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50.000
Taka jest liozba osób, które sko- 

reystały dałychcasas z dobrodziej
stwa Ustawy o Amnestii. W liczbie 
tej, dla przeszło 20.000 otworzyły się 
bramy więzień, pozostali zaś u jaw. 
nili się i uregulowali swój stosunek\ 
do Państwa.

Poseł Sokorski, referując projekt 
rządowy amnestii na pierwszym po, 
siedzeniu Sejmu, określił liczbę oby 
wateli, którzy dzięki amnestii odzy
skali całkowitą wolność — nie licząc 
tycih, którym kara zostanie złago
dzona — na 25.C00. Widzimy więc, 
te  realizacja dekretu o amnestii jest 
przeprowadzana bardzo energicznie 
1 obejmie ona w sumie wszystkich 
poEbawlonydh wolności, do których 
postanowienia dekretu mogą być za
stosowane.

Pozo tfade druga grupa obywateli, 
których wprawdzie nie dotknęły 
sankcje karne za ich działalność, 
ale ich czyny kwalifikowane są 
przez Państwo jako przestępcze i 
tylko dzięki amnestii puszcza się je 
w niepamięć i przebacza.

Chodzi więc tu przede wszystkim 
© tzw. podziemie, 'a więc udział w 
przestępczych związkach i porożu, 
mieniach i przestępstwa popełniane 
w granicach działalności takiego 
Bwląjzku przez ich członków, uczest
ników’ oraz osoby udzielające im po- 
moay.

Spośród tych osób skorzystało do
tychczas z amnestii blisko 28.COD lu
dzi. Zerwajii oni z przestępczą działa! 
nośońą i ujawnili się przed organami 
Bezpieczeństwa Publicznego. Są więc 
już wolnymi, pełnoprawnymi oby. 
watelami Państwa. Korzystają z po
mocy włada państwowych, które 
ułatwiają im powrót do normalnego 
tycia i pracy nad pomnażaniem do
brobytu ogólnego i osobistego.

Trudno jeafc oczywiście określić, 
jaką Ilość pozostających jeszcze w 
podziemiu ujawni się przed cstait. 
nim terminem — 25 kwietnia b. r., 
a jaka pozostanie mimo wszystko 
w podziemiu, przekreślając raa na 
zawsze możliwość powrotu do nor
malnego życia.

W każdym razie już dziś stwier
dzić można, że ustawa o amnestii 
stanowiła zdecydowany przełom w 
naszych stosunkach wewnętrznych — 
Przełom ten, to przede wszystkim 
psychiczne odprężenie, jakie musi 
wywołać każdy akt' wielkoduszności 
serca I wspaniałomyślności, szczegól
nie po niedawno przebytym okresie 
ponurego terroru okupacyjnego.

Przełam ten — to odzyskanie dla 
Państwa i społeczeństwa kilkudzie
sięciu obywateli, nie rzadko bardzo 
wartościowych, zahartowanych w 
trudzie i w pracy, a  pozostających 
dotychczas na manowcach życia 
sbiorowego, w negacji, a nawet w 
walce % Państwem.

Akt amnestii, jego reaUzacja i od. 
dźwięki, jakie znalazł on w społe
czeństwie, podcina ostatecznie ko
rzenie podziemia, likwidując jego 
macki, wydobywa na światło dzien
ne jednostki wartościowe, które da 
się zadbować dla społeczeństwa, To 
wszystko, oo pozostanie nadal w lo
chach podziemia, ci wszyscy, którzy 
odrzucą wyciągniętą do nich dłoń 
pojednania — niech nie liczą wię
cej na wspaniałomyślność Pań
stwa. — Wydają ©ni na siebie wy
rok ostateczny. Karę wykona Pań
stwo. Będzie ©na bezwzględna, przy
kładna i odstraszająca.

£ D,

Marshall i Bevin przeciw żądaniom Francp
W SPRAW IE NADRENII i RUHRY

*1 Zgoda n a  w łączenie Saary ui system  gospodark i francuskiej
MOSKWA. (PAP). Na czwartkowym posiedzeniu przewodniczył 

Marshall. Rada ministrów wysłuchała przemówień Bidault, Mar
shalla i Bevina, poświęconych sprawie Ruhry, Nadrenii i Saary. 
Minister Mołotow oświadczył pod koniec posiedzenia, że przedstawi 
pogląd delegacji radzieckiej na piątkowym posiedzeniu.

Pierwszy zabrał głos minister Bi
dault, który odczytał trzy oświadcze
nia: w sprawie Nadrenii, Ruhry i Sa
ary.

Trzy żądania Bidault
W sprawie Nadrenii Bidault wysu

nął wniosek, aby specjalny statut prze 
widywał jeden autonomiczny kraj al
bo kilka mniejszych.

Pi'zechodząc do sprawy Zagłębia 
Ruhry Bidault oświadczył, iż uważa 
umiędzynarodowienie tego. Zagłębia 
za warunek zasadniczy pokojowego 
uregulowania sprawy niemieckiej.

Bidault domaga się kontroli produk 
cji górniczej i przemysłu Zagłębia 
Ruhry, uważając, że potrzeba mak
symalnie zwiększyć wydobycie węgla 
aby zapewnić jego rozdział zgodnie z 
potrzebami gospodarki europejskiej, 
i utrzymać w rozmiarach ustalonych 
przez mocarstwa sojusznicze produk
cję zakładów hutniczych, chemicznych 
l budowy maszyn. „W tym celu za-

popierają żądanie Francji, by Zagłę-i kraje europejskie — powiedział Mar
shall.

Bsw n przeciwka postulatom
francuskim \

Ostatnie oświadczenie złożył Bevin,
żądaliśmy —kontynuował Bidault, — 
by kopalnie węgla i huty żelazne zo
stały przekazane narodom, które wal
czyły przeciw Niemcom oraz by za-i 
rząd nad nimi powierzony został 
przedstawicielom 4 mocarstw okupu
jących Niemcy i państw sąsiadują
cych z Zagłębiem Ruhry.

Bidault przewiduje, że władza nad 
terytorium Zagłębia Ruhry mogłaby 
być powierzona komisji międzynaro
dowej, której członkowie zostaliby 
wyznaczeni przez główne mocarstwa 
zainteresowane. Bidault stwierdza, iż 
byłoby bardzo pożądane, by Ruhra 
odłączona została od Niemiec pod 
względem politycznym.

W oświadczeniu w sprawie Saary 
Bidault tłumaczy, że dla Francji rze
czą największej wagi jest otrzyma
nie węgla, iż Francji chodzi wyłącz
nie o unię gospodarczo-finansową z 
Saarą.

Po Bidault głos zabrał Marshall, 
który oświadczył, że St. Zjednoczono

bie Saary zostało przyłączone do sy
stemu ekonomicznego 1 finansowego 
Francji.

Treska Marshalla 
o »mmy« poziom życia 
w Niem czeć

który sprzeciwił się wprowadzeniu j litej

Wielkie manifestacje
na odouie
w iygodniu Ziem Zachodnich

Uroczystości „Tygodnia Ziem Za
chodnich" odbędą się w całej Polsc# 
od 13-go do 20-go b. m.

W tym roku, obchód ten, będzie no
sił charakter wielkiej manifestacji 
pracy, pod hasłem: „Ziemie Zachod
nie — bezpieczeństwo i dobrobyt Pol
ski — pokój świata".

Specjalnie uroczyste manifestacja 
przewidziane są w dniu 13 kwietnia w 

i wielkich ośrodkach gospodarczych i 
.kulturalnych Ziem Odzyskanych, do~ 
| kąd przybędą ze stolicy przedstawi
ciele władz centralnych Rzeczypospo-

specjalnego ustroju na terenie Ruhry, 
stwierdzając, iż jego zdaniem wywoła
ło by to irredentę niemiecką.Następnie Marshall złożył oświadczę 

nie w sprawie Zagłębia Ruhry.. Mar
shall podkreślił, że nie należy powziąć | 
ostatecznej decyzji w sprawie Zagłę- i bie jednak wyrażenie ostatecznego po- 
bia Ruhry dopóki ministrowie nie zba- glądu na sprawę Ruhry do czasu, gdy

Dalej delegat brytyjski zastrzega so

da ją innych aspektów bezpieczeństwa 
jak np. planu St. Zjednoczonych w 
sprawie paktu czterech mocarstw do

pozostałe mocarstwa wypowiedzą się 
o swym stosunku do traktatu czterech 
mocarstw oraz gdy znane będą rezul-

tyczącego rozbrojenia. Następnie Mar- i taty obecnej konferencji i następnych 
shall wspomniał o Górnym Śląsku, j konferencji. Bevin sprzeciwił się rów-
oświadczając:

O ś w ia d c z e n ie
m in. Z .  M o dzelew skiego
trobec wystąpienia min. Marshalla
na konferencji m oskiew skiej

W  związku z wystąpieniem Sekretarza Stanu USA, p. Marshalla, na 
Konferencji Moskiewskiej w sprawie granic zachodnich Polski, minister spraw 
zagranicznych, Z. Modzelewski, złożył w dn. 10. bm. na konferencji prasy kra
jowej i zagranicznej następujące oświadczenie:

Rząd Polski uważa sprawę granic zachodnich Polski za zdecy
dowaną i przesądzoną zgodnie z uchwałami konferencji w Jałcie 
i w  Poczdamie, jakoteż zgodnie z umowami o przesiedleniu lud
ności niemieckiej, zawartymi z władzami sojuszniczymi na 
podstawie uchwał poczdamskich, To stanowisko Rządu Polskiego 
opiera się o jednolitą postawę całego narodu. Naród Polski dal 
temu wymowny wyraź swym ogromnym wysiłkiem w dziedzinie 
zaludnienia i zagospodarowania odzyskanyach Ziem Zachodnich. 
Niespotykane w historii tempo zaludnienia tych ziem i ich zras
tania się z macierzą je*-' najlepszym przykładem tego, że pocz
damskie rozwiązanie kwestii zachodnich granic Polski było słusz
ne, sprawiedliwe i zgodne z zasadami budowania pokoju w Eu
ropie.

Wszelkie próby naruszenia tego sprawiedliwego i pokojowego 
rozwiązania pomagają jedynie tym elementom, które nie prag
ną stabilizacji stosunków w . Eur ople, przede wszystkim zaś tym 
kolom niemieckim, które już dziś myślą o nowej agresji.

W świetle powyższego Rząd Polski kategorycznie sprzeciwia 
się propozycjom, wysuniętym przez p. Marshalla, Sekretarza Sta
nu USA, na Konferencji Moskiewskiej w dniu 9.IV.1947 r.

(Sprawozdanie z przebiegu konferencji prasowej podajemy na str. 2-ej)-

„Zagłębie Ruhry posiada wprawdzie 
największą koncentrację podstawo
wych zasobów przemysłowych w Eu
ropie, lecz nie jest to jedyna koncen
tracja przmysłowa. Okręgiem o mniej
szym, lecz istotnym znaczeniu, jest 
Górny Śląsk. Ponieważ okręg ten nie 
znajduje się obecnie pod kontrolą Nie
miec, nie ma potrzeby spoglądania 
nań z punktu widzenia bezpieczeń
stwa. Problemy ekonomiczne jednak, 
które podnosi się w .związku z koncen
tracją przemysłową Zagłębia Ruhry, są 
również aktualne wobec koncentracji 
przemysłowej na Śląsku i gdzie 
indziej**.

Z kolei Marshall podkreślił, że zda
niem delegacji amerykańskiej nie na
leży ustanawiać specjalnego statutu 
dla Zagłębia Ruhry tak długo, jak dłu
go trwa okupacja Niemiec. Po zakoń
czeniu okresu okupacyjnego zajdzie 
ew. potrzeba ustanowienia przepisów 
celem kontrolowania zasobów Zagłę
bia Ruhry. Produkcja Zagłębia Ruhry 
i eksport Niemiec winny być utrzyma
ne na takim poziomie, aby uzasadnio
ne interesy krajów europejskich zosta
ły zaspokojone. Równocześnie jednak 
muszą Niemcy mieć możność utrzy
mania się na znośnym poziomie życia. 
Innymi słowy należy unikać dyskrymi
nacji krajów europejskich przez Niem
cy oraz dyskryminacji Niemiec przez

nież wnioskowi francuskiemu o Nad
renii.

W sprawie Zagłębia Saary Bevin w 
imieniu W. Brytanii wyraził zgodę na 
to, by została przyłączona do Francji.

Należy podkreślić, że data obchodów 
zbiega się z rocznicą przekroczenia 
Odry przez zwycięskie wojska polskie.

Rokowania anglo-sowleckie
nadal trwają

LONDYN. (API). Rzecznik : brytyj
skiego MSZ zaprzeczył stanowczo 
wiadomościom, jakoby toczące się w 
Moskwie rokowania nad rewizją 19 
punktów anglo-sowieckiego traktatu 
o przyjaźni, miały ulec zerwaniu. 
Oświadczył on kategorycznie, iż ro
kowania te trwają nadał.

„Naprowadzanie44
mostu pontonowego

Gen. Bordziłowskl, d-ca wojsk inżynieryjnych, przy moście pontonowym, 
którego ,,naprowadzę nie'- zostało wykonane 10 bm, po południu. 

Otwarcie mostu nastąpi o godz. 15-ej dn. 11 bm. w obecności marst-
Żymierskiego.

Decyzja Poczdamu o zachodniej granicy Polski
posiada charakter ostateczny
Zakończenie ^debaty po!skiej« na konferencji czterech

MOSKWA (PAP). Po ostatnim oświadczeniu, dożo-, 
nym oj dniu 9 b, m. na posiedzeniu ministrów spraw* za rzecz zasadniczą, 
zagranicznych przez ministra Mołotowa, w sprawie za
chodnich granic Polski, wywiązała się między czterema 
ministrami ożywiona dyskusja.

27.266 osób wyszło z  podziemia
Ujaumienie magazynu broni pochodzącej ze zrzutom

Jak informują czynniki miarodajne ogólssn do dn. 10 kwietnia ujawni
ło się 27.366 osób. ,

Miano przerwy świątecznej w pracach Komisji Amnestyjnych 
gu pierwszych 10 dni kwietnia ujaniło się 7.047 osób.

w cią-

Masowo ujawnia się podziemie w 
woj. białostockim. Dotychczas ujawni
ły się tam 3.374 osoby, w tym 1.125 w 
c ią g u  ostatnich 10 dni. Ujawniający się 
zdali 1.055 sztuk rozmaitej broni i więk 
sze ilości sprzętu bojowego.

Również masowo odbywa się akcja 
ujawniania się w woje w lubelskim, 
gdzie ujawniło się ogółem 7,661 osób, 
zdając 3.778 sztuk broni.

W woj. warszawskim ujawniło się 
2.715 osób W pow. ostrołęckim jedne
go tylko dnia, 9 kwietnia, ujawniły się 
202 ‘osoby, w Ostrowi Maz. 104.

W pow. Brzesko woj. krakowskiego 
ujawnił się dowódca bandy NSZ, ps 
..Szary" wraz z 12 członkami swej barn 
&y. Złożyli oni 5 automatów, 4 karabi
ny i 2 pistolety.

• e . *
Przed Komisją Amnestyjną przy 

Wójew. Urzędzie Bezpieczeństwa Pu
blicznego w Warszawie ujawnił się 
min, kierownik wywiadu ZWZ, ps. 
„Leon", który zgłosi! Komisji maga
zyn broni pochodzącej ze zrzutów, 
we wsi Kieszek pow*. warszawskiego.

Spośród członków NSZ ujawnili 
*lę zastępca dowódcy ochrony okrę
gu Ostrów-Mazowieeki, ps. „Rosa", 
członek oddziału Akcji Specjalnej 
(wyrokowej) grup® JBawora", p®.

„2bik“, kierownik warszawskiej sek
cji NSZ, ps. „Wacek", oficer atmlni- 
cyjny okręgu Skarżysko-Kamienna, 
ps. „Huragan" 1 inni.

Ujawnili się również dalsi człon
kowie ROAK z grupy „Floriana", 
działającej w okolicach Białej Pod
laskiej, a mianowicie: adiutant „Flo
riana", ps. „Kuba" oraz dowódca 
drużyny, ps. „Orzeł" i Zbigniew.

Z członków WIN ujawnili się m.in.: 
członek podobwodu H-B (Garwolin) 
ps. „Zamorski" oraz łączniczka do
wódcy obwodu H-B „Czarnego", pa. 
„Basia", dowódca placówki z terenu 
pow. warszawskiego, ps. „Wrona 
kierownik skrzynki kontaktowej z 
Hrubieszowa, ps. „Szary", członek ter
rorystycznej grupy „Czort" z T.A.P. 
(Tajna Armia Polska) operująca w 
Warszawie, ps. „Czarny" itd.

+
W Komisji Amnestyjnej w Rzeszo

wie ujawnił się przywódca grupy ra- 
bunkowo-dywersyjnej Rejman, który 
złożył wielki zapas broni I amunicji.

Stanowisko Polski
wobec planu Trumana pomocy dla firecli i Turcji

Harold Stasssn
o premiera Stalina

MOSKWA. (PAP). 9 h.m: premier 
Stalin przyjął na Kremlu jednego * 
przywódców amerykańskich partii re
publikańskiej, Harolda w
•besaafót aąjaiąfcra MoSsrtoąr*

LAKĘ SUOCESS. (API). Przedsta
wicie! Polski dr. Lange, otworzył 
czwartkowe posiedzenie Rady Bezpie 
czeństwa w sprawie greckiej popiera
jąc propozycję sowiecką utworzenia 
komisji nadzorczej dla sprawy po
mocy Grecji i występując przeciwko 
pomocy amerykańskiej dla Turcji.

„Państwu greckiemu grozi rozkład 
— powiedział ambasador Lange — 
Grecję rozdziera wojna domowa, ale 
nie doprowadzi się do jedności narodu 
greckiego przes popieranie nieodpo
wiedzialnego sprsedajnego, nieudolne
go i niepopularnego ustroju. Nlepodleg 
łość Grecji nie jest bynajmniej zagro
żona przez patriotycznie nastawio
nych powstańców."

Ambasador Lange zapewnił poza 
tym, *# rząd polski poprze całkowici# 
każdy program, którego eelam będzie*

m m m

kiemu i odrodzenie greckiej gospo
darki. 1

Stwierdził on, że stanowisko Turcji 
w czasie wojny było rączej nieprzy
jazne dla Sojuszników. „Dlaczego, gdy 
wszyscy zmierzają do ograniczenia, 
zbrojeń, St. Zjednoczone proponują 
Turcji pomoc dla zwiększenia jej sił 
zbrojnych. Jeżeli niepodległość Turcji 
jest zagrożona, to żądamy aby wy
mieniono państwo, które tej niepo
dległości zagraża i zawezwano je 
przed naszą Radę.*

Min. Marshall powołał się na rzeko
me sprzeczności pomiędzy tekstami 
angielskim a rosyjskim w protokółach 
uchwał poczdamskich, i przytoczył o- 
świadczenie, złożone przez Stalina, we
dług stenogramu delegacji amerykań
skiej. W odpowiedzi na propozycję 
utworzenia polskiej administracji cy
wilnej na ziemiach wschodnich Nie
miec *— Stalin oświadczył, że armia 
radziecka nie mogła zajmować się 
tworzeniem administracji na tych zie
miach i że sprawę tę pozostawiono 
władzom polskim.

Min. Revin przyznał, źe zgodził się 
w Poczdamie na uchwałę w sprawie 
granicy polsko-niemieckiej. Dodał jed
nak, że przybył ną konferencję pocz
damską w chwili gdy obrady były już 
zaawansowane i musiał zaznajomić się 
z poprzednimi pracami tylko pobież-

„W ten sposób — oświadczył Moło
tow — zarówno dla rządu francuskie
go jak i dla wszystkich znających 
uchwałę poczdamską nie było i nie 
mogło być wątpliwości, że postanowie
nie o zachodniej granicy Polski posiada 
charakter ostateczny. Rzecz jasna — 
nikt nie kwestionował tego, że konfe
rencja pokojowa powinna nadać tej

nie, Bevin zaproponował ponowne zba
danie zagadnienia granicy polsko-nie
mieckiej.

W odpowiedzi na oświadczenie Mar
shalla, Mołotow stwierdził,: że nie m a: uchwale formę prawną, 
żadnej różnicy pomiędzy tekstem li
chwa! poczdamskich w języku angiel
skim i rosyjskim. Następnie Mołotow 
zacytował przemówienie prezydenta 
Trumana wygłoszone przez radio W 
dniu 9 sierpnia 1945 r. po powro
cie z konferencji poczdamskiej, opu
blikowane następnie w prasie ame
rykańskiej, w którym prezydent Tru- 
man interpretował uchwałę poczdam
ską jako ustalenie granicy pomiędzy 
Polską a Niemcami, i wskazywał na 
zalety tej nowej granicy.

Min. Mołotow wskazał następnie, że 
również rząd francuski, który nie był 
reprezentowany na konferencji pocz-

SPOR ANGL0 - ALBAŃSKI
rozstrzygnie Międzynarodowy Tryb. m Hadze

NOWY JORK. 
wym posiedzeniu Rady Bezpieczeń
stwa rozpatrywano wniosek brytyj
ski, domagający się przekazania Mię
dzynarodowemu Trybunałowi w Ha
dze spora między W. Brytanią a Al
banią, w sprawie rzekomego zamino
wania kanału Korfu. Delegat, radziec
ki, Gromyko, poparł stanowisko Al
banii, która domagała się uchylenia 
żądania brytyjskiego.

Większość delegatów wypowiedziała 
się za przekazaniem sprawy Trybuna-

(PAP). Na środo-, łowi Międzynarodowemu. Przedstawi
ciele Zw. Radzieckiego i Polski wstrzy 
mali się od głosowania.

Posiadać HEMIE ZACHODNIE 
-  to znaczy dla nich pracować

Z ł .  3.517.888
wpłacili Czytelnicy na powodzian

Oświadczenie generalissimusa Stali
na, które przytoczył minister Marshall 
wyjaśnia jedynie, że natychmiast po 
rozgromieniu hitlerowców na ziemiach, 
które następnie według uchwały pocz
damskiej wróciły do Polski, zaczęła 
powstawać administracja polska. W 
ówczesnych okolicznościach nie mogło 
być inaczej. Uchwała poczdamska u- 
trwaliła tę sytuację. Historyczne zna
czenie uchwały poczdamskiej polega 
na tym, że ustaliła ona nową, sprawie
dliwą granicę Państwa Polskiego".

Następnie min. Bidault jeszcze raz 
zaznaczył, że rząd francuski całkowi
cie się solidaryzuje z uchwałami pocz
damskimi w sprawie wschodniej gra. 
nicy Niemiec. Rząd francuski jeszcze 
w 1945 r. przy łączył się do tej uchwały. 
Delegacja francuska stoi w dalszym 
ciągu na tym samym stanowisku, do
maga się jednakże, aby zagadnienie 
granic niemieckich było rozpatrywani 
jako całość.

Z  a s i a i n i e f  c h w i l i

Bokserskie mistrzostwa Polski rozpoczęte
Czortek w yelim inow any

KATOWICE (Tel. wł.). W czwartek 
w godzinach wieczornych rozpoczęły 
się w hali po wy stawowej 18 mistrzo
stwa indywidualne Polski w boksie. 
Po powitaniu gości przez prezesa Sl. 
O.Z.B. H. Sadłowskiego i krótkim 
przemówieniu wiceprezesa P.Z.B. Bie
lewicza, Fr. Szymura —■ najstarszy 
uczestnik mistrzostw dokonał, przy 
dźwiękach hymnu narodowego, wciąg
nięcia flagi na maszt 

Po części oficjalnej przystąpiono do 
walk o zaszczytne tytuły mistrzów 
Polski. W pierwszym dniu odbyło się 
25 spotkań, które trwały w sumie 7 go
dzin. Losowani# w niektórych wagach 
zetknął© faworytów jeż w piarwszyn^ 
tole

Czortek, były wicemistrz Europy, 
spotkał się z bombardierem gdyńskim 
Antkiewiczem. Finał wagi piórkowej 
rozegrano więc właściwie już pierw
szego dnia. Czortek walczył doskonale, 
ale kondycja zawiodła. Młody Antkie- 
wicz dzięki ?lepszej 3 rudzie odniósł 
zwycięstwo na punkty.

W pierwszym dniu turnieju odnleśK 
niespodziewane porażki: kandydat do 
reprezentacji Polski w wadze półśred- 
niej, Wikliński z młodym Ślązakiem 
Kuszem oraz Szymankiewicz w wadze 
średniej z Trzęsowskim.

Pozostali faworyci przeszli szczęśli
wi# pierwszą rundę,
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ZIEMIE PRZYZNANE POLSCE
warunkiem jej istnienia
Modzelewski odpowiada min. Marshallowi

Trzy .długie stoły, ustawiońe w na konferencję Jałtańską czy Focz-
podkowę, gęsto i z obydwu stron 
obsiedli dziennikarze: wszyscy bo
daj'.przebywający w Warszawie ko. 
•respondenci zagraniczni oraz liczni 
przedstawiciele pism i agencji pol
skich. ; '

Czwartkowa konferencja prasowa 
w Ministerstwie Spraw Zagranicz
nych wzbudziła — jak to się zwy
kło mówić — powszechne zaintere. 
Kowanie. Ale w sali MSZ to wy
świechtane wyrażenie odzyskało 
wczoraj całą swą pierwotną siłę, 
Postawa starych wyg dziennikar
skich — krajowych i zagranicznych 
— przysłuchujących się zazwyczaj 
t chłodnym cynizmem wszelkiego 
rodzaju deklaracjom, tym razem 
świadczyła o pełnym napięcia we
wnętrznego skupienim Nic dziwne
go: min. ■ Modzelewski odpowiadał 
m in.. Marshallowi w imieniu rządu 
Rzeczypospolitej i — nie obawiaj
my się patosu — całego narodu pol
skiego.

Min. ..Modzelewski przemawia rów
nym, opanowanym głosem. Cierpli
wie czeka z każdym zdaniem, aż 
tłumacz przetłumaczy poprzednie na 
angielski i rosyjski. Ale mimo tego 
spokoju, w Słowach ministra nie 
rzadko .brzmią nuty-tłumionej pasji,

damską, ani słusznych argumentów 
rzeczowych, ekonomicznych, politycz
nych i t. p. Natomiast są argumen. 
ty, które mówią wyłącznie o po
trzebach niemieckich. Trzeba stwier
dzić, że w Jałcie i Poczdamie u- 
względniało się również potrzeby 
niemieckie, Ale wtedy przeważała 
opinia, że Polska jest „natchnieniem 
świata". Wygląda na to, że dziś — 
w ochach niektórych mężów sta. 
nu — Niemcy zajmują to miejsce.

Jeżeli chodzi o argumenty natury 
rzeczowo _ gospodarczej, wysunięte 
przez min. . Marshalla, to nie wy
trzymują one krytyki.

WYMOWA
BEZNAMIĘTNEJ STATYSTYKI
Udział b. ziem niemieckich, przy

łączonych do Polski w ogólnym zao
patrzeniu Niemiec przedstawia się 
w obiektywnym świetle statystyki 
jak następuje (dane z lat 1927 i 
1928):

Zboża chlebowe 3,2%, kartofle 
2,5%, trzoda chlewna 4,5%,

A przecież lata 1927 i 1928 były 
latami dobrego urodzaju...

Pod względem zaopatrzenia
płynącej z najgłębszego poczucia j żywność Niemcy nigdy nie były sa-
c } n  c "7n  a  ? n i TkT a l i o t m a  eiY*n> o /-l Ir- t . > i ____  __ __ ; _słuszności. Na liczne nierzadko kło
potliwe dla dyplomaty pytania od
powiada krótko, ale trafnie i — jak 
na dyplomatę — wyczerpująco,
ZA NAMI JEST PRAWO, 5 MIL. 
POLAKÓW I 600 MIL. DOL. INWE

STYCJI
Odczytawszy deklarację, określa

jącą stanowisko rządu polskiego 
wobec propozycji min. Marshalla 
(zamieszczamy ją na innym miejscu), 
min. Modzelewski przystępuje do 
szczegółowej analizy tych sugestii. •

P. Marshall — oświadcza min. 
Modzelewski — wysunął wczoraj 
propozycje, których główną treścią 
jest rewizja Uchwał Poczdamskich. 
Aczkolwiek Sekretarz Stanu USA 
nie sformułował tego wyraźnie — 
bo wyraźna propozycja rewizji 
Uchwał Poczdamskich nie jest po. 
pularna w żadnym kraju, z wyjąt
kiem Niemiec — taki jest właśnie 
sens wystąpienia Marshalla.

Prawa Polski do Ziem Odzyska
nych opierają się na mocnej, nie
wzruszonej podstawie,. Przemawiają 
za tymi .prawami , argumenty, nie. 
zbite, które .min. Modzelewski spro- 
wadzfer do 3-ch kategorii.

1) Przede wszystkim argumenty 
natury prawnej. Składają się na nie: 
a) decyzja jałtańska, która mówi o 
konieczności znacznego przyrostu te
rytorialnego Polski na zachodzie; b) 
decyzja Konferencji Poczdamskiej i 
c) umowy, które na podstawie Urno 
wy Poczdamskiej zawarte zostały 
między władzami alianckimi i rzą. 
dem polskim w sprawie przesie
dlenia Niemców.

2) Argumenty natury praktycznej: 
na Ziemiach Odzyskanych mieszka 
dziś 5 milionów Polaków, t. j. wła
ściwie. .maksimum ludności, którą 
można' było tam osiedlić uwzględ
niając zniszczenie tych ziem. Dalsze 
osiedlanie Polaków odbywać się 
może w miarę odbudowy. W tej 
chwili inwestycje poczynione przez 
nas -w  Ziemie Odzyskane sięgają 
600 milionów dolarów.

3) Argumenty moralne: Ziemie Od. 
zyskane — to ziemie, które były 
polskie. I to są ziemie, bez których 
nie .może być Polski niepodległej, 
a co za tym idzie — pokoju w Eu
ropie.
CZY „NATCHNIENIE ŚWIATA" TO 

DZIŚ NIEMCY?
Rzecz znamienna: w mowie min. 

Marshalla nie ,ma powoływania się

mowystarczalne. Ale — rzecz nie
zmiernie charakterystyczna: w la. 
tach 1909 — 1913 niemiecka pro
dukcja rolna pokrywała potrzeby 
Niemiec w 80%, w roku 1939 — w 
85%. Wzrost 5% uzyskano POMIMO 
zmniejszonego terytorium (utrata 
Wielkopolski, Fomorza, Alzacji i Lo 
taryngii po 1918 roku). Świadczy to
0 tym, że produkcja rolna może 
wzrosnąć na zmniejszonym tery
torium.

Takie możliwości wzrostu istnie
ją, oczywiście, i dziś. Reforma roi. 
na w strefach zachodnich dała by 
ziemię 280 tysiącom rodzin. W sa
mej tylko Westfalii 207 obszarników 
skupiło w swym ręku 213 tys. ha.

KTO ZAOSTRZA 
APETYTY NIEMIECKIE?

Można szukać rozwiązania pro., 
blemu niemieckiego na drodze de
mokratyzacji tego krajju, a można
1 na drodze, która... niczego nie roz
wiązuje. Najlepszym- tejo dowodem 
jest fakt,- że wystąpienia w rodzaju 
ostatniego przemówienia min. Mar
shalla potęgują jedynie apetyty nie. 
mieckie.

Jeden chociażby przykład: w stre
fie amerykańskiej gabinet Hesji 
przyjął 7.2 b. r. następującą rezo
lucję: „Niemcy nie uznają nigdy 
linii Odra — Nysa jako granicy. Je
żeli Niemcy mają egzystować, muszą 
odzyskać wszystkie ziemie, które 
posiadały do 1937 roku. Inaczej na. 
ród niemiecki stoczyłby się do po
ziomu narodu żebraczego"...

Nie brak również głosów niemiec
kich, które domagają się... Poznania.

Wszystkie te głosy pochodzą z 
niemieckich kół reakcyjnych. Tym

bardziej dziwne wydaje się twier
dzenie ' Marshalla, • że trzeba doma. 
gać się rewizji granic polskich, ce
lem poparcia,., niemieckiej demo
kracji. Wiadomo skąd inąd, że wła
śnie szczerzy demokraci niemieccy, 
aczkolwiek jeszcze nieśmiało, prze., 
cięż zgadzają się na nasze granice.

Złożywszy podziękowanie min, Mo- 
łotowowi i min, Bidault za popar
cie postulatów polskich, min. Mo
dzelewski wyraził zdziwienie, że

PYTANIA I ODPOWIEDZI

min. Bevin uznał za wskazane po. 
wołać się — nie wymieniając jego 
nazwiska — na Churchilla, który w 
Poczdamie twierdził, iż Polska wy
suwa się tym razem zbyt daleko 
na zachód.

W Poczdamie było inaczej. W 
Pocźdamie min. Bevin siedział 
wprawdzie cfbok Churchilla,, ale 
przysłuchiwał się tylko jego argu
mentacji... '

Rozpoczyna się regularny dzien
nikarski obstrzał. Pierwsze pytanie 
dotyczy stanowiska min. Bevina w 
Poczdamie.

ODPOWIEDŹ: W pierwszej fazie 
rokowań min. Beviu zadowalał się 
rolą obserwatora. W drugiej fa Bie 
— po zwycięstwie wyborczym la- 
fcounzyat-ów — nie -od razu dal się 
pnzeikojnać, domagając się czasu do 
namysłu. Prawdą jest, że delegacja 
brytyjska ostatnia wyraziła zgodę 
na linię Odra — Nysa. Al® prawdą 
jeśli również, że min. Bevin wyra
żając tę zgńdę przytoczył równocrze. 
śnie znane przysłowie angielskie: 
„Motyk?, jest zawsze motyką".

W umyśle p. Bevma granica nad 
Odrą i Nysą była. już wtedy granicą de 
fnitywną. Z FORMALNEGO punktu 
widzenia nie mogła być definityw
nie ustalona, gdyż konferencja Pccz- 
dodnaka nie była konferencją poko
jową. W ten właśnie sposób tluma. 
as-mo delegacji polskiej tymczasowe 
użycie terminu „w administrację 
poikJką" — w odniesieniu do ziem 
przygnanych Polsce.

PYTANIE: Jakie było stanowisko 
w Poczdamie delegacji amerykań
skiej?

ODPOWIEDŹ: Delegacja amery
kańska jako druga po delegacji ra
dzieckiej zgodziła się na granicę nad 
Odrą i Nysą. Kiedy prezydent Tru- 
man odczytywał delegacji polskiej 
decyzję Wielkiej Trójki, również i 
cn podkreślił, że formuła „admini. 
straaja polska" jest tymczasowym 
terminem, koniecznym jedynie ze 
względów formalnych, bo granica 
ma być zatwierdzona na konferencji 
pokojowej.

W umysłach wszystkich uczestni
ków Konferencji Poczdamskiej de
cyzja w sprawie granicy nad Odrą 
i Nysą była decyzją definitywną.

Rozmów na ten temat z delegacją 
amerykańską i brytyjską mieliśmy 
bardzo wiele. Nie była to więc de
cyzja powzięta pochopnie lub na 
gorąco, ale po głębokim namyśle.

PYTANIE (korespondenta zagra
nicznego): Jak w świetle danych 
min. Modzelewskiego należy rozu. 
mieć dokładność informacji min. 
Marshalla, który twierdził, że Zie
mie Odzyskane dostarczały 1/5 ogól
nych niemieckich zasobów żywno
ściowych?

ODPOWIEDŹ: Z cyfr przeze mnie
przytoozenych wynika jasny wnio-

K a ta s tr o f a ln y  h u ra g a n  w  O S A
Przeszło 500 osób zginęło

GLAZIER-TEXAS (SAP). Huragan, 
który zrównał z ziemią miasteczko 
Glazier w stanie Texas (200 osób lud
ności) przyprawił o śmierć 10 osób, po
ranił 19,

CANADIAN-TEXAS (SAP). W nocy 
ze środy na czwartek stany Texas, 
Arkansas i zachodnią część Oklahoma 
nawiedził huragan, który posuwał się 
pasem szerokości około 100 km, szerząc 
niebywałe zniszczenie.

Ofiary na powodzian wpłacone przez Czytelników
Wc|tu§ i Krzyś Klukowie, W-wa, Al. 

Nkpo.aieiglóśel 158, zł. 2.000; Klasa IV 3  
Glimaazjum Bolesława Prusa, Skierniewi
ce, zł. 700; Naubert Maria, Grójec, zł. 200; 
Jarińulska, Legionowo, zł. 200.

Jasetcw ski, Mińsk Mazowiecki, zł. 1.500; 
VI Semestr państwowej Szkoły Pow szech
nej dla Porosłych, Elbląg, zł. 1 000; Maria 
i Tadeusz Grzywińscy zł. 1.C0O.

Kląsa III.c Szkoły 187 zł. 580; Stefan 
Bronikowski zł. 1.000; Bezdjnieiinie zł. 1.030.

15 b. m., godz. 11 
posiedzenie Sejmu

Posiedzenie Sejmu Ustawodawczego od 
będzie się we wtorek, 15 bm., o godz. 11.

Kom isje poselskie
Sejmowa Komisja Prawnicza i Regula

m inowa na posiedzeniu w  dn. 10 bm. za
twierdziła m. , bn. dekrety o odtw orzeniu  
dyplomów i św iadectw z ukończenia nau
ki, o wyłączeniu ie społeczeństwa polsk ie
go osób narodowości niem ieckiej, o zn ie
sieniu Specjalnych Sądów Karnych, o Naj
wyższym  Trybunale Narodowym, o w y
miarze kary cliła faszystowsko-hitlerow
skich zbrodniarzy orarz dla zdrajców naro
du polskiego, o przymusowym zatrudnie
niu we • władzach wymiaru spraw iedliw o
ści osób z kwalifikacjami sędziowskimi.

Kronika polityczna
Premier Cyrankiewicz przyjął 10 bm. 

na dłuższej rozmowie w Prezydium Rady 
M inistrów sprawozdawcę francuskiego na 
konferencję m oskiewską, znanego publicy
stę p. Andre Pertinax.

❖
19 bm. nowy ambasador Wioch w War

szawie, prof. Ambrogio Donini, został 
przyjęty przez ministra M odzelewskiego.

jpreff. Donini złoży w dniach najbliż
szych' listy uwierzytelniające Prezydanito-

- ,wi Rzplitej-
•&

Fiorello Ja Gwardią, b. dyrektor UNR.R A 
J b. burmistrz Nowego Jorku, w podróży 
dokoła świata, którą odbyć ma w m iesią
cach letnich, zatrzyma się przez kilka dni 
,w Warszawie.

Pracownicy Państwowego Przedsiębior
stwa Transu. Eiksp. Przem yślu, Oddział w 
W-wie, Towarowa 23, zł. 3.030. r .

OFIARY W NATURZE 
Pracownicy Spółdzielni W ydawniczej

„C zy te ln ik " j i p aczką  odzież., 21 słoików  
past. odkażając .; Helena Gadomska: l  pa- 
ezkę odzież.; Bezim iennie: 18 sło ików  past. 
odkażając-

+
Zam ieszczona wie wczoraesayTm num erze  

o fia ra  zł. 800 od p ie lęg n ia rek  „Dóimu 
Eiiiżibi&ty“ w  Otwocku., przekazana zositaia 
zam iast upom inku  św iątecznego dla p,. dr. 
Paszkow skiej.

Pomnik
na polach GrumuaMu

Wojewódzka Rada Narodowa w 
Olsztynie wyłoniła Komitet Budowy 
Pomnika Grunwaldzkiego na polach 
Grunwaldu.

Komitet postanowił zwrócić się z 
apelem do całego społeczeństwa o po
moc w wybudowaniu pomnika. Sie
dziba Komitetu mieści się w Olszty
nie, przy ul. Artyleryjskiej 1.

W pierwszą sm utną rocznicę śm ier
ci odbędzie się Nabożeństwo za.

ś f  p
Henrykę

GRZYBOWA
A PLIK. ADWOKACKĄ

w  kaipiiciy (Watrsizaiwia, Wilcza 7) -dn.
12 kwietnia .1947 r. o godia. 8 rano-.

Zawiadamia zbolała 
1C297-1 , RODZINA.

. Wichura, której towarzyszyły ulew
ny deszcz i grad, zniosła małą osadę 
w lesistej części stanu Oklahoma, 
wszystkie domki zostały rzucone na je
den stos, niby zapałki.

Huragan wywracał samochody na 
drogach i spowodował wiele pożarów 
w uszkodzonych budynkach. Dotych
czas wydobyto spod ruin 50 ofiar.

Wioska Higgins w stanie Texas zo
stała zrównana z ziemią z wyjątkiem 
trzech gmachów murowanych. Uru
chomiono pługi śnieżne w celu oczysz
czenia ulic z gruzu.

W mieście Canadian zginęło 20 osób, 
w miasteczku stanu Texas — Glazier 
— również 20.

Liczba zabitych podczas huraganu 
wynosi dotychczas ,512 — według in
formacji biura gubernatora stanu Te- 
xas.

se:k co do dokładności danyoh min. 
Marshalla. Przy zastosowaniu re. 
formy rolnej i wykorzystaniu nie
użytków Niemcy nie były by może 
jeszcze całkowicie samowystarczalne, 
ale ich sytuacja nie była by gorsza 
od sytuacji np. W. Brytanii...

PYTANIE (korespondenta zogr.): 
Czy odczytaną deklarację należy u- 
ważać z.a oficjalny protest rządu 
polskiego?

ODPOWIEDŹ: Tak Jest. Min. Mar
shall wspomniał o zasięgnięciu opi
nii polskiej. Sformatowaliśmy ją, 
aczkolwiek Konferencja Moekiew. 
sika nie może jeszcze powziąć decy
zji w sprawie granic.

PYTANIE (koresp. za.gr.): Jakie 
będą skutki wystąpienia min. Mar
shalla?

ODPOWIEDŹ: Mógłbym się tu
powołać na odgłosy przemówienia 
Byrnesa. Jestem pewien, że reakcja 
niemiecka podniesie znów głowę. I 
to będzie, moim zdaniem, jedyny 
rezultat tej mowy.

Przemówienie min. Marshalla jest 
cząotiką wielkiej gry dyplomatycznej. 
Dla nas nie ma ona jednak żadne
go znaczenia.

PYTANIE (koresp. zagr.): Czy na
leży przez to ro-z-u-mieć, że rząd poi. 
ski zachował -optymizm w sprawie 
granicy zachodniej?

ODPOWIEDŹ: Trudno tu mówić
0 optymizmie czy pesymizmie. To 
jest po pretsfcu trzeźwe, realne usto
sunkowanie się do sytuacji.

PYTANIE: Jak wygląda wystą
pienie Marshalla w świetle polityki
1 ideałów Roosevelt-a?

ODPOWIEDŹ: Wystąpienie Mar
shalla jest zaprzeczeniem wielokrot
nie formułowanego stanowiska R a '* ' 
veita.

PYTANIE: Ozy sugestie hevin-a o 
wstrzymaniu wysiedlenia Niemców 
do czasu rozstrzygnięcia sprawy gra
nic należy rozumieć jako wypowie
dzenie umowy o przesiedleniu Niem 
cćw z Polski do strefy brytyjskiej?

ODPOWIEDŹ: Oficjalnie umowa 
nie została wypowiedziana, ale 
wzmianka Bevina może ją zapowia
dać. JAKKOLWIEK BY SIĘ JED
NAK SPRAWY MIAŁY PRZESIE
DLENIE NIEMCÓW Z POLSKI DO 
NIEMIEC BĘDZIE KONTYNUO
WANE,

PYTANIE: Min. Marshall argu
mentował, że oderwanie od Niemiec 
terenów rolniczych stworzyłoby ko
nieczność wzmożenia ich przemysłu, 
a to stanowiłoby groźbę dla poko
ju. Z drugiej stiony wiadomo, że 
delegacja amerykańska gorą-co bro
ni zasady wzmożenia przemysłu nie
mieckiego. Czy nie ma tu sprzecz
ności logicznej?

ODPOWIEDŹ: Nie jest to jedyna 
sprzeczność. Sprzeczności wewnętrz
ne w stanowisku min. Marshalla 
tłumaczą sią względami/ wielkiej gry 
dyplomatycznej.

Podkreślić należy, ie zrealizowa
nie postulatów min. Marshalla w 
sprawie granic Polski oznaczałoby 
podważenie rozwoju ekonom Icenego 
a, co sa tym idzie, i niepodległości 
Polaki. Dla Niemców zaś — zao
strzenie ich dalszych apetytów. W 
sumie — niepokój w Europie.

PYTANIE: Min. Marshall intere
sował się bardzo wkładem Ziem Od
zyskanych w gospodarkę europej
ską. Jak się ta sprawa praktycznie 
przedstawia?

ODPOWIEDŹ: Wiadomo, że już 
eksportujemy poważne ilości węgla. 
Poza tym — cynk, szereg produk
tów chemicznych, gotowych fabry
katów, porcelanę i t. d. Nie wyv.i:- 
simy dotychczas produktów rolnych, 
bo sami je na razie kupujemy. W 
przyszłości w miarę wzrostu pro
dukcji wzrośnie i rozszerzy się rów
nież nasz eksport. W tej chwili za
warli umowę w sprawie wymiany 
calqgo szeregu dóbr z strefą ra 
dziecką.

Co się ty ozy pomocy zagranicznej 
dla przyśpieszenia odbudowy, to nie 
może ona, rzecz jasna, stosować się 
tylko do Ziem Odzyskanych. Nife ma 
bowiem odbudowy tych ziiern bez 
odbudowy całej Polski, z którą Zie
mie Odzyskane już nierozerwalnie 
się zrosły.

* * *
Przytoczyliśmy jedynie pytania 

najistotniejsze, ale i te dają pewne 
pojęcie o wszechstronności poruszo
nych tematów.

B. W.

Red. Steel
o przemówieniu min. M arshalla

Redaktor polityczny API zwrócił 
się do słynnego radiokomentatora i pu
blicysty amerykańskiego, p. Johannes 
Steela, który bawi obecnie w Warsza
wie, z zapytaniem, jak ocenia ostatnie 
przemówienie sekretarza stanu Mar-< 
śhalla na temat granic zachodnich Pol
ski.

Odpowiedź p. Steela brzmi:
„W przemówieniu ministra Marshal

la nie chodzi o Polskę. Jest ono szan
tażem w grze o Ruhrę".

Powołanie Komisarza
Odbudowy W arszaw y

Na posiedzeniu Rady Ministrów w 
dn. 10 b.m. zatwierdzono projekt Usta
wy o planie odbudowy gospodarczej, 
który zgłoszony będzie na wiosennej 
sesji sejmowej.

Rada Ministrów powzięła uchwałę o 
powołaniu Komisarza Odbudowy War
szawy przy ministrze Odbudowy. Ko
misarzem Odbudowy Warszawy został 
mianowany inż. Roman Piotrowski.

Rada Ministrów wysłuchała sprawoz 
dania ministra Obrony Narodowej 
marsz. Żymierskiego z dotychczaso
wych wyników akcji oszczędnościowej 
w budżecie M.O.N.

Wreszcie Rada Ministrów wysłucha
ła informacji ministra Rolnictwa i R. 
R. Dąb-Kociola o przygotowaniach do 
akcji siewnej, jak również informacji 
ministra Spraw Zagranicznych, Mo-, 
dzelewskiego, o przebiegu konferencji 
moskiewskiej.

Ziemie Zachodnie przy Polsce —  TO  P O K Ó J  
Ziemie Zachodnie przy Niemcach— TO  W O J N A

» W s z 8lk a  d y s k u s ja  je s t  w y k l u c z e n a «
Oświadczenie dyr. Grosza 
na konferencji prasowej w Moskwie

MOSKWA. (PAP). 10 bm. odbyła 
się w ambasadzie R.P. w Moskwie 
konferencja prasowa, na którą przy
byli liczni dziennikarze radzieccy i 
zagraniczni. Na konferencji tej dy
rektor Dep. Prasy i Informacji MSZ, 
gen. Grosz, przedstawił stanowisko 
Rządu Polskiego w związku z o- 
świadczeniem ministra Marshalla w 
sprawie polskich granic zachodnich, 
oraz udzielił wyczerpujących odpowie
dzi na pytania dziennikarzy.

MOSKWA. (API). Gen. Grosz o- 
świadczył m. in.:

J V

„Nie zamierzamy nawet komento
wać terytorialnych propozycji, wysu-* 
niętych przez Marshalla. Wszelka dy
skusja na ten temat jest wykluczona. 
Zmiana granic na korzyść Niemiec 
byłaby obelgą i szyderstwem w sto
sunku do Polaków.

Polska podporządkuje się wszelkim 
decyzjom, które zostaną jednogłośnie 
przyjęte przez Konferencję Moskiew
ską, lecz uważa za bezcelowe tworze
nie komisji dla zbadania polskich ob
szarów zachodnich w tym sensie, jak 
to proponował minister Marshall."

M

uj obronie Niemców
LONDYN. (API). Premier Unii 

Południowo-Afrykańskiej, Smuts, wy
głosił w Zgromadzeniu Narodowym 
przemówienie, w którym wystąpił z 
niezwykłą energią w obronie intere
sów niemieckich/ Stwierdził on, że 
jest przeciwny oddzieleniu Zagłębia 
Ruhry od Niemiec ponieważ byłoby 
to — jego zdaniem — równoznaczne 
z pozbawieniem serca narodu niemiec 
kiego. „Niemcy, to serce Europy — 
powiedział Smuts — jeżeli je okale
czymy zranimy również Europę."

je s t  ju ż  fa k te m  M i n a n y m 1
Z uroczystości otwarcia wystawy polskiej w Londynie

LONDYN. (PAP). 9 bm. odbyła się 
w gmachu uniwersytetu londyńskiego 
uroczystość otwarcia wystawy ilustru
jącej osiągnięcia polskie na ziemiach 
zachodnich.

kach, wśród zniszczeń wojennych, od
budowuje przemysł i rolnictwo, sieć 
kolejową i transport. Kończąc, mów
ca zaznaczył, że ilość Niemców na 
Ziemiach Zachodnich jest znikoma i

Wystawę otworzył, w obecności że repolonizacja tych ziem jest już

Ini. Antoni Banser
INSPEKTOR MINISTERSTWA ODBUDOWY,

PUŁKOWNIK W STANIE SPOCZYNKU, ODZNACZONY KRZYŻEM' NIEPOD
LEGŁOŚCI, KRZYŻEM OFICERSKIM ODRODZENIA FOLSKI, 3-KROTNIE 
KRZYŻEM WALECZNYCH, KRZYŻEiM KAWALERSKIM LEGII HONOROWEJ

I INNYMI.
Zma.rł dnia 6.IY.1947 r.

Naibożeńistiwo żałobne odbadzie  się dnia 11.IV .47 r. o godz. 11 w kościele 
iw . Józefslta — Pow ązki W ojskowe, w W arszaw ie. Po czym n a s tą p i wy pro-wa
dzenie zw łok na  dmeintarz wojskowy!.

W Z m arłym  trac im y  zastażdnego pracow nika  i zacnego kolegą.
S900.-1 ZARZĄD 2.Z .P .P. MINISTERSTWA ODBUDOWY

Natalia
t

izswiczów UTRACKA
O®., ZIEMSKA W GRODZISKU (GM. BRODNO POD WARSZAWĄ) 
opatrzona św. Sakramentami, po krótkich lecz ciężkich cierpieniach  

zmarła dnia 8 go kwietnia 1947 reku, przeżywszy lat 77.
N a boże ńd.iwo żaiiobn.e cdbe/dzie sic w  kościele p a ra fia ln y m  św. Izydora  

w  M ackach, d n ia  11-go bm-, «.$. W p ią te k  o godz. 10-ej rano, po czym  nastąpi 
w yprow adzenie zwłok n a  etmeratarz p arafia lny  do grobu  rodzinnego.

Na smuitne te  o b rząd y  zaprasraiją .k rew nych , pmzyyacióS i znajomych, 
pogrążeni w  głębokim  samit/ku:
13358-1 CÓRKI, ZIĘCIOWIE, WNUCZKI, WNUKI I RODZINA.

ambasadora R. P. Michałowskiego, 
C. I. Wehren, profesor anglistyki -u- 
niwersytetu w Oxfordzie i przewod
niczący rady Instytutu slawistyczne
go przy uniwersytecie londyńskim. 
W przemówieniu swym prof. Wehren 
wyraził nadzieję, że przy uniwersyte
cie londyńskim odnowiona zostanie 
katedra polonistyki * 1 która istniała 
przed wojną, do 1935 r. Przechodząc 
do charakterystyki samej wystawy 
prof. Wheren podkreślił, że wykazuje 
ona do czego zdolny jest naród sło
wiański. Prof. Wehren zaznaczył, że 
wystawa udawadnia niezbędność ziem 
odzyskanych dla nowej Polski. Wspa
niały rozwój tych ziem świadczy o 
prężności narodu polskiego. Niemcy 
pozostawili te ziemie zniszczone i o- 
brócone w pustynie. Polacy osiągnęli 
ich odrodzenie ekonomiczne. Wysta
wa jest nowym krokiem naprzód na 
drodze nawiązywania kontaktów i o. 
siągnięcia zrozumienia między inte
ligencją polską i brytyjską.

„My w tej szkole — oświadczył 
mówca — chcemy wiedzieć wszystko, 
co 'dzieje się w nowej Polsce, chcemy 
znać jej osiągnięcia i zamierzenia. 
Wystawa ta nie jest żadną celową 
propagandą — jest ona przyczynkiem 
do studiów nad problemami polskimi.

Następnie zabrał głos ambasador 
Michałowski, który w krótkim prze
mówieniu podziękował prof. Wehre- 
nowi i Rosemu za ich starania przy 
organizowaniu wystawy. Sprawa pol
skich granic zachodnich — mówił 
amb. Michałowski — interesuje o- 
pinię angielską, gdyż kwestia ta jest 
nie tylko - kwestią stosunków polsko- 
niemieckich w przyszłości, ale jest 
to sprawa pokoju i bezpieczeństwa 
całego świata.

Z kolei zabrał głos znany w Polsce 
prof. Rosę, który-powrócił z wycieczki 
na polskie ziemie zachodnie. Prof. Ro
sę, w krótkim sprawozdaniu opisał, 
jak ludność polska na Ziemiach Za
chodnich, żyjąc w trudnych warun-

W sobolą, dinia 12-*gO' kwietnia, w  pią 
tą bolesną 'rocznicę ś!mier<cl

Ś f  p
KA88 U IT z  KURICKIG8

!-voto KUKOWICZOWEJ 
tl-voto BIELECKIEJ

odpraw io n a  zestatóe M sza żatobna o 
godz. g ram* w kością Je świ. Anny 

. (pc-Bcrnadyń&kim) w  W arseaiwie, o 
ożyna 2ąw4&idajm:i.a

faktem dokonanym. Niemcy — po
wiedział prof. Rosę — zostawili ten 
obszar zamieniony w pustkowie. Obec
nie miliony Polaków pracują tam nad 
wykorzystaniem tych terenów dla 
przyszłości Polski i Europy. Dokona
ją z  pewnością tego dzieła dla dobra 
cywilizacji."

Z  &  Ś  M J i  € S Ś € ®

10329-1 Rodzina.

WIELKA OBŁAWA W BERLINIE
BERLIN. W Berlinie rozpoczęła się 

największa z dotychczasowych obław 
na elementy przestępcze, dezerterów
i czarnogiełdziarzy. 5.000 funkcjona
riuszy amerykańskich, sowieckich, 
brytyjskich i francuskich wyruszyło 
na miasto przeszukując podejrzane 
lokale i meliny. Obławy odbywają się 
oddzielnie we wszystkich sektorach.

SUKCESY BANDROWSKIEJ. 
TURSKIEJ I SZPINALSKIEGO

LONDYN. 8 b.m. w sali Wigmore Hall 
w Londynie odbył się koncert Ewy 
Bandrowskiej-Turskiej i pianisty Sta
nisława Szpinalskiego. Artyści odnie
śli wielki sukces,
SPECJALNA SESJA GENERALNEGO 

ZGROMADZENIA ONZ
NOWY JORK. 14 państw wyraziło 

zgodę na odbycie specjalnej sesji Ge
neralnego Zgromadzenia ONZ w celu 
omówienia sprawy Palestyny. Zgoda 
dalszych 14 państw spodziewana jest w 
najbliższej przyszłości. Prawdopodob
nie specjalna sesja odbędzie się w 
pierwszym tygodniu maja.

POMOC AMERYKAŃSKA DLA 
OCIEMNIAŁYCH W POLSCE 

NOWY JORK. Amerykańska orga
nizacja charytatywna „American 
Bteundktion for Qverseas Blind" ora 
ganizuje w Nowym Jorku komitet po
mocy ociemniałym w Polsce i rozpo
częła kampanię na rzecz zebrania 40 
tys. dolarów, pelem przyjścia z po
mocą zakładom dla ociemniałych w 
Polsce.

PASQUINELŁI SKAZANA NA 
ŚMIERĆ

TRIEST. Nauczycielka włoska, Ma
ria PasąUinelli, morderczyni bryga
diera brytyjskiego, Wintona, żóstała 
skazana na śmierć przez sąd w Trie
ście.
LILIENTAL FRZEWODNICZ jtCYM 

KOMISJI ATOMOWEJ USA
WASZYNGTON. Senat amerykański- 

za,twierdził 50 głosami przeciwko 31 
nominację Dawida Lilienthala na prze 
wodniczącego amerykańskiej komisji 
atomowej.



SAMORZĄD GOSPODARCZY
na pomoc poujodzianom

Na ręce premiera Cyrankiewicza 
wpłynęła uchwała Izb Przemysłowo. 
Handlowych oraz Związku Izb Rze
mieślniczych w której samorząd 
gospodarczy, zorganizowany w iz
bach przemysłowo. handlowych i 
rzemieślniczych, i kontynuując już 
samorzutnie rozpoczętą akcję do
browolnej zbiórki na pomoc dla 
powodzian, zgłasza akces do po-,

wszechnych . świadczeń na cele tej 
pomocy oraz na potrzeby jak naj
rychlejszego powetowania strat 
ogólno - społecznych, wynikłych z 
klęski powodzi

PO UNRRA RELIEF
Nowa forma pomocy dla krajów zniszczonych

Granicę maksymalną 
prywatnego środowiska gospodar. 
czego na akcję pomocy określono 
globalnie na jeden miliard złotych.

Przeszło 4 miliardy zł. 
na tabor kolejowy, budownictwo mieszkaniowe
i pojazdy dla MZK Warszawy

Czy nasze konie, które otrzymaliście z darów UNRRA, rozumieją już po 
polsku? A czy krowy amerykańskie zaaklimatyzowały się już na waszych 

świadczeń łąkach? Te autentyczne pytania zadano w Stanach Zjednoczonych człon
kom delegacji polskiej dla spraw pomocy żywnościowej dla Polski.

Człowiek z ulicy, podatnik amerykański, farmer i kupiec, świadczący 
swoim dolarem na rzecz pomocy dla zniszczonych krajów europejskich 
chętnie daje na każdą akcję pomocy. Dał zresztą tego dowody dwukrotnie 
w ciągu ostatniego 30-lecia. Dziś gdy działalność UNRRA zakończyła się, 
chętnie świadczyć będzie na rzecz nowej pomocy t.zw. reliefu.

Komitet Ekonomiczny Rady Mini
strów przyjął projekt „Ustawy o 
planie odbudowy gospodarczej“ oraz 
dodatkowe wnioski uzupełniające do 
Planu Inwestycyjnego na rok 1947.

Na podstawie tych wniosków 
przyznano około\ 2,5 miliardów zło
tych na zwiększenie taboru kolejo
wego ze względu na przekucie to
ru  kolejowego Przemyśl — Zagłę. 
b:e; 700 milionów złotych na odbu
dowę mostów- zniszczonych przez 
powódź; 150 milionów zł. n.a zakup 
100 pojazdów (tramwajów, autobusów, 
trolleybusów) dla Warszawy, oraz

200 milionów zł. na zakup 4 samo
lotów francuskich dla LOTU.

Poza tym Komitet Ekonomiczny 
Rady Ministrów przeznaczył 20 rnil. 
zł. na budowę 15 baraków dla 200 
rodzin warszawskich, eksmitowa
nych z zagrożonych domów, a resz. 
tę niewykorzystanych kredytów in
westycyjnych za rok 1946, wynoszą
cą około 3/4 miliarda zł., postanowił 
wydatkować na inwestycje produk
cyjne w przemyśle, budowę mieszkań 
robotniczych oraz na budownictwo 
przede wszystkim mieszkaniowe w 
Warszawie,

Polak przewodniczącym
na feagferencjf Europejskiej Organizacji
Transportów Śródlądowych

Dnia 17 kwietnia b, r. rozpocznie 
się w Paryżu konferencja, zwołana 
przez Europejską Organizację Trans* 
portów Śródlądowych (ECITO), dla 
ustalenia przyszłego budżetu i struktu 
ry administracyjnej tej organizacji w 
związku z jej przejęciem przez Komi
sję Ekonomiczną dla Spraw Europy. W 

, konferencji weźmie również udział 
delegacja polska, złożona z przedsta-

Wiceminister L. Kruczkowski
we Francji i Belgii

Wiceminister Kultury i Sztuki Leon 
Kruczkowski wyjeżdża w tych dniach 
do Paryża, Brukseli i Leodium, gdzie 
wygłosi odczyty o Nowej Polsce. Od
czyty przeznaczone są zarówno dla pu
bliczności francuskiej, względnie bel
gijskiej, jak i dla emigracji polskiej.

W Belgii wiceminister Kruczkowski 
zamierza zetknąć się z przedstawicie
lami tamtejszych kół literackich, m. 
in. Pen-Clubu belgijskiego.

Pobyt wiceministra Kruczkowskiego 
zagranicą potrwa około 2 tygodni.

ŚWIĘTO OŚWIATY
w dniu 4 maja

Zgodnie z uchwałą Rady Mini. 
strów tegoroczne „Święto Oświaty'1 
odbędzie się w dniu 4 maja.

Imprezy i publiczne zbiórki pie
niężne w dniu „Święta Oświaty" 
będą zorganizowane w bieżącym 
roku pod hasłem odbudowy książki 
polskiej i bibliotek publicznych. *

(J)

Remont urządzeń
przeia dunk ornych

Szczecińskie Biuro Odbudowy Por
tu przeprowadza obecnie remont kil
ku dźwigów w porcie szczecińskim 
i w porcie w Świnoujściu. W Szcze. 
dnie remontuje' się trzy dźwigi na 
Wyspie Okrętowej Górnej. Dwa dal
sze dźwigi znajdują się na terenie 
stoczni „Odra". Są to jednostki pa
rowe o nośności 5 — 10 ton. Prze. 
prowadza się rówfiież remont 4-to- 

, nowej windy.

wicieli resortów zainteresowanych za 
gadnieniami komunikacji.

Przewodniczącym organizacji ECITO 
jest Polak, dr. Aleksandrowicz.

Z trzydziestu kilku milionów dola
rów, jakie przed zakończeniem swej 
działalności UNRRA podzieliła między 
poszczególne kraje, Polsce przyznano 
11 milionów. Za sumę tę UNRRA za
kupiła dla Polski 19 tys. ton pszenicy, 
7,5 tys, ton mąki pszennej, 29,5 tys. ton 
kukurydzy i jej przetworów, 6 tys. ton 
kasz, 5 tys. ton mąki sojowej, 4 tys, ton 
ziarna siewnego: pszenicy i jęczmie
nia, 1.670 ton smalcu, 2 tys. ton mydła, 
6.200 ton mięsa, 25 tys. beczek śledzi i 
800 ton konserw rybnych.

Dane te przytoczył na wczorajszej 
konferencji prasowej dyr. dep. Min. 
Aprowizacji, Iwaszkiewicz, który, po 
kilkumiesięcznym pobycie w USA i w 
Kanadzie, powrócił do kraju.

Niezależnie od napływających zale
głych dostaw UNRRA oraz nowych do
staw, które wyszczególnione są wyżej 
— rząd nasz zakupił w USA za własne 
dewizy w marcu 18 tys. ton pszenicy 
i 11 tys. ton mąki pszennej.

W przygotowaniu są dalsze transak
cje. W maju zakupimy w USA 51 tys. 
ton zboża, a następnie po 15 tys. ton 
pszenicy miesięcznie w Kanadzie. W 
ten sposób zakupy dewizowe wypełnią 
okres między 31 marca b.r. tj. zakoń
czeniem działalności UNRRA, a czerw
cem, w którym przewiduje się działa
nie „reliefu".

Co to jest „relief'1 
przynieść?

1 co nam może

CO TO JEST RELIEF?
Na ostatnim Zgromadzeniu Narodów 

Zjednoczonych (UNO) problem relie
fowy wysunął się na jedno z ważniej
szych miejsc. UNO zdecydowało, że 
raz podjęte dzieło odbudowy powinno 
być kontynuowane w formie reliefu, 
który będzie nową formą pomocy, 
działającą na podstawie umów dwu
stronnych między krajem udzielają
cym i otrzymującym .pomoc. Specjal
ny komitet ekspertów dla zbadania i 
Określenia pomocy potrzebnej zniszczo 
nym krajom, zakończył swe prace. 
Eksperci określili ogólną wysokość po
mocy, jaką należy udzielić zniszczo
nym krajom, na 583 miliony doi., w 
tym dla Polski na 139,9 miliona dola
rów.

UMOWY DWUSTRONNE
Relief będzie darem bezzwrotnym. 

Obejmie żywność, zboże siewne, na- 
woży sztuczne i medykamenty. Relief 
uwarunkowany jest zobowiązaniami, 
które zawarte będą w umowie dwu
stronnej. Podstawowym punktem każ
dej z umów jest, że rozdział pomocy 
przeprowadzony będzie bez dyskrymi
nacji rasowych, religijnych i przeko

nań politycznych. Relief wyśle misje, 
które mają prawo swobodnej kontroli 
rozdziału. Kraje, odbierające relief 
zobowiązują się, że nie będą eksporto
wać towarów z reliefu, jak również te
go samego rodzaju towarów własnej 
produkcji.

Z innych krajów do akcji reliefowej 
zgłosiła swój akces W. Brytania, de
klarując 40 milionów doi. Swój udział 
w reliefie zapowiedziała również Ka
nada, Australia, Nowa Zelandia, Fran
cja, Szwecja, Dania i Szwajcaria. Na
tomiast nie zajęły dotychczas stanowi
ska Republiki Ameryki Łacińskiej.

Pozostaje jeszcze sprawa międzyna* 
rodowego funduszu dziecięcego. W tej 
sprawie dyr. Iwaszkiewicz poinformo* 
wał, że przewodniczącym Rady Komi
tetu Pomocy Dzieciom jest delegat 
Polski, dr. Ludwik Rajchman. Udział 
w tym komitecie zadeklarowały kra
je zjednoczone w UNO. Praktyczna 
działalność komitetów zostanie podję
ta we wrześniu z początkiem nowego 
roku szkolnego. Plan Funduszu jest 
zakrojony na wielką skalę i rozłożony 
na okres -kilku lat, Ok 20 milionów 
dzieci ma korzystać wg. przewidywań 
ze stałego dożywiania. (ig)

100 parowozom polskiej konstrukcji
tuykonają fabryki in. St. Zjednoczonych

W ostatnich dniach powrócił po 
kilkumiesięcznym pobycie w Stanach 
Zjednoczonych wiceminister komuni
kacji Józef Olewiński, który wraz 
z grupą rzeczoznawców dokonał w 
USA zakupu parowozów dla P. K. P.

W myśl zawartych umów i kon
traktów z fabrykami otrzymamy do 
końca bieżącego x*oku 100 parowozów 
najcięższego typu nieznanego dotych
czas w Europie.

Opracowane według polskich pla
nów konstrukcyjnych, parowozy wy
konane zostaną przez trzy amerykań
skie fabryki do końca bieżącego roku.

Pierwsza partia parowozów przy
będzie do Polski już w lipcu br. i zo
stanie natychmiast oddana do eksplo
atacji.

Poza zamówionymi parowozami, za 
kupiono również za 7 milionów dola-

Nie jesteśmy odosobnieni
Czy biura ustąpią mieszkaniom?

Oto co pisaliśmy przed kilku dnia. 
mi w jednym z licznych artykułów 
i (notatek, omawiających problem: 
budownictwo mieszkaniowe, czy biu
rowe?

„Wobec istniejącego katastrofalne
go przeludnienia Warszawy i syste
matycznego przyrostu ludności na
stępować może jeśli się nie zasito. 
suje energicznych środków zarad
czych stopniowe pogarszanie sytua
cji mieszkaniowej.

* *
Dalszo faworyzowanie w, roku 

bież. budownictwa biurowego rów
na się złamaniu jednego z kardynal
nych założeń trzyletniego planu od. 
budowy Warszawy, Zależenie to 
przewidywała zaspokojenie przede 
wszystkim potrzeb mieszkańców mia 
sta z uwagi na to, że potrzeby 
stołeczności zostały’ już w znacznej 
mierze zaspokojone".

A oto głosy inne temu samemu 
poświęcone zagadnieniu,

„STOLICA"
„Niedobór izb w Warszawie wy

nosi! ok. 80 tysięcy. W rzeczywisto
ści liczba, da jest jednak •znacznie 
większa, nie bierze się bowiem pod 
uwagę, że pojęce izby mieszkalnej 
w’ obecnych warunkach nie odpo. 
wiada nomenklaturze przedwojennej, 

i Również szereg zamieszkałych izb 
j znajduje się w budynkach zagrożo- 
, nyeh pod względem bezpieczeństwa, 
I lub też wymaga remontu. Biorąc 
i pod uwagę obecny stan rzeczy pism 
* odbudowy opracowany prze® BOS 
i przedstawiony Młnistrestwu do 

j zatwierdzenia*, oparto między inny
mi na zasadzie zaspokojenia potrzeb 
w budownictwie mieszkaniowym. 
W związku z powyższym wysunięto

WZNOWIENIE KURSOWANIA
tuagonóuj sypialnych

Już wznowiono kursowanie we 
wtorki i piątki bezpośrednich wago
nów sypialnych, tzw. szwedzkich, w 
poc. 404 relacji Sztokholm i Gote- 
borg — Gdynia —• Warszawa i poc.

403 relacji Warszawa — Gdynia — 
Goteborg i Sztokholm. Sypialny ze 
Sztokholmu poc. 201 przedłuża się do 
Zebrzydowic i z powrotem poc, 202. 
Sypialny z Goteborga przedłuża się 
do Kudowy Zdroju poc. 503 i z po
wrotem poc. 504.

projekt ograniczenia do minimum
budownictwa biur i urzędów",* #
„RZECZPOSPOLITA" I DZIENNIK 

GOSPODARCZY"
„BOS w planie odbudowy na rok 

bieżący preliminowali na zakończenie 
i całkowite zaspokojenie potrzeb 
budownictwa administracyjnego su
mę 100 mil. zł. Na budowę mieszkań 
przeznaczono 3 miliardy zł. czyli 54 
pros. ogólnej sumy na odbudowe. 
Taik wyglądał plan. Ale do planu 
zaczęły powoli „przenikać" popraw
ki, Sumę 100 milionów zł. na bu. 
dynki biurowe podniesiono do 1 mi
liarda 16 milionów zł. czyli do wy
sokości 26 proc. ogółu przewidzia
nych kcsźifów odbudowy".

* * * 
„ROBOTNIK"

„Inwestycje, jakie w pianie 3-let. 
nhn mają być przeprowadzone w

1947 r, w Warszawie sprowadzają 
si:ę głównie znów do budownictwa 
biurowego. W myśl potrzeb ogólno
krajowych cały nacisk kładzie się 
na realizację sieci wielkich instytu
cji państwowych i central, akcen
tując w ten sposób „stołeczność".

„Biura i urzędy już obecnie mają 
na cigół wystarczającą ilość izb 
względne warunki. Szereg pozycji 
kredytowych, przeznaczonych w rb. 
na nowe lokale i gmachy urzędowe, 
powinno się skierować póki jeszcze 
można na budownictwo mieszka, 
mowę".

* ' # *
EXPRESS WIECZORNY

„Polityka mieszkaniowa powinna 
zmierzać w tym kierunku, aby nie 
zabierać na urzędy lokali zdatnych 
do zamieszkania przez ludność pra
cującą".

„Oczywiście centrale poszczegól-

O  *„bynowie

Nowy film radziecki „Synowie" grany obecnie w Warszawie.

UWAGI O KSIĄŻKACH

Niebo tu płomieniach*)
Wznowiona przez Spółdzielnię „Czy

telnik" książka Jana Parandowskiego 
„Niebo w płomieniach" zasługuje w

Jan Parundow^

pełni, aby jeszcze raz zajęli się nią 
krytycy, zwłaszcza, że przed wojną 
wzbudziła ona szereg zupełnie z sobą 
sprzecznych ocen,

„Niebo w płomieniach" wśród powie 
ści z ubiegłego dwudziestolecia starto
wi bezsprzecznie jedną z najwarto
ściowszych pozycji prozy artystycz
nej. Bohaterem tej książki jfest dora
stający chłopiec Teofil Grodzicki, syn 
ck. radcy namiestnikostwa. Akcja to
czy się we Lwowie, w początkach bie
żącego stulecia. Podkreślenie środowi 
ska i czasu, w jakim rozwija się wra
żliwy umysł Teofila, ma tu szczególne 
znaczenie, ponieważ, pozwala konfron 
tować prawdę psychologiczną jego 
przeżyć z nadbudową intelektualną 
zrośniętą z pojęciami, teoriami i prą
dami XIX wieku.

Teofil w sposób jak najbardziej głę
boki, szczery przechodzi kryzys rełty 
gijny Wszystkie, z dziecięcą wiarą 
przyjęte prawdy, pod wpływem lek
tury, rozmów i krytycznego monologu 
w sobie samym, stają się na skutek 
dociekań, bolesnym kłamstwem. Prze
życie Teofila nie jest łatwe, powierz
chowne i dlatego, kiedy szuka' argu
mentów, które by mu odebrały leszcze

jedno stare wierzenie — zwycięstwo 
tych argumentów jest dla niego 
wstrząsającym i dogłębnym przeży
ciem. Kiedyś ojciec Teofila, przecho
dząc przez plac Mariacki i zdejmując 
kapelusz przed statuą Matki Boskiej, 
(mówi do żony: „To niepojęte jak co
dzienne kłopoty zagłuszają w człowie
ku te rzeczy! Niby to zmówi się wie
czorny i ranny pacierz, pójdzie się w 
niedzielę do kościoła, odbędzie' się raz 
do roku spowiedź i już uporałeś się 
z Bogiem. A tu przychodzi taki mło
kos i daje ci do zrozumienia, że nic 
nie wiesz o najważniejszej sprawie na 
świecie. Bo to mu trzeba przyznać: 
jego to n a p r a w d ę  obchodzi. On 
wie, że od tego wszystko zależy i ża
dna rzecz nie jest warta uwagi, jeśli 
się tej jednej nie rozpatrzyło z każdej 
strony".

To, że właśnie naprawdę obchodzą 
go sprawy religijne, odgrywa w tej 
książce moment najistotniejszy, kre
ujący Teofila na postać pełną’ drama
tycznego napięcia, przykuwającą uwa
gę czytelnika. Słusznie też któryś z 
krytyków ̂ przedwojennych, pisząc o 
książce Parandowskiego, dał tytuł 
swym uwagom „Płonące niebo Teofi
la". I tak jest istotnie: młody chłopiec 
niebo z kolorowymi obrazkami z anio
łami i Jezusem pragnie zbliżyć do 
swego serca, albo je odtrącić, poszu
kując prawdy w dziełach o ży ciu Chry

stusa ł książkach religioznawczych. 
Jego umysł ma charakter badawczy i 
wątpiący, co nie znaczy aby przy pier
wszej podważającej myśli krytycznej, 
popadł w zwątpienie. Żarliwość jego 
dziecinnej wiary jest silna, a intelektu 
alna pasja uczciwa i szczera — i dla
tego proces Wątpienia rozżarza dogma
ty, ożywia naukę religijną do stanu 
bezpośrednio odczuwanego, dojmują
cego wewnętrznego przeżycia: „Zmie
niwszy wiarę Teofil pragnął w nowej 
znaleźć to wszystko, co utracił w sta
rej. W tych usiłowaniach dzieciństwo 
mieszało się z wzniosłością. Tylko ten, 
kto sam tego doświadczył, wie, jak 
drży ręka, jak krew pulsuje w skro
niach, ile złośliwej uciechy (z odrobi
ną lęku) czuje w sobie człowiek, gdy 
po raz pierwszy pisze „bóg" od małej 
litery. Powiecie, że to głupstwo? To 
znaczy, że nigdy nie mieliście wiary, 
i nigdy nie przyszło wam jej stracić".

O właściwościach prozy Parandow
skiego pisano już wiele. Można więc 
tylko powiedzieć jeszcze raz, że każde 
nowe czytanie jego utworów wzbudza 
głęboki zachwyt 1 wzruszenie, które 
są wynikiem obcowania z wielką sztu 
ką i wspaniałym artyzmem

Jerzy Gemblcki

nyeh instytucji muszą się kiedyś za- 
instalować w Warszawie, aby być 
w kontakcie z najwyższymi azynmf- 
kami. W tej chwili jest to jednak 
swego rodzaju luksusem, na który 
pozwolić sobie nie możemy. Instytu. 
cje te muszą przez pewien czas jesz
cze przetrwać w swych dotychcza
sowych siedzibach w miastach pro- 
wkiojonalncyh, gdzie mają na pew
no wygodne pomieszczenia i gdzie 
urzędowanie może odbywać się nor. 
matnie".

;* # *
WIECZÓR WARSZAWY

„Uprzywilejowanie odbudowy orzę 
dów przyczyniło się do obniżenia 
budżetu na odbudowę mieszkań o 
52 procent. Odbyło się to również 
ze szkodą innych nie mniej dla ży
cia miasta ważnych dziedzin. — Su
my na odbudowę szkół zmniejszy
ły się z SCO milionów na 318 milio
nów, na odbudowę szpitali z 200 na 
114 milionów, na odbudowę elek. 
trowni, wodociągów, gazowni, komu
nikacji miejskiej z 680 na 463 mil. 
zł.; na odbudowę bibliotek, muzeów*, 
teatrów i kin ze 100 na 48 milio
nów. Budownictwo administracyjne 
stało się groźnym wrogiem odbudo
wy Warszawy".

Wielokrotnie wyrażaną przez „Ży
cie Warszawy" opinia, iż dalsze fawo
ryzowanie budownictwa biurowego w 
stolicy jest szkodliwe i sprzeczne z in
teresem miasta, gdyż uniemożliwia pla 
nową jego odbudowa, podziela — jak 
widać z przytoczonych głosów — cała 
niemal prasa warszawska.

Im prądzej podzielą ten pogląd rów
nież ministerstwa i instytucje, które to 
faworyzowanie powodują — tym lepiej 
bodzie dla Warszawy, tym szybciej 
wydobędzie sio stolica z obecnej kata
strofalnej sytuacji mieszkaniowej.

rów obrabiarki najnowszego typu dla 
P. K. P., sprzęt elektrotechniczny 
oraz sprzęt i narzędzia dla konsęr* 
wacji nawierzchni kolejowych.

Koszty wszystkich zakupów będą 
pokryte z przyznanej Polsce w ul* 
roku pożyczki wysokości 40 milionów 
dolarów.

Cztery transporty

górników polskich z Francji
przy by ma b. m. do kraju

W najbliższym czasie przybędą -w 
Francji do Polski cztery transporty 
górników reemigrantów.

Pierwszy transport odszedł 10 b. rat 
z Reims. Dziś 11-go b. m. wyrusza vf 
drogę transport z Paryża, w dniu zal> 
12 kwietnia przewiduje się wyjazd 
pociągu z górnikami polskimi z Limo 
ges. Czwarty wreszcie kolejny trans~ 
port odejdzie między 20 a 25 kwietnia,

Owce karakułowe
dla Polski

Wydział Handlu Zagranicznego 
„Społem" podpisał umowę z przed
stawicielstwem handlowym ZSRR na 
dostawę z Rosji 250 sztuk owiec czy* 
stej rasy karakułowej.

Owce będą przywiezione do Polski 
jeszcze w maju rb. i umieszczone w 
specjalnych farmach pod opieką Mini* 
sterstwa Rolnictwa i Reform Rob 
nyeh.

10.000 ton ropy
dały miercenia ui r, 1946

W r. 1946 dowięrcono 54 nowych ©* 
tworów ropnych oraz pogłębiono 39 o* 
tworów. Z odwiertów nowo dowier* 
conyeh i pogłębionych uzyskano w 
1946 — około 10 tys. ton ropy.

Ogólny przyrost ropy w r. 1946 wy« 
nosi ok. 23 tys. ton, czyli ponad 22% 
produkcji ropy z r. 1945,

DEKORACJA
zasłużonych kobiet

W gminach Lubień, Przedecz i Kłód 
ka z pow. włocławskim odbyła się uro 
czysta dekoracja Krzyżami Zasługi ko 
biet oraz matek działaczek zasłużo
nych w pracy konspiracyjnej w okre* 
sie okupacji, które poszczycić się mo. 
gą licznym potomstwem. 

Udekorowanych zostało 21 kobietę
O 2-ej u) nocy, 4-go maja
przesunąć irskazóiuki

Wobec licznych zapytań naszych czy 
telników, komunikujemy, że w myśl 
uchwały Rady Ministrów, czas letni 
wprowadzony będzie o godz. 2-ej w no
cy w dniu 4-ym maja.

Zatem o godz. 2-ej w nocy z 3-go na 
4-go maja należy przesunąć wskazów* 
ki zegara naprzód o jedną godzinę. »

K ronika łódzka
(Telef. od naszego korespondenta).

•) Jan Parandowski: 
mieni ach". Spółdzielnia. 
..Czytelnik*

.Niebo w pło- 
Wydawnicza

ZNISZCZENIA MOSTÓW
(kt) Wydział Komunikacyjny Urzędu 

Wojewódzkiego obliczył, że straty 
spowodowane przez powódź, na sku
tek uszkodzenia mostów, wynoszą 
11.400.000 zł. Najbardziej ucierpiały 
mosty powiatowe (7.020.000 zł.). Następ 
nie gminne, natomiast mniej — mosty 
państwowe.
BANDA CYGANÓW PRZED SĄDEM

(kt) W najbliższym czasie przed Są
dem Okręgowym w Łodzi stanie banda 
cyganów, która grasowała na terenie 
wojew. łódzkiego. Hersztem bandy był 
19-letni Bronisław Pawłowski (ps 
Wojtek Siódemka). Jak wykazało śledź 
two bandyci mieli bazę wypadową w 
Łodzi. W stosunku do napadniętych od
znaczali się bezwzględnością i brutal
nością.

Ogółem mają oni na sumieniu 25 
zbrojnych napadów.

ZABÓJCY JANA WUNERA
(kt) Członkowie jednej z ujawnio 

n^ch band w Piotrkowie przyznali się 
do zabójstwa znanego na terenie woj. 
łódzkiego działacza Str. Ludowego, Ja
na Wunera. sekretarza Zarządu Woje 
wódzkiego SL, członka Prezydium 
WRN. Ekshumacja zwłok zamordowa
nego odbędzie się w sobotę, uroczysty 
pogrzeb w miejscowości rodzinnej w 
pow. Piotrowskim —- w niedzielę 13 
b.m.

POBÓR REKRUTA
(kt) 9 b.m. rozpoczął się pobór do 

wojska. Tow. Przyjaciół Żołnierza wy. 
daję w lokalu komisji poborowych 
bezpłatne posiłki. Poborowi przyby
wający z  prowincji otrzymują bezpat- 

iny nocleg w hotelach T.P.&

ZAWODY MODELI LATAJĄCYCH
(kt) W czerwcu odbędą się ogółn< 

polskie zawody modeli latających. M 
dela^stwo łódzkie przystąpiło do we 
bowania i szkolenia modelarzy. W dn 
giej połowie maja odbędą się elenun 
cje łódzkich zawodników, z których 
najlepszych oraz 8 pomocników we 
mie udział w ogólnopolskim konkursi

ŁÓDŹ Z POMOCĄ STOLICY
(kt) Społeczeństwo łódzkie w da 

szym ciągu okazuje wiele ofiarności r 
rzecz stolicy. W ciągu ostatnich kiłk 
dni pracownicy różnych instytucji 
zakładów przemysłowych wpłacili p 
nad 300.000 zł. na odbudowę Warszi 
wy.

ZJAZD KUPCÓW
(kt) 13 b.m. odbędzie się w Łodzi dt 

roczny zjazd delegatów Związku Zrz< 
szeń Kupieckich woj. łódzkiego. Na p< 
rządku obrad znajduje się m. in. ref* 
rat na temat struktury organizacji ki 
piectwa i jego roli w gospodarce n; 
rodowej oraz uchwalenie preliminarz 
budżetowego na r. b.

(kt) Prokuratura łódzka pro wad: 
obecnie dochodzenie przeciwko sześć 
dziesięciu kilku zbrodniarzom niemi* 
ckim, którzy aresztowani zostali obec 
nie na terenie poszczególnych stref e 
kupacyjnych Niemiec i przekazani po! 
skim władzom sądowym za pośredni 
ctwem Polskiej Misji Wojskowej m 
Berlinie.

Najbardziej sensacyjną z tych sprav 
oędzie rozprawa przeciwko 3 wn żan 
darmom niemieck m Wśród siraszli 
wych tortur zamordowali on* 3-ch ofl 
cerów polskich, w czasie ich ucieczk 
z oflagu zorganizowanego przez Niem
ców na granicy norwesko-szwedzkiej,



Sir. i Nr. 98’

Na rynku materiałów budÓwfanyćh 52r̂ "SSiskichHCh
Jednych brak, innych — pod dostatkiem

Długotrwałe mrozy znacznie opóź-; robót były kilkakrotnie przesuwane.
niły rozpoczęcie sezonu budowlanego. 
Dopiero teraz po świętach, można za
obserwować ożywienie w budownic
twie.

W roku ub., na skutek nieregular
nego dowozu szeregu materiałów, na 
wielu budowlach terminy zakończenia

Narażało to na poważne> koszty tak 
właścicieli obiektów, jak i firmy pro
wadzące odbudowę.

PODWYŻKA CEN 
Niespodzianką dość niemiłą dla 

przedsiębiorstw, prowadzących już 
obecnie roboty i dla tych, które zawar

Spółdzielnia Wydawnicza » K S I Ą Ź K A «
LITERATURA POPULARNO-NAUKOWA

marski Jerzy — NA WIELKIEJ FALI, seria I, str. 160, zł 110.
(W lekkiej formie felietonów naukowych autor przedstawia wynik postępu 
nauki ostatnich lat. Szereg ciekawych zdobyczy wiedzy, często związanych 
z ostatnią wojną jak energia atomowa, radar itp., podany jest w sposób 
źródłowy a łatwy, często nawet podbarwiony anegdotą).

Keller— NARODZINY ŻYCIA, str. 98, zł. 70.
(Autor rozpatruje na podstawie badania warstw ziemi przykłady ważnych 
zjawisk, które mogą wyjaśnić jak zrodziło się życie na ziemi, jak się ono 
rozwijało, jak się zmieniały przy tym rośliny i zwierzęta aż do powstania 
człowieka).

Komarow W. — Z DZIEJÓW BIOLOGII, str. 130, zł 110.
(W oddzielnych konkretnych szkicach obrazuje autor po-stępy w dziedzinie 
biologii począwszy od połowy XVIII stulecia. Odpowiada na pytania wyni
kające z ogólnych potrzeb poznawczych człowieka pragnącego wiedzieć 
„co to jest życie11, „skąd pochodzi życie“, „jak się rozwijało ono w prze- 
szłości“. Książeczka zaopatrzona jest w mały słowniczek).

Komarow W. — LINNEUSZ, str. 100, zł 70.
(Wśród łudzi, których Szwecja czci jako swoich bohaterów, widnieje imię 
Karola Linneusza. Był to wielkiej miary ^uczony, który całe swe życie 
poświęcił reformie nauk przyrodniczych. Zaprowadził „system na miejsce 
chaosu, panującego w literaturze naukowej i położył solidne fundamenty 
pod szereg gałęzi przyrodoznawstwa*1. Książeczka niniejsza opisuje drogę 
życia Linneusza i jego twórczości). •

Komarow W. — LAMARCK, str. 248, zł 140.
(Jak powstało i rozwijało się życie na ziemi, jaikim przemianom ulegał 
człowiek i inne organizmy zależnie od praw fizycznych i warunków życia. 
Wszystkie te zagadnienia rozważał i badał uczony francuski Lamarck, poda
jąc jednocześnie odpowiedź i wyjaśnienie w stworzonej przez siebie „teorii 
ewolucji**.
Autor niniejszej książki na podstawie wielu źródeł opisuje pracę i życie 
wielkiego filozof a-przyrodnika)'.

Kurek-Kojrański — OD SŁOŃCA DO DYNAMO MASZYNY, str. 96 zł 65. 
(Celem autora jest wyjaśnienie czy słusznie nazywamy słońce. „życiodaj
nym**. W tokiu rozważań stwierdzamy, że rzeczywiście jest ono źródłem 
energii niezbędnej dla podtrzymania w żywych organizmach procesów ży
ciowych i że energii jego zawdzięczamy większość tych zdobyczy technicz
nych, które służą do ułatwienia życia ludzkiego, zwłaszcza pracy ludzkiej).

Langevin — ERA PRZEMIAN, str. 39, zł 25.
(Okres dzisiejszy uważa autor za początek nowej ery, ery' przemian, wy
wołanych przez oddanie do dyspozycji ludzkiej niewyczerpanych zasobów 
energii, ukrytych przez naturę w samym sercu atomów i skoncentrowanych'' 
w ich jądrach).

Nikolski-Jukowlew -  JAK LODZIE NAUCZYLI SIĘ MÓWIĆ, str. 54, zł 20.
(Sprawa porozumiewania się stworzeń między sobą, rozwój i usystematy
zowanie w skomplikowane i bogate możliwości mowy ludzkiej, objętej tylu 
językami, wyjaśniona jest w tej książeczce bardzo ciekawie i przystępnie).

Polak J. F. — BUDOWA WSZECHŚWIATA, str. 72, zł 60.
(W książce tej zaznajamia się czytelnik z najważniejszymi wiadomościami 
z astronomii: O układzie słonecznym, ruchu planet, znajdując wytłumaczenie 
dla powszechnie znanych, lecz często niezrozumiałych zjawisk).

Rost and Jan — OWADY, str. 120, zł 120.
(Niewątpliwie w bardzo zwartej ale i barwnej formie podane są zasadnicze 
współczesne wiadomości o tym tak ciekawym świecie, jakim jest świat 
owadów. Szczególnie wartościowe są zebrane przez autora i reprodukowane 
przy przekładzie ilustracje, przeważnie fotografie z natury).

Subbotin M. T. — POCHODZENIE / WIEK ZIEMI, str. 68, zł 18
(Książeczka informuje w popularny sposób, jakim przemianom uległ glob 
ziemski i jaki wpływ mają na ziemię prawa planetarne).

Zajączkowski S. — DZIEJE ZAKONU KRZYŻACKIEGO, str. 138 zl 70.
(z mapką posiadłości krzyżackich nad Bałtykiem w XIV w Celem tego 
opracowania jest przedstawienie dziejów Zakonu Krzyżackiego, potężnej 
i silnej niemieckiej instytucji o charakterze wojskowym, która posiadała 
rozliczne posiadłości nie tylko na wybrzeżach Bałtyku, ale i w innych stro
nach Europy, ze szczególnym, jednak uwzględnieniem stosunków Zakonu 
z Polską oraz jego szkodliwego wpływu na losy naszego państwa i narodu).

Wawelberczycy otrzymują nowe dyplomy
uj 50-lecie szkoły

ły umowy na podjęcie prac, była pod
wyżka cen na artykuły budowlane, 
dokonana ostatnio przez przemysł 
państwowy.

W związku ze zmianą cen wiele 
firm handlowych w okresie przedświą 
tecznym, a i obecnie wstrzymało sprze
daż szeregu materiałów. Czekają na 
„wyjaśnienie" sytuacji.

Jedyna firma, która nie poddała się 
ogólnej „panice" jest Centr. Mat. Bu-j 
dowlanych okr. warszawskiego. Pro1 
wadzi ona sprzedaż bez żadnych ogra 
niczeń. Nie wszystkie jednak towary 
wypuszczane są na wolny rynek. 
Wapno, cement, cegłę, żelazo (niektó
re gatunki) ceramikę, urządzenia sa
nitarnej częściowo elektrotechniczne 
można nabyć w CMB w każdej ilości 
po cenach hurtowych. Szkło okienne, 
klepkę dębową, drzewo tylko za spe
cjalnym zezwoleniem Min. Odbudowy 
i WDO.

Zupełnie jest brak na rynku stołecz 
nym bednarki, potrzebnej do sklepień

Wobec słabo rozwiniętego trans
portu przewóz materiałów w obrębie 
Warszawy w dalszym ciągu będzie 
szwankował, a co najważniejsze kosz
ty jego wzrastać będą w miarę roz
woju robót.

Jeszcze ub. roku, a nawet obecnie, 
słyszy się często narzekania firm na 
zły gatunek niektórych towarów, do
starczanych przez 'C. M. B.

Istotnie na składach tej firmy znaj- 
. dują się obecnie spore ilości desek 
podłogowych mokrych i wichrowa
tych, sinawych i popękanych i klep
ki dębowej niedostatecznie wysuszo
nej. Winę za to, jak wyjaśnia C. M. 
B, Warszawa, ponosi główny dostaw
ca drzewa.

Z tego samegu źródła nabywają 
drzewo także prywatni kupcy, dla 
których zawsze znajduje się towar 
w lepszym gatunku. Czyżby byli lep
szymi klientami od C. M. B. ?

Nie dziw więc, że posiadając wy.
„klajnowskich" i ścianek działowych, i sortowane gatunki drzewa prywatni 

......’-v~- . i kUpCy bezkonkurencyjni i, korzy
stając z każdej okazji, stawiają bez
konkurencyjne ceny. (as).

cegły dziurawki, papy zwykłej i bi 
tumicznej.

Nie rozwiązano również w tym ro
ku sprawy uruchomienia składów z 
materiałami w dzielnicach, objętych 
ruchem budowlanym. Główne składy 
C. M. B. znajdują się na Woli przy 
ul. Ordona 2 i Prądzyńskiego 5, 
składnica żelaza przy ul. Dzikiej 26.

Na Mokotowie, Żoliborzu i w śród
mieściu, gdzie ogniskuje się prawie 
cały ruch budowlany, nie otwarto je
szcze dotychczas ani jednego składu.

MAGAZYNY NA PERYFERIACH
■Budowa dużych pomieszczeń maga

zynowych na Polu Mokotowskim za
początkowana w ub. roku (doprowa
dzono już bocznicę kolejową do ul. 
Polnej) wykończona zostanie dopiero 
jesienią. Czyli biorąc praktycznie, nie 
prędzej, jak w przyszłym roku skład
nica ta rozpocznie pracę.

ZASP uuzyuja aktorów
do pomiotu z zagranicy

Walny Zjazd delegatów Zw. Z a W. 
Art. Scen Polskich, który obrado
wał w tych dniach w Warszawie, 
przyjął m. in. uchwałę treści nastę
pującej:

„Zjazd wzywa kolegów-aktorów, 
członków ZASP, przebywających za 
granicami Odrodzonej R, P. do na. 
tychmiastowego powrotu do kraju. 
Nikogo w Polsce nie może braknąć 
przy budowie naszej Ojczyzny — 
Ojczyzny pracującego człowieka. Tea 
try w nowej Polsce potrzebują Wa
szych talentów i pracy. Wracajcie 
natychmiast".

będą wydane w ciągu 4 lat
Minister Kultury i Sztuki udzie

lił zezwolenia na wydanie drukiem 
dzieł autorów, którzy byli objęci 
dekretem o zawieszeniu umów w 
dziedzinie literatury.

Państwowy Instytut Wydawniczy 
może wydawać utwory Sienkiewicza 
i Wyspiańskiego, Spółdz. Wydawn. 
„Czytelnik" — Żeromskiego i T. Je
ża, Spółdz. Wydawn. „Książka" — 
Prusa, Konopnickiej, S. I. Witkie
wicza (ojca) i Zapolskiej, Spółdz. 
Wydawn. „Wiedza" — Orzeszkowej, 
Dygasińskiego i Struga.

Firma Gebethner i Wolff może 
wydać dzieła Reymonta, a firma 
S. Arct — Konopnickiej (dla mło
dzieży).

Udzielone zezwolenia nakładają 
na wydawców obowiązek wydania

do 1 sierpnia wszystkich utworów 
wymienionych autorów, stanowiących 
lekturę szkolną, a do początku wrze
śnia br. l.go tomu wydań zbioro
wych ‘ każdego z wymienionych pi
sarzy. W ciągu 4 lat od daty otrzy
mania zezwolenia odpowiedni wy
dawcy obowiązani są wydać wszyst
kie dzieła: Sienkiewicza, Prusa,
Orzeszkowej, Reymonta i Żerom, 
skiego, dzieła zaś pozostałych pisa
rzy objętych dekretem — w możli
wie pełnym wyborze.

W dodatkowej deklaracji wydaw
cy, którzy uzyskali zezwolenie mi
nistra Kultury i Sztuki zobowiązali 
się do solidarnego wykonania zobo.. 
wiązań wydawniczych na' wypadek, 
gdyby któraś z instytucji lub firm 
wydawniczych nie mogła wykonać, 
swego zobowiązania w całości, ••

W jaki sposób liną paczki amerykańskie
Zamiast do Polski irędrują do Niemiec

Polskie władze pocztowe zostały ne paczki zamiast do Polski zostały
powiadomione, że obywatelka USA 
Helena A. Kozal, Grand Rapids 1040 
Mushegon Ave Nr. St, Michigan, 
wysłała dwie x paczki ż darami dla 
swych krewnych w Polsce pod ad
resem Władysława Borocha w 
Skalmierzycach. Nowych po w. Ostrów 
Wlkip. i Michała Jędraszczyka w 
Kowalewie k Pleszewa. Podzięko
wanie. za te paczki otrzymała na. 
dawczyni, jednak nie od swoich 
krewnych Polaków, ale od dwóch 
Niemców a -to od: Augusta Troebe- 
ra zamieszkałego w Niemczech w 
Schwaeb. Gmuend, Kio ster str, 9 i 
od proboszcza Eugen Bohn zamiesz
kałego również w Niemczech w Saeh 
senfeld.

Zachodzi pytanie: jakim to się 
stało sposobem?

Ponieważ p. Kozal nigdy nie wy. 
syłała paczek do Niemiec, wynika 
więc z tego, że wyżej wyszczególnio-

skierowane przez służbę pocztową 
amerykańską do Niemiec i tain do
ręczone osobom zupełnie nadawczy, 
ni paczek nieznanym.

Prawdopodobnie jakieś nieuczciwe 
jednostki bezwątpienia narodowości 
niemieckiej, zatrudnione w służbie 
pocztowej amerykańskiej lub Trans
oceanicznym Przedsiębiorstwie Trans 
portowym, zdzierają z paczek prze
znaczonych do Polski oryginalne 
adresy, wzgl. na takie adresy na. 
klejają nowe, opiewające na znane 
im osoby zamieszkałe w Niemczech, 
Między Polską a Niemcami nie zo
stała dotąd podjęta wymiana pa
czek, dosłanie więc odnośnych prze. 
syłek z Polski do Niemiec jest wy
kluczone.

Ministerstwo Poczt i Telegrafów 
zwróciło się do Zarządu Pocztowego 
USA z prośbą o wdrożenie docho* 
dzeń w tej sprawie.

Jeszcze jeden, choć nie ostatni...

W końcu bieżącego roku akade
mickiego Szkoła Inżynierska im. 
Wawelberga obchodzić będzie 50-le. 
cie swego istnienia. Rocznica ta 
zbiega się z nadaniem uprawnienia 
i tytułu inżyniera dla obecnych 
absolwentów szkoły oraz dla daw
nych absolwentów, którzy ukończyli 
Mechaniczno-Techniczną Szkołę im. 
H. Wawelberga i S. Rotwanda w 
Warszawie oraz Państwową Szkołę 
Budowy Maszyn i Elektrotechniki 
im. Wawelberga w Warszawie.

Nadanie uprawnień i tytułu inży
niera zostało ogłoszone w Dzienniku 
Ustaw nr. 17 z dnia 20 lutego 1947 
r. Wydanie pierwszych dyplomów 
oraz wymiana dyplomów techno’o- 
gćw na dyplomy inżynierskie odbę
dzie się najprawdopodobniej w cza
sie uroczystości 50-lecia.

W związku z tym zarząd T-wa 
„Bratnia Pomoc" stud. Szkoły Inży. 
nierskiej im Wawelberga, Warsza
wa, ul. Boboli 14, prosi wszystkich 
absolwentów wyżej

towanej uroczystości. Projektując 
również wydanie monografii Szkoły, 
zarząd „Bratniaka" prosi o nadsyła
nie następujących danych: datę 
wstąpienia i wystąpienia z uczelni, 
wydział i sekcję, specjalność upra
wiana, krótki opis przebiegu pracy, 
stanowisko obecne i adres. (J)-

Gdy w swoim czasie, w artykule 
zatytułowanym: „Niechże siedzą ci
cho" wyliczyliśmy długą listę tych, 
którzy w czasie okupacji współpra
cowali z Niemcami, a obecnie licząc 
na niepamięć Judzką usiłują odgry
wać rolę w życiu publicznym, posy
pały się tłumaczenia.

Więc, że tego czy innego uwolnił 
od winy i kary ten czy ów związek. 
Znów kogoś tam Krakowski Sąd O- 
kręgowy przywrócił do czci, mimo iż 
przez 5 lat szmatławiec redagował. 
Ktoś tam jest trudnym dziś do zastą
pienia fachowcem jakiegoś tam po
wiatowego referenta kultury i sztuki. 
Innemu wreszcie, którzy z Niemcami 
się bratał, łuska — jak to się dziś 
popularnie mówi — w 1945 roku z 
oczu spadła.

I tak wciąż i tak w kółko.
*

Ostatnio do redakcji „życia War
szawy" wpłynęło pismo, podpisane 
przez 15 funkcjonariuszy „Filmu Pol
skiego", kierowników produkcji, re
żyserów itp. Oto najistotniejszy frag
ment owego pisma:

„W związku z krzywdzącymi po
głoskami, jakie ludzie złej woli lan
sują o naszym koledze ob. Janie 
Fethke, scenarzyście i reżyserze!!) 
filmowym na temat jego osoby i za
chowania jego w czasie okupacji, o- 
świadczamy, co następuje: Niepraw-

Kronika sądowa

SA irięziło siuego członka?
Przed Sądem Okręgowym (Wy

dział Specjalny) stanął wczoraj volks- 
deutsch Edward Kapler.

Kapler należał do organizacji SA. 
Akt oskarżenia zarzuca Kaplerowi 
branie czynnego udziału w tłumie, 
niu powstania warszawskiego przez 
współdziałanie w wykonywaniu e- 
gzekugji publicznych. Po powstaniu 
w obozie pruszkowskim Kapler za
bierał zgromadzonym warszawiakom 
walizki z żywnością i odzieżą 

W toku przewodu sądowego Kap
ler przyznał się tylko do należenia 

wymienionych j do SA. Do innych zarzutów nie
szkół o wzięcie udziału w projek-1 przyznaje się. Mówi, że w tłumie.

wał w propagandzie filmowej niemiec 
kiej, wykończył tylko dwa czy trzy 
rozpoczęte przed wojną filmy polskie, 
co robili zresztą i inni reżyserowie 
polscy!!)..."

❖
A teraz po zacytowaniu pisma, na

desłanego przez „Film Polski" oddaj
my głos samemu Janowi Fethkemu, 
a raczej Johanowi Foethkemu, gdyż 
w ten sposób w czasie okupacji — 
dzisiejszy scenarzysta i reżyser „Fil
mu Polskiego" podpisywał się. 

ł
Oto nr. „Nowego Kuriera War

szawskiego" popularnie zwanego 
szmatławcem z roku 1941.

Johan Foethke (Jan Fethke) gene
ralny reżyser produkcji filmowej w 

niu powstania warszawskiego udzia- j Propaganda Abteilung w ten sposób 
łu nie brał, przeciwnie był przez i opowiada współpracownikowi Cripo,

dą jest jakoby Jan Fethke przyjął w 
czasie okupacji tzw. volkslistę, nato
miast jest prawdą że Jan Fethke,
Polak, urodzony w Opolu pod zaborem 
niemieckim, siłą faktów był obywa
telem niemieckim, jak wielu Pola
ków. Na kilka lat przed wojną Jan 
Fethke przybył do Polski i pracował 
dla filmu polskiego. Starał się o oby
watelstwo polskie, którego uzyskaniu 
przeszkodziła mu wojna.

Wszyscy my niżej podpisani prze
bywaliśmy w czasie okupacji w War
szawie i mieliśmy możność obserwo
wać zachowanie kol. Fethkego w tym 
czasie. Stwierdzamy stanowczo, że 
kol. Fethke nie uczynił nic takiego, 
co mogłoby rzucić cień na jego lojal
ność względem narodu polskiego. Za
wsze podkreślał, że jest jedynie Niem
cem z obywatelstwa, ale Polakiem z 
urodzenia i pochodzenia. Nie praco-* znaleźć można na łamach szmatła

Przyszła wojna! Potentaci jej albo 
pouciekali za granicę, albo siedzą dziś 
za murami (getta). Zaczęła się ro
dzić nowa krajowa produkcja... Od 
marca rozpocznie się normalna pro
dukcja filmowa na szerszą skalę, o- 
bejmująca wszystkie rodzaje'' filmu. 
Kompletuje się obecnie atelier filmowe 
przy ul. Szopena, kończy pracę or
ganizacyjno-administracyjną. Film pro 
dukowane będą wyłącznie dla Guber- 
nii Generalnej... ,

— Warunki mamy, chęci jest tak 
że dużo, trzeba tylko pracy... 

ł
Wywiad Fethkego umieściliśmy 

tylko w drobnych wyjątkach. Kto cie
kaw całości, niech sobie poszuka w 
kompletach szmatławca.

41
Inne wypowiedzi Johana Foethkego

SA, jako członek tej organizacji... 
więziony.
' Walizek też nikomu nie zabierał, 
bowiem — jak mówi — przebywał 
w obozie pruszkowski jako uchodźca 
z Warszawy.

W toku przewodu sądowego Kap- 
lerowi dopisało szczęście. Zeznania 
świadków, chociaż potwierdzały za
rzuty oskarżenia Kaplera, były jed. 
nak ze sobą sprzeczne.

Wobec tego sąd skazał go tylko 
za należenie do SA. na 3 lata wię
zienia. (ez).

a jednocześnie recenzentowi kultural
nemu szmatławca, noszącemu pseudo
nim Stefan Kalicki, a nazywającemu 
się w rzeczywistości von Kausky o 
swoich doświadczeniach z pracy w 
polskim filmie przedwojennym.

„ówczesna produkcja filmowa w 
Polsce — mówił Johan Foethke była 
u nas zupełnie zażydzona. Okupowa
ła ją wszechwładnie mafia żydowska, 
czyli tzw. branża, która nie dopu
szczała do pracy nikogo, nienależące- 
go do niej...

I. JEFREMO W 4)

N I E S A M O W I T E  J E Z I O R O
• Obraz Jeziora Duchów Górskich sta
le stał mi przed oczyma, tak więc nie 
byłem nawet zdziwiony zobaczywszy 
w mikroskopie krwawo-czerwone re
fleksy na tle niebieskawo-stalowym, 
które w swoim czasie tak mnie dziwi
ły na płótnie Czorossowa W chwilę 
potem uświadomiłem sobie, że nie pa
trzę przecież na obraz, lecz. że jestem 
w trakcie obserwowania refleksów 
właściwych rudzie rtęci. Poruszyłem 
stołem mikroskopu i czerwone błyski 
poczęły migotać przed zagaśnięciem 
albo zmieniały ton, stając się bardziej 
ciemno-czerwone, aż do brązowego, 
podczas gdy większa część powierzchni 
minerału zachowała chłodny wygląd 

.stali.
Tknięty przeczuciem rozwiązania 

zagadki, skierowałem promienie lam
py. o dziennym świetle na studium 
Czorosowa i zobaczyłem w załama
niach skał, u stóp góry w kształcie 
stożka, odcienie koloru całkowicie

identyczne z tymi, których obserwację 
pod mikroskopem przed chwilę przer
wałem W pośpiechu porwałem gruby 
tom tablic Schneiderehena i tam oka
zało się. że kolory odpowiadają for
mułom... zresztą po co tu mówić o for
mułach. Powiem tylko, że dla nauki, 
która bada rudy rozmaitych metali i 
same te metale — a mianowicie dla 
mineralografii — ułożono kolorowe 
tablice, które zawierają najbardziej 
delikatne odcienie wszystkich możli
wych kolorów w sumie prawie siedem
set odcieni. Każdy z tych odcieni ma 
swoje określenie, kombinacja odcieni 
tworzy formułę rudy. I oto, według 
tablic Schneiderehena, kolory wybra
ne przez Czorossowa dla oznaczenia 
siedliska duchów górskich, były odpo
wiadające pod każdym względem od
cieniom czerwonego siarczka rtęci w 
rozmaitych okolicznościach: w świetle, 
w kącie załąmania i innych rozmai
tych wypadkach tej skomplikowanej

T
gry, nazwanej przez naukę interferen
cją fal świecących. Zrozumiałem nagle 
tajemnicę zaczarowanego jeziora. I dzi
wiłem się bardzo, że nie odgadłem te
go poprzednio, gdy byłem w górach 
Ałtajskich.

Kazałem wezwać samochód, który 
za parę minut zawiózł mnie przed 
wielki gmach o jasno oświetlonych, 
szerokich oknach Było to laborato
rium chemiczne. Mój przyjaciel, che
mik i metaloznawca, był jeszcze u sie
bie i powitał mnie rubasznie:

— Ach ty niedźwiedziu syberyjski! 
Co ci jest znowu potrzebne? Pewno 
jakaś nagła analiza?

— Nie. Dymitrze Mikołajewiczu, 
przychodzę prosić was o wyjaśnienie 
mi kilku zagadnień. Co możecie powie
dzieć mi o rtęci?

— O! Rtęć jest metalem tak bardzo 
interesującym, że można by o niej na
pisać całą książkę.

— Rtęć wrze przy 370 stopniach, 
przy jakiej zaś temperaturze paruje?

— Przy każdej, drogi inżynierze, z 
wyjątkiem wielkich mrozów.

— W takim razie musi mieć ona 
zdolność ulątniania

tnie się pod uwagę jej ciężar właściwy.
— Ostatnie pytanie: czy opary rtęci 

są świecące same przez się, czy też nie 
i jakiego są koloru?

— Nie, same z siebie nie są one 
świecące, ale czasami gdy ich skon
centrowanie w świetle obcym jest bar
dzo silne, emanują wtedy zielonkawo- 
niebieskie światło. Kiedy zaś są wy
ładowania elektryczne w rozrzedzonej 
atmosferze, światło jakie wypromie- 
niowują jest koloru niebieskawo-zie- 
lonkawego..

— Wszystko jest jasne. Jestem wam 
niezmiernie wdzięczny, moi drodzy.

— Poczekajże, dokąd pędzisz. Wy
tłumacz mi o co chodzi? — próbował 
mnie zatrzymać, ale mu nic nie odpo
wiedziałem.

Po pięciu minutach samochód za
trzymał się przed domem mego dokto
ra. Rozpozna-wszy mój glos poczciwy 
staruszek przyjął mnie w przedpo
koju i zapytał z pewnym zaniepokoje
niem:

— Co się stało, znowu serce nie daje
wam spokoju?

— Nie, wszystko jest w porządku. 
Zabiorę wam tylko chwilkę czasu. Pro-

W najwyższym Ufo-prAU, jeśli weź-1 szę mi powiedzieć jakie są główne

wego „Ilustrowanego Kuriera Polskie
go". Mówi on tam o rqii odrodzonego 
filmu polskiego w nowym ładzie eu
ropejskim, tworzonym przez Wielką 
Rzeszę. <j«

Na tym tle, oświadczenie 15 zaj
mujących wysokie stanowiska funkcjo 
nariuszy „Filmu Polskiego", głoszą
ce, iż w czasie okupacji kolega 
Fethke nie uczynił nic takiego, co 
mogłoby rzucić cień na jego lojalność 
względem narodu polskiego, wyglą
da co najmniej podejrzanie. Akurat 
tak samo podejrzanie, jak stwierdze
nie, iż „wielu reżyserów polskich" 
czyniło to samo, co Jan Fethke.

•&
Jan Fethke był przed wojną reichs- 

deutschem, był w czasie okupacji 
reiehsdeutsehem, był, jak to sam 
stwierdził w wywiadzie, udzielonym 
,Nowemu Kurierowi Warszawskiemu" 
naczelnym reżyserem produkcji fil
mowej w Generalnej Gubernii, z te
go tytułu był wysokim urzędnikiem 
Propaganda Abteilung. To jest stwier 
dzone.

Stwierdzone jest również, iż Jan 
Fethke nie współdziałał w czasie o- 
kupacji z żadną organizacją podziem
ną, był natomiast lojalnym wykonaw
cą zarządzeń swoich zwierzchników.

Stwierdzone jest wreszcie, iż po 
ukończeniu działań wojennych Jan

symptomy zatrucia spowodowanego 
parami rtęci?

— Hmm! Zatrucie samą rtęcią — śli- 
notok, nudności, wymioty. Zaś co dó 
par rtęci... poczekajcie niech zobaczę... 
Ależ proszę wejdźcie dalej!

— Dziękuję, nie, zaraz odjeżdżam, 
zobaczcie szybko, drogi Pawle Miko
łajewiczu!

Staruszek znikł w swoim gabinecie 
i wypadł prawie natychmiast, trzyma
jąc otwartą książkę w ręku.

— Oto, zobaczmy. Przy rtęci: osła
bienie ciśnienia tętniczego, silne pod
niecenie psychiczne, oddech przerywa
ny i przyśpieszony, na koniec śmierć 
na skutek piorunującej apopleksji...

— Wspaniałe! — wykrzyknąłem mi
mo woli.

— Cóż w tym wspaniałego — zdzi
wił się doktór — podobna śmierć?

Teraz byłem już pewny swego. Jak 
tylko wróciłem do domu, zatelefono
wałem do swego szefa i powiedziałem, 
że dla dobra naszych prac muszę na
tychmiast wyjechać w góry Ałtajskie.

Poprosiłem go także o przydzielenie 
mi do pomocy Krassulina, młodego in
żyniera, rzutkiego i inteligentnego, 
który ze względu na stan mego zdro-;

Fethke, dzięki paru osobistym znajo
mościom, uzyskał bez trudu obywa
telstwo polskie, został zaangażowany 
do „Filmu Polskiego", objął tam bar
dzo wysokie stanowisko, dostał dwa 
mieszkania, jedno w Łodzi drugie w 
Kudowie, dostał dwa samochody do 
dyspozycji, pensję niezgorszą...

♦.
Oto fakty.
A wnioski ?
Sprawa Foethkego świadczy, iż nie 

tylko 'na odcinku produkcji „Film 
Polski" ma poważne grzechy na su
mieniu.

Wydaje się więc, że nowe kiero
wnictwo Filmu, obok dzieła uzdro
wienia gospodarki, winno dokładnie 
przejrzeć kartotekę swych pracowni
ków.

Wydaje się również, iż ludzie, 
którzy znając fakty, dotyczące Jana 
Foethkego ułatwili mu bez żadnej 
weryfikacji uzyskanie obywatelstwa 
polskiego, winni ponieść za swoje 
czyny odpowiedzialność.

Jacek Wołowski

Poszukujemy

LO K A LU  (p a rte ro w e g o )
K.2825-0 trzy M czteroizfsowaga
no przedsiębiorstwo Imndlowe. Sejon 

Fozntmskti-Aleje feiczciimskis
Oferty składać: »Czytelnik«, Wydział 
Ogólny, Daszyńskiego 16 (teł. 8.52,97)

Zjazd Komitetu Słowiańskiego
w Polsce

9 b. m. odbyło się w Warszawie 
posiedzenie Egzekutywy Prezydium 
Komitetu Słowiańskiego. Postano, 
wiono zwołać na dz.. 27 kwietnia 
zwyczajny walny zjazd Komitetu w 
salach Komitetu Słowiańskiego W 
Warszawie, Al. Stalina 24, 1 p. Na 
zjazd przybędą delegaci oddziałów 
Wojewódzkich Komitetu Słowiań
skiego w Polsce oraz po 5 delega
tów z głównych zarządów To w. 
Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, Pol. 
sko-Bułgarskiej, Polsko-Jugosłowiań. 
skiej i Polsko-Czechosłowackiej.

wia jeszcze ciągle niezadowalający, 
mógł mi być bardzo użyteczny. Pod 
koniec maja przybyliśmy już bez trud
ności do jeziora. Wtedy to w towarzy
stwie Krassulina i dwóch doświadczo
nych robotników wyszedłem ze wsi 
Inia, położonej przy drodze, która pro
wadzi do Łańcucha Czu.

Pamiętałem doskonale wszystkie 
wskazówki Czorossowa co do drogi, 
którą należało iść, a poza tym w kie
szeni mojej bluzy znajdował się stary 
notes, gdzie była zanotowana cała 
marszruta wtedy wytyczona.

Kiedy tego wieczoru moja mała gru
pa rozbiła namiot u wejścia do doliny, 
naprzeciw zeschłego modrzewia, któ
ry przypominał sterczący trójząb, po
czułem ze wzruszeniem, że jutro roz
strzygnie się los mego przedsięwzięcia. 
Moje podniecenie udzieliło się i Kras- 
sulinowi, który usiadł kolo mnie na 
małym pagórku, z wysokości którego 
przyglądałem się zębatemu modrze
wiowi.

— Włodzimierzu Eugeniuszewiczu 
zaczął niskim głosem — przypomina
cie sobie, jak obiecaliście mi opowie
dzieć o celu naszej podróży, skoro doj
dziemy do gór. Dok. jutro.
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Od 15 b. m. stajemy w  kolejce do tram maju

Dyrekcja MZK ratuje zagrożony tabor
W  magistracie początek urzędomania o g. 7.30, m fabrykach o 7

Są fundusze nie ma miejsca
na gimnazjum i szkołę poinszechną

Na konferencji prasowej, w Dyrek
cji MZK, prasa stołeczna została 
poinformowana o inowacjach jakie 
wprowadza dyrekcja MZK na 
wszystkich liniach tramwajowych z 
dniem 15 b. m.

Inowacje te mają na celu spowo. 
cdowanie odciążenia środków komu
nikacji miejskiej, których^ stan, mi
mo ustawicznych remontów, ciągle 
się pogarsza.

Nic zresztą dziwnego: w 1937 ro
ku, przy stanie 618 tramwajów w 
ruchu, przewożono dziennie 405 
tys. osób, obecnie zaś przy 220 wa
gonach korzysta z komunikacji tram 
wajowej 410 tys. osób, a z autobu. 
sami i trolleybusami łącznie około 
480 tys. To znaczne zwiększenie 
frekwencji tłumaczy się tym, że 
miejskie środki lokomocji obsługują 
prócz mieszkańców Warszawy rów
nież około 200 tys. przyjezdnych z

Obniżka opłat za wodę
dla ogrodom dziaikomych

Na ostatnim posiedzeniu Prezydium 
M.R.N omówiono m. in. sprawę ogrod
nictwa działkowego na terenie stolicy.
Prezydium, doceniając w całej pełni 
znaczenie rozbudowy ogródków dział
kowych dla potrzeb aprowizacyijnych 
ludności, poprze je najwydatniej w 
miarę swych możliwości.

Konkretnym wyrazem tej pomocy 
jest decyzja Prezydium obniżki opłat j usprawnienia 
za wodę, pobieranej przez ogródki 
działkowe.

Zmiany przystanków
W związku ze wzmożonym ruchem 

na trasie: Al. Sikorskiego, Wiadukt, 
most Poniatowskiego, zostały przesu
nięte lub skasowane pewne przystan
ki tramwajowe i autobusowe.

Skasowano: przystanek przy ul.
Smolnej zarówno tramwajowy jak i 
autobusowy oraz przystanek przy mo
ście Poniatowskiego, również tramwa
jowy i autobusowy, Przesunięciu ule
gły przystanki: od ul. Pankiewicza do 
Poznańskiej (tramwajowy) sprzed 
BGK w Aleje 3-go Maja (autobusowy); 
przy Rondzie Waszyngtona zostaje 
cofnięty przystanek autobusowy.

okolic podmiejskich i zatrudnionych 
w stolicy.

ZRÓŻNICOWANIE POCZĄTKU 
ZAJĘĆ

Dla utrzymania mocno nadwyrę
żonego taboru w stanie przydatno
ści, trzeba wprowadzić szereg środ
ków zaradczych, które by złagodziły 
skutki nadmiernego przeciążania wo. 
zów w godzinach największego na
silenia ruchu t. j. rano przy uda
waniu się do pracy i po południu 
w czasie powrotu od zajęć.

Zarząd miejski wysunął w związ- 
.ku z tym projekt, którego realiza. 
cja rozpocznie się już 15-go b. m. 
D.la odciążenia taboru MZK W mo
mentach szczytowego natężenia ru
chu zaprojektowano zróżnicowanie 
pory rozpoczynania i kończenia pra. 
cy w biurach, urzędach, szkołach i 
t. p. Projekt przewiduje następujące 
godziny rozpoczynania zajęć: w fa
brykach i warsztatach 7.00 rano, 
w biurach 1 urzędach miejskich 7.30. 
W instytucjach państwowych 8.00, 
w szkołach — 8.30 (przy czym od je
sieni prawdopodobnie powstanie 
możliwość przesunięcia terminu na 
godzinę 9.00) oraz w bankach, biu
rach prywatnych i sklepach o 9.00.

Zarząd miejski wprowadza zmiany 
w godzinach urzędowania swoich 
biur i urzędów już od 15.go b. m.
LABIRYNTEM DO... TRAMWAJU
Z drugiej strony dla dalszego 

ruchu i odciążenia 
. środków komunikacyjnych MZK 
j rozpoczynają szeroko zakrojoną akcję 
■ wprowadzenia zwyczaju ustawiania 
się w kolejce na wszystkich przy
stankach, wszelkich środków loko
mocji 'miejskiej, co zresztą jest już 
stosowane z widocznym sukcesem 
na krańcowych przystankach troiley- 
busów i autobusów.

Swojego rodzaju ciekawym eks. 
perymentem MZK jest wprowadzenie 
t. zw. labiryntu przy krańcowym 
przystanku linii nr. 25 w Warsza.

Na razie
brak ciastek dla dzieci

Miejski Resort Zaopatrzenia komu
nikuje, że rozdział wyrobów cukierni
czych z dostaw U.N.R.R.A. na karty 
marcowe dla dzieci został wstrzymany 
aż do odwołania.

Plenarne posiedzenie
DRN — Żoliborz

12 b. m, o godz. 16-ej w lokalu przy 
ul. Kozietulskiego 37 odbędzie się ple
narne zebranie radnych D.R.N. W-wa 
Północ. Obecność radnych obowiąz
kowa.

Powstanie w Giietcie warszawskim
Dnia 13 lcwieitnia o godz. 17-eij w lo

kalu W.K.Ż. przy ul. Ja.giellońsikietj Nr. 28 
odbędzie się odczyt na temat: „Powstanie 
w  gheitcie warszawskim".

Przemawiać będzie B. Mark. Pu odczy
cie wyświetlamy będzie film.

Opieszali odbiorcy węgla
stracili przydziały

Miejski Wydział Opałowy komuni
kuje, że wszystkie zlecenia'na węgiel 
i koks, wystawione do 31 marca b. r. 
a dotychczas niezrealizowane, unie
ważnia się z dniem ogłoszenia.

Żadne reklamacje z tytułu nieode
branego opału uwzględniane nie będą.

wie (na wysepce w al. Sikorskiego 
przy Marszałkowskiej) oraz specjal
nej bariery dla wsiadających na pę
tli tramwajowej w al. Zielenieckiej.

Bariera wprowadzająca pasażerów 
do wagonów linii nr, 25 w Warsza
wie jest pomyślana w ten sposób, 
że w utworzonym labiryncie w ko
lejce oczekujących będzie’ mogło 
jednocześnie pomieścić się ok. 240 
osób. Konstrukcja bariery uniemo. 
żliwia dostanie się do wagonów z 
boku, p za kolejką,

Na twych przystankach choć nie 
będzie .labiryntów14, jednakże two
rzenie snę kolejek będzie obowiąz
kowe.

Wprowadzenie kolejek na przy
stankach krańcowych i pośrednich 
zapewni wszystkim pasażerom, na
wet fizycznie słabszym, dostanie się 
do wnętrza wozu. Przyczyni się to 
również do wyeliminowania pasa. 
żerów, którzy korzystali z tramwa
jów na przestrzeni dwu lub zale
dwie jednego przystanku. Opłaci im 
się lepiej przejść te kilkaset me
trów niż oczekiwać w kolejce. Zro
zumiałe, że formowanie się kolejek 
będzie konieczne zwłaszcza w go. 
lzinach największego nasilenia ru
chu pasażerów, jak również na tra
sach najbardziej obciążonych.

Akcja podjęta przez MZK tylko 
w tym wypadku wyda zadawalają' 
ce rezultaty, jeżeli publiczność war
szawska zastosuje się ściśle do po. 
stawionych jej nowych wymagań. 

* * *
W związku z wprowadzeniem ry

goru formowania ikolejek na przy
stankach musi być również uregu
lowana sprawa pasażerów jadących 
za biletami służbowymi.

Ze względu na konieczność kilka
krotnych nieraz przejazdów szere, 
gu urzędników i pracowników MZK 
w ciągu dnia środkami komunikacji 
miejskiej rygor ustawiania się w 
kolejce nie może ich dotyczyć. Jed
nakże dla uniknięcia scysji w tym 
względzie dobrze by było, ażeby te 
os-oby oprócz okazywania biletu 
uprawniającego do korzystania z te
go przywileju, posiadały opaskę, 
lub też jakiś inny znak wyróżnia
jący. (AS).

Boernerowo jest jednym z najlepiej 
zorganizowanych osiedli podstołecz- 
nych. Zawdzięcza to energicznemu 
Stów. Przyjaciół Boernerowa, które 
dokłada starań, by jak najszybciej u- 
sunąć pozostałości zniszczeń wojen
nych. Boernerowo leży wśród pięk
nych lasów sosnowych, a terytorialnie 
podlega zarządowi gminy Bliznę przez 
co nie jest objęte publiczną gospodarką 
lokalami.

W Boernerowie znalazłyby się do
godne tereny budowlane dla małych 
domków, tu mogłoby powstać (na grun 
tach Min. Poczt i Telegrafów) idealne 
miasteczko domków fińskich. Niestety 
na przeszkodzie ruchowi budowlane
mu tej okolicy stoi nie ustalenie do
tąd dokładnjrch granic projektowane
go lotniska. Uniemożliwia to wznie
sienie gmachu szk, powszechn. i gimna

zjum, na co są fundusze. Ludność ńiąa 
gle jeszcze obarczona jest bezpłatnym 
kwaterowaniem wojska.

Inną bolączką jest brak światła & 
lektrycznego. Ód listopada zwleka 
elektrownia pruszkowska z zainsta
lowaniem lamp, jakkolwiek słupy i 
część materiałów instalacyjnych jest 
przygotowana.

Komunikacja z Boernerowem^ polep 
szyła się: tramwaj „20-ka“ chodzi re
gularnie w 20-minutowych odstępach 
z Młynarskiej i Wolskiej.

Stów. Przyjaciół Boernerowa rozpo
czyna w tych dniach akcję oczyszcza
nia osiedla. Przewidziana jest praca 
zespołowa na płacach i ulicach oraz 
indywidualna — na własnych pose
sjach. Bornerowo chce własnymi siła
mi uprzątnąć wszystkie wysypiska 
śmieci. (wr)

„N 2 P“ staje znowu do służby
Dziś otwarcie mostu pontonowego na Wiśle

Wczoraj po raz ostatni między Pra
gą a Warszawą kursował statek prze
wożący pasażerów przez Wisłę. Dzi
siaj w godzinach popołudniowych bę
dą mogli wszyscy przechodnie prze
być Wisłę w tym miejscu bez oczeki
wania na przeprawę, po nowym mo
ście, zbudowanym przez I Warszawski 
Pułk Pontonowy.

W uroczystości przekazania mostu 
pontonowego Zarządowi Miejskiemu 
do eksploatacji weźmie udział m. in. 
Marszałek Żymierski, generał Pasz
kiewicz, D-ca DOW I oraz przedsta
wiciele miasta.

NOSNOSC OD 30 DO 60 TÓN
— Całą wojnę „.park44 ten służył woj 

skom polskim, pozwalając organizo
wać przeprawy zarówno przez Odrę,

Uczczenie pamięci
tw ó rc y  Esperanta

W niedzielę, du .. 13 kwietnia o 
godz. 11 m, 30 w SO.lecie śmierci 
dra L, Zamenhofa, twórcy języka 
międzynarodowego Esperanto, na je
go grobie na cmentarzu przy ul. 
Okopowej w Warszawie odbędzie się 
uroczystość żałobna.

Zarząd Główny i Oddział War
szawski Związku Esperantystów w 
Polsce wzywają ogół społeczeństwa 
i sympatyków do wzięcia udziału 
w tej uroczystości. Samochody ocze-

ŻYCIE SPORTOWE
D Z i S  U P Ł Y W A  T E R M I N

składania kuponów w konkursie na wynik meczu Legia -  Polonia

R 4 D f  O

na piątek, 11 bm,
6.00 Sygn. czasu; 6.05 Dzieńjnik porań’

ny; 6.30 Must.; 7.15 Wiad. poranne; 7.40 
Konc. Orkiestry P.R.; 8.40 Skrz. P.C.K.;
15.00 Słuchowisko; 16.00 Dziennik popoł.;
17.00 Felieton S. Grodzieńskiej; 21.45 Ra
diowy Uniw. Lud.; 22.00 „Popioły" Żerom
skiego; 22.15 A ud, rozr > wk.; 23.00 Ostatnie 
wiad.; 23.25 Muz. poważna.

WARSZAWA II
14.02 Muz. poważna; 14.46 Muz. rozrywk,;

18,40 Konc. życzeń; 19.30 A ud. muz. roz
rywk.

na sobotę, 12 bm.
6.00 Sygn. czasu; 6.05 Biziein. por.; 630 

Muz.; 7.15 Wśaifl. por.; 7,40 Marz.; 8.40 Skrz.
P.C.K.; 15.30 Skrz. Teckn.; 16.00 Dziennik) 
potpoł,; 16.12 Muz. pcipuil.; 17.15 „Przy so - \  
bocie po robocie"; 20,02 Dziennik wlecz.; |
21.00 Słuchowisko; 21.45 A ud. rozrywk.; j F o g o c r a

Dziś upływa ostatni dzień nadsyła
nia kuponów na konkurs sportowy 
„Życia Warszawy14 na wynik meczu 
piłkarskiego WKS Legia — KS Polo
nia, który odbędzie się już jutro w so
botę dn. 12 b.m. o godz. 16.30 na Sta
dionie Wojska Polskiego.

Kupony, które zamieszczaliśmy przez 
trzy ostatnie dni, prosimy przesłać lub 
złożyć w redakcji „Życia Warszawy44, 
Marszałkowska 3/5.

Legia zwycięża Znicz L I
W rozegranym wczoraj na Stadionie 

W.P. meczu piłkarskim o mistrzostwo 
kl. A. WKS Legia zwyciężyła prusz
kowski Znicz w stosunku 4:1 (1:1).

Mimo stałej przewagi wojskowych 
w polu, prowadzenie dla Znicza uzy
skał Kalinowski. Wyrównał Szczurek. 
Znicz był bardzo trudnym przeciwni
kiem dla wojskowych. Po przerwie 
punkty dla Legii uzyskali Cyganik i 
Mordarski (obaj z karnego) i Górski. 
Sędziował niezdecydowanie Woyno- 
Sidorowicz.

22.00 „Popioły" St. Żeromskiego; 22.15 
Konc. Ork. Tanecznej P.R.; 23.00 Ostatnie 
wiad.; 24.00 Hymn.

WARSZAWA H
14.02 tylwz. rozrywk.; 14.43 Muz. rozrywk.; 

18 35 Muz. Ind.; 23.00 Muz. pop ul.

Prognoza na dzień U bm.:
Ramo miejscami lekkie mgły, W ciągu 

dnia pogoda o zachm urzeniu umiarkowa
nym. Po nocnych prayimroarkaich większy 
wzrost temperatury.

Przypominamy, że ci czytelnicy, któ
rzy odgadną bezbłędnie wynik spotka
nia, otrzymają następujące nagrody:

I — 3.000 zł.
. II — 1.000 zł.

III — LOGO żł.

kiwać będą o godz. 10 m. 30 na 
Zygmuntowskiej przy cerkwi, o 
godz. 10 m. 45 — Widok róg Mar
szałkowskiej i o godz,. 11 — aL Je. 
rozolimskie róg Towarowej.

Szprewę, jak i rzekę Havel—mówi gen. 
Bordzikwski, z którym przyglądamy 
się końcowym robotom pontonierów, 
naprowadzających poszczególne czło
ny mostu. Mówiąc słowo „park44' ge
nerał ma na myśli właśnie most pon
tonowy, który tak się nazywa w ję
zyku wojskowym. Również w tym ję
zyku most, po którym już dzisiaj 
przejadą pierwsze wozy, nosi tajemni 
czą nazwę „N 2 P“, co po prostu zna^ 
czy „nowy park, drugiego gatunku44. 
N 2 P oddał w czasie działań wojen
nych nieocenione usługi dzięki swojej 
lekkości, a przy tym doskonałej noś-

noc. przepuszczając duże transporty. 
Mieliśmy rano rczczepić go i spłynąć 
niżej. Jednakże szkoda było drogocen
nego czasu, przy tym wiedzieliśmy, że 
Niemcy rozpoczynają bombardowa
nie dopiero o godz. 6-ej. Był to ich 
dziwny zwyczaj, przestrzegany przez 
lotników z dużą dokładnością. Zaryzy
kowaliśmy więc pracę do godz, 4-ej. 
Po czym w ciągu 40 minut most został 
rozczepiony na człony i spłynął wraz 
z kutrami w dół rzeki o jakieś 4—6 
km. Punktualnie o godz. 6-ej nadle
ciały nad nasze dawne stanowisko sa 
mołoty nieprzyjacielskie. Oczywiście

ności. Pontony jego mogły udźwignąć, trafiły w próżnię. Mostu nie było... 
pracując w linii mostowej 30-tonowe Dla upamiętnienia bojowego szlaku 
pojazdy, a jako promy nawet 60-cioto-’ słynnego N 2 P jeden z jego ponto
nowe. Jego konstrucja prosta, a przy nów, solidnie podziurawiony przez po- 
tym bardzo praktyczna, pozwalająca; ciski nieprzyjacielskie^ zastał przeka- 
na przeprowadzenie demontażu na po- i zany do Muzeum Wojska, gdzie od- 
szczególne człony w ciągu kilkudzie-1 biera honory należne weteranowi ubie
sięciu minut, umożliwiała w czasie or
ganizowania przepraw pracę prawie 
do ostatniego momentu zagrożenia.

ZNIKAJĄCY MOST WIDMO 
— Pamiętam — snuje wspomnienia 

gen. Bordziłowski, patrząc na spraw
nie z-wijających się pontonierów — 
dzień 16-go kwietnia 1945 r., kiedy or
ganizowaliśmy przeprawę' przez Odrę. 
Most pracował doskonale przez całą

Ł ś w i ą g  d o  $ £ & € § € n § & € :fiś

Dlaczego milicja nie interw eniuje?
„Mieszkam przy ul. Smolnej 36. Pię

tro wyżej nade mną mieszkają trzy 
panienki, które każdego wieczoru do 
godziny 2-ej w nocy a nawet 3-ej u- 
prawiają harce. Przez półtora roku 
żyję nerwami, pracuję 12 godzin dzien-

skladalam w tej sprawie zameldowanie 
w komisariacie XIII Milicji Obywatel
skiej, lecz to nie odniosło żadnego sku
tku. Niejednokrotnie muszę się prze
nosić z pościelą w nocy do sąsiadów, 
gdyż niemożliwe jest w domu wytrzy-

KRO KIKA SPORTOWA
WYŚCIG MSOTOiCYKLOWY I SAMO

CHODOWY ulicami W-arszamy organizuje 
w dniach 10 i 11 maja W.OjZ, Mot. i Au- 
tomiobiillfiluib PoMciI — oddział Warszawa. 
Tratsa w yścigu, któremu dano hasło „Srport 
m otorowy odbuidowuje stolicę", przebiegać 
będzie ulicami: M yśliwiecką, Górnośląską, 
Piusa, Al. Stalina i Aigryitoolą do Myśli
wieckiej. Ciekawe tylko, jak organizato
rzy pogodzą swoją imprezę z  meczem te 
nisowym o puchar Davisa Polska—  Anglia, 
który odbędzie się w tych samych dniach 
na kortach przy ul. M yśliwieckiej.

Ą*
W NA JBLEtSZ Ą NIEDZIELĘ 13 kw ie

tnia bf. sekcja L.A. „Skry" i OIM TUR-u 
organizuje na stadionie O M IUR przy ul. 
Podskarb Ińsk tej na Grochówie, bieg na 
przełaj dla kobiet 1.100 m., seniorów 4.000 
m. i juniorów 2.000 m. Bieg odbędzie się 
w konkurencji zespołowej 1 iindYwktaail- 
nej. Start o godz. 10-oj. Zbiórka zaw o
dników i badanie lekarskie o godz. 8.30.

Zgłoszenia przyjmuje sekretariat K.K.S. 
„Stora" i OMl TUR (Mokotowska 3) co
dziennie do soboty włącznie w godz. 10 — 
19. Wpisowe 10 żł. oid (zawodnika. Bieg do
stępny dla wszy Klik i cli klubów i organi
zacji oraz nieistowarzjyiszoniych.

SPOTKANIE BO.K.SKRSKIE K.S. Polo
nia — K.S, Siparta (toluib pracowników w o
dociągów i kanalizacji) odbędzie się w so
botę o gedz. 18 na sali Stacji Filtrów, Ko
szykowa 81.

nie, jestem chora na płuca. Gdy wrócę I mać. Czyż nie ma możliwości poskro
mienia osób, które zachowaniem swo
im obrzydzają życie innym?1*.

Czytelniczka
(adres i nazwisko znane Redakcji)

Kilkakrotnie już otrzymywaliśmy li
sty w podobnych sprawach. Zawsze 
autorzy listów stwierdzali, te  zwracali 
sie do Milicji Obywatelskiej, która jed
nak nie reagowała na te skargi. W y
daje nam sie, iż takie ustosunkowanie 
sle organów bezpieczeństwa do próśb 
lokatorów niektórych „hałaśliwyeh" do 
mów jest co najmniej niesłuszne. Któż 
bowiem, jeżeli nie milicja, powołany 
jest do interweniowania w podobnych 
wypadkach. (Red.).

do domu, chciałabym wypocząć. Ale 
nawet mowy o tym nie ma. Każdego 
wieczoru odbywają się zabawy, tańce, 
rzucanie ciężarami o podłogę, tupanie, 
rąbanie drzewa a nawet rzucanie bu
telkami z jakąś cieczą w, drzwi mego 
mieszkania. Po zwróceniu im uwagi,’ 
grożą, iż jeżeli nie będę cicho, to źle 
będzie ze mną, gdyż mogą zrobić co 
chcą, należąc do partii. Kilkakrotnie

W NIEDZIELNYM MECZU o w ejście do 
Ligi Warta — WMKS Katowice pozuańiczy- 
cy wystąpią wzmocni eini Lisem na środku 
pomocy, którego dititteza dyskwalifikacja  
sikańicftyła się 3 kwietnia.

«1»
W ZJEZDZIE PLAKIETOWYIM w  Po

znaniu startowało 220 m otocyklistów, pierw  
sze m iejsce w ogólnej punktacji zajął Le
szczyński Kl. Bloit. — 6.840 tom., prted  
„Unią" z Zielonej Góry — 4.800 km.

ł
FINAŁ TURNIEJU BŁYSKAWICZNEGO 

pliki noanej w Częstochowie, w którym  
brato udział 14 drużyn, wygrała „Victo- 
rla", bijąc „Legion" 5:1 (4:0).

=t»
CZEiCKiGSŁOWIĄC JA — POLSKA spotka

nie rewanżowe w  letokcaiiłeityce kobiecej, 
odbędzie się definitywnie 22 czerwca br. 
Związek Czechosłowacki teinmin ten już 
potwierdził.

❖
IGNACY TŁOiCZYŃSKI zwyciężył w f i

nale mistrzostw tenisow ych północnej 
Anglii w  Scarbowrongh, najlepszego obe
cnie tenisistę angielskiego Mottrama 6:4, 
6:3.

SZWEDZKI PŁYWAK PE1R OLSSEN, 
sitar tuląc na m istrzostwach U.S.A. w  Co
lumbus, w szedł do finału biegu na 100 y„ 
uzyskując w eliminacji czas 51,5 sek, 
Prizeidbieg ten wygrał Am erykanin Ris w 
czasie 50,9 sek.

głej wojny. (AS)

T E  A T M * *
t e a t r  POLSKI (Karasi* I); o  godte

1® „Penelow i".
TEATR ROZMAITOŚCI (M arszałkow ska

g) : o godz. 16 ,.I>wis teatry".
MAŁY (M arszałkow ska 81): •  go>&. 1« 

„po co dateko szukać?"POWSZECHNY (Zamojskiego *0): o godz. 
18 ,,Przyjaciel przyydeie wieczorem".

STUDIO (Karowa 18): o godz. 18 „Mis* 
sto w dolinie".TEATR MUZYCZNY (Królewska 13): 
o godz. 16 Żołnierz Królowej Mad aga-
“ TEATR DZIECI WARSZAWY „STUDIO1*
(Karow-a 81): o godiz. 13.30 „Nfe JegO'dy‘% 
w/g M. Konopnickie).

JASKÓŁKA (M arszałkow ska 89): o godt, 
18-ej „P o w ro ty "  Marii Morozowiez-Szczep* 
kow skiej. W sobotę ł niedzielę  o godz. 
15-ej „Dzieci parna m a js tra "  w /g  Rogo* 
szóWSTjy.PRASKI TEATR REWTI (Zygmuntcwska 
9): rewia p.t „Wiązanka wiosenna". Po
czątek o godz. 17 i 10. W ndeidzłetlę ł świę
ta o godz. 15. 17 i 1®.LUDOWY (Targowa 73 -  els a Yl« Dwor
ca Wileńskiego): codziennie o godz 19 re< 
wia p.t „Gorące serc* zwalczą mróz".WOLSKI TEATR REWII (Wolska 8); 
,,Prrypma,cz ki świąteczne". Codziennie o 
godz. 17 i 10. W niedziele i lwięta o godz. 
15, 17 i 19-je,
K  M l%J A

PALLADIUM (Złota T/9): „Dusze nie
ujawnione".

ATLANTIC (Chmielna 83): od *o<». 14 
„Rywal Jego Królewskiej Mości". 

POLONIA (Marszałiko wuka 56): „ Kofcie t&
sama".STYLOWY (Marszałkowska 112): od fodz. 
14 „Synow ie".

SYRENA (Prago, Tniżę-inftertóaa 2): „Zam ieć
śnieżna".

t ę c z a  (Żoliborz, Suzina 4&: „W oko- 
yyach lodlu".

Wi. Szymański, Otwock. — Uwa
ża Pan, iż mężczyźni ze względów 
higienicznych nie powinni całować 
kobiety w rękę. Myśl zasadniczo 
słuszna tym bardziej, iż w innych 
krajach zwyczaj ten na ogół nie jest 
praktykowany. Sprawy tej jednak 
obecnie nie podejmiemy. -.Wrócimy do 
■niej w dalszej przyszłości.

Lewandowska, Żoliborz. Bardzo 
ładnie opisała Pani, w liście swoje 
mieszkanko, które urządziła Pani 
pomysłowo 1 bez znaczniejszych 
kosztów. Radzimy Pani opis ten 
skierować do Redakcji dwutygodni
ka „Moda i Życie Praktyczne44 War. 
szawa, ul. Daszyńskiego 16, gdzie na 
pewno zostanie wykorzystany.

Student Politechniki Z. K. ■—

Sprawy organizacyjne Waszego Brat 
niaka powinniście załatwiać sami. 
Jeżeli dzieją się tam rzeczywiście 
jakieś nadużycia, i większość stu
dentów Politechniki wie o tym, to 
dlaczego nie zwołacie zebrania i nie 
zmusicie Zarząd Bratniaka do wy
jaśnienia tej sprawy?

Stała Czytelniczka J. Z. Sąsiadki 
i znajomi dokuczają Pani, iż współ, 
pracowała Pani w czasie okupacji 
z Niemcami. Pani natomiast czuje 
się niewinną. Wobec tego nie należy 
sobie brać tak bardzo do serca 'te
go, co mówią. Może Pani pociągnąć 
do odpowiedzialności sądowej tych 
wszystkich, którzy szargają Pani 
opinię. Oczywiście tylko w tym 
wypadku, jeśli rzeczywiście nic Pa
ni nie ma na sumieniu.

TEATR MUZYCZNY
K r 6 1ewika 13

60-ty

K o mp l e t

Żołnierza
Królowej Madagaskaru

z

Mirq Z IM IŃ S K Ą  
L. SEMPOLIŃSKIM 

T. OLSZĄ
Jcm®m MROZIŃ5KIM K-2810-1

M  Y

„Św ie r szc z y k ** ci ja „Św ie r szc z y k **
— czy W y o tym wiecie, 
ie^w szystkich zabawię — *
Czytajcie mig dzieci!

Mało ja kosztuję... 
wiec Mamusiu miła... 
poproście ja grzecznie, 
aby mie kupiła.

DO NABYCIA W KIOSKACH GAZETOWYCH. 
CENA ZŁ 10,-

Po MILIONIE UJ IV kl. 48 Lot. p a d ł y

3  w y g r a n e  n o  1 0 0 . 0 0 0 w III kl- 49 Lot.
na nr. nr. 2 2 8 2 8 ,  3 3 5 1 4 , 5 5 1 3 3

w najszczęśliiDSzej Kolekturze Loterii Nr. 1 P. B. P. »ORBlS«
Jeszcze masz kilka dni czasu nabyć los do IV kl,, aby my grać

M  i  l i  o  n K 21228 J
«. ..... ..... . ........ ,

U M L I S T K Ę
BIEGŁĄ 111 maszynopisaniu i liczeniu, o miłej pre 
zencji zatrudni natychmiast na bardzo dogodnych 

warunkach firma „LES" MARSZAŁKOWSKA 104 w Warszawie

Centrala Handlowa Przemysłu Elektrotechnicznego
Dyrekefa — Warszawa, ul. Puławska 29

POSZUKUJE wykwaliitkowanego iiitanstslą na stanowisko

■ NACZELNIKA WYDZIAŁU FINANSOWEGO
Samodzielnych księgowych
Sekretarkę ze znajomością stenografii, biegle piszącą 
na maszynie
Maszynistek wykwalifikowanych 0-1383 M

Oferty r.aleźy sldodafi do W ydziału Personalnego CHPE, Warszawa, Puławska 29

m  Ć 41/46 l i i i

Obwieszczenie
01erętgo'-\v)y w  SieKJłaech W1y»

ćkiał Cywilny ful. Pifisuii^sfciego Nr. 
18) podlane do 'wiaidoimoftci, że na 
podstawie airt. 157 g 1 k.p.c. p. aid- 
wotoat Wł&dbsiłaiw JemLetó, Łamie
sz kały vi Sie.dtasdh. zcefcał ustano- 
m ony teurartorem do zstęp o w a n ia  
nieznanej z miejsca poibtyitu Józefy- 
Marii Tymińskiej oetateio ramię- 
azileatej w Stanisławowie, w  spraw ie 
z poiwódtziDwa Buigenaiuisz a -MieczysSa - 
wa Tymińskiego przeciwUto Józefie- 
Manii Tymińskiej o rotzt.uód i wzy
wa nieznaną z mieoisoa pobyttiu. aby 
się zgłosił® do1 uczestniczenia w  po- 
mienionym procesie.

Dni a 36 marca 1S47 r.

K 2312-1
Sekretarz Sądfti 
(—) Bryffiftk,.

G A B I N E T  ! S T O Ł O W Y
G D A Ń S K I E  arfcysit. roboty 
b, okazyfne i inne stylowe. 1W®7̂> 
W-wa, Marszałkowska 99 w peefw.

N U T Y
NAJKORZYSTNIEJ

K llfIĆ  •S P R Z E D A Ć

»CZYTELNIK«
NOWY SWU.T KL 00 “



8tr. • N r, M

U

K R E M  LI O N

N A D Z I E J

N A  N O C .

iŻNAŃ
S P R 2 E D A Z  H U R T O W A :

Dom Handlow y B e L e M
W a r s z a w o ,  M a r s z a ł k o w s k a  117
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Ogłoszenie o przetargu
Centrala Zaopatrywania Instytucyj Ubezpieczeń Społecznych 

Warszawa, uŁ Skierniewicka 16/20 ogłasza

Przetarg nieograniczony
1. Na wykonanie i dostarczenie 2.000 materaców szpitalnych 

Wym. 195 x 85 x 15 odszywanych i pikowanych:
a) trzypoduszkowych względnie
b) Jedndrtych,

waga materaca 15 kg włosia (netto),
rodzaj materiału wypełniającego: włosie naturalne, sztuczne lub 
mieszane. Skalkulować oddzielnie:,

1) z tkaniny własnej oferenta,
2) z tkaniny Centrali Zaopatrywania I.U.S.

2. Ma dostawę 1.000 klinów o wym. wys. 30 cm, dług. 45 cm, 
szer. 85 cm, (przeciwprostofkątna 55 cm) o wadze 3,5 kg (netto) 
z włosia naturalnego, sztucznego lub mieszanego.
Skalkulować oddzielnie:

1) z tkaniny własnej oferenta, •
2) # C.Z.I.U.S.

Wszystkie wyżej wymienione dostawy obowiązuje loco maga
zyn Centrali w Warszawie. Oferty z podaniem szczegółów, ceny 
terminu dostawy, próbek włosia i tkanin w zalakowanych koper
tach, nieprzezroczystych, bez. żadnych firmowych znaków z ozna
czeniem „Oferta ńa dostawę klinów i materaców", należy nadsy
łać do Wydziału Dostaw Artykułów Sanitarno-Gospodarczych 
Centrali Zaopatrywania I.U.&. (Warszawa, ul. Skierniewicka 16/20 
pokój Nr 317) do dnia otwarcia ofert tj. 21 kwietnia br. do godz. 
12-ej w poł. Centrala Zaopatrywania I.U.S. zastrzega sobie prawo 
wolnego wyboru oferenta, powierzenia częściowego wykonania 
wzgł.'-unieważnienia przetargu bez podania powodów. K 2790-1

Przetarg nieograniczony
Urząd Wojewódzki Gdański, Dział .Rolnictwa i Reform Rol

nych, Wydział Wodno-Melioracyjny w Sopocie ogłasza przetarg 
nieograniczony na renowację kanałów i rowów na terenie Żuław 
Wiślanych w pow. gdańskim, elbląskim i malborskim, polegającą 
na usunięciu wszelkiego rodzaju przeszkód tamujących odpływ 
wody w korytach, oczyszczeniu ich. z zarośli i naraułów, zgodnie 
ze szczegółowymi warunkami technicznymi, wyłożonymi do wglą
du w poniżej podanych urzędach.

Renowacja rowów i kanałów o łącznej długości ofe 1,200 km. 
obejmie 18 polderów na obszarze ck. 9.000 ha.

Termin całkowitego wykonania robót na poszczególnych pol- 
derach ustala się na dzień 15 października 1947 r. Postęp robót 
musi być zgodny z planem robót, ustalonym przez Wydział Wo
dno-Melioracyjny w Sopocie.

Oferty należy składać na całość roboty, z dołączeniem ko
sztorysów ofertowych na każdy polder oddzielnie, w zapieczęto
wanych kopertach z  napisem: „Oferta na renowację rowów i ka
nałów na Żuławach" w Wydziale Wodno-Melioracyjnym w So
pocie, uł. Emalii Plater 10, do dnia 22 kwietnia 1947 r. godz. 10-ta.

Bliższe informacje i podkładki przetargowe za zwrotem ko
sztów własnych otrzymać można w godzinach urzędowych od 
dnia 8 kwietnia br. w Wydziale Wodno-Melioracyjnym w Sopo
cie, w Rejonowym Kierownictwie Robót Wodno-lMelioraeyjnych 
we Wrzeszczu, ul. Libermana 32 w Rejonowym Kierownictwie 
Robót Wodno-Melioracyjnych w Elblągu, ul. Stalina 67.

Do oferty należy dołączyć pokwitowanie na złożone wadium 
w wysokości 1% kwoty, obejmującej dwa najwyższe kosztorysy 
spośród złożonych przez oferenta na poszczególne poldery.

Złożone oferty obowiązują oferenta 1 miesiąc od dnia prze- 
prowadizouego przetargu. Ofertę należy zaopatrzyć oświadczeniem, 
ze została ona zestawiona po obejrzeniu terenu robót i zapoznaniu 
się z  ich zakresem i jakością.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 22 kwietnia 1947 r. 
godz. 10-ta w Wydziale Wodno-Melioracyjnym w Sopocie.

Urząd Wojewódzki zastrzega sobie prawo wyboru dowolne
go oferenta, podział roboty polderami między oferentów, wyłącze
nia dowolnych polderów, oraz unieważnienia przetargu, bez po
dania przyczyn i bez jakichkolwiek odszkodowań. K 2811-0

Przetarg nieograniczony
Państwowa Agencja Drzewna „PAGED" w Warszawie ogłasza 

przetarg na wykonanie robót wykończeniowych w domu przy 
lii. Sulkiewicza nr 5 w Warszawie.
I Ślepe kosztorysy i wyjaśnienia można otrzymać w dniach

II i 12 kwietnia rb. w godz. od 10 do 11-ej od Kierownika budowy 
na miejscu budowy przy ul. Sulkiewicza 5, a w dniach następ
nych — w Wydziale Gospodarczym „PAGED", PI. 3-ch Krzyży 18.

Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach, bez 
znaków firmowych, w dn. 17 kwietnia 1947 r. w Wydziale Gospo
darczym Centrali „PAGED" w Warszawie, PI 3-ch Krzyży 18, do 
godz. 12-ej W dniu 17.4.47 r„ o godz. 12 m. 30, nastąpi komisyjne 
otwarcie kopert. Do oferty należy dołączyć kwit depozytowy na 
złożone wadium w wysokości 2% od sumy ofertowej. Wadium 
należy złożyć do kasy „Paged" w Warszawie, PI. 3-ch Krzyży 18.

„Paged" zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferenta, 
bez względu na wynik przetargu, częściowe skorzystanie z oferty, 
lub unieważnienie przetargu bez podania powodu. K 2791-0

OGŁOSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚCI

A JiJL JL . • Domy, dcmitó, •w®e. kolo. 
ale rolmo--ogrodni/e*e, place i War
szawa, podm iejskie. Sklepy, lokal* 
handlow e. Domy, w*He wyburzone, 
w ypalone do odbudowy. Duży w y
bór poleca do kupna, poszukuje do 
sprzedaży Biuro Techniczno-Han
dlowe, M arszałkowska 85—8.

K 3658-0

A) Fłaie Komorów, FodOwyw®, Św i
der sprzeda „Lokata", i&ufcińsfci/eg© 
&-aa. K 2754-1

A) W&Ha KLędcyte*!® JedHorodfcica- 
na, wolna, murowana, Kpt&edlamy. 
w yjątkow a oktazjo. Jertunoliimsfcie 
28-4. 2781-0

D om y, willa,
rsyartoiej kup  
®kksgo 2—00.

lace, koloni® nacjlko- 
— sprzedać. Żuiiiń- 

K 27(18-0

Domy w ypaione, mioaztaafJne, #a~ 
bry«zn» na terenie Wiamszatwjy po
leca B/Z „Bowternik", Jerozolim
sk ie 4&-Ł K 2773-1

Ko lorS* Stasslcas, wtffflę wypałową
dWTu/patętrową, trzylckatawią, sprze
dam; »Oferty: Biuro Ogłoszeń P ie
traszek:, Wspólna 50, godła. 3—fi.

K 2770-0

Nowo oCwaarte Biuro Poćredmictwa 
n,a Mókottowle, Puławska 50. Po-
smuteuijlę chętinjyich spr>zedaiży: D o
m ów  W1* !  — ' Piacy — Lokali, 
Fotozebtiije pokoi sublokatorskich  
dla soOd/iinydh iz pnowdinicljiii. 8088-1

Polecam y okazje: dom niówtykoń- 
ctzomy lflO-iabotwy, dom wolray 32-lo- 
kefiowy. wiOJie wofflne: Staszica, lin ie  
podmiejlside, pfece buidowfcasm B/H  
„Zgoda, Maraz/a2kowteik& Ma—02..

8!27S-0

Poszukuj# domów; wfiSM wypala- 
óyicSh, do- remomtttą, placów, kolonii 
rolnych dŁa pow ażnych o-dlbtonców. 
Boch/niak,, Mlarsaałiko wraka 4B, m. 12.

8861-0

Sprzedam dom m urow any w  Ra
dości 28 izb  i  wtygodamk garażem.. 
Wiadomość Rladlość, Wyspiańisteiego 2 
Tamko1 waM. 16276-0

HANDLOWE

A  AAA) S&modHtagyi. Szurtra 30a m.. I
8832-0

AAA) Niwelatory — Teodolity, 
w szelki *prsęt m ierniczy. Kupno 
sprzedaż, naprawa. Snż. Czerski, 
W idok 31 przy M arszałkowskiej.

« © 6-8

Pttaaiino łub ftartepian ieuipdą, decy
duję zsaityćSsmlast. Fułsaiwraka 5 owo- 
aarniaj 9788-6

Pianino krsyrów e sprzedam,. W->w« 
GrochćM, Serocki*, U8, bu. 1* do godz, 
M. 7936-1

Poszukało krtiefijgemitoeij ssaófirJózkS 
do lat 28 * kapditaHeen limb bez/ do 
nowooiwaudEowanegO/ akiliepu m ate
riałów tekfetytoydh. Oferty dla „38 
lait“. CzsyteOiniik* Marazałkowstoa 68.

6630-1

Radio — lam py — eprzęt Kupno — 
sprzedać — naprawa. Marszałkow
ska 78. 8340-0

Radioaparaty rćtenyeh typów . Źró
dło okiazjL Ceny tsmdarkowan/e.

jienozoltaskiie 27 OsMep 
413i5-0

Samochód ecterocwolbowiy) altan do
bry, sprzedam okazyjnie. SmluMikoIw 
akr ego TaMZl, g  * — 0. 79HB-0

Samochód-iakeótwik* „Steyer" 800 — 
dobrym stanie do sprzeóaniiia. Tar
gowa- EŁ, la. W, godi. IB— SO. 1BSM

Siintkl elektryczne, apalinowe po
leca Zjednoczenie Mechaników  
,,Ogniwo" Marszałkowska 17. 4035 0

Sklep e urzaidzemiem odfeftąpię za
raz, powód! Wyijiaizdi BmiMi Pttiaitier 8. 
Skład MycSlarsko-Farbiarski. 9882-1

Sklep m  awrotem kosztów, sprze
dam. Pitobe. Pasaż Hamclowty, Tar- 
gotwa 38 »KanitorM. 8285-0

Suknie — Kostiumy — Palta — »u.r 
nale frajnwudkiei. Ceny konikUneiruayij- 
n». Pkataowtidai Otkólndlk: UlA.*—4.

83S6-0

Taśmowee, w nurkow ce wyrób w4a- 
sny poleca Nowicki. Targowa 50/52 
w podwórzu. Ceny hurto-we. *314 0

Terpentynę, olejki spożyw cze, per
fum eryjne, iSusacze, chemikalia.
Kupno — Sprzedać. Koszykowa
49/10. 8365-0

Torby papierów® grube- w  kg do 
ma(kti — aprnedać. Srebrna 18, 
SkSBad. . 2788-0

Warzyw ow oców  prodKaaenać pować- 
jA  hnrtow ołcy proszeni, oeflerty
Odyroieu, P o n o w ę t. Agm 8245-0

AA) ,^ lock -B ru n M Przedstaw iciel
stwo Marszałkowska 68, teł. 8-57-51. 
Maszyny, artykuły biurowe. Pow ie
lani*. Remonty maszyn biurowych. 
Kupno — Sprzedać. Kursy pisania 
na m aszynach. K  2587-0

Wełnę surow ą po cenach w olno
rynkow ych kupuję. Piegatowa, Wi
leńska. 5 sklep. 8265-0

WydigteKćaiwlą lofetel WfcytebcWy Kub 
spó£ka. Targowa *7, ktoggatinóej pod  
„Przemysł**. 79341

A. Balony, ayifony dwulitrowe!, bu-
bułbelkd, słoika, Gumad,, saswswy, fcolr- 
k&. Brzesk*. i ą  Borsid. K2S1-1

■ zak u p ię emerykaAstó, «/n®i«l!dkft lub
i szwedzki konipliet miaczne do gry 

w  golfa. Zgłaszać: Warsaaiwai hotiJel 
Bristol., poitoótj- «S . iaam-o

Z-ega® stoJąC5’■ Becker* okazyjnie  
spi®edani tylko zaraz, powód.- cho
roba. Szeroka 39—9. ’ 7827-0

A) M eble: Tapaaanyl Amerytoankil 
najtenieg na/b/ędzic-az — Strzałkow 
ski, Marszałkowsko. 198 róg Chmiel
nej. SC 2789-0

A) Piękny stołow y — Eypiairaia —
Gabinet — Ttejpez/amy — Am erykan
ki. — Leniwce. Dem elewiaz. Miar- 
szałtowB-ka 71. 8355-0

A) W ielkanoc nadc-feodj:! Mebl® <w 
Ko-mpleby — Sz-ijuki pojedyncze — 
Tapczany -~ Amerykanki — najta.- 
niej poleca: Strzoaikowsiki, Marszał
kowska 108 róg Chm ielnej. K 2-554-0

Am erykankę kupić — tylko orygi
nalną, metalowe®, przedwojennej, 
konstrukcji, j-a-kości. Jedyna wy
twórnia, Bagatela 11. 9078-0

Amerykanki, tapcziany/ szafy, sto 
ły, krzesła, fotele. M arszałkowska 
7® — podwórze. 8077-0

Am erykanki, lećatkL tapcśs&ny, łóż
ka połowę, do-óaitiki tapicerskie. 
Widok 1/8. 8094-0

Balony — Bw/telki piw ne — 3ę»w
sówki', sodóWki — Korki — Słoje 
Wolka. B-cia Sokołowscy, Warsza
wa, Piusa- 2(7. SSSS-O

Brylanty — złoto — srebro — ze
garki. Kupno — Sprzedaż. Nowy 
Sw-iat 48, Nowak. 8365-0

CteapM aportowe, harcerakie, szy
cie s pcwierzomych maiterialów 
, .Młodkowski'*MżarsztaffiłBOWska 92.

4027-8

D yw any perski®. 
Wspólna 30,

ASLtyfewariai.
7®'7®-0

Dywany perski)®, ręczną, mao/zyno
w e. Kupno — sprsedać. M©kia)zijia“, 
Maar&zaitkowska 9®. 8104-0

Kosy stalowo-pancerne ogniotrw a
łe  — kasetki — ćafeey-. Center adny 
Punk.it Sprzediać^', Zgoda X. 3016-0

Kompresor 220 V. 8 a«m. RozpyŚ/acz 
lakier nicay do sprzedania, Piusa 
4®-ł6 x m 4 .

Korki dx> butelek: otcbotw^ch piW-
ntytch i w in n ym  w  wl^ks-sej ilości 
za-icupi Państwoiv,Te Zj-e/dsnoozenie 
PraeiTsysłu Fertmi&r t̂aoj''jirjego — Za
brze, Sienkiewicza 2& K 2778-0

P R A C A
ZAOFIAROWANA

Buchalter ; (ka) fa/bry-ozm ■ poszuki
wany. Wiaticmotść Al. Jerozolimskie
a  m, 34 godz. 15 — aa. ssao-o

Cukiernik rciotoy, znający d ą  na
dekora/eja-dh i gotbó/wanłu owoców, 
potarzetoń^t Oferty’-: „iZdodrny*, Po
znańska 38, „Cteiyteflincik**. 92(70-1

Do dziecka ółwiufl/ertniego poitrzetaa 
ad zaraz. Smolna 11. m. 19. 10306-1

Do pomocy w  domtu .drwojga dzie/oi 
na stałie rniteligentn®. potrzebna ul. 
Szilenfci/erów 2 m. 17 róg Górozew- 
SkiCjj.. 9315-0

Do krawca potozebray podiręaziniy. 
Puławska, 130. , 8866-1

Bryki er potrzebny od zaraz. Zgła
szać się Nowy Świat 5 W, Rujsak.

16318-0

Bkespedlenłlca do cukierni rutyno
wania z pre-z-amejtą po.raebma. &wia- 
de/atwa, r-efere ncje k/anleo-rje. Ofer
ty;: ,,Siu/tyn/a“, Pozmińslka 38, „.Ozy- 
t e t e i i i t t t " . _____________ «W3--0

Ekspedientka młoda nuttiynowana 
branży piekarsko - cukierni/ozej po
trzebna. Taa*goiwva 3. 10371-1

Fryzjer męsiki potrzebny na stałe. 
Okęcie, A leja Krakowska 58. 5624-1

Fryzjer m ęski pdfcrzebnjy na steie. 
BoŁecha 8 (Kofto), 8E89-1

Fryzjer znę^k/i pobraeibrąy na. staże. 
Gcociir-o)-.r.i&kia 335. 7841-1

Gosposia saano'<łziielna do- w szystk ie
go, płemwsizoiraędine go-towanie, no- 
tychiini-aat potrzebna. Dom dtuiży::
Waruriki pierfwg/zorzędine. Swiad/e- 
ciwta. Nowogroidizifca 28. SMap ręka
w iczek do 2-ej 19005-1

Gosposia samodzie-km gotowanie
s/przrjtaniie, do/chodfcąca potrzebna.
Zgłoszenia świadieatwą/m/i: Puftarv\tsika 
la  xn. 5. 983S-0

Gosposia młoda ndlidna potrzebna 
do m ałego gosp-o-darsibAa- pod. War*, 
sżawą. Warunki bardzo dobre. Wia
domość: Warszawa, ul. próżna 12 
firm a Roganfet. 8315-0

Kto zaprowadzi maSą / .hodowię kur 
rasow ych oraz kupiię klańdią iliość 
kur rasowych. Wa/rszaiwn, Sitailoiwa 
4r—J., 7808-1

Przetarg nieograniczony
Komitet Budowlany Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza 

przetarg nieograniczony na częściową odbudowę i zabezpieczenie 
gmachu Medycyny Sądowej w Warszawie przy ul. Oczki 1.

Oferty winny być złożone w zalakowanych kopertach bez zna
ków i nadruków firmowych z napisem „Oferta na częściową od
budowę i zabezpieczenie gmachu Medycyny Sądowej w Warsza
wie, ul. Oczki 1“ — w terminie do dnia 22.lV.47 r. do godz, 10-ej 
w Intendeaturze Uniwersytetu Warszawskiego, uL Krakowskie 
Przedmieście 26/28.

Otwarcie ofert nastąpi tegoż dnia ® godz. 10.39.
Do oferty należy dołączyć kwit na złożone wadium w lasie 

Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 
w wysokości 3% sumy kosztorysowej.

Komitet Budowlany Uniwersytetu Warszawskiego zastrzega 
sobie prawo wyboru oferenta, unieważnienia przetargu bez poda
nia powodu oraz wyłączenia pewnych grup czy le i  ilości robót, 
przewidzianych w kosztorysie J - _  ,

•..y  ■ .. . . . v’ *■: Komitet Bna&mant
% ggg£.f ~ %&wer$vtetu WarszamkteiP*

Kupię mortwejdM gózmffiafwoirowy SOO
lub 350 a. porasyiciseipikią 5Mb bez, 0 ’fer-
tj- z  ipotdaaiaean eemo" d» „Czytelrai-
kas‘ p<0'd. , ..Górniozaworow^’ ‘ Po-
/.uaAafca 38. 9277-4

Kuoujem y łój, tłuszcae oras olejki 
e te iy cm e  do wyrc&u mydła. Wy
twórnia mydła. Panieńska 8, I  p

77*5-0

Maszy?Qa ea/nKSałówa dc- ępaTCedanaa
% gw;aramK5ią'. ŻoHifborĄ IdOWkiewióza
lab aa, 14 Mb Sffi. 7858-1

JWiassyssy bijdhffiiliteryjis®, ćś& łi-esfl®, 
niią, -oiisiejnśa. Kufpfflo — 3(przed)aiż. 
Mifchai Kuśmtks-Ekfi, Marsz aJikonv- 
ska 84. K  2750-C

Meble: Szatfly — *ftó5t‘ — taiborety — 
komódlki, ta.pcizany liuk/s ĵKowe — me
bie biurowe 2— łóżeczka t^.ieoięce — 
łóżka szpditatae, łóżka me-falowe — 
wieszaki. Cen-trainy Piunik/t Sprzeda
ży, Zżgoda. 1. 8841-0

Meble t etołowy, sypialnia, fabinaf, 
pojedyAcza astuid, am erykanki, 
tapwtz^ny eeny zdakfe — poleca  
Firm* W ójcik — SawadEkt, Bracka 
i i  — I piętra. X  *568-0

Opel 1 So». łarejeatrawtoniy na efee- 
diźłe, dofiwe do sprzeda
nia, Wi-adcmość: Gectetoów!, Kordec
kiego a  O . Ł 88*8-1

F«*:nm© 3M& foi-fęipfiain aaode br*
miazcz-cmei, jcung*

Labsrant fka) po,trze!bny mitych- 
miasit. Eaklafci. fo/tografiózny Jarurn- 
alki — Nawacko, Mansza'SikówBka 95.

9686-0

Organmistra na prace przy. tostru- 
merjtach dę-tycłi, poę/zMkiwamiy od  
zaa-az. Warunki do omówienia. Zgło- 
sse/nda: Zakftaidi Mutzycz/ny, Katórwd- 
oe, WfeirszOT./feka ffl. K  2315-5.

Osoba IMbśąea. dtćeori poftrzetona od  
zsara/z do pomocy w . domu. Konie- 
erzne- referencie. . AB. Je-rozollimiskie 
77 m. l i .  10801-0

Fanienka. ord lott h/edemmsDu do
lekkiej pom ocy domowej potrzeb
na,. WairunGci dóbr©. Wiadomość: 
Noiwogroidkka. 4)8—« II frorA, g-od.'zi- 
E* 4 -  I  6509-1

Panienka do mycó# g&rz- l  /praktty- 
toę poirzehraa': Nowogrodzka 28 
Wiktor. 19906-1

Pomoc biwroiwa potrzóbm  od. sa- 
r-aiz do PrzecSsięb. Mżetalowe^ó wz-ę- 
dowainde oikofliaa Mfiiynairskiieji. Ofer
ty  jpoid „Saw®na“ Czytelnik, ul. 
Poznańska 3/8. 9811-0

Poszukiwana wycho-wara-ozyni wy- 
kwaiiifikowa.na . do póaito-raroioznej 
dziówtóziyinki. Szymański, Grochów, 
Osiecka T. 3J0334 O

Potrzebna pom oc ćom o a t  ucaciw* 
— akSap. Szeroka Kr A 103554
Patraóbea pomoo do waayatkiiego
o ć  zwroŁ — o *  przyóhoKSn®. Targo
w a Er-dL wtadcm oóe 7—* ramo.

10365-1

po/trzaba* pielęgtaiarika do adfcmo-
wlęeia 1 5-cU> aeteted dziewcsymficŁ. 
Bracka 18 bar M£î 1Lo'WŁ“. 16502-0

Potezebna pidęgniarka do pomocy 
przy -(Meciiach, mttoda, do Komoro
wa, Pensja pięć. ‘Władotmość No/wy 
Świat 38, zegarmalsitrz. 8434-9

potrzebna rutynowana, tna/gtz-ynistka 
A, Mann, Pragaj, «L Białostocka 48.

16851-1

potrzebna dziew czyna do dkftepfu. 
Obmietoa *0. Sklep roedzielczy.

98D8-1

potrzebna woźna do raikfia<du fry
zjerskiego soraz, Nlarbultita *. 9073-1

Potrzebna gosposia dSa dwojga o- 
sób z dzieckiem, Pu®aws!ka 80 m. 8.

potrzebna m4ydhmiiabt maazymistitea 
z  angielskim  i  sasmod/zielmy bu
chalter z praktyka. Zgłoszenia Film  
Poiteki Ajgencja Fotograficzn/a Bel
gijska 5, godlż. 8—1S. 10326-1

potrffie-bna. wty/chowarwicszyni do
diwóćh chłopców na łetnistao, refe
rencje. M atejki I  I  0 . 1C828 1

Potrzebne bu Edotee podręczn* 
ucaennioe. Sandomfierska 8 sklep.

9894-1

Potrzebne oamodzielne krawcowe.
Hoża 271—4. 9008-1

Potrzebni sprteedaiwWy, sawddiakzki
wtykwtaililikowan© do óu/kierków. 
Belweidk-nskia 8a. 9098-<1

Potrzebni utezzn-i-o-wie, pocz^trwaj ącem  
256 dziennie. Szli-fiemm, Pań/sko 35 
Radeiicki, 16008-0

Potrzebny AlnaarZ - szwejser zamko
wy/ starszy pan. Bruka!wte 32 pod- 
wórziu. 9®87-l

Potrzebny sElifi-ers nożowto/lk i po
mocnik. GMoidtna S. IfiSP/i-l

Potrzebny zdolny czeladnik k r a  
witeckł. Targowa 4&—8. 7®48-l

Potrzebny itył/ko .zdolmyi podręczny 
do tfcraiWoa. W idok 2Ł--0S. 9S19-1

Potrzebny chłopiec do jM epu te- 
lsiz/nego. Z/głasroać się z refer&ntcjisimi 
Pi-óż/n-a 15 Rolmetl 9314-0

Pracowtiica dotnowia, UBsedw**, pra
cowita- — potrzebna. AŁ Jferozo/Lten- 
skie 87, mu l i i  92S5-1

Pudełkam i* poazukuge w ykw alifi
kowane pracownic® oraz pomoc. 
Snetomia 1A 98304

ZE WZGLĘDÓW 
TECHNICZNYCH

oałoszenifl
na niedzielę
d l „ŻYCIA WABSZAW7”

przgjmujem jj

T Y L K O
do piątku

Służąca ® doforym gotowa.,niem po
trzebna natyjchimiast. Waanun/ki do
bre. Saska Kjęjpâ  lip sk a  13, S-za- 
chowsM. 16865-1

Spodnia/rz ssmo-dlzieKny naityohmł-ast 
po/trzebny. Waruinka dobre, Twatrd© 
91—S. 8407-0

Urzędniczka (/urzędnik) młoda, ru- 
tyno/w/ana:, a doibrą zn-ać-o/mości ą bu- 
chal/ierii, m/aszyinoipisatni/a, po<trzeibna 
natychm iast. Oferty *  życiorysem  
składać: Biuro, Teetonicmo-Ha.n/diio- 
w e — M a-rszatkowska 4/3—8, godlz. 
17 — 18. B3214

Woźny po-traetony do zaikłiaidtu fry- 
zj-erakiego Ul. Francuska 30. W. 
UlińsikL 8464-0

W y chowa w ozy nil potrseibrta, dwoje 
dzieci rok- i 4 laji/a, reforenicdte wiy- 
maigłanie. Wieljteifca IŁ, m. 1  'iiekar-z 
dtenitiysta, gociiz. 16 — 18. liOGWa-O

Zdolna po dlrędz/na do daonisikiich kio- 
stium/ów i piatsAdziy połtrzebna.'. -Wli
cza 2®—-3. 9861-1

POSZUKIWANA

Bieliżniarka męska- wykw-alifiko- 
w-ana przyjmie pr-acę /nao/chętniej 
w sklepie. Oferty ,,Bieużm arka“, 
Targowa 87 księgarnia. 7947-1

Buchalter biłansagua poprowadzi 
w szelką buchal-terię, godziny lU—17 
Ż/ULińskiego 7—S. 8S12-0

Gosposia poszukuje pracy do go
spodarstwa/ domoiwseigo bardzo su
m ienna, na sta łe .  ̂ Oferty „Gospo
sia", Gzytelndk, Po-znsńska 36.

82874

MasayaisUka bde/gSe pesząca, na ma- 
&*yniei posBUktąje pracy. Oferty k ie  
ro/Wiać pod wSttenii®“, Tarigoiwfe 81, 
księgarnia/. 79834

•.Maszynistka, średnie ■wyksztafcc/enle, 
.posziuflautje paracy. Łasikawe oferty: 
„Biegte", Biuro Ogłoszeń, Daeayń- 
skiego- 10. 16367-1

Osoba kuł/turato* znam się  św iet
n ie na, kuidbni i go sp o d a rsk ie  wietj- 
sk.im, chętnie wytj/adę. Oferty: „Ma- 
ria/", Praga, atalow a róg Środkow ej.

9680-0

re.i.jtt Kotu studietMifcia Lwowskiej 
Aked/emii Han-dŁu Zagranicznego. 
W 1S43. r. w  lipcra na ett. „Mailikiń" 
zaubraina została prselz gestiajpo/ Kto
kolwiek by Wiedfciał coś o losae 
zaginio/nej payoszony zalAńadomić 
pod adresem: W ar^aw o, Parkowa 
^—4 Wtedgiin. 8®t6 O

Stanisław Mi-chtalafe zaginął «e szpi- 
tała W Two/rtoach dtaia 3Ł marca. 
UTbr-a-ny w  szpitalne ubnacKe, szary 
sw eter i  gra/na/tową czapfloę, Hart 22.. 
Adires: Kr‘ze&k, KróŁowa INiiwią, pow. 
siedleckii 9667-1

Zajdlicra Zygmunta, praeibciwedąoe^ 
go w e  Wrocftawitu, ostatnio War sza- 
wlb, poszpbfcude córka. Kto by coś
kolw iek wiefdJzlat o  loeie jfe®o, pro
szony jest powiadomić pod adres: 
Jagiellońska I2j, m. Ł 7886-0

Zbysia KawsaSa gdzie Jesteś? —-
matka. Kraków, Bosacka 7*-46.

K 2761-6

N A U K A

PTacownic* domowa potrzebna z 
dobrym go/towamieim — Mofcotowska 
40. — Olnoń — efklcp. 9388-0

Pracownica (asystentka) aptekarska
7m.de nd posadę naj-cłiątołej' Praga, 
łub linia Otwołdka, Oiferty; Księgar
nia J'eńe»wskiegso/ Targowa &J pod 
nr 28843. 6693-0

Samodrzielna, e-nengiot-na. goepodtyni 
poszukuje posady u  jiedłnój iiub 
dwóch ooófe z doibrymi referen/ctja- 
ml. Krucza Z, 88. 8S87-1

Stroiciel fortepianów  poszukuje 
pracy—strojeoada i naprawy. Chmiel
na 92, m  a .  K 3̂87-0

potrzebna praeotm iea domów*- r do
brym gptotWantem (referenicde). Zą(b- 
JłowsSds. 27—aią NoWatoowska, 7924-1

Potesebna pracownica domowa do
irmrtą$HĘ& mi ąmem T*Kyym m-tt

v- • ...f W ł

Kurwy jtęzyków obcych. Od kw iet
n ia  kom plet <&a początkujących  
(traymdeśięazniy), Zuflińsktego 5.

10866-0

L O K A L E

AjA) Ulica PPftatwska, aklep rzeźni
czo -Wędliniarski za awrotem ko
sztów rem ontu. Wiadomość: Bo- 
Chndak, uŁ. Mansaaakorwśitoa 43, m. 22.

9662-0

Aj 1_ 2_ 3  pokoje kuchnie łazienki 
sklepy w  śródfrnieÓaŁu, zwrot' re
m ontu. Polecam  i poszmkuiję. Matr- 
azia'jfleoiw6ik» 96-42. 9138S4

Lokal centrum 50 m. Wwl biuro, la
boratorium, krawiectwo, szewstwo. 
Nowogrodzka 37, Birmo. 8375-0

Szofer z dSUgoleitnlą prakityktą po- 
szufcuje pracy. Wiadomość Marsz ał- 
kowisika 0®. 1,/3z.jnteitiik.,‘, pod „Sto'- 
£er“. 5627-0

POSZUKIWANIA
A) JadWIga 01/CTOwska powróciło.
PoozUkuje rodsi/ny, prayjajoiółi, zna- 
jomtyib. Gbecniy aefires/: Podkowa  
Leóna (głćwna), wCf* Jasik a" , datw 
nioji JencłZoŁinutócii® % K  ffKt!-6

Daife M.I5I.47 ?. nśe <wrć«!» a® nako-
ły KJteailńiaki Bogkter*, fort 1A tsazw- 
jjśjy» jesnoMonidiyin, utorany w  szara 
paflitoj, ezaptoa esana-. buitly * chode- 
wamd. O ■ wiadomość prosi ojedets. 
Żyrardó'.'^ ul, W/hryńSkieigo 19, Jan 
KSociAskL 9868-0

Jakimczyka Komstantogo posz'/.’|ou£|e 
braiii JóeoS, WJUt*mw»i Sjffidhowska
* m -  ■ ..........#&*■

Mieszkania różne, sklepy, inne 
obiekty wyremonitowane, niewiyre- 
montowane, odBtąjpimy, posziu'knjje
my powa/żnym refle/ktantom, Wscjy- 
siM e dizietoice. Bedńarska 23 — 
otófiemnaśoie. Godzinty trtzynafiifta — 
osdemnaistta. 10280-0

Miody sam otny poszukuje pokódu 
chętni)® nlekręputjącc/itn wej îcdem,, 
cena obojętna. Oiferty po-d „Me~ 
k&aimłer", iksięgiarnia^ Targowa 67.

79454

pokoju umebtowamego, niefcrąpu- 
iiącego w  śródhiieściu, wzgL na 
Saskiej Kępie posz/u/kuUe toulliturall- 
ny na stanowisku. Łask. rgtoBienla 
sufe ,,Niekręgyujący" do „Woin/cść'1 
Majr»za.fk!oi’-Msltaa Mi 849(1-6

Potrwebn* 3 pokoj® u wtygódairifii, 
swiro/1) kosartów nemontttuu Oferty 
„,1038“, Biuro Ogłoszeń, Pietrasz eik, 
WfitpóBma 50. K  2f?B6-0

Sklepy Marszałkowska^ jerozolim 
skie, boczne, lokale miesEfcateie po
leca — pos.tokluje B,/H ,„Zgoda”, 
MarsEtókew^ka 112—12. 8377-0

Urzędnik am/basadjy wto sklej/ szuka  
m ieszkania 2 -3  pokoi. Oferty: Ho
tel K.PoC/o<nis.;“, pokój 538t 6462-4

UNIEWAŻNIENIA 
I ZGUBY

Kapania Watterls, prosi o  zw rot skna 
dzio-nych dickumenftJów, foitograif.l. 
Brukowa 3&—7l 7081-1

Mechocki Henryk ulmiewaAn/ia skra
dzione: dor.YÓd osobisityi, 'Wartę reje1- 
straicyjtną RiKU Grodłziek. 700.5-4

Nędza Ta/deustz unlew atoia zgiuibio- 
ną Wartę rejestracy/jną RIKU. 70(14-1

Skradziono dowód o/sciWsty, kartę 
rejestracyjną RKU Otżóg Antonk 
Ur.tewwżniaitr)- 70(38-1

Skradziono dokumenty Miros* Ma-
ria/n/nite. Ursus, Boik PTuEia 5, 968S-1

Unieważniłam legitym ację szkolną 
XII gimnazjum na nazwisko B in
der Romany, 10352-1

Unieważniam kartę 
RKU. N a nazwisko  
wardi.

rejlesrtnaeydmą 
Nalazdk Ed- 

163454

Unieważniam -zgubioną legitym ację 
szkolną Nr »12, ma eiaeiwisro Euge- 
nitułsz Klimkowski. W wat, Eiota 78 
m. 54. 10016-1

Unieważniam! Zgubiono leg:t<?.-ma- 
cj/ę 1444 wydaną przez Zjwńą/zek 
Uczesiników  WailJki Zhro(itnej o 
Wolność i Demotaracijię. Frej A le
ksander. ' 0387-1

Unieważniam kartę rejestra/cyjiną 
R.K.U. wydaną Soko®6w-(Podl. STdh- 
sttrf- Henryk. 8474-0

Unieważniam sagtutolone zaówiiad- 
czenie RKU na- nazwisko Bartkie- 
wiez .Aleksander Sltani/sftawi 10342-4

Unieważniam zgubione prawo }a- 
sdty wotjlskoiwe N r 16458, wydane 
dnia 28 iiujtego 1947 r. na n/azwisko 
szer. Rylski Bói/esłeiw. 96954

Unieważniam sglóbi-otną kartę roz- 
po/znaw/czą Nr 266733 na nazwisko 
Oitooń Adolfa, sam... w  Warszawie, 
Różana aa. eaai~i

Zgubiono dokuimenrtry a»  nanwóisk®
Wójcik Hett/eny 6-igo- Sderpnia 3S/88.
Unieważniam/.

Zgubiono kartę ro/zpo®niaw!c*zą ł
kiumeutiy Prziyhyłtoa Zbigniewa^ No* 
wy Ejaizd 7—27. Nagroda. 70S6HL

Zgubiono toarte rejesftracyjlną RKU  
Sokołów FodL, Boglusz Stenlsftaw, 
giik Sabnie Wyrąb.___________9364-Ł

Zgubiono bilet too-lejowjy okresowy  
na nazwisko Więcka C&estslwa/. Unie 
ważtnfiaim, 7S28-4

Unieważniam zgtbbion/e zaśWiadlcze.- 
nie reje-stracSI oraz saiświaidtezemie 
nawtW K  na naiZT.vdsko Jama Kme- 
dllera. 9674-1

R Ó Ż N E

Biuro Przepustek Wojiskowyeb do
stref okupowanych w Niem czech, 
Wa-riszaiwia, hotel „Bristol", z awio- 
damiat, ż/e o/d dnia 14 do 17 kiw4eu 
tmda będlzi® nleozynne. 10340-6

Oiddam óhiłopcziyika 6-do tygO/dlniiio- 
weigo nie chrzczonego na własność. 
Żelazna 84-44. 9274-1

Piegi, żółte plamy, opaleniznę, uoa- 
wa Axeia Krem. Do nabycia w sk ła
dach aptecznych K 2656-0

Piegi, plamy usuwa krem Rio-Rita 
Olszewskiego. Żądać apteki, droge
rie K 2464-6

Przybłąkal alę pies pudel bdaHyt
Żurawia 8i—>24, Łipie/cki. 1-CS0&-4.

Przysftąipię do imt/e-resni Jako wspól-
nicżtoa, chętnie- kawiarnia, popro- 
wadlz-ę dział kiuchni. Oferty Mar- 
szał ko wraka 95 potd „Janiina". 10604-0

Za długi mojet) żony Euigomi i  m
wrazelkie tra/nsafacje nie odpowia
dam. AJLeksamider Górka- 7944-4

Zginął p ies m yśliwski brązowty w  
łaty. pi. Narutowieża OdiprowadZić 
za wynagrodzeniem Andrzejow/sika 
8 nr. 7*. 9675-5.

LEKARSKIE
AAAAA) Doktór Raithaus, Kobie
akus-zeria, Cfcumiiellma 35. 9(81

Unlerwaiżnlam agtufodomą kartę reje-- 
slracy/Jną RKU Skierni-ewdlce-, Kra- 
sucki EugeniUsz. 9279-1

Unieważniam ■■ agiubione na trasie 
Stoczek — W ęgrów : skierow anie -wy 
dane przez Dcpartamenit1 Personal
ny do RKU Małkinia,, ofi,c. książecz
kę 'Uposatenla, za/świad-czenia o/dzna- 
ożeń i imme na marawćsko ppor. Gą- 
siorek Ireneusz. 7916-1

Umieważnlam ograbioną kartę reje
stracyjną RiKU Brod/ntCa, Józefa 
Baranowska agov Trzcin. K  21866-1

Unieważniam zgubione dokiumenify 
wofliskowe Suraity ZdtelsłBiwa  ̂ Wter- 
sz-aW/a, WaliicóW 16. 8488-1

Unieważniam zgrubao/ny -dowód oeo- 
bigtty- (kartę roz poznawe®ąl) Wac/lat/W' 
Wierzbicki. M iędzyrzec Podlaski.

K 21864-1

Unl-eważaslam teattę rejestracyjną  
RKU Gterwo/Hh, 'Morawrakl Marian.

7928-a

Unieważniam zgubioną; legittytnaicję 
szkolną K.T.G. i  pirawc- jazdy na- 
niazWisko W ofclak Bogdteh, Stocz- 
feowtska 16. 7929-1

Unieważniam zaiświatctozente. RKU 
o  zdemóbUlizorióan/iu ha r.ezwrsiko 
cajorąiżij/- Grzywiński Czesław. 7935-1

Zagubiono kartę retesitracyjną RKU 
Siedlce na nia/żwłrako- No-wik Kazi- 
mrerz 1921. Dębowderz/chy pow. Ria- 
dzyiA. 10328-1

Z gub iono z aświadczę ni e RKU na na- 
ziwiskO' Sokołoiwski Zygtmntrut, Ikara 
S—9. Przeratrzegam przed na/dluży- 
ciem. • 8®85-l

Zgubiono dnJa FTP książkę wosu 
Nr 33o 6136 w<yK#a«ą 86 sttycEondte Nr 
81/4?? i  kartą wyjezdlu na./ nratowisko 
Paszflrfewkiz AJcksandier. Proszę la- 
akawegc arna Łasce o  zw rot na. na
grodą. Eacho/dnil* ITtolA 794S-1

Zgubion® dioWÓd PoŁskiicSi W ięź
niów  PoMityciznyKsh Antoniny Ba- 
izy-lczuk. Sie-diecika 270—46. $322-4

A. A AA) Akuszerka W iemanowa. Z*»
strzy/ki, zabiegi, porody, opieka le
karska. Hoża 64. 9459-0

AAA) Akuszerka Traczyk przyjmu
ję Panie. Porody, zabteigii, zastrzyki. 
Wilcza 29a-<3. 9669#

AAA) Dr. Konstanty Eliasze w ;«t,
Akuszerla, choroby kobiece Mas« 
szalkowsfca 62—28 M 1713°#

AAA) Dr Marczewska. Skórne, we* 
n-eryczne. M ars zażko wraka 59—14,
godz 9 — 11, 8 — 6. 0044#

AAA) Starszy felczer A. Borkowski,
w ieloletnio praktyka szpitala w ene
rycznego. Praga, Brukowa trzydzie
ści, mieszkania piętnaście, godz f  
— U, 4 — C. 6666-#
AAA) W eneryczne, skórne, płciowe 
Dr. Jan Hau/sw-irt 8 — 11, 16 — 10. 
Francuska SI. K 2545-#

A)A> Akuszerka Kowalczyków*
przyjmuje panie przyjezdne, pora
dy. zabiegi, S8.strzy.to, Nowo gród*- 
k« 16—fi. K  1533 A

AA) Dr. Mochorowskl, weneryczne,
skórne 16 — 19, Mokotowska osiem.

9736-6

AA) Doktór Schcenman. Specjalista;
płciowe (zaburzenia), weneryczne 
do trzeciej. Jerozolimska 37; wieczo 
rem Francuska 8 (Saska Kępę).

4672-6

AA) Zęby sztuczne. Korony, mosty
reperacje’. Lekarz Dentysta Borow
ska. Targowe, pięćdlz/iesląt sześć.

7904 0

A. Akuszerka Wójcik. Dfcigolctnta
praktyka/, ntez/amożnym uratępstwio. 
Praga, Stalowa ż—4. T&25-6

A) Dr. Jelnicki. Choroby skóry, w e
neryczne, płciowe, ul. Wilcza 78,

5649-0

A) Dr Krajewski, wenerycane, akó- 
ry. Nowogrodzka 44. Lecznica 8—17

3746-0

A) Dr. Papier, specjalista skórno- 
weneryczny. Praga, Kawęczyńska 
34, 16- ta —40-ta. 8440-3

A) Doktór Tylman. Ginekolog-chi
rurg. Chocimska 31, od piętnastej.

0065-0

Akuszerka Tymińska pnzy-jirm^e 
panie cały dzień, .Nowogrodzka 
40—80- &3B4-0

Chorób włosów Pierwsza Lecznica
obecnie Smolna 34. 2 — I K 6552 <

Dr m eft Biernacka .Marta Wene
ryczne Choroby skóry, włosów. 
Nowogrodzka 18a K 2589-{

Nerwowe. W ewnętezne. Dr KnofS, 
Od 4 — &. Nowogrodzka 4. 8498 -8

Weneryczno *' Skórna Przychodni*
Prywatna . d-rów Rataj Żurako-w- 
skiej t Burakowskiego, Chmielna #6. 
Mężczyźni 15 — 18. Kobiety 12 — 14. 
dr. Łapińska. K 1668-0

Zgub io.no kartę RIKU na/ nazwisko  
Gttitówbkłs P m m Ł  U  w ar-

? • ip H  L

C E N N IK  O G Ł O SZ E Ń  
Ogłoszenia drobne po zł 20.— m  
wyraz (min. 200 zł), poszukiwani* 
rodzin i pracy po zł S ~  m  wy
raz (min. 50 zł) Tłustym diukiem  
100% drożej.. Ogłoszenia wymiaro
we (za 1 mm szerokości 1 szpalty) 
za tekstem po zł 50.—, w tekście 
po ał 80.—, nekrologi do 56 mm 
po 50.— zł za l  num, do 166 mm 
po 60.— zł za 1 mm, ponad 1(>0 mm 
Po 80— zł za 1 mm Ogłoszenia 
wymiarowe wśród drobnych do 
50 mm. x l  szp o 50% drożej, 
dwtuszpalftowe i ponad 50 min * 1 
szp. o 100% dlrożiej, W niumeradh 
ówiąite/oziniyich dO/plte/fa 25%. Z/a te/r- 
m i nowy dlru/k o gltoszeń adtoihS- 
siira/Oj/a nie oidipoiwiża/dla. Nal/eżsiość 
za o/gikmenfe nałeży kierować 
przez P.K.O. ma konto Nir 1-747 — 

Dział Oigłoszeń.

O G Ł O S Z E N IA  P R Z Y J M U J Ą
Biuro Ogłoszeń „Czytelnik*'—Cen
trala ul Daszyńskiego 16, I p., 
j/ddziały m iejskie: Marszałko/ws/ka 
3/5. Poznańska 3®, Praga, ud. Tar
gowa 67 (księgarnia Jeżewskiego). 
Księgarnie „Czytelnik": ul Nowy 
Świat 47, ul Marszałkowska 62, 
'"I. Puiławska 49, księgarnia „Wol*

ność“, uL Marszałkowska 96.

W A R U N K I P R E N U M E R A T Y ;
Miesięcznie zł 75.— wraz z  prze
syłką pocztową zł 00.— z  odbio
rem na miejscu Prenumeratę na
leży zgłaszać do Administracji 
W ydawnictw „Czytelnik". Warsza
wa, ul. Daszyńskiego 18, teł. 87112 
Wpłacać na konto PKO I 4691 
.Życie Warszawy", zaznaczając na 
odwrocie blankietu dokładny adres 
oraz od jakiej daty wz/gl numeru 
mamy rozpocząć wysy/łkę Egzem
plarze wsteczne wysyłać będziemy 
po cenach nominalnych 1 po 
uprzedinim wpłaceniu należności. 
Prenumerata zagraniczna za 1 egz. 
wynosi zł 00.— plus zł 60— Jako 
koszt przesyłki (wg o-bo/w i ązująoei 

taryfy pocztowej).

W ydawca: Spółdzielnia Wydaw
nicza „Czytelnik"

Odpowiedzialne za pismo: Kole
gium redakcyjne.

Rękopisów nadesłanych me 
zwraca się.

Odbito w drukarni Nr 2 Spółd* 
.Czytelnik", W-w«, «L Marszał

kowska 8/5,


