kongres Syndykatu Wolnego
go. W niedzielę odbyło się przyjęcie w pre
w dep. Nord i Pas de Calais
fekturze. Dw*aj niewykryci dotychczas ban
Górników
Lille, -r- Przed kilku dniami podaliśmy dyci skorzystali z tego, aby dać się zamknać
Lens. — w sobotę 21. i w niedzielę 22. wiadomość, że Prezydent Francji odwiedzi w w gmachu prefektury. Wieczorem kiedy
czerwca obradował będzie w Lens, Kongres lipcu departamenty Północnej Francji. Wi stróż nocny podjął swą służbę bandyci do
Górników zrzeszonych w Syndykacie W o,- zyta Prezydenta została ustalona na 12. i 13. konali na niego napadu, ogłuszyli go, po
nym (CFTC).
lipca i rozpocznie się od Boulogne.
czym zabrali 160 tys. kartek, żywnościo
Kongres rozpocznie się w sobotę popołu
Prezydent przyjedzie do Boulogne w no wych na następny kwartał i zbiegli samo
dniu o godz. 14.30 zebraniem komisji, po cy z 11. na 12. lipca, odwiedzi 12-go miasta chodem, nie omieszkając zabrać ze sobą i...
siedzenie plenarne odbędzie się w niedzielę. Boulogne, Calais i Dunkierkę, po czym wie stróża. Po dłuższej podróży gangsterzy wy
czorem przyjedzie do Lille.
rzucili swoją ofiarę na placu dTtalie w Pa
LENS. — (Inauguracja lotniska). ,— W
Dzień 13. lipca będzie poświęcony zwie ryżu.
dniu 15. lipca odbędzie się inauguracja lot dzeniu Ascq, Tourcoing i Roubaix. Stolicę
niska Aeroklubu z Lens przy route de ’a Flandrii opuści Prezydent o godz. 10 i wyBassee. Uroczystości, związane z otwarciem jedzie do Arras. Po drodze zatrzyma się na Uzbrojeni bandyci napadli na biuro
zpvnosciowe w Laon
lotniska, uświetnią swym udziałem lotnicy krótko w Douai. Po przyjęciu w Arras, jesz
francuscy i angielscy.
Laon. — We wtorek 17. bm. o godz. 12.30
cze tego samego dnia, Prezydent wyjedzie
LENS. — (Spis rocznika 1929). — Zarząd miasta do Paryża, gdzie w dniu 14. lipca weźmie u- (czyli w* południe), zajechali przed urząd
przypomina młodzieży męskiej, urodzonej w okre dział w uroczystościach organizowanych z żywnościowy uzbrojeni bandyci. Przy’byli z
sie od 1. stycznia do 31 grudnia 1929 r„ ze po
zamiarem okradzenia urzędu z kartek żyw
dlega przymusowemu spisowi. Spis przeprowadza okazji święta narodowego.
nościowych. Na włamaniu przychwycili ich
merostwo * (okienko nr. 12).
___
Podlegający spisów winni, przed,20. czerwca i r.
dwaj inspektorzy policji. Bandyci porzucili
Związek
Bractw
Różańcowych
przedstawić książeczkę rodzinną (livret
Zarząd Związku Polskich Bractw Różań łup, i by zabezpieczyć sobie odwrót do sa
le) rodziców, z braku tejże kopię dekretu natiralizacyjnego by uniknąć oficjalnego wciągnięcia cowych podaje jeszcze raz do wiadomości, że mochodu, zaczęli strzelać do stróżów bez
ich na listę poborowych.
tygodniowe kursa dla niewiast z Różańca pieczeństwa. Policjanci odpowiedzieli strza
LENS. — <Z urzędu stano cywilnego). —_^TO.* odbędą się w Osny koło Paryża w drugiej łami. Jednego z bandytów ujęto, drugi jak
dżiny: Hołyński Robert, Sowiński Leon, Stani
połowie sierpnia. Podróż i całkowite utrzy kolwiek postrzelony, zdołał wskoczyć do sa
sławska Monika. Buczkowska Anna.
Zapowiedzi: Mercier Leon z Lens 1 okiba He manie przez tydzień, tysiąc franków od oso mochodu i odjechał ze wspólnikami w kie
lena z Lens; Nowakowski Albert z Lens i Rami- by. Zapisy przedłużone do 1-go lipca na a- runku Soissons. Mimo zarządzonego i ościnez Clementa z Villeurbanne; Besseaux Maurycy
gu nie udało się dotąd ująć szajki gangster
x Croix Saint Ouen (Oise) i Borkowska Helena z dres: M. 1’abbe A. Szewczyk, 2, place Guyskiej.
nemer,
Bruay
(P.
de
O.).
Lens.
St. Witkowska — prezeska Zw.
LENS. III. - LI EVIN. — (Nabożeństwo polskie).
_ W niedzielę 22. czerwca będzie odprawiona
Święto Matki w kolonii Masny
Ks. A. Szewczyk — Dyr. Bractw.
Msza św. dla Polaków o godz. 12-tej. Na IX. Lens
o godz. 9-tcj.
LIEVIN, III. —■ Koło śpiewu „Cecylia** odbę
dzie ewe zebranie w niedziele 22. czerwca. O godz.
11-tej u p. Iwanowskiego. (Lekcja śpiewu o godz.
10-tej).
MARŁEŚ LES MINES. — Sekcja Polska przy
C.G.T. podaje do wiadomości, że 22 bm. bierze
udział w 20-tej rocznicy Sekcji Calonne-Ricouart
Godzina zbiórki podana będzie na zebraniu.

Z przebiegu gier o mistrzostwo PZPN-u
Okręgu Lens

Telefonem w lesie

jak i w zimie. Była ciągle zajęta, ciągle za
pracowana, kładła się późną nocą, wstawa
ła wcześnie z rana.
Bo tyle, tyle roboty, miała królewna Ha
nia! Rano: dać piasek złoty rosie do pole
wania, umocnić na drzewach szyszki, z igli
wia oczyścić grzyby, ostrzec maleńkie
myszki, że jastrząb krąży straszliwy, za
jączkom oczyścić łapki, wymyć dzioby dzię
ciołom, lisa uwolnić z pułapki, story zapu
ścić sowom, zasiać czarne jagody, porozsadzać poziomki, żabki prowadzić do wody,
wiewiórkom czesać ogonki.
Ale najwięcej czasu traciła królewna i si
ły, by wyprowadzić z lasu dzieci, co się zgu
biły.
Ja też raz zabłądziłam i bardzo, bardzo
płakałam, a kiedy nadzieję straciłam, wtedy
królewnę spotkałam.
H. Wielowiejska.

Rodzice, dzieci uoasze, "które ukoń
czyły 6-ty rok życia, winny przed pój
ściem do szkoły poddać się badaniom
lekarskim.

Uwagi pani Klary

i

Lievin. — Praca na szybach Lievin, wstrzy
mana na skutek pożaru na szybie 7-mym,
zostanie wkrótce podjęta.
Górnicy z 7-ki podejmą pracę w ponie
działek 23. czerwca, z 4-ki i 7-ki bis w pią
tek 20. czerwca.
Poza tym 200 młodych górników zostało
przeniesionych czasowo na inne szyby.

Ogłoszenia Parafialne
dla Lievin, Avion, Calonne

URANIA Lens — PIANA Lievin 1—2
Zwycięstwo to nie przyszło Dianie łatwo. Ura
nia okazała się przeciwnikiem równorzędnym. Grę
rozpoczęła Diana pod wiatr. Obie strony były
groźne. W 8. minucie sędzia podyktował strzał
karny za rękę obrońcy Uranii, z którego Rybka
Tomasz zdobył prowadzenie dla Diany. Następnie
Urania była chwilowo stroną atakującą. Wyrów
nanie padło jednak dopiero w 34. minucie z je
denastki strzelonej przez Taczyńskiego^ Wynik
1—1 utrzymał się do przerwy. Po przerwie Diana
dążyła koniecznie do zwycięstwa. Zwycięską
bramkę i dwa związane z nią punkty zdobył No
wak w 9. minucie. Urania dążyła koniecznie do
wyrównania, lecz bezskutecznie, a Idkowiak w
bramce Uranii nie pozwolił Dianie na podwyższe
nie wyniku. Sędziował p. Thoman.
GWIAZDA Bally — WARTA Noyelles 11—2
Oatatnl mecz mistrzowski, rozegrany na boisku
w Bully, zakończył się wysokim zwycięstwom
miejscowych. Warta wysłała oddział, składający
się przeważnie z graczy nowych. Gwiazda miała
przez całą grę wielką przewagę. Pierwszą bramkę
dla niej zdobył w 4. minucie Janiszewski. Krotko
potem jednak Szalewski wyrównał. Dalsze cztery
bramki zdobyte przed przerwa dla Gwiazdy padiv w 19 i 25 minucie przez Robakowskiego i w
36* i 38 minucie przez Pacholskiego, po czym w
44 minucie Warta zdobyła swą drugą i ostatnią
bramkę przez Szalewskiego. Przy stanie &—2 dla
Gwiazdy nastała przerwa. Po przerwie Gwiazda
zmusiła Wartę do defensywy. Pomimo heroicznej
obrony piłka znalazła się w krótkich odstępach
aż sześciokrotnie w bramce Warty. Pacholski zdo
był jeszcze trzy bramki, a Fryder. GawlLt i
Szczygieł po jednej. Sędziował p. Slodowski.
GWIAZDA Lens — KURIER Harnes 3—2
- W miejsce sędziego Leśnika, który nie przy
W mrocznym lesie stoi budka. Ani duża,
był, prowadził zawody kol. Zieliński Alojzy z
ni malutka: malowana, piękna budka.
Gwiazdv. Obie strony zgodziły się na grę przy
jacielską i tylko dzięki temu oba kluby są nadal
— Kto postawił?... Co co?... Na co?... —
w gronie pretendentów ligowych. Gdyby bowiem
nachmurzone wrony kraczą.
niedzielna gra była zaliczona do mistrzowskich,
to porażka Kuriera zamknęłaby tej drużynie
A wiewiórka cierpkim tonem:
definitywnie wstęp do ligi. W pierwszej połowie
— To jest budka z telefonem!..
Gwiazda przeważała mając wiatr do pomocy. W
— A czy gryzie?,..
24 minucie Jaśniewicz zdobył prowadzenie dla niej
z podania Duraka. Wyrównał dla Kuriera w 35
— A czy drapie?...
minucie Frąszczak, jednak parę minut później
— Czy wypuści, gdy raz złapie?
znów Jeśniewicz przywrócił Gwiaździe pow
— Może bawi?...
tórnie prowadzenie i wynik 3—1 pozostał do przer
wy. Po przerwie gra wyrównała się. Pomimo ze
— Może śpiewka?...
Kurier
był stroną więcej atakującą. Gwiazda pod
— Czego po niej się spodziewać,
wyższyła wynik na 3—1 w 22 minucie przez Her
— Tylko rzeczy dobrych, tylko t dobrych... O królewnie, co siała jagody mana. Drugą i ostatnią bramkę dla Kuriera zdo
był Leśniarek w 34 minucie. Gra była ładna i
— odpowiada wiewiórka.
i wobec wzorowego zachowania się gra
Była leśna królewna, — Hania jej było na spokojna,
— Może która z was jest chora?
zadanie.
imię — mieszkała stale w lesie, tak w lecie czy sędzia Zieliński miał zupełnie łatwe
— Brzuch mnie boli od wczoraj!
A. Mrus.

— Ja mam nerwy skołatane!
— Ja mam pryszczyk pod kolanem!
— A więc proszę; chodźmy gronem, za
poznam was z telefonem...
Weszła wiewiórka z wronami do budki.
Nakręca tarczę z numerami:
_ Dwa, dwa, cztery, zero, zero... Pani
sowa? Mam do pani prośbę szczerą... Na tym
grabie, na skrzywionym, aż trzy chore siedzą
wrony... Tak, tak, bardzo!... Bez opieki... Pro
szę zabrać z sobą leki... Czy pospiesznie?
Bez pośpiechu... Honorarium... Wór orze
chów!...
Przyleciała sowa, wyleczyła wrony. Na
prawdę ciekawe są te telefony!
Takie tej rozmowy potem były skutki:
każdy chciał korzystać z malowanej budki.
Telefonował lis do kurnika:
— Proszę drzwi nie zamykać... Przyjdę
dzisiaj wieczorem, kurkę sobie wybiorę!...
Telefonował niedźwiedź do pasieki:
_ Czemu pszczoły latają bez opieki?...
ogryzły mnie, że proszę, skargę do sądu
.noszę!...
Telefonował zając do kuśnierza:
— Uszył mi pan futro, ale bez kołnierza!...
Telefonował też i jeż:
— Króliczku, kumie!... Czy i na jeża kum
uszami strzyc umie?
I telefonowała sroka do ciotki:
_ Przylecę jutro rano... Upieczcie torcik
słodki!
Nawet wiatr telefonował do chmury:
_ Pioszę się nie kryć za lasem, przyby
wam w konkury!...
I każdemu teraz dobrze w borze, bo kie
dy zechce. telefonować może.
L. WISZNIEWSKI

Podjęcie pracy na szy bach w Ue\in

Uwaga sportowcy z Lievin i okolicy

W niedtlelę dnia 22. cze.nvca odbędzie się w AVION rocznica młodzieży męskiej i żeńskiej. Msza
św. z Komunią św. o godz. 9.15. Spowiedź dla
Matek Różańcowych o godz. 6.20 dla młodzieży o
godz. 7. wieczorem w sobotę dnia 21 czerwca br.
LIEVIN, 3. Msza św. o godz. 8-ej rano.
CALONNE LIEVIN. — O godz. 11.45.
DUSZPASTERSTWO LIEVIN.

4500 pątników z Pas de Calais
wyjechało do Lourdes
Arras. — We wtorek wyjechała piel
grzymka wiernych z Pas de Calais do I»ourdes. 4.500 pątników ze wszystkich ośrodków
departamentu, wyjechało pięcioma pociąga
mi do Groty Masabielskiej. Pielgrzymce
przewodzi pasterz diecezji, biskup Perrin z
Arras.
Do Lourdes pielgrzymi przybyli w środę.
MONTIGNT EN GOHELLE. — Koło Przyja
ciół Harcerzy i Zuchów urządza swą 14-lctnią
ricznicę istnienia dnia 22-go czerwca br.
Program uroczystości. — Rano o godz. 8.15 wy
marsz harcerzy i harcerek do kościoła. O godz.
8.45 Msza św. za zmarłych członków. O godz. 17
przyjmowanie tow. miejsc, i pozamiejscowych do
godz. 18-tej. O godz. 18 otwarcie i powitanie goś
ci i przedstawicieli Zw. Harcerstwa. Przedsta
wienie teatralne pod tyt: „żyd w beczce" z udziałem druha Józefa Stodolnego, członka KSMP.
Dalszy program będzie ogłoszony na sali. — To
warzystwa miejscowe i pozamiejscowe które otrzymały zaproszenie, uprasza się o przysłanie
sztandarów na Mszę św.
Bielawski P., prez.
NOEUX LES MINES. — Komitet Towarzystw
Miejscowych powiadamia, że przyjmuje zgłoszenia
do szkół zawodowych, dzieci, które ukończyły
szkołę powszechną i zamierzałyby kształcić się w
zawodach Ślusarskim, mechanicznym, stolarskim,
ciesielskim, itd...
Warunki bardzo korzystne. Zgłoszenia przyjmu
je się do 23 bm. i udziela wyjaśnień w sali Pol
skiej przy ulicy Moussy.
Zarząd KTM.
HOUDAIN. — R. N. 1*. zawiadamia tych wszy
stkich którzy dotąd nie odebrali swoich paszpor
tów i zaświadczeń rejestracyjnych, że zaświad
czenia będą im wydane dnia 19 i 20 czerwca w
sali p. Majchrzaka od godz. 16 do 19-ej. Zarazem
zawiadamia się wszystkich młodych, którzy byli
rejestrowani (od lat 15), ażeby się zgłaszali z
kartami łdenditć do wypełnienia formalności
paszportowej.
Zarząd.

Saksofony — Klarnety — Trąbki
oraz wszelkie instrumenty muzyczne
DE RUYCK, 128, Grande Rue -- ROUBAIX
______________________________________ (15 st)
OSTRICOURT - OIGNIES. — KSMP-M. podaje
do wiadomości, że wycieczka, przewidziana na
15. czerwca do Phalempln, nie odbyła się z po
wodu niepogody. Wycieczka ta odbędzie się na
tomiast nadchodzącej niedzieli (22 bm.) z tym sa
mym programem, jakim miała się odbyć 15 bm.
Zarząd.
DECHY - SIN LE NOBLE. — Rada Rodziciel
ska podaje do wiadomości, że w niedzielę 22 bm.
wieczorem, urządza w sali p. Migdała zabawę.

W niedzielę 22. czerwca o 10-tej u p. Iwanow
skiego odbędzie się zebranie informacyjne dla
sportowców, piłkarzy, którzy zamierzają wstą
pić w czerwcu 1947-48 w drużynach K. S. Diana
w Lievin.
Przypomina się jeszcze raz, piłkarzom z Lievin.
którzy mają podpisany lisans na rok 1946-47 w
FFFA (Ligue du Nord) w klubie francuskim i
Apteka D E M O N T
polskim i chcą wystąpić w sezonie 1947-48 w dru
żynach K. S. Diana, że powinni wysłać powiado
29, Place de la Mairie — DENAIN
mienie o wystąpieniu z klubu w okresie od 15 do
30. czerwca. Powiadomienie powinno wyjść listem niniejszym zawiadamia, że preparator, Polak, jest
poleconym (carte-lettre recommandóe). Podpisanie do waszej zupełnej dyspozycji w sprawie lekarstw,
nowych lisansów odbędzie się od 1. do 15. lipca
analiz lekarskich 1 wszelkich porad.
u sekretarza: 57, rue Dupuy de Lome Lievin, szyb
(1422)
3,
Zarząd.

W Masny, z inicjatywy Rady Rodzicielskiej i
miejscowego nauczyciela pana Korozy, odbyło się
święto Matki. Zagaił je i powitał przybyłych na
obchód, prezes Rady Rodzicielskiej. Przemówienia
okolicznościowe wygłosili miejscowy nauczyciel
oraz ks. Soczówka z Dechy.
Na program artystyczny złożyło się wystawienie
sztuki teatralnej wyreżyserowanej przez Koło
Kobiet im. Marii Konopnickiej, inscenizacje dzieci
oraz piękne wierszyki i piosenki odśpiewane przez
młodzież szkolną.
Uroczystość była udana. Pozostawiła miłe wra
żenie i zakończyła się odśpiewaniem Roty.
(Obecny).

Wiadomości z Belgii
Strajki w Belgii skończyły się

Podwyżka dodatków rodzinnycn
Bruksela. — Szereg zatargów na tle za
robkowym wstrząsnęło ostatnimi czasy ży
cie gospodarcze małej Belgii. Sporadyczne
strajki tu i owdzie dotknęły cały kraj. —
Sprawami zajęła się w poniedziałek Narodo
wa Konferencja Pracy. Przewodniczył jej
premier Spaak.
We wtorek strajki rozszerzyły się. Dot
knęły głównie obwód leodyjski i do strajku
metalowców przyłączyło się około 50 proc,
górników.
We wtorek wieczorem Krajowa Konfe
rencja Pracy zakończyła swe obrady w har
monii i zgodzie postanawiając poprawę by
tu mas pracujących. Syndykaty wezwały
strajkujących do podjęcia pracy w środę
rano.
Konferencja wypowiedziała się za utrzy
maniem polityki zniżki cen, przyznaniem ro
botnikom i pracownikom natychmiast pośre
dnich lub bezpośrednich korzyści, wypowie
działa się za reformami struktury społecz
nej oraz rewizją obecnie obowiązującej pra
gmatyki podatkowej.
Konferencja przyjęła do wiadomość! decy
zję rządu, mocą której podwyższone zostały
wszystkie dodatki rodzinne o 17,5 proc. Od
tąd pracownicy poszczególni będą otrzymy
wali na swe dzieci: za pierwsze i drugie po
200 franków miesięcznie, trzecie 270 fr.,
czwarte 350 fr., piąte i każde z następnych
500 franków.

PODZIĘKOWANIE
Wszystkim, którzy wzięli udział i przyczynili
się do upiększenia pogrzebu naszej drogiej Matki,
Babki i Prababki

ś.p. Marianny Nhnniclewskiej

z domu KRUSZONA
szczególnie ks. Wahrolowi, Bractwu Różańca ży
wego i Tow-. Polek, składają serdeczne podzięko
wanie staropolskim „BÓG ZAPŁAĆ’*.
W smutku pogrążone rodziny:
OWCZARCZAKóW i NIEMIELEWSKICH.
WAZIERS - BRUAY en Artois w czerwcu 1947 r.

Kancelaria Adwokacka
pod kierownictwem DOKTORA PB A U

O L 6 N I C K I

S.

Tlumaci Przysięgły przy Sądach francaskni
106, rue Jontlroy •— PARIS XVII.
Mśtro; WAGRAM — TćL WAGRAM HD-3
Tłumaczenia urzędowe do ślubów, natura
lizaeji itp. — Pełnomocnictwa. — Rozwodu
—————
Obrona w sądach.
-

DOKTÓR PRAW
TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY
pny Sądzie Najwyższym
riumaezenla nnędowe: Śluby — natnralitaeje
— sprawy sądowe —• cywilne — handlowe •—
podatkowe.
CF
Porady bezpłatne
X3

Dr. Leon SZELĄGOWSKI
PARIS — 3. me Debrousse — PARIS (16-e>
Mćtro: Alma-Marceau.
(10 et)

II O R O W S K

Dr.

12, Av. Wagram

Świeża cera, wesoły charakter
Jak można być w dobrym humorze, jeżeli tra
wienie jest utrudnione i cierpi się na mdłości, mi
grenę i obstrukcje? Lecz wszystko na ogół przej
dzie, jeżeli się weźmie po kolacji filiżankę gorą
cej herbaty VICHYFLORE. Jej skuteczne zioła
lecznicze, połączone ze solą Vichy-Etat, wpływają
dobroczynnie na działanie wątroby, żołądka i ki
szek. Trawienie jest ułatwione; obstrukcja prze
zwyciężona: cera wyjaśnia się. VICHYFLORE
we wszystkich aptekach. (Visa Nr. 846 P. 2896).
(27 st H)

Od Redakcji

Pan Stanisław Maj z Flers les Lille. —
Adrea jest następujący: Pułk. Stefan Brzeszczyński, Vincennes, 50, av. de Paris. (Seine).
»
•
M.R.N.P. w Bully les Mines i Koło Muzy
czne „Echo" z Houdain. — Komunikaty na
niedzielę 15. czerwca otrzymaliśmy we wto
rek 17 bm.
,

—

Ue)

PARIS

Metro: Etolle. - T*L: Carnot 30.66
Przyjmuje od sodzlny 13-teJ do 19-tej.
Choroby skórne I weneryczne (leczenie me
todami nowoczesnymi). Reumatyzm, żylaki.
—;— hemoroidy oraz choroby kobiece. —:—
ELEKT KOT ERA 1*IA
(12 et ) I

Tłumacz przysięgły
Abs, Prawa Uniwersytetu Poznańskiego.
(Doświadczony emigrant od 1924 we Francji)
Tłumaczenia
:™
cA^LT1eś!uby
nP7
,„
naturalizacje
— peł

nomocnictwa — dokumenty na kraj —
rozwody — affidavity — renty — poszuki
wania osób — Ministerstwa — Prefektury
Konsulaty.
Piszcie z zaufaniem. Odpowiedź natychmiast

M.

J A R O S Z Y K

»

Tradueteur Juró

59, Bid. Poniatowski, 59 — PARIS (12) 4
(Mitro: Porte Doróe)

---- K O M U N I K A T

——------ n

Jedyna Polska Szkoła Gospodarstwa Domowego we Francji
prowadzona przez polskie Siostry Sercanki — rozpoczyna z dniem 1. lipca
br. wpisy na kurs roczny, który rozpocznie się 1. października. Hość miejsc
ograniczona (30), więc trzeba się spieszyć z zapisem. Bliższych informacji
udziela Dyrekcja szkoły po nadesłaniu 30 fr. na prospekt.
Adres: — Ecole Menagere a St. Ludan p. Ilindisheim (Bas-Rhin).

/-Ogłoszenia drobne-*
• Wszelkie listy dotyczące ogłoszeń, adresować: „Narodowiec", LENS (P. de O.).
® Na odpowiedź lub na przekazanie zgłoszeń na ogłoszenia, które ukazały się
pod numerem, lecz bez adresu, załączyć należy do listu znaczki, a na kopercie napisać
oprócz adresu, podany numer ogłoszenia.
................ ....

■iii—........ -u

Za ogloezenbŁ Redakcja nie odpowiada.

Wolne miejsca

Kupno

1 wiara* (około 50 liter) kosztuje 49 fr.
Ogłoszenie (conajmntej 3 wiersze) 1*0

Sprzedaż

1 w>ereł (około 60 liter) kosztuje 50 fr,

Poszukuję doświadczonego MONTERA do chło
dni domowych i handlowych. Zgłosz. pod adresem:
Sprzedam lub zamienię APARAT do nakręcania
„REFRIGEL", 11, rue des Platrlercs, PARIS XX. filmów (9 m/m) mówionych, na MOTOCYKL
(1655) (3-4 konny). Zgłosz. do „Narodowca" pod nr.
1650.
Potrzebne MAŁŻEŃSTWO: mąż do dojenia krów,
żona do pracy domowej. Miejsce wolne od 1-go
Ładna POSIADŁOŚĆ, nadająca się do hodowli
lipca br. Zgłosz. do: Henri COLSON, CHAMPE- i inne do sprzedania natychmiast po cenie przys
NOUX .(M. et M.).
(1656) tępnej. Zgłosz. do „Narodowca" pod nr. 1468.

Samotny POLAK, pracujący w młynie, poszu
kuje NIEWIASTY do pracy domowej. Zgłosz. pod
adresem: MAJEWSKI Jan, CASTETS-en-DORTHEW (Gironde).
(1649)

1 wiersz (około 60 liter) kosztuje
fr. §
Potrzebny dobry CZELADNIK KRAWIECKI
na duże sztuki. Zgłosz. pod adresem: NOW AKOW
SKI L. 48-bis, rue de la RSpublique. BRUAY en
DWIE RODZINY POLSKIE poszukują FERMY
Artois (P. de C.)
(1634) do wydzierżawienia na połowę do spółki. Pisać
do: WITEK Stanisław, Citć Crćhange, rue 6,
Uczciwa SŁUŻĄCĄ, od lat 20 do 40, Polka, lu nr. 65, FAULQUEMONT (Moselle).
(1661)
biąca dzieci 1 umiejąca doić krowy, potrzebna na
fermę. Dobra płaca. Zgłosz. do: SCHELL frAree,
LEGIONISTA, obecnie w Indochlnach, pragnie
Chapelle du Vaudey par Charquemont (Doubs).
nawiązać korespondencje z RODZINA POLSKA
Wydarzenia dnia
(1595) lub z PANNA (Polką) do lat 21. Pisać pod adroLeg. Henryk AUSTEN, 4-ćme Cie. S. P.
DIJON. — W wiosce Beaufort w (lep. Ju Potrzebna SŁUŻĄCĄ od lat 25 do 40, do pracy eem:
53341, T.OE.
(1662).
ra, spaliło się w pożarze 250 świń.
domowej. Zgłosz. do: Hurtownia wędlin, 12, rue
RODEZ. — Z miejscowego Urzędu Rolni Kleber, LENS (P. de CJ.
(1638)

W czasie urlopów górniczych, K. S. Diana pra
gnie rozegrać mecze przyjacielskie z drużynami
polskimi z dalszych miejscowości (okolicy Pary
ża, Nord lub w Wschodniej Francji).
Warunki uprasza się podać na adres: 57. rue
Dupuy de Lome, Lievin fosse 3. Okres urlopów
będzie trwał od 18 do 30. sierpnia.
Zarząd. czego skradziono większą ilość bonów

Wyjaśnienie K. Ś. Gwiazda I^ens
K.S. Gwiazda Lens podaje do wiadomości, że
Henryk Sokół, który zdobył w Bruay en Artois
w dniu 25. maja 3. miejsce w biegu na 4 km. nie
jest członkiem organizacji młodzieżowej „Grun
wald", lecz graczem K. S. Gwiazda.

Komunikat Bractwa Kurkowego
w Sallaumines

W czasie upałów poleca się przecho Zarząd Bractwa zwołuje w niedzielę 22 bm. ze
członków Bractwa i Sokoła w celu połącze
wywać mięso zawinięte w czyste płótno,branie
nia się i ratowania sportu polskiego w Sallailłnizamoczone to silnym occie. Mięso w tennes.
Na zebranie przybędzie instruktor fachowy.
sposób przechowywane nie psuje się juł Zarząd zaprasza na to zebranie poza członkami
oigamzacji również młodzież z ko
po kilku godzinach, jak to dzieje się zwymienionych
lonii chętna do pracy nad rozszerzeniem sportu
mięsem, pozostawionym na talerzu, bezpolskiego.
Szymanowski F., sekr. Bractwa
żadnej ochrony.

na
benzynę.
AMIENS. — W wiosce Varennes en Croix,
w wyniku eksplozji zbiornika grzejnika spi
rytusowego, zajialiła się odzież na wieśniacz
ce pani Dufour. Niewiasta została silnie po
parzona i zmarła w szpitalu na skutek od
niesionych ran.
LENS. — Na szybie 6-tjm kompanii laevin został ciężko ranny górnik Ernest Le
febvre. Przewieziony do szpitala, zakończył
w nim życie.
DUNKIERKA. — W porcie zatonął da
tek rybacki „Maternite".
LENS. — Policja aresztowała w Vendin
le Vieil za włamanie do mieszkania pani
Lhomme, niejakiego 20-letnlego Rene Top.

Poszukiwania

18 fr.

I

t Wiersz (ekoło 50 liter) kosztuje 95 fr E
Ogleazenie (eonajmnfej 4 wiersze) too fr* &

30® fr.

BACAŁÓW, synów Michała, poszukuje Jan BA
CAL 59, rue St. Gilles, ROYES (Somme).
KAW ALER, lat 36, blondyn, b. jeniec wojenny,
_____________ (1659)
z braku znajomości pragnie poznać PANNE lub
WDOWĘ od lat 25 do 37, w celn matrj*monialnym.
Kazimierza i Franciszki WOŁKANOWSKICH ze
Oferty z fotogr. za zwrot której ręczę do „Naro wsi Putryski, pow. Grodno, woj. Białystok, zam
dowca" pod nr. 1657.
we Francji od 192-1-25 r„ poszukuje Bronisław
WOŁKANOWSKI, Winchester Hursle Repatrates
KAWALER, lat 35. pragnie poznać PANNE, od Camp A. (England).
(1660)
lat 25 do 30, najchętniej na terenie Belgii, w celu
matrymonialnym. Oferty do „Narodowca" pod nr. ^impniLent
nouiMmsiw - u a Ct n
1658

rraraus ezócutds pair dee ouvrtera

SAMOTNA, lat 42, z majątkiem, pragnie poznać
ITavanieuiw
MĘŻCZYZNĘ w wieku 45 do 50 lat. Warunek:
J- I te CGT
szlachetność charakteru i zdrowie. Pisać do „Na
rodowca" pod nr. 1652.
Le Gtrsnt: Lńon GARSTKA

du

Uvre
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