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Rokowania utknęły na sprawie odszkodowań
S S G konferencji Rady Ministrów ponosząc w  ten sposob pełną odpo- 
Spraw Zagranicznych, minister Bevin
jako przewodniczący, oświadczy , ze 
propozycje radzieckie w sprawie od
szkodowań niemieckich z produkcji 
bieżącej, złożone w ub. piątek, są dla 
państw zachodnich nie do przyjęcia.

W odpowiedzi na oświadczenie Be- 
vina minister Mołotow stwierdził, że 
w sprawie odszkodowań niemieckich 
delegacja radziecka nie ma żadnych 
nowych propozycji od czasu oświad
czenia piątkowego, które jasno i szcze 
gółowo przedstawiło radziecki punkt 
widzenia na tę sprawę.

W związku z tym minister Mołotow 
zaproponował, aby ministrowie spraw 
zagranicznych na dzisiejszym zebra
niu rozpatrzyli żądanie niemieckiego 
kongresu ludowego w Berlinie w spra 
wie dopuszczenia jego przedstawicieli 
do wypowiedzenia się na temat przy
gotowania niemieckiego traktatu po
kojowego.

Pozostali trzej ministrowie nie zgo
dzili się na tę propozycję.

MARSHALL PROPONUJE 
ODROCZENIE KONFERENCJI

Z kolei zabrał głos minister Mar
shall. Oświadczył on, że wobec tego, 
iż ministrowie spraw zagranicznych 
nie doszli do porozumienia w sprawie 
odszkodowań, która to sprawa była 
głównym tematem obrad konferencji 
— proponuje odroczenie obecnej sesji 
Rady Ministrów Spraw Zagranicznych 
na czas nieokreślony.

Do tej propozycji Marshalla przyłą
czyli się ministrowie Bevin i Bidault.

Minister Marshall, chcąc usprawie
dliwić się z zerwania konferencji, za
rzucił delegacji radzieckiej, iż rzeko
mo z powodu jej nieustępliwego sta
nowiska, ministrowie nie osiągnęli po
rozumienia.

Wyliczając punkty, przy których ob 
stawała delegacja radziecka, ne chcąc 
pójść na żaden kompromis, minister 
Marshall specjalnie silnie podkreślił 
kwestię granicy polsko-niemieckiej, 
mówiąc, że na propozycję amerykań
ską utworzenia komisji dla rewizji 
tych granic, minister Mołotow odmó
wił nawet dyskusji na ten temat, sto
jąc na stanowisku, że granica polsko- 
niemiecka jest już definitywnie usta
lona.

ODPOWIEDŹ 
MINISTRA MOŁOTOWA

Zabierając głos, minister Mołotow 
powołał się na swe oświadczenie piąt
kowe, stwierdzając raz jeszcze, że z 
zachodnich stref okupacyjnych Nie
miec wpłynęło dotychczas zaledwie 33 
miliniony dolarów odszkodawań wo
jennych dla 20 krajów sojuszniczych, 
co jest śmiesznie małą sumą.

Fakt, że nikt z pozostałych mini
strów cyfry tej nie zakwestionował, 
dowodzi, że jest ona prawdziwa. W 
tym stanie rzeczy — zaznaczył mini
ster Mołotow — żadne odszkodowa 
riia nie zostały otrzymane za pośred 
nictwem Agencji Reparacyjnej, a 
wszystkie żądania reparacyjne za
blokowano. Delegacja radziecka nie 
może tego zaakceptować.

W swym oświetleniu piątkowym— 
podkreślił mówca — zaproponowa
łem inne wyjście z sytuacji, a mia
nowicie, pobieranie odszkodowań z 
z produkcji bieżącej. Jednakże po
zostali ministrowie nie udzielili na 
to swej zgody. Wobec tego delegacja 
radziecka widzi, że nie będzie zmia 
riy w polityce, uprawianej w za
chodnich strefach niemieckich w 
dziedzinie odbudowy przemysłu nie 
mieckiego i płacenia odszkodowań.

Z GÓRY PRZYGOTOWANY PLAN
Patrząc na postępowanie delega

tów państw zachodnich — ciągnął 
minister Mołotow — widzi się, że 
przyszli oni na tę konferencję ze 
z góry przygotowanym planem i że 
chcą dyskutować nad tygli tylko 
punktami, których omawianie jest

wiedzialność za zmianę kierunku 
dotychczasowej pracy Rady Mini
strów Spraw Zagranicznych. W ten 
sposób trzej ministrowie .......

zachodnich utworzyli wspólny front zablokowano decyzje, dotyczące kwe 
przeciwko wypłaceniu odszkodowań i stii wypłacania odszkodowań. W od 
Związkowi Radzieckiemu i Polsce, j powiedzi na argumenty radzieckie 

Domagając się odszkodowania z j nie przedstawiono żadnych faktów, 
bieżącej produkcji niemieckiej, de-j które mogłyby te argumenty zbić, 
legacja radziecka podała wiele fak- ! dlatego, że ani Marshall, ani Bevin

państw tów, które wykazują, w jaki sposób' takich faktów podać nie są w stanie.

Nie wolno ignorować interesów 18 krajów
Minister Mołotow stwierdził dalej,; legacja radziecka podniosła kwestię podkreślił minister Mołotow

że <»dvby Marshall i Bevin zasięgnęli j odszkodowań z produkcji bieżącej 
P  Aur. , . ___ : n -.-rtn nn lon  r*.r» » r v n n i\rni-a ' nn rin itopinii Międzysojuszniczej Komisji 

Odszkodowawczej w Brukseli, do
wiedzieliby się, że sytuacja obecna 
w dziedzinie dostaw reparacyjnych 
i Niemiec jest nie do utrzymania.

Można oczywiście ignorować fak
ty — powiedział mówca — ale nie 
wolno ignorować interesów 18 kra
jów, reprezentowanych w tej Ko
misji, ze Związkiem Radzieckim i 
Polską na czele. Związek Radziecki 
nie może zgodzić się na łamanie de
cyzji w sprawie odszkodowań. De-

w ystępując np. z propozycją podnie 
sienią poziomu produkcji niemiec-

po-
lityki tej należy niezwłocznie za
niechać, by Niemcy odbudowane go
spodarczo mogły jak najszybciej

kiej do 70 proc. poziomu z roku 1938 'przystąpić do spłacania odszkodowań
z tym, że 10 proc. przeznaczonoby 
na odszkodowania. Byłoby to w y j
ście z sytuacji, ale jedynie delega
cja francuska zgodziła się na oma
wianie tej sprawy, podczas gdy ani 
Marshall, ani Bevin nie chcieli dy
skutować propozycji radzieckiej, 
mimo że stariowiła ona podstawę do 
osiągnięcia porozumienia.

Zdaniem Związku Radzickiego —

i do wykonania swych zobowiązań, 
przede wszystkim wobec tych kra
jów  alianckich, które podczas wojny 
poniosły tak wielkie straty z pow o
du agresji niemieckiej.

Charakterystyczne jest, że wschod
nia strefa niemiecka, znajdująca się 
pod zarządem radzieckim, nie ma dłu 
gów, ani też podatnik radziecki nie 
potrzebuje dokładać ze swej kieszeni

Rząd grecki powstanie za kilka dni
BELGRAD, 15.12. 

gradzkie opublikowały w poniedziałek 
list otwarty generalnego sekretarza 
greckiej partii' komunistycznej, Za- 
chariadesa. Zachariades podaje do wia 
domości, że utworzenie tymczasowego 
rządu na terytorium zajętym przez 
grecką armię ludową, jest już tylko 
kwestią kilku dni.

Zachariades oświadcza W swym li-

Lisi otwarty 1laęharaaeSoma
Dzienniki bel- , ście otwartym, że gdyby utworzono w ■ Podkreślając warunki, w jakich wal 

Atenach rząd z udziałem partii EAM ' czy obecnie grecka armia ludowa, cier 
i bez współudziału obcych agentur i piąca niejednokrotnie i głód i zimno, 
gdyby rząd ten przeprowadził wolne Zachariades kończy swój list otwarty 
wybory, gen. Markos zgodziłby się na ■ stwierdzeniem, że „cały światowy ruch 
zawieszenie broni, zachowując jednak j demokratyczny stanął po naszej Stró
że kontrolę nad, dotychczas opanowa- nie, a narody Europy Zachodniej ra-
nymi terenami Grecji.

Ruch komunistyczny — pisze Za
chariades — musi nadal prowadzić 
swą działalność.

Wybory we Włoszech mają być odłożone
De Gnsperi będzie miał większość w pailamsncle

Obserwatorzy polityczni przypuszRZYM, 15.12 — 15.12. — We wto
rek po południu rząd de Gasperńego 
w nowym składzie odbędzie posiedze
nie, po którym przedstawi się parla
mentowi

gabinetu miało na celu zapewnienie 
rządowi włoskiemu bardziej reprezen 
tatywnego charakteru w związku z 
przyszłymi wyborami.

W kołach politycznych włoskich wy

na jej utrzymanie^ tak, jak to się dzie 
je w zachodnich strefach okupacyj
nych. Pokojowy przemysł i rolnictwo 
niemieckie należy odbudować i wte
dy — jak zaznaczył minister Moło
tow — brytyjscy i amerykańscy płat 
nicy podatkowi nie będą potrzebowa
li i ożyć na żywność i artykuły pierw 
szej potrzeby dla Niemców. Jedno
cześnie podniesiona produkcja pokojo 
wa w strefach zachodnich przywróci
łabym normalną gospodarkę —  oczy
wiście pod kontrolą 4 mocarstw. Zdro 
wy rozwój gospodarki niemieckiej nie 
wykluczałby zaciągania przez Niem
ców kredytów zagranicznych, lecz kre 
dyty te byłyby udzielane na normal
nych warunkach, a Sojusznicza Rada 
Kontrolna 4 mocarstw zawsze mo
głaby sprawdzić sposób zużytkowania 
tych kredytów.

MOCARSTWA ZACHODNIE 
NIE CHCĄ JEDNOŚCI NIEMIEC
Z kolei minister Mołotow przypom

niał pogląd delegacji radzieckiej, że 
głównym zadaniem Rady Ministrów 
Spraw Zagranicznych powinno być za 
pewnienie gospodarczej i politycznej 
jedności Niemiec. To też delegacja ra 
dziecka proponowała, by Rada Mini
strów powzięła uchwałę, iż tworzenie 
rządu niemieckiego w tej lub innej 
strefie okupacyjnej jest niewłaściwe. 
Ta propozycja radziecka nie została 
przyjęta. Oczywiste jest, że delegacje 
mocarstw zachodnich nie chcą jedno
ści Niemiec, wolą natomiast prowa
dzić swoją własną politykę, wygodną 
dla nich z tych lub owych względów, 
politykę, która prowadzi do podziału 
Niemiec.

Delegacja radziecka obstaje jednak 
przy swym stanowisku, że należy o- 
siągnąć jedność Niemiec i że nie wol
no opóźniać jej zrealizowania. Nie 
wolno również opóźniać przygotowa 
nia niemieckiego traktatu pokojowe
go. To też delegacja radziecka propo
nowała utworzenie centralnych agend 
niemieckich. Wszystkie te propozy
cje, zdążające do uregulowania za
gadnień niemieckich w Europie w ten 
sposób, aby wszystkie miłujące po- 

. . .  . , ., , kój kraje mogły rozwijać się swobod
czają, ze oświadczenie ae Gaspen ego j njig  ̂ spokojnie, zostaiy odrzucone
wywoła w parlamencie dyskusję, jed- i przez Anglię i Amerykę, gdyż roz- 
nakże w razie głosowań’a rząd de Ga wój ten nie leży w ich interesie.

zem z nami walczą przeciwko •„dobro
dziejstwom" imperializmu amerykań
skiego".

speri’ego będzie miał zapewnioną

rzec, — nie odbędą się przed kwiet- i głosów chrześcijańskich demokratów,

W czasie tego posiedzenia Zgroma j raża się także opinię, że wybory, jak większość, 
dzenia Konstytucyjnego de Gaspen i kolwiek były zapowiedziane na ma- j Na 556 posłów rząd ma za sobą 320 
złoży oświadczenie, w którym — zgo 
dnie z opinią rzymskich kół politycz
nych — podkreśli, że orientacja rzą
du nie uległa zmianie, a rozszerzenie

niem przyszłego roku. Jako pretekst 
zwłoki, wysuwa się fakt, że w marcu 
może trwać jeszcze we Włoszech nie
pogoda.

grupy Saragata, republikanów i łibe 
rałów, przeciwko 160 glosom socjali
stów oraz komunistów.

Procesy zbrodniarzy niemieckich w ZSRR
MOSKWA, 15.12 (PAP). W Homlu 

rozpoczął się proces 16 zbrodniarzy 
hitlerowskich z generałem von Ku
ro wsky i Kolsdorfem na czele, któ
rzy, jako dowódcy niemieckich 
wojsk okupacyjnych i bezpośredni 
organizatorzy krwawych masakr, 
ponoszą odpowiedzialność za zamor 
dowanie 53 tysięcy osób spośród 
ludności cywilnej ora z 114 tysięcy

jeńców radzieckich. . Mapinis oraz 6-ciu innych oskarżo-
Proees toczy się przed Trybuna-1 nych skazanych zostało na najwyż- 

łem Wojskowym, któremu przewodni szy w ZSRR wymiar kary — 25 lat
niczy płk Zacharów.

W Kiszyniowie zapadł wyrok w 
procesie niemieckich i rumuńskich 
katów Mołdawii.

B. Komendant Kiszyniow.r gene
rał niemiecki vón Dewitz - Krebs, 
były pułkownik armii rumuńskiej

więzienia^,
Wyrok w procesie generałów i 

oficerów niemieckich, odpowiedział 
nych za bestialstwa armii hitlerow- czyni 
skiej w obwodach Nowogrodzkim 
i Pskowskim czekiwany jest w naj
bliższych dniach.

TRZECH PRZECIWKO JEDNEMU
Odpowiadając następnie Marshallo

wi na jego wniosek o odroczenie o- 
becnej sesji konferencji, minister Mo
łotow stwierdził, że propozycję ame
rykańską w sprawie odroczenia kon
ferencji można tłumaczyć jedynie ja
ko chęć narzucenia swej decyzji i prze 
forsowania tej decyzji trzech przeciw 
ko jednemu w ten sam sposób, jak 
czyniono to stale w okresie po uchwa 
łach poczdamskich.

Odpowiedzialność za konsekwencję 
takiego jednostronnego postępowania 
spada wyłącznie na delegacje mo
carstw zachodnich, które wykazały ja 
skrawy brak jakiegokolwiek ducha 
kompromisu. Nie można — podkreś
lił z mocą minister Mołotow — prze
mawiać do rządu Związku Radziec
kiego w taki sam sposób, jak się to 

wobec rządu greckiego. Ze 
Związkiem Radzieckim można dojść 
do porozumienia, ale tylko wtedy, je
śli się bierze pod uwagę poglądy 
wszystkich stron zainteresowanych.

Głód p a n u j e  w Jerozolimie
Ludność zmęczona dwuiypdniowifm okresem wojny

rowki nadjechały z Haify z niedosta- | mi. Natomiast na terenie portu HaFa 
tecznymi ilościami produktów. Przed j piętrzą się tony wszelkiego rodzaju 
piekarniami formują się długie-ogonki, j importowanych towarów.
Właściciele sklepów z jarzynami zre- j Najbardziej dotknięte są dzielnice 
zygnowali z zaopatrywania się pod: żydowskie i ludności obcej, które są 
miastem, gdyż wszelkie pojazdy na j całkowicie uzależnione od importu i 
szosach ryzykują spotkanie z karabi-, od detalistów w Teł Avivie. Arabowie 
nami Arabów, lub bombami Żydów, j zaopatrują swych rodaków z miasta, 

Pomimo wysokich cen, wszelkie ar- ! uruchamiając transport na osłach i 
brak mąki. Podziurawione od kul ciężą | tykuły żywnościowe są rozchwytywa- wielbłądach.

ne i sklepy detaliczne świecą pustka- I

JEROZOLIMA, 15.12. Jerozolima, 
zmęczona dwutygodniowym > okresem 
wojny domowej, zaczyna odczuwać 
skutki przerwy w komunikacji dro
gowej.

W poniedziałek sklepy mleczarskie 
sprzedawały już tylko pasteuryzowane 
mleko z żydowskiej fabryki konserw 
mlecznych' w Tel Avivie. Piekarzom

ZASTĘPCY MINISTRÓW 
BĘDĄ OMAWIALI JES7^ 

SPRAWĘ AUSTRII
W odpowiedzi na pytanie Beyipa, 

czy sprawa traktatu pokojowego^ z 
Austrią ma być w dalszym ciągu o- 
mawiana przez zastępców ministrów, 
czy też załatwiona na drodze dyplo
matycznej, minister Mołotow oświad
czył, że nie ma obiekcji co do jedne
go lub drugiego sposobu postępowa
nia. Wobec tego sprawę Austrii prze 
kazano zastępcom ministrów, którzy 
zbierają się. w tej sprawie we wtorek 
rano.

Poniedziałkowe posiedzenie konfe
rencji ministrów spraw zagr oręż
nych było ostatnim posiedzeniem bie 
żącej sesji londyńskiej
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Świadkowie 5wierrizq, ii w sprawie lej krążyły rozmaite wersje

W dniu. wczorajszym Rejonowy w roku 40 awansował na kapitana, po trakcie przewodu. Ona to wiosną 46 r. j wiała z nim po wyjściu Maryuo w- teriaiami Instytutu badania najridW- 
Sąd Wojskowy zakończył badania o- tern po rocznych studiach w Wyższej I zaproponowała Marynowskiej prze- ‘ 
statniego oskarżonego, Stanisława Sę ; Szkole Wojennej w Londynie został tłumaczenie na język angielski me-
dziaka, po czym otwarte zostało po- j zrzucony w 42 r-. na teren noWogród- J nyoriałn dO ON2/, a jesieiiią tego roku 
stępowanie dowodowe. \ czyzny, jako major. W A.K. otrzymał doręczyła jej dwukrdthie dla ambasa

podpow iedzi na pytania prokura- ' stopień podpułkownika, 
tbraj Sędziak wyjaśnia szereg spraw, j Po zakończeniu badania oskarżone- 
zwigjanyeh z działalnością ,,WiN” w | go Sęd^iaka, Przewodniczący otwo- 
okręgu białostockim, jak łączność ra ! rzył postępowanie dowodowe, 
diowa z Londynem, systematyczny Pierwszy zgłasza Wnioski Prokura-
wywiad kolejowy na stacji w Białym 
stoku, akcje propagandowe w terenie 
(m. in. „WiN” przeciwdziałał osiedla 
niu się na Ziemiach Odzyskanych).

Jeszcze raz omawiane są koperty z 
cyfrą „7” , przychodzące z o,kr. bia
łostockiego do komendy obszaru i 
przekazywane następnie do „Bazy 
Teresa” — placówki szpiegowskiej, 
S&łożonej w Sztokholmie z polecenia 
gen. Kopańskiego.

Sędziak twierdzi, iż nie znał zawar 
tości tych przesyłek. Jeden raz otwo
rzył kopertę przez pomyłkę ! zauwa
żył, iż znajdują się w niej te same 
wiadomości, co w raportach „WiN” .

Jako komendant okr. białostockie
go W r. 45 Sędziak pobierał gażę w 
rublach złotych — 15 rubli miesięcz
nie plus 5 rubli na zakwaterowanie. 
W roku następnym dostawał 10 tysię 
cy złotych w złotówkach.

Jak Wynika z odpowiedzi Oskarżo
nego Sędziaka na pytanie obrońcy 
adw. Grabowskiej, rozpoczął on woj

tor, następnie obrońcy.
Po dwugodzinnej blisko naradzie 

Przewodniczący ogłasza, decyzję Są
du, na mocy której część wniosków 
obrony zostaje oddalona, jako nie
istotna dla toczącego się procesu. Do 
tyczy to powołania tych świadków, 
których zeznania charakteryzowały
by przedwojenne sylwetki oskarżo
nych.

Z nowych świadków Sąd dopuszcza 
zgłoszonego przez Prokuratora — 
Władysława Marka Zamoyskiego, o- 
raz zgłoszonego .przez. adw. Buszków 
skiego — gen. Honda.

W dniu Wczorajszym Sąd przesłu
chał pięciu świadków: Annę Naitń- 
ską, dyr. Stanisława Lorentza, adw. i 
Tadeusza Myśliwskiego, Władysława i i

U c

sklej. Kwieciński był już wówczas szej historii, którego Lipiński był 
aresztowany, ale oni jeszcze o tym przed wojną kierownikiem. Lipońskie 
nie Wiedzieli. go riie było już wówczas w kraju.

Na pytanie obrony świadek Nairti- Dyn Lorentz przewiózł do Mu
ska mówi, iż w grudniu 46 r. Kwie- zeam Narodowego i te materiały, 
ciński przyrzekał rodzinie, że już koń ( ale zostały mu one polym zabrane
czy z konspiracją i chciał dotrwać ty l ' przez oficerów niemieckich, którzy 
ko do wyborów. | przybyli po nie specjalnie z Berlina.

ŚWIADEK DYR. LORENTZ ! 0d funkcjonariuszy belwederskich 
Następnym świadkiem jest dyrek- dowiedział się, iż Mliżeuitl było nie- 

tor Muzeum Narodowego w Warsza- jednokrotne zwiedzane przez wyż- 
Z Marynowską nigdy na teitiat! wie Stanisław Lorentz, który swe sta ,■ szYćh oficerów niemieckich, a raz

Kwiecińskiego nie rozmawiała i nie nowisko piastował już przed wojną i ! nawet przez któregoś z dygnitarzy
wie, czy oskarżona była zorientowa- utrzyma! je przez cały-okres okupa-' cywilnych— Goebbelsa albo Franka, 
na, kim jest Kwieciński.  ̂ : cji, mając wówczas tytuł „polskiego i ŚWIADEK ADW. MYśLlŃSKI

Proponując Marynowskiej przetłu- kierownika Muzeum” . ! Zeznanie następnego świadka adw.
maczenie memoriału, powiedziała je j,: Dyr. Lorentz powołany został dla Tadeusza Myślińskiego dotyczy rów 
iż jest to dokument o historycznym ' wyjaśnienia okoliczności, w jakich nież oskarżonego Lipińskiego, 
znaczeniu, nie mówiąc, ani od kogo ( Wacław Lipiński objął kierownictwo Świadek, pełniący w konspiracji 
pochodzi, ani do kogo jest adresowa- j Muzeum Bełwederskiego po kampanii wojennej funkcję kierownika refe-

dora CaVendisha koperty z materia
łami, otrzymanymi od Kwiecińskie
go.

Naimska jest powinowatą Kwleeiń 
skiego i przez cały rok 1946 pomaga
ła mu w pracy, wiedząc, iż zajmuje 
on wysokie stanowisko w „WiN” .

ny.
Gdy jesionią 46 r. doręczała Mary

nowskiej dwukrotnie niezaadresoWa- 
ne koperty —- Marynowską przyjmo
wała je bez zdziwienia i nie pytając, 
ani oo się w nich mieści, ani komu ma 
je oddać. W jednej ż tych kopert by
lio sprawozdanie z referendum oraz 

Zamoyskiego i gen. Monda. Wszyscy, j szereg odbitek fotograficznych, 
za wyjątkiem Zamoyskiego, złożyli (. Z oskarżonym Marszewskim spot-
uroczyste przyrzeczenie mówienia j kala się Naimska tylko jeden raz w ; Prezydenta Starzyńskiego, 
prawdy. kawiarni Mytkowskiego, dokąd po- j Gdy w połowie grudnia

ŚWIADEK ANNA NAIMSKA 
Pierwsza staje przed stołem sę-

nę w stopniu porucznika zawodowe- i dżiowskim Anita Naimska, której na
godzą udział w kampanii francuskiej zwisko powtarzało się wielokrotnie w

szła specjalnie, aby dowiedzieć siecze 'dyr. Lorentz otrzymał polecenia za- 
goć o zniknięciu Kwiecińskiego, Było brania z Belwederu* wszystkich ek si
to 6 stycznia r. b. Marszewski sie- : ponatów muzealnych, znalazł tam rów 
dział z Marynowską. Naimska rozma nież kasę ogniotrwałą i skrzynię z ma

wrześniowej. i rntti politycznego w departamencie
świadek Lorentz zeznaje, iż dowie- J  spraw wewnętrznych Delegatury 

dział się o tym fakcie od Prezydenta ' Rządu, otrzymał pod koniec 1942 r. 
Starzyńskiego, gdy prowadził z nim pilne polecenie „rozpracowania” dla 
rozmowy na temat zabezpieczania pa rządu londyńskiego ważniejszych 
miątek historycznych w Warszawie, politycznych organizacji konspira* 
Muzeum Belwederskie znalazło się we , cyjnycłi, ze szczególnym uwzględ- 
wrześniu zupełnie bez opieki i świa- nłertiehi ugrupowań sanacyjnych, 
dek nie wie, _ czy Lipiński objął je z! Zarówno z racji swych funkcji za 
własnej inicjatywy, czy z polecenia wodowych, jak i swej bliskiej zna*

jomości z Zygmuntem Hemplein, jed 
39 roku nym z
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arze kając się i płacząc dowodzą swej niewinności
Ostatnie stewo oskarżonych

Poniedziałkową przedpołudniową se- 
•sję NTN wypełniły dalsze przemowie 
nia obrońców: dr. Czernego, dr. Krun 
i Szczęsnej Wolskiej-Walasoweji

Obrońcy wnoszą o sprawiedliwy wy 
rok, starając się wykazać, że wiha ich 
nie byfa tuk olbrzymia, gdyż podlegali 
demoralizującym • wpływem ideologii 
hitlerowskiej.

Ostatni przemawiał dr: Ostrowski — 
obrońca Lorenza, Hoffmana, Schuma- 
chera i Jesćhke. Na wstępie swej mo
wy podkreślił rolę adwokata polskie
go w tym procesie, przeciwstawiając 
sprawiedliwość polską — światopoglą
dowi niemieckiemu.

Po szczegółowym omówieniu zeznań 
świadków, obrońca prosi o sprawiedli 
wy wyrok. Na zakończenie swego prze 
mówienia składa hołd pamięci ofiar 
Oświęcimia.

W toku przemówień obrońców na 
twarzach wielu oskarżonych widać sil 
ne wzruszenie. Oskarżony Liebenschel 
i Orłowski — płaczą.

Następnie przewodniczący Trybu
nału udziela głosu oskarżonym. Zała
mującym się głosem podtrzymuje treść 
swoich poprzednich oświadczeń, twier 
dząc, że nigdy nie zdawał sobie spra
wy ze zbrodniczych celów obozów 
koncentracyjnych. Ciężar odpowie
dzialności za zbrodnie Oświęcimia skła 
da na Pohla i Glucksa. Odpowiedzial
nym zaś za decydowanie o życiu i 
śmierci więźniów czyni Himmlera.

W dalszych słowach pełnych pokory 
oskarżony mówi, że po odwołaniu go 
z Oświęcimia zrzekł się służby w obo
zach koncentracyjnych i pracował w 
instytucji budowlanej w Italii. Gdy 
znalazł się w niewoli, rzekomo dobro 
wolnie zamp1 
działalności 
nym. ,

— „Byłem ofiarą systemu, którego 
nie mogłem zmienić — wierzę głęboko 
w polską sprawiedliwość — mówi na 
zakończenie płaczliwym głosem Lie- 
oehenschel.

Następnie zabiera głos osk. Moeckł. 
Oświadcza, że pracował w obozie na 
rozkoz Pohla, wbrew swej woli.

- Wykonywałem swą pracę według 
sum i przepisów, święcie przeko
nany, że to co robię, jest słuszne, 
ufam w sprawiedliwość polskiego 
trybunału — kończu swe oświadczę- 
ruei-if
. Na- tym zakończono sesję przedpo

łudniowe;.
Popołudnie 20 dnia procesu 40 

członków załogi obozu oświęcint- 
,kiego przeszło pod znakiem „ostat
niego słowa” oskarżonych.

Sala sądowa wypełniona jest po 
brzegi. Niemcy stają kolejno przed 
Najwyższym Trybunałem Nerodo- 
wym, mówiąc o swoim życiu i tłu
macząc się z ciężkich przewinień.

MĘCZENNIK.
Kierownik Politisęhe Ableilung 

osk. Grabner przedstawia siebie jako

ofiarę swego zawodu. Jest on bo- 
wdem jedynym na ławie oskarżo
nych, zawodowym funkcjonariu
szem policji i utrzymuje, że nie na
leżał do SS, a tylko został w drodze 
służbowej przydzielony do policji 
w Katowicach i stamtąd —  do Oświę 
citnia. Oskarżony utrzymuje dość 
naiwnie, że >w obozie koncentracyj
nym był zupełnym „laikiem” i „trzy 
mał się Hoessa” . Grabner podtrzy
muje raz jeszcze wysuwaną przez 
siebie wielokrotnie w toku procesu

tezę, iż Politische Abteilung nie 
miała mocy rozkazodawczej w od
niesieniu do egzekucji na więźniach, 
a także Usiłuje oczyścić się z Winy 
za akcję „gesinderunterbreitung” 
Grabner wyraźnie sugeruje Trybu
nałowi -swoją rzekomą anormalnosć 
umysłową. Kiedy ftdnak Grabner 
usiłuje zrobić z siebie męczennika 
oświadczając, iż od roku 1938 był 
stale tyiko prześladowany i więzio
ny, na sali powstaje wrzawa obu
rzenia.

Bieda zaprowadziła go do
Ostatnie słowo osk. Aumeiera za

sługuje na specjalną uwagę, jako 
typowy sposób myślenia członka 
„starej gwardii hitlerowskiej” . Au- 
meier opowiada, jak po 4-letnim 
bezrobociu bieda i głód zaprowadzi 
ly go do Partii Narodowo-Socjali- 
styeznej i SS. Oskarżony twierdzi, 
że wstąpił do tej partii bez zamia
ru uprawiania działalności politycz
nej, a tylko z zamiłowania do żoł
nierki. Poznał wówczas Hitlera i 
człowiek ten „wziął los jego w swo
je ręce” . W 1933 r. Aumeier zosta
je zatrudniony w „brunatnym do
mu” w Monachium, jako kancelista.

im narodowo - socjalistycznym ide
ałom, kiedy chrapliwym głosem opo 
włada Trybunałowi, jak to po prze 
jęciu władzy przez Hitlera, do jego 
ukochanej partii wkręcili się „pa
sożyty” , z którymi miał często nie
porozumienia. Aumeier pożnał na
stępnie Himmlera, który przeniósł 
go do Dachau, gdzie szkolono aku
rat formacje „trupich główek” . Z o
stawszy oficerem SS, Aumeier Osiąg 
nął sźcżyt swoich marzeń życio
wych.

Aumeier opowiada dalej o t. z w. 
rewolcie Roehma, kiedy to w jego 
obecności rozstrzelano 18 przywód

zameldował władzom o swej 
w obozie koncentracyj-

Trudno się oprzeć wrażeniu, że jców  SA i Hitlerjugend, m. in. jego 
Aumeier pozostał nadal wierny swo- osobistego przyjaciela Maksa Vogla.

. Że lazna dyscyplina
Oskarżony następnie dostaje się miły w stosunkach prywatnych, ale 

pod komendę słynnego generała SS bezwzględny i opryskliwy na. służ- 
Eickcgo. Był wówczas trzymany w  i big.
żelaznej' dyscyplinie. Aumeier opo-j Wspominając bez wzruszenia o pier 
winda, jak wielu jego towarzyszy1, wszych rozkazach mordowania łudzi 
partyjnych zmuszono po popełnić-, w komorach gazowych, Aumeier 
niu drobnych przewinień do samo-, twierdzi, że komora początkowo mia 
bójstwa. Po zapoznaniu się z żelaz- ła być stosowana „tylko” w odniesie-

dzić pod groźbą kary śmierci, aby za 
chował całkowite milczenie o gazowa 
niu więźniów —  nawet w gronie to
warzyszy partyjnych.

ną dyscypliną partyjną srał się on 
Coraz bardziej powolny wszelkim 
od Himmlera pochodzącym rozka
zom.,

Aumeier cytuje raz po raz nazwi
sko Himmlera. Widać, że musiał być 
blisko tego dowódcy SS, skoro pod
kreśla wyraźnie, że przy wszelkich 
sprawach służbowych zwracał się 
wprost do niego.

Hoessa określa, „że miał on dwie 
natury” . Był to człowiek uprzejmy i

„ Z prosiąt wyrastają świnie”
Niezwykle charakterystyczna je s t ; że tak jak Polacy wierzyli w odrodzę 

opowieść o rozmowie z Hoessem na j nie Polski, tak i on wierzył niezbicie 
temat gazowania dzieci. Mając 11 let- j w zwycięstwo Niemiec, uważając, że 
nią córkę, Aumeier miał rzekomo po- j przyczyni się do tego zwycięstwa...

' pracą więźniów. Pod koniec opowiada 
Trybunałowi o swoich „głębokich 
przemianach duchowych” , jakie te
raz w nim zaszły i prosi o łagodny 

wiedź, mówiąc: „z prosiąt wyrastają j wyrok dla swoich towarzyszy z ławy 
świnie” . Hoess musiał być widocznie oskarżonych, którzy stali pod jego 
.skomplikowaną naturą” , skoro tak rozkazami.

mówił majac sarn 5-cioro dzieci — PO RAZ PIERWSZY PRZED 
’ SĄDEM

z założycieli Konwentu Orga
nizacji Niepodległościowych, świa
dek był najlepiej z orient o warty w 
ideologii i działalności tego właśnie 
ugrupowania, którego członkiem 
byd Wacław Lipiński 

Konwent grupował w swych sze
regach t. zw. „Sławkowców”, Upra
wiających opozycję w stosunku do 

i gen. Sikorskiego i przeciwstawiają- 
j cyeh się ostro polityce porozumie- 
| ma ze Związkiem Radzieckim.
| Między konwentem a górą ZWZ 
i były dość silne powiązania, które 
uniemożliwiły naprzykład pozytyw
ne zakończenie rozpoczętych z PPR 
rozmów na temat akcji scaleniowej 
oddziałów Wojsko W y ch.

Konwent stał również w opozy
cji w stosunku do t. z w. akcji bez
pośredniej, czemu dawał wyraz na 
łaniach swojej prasy konspiracyj
nej. świadek przypuszcza, iż tu sta
nowisko mogło się przyczynić do 
zwolnienia Lipińskiego z Gestapo. 
Gestapo bowiem już pod koniec. 
1942 r. rozpoczęło próby oddziały
wania na pewne odłamy społeczeń
stwa w kierunku nastrajania ich na 
ton neutralności w wojnie niemiec
ko _ sowieckiej. Próby te pogłębiły 
się bardzo wyraźnie w roku 1944, 
t. zn. w tym okresie, kiedy Lipiński 
został puszczony na wolność.

Świadek wie, iż w związku z fak
tem zwolnienia Lipińskiego krążyły 
najprzeróżniejsze wersje.

Następny świadek, Władysław Ma 
rek Zamoyski, nie wnosi do sprawy 
nic nowego. Przyznaje, iż pośredni
czył w przekazaniu Marynowskiej 
jednego listu nie może jednak w y
jaśnić co to był za list. Prosił go o 
to Rostworowski, ale eo Marynow
ska o tym Wiedziała — nie Umie po
wiedzieć.

Ostatnim przesłuchanym wczoraj 
świadkiem był gen. brygady w  sta-

nie więzienie, zatracajac zupełnie n o - T 0 Bernard Stanisław
czucie rzeczywistości ma tupet « - T  ' k,°-ry - S s nlc,ZW5-kle P® F • r i .* . . chopne świadectwo oskarżonemu 
ipwiadczyc, ze nigdy z własnej mieja- Kwiecińskiemu za ie-m zachowanie tywy nie ZcUbi człowieka. Jedynie R lecmsKiemu za jepo zacnowame J * . • , ... . . ; sie w walkach wrześniowych,
przyznaje się do bma wifsmow. 'w  dniu dzisiejsze™ Rejonowy Sar 
Dbat o przepisy służbowe, zaprzecza Wojs]. będzie V  dalszym ciągu 
więc, jakoby prowadził dla rozrywki „ „ U ic h iw a t  świadków. Na liście
• T & S K *  P * ?  * 3 “ *®™"“  “  • widnieją nazwiska znane z innychHtaęWłku, pnmemz ubyło to surowo , procts6w. jak d f. Fraaio, Galaj,

. ‘ ‘ ■ me dowozy, by _się nigdy j j y ac;ejt, Rybicki oraz głośny z pro 
pon es enie konsekwencji słuzno- ccsll Potockich drugi Rybicki, tw a-

ny „białym kapitanem”.

swoim życiu stoi przed sądem. Nie 
wdając się w żadne głębsze naświetle 
nie swej działalności, Handel usiłuje 
podważyć zeznania niektórych świad
ków dotyczące jej osoby. Jej taktyka 
polega na powtarzaniu, że jedynie ko 
mendant obozu mógł wydawać rożka 
zy selekcji, czy egzekucji. „Praca mo 
ja była bardzo ciężka” — mówi Mail 
del, opowiadając o surowości Hoessa 
dla swoich podwładnych.

Specjalnie charakterystyczny jest 
fragment, kiedy Maria Mandei opo
wiada o karnym uwięzieniu w bloku 
na kilka miesięcy jednej ze świad
ków francuskich, za to, że kobieta ta 
w liście do współwięźniarek wyraziła 
nadzieję bliskiego upadku Niemiec.

UFAŁ HITLEROWI
Oskarżony Kraus mówi o swym 

zaufaniu do Hitlera. Poza mną — 
mówi Kraus —• miliony Niemców za
ufały Hitlerowi i zaufali mu nawet 
zagraniczni mężowie stanu, a dziś 
niestety —  dodał markotnie — musi
my za to wszyscy ciężko odpokuto
wać.

Oskarżony Muhsfeldt, który ma już 
za sobą wyrok skazujący na dożywot

wych” .
niu do chorych, starców oraz Żydów.
Wypowiedział to takim tonem, jak 
gdyby chodziło tylko 0 dezynfekcję 
po insektach. Niemniej planowane by 
ło wówczas całkowite wyniszczenie
nadchodzących do obozu trans por- j b- starosty warszawskiego z czasów oku 
tów. Aumeiera miano rzekomo uprze | pacji zeznawali w dalszym ciągu świad j strzelano.

Trzeci dzieli procesu Ruppreclita
W trzecim dniu procesu Ruppreehtćy i przed straceniem. Świadek pracował, 

rostv warszawski iwo z czasów oku- i jak tylko mógł, jednak rodzinę roz-

wiedzieć Hoessowi, że nie widzi żad 
nego uzasadnienia dla mordowania w 
komorach gazowych niewinnych dzie
ci. Hoess znalazł nadto szybko odpo-

konkluduje Aumeier.
Wielkie poruszenie na sali budzi o- 

świadczenie Aumeiera, kiedy mówi,
Oskarżona Maria Mandei rozbraja

jąco oświadcza, że po raz pierwszy w

kowie. j Dalsi świadkowie: Włodarski Mie-
Najbardziej obciążające oskarżonego j czysław, Kamiński Stanisław i Mio- 

Rupprechta, były zeznania świadka 1 downik Bolesław, wszyscy z Otwocka, 
Braffa Moczka. Świadek był pracow- j obciążają w dalszym ciągu Rupprechta. 
ńikiem przez dłuższy czas w majątku W zeznaniach podkreślają, że Rup- 
Rupprechta pod Otwockiem. Rupprecht ; precht był postrachem dla wszystkich
obiecał mu, że gdy świadek będzie do
brze pracował, uchroni mu rodzinę

robotników, którzy pracowali u niego 
w Otwocku. Rozprawa trwa.

s. r p.

Stanisław Florentyn i  IM S
obywatet Chiianowra, rilj $jc !c t;i; t iło nck Żwiąritu Ogfcid^lciagft.

Opatrźoay św. faicrattśntam; zrna, ł elita 13 bm., przeżywszy lat 72. Nabcżeń 
siwo żałobne odbędzie ;s:ę dn. 17 b. m„ ,. j. w środę o qodz'nie 11 rano 
w 'kościele św. Karola Boroincjsza na Powązkach, po k.órym nostąpi ekspor 
tacie zwłok aa cmentarz m:e|?cov/y. do grobu rodzinnego, o czym zawiada
miała pogrążeni v/ gteb.okim sm oltu•
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Po ucieczce Stanisława Mikołaj
czyka i przejęciu przez nowe wła
dze kierownictwa w  Polskim Stron
nictwie Ludowym, stało się jasne, 
że wreszcie nastąpiła chwila szcze
rego i uczciwego zbliżenia się trzo
nowych elementów polskiej demo
kracji.

Masy pracujące wr Polsce pokaza
ły w przeciągu ostatnich trzech lat 
całemu społeczeństwu polskiemu o- 
raz dały znać światu, że nie na żar
ty postanowiły objąć rządy w kra
ju i nie dla frazesu głosiły hasła 
rzetelnego ludowładztwa, lecz przy
gotowały się do tej roli w sposób 
gruntowny, rozporządzając jasnym 
programem działania.

Podstawowe założenia polityczne i 
społeczno-gospodarcze świadomych 
mas chłopskich i robotniczych sta
ją się co raz to bardziej ujednostaj
nione, a naturalne i instynktowne 
wyczucie solidarności chłopa i ro
botnika zostało już podmurowane 
wspólną myślą polityczną i społecz
ną.

Twórcze porozumienie chłopsko- 
robotnicze nie może być przedmio
tem spekulacji politycznej, uzależ
niającej je od takiej czy innej ko
niunktury Dziś cały nasz kraj wie 
dokładnie, że przedstawiciele chło
pów, robotników i inteligencji pra
cującej silną dłonią kierują całym 
życiem społeczeństwa, zaprowadza
jąc w państwie warunki, w których 
będzie się rozwijać dobrobyt i kul
tura.

Klasy pracujące mają dziś w y
tkniętą wspólną drogę do działania, 
wspólny program rządzenia Polską 
i jej przebudowania wewnętrznego. 
Plany przyszłości winny być wspól
ne i jednakie zarówno dla ruchu 
chłopskiego jak i robotniczego, ho- 

• wiem przyszłość Polski może orga- 
r nizować i zabezpieczyć tylko lud 

pracujący wsi i miasta.

Ciężką drogę doświadczeń prze
szedł Lud Polski. Znacząc swą dro
gę krwawymi ofiarami, ogromnym 
wysiłkiem woli i myśli, oraz ciężką 
codzienną pracą, ruch chłopski i ro
botniczy wywalczył sobie nareszcie 
prawo życia i ukształtował się ja
ko wielka siła polityczna i społecz
na.

Idąc swoimi drogami, ruch robot
niczy i ruch ludowy wykształciły 
swe programy polityczne. Poczucie 
konieczności jak największego zbli
żenia oraz zrozumienia wspólnej 
odpowiedzialności za jutrzejszy 
dzień Polski nie pozwalają na marsz 
osobno. Problem jutra Polski nie 
podlega żadnym wątpliwościom; 
Lud Polski jest jedynym gospoda
rzem kraju i prowadzi państwo, na 
nowe drogi rozwojowe. Temu o- 
gromnemu zadaniu i olbrzymiemu 
wysiłkowa sprostać mogą tylko zje
dnoczone siły naszego społeczeń
stwa.

Wspólnota ideowa* 1 i programowa 
obozu demokratycznego wchodzi w 
ostatnie stadium dojrzewania, któ
rym winno być znalezienie form 
organizacyjnych, przekuwających 
wspólnotę dążeń, we wspólne i pla
nowe działanie.

Taka jedność jest także potrzebna 
ze względu na tendencje naszego 
wstecznictwa wszelkiej maści oraz 
działania epigonów faszyzmu, za 
którymi idzie wszystko to, co jest 
zacofaniem, mieszczańską głupotą i 
klerykalną ciemnotą. Konsolid; 
sił ludowych winna być wyrazem 
świadomości, że dążenia chłopów, 
robotników i grup inleligencko- 
pracowniczych realizować można 

^  tylko wtedy, gdy władzę w państwie 
prawuje rząd ludowy.

Chodzi o świadomość mas chłop- 
Lich i robotniczych, o ich przygo

towanie do spełniania roli gospoda
rza i o siłę konieczną dla nakazania 
przeciwnikom posłuchu i poważa
nia wobec rządów ludowych. Dla
tego też ważnym jest, żeby w kraju 
spotężniała i zorganizowała się jak 
najsilniej radykalna lewica demo
kratyczna wsi i miast, świadoma 
swych celów- i zdecydowana na ła
manie wszelkich przeszkód, stoją
cych na drodze do Polski Ludowej, 
na walkę z tymi, którzy z jakimś o- 
błędnym maniactwem odgrzewają

stare hasła do walki „z Żydami, 
socjalistami i komunistami”, by w 
tym znaleźć silną odskocznię dla 
zwalczania ruchu demokratycznego.

Nie-powtórzy się zapewne histo
ria z wyzyskiwaniem demokracji 
przez jej wrogów. Demokratyczny 
obóz w Polsce raz na zawsze zde
cydowanie wszedł na drogę zdoby
cia bezwzględnej większości w ży
ciu Polski i nakazania wszystkim 
innym elementom posłuchu dla praw 
i pracy Nowej Polski. Warunkiem

tego jest współdziałanie chłopa, ro 
botnika i inteligenta pracującego.

Jednolity front chlopsko-robotni- 
czy musi dojrzeć jak najszybciej. 
Jest on historyczną koniecznością 
życia polskiego. Musi nastąpić jak 
największe zbliżenie wszystkich or
ganizacji chłopskich, robotniczych i 
pracowniczych, by dla przyszłości 
Polski i dla swojej przyszłości ma
sy pracujące wspólnie mogły moc
no dzierżyć i wysoko wznieść sztan
dar Polski Ludowej.

A m e ry k a ń s k ie  pretensje
nie m czasie

W brytyjskich kołach politycznych 
krążą pogłoski, że wysunięcie przez U. 
S. A. pretensji do rozszerzenia kompe
tencji gospodarczych na terenie bryty] 
skiej strefy okupacyjnej w zamian za 
przejęcie części kosztów jej utrzyma
nia jest w tej chwili bardzo nie na cza 
sie ze względu na toczące się obrady 
Wielkiej Czwórki. Na łamach dzienni
ka „Daily Worker“ ukazała się notat
ka, której autor dowodzi, że Anglii 
praktycznie nie pozostaje nic innego 
jak przyjąć amerykańskie warunki u- 
dziełenia pomocy finansowej, decyzja 
taka odbije się jednakże niezmiernie 
niekorzystnie na pracach nad gospo
darczym zjednoczeniem Niemiec.

TADEUSZ GARCZYŃSKI

W dn. 29 listopada 1946 r. zostało 
powołań© w Brukseli do życia Zjedno
czenie Polskiego Uchodźctwa Wojen
nego. Zjednoczenie to postawiło sobie 
za zadanie zjednoczenie poszczegól
nych organizacji centralnych, działa
jących w różnych krajach. Jednocześ
nie zjazd, który się wówczas odbył 
usiłował określić ideowTą postawę wy- 
chodźctwa, wydając deklarację. De
klaracja ta zgodnie z poglądami au
torów omówiła we wstępie sytuację 
polityczną Polski głosząc, że celem 
skupienia się jest „stwierdzić prawdy, 
które świat przemilcza, dać świade
ctwo ideowe w które wierzymy i oglo 
sić obowiązki jakie na siebie przyj
mujemy”. W dalszym ciągu deklara
cja stojąc na stanowisku negacji rze
czywistości zawiera wiele prawd bez
spornych i pięknych, wiele poglądów, 
które podziela z nią każdy humani

sta, ale...
Szanując zawsze ludzkie przekona

nia, nawet te, które uważamy za fał
szywe, musimy jednak stwierdzić, że 
wbrew zadowoleniu twórców organi
zacji, spełnia ona złą robotę. Wznio
słe idee i piękne hasła są pokrywką 
złej roboty — tym gorzej jeżeli dzia
łają szczerze, w co nie mamy prawa 
wątpić.

Ustalamy pewne prawdy niewzru
szone. v

Każda emigracja masona jest ozna
ką choroby, jest klęską dla narodu.

Wszystkie emigracje polskie, w o- 
kresie stuletniej walki o niepodleg
łość, były naszym nieszczęściem. Tra
ciliśmy ludzi najgoręcej kochających 
Ojczyznę, najofiarniejszych w pracy, 
przodujących w walce. Niektórzy z 
nich usiłowali utrzymać łączność z 
z krajem, lecz były to jednostki. 01-

&

brąymia większość zginęła w nędzy i 
poniżeniu, lub roztopiła się w tyglu 
obcego społeczeństwa, obcego narodu. 
Potomkowie tej emigracji pracowali, 
nieraz tworząc wielkie dzieła, lecz 
pracowali dla obcych, wśród obcych, 
w obcym duchu i języku. Dla narodu 
zostali straceni.

Była też inna emigracja — niepoli
tyczna. Kraj nasz był w nędzy. Setki 
tysięcy emigrantów płynęły za morza 
do północnej i południowej Ameryki, 
szli do Westfalii, do Francji, w głąb 
Rosji. Ich kości użyźniły step brazy
lijski, ich trud kładł fundamenty pod 
przemysł Stanów Zjednoczonych, ich 
praca wplatała się w rytm młotów 
westfalskich wykuwających potęgę 
Niemiec. Mówili po polsku, ale coraz 
więcej ich zapominało język ojczysty 
i tylko nieustanny strumień dopływu 
z kraju podtrzymywał w nich poi-

O T - CI S A M I . . .Rewizjonistyczna i antypolska propaganda niemiecka nie przebiera w środkach
Na okładce maszerują w zgodzie: li

stonosz, rozbójnik z operetki i poli
cjant. Przed nimi kręci się sympatycz
ny kundel. Tytuł głosi, że są to bajki
0 „Poczcie, policji, psach i zbójach11 —
1 istotnie, tomik zawiera cztery bardzo 
miłe i zręcznie napisane bajki Karola 
Capka na te właśnie tematy, w dosko
nałym przekładzie Juliusza Madera, 
wydane przez wydawnictwo Cecylii 
Dressler w Berlinie.

Jak widzimy, niewiadomo, co by tu
taj mogły znaleźć podejrzliwe oczy, 
tropiące wszędzie propagandę niemiec
ką. Bajki czeskiego autora, na wskroś 
pacyfistyczne i pogodne — upragniony 
dopływ czegoś lepszego do umysłów 
niemieckich dzieci.

A jednak... Nie mając pod ręką ory
ginału bajek Capka, nie możemy stwier 
dzić, gdzie rozgrywa się akcja opowia
dania w rzeczywistości. Natomiast w 
przekładzie Madera akcja przeniosła 
się — we wszystkich czterech baj
kach — na Śląsk. Na polski Śląsk...

Gdyby ten przekład -wydany był 
przed wojną, nie można by ostatecznie 
mieć zastrzeżeń, że niemiecki tłumacz 
umieścił akcję bajek w przekładzie 
tam, gdzie chciał. Ale te bajki wyda
no za zezwoleniem Nr. B - 209 kontroli 
informacji amerykańskiego zarządu 
wojskowego — obecnie, w dwa lata 
po umowie poczdamskiej... *

I oto czytamy w przemiłej i dosko
nale przetłumaczonej bajce o tym, jak 
pocztowe duszki pomogły listonoszo
wi odnaleźć dziewczynę, do której pe
wien szofer pisał list miłosny — że li
stonosz ów szukał dziewczyny długo 
i szeroko: „Pan Hitzleputz szedł i szedł 
i rozpytywał się wszędzie... I tak prze
wędrował całą okolicę od Kłodzka do 
Nysy, Jelenią Górę i Zgorzelec, Bole
sławiec i Legnicę, Ziębice, Chojnów, 
Przyłęk, Strzelin, powiat opolski i za
głębie węglowe i Racibórz; był w Bie
rutowicach, w Przesiece, w Kowarach, 
w Zgorzelcu, w Szklarskiej Porębie i w 
Karpaczu, w Dusznikach i w Kudo
wie, ba, nawet w Sobótce i w Mucho- 
borze Wielkim, był na Śnieżce i w Gó
rach Kłodzkich... Było wiele panien 
Ma ryś na Śląsku... niektóre z nich 
czekały na liścik od szofera, ale ten 
nie nazywał się Franek, tylko Karol 
albo Maks, albo Werner, Kurt albo 
Ernst albo Wilhelm, Otto... Hans czy 
Erich, także Bernard, Peter lub Ro
bert, tylko nie Franek..."

Nazwy miejscowości są w tekście o-

czywiście podane w brzmieniu nie
mieckim — niemiecki listonosz Hitzle
putz nie mógł przecież chodzić po Ślą
sku, wędrował po „Schlesien“, nie od 
Kłodzka do Zgorzelca, tylko od „Glatz“ 
do „Goerlitz". I ta wizja ziemi śląskiej, 
zaludnionej przez Maksów, Wernerów, 
Kurtów i Ottów rysuje się tłumaczo
wi przed oczami — gdy opowiada nie
mieckim dzieciom czeską bajkę o li
stonoszu i pocztowych duszkach...

W takich sprawach nie ma przypad
ków. Przypadkiem mogłoby być wy
branie dla opowiadania okolic Berlina, 
Monachium, Frankfurtu czy Hambur
ga. Ale ta właśnie okolica od „Glatz" 
do' „Goerlitz" nie, od Kłodzka do 
Zgorzelca! — zbyt jest dzisiaj znana, 
pamiętna i zbyt wiele o niej się mówi, 
aby umieszczenie tam listonosza Hitzle- 
putza nastąpić mogło przypadkiem.

Tłumacz Mader najprawdopodobniej 
należy do Niemców wysiedlonych z 
tych stron przez powracających na 
swoje ziemie Polaków. Chociaż i to 
nie jest pewne — niejedna mapa tych 
okolic była napewno przy pracy pod 
ręką.

W każdym razie pewne jest jedno— 
że nawet przy wydawaniu książeczek 
dla dzieci Śląsk nie opuszcza myśli i 
pamięci niemieckich wydawców w 
Berlinie. Z Berlina jest- pięćdziesiąt 
kilometrów do Frankfurtu, a Frank
furt, to już Słubice i biało-czerwony 
słup graniczny...

Mimo wszystkich usilnych starań nie 
ma widoków na powrót do „Breslau" 
i „Glatz“ , lecz rozpoczyna się nowa 
akcja, akcja wbicia tych ziem w pa
mięć dzieciom niemieckim, tym dzie
ciom, które dorosną za lat dziesięć czy 
piętnaście i może by próbowały pójść 
znowu odwiecznym zbójeckim szla
kiem na wschód.

Więc wykorzystuje się Bogu ducha 
winne czeskie bajki, aby wrazić im 
w pamięć „utracone" obszary. Pan li
stonosz Hitzleputz nie tylko przewędro 
wał cały Śląsk. Ponad to jeszcze „po
znał wiele, wiele rzeczy.

Widział wsie i miasta, pola i lasy, 
wschód i zachód słońca, powrót Sło
waków i nadejście wiosny, zasiewy i 
żniwa, grzyby w lesie i dojrzewające 
śliwki, widział w Zielonej Górze win
nice, Miliczu karpie, a w Nysie 
świeże ciastka..." A potem, kiedy od
nalazł wreszcie adresatkę listu, pannę 
Marysię, zapewnia: „...przeszło rok 

.biegam, z tym listem dookoła, ale mi

się to opłaciło! Czegóż to ja nie wi
działem. To taki piękny, przecudownie 
piękny kraj!"

W tym miejscu zgadzamy się z pa
nem listonoszem Hitzleputzem. Śląsk 
to piękny, cudownie piękny kraj. Ale 
stał się jeszcze o wiele piękniejszy, od 
kąd Kłodzko zaczęło się znowu nazy
wać po polsku, pozbawione cudacznej 
nazwy Glatz, a Hirschberg stał się z 
powrotem Jelenią. Górą. Odk^d nad 
ruinami Wrocławia wzeszło polskie 
słońce — a zwłaszcza odkąd placówki 
Gestapo „Breslau", „Breslau-Glatz" i 
„Breslau-Hirschberg" zniknęły jak zły 
sen.

Ale książeczka z czeskimi bajkami, 
do której przebiegły niemiecki tłumacz 
wsunął pomysły propagandowe jak. 
złe żądło — pozostaje dla nas groźnym 
memento. Nie wystarcza patrzeć na 
zachód słońca nad Odrą. Pamiętać 
trzeba, że w tej stronie, gdzie to słoń 
ce zachodzi, dniem i nocą myślą o po
wrocie. Nie tyle o „powrocie słowików",
0 którym pobratymiec Capek pisał bez 
żadnych ubocznych myśli, ile o po
wrocie na wydartą Słowianom ziemię 
nad Odrą. Że zaś zdołają wrócić starsi, 
będą o tym przemyśliwały te dzieci, 
którym dzisiaj opowiada się bajki o 
„Hirschbergu" i „Glatzu". Dzieci te 
niewiele zapamiętają z mądrych i ludz 
kich myśli, zawartych w czeskich baj
kach — zostanie im jednak napewno 
w pamięci ten cudownie piękny kraj 
od Zgorzelca do zagłębia węglowego.
1 po to właśnie dano im te bajki do 
reki.

Po to właśnie w bajkach zawarto 
całą geografię Śląska, po to przypo
mina się o Odrze, po to przygody pa
nów policjantów „Starkarm, Schnapp- 
mass, Fuerbass, Weitschritt i Hart- 
mann" mają za tło miasto „Breslau".

Od nas już tylko — a jeżeli nie od 
nas wyłącznie, to od nas w ogromnej 
mierze, od naszej pracy i naszej czuj
ności — zależy, czy powrót Hjitzle- 
putzów na te żernie, do tego przecu- 
downie pięknego kraju pozostanie — 
bajeczką dla dzieci. Bajeczką, którą 
nikt już polskich dzieci straszyć nie 
będzie.

Zupełnie niezależnie od tego — prze 
kład polski ślicznych bajek Capka, 
przekład równie doskonały, jak nie
miecki Madera — uważać należało by 
za niezmiernie pożądany.

A. J. Kamiński.

skość. A strumień ów płynął bez 
przerwy — na pr?epadłe\

Kilka lat przed wybuchem wojny 
światowej oabył się w Warszawie 
wielki Zjazd Polaków z zagranicy. Na 
zjeździe doszło do niezwykle zna
miennego incydentu: Polacy amery
kańscy podkreślali, że są Amerykana
mi polskiego pochodzenia; tłumaczyli, 
że nikt nie lubi, nikt nie chce mieć 
mniejszości narodowej. Dlatego muszą 
się zdecydować i zdecydowali się: „nie 
są już Polakami, chociaż poczuwają 
się do pewnej łączności” . Stanowisko 
to wywołało oburzenie, ale było lo
giczne i zrozumiale. Tylko tam nie 
następuje wynarodowienie,, gdzie 
miejscowe społeczeństwo nie chce 
asymilować przybyszów.

Przypominamy te wszystkie wypad., 
ki historyczne, po to, aby wyciągnąć 
z nich logiczne wnioski. Ostatnia poi^ 
ska emigracja, emigracja po 1939 r, 
ma swój odrębny charakter. Spowo
dowały ją wydarzenia wojenne, —« 
dziś ta przyczyna nie istnieje. Pow
staje zapytanie, dlaczego tylko część 
uchodźctwa powraca, dlaczego tak 
wiele pozostaje. Odpowiedź na to py
tanie jest trudna. Część dzisiejszej 
emigracji ma charakter wyraźnie po
lityczny: to ci, którzy zwalczają dzi
siejszą polską rzeczywistość w opar
ciu o echa emigracyjnego rządu —• 
to ci, którzy zgodnie z nastrojem 
przedwojennym byli czynnymi prze
ciwnikami Rosji Radzieckiej, to ci 
wreszcie, którzy mm ej czy więcej 
bezpośrednio poszli na obcą służbę, 
łudząc się rzekomą zgodnością inte
resów. Ilość tych ludzi jest niewielka, 
przesadnie można ją ocenić na 10 —i
15.000 ludzi. Lepiej, że nie wracają. 
Działalność i'ch nigdy nie budziła uzna 
nia w społeczeńswtie, są przypadko
wym zlepkiem sprzeczności, który 
wiąże jedynie wspólna postawa opo
zycyjna. j

Ale jest ich stosunkowo niewiele.—* 
A inni ? Tutaj tkwi istota nieuczci
wości tej grupy emigracyjnej. Wszy
scy ci ludzie, którzy nie zaangażowa
li się czynnie w polityce, niezależnie 
od tego czy im się panujące stosunki 
podobają czy nie podobają, mogą do 
kraju powrócić. Mogą powrócić, żyć 
spokojnie, pracować użytecznie dla 
swego narodu. Nie wracają dlatego, 
że są zatrzymywani. Nie piszę o za
trzymywaniu „przymusowym”, piszę o 
tym zatrzymywaniu moralnym, które 
apelując do najszlachetniejszych uczuć 
ludzkich dowodzi, że ich pozostawanie 
na obczyźnie jest „posłannictwem”. 
Dokonywa je się tego z pełnym prze
świadczeniem, że ci ludzie zatrzymy
wani są straceni dia kraju. Co więcej 
zatrzymuje się ich dlatego, że ich 
ilość nadaje ciężar gatunkowy polity
kom, dyskontującym poświęcenie ma
sy. Jeżeli tego sami sobie nie chcą 
powiedzieć, jeżeli to nie dociei’a do 
ich świadomości — to my to im wy
raźnie mówimy. Niech siebie nie oszu> 
kują — gdyż gra ich jest przejrzy
sta.

Każdy Polak musi wiedzieć, że jego 
miejsce jest w kraju. Każdy musi 

! wiedzieć, że plon jego pracy powinien 
w kraju pozostać. Każdy musi so,bie 
zdać sprawę z tego, że nie pracuje dla 
takich czy innych ludzi, takiej czy in
nej aktualności, ale dla idących poko
leń. Choćby komu dzisiejsze warunki 
sie nie podobały, obowiązkiem jego 
jest tutaj pracować, bo dla Polski tyl
ko w Polsce się żyje i dzia’a. Emi
gracja fizyczna narówni z emigracją 
psychiczną jest pomniejszaniem Oj
czyzny.

Tego nie wolno zapominać i naj
szczytniejsze hasła, najbardziej prze
konywujące argumenty, nie przysło
nią ter nroste.i orawdy.
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Obrady XXVII Kongresu PPS od
bywają się w gmachu Politechniki 
Wrocławskiej. W obszernej auli u- 
czelni, udekorowanej sztandarami 
robotniczymi i hasłami', zwracają 
uwagę hasła: „Pokój jest niepodziel 
ny — PPS walczy o pokój. Przez de
mokrację ludową — do socjalizmu” .

Po bokach sali obrad wiszą ol
brzymie plansze fotograficzne, ilu
strujące ważniejsze momenty z ży
cia partii na przestrzeni ostatnich 
dwóch lat.

Po odśpiewaniu „Czerwonego 
Sztandaru” przewodniczycy wice
marszałek Szwalbe zawiadamia, że 
wybór Komisji nastąpi po sprawo
zdaniach składanych przez człon
ków CKW.

Z kolei na mównicę wstępuje w i
tany oklaskami i okrzykami „Niech 
żyje” — premier oh. Cyrankiewicz” .

Premier stwierdza na wstępie, że 
fakt zwołania Kongresu do W ro
cławia świadczy o stałym i trwałym 
powiązaniu w historii Partii z inte
resami Polski i ludu pracującego. W 
dalszym ciągu przemówienia pre
mier Cyrankiewicz przypomina u- 
chwałę CKW z października, w któ
rej stwierdzono, że nie ma dziś takich 
przejawów walki klasowej w ra
mach poszczególnych państw i na
rodów, któreby nie posiadały w tej 
czy innej formie powiązań między
narodowych. Zasada ta została uwi
doczniona w chwili obecnej specjal
nie wyraźnie.

Premier stwierdził następnie, że 
właściwa ocena naszej dzisiejszej

Polski, może odgrywać konieczną i t ficznym pomostem pomiędzy wseho- I Przewodniczący udziela następnie 
potrzebną dla międzynarodowego so-i dem a zachodem, Premier odpowie- głosu sekretarzowi 'Wydziału Ekono-
cjalizmu rolę na terenie zagranicz
nym. Na forum międzynarodowe przy 
chodzimy nie jako zmuszeni do współ 
pracy z komunistami i do sojuszu ze 
Związkiem Radzieckim, tylko przeciw 
nie, przychodzimy z ukształtowaną w 
ogniu naszych walk i naszych do
świadczeń postawą rewolucyjnych so
cjalistów. PPS rna świadomość, że

tbiał, że pytanie to w gruncie rzeczy j micznego CKW min. Rapackiego, któ
polega na tym, czy Polska mus, być 
jako ustrój Demokracji Ludowej tak
że pomostem politycznym, czy ideolo 
gieznym między wschodem a zacho
dem.

Mówiąc o roli PPS na terenie mię
dzynarodowym i o sytuacji między na 
rodowej, Premier stwierdził między

właśnie tam, gdzie dotarła pomoc 1 innymi, że to co obserwuje się w tej 
wojsk z ZSRR, można było założyć chwili we Francji nie jest francuską
fundament pod ustrój demokracji lu
dowej.

Premier podkreślił, że socjaliści poi 
scy uważają siebie za mądrzejszych 
o cały okres historyczny od socjali
stów zachodnio _ europejskich którzy

drogą do socjalizmu, aie francuską 
drogą do de Gaulle’a.

Mówiąc o znaczeniu PPS, Premier 
stwierdził, że siła partii zależy od 
wspólnego poczucia wszystkich towa
rzyszy bez licytacji na lewo czy prn-

albo nie mieli obiektywnych możliwo wo. Polityki socjalistycznej nie moż-
sei do przeprowadzenia doświad
czeń, albo z doświadczeń istniejących 
nie -wyciągnęli wniosków. Rozeznaje
my nowe, zmienione warunki, w któ
rych podejmuje walkę obóz imperia
listyczny, zagrażający pokojowi.

na mylić z polityką wahań huśtawk 
— raz na lewo, raz na prawo, trochę 
na przód, trochę w tył. (Oklaski).

W zakończeniu Premier wzniósł o- 
krzyk: „Niech żyje PPS!” .

Referat o sytuacji międzynarodo-
Na pytanie, czy Polska jest geogra wej wygłosił ob. Oskar Lange.

ry składa sprawozdanie o sytuacji go 
spodarczej.

W dalszym ciągu obrad nastąpił u- 
roczysty moment wręczenia odznaki 
Polskiego Związku byłych Więźniów 
Politycznych hitlerowskich więzień i 
obozów koncentracyjnych delegatce 
austriackiej partii socjalistycznej, Ro 
zie Jochrnansi.

Po przerwie obiadowej w dalszym 
ciągu obrad 27 Kongresu PPS spra
wozdania organizacyjne wygłosili se 
kretarze CKW PPS ob. cb.: Raczek, 
Ćwik Jabłoński oraz przewodniczący 
KC OM TUR ob. Motyka.

Z kolei sprawozdanie Komisji Re
wizyjnej złożył jej przewodniczący 
ob. Piotrowski, sprawozdanie Central 
nogo Sądu Partyjnego -— przewodni
czący cb. Górecki.

Po sprawozdaniach wywiązała się 
dyskusja, w której zabierali głos ob. 
ob.: Drobner, Osóbka - Morawski, 
Hochfeld, Kłuszyńska i Świątkowski.

Nafta płonie na morzu
NOWY JORK, 15.12 — Argentyń

ski tankowiec „Lospozos” zderzył 
się z wenezuelijskim tankowcem 
„Tucapita” pod Curacao, w Indiacli 
Zachodnich.

Na okrętach wybuchł pożar. B ry . 
tyjski okręt motorowy „San Eiisee” 
usiłuje uratować załogi. Do chwili 
obecnej ustalono, że jest 4 zabitych 
i kilku zaginionych.

Ustąpienie admirała Nimitza
WASZYNGTON, 15.12. (PAP) Ogło

szono oficjalnie o ustąpieniu admirała 
Chester Nimitza ze stanowiska dowód 
cy naczelnego floty amerykańskiej. 
Admirał Nimitz służył w marynarce 
42 lata i był podczas wojny dowódcą 
floty amerykańskiej na Pacyfiku. 
Obejmuje on stanowisko specjalnego 
doradcy wiceministra marynarki Johna 
El. Sullivana.

Nowy gabinet włoski
RZYM, 15.12. W wyniku rozme.^ 

prowadzonych w ciągu ostatnich dni, 
de Gasperi utworzył nowy gabinet.

Zakończenie incydentu polsko-szwedzkiego
Urachomiono psom kolejowy między Polska i Szwsejsi

WARSZAWA, 15.12. (PAP) 11 bm. j dezaprobuje w tym komunikacie wszel 
rząd szwedzki wznowił przerwaną dnia kie naruszenia ze strony obywateli 
18 listopada rb. komunikację promem ! szwedzkich praw obcego kraju, w któ 
kolejowym między Polską a Szwecją, j rym wykonują oni swoją działalność. 

W związku z tym ukazał się w pra- i Komunikat donosi również o zawie-
postawy ^mb^c^rzeczy w^sto^sc^juoze szwedzkiej komunikat, który po-j szeniu w czynnościach jednego z ma

J d ,T » p ^ « t a UicWw '^ o k ^ ir p ó e d l^ t w ^ d z o n y n J  fakfami przemytu ludzi j afere przemytu. Komunikat kwestio- 
wrześniowym. Powinniśmy zastano-

być dokonana dopiero po

Wić się, czy przepaść, która istniała 
między komunizmem a socjalizmem 
na gruncie stosunku do tych, czy 
innych kwestii; zmniejsza się w to
ku naszych doświadczeń, czy się po
większa.

Tylko prawdziwy i jednolity front, 
Itworzony w  wyniku zachodzących 
procesów historycznych, może być 
właściwym orężem politycznym w 
walę,ę.klasy robotniczej i tylko praw 
lziwy~ jednolity front wytrzyma 
próbę najcięższych zmagań, jakie 
mogą przyjść w skali międzynaro
dowej. '

Doświadczenie polskiej klasy ro
botniczej —  powiedział Premier -— 
doświadczenie ruchu robotniczego 
w r. 1940 doprowadziło do umowy o 
jedności działania obu partii.

W dalszym ciągu Premier omawia 
doświadczenia Rządu Lubelskiego. 
Rząd Lubelski nie miał siły, nie roz
porządzał możliwościami technicz
nymi — musiał ustąpić, wobec siły, 
która była w rękach Piłsudskiego.

Doświadczenie nie udanego obję
cia władzy w r. 1918 'stało się dla 
nas nauką, która uchroniła nas od 
powtórzenia błędów owego okresu 
w  r. 1944-45.

Ob. Premier stwierdza, że zagad
nienie wyzwolenia chłopów jest 
specjalnie ważne w  Polsce — ma 
jedno rozwiązanie — w sojuszu z 
klasą robotniczą w jej walce.

z Polski do Szwecji na niektórych stat | nuje natomiast zarzuty skierowane 
kach szwedzkich. Strona szwedzka • pod adresem konsula szwedzkiego p.

Bergeńdahla i kapitana promu (Drot- 
ting Victoria) p. Eckberga.

Ź kół dobrze poinformowanych do
wiaduje się PAP, że w stosunku do 
konsula Bergeńdahla Rząd Polski wy
sunął zarzut formalnej jego odpowie
dzialności za brak nadzoru nad stat
kami szwedzkimi. Na życzenie Rządu 
Polskiego p. Bergendahl został odwo-

Zamieszki w Palesiynie
Oddziałami arabskimi dowodzi Anglik

JEROZOLIMA, 15.12
z soboty na niedzielę grupa 
jonych,. Arabów , napadła na ..bryty,i 
skl skład broni w Ramleh, niedale
ko Lyddy, rabując 400 karabinów. 
0 stenów, 3 armatki oraz 00 tysięcy 
sztuk naboi.

Oddział wojsk brytyjskich, który 
udał się w pościg za uciekającymi 
Arabami, jrn półgodzinnej bitwie 
zmusił ich do porzucenia części zdo
byczy.

W niedzielę w Beich Nabala, na 
południe od Lyddy, doszło do star-

W nocy cia między oddziałem piechoty trans jakoby policja żydowska zaatako 
a uzbro- jordańskiej Legii Arabskiej, na któ- wała obóz Legii Arabskiej,

rej czele stoi. Anglik, brygadier W pobliżu wioski arabskiej Tel 
Gliibs, a konwojem żydowskim, wio Erish, na południe od Jaffy w cza-
ząeym żywność do kopalni Ben She- 
men. 14-tu Żydów poniosło śmierć, 
a conajmniej 10-ciu zostało rannych.

Arabowie twierdzą, iż był to od 
wet za rzucenie granatów przez po
licję żydowską do obozu wojskowe
go Legii Arabskiej.

Przedstawiciel Agencji Żydow
skiej zaprzeczył jednak stanowczo,

sie walki, jaka wywiązała się mię 
dzy członkami organizacji żydow
skiej Haganah a Arabami, zginęło 
10-ciu Arabów.

Jak wynika z nieoficjalnych da
nych, pochodzących ze źródeł ży
dowskich i arabskich, od chwili wy 
buchu zamieszek w Palestynie zgi
nęło przeszło 200 osób.

Niepowodzenie akcji represyjnej gen. Franco
Działalność partyzantów coraz większa

PARYŻ, 15.12 — PAP — Jak do- i atakach na posterunki policyjne, wy- granicy pirenej sklej. Po zaopatrzeniu 
noszą znad granicy hiszpańskiej, za- ( kolejaniu pociągów i t. p. _ się w żywność i zabraniu dokumen-
krojona na szeroką skalę akcja repre | Do rozwoju ruchu partyzanckiego tów, dotyczących akcji represyjnej, 
syjna rządu frankistowskiego, zmie- przyczynia się w dużej mierze popar- partyzanci wycofali się w góry. 
rżająca do rozbicia partyzantów w o- cie ludności,, a zwłaszcza chłopów, Oddziały gerillos hiszpańskich 
kręgach Cuenca, Valence, Teruel i A - I którzy zaopatrują walczących w żyw- wtargnęły do miejscowości Pagus w
i  t * l  * . .  f   J  1    /  '  :  7 )  ̂  J  4  /\ l n  /•! ii  - v » r v n  l\,1 n  o c u f  n  t A r l  n i m m  Irt

lany i tym samym na tym odcinku 
incydent został wyczerpany. Co się 
tyczy kpt. Eckberga, strona polska nie 
może pogodzić się z poglądem, że ka
pitan statku nie ponosi odpowiedzial
ności za jaskrawe naruszenie prawa 
popełnione przez jego podwładnych, 
to też zmuszony jest podtrzymać swoje 
stanowisko w stosunku do osoby kpt. 
Eckberga. Władze polskie nie wysu
wają żadnych zastrzeżeń wobec in
nych marynarzy szwedzkich poza oso
bami wymienionymi imiennie w nocie 
pclskiej z 17 listopada rb.

Rząd polski nie przyjął propozycji 
szwedzkiej powołania mieszanej ko
misji polsko-szwedzkiej, któraby usta 
liła tryb postępowania przy kontroli 
statków szwedzkich w portach pol
skich, albowiem ustalanie trybu kon
troli Staków obcych 'yr- portach pol
skich należy wyłącznie do kompetencji 
właściwych władz polskich.

Rząd Polski zaproponował natomiast 
dostarczenie władzom szwedzkim pol
skich przepisów portowych i celnych, ̂  
celem zaznajomienia z nimi załóg stat 
ków szwedzkich, udających się do por 
tów polskich.

Należy przypuszczać, że załatwienie 
tego incydentu położy kres przemyto
wi, który jest szkodliwy zarówno dla 
jednej, jak i dla drugiej strony.

Sastionslracjs w Kairze
LONDYN, 15.12 — PAP — W nie

dzielę odbyła się w Kairze zorganizo
wana przez Związek Wyzwolenia Pa
lestyny, wielotysięczna demonstra
cja protestacyjna przeciwko decyzji 
ONZ w sprawie podziału Palestyny.

Na czele demonstracji kroczył b. 
premier egipski Ali Maner Pasza. De 
monstranci udali się pod hotel Con
tinental, z którego balkonu przema-

Kierownictwa wojskowe ZWZ i AK demus zakończyła się niepowodze- j ność i odzież. Ponadto ludność miej- okręgu Maestrargo, gdzie odbywało ! wiali premierzy państw arabskich, 
podczas okupacji przygotowywały niem. Co więcej, działalność partyzan i scowa stale informuje partyzantów o się właśnie zebranie falang stów. Re przebywający w Kairze w związku z 
o z ość swoich sil do walki 7. lewica. +a„ t hie-maAclrich iw tvcVi nkrpo-ach ?.a nicha.cih wolak r7.adowvch. oublikanie no zabraniu dokumentów posiedzeniem Rady Ligi Arabskiej.część swoich sił do walki z lewicą, tów hiszpańskich w tych okręgach za 
Reakcja dla spętania ruchu robotni- tacza coraz szersze kręgi, przejawia- 
czego i odcięcia go od możliwości so- ją,c się w . licznych aktach sabotażu, 
juszu ze Związkiem Radzieckim, glo- }
siła teorię dwóch wrogów, a stosowa j —— ------------------------------------------------
ła właściwie praktykę jednego wro
ga. Walka ta miała swoje przedłuże
nie w skali międzynarodowej, gdzie 
sojusznikiem reakcji był kapitalizm 
angielsko _ amerykański nie tylko 
przeciw faszyzmowi, ale przeciw ca
łej przyszłości. Musimy stwierdzić, 
że masy bardzo szybko otrząsnęły się 
z tego.

Premier przypomniał następnie re
zolucje Rady Naczelnej PPS z 30-go 
czerwca b. r., w której zasada jedno
litego frontu sformułowana została w 
sposób bezapelacyjny, w skrócie mó
wiącym, że droga PPS idzie tylko na 
lewo, wróg jest tylko na prawo.

Omawiając rezolucję CKW o sytua 
cji międzynarodowej, Premier wska
zał na ten ustęp, który przypomina o 
pomocy rewolucyjnych wojsk Zw:ąz- 
ku Radzieckiego, umożliwiających 
budowanie na wschodzie i południu 
Europy nowych demokratyczno - lu
dowych ustrojów. Ta uprzywilejowa
na sytuacja daje nam tytuł do dumy.
Za biedne ofiary nacisku sił kapita
listycznych uważamy natomiast nie
których zagranicznych polityków 
prawicowe - socjalistycznych, kapi
tulujących wobec reakcji.

PPS — powiedział dalej Premier— 
dzięki ugruntowanej postawie jedno- 
litofrontowej, będącej między innymi 
wynikiem geograficznego położenia

ruchach wojsk rządowych. publikanie po zabraniu
PARYŻ, 15.12. — PAP — Oddział organizacji oraz znalezionej broni wy 

partyzantów hiszpańskich zajął miej cofali się bez strat, 
scowość Sarrion, położoną w pobliżu

Dlaczego Jugosławia wypowiedziała
brytyjski układ repatriacyjny

BELGRAD, 15.12. (PAP). —  Rzecz zał, że rząd angielski nie tylko że .nie wydały Jugosławii nawet tak 
nik jugosłowiańskiego ministerstwa j nie wypełniał postanowień układu, [ znanych przestępców jak b. mini-
spraw zagranicznych min. Badnie- i ale nawet wykorzystał go do wzmo Ł' ' T .............. ł~'
wicz omówił na konferencji praso-1 żenią propagandy przeciwko repa 
wej przyczyny wypowiedzenia przez 1 Iriacji do Jugosławii osób wysiedlo- 
Jugosławię układu repatriacyjnego I nych, znajdujących się w brytyj-
z Anglią i odwołanie jugosłowiań
skiej misji repatriacyjnej.

Min. Badniewicz opierając się na 
szeregu konkretnych faktów wyka-

skieh strefach okupacyjnych w Au
strii i w Niemczech. Wbrew ukła
dowi angielskie władze okupacyjne

strów Suszicia i Kawraeza. toleru
jąc ich występną działalność w 
Grazu i Celowcu. Nie aresztowano 
również ani nie usunięto z obozów 
członków band terrorystycznych 
zdemaskowanych na procesach w 
Lubi ani e i Grazu.

Napad piratów  na s ta te k  p a saże rski
LONDYN, 15.12. (PAP) Agencja 

Asocciated Press donosi z Hongkongu, 
że chińscy piraci dokonali niezwykle 
śmiałego napadu na holenderski statek 
pasażerski. W kilka godzin po wypły
nięciu statku z Hongkongu, kapitan i 
oficerowie byli napadnięci przez kilku 
pasażerów. Podczas gdy dowództwo 
statku zostało zamknięte przez uzbro
jonych napastników w jednej z kabin, 
kilkunastu innych piratów zaczęło

plądrować statek. I Dżonki odpłynęły szybko w nie-
Na omówiony przez piratów sygnał znanym kierunku, zaś statek powrócił 

pod statek podpłynęły liczne dżonki, do Hong-Kongu.
chińskie, na które przeładowywano | Według zeznań załogi banda skła- 
zrabowane pasażerom przedmioty. Do- 1 dała się z 25 piratów, którzy pod groź 
wództwo załogi przeprowadzono na 1 bą użycia broni obrabowali ponad 
jedną z dżonek, gdzie je przetrzymano 1000 pasażerów i członków załogi. Pi-
przez 15 godzin. Po ograbieniu pasażê  
rów ze wszystkich kosztowności oraz 
pieniędzy, zakładnicy zostali zwolnie
ni i powrócili na pokład statku.

raci byli ubrani w mundury amery
kańskie. Po powrocie statku do portu 
stwierdzono brak 6 pasażerów, którzy 
zostali uprowadzeni przez bandytów.

CARACAS — WENEZUELA, 15.12. 
Prezydentem Wenezeuli wybrany zo
stał Romualo Gallegoz z partii „akcji 
demokratycznej otrzymując ponad 
1 milion głosów.

Nowy premier Iranu
TEHERAN, 15.12. Parlament irański 

wybrał 72 głosami przeciwko 34 no
wego premiera, którym został dotych
czasowy przewodniczący parlamentu 
irańskiego, Sardar Fakher Hakmat.

Obejmie on kierownictwo rządu po 
byłym premierze Ghavam Es Sulta- 
neh, któremu ostatnio parlament irań
ski wyraził swe votum nieufności.

Wyjazd francuskiej misji repatriacyjnej 
z Moskwy

MOSKWA, 15.12 — PAP — Wczc
raj wieczorem wyjechał z Moskwy 
szef francuskiej misji repatriacyjnej 
w ZSRR płk Marquier wraz z małżon 
ką i dwoma pozostałymi członkami 
misji.

Płk Marąuier, który przed kilki* 
dniami z’ o żył sensacyjne oświadcze
nie, obarczające rząd francuski odpo
wiedzialnością za pogorszenie się sto 
sunków francusko - radzieckich, był 
jednym z najczynniejszych bojowni
ków ruchu ODoru we Francji.
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„TYGODNIE EN ERGII ATOMOWEJ” W ANGLII
mowej” organizowane będą \y punk- | wie. „Tygodnie” te będą organizo-. stowarzyszeń społecznych, 
tach, leżących przy stacjach kole-1 wane przy współudziale lokalnych Wybór miast, które odwiedzi w y-
jowych, na których zatrzymywać [ oddziałów Stowarzyszenia Przyja- stawa, był z konieczności podykto-
się będzie wystawa objazdowa. P ro -; ciół Narodów Zjednoczonych, orazlw any możliwością postoju pociągu 
gram tych tygodni obejmie takie1 organizacji tego rodzaju, jak Izba! na stacjach kolejowych. Pierwszym
imprezy jak zebrania publiczne, od -j Handlowa, Klub Rotary, K on gresz nich było Chester. Objazd będzie
ezyty w szkołach, pokazy filmowe, j Związków Zawodowych, Robotnicze I trwał do kwietnia 1948 r., a na o- 
zebrania dyskusyjne i wycieczki, Stowarzyszenie Oświatowe, oraz! statnie 12 dni wystawa zatrzyma się 
które będą oprowadzane po wysta- I lokalnych władz oświatowych, i 1 na stacji Paddington w Londynie.

2 m i l i a r d y  na i n w e s t y c j e  p r z e m y s ł o w e
Ziemie Zachodnie odbudowują i rozbudowują swoją wytwórczość

Centralny Zarząd Przemysłu M e -, Na Dolnym Śląsku projektowana, nie zakładów przemysłu rolniczego
talowego planuje na rok 1948 in w e -> jest rozbudowa wielkiego kompiek- 
styeje na Ziemiach Odzyskanych na ; su odlewni artykułów handlowych
sumę ok. 2 miliardów zł.

CZPM planuje rozbudowę ciężkie
go przemysłu maszynowego, bla
charskiego i maszyn rolniczych w 
oparciu o drogi wodne w trójkącie 
Toruń — Gdańsk — Elbląg.

W oparciu o port szczeciński pro
jektowana jest rozbudowa przemy
słu maszynowego pomocniczego dla 
stoczni, odlewni oraz dla przemysłu 
samochodowego na terenie Szczeci
na.

(wanny, rury, krany, garnki żeliw 
ne itd.) w rejonie Nowej Soli oraz 
stworzenie ciężkich odlewni maszy
nowych. W pobliżu tego rejonu pro 
jektowana jest produkcja ciężkich 
kotłów i konstrukcji przy wykorzy
staniu i rozbudowie istniejących już

Londyn, w grudniu i
Wędrowna wystawa, mieszcząca 

się w dwóch wagonach kolejowych, 
poświęcona zdobyczom techniki w 
dziedzinie energii atomowej, rozpo
częła w początkach listopada b. r. 
objazd 20 miast w Anglii, Szkocji i 
Walii. Wystawa trwać będzie 0 
miesięcy.

Została ona zorganizowana przy 
współudziale Ministerstwa Zaopa
trzenia przez zjednoczenie uczonych, 
prowadzących badania nad energią 
atomową. Zjednoczenie to obejmuje 
prawie wszystkich uczonych bry
tyjskich, którzy w czasie wojny 
brali udział w pracach nad stoso
waniem energii atomowej.

Połowa wystawy poświęcona jest 
podstawowym wiadomościom z 
dziedziny energii atomowej. Są one 
zobrazowane za pomocą wykazów, 
map, fotografii i modeli przyrzą
dów, służących do wywoływania e- 
nergii atomowej.. Dodatek do lego 
stanowią pokazy eksperymentalne 
tego typu, jaki stosują przy swych 
badaniach uczeni. Zwiedzający będą 
np. mogli przynieść kawałek uranu 
i po podłożeniu go pod odpowiedni 
detektor obserwować efekt radiacji.

W drugiej części wystawy przed
stawione jest zastosowanie energii 
atomowej do wywołania reakcji 
łańcuchowej w uranie, oddzielanie 
się izotopów, oraz stosy atomowe. |
Zostanie również pokazana radio- i 
aktywność jakiegoś zwykłego pier- i 
wiastka chemicznego po bombardo
waniu go neutronami. Metoda ta 
jest podstawą badań technicznych w
k w n w ^ L - t ^ 1 ! . Poznań | Litomierzyc do Warszawy, gdzie zo-I zupełności świadek Romanowski, dru-
rokie^ z* t ^w anfe na W cieniu wielkiego procesu oświę- ] stał rozpoznany i aresztowany. Znale- > karz z Warszawy,
med vc z nvch S° '  hi o 1 o g i cz n ych' i che”  cimskieg0’ tocz3ceg° się w Krakowie— \ ziono przy nim dokumenty na nazwi- i Urzędnik z Gdańska Trąbka-Lewiń- 
micznych Wiele urządzeń do tvch Zmalał znacznie Pokrewny tamtemu i sko Jana Witkowskiego, pod którym \ ski widział, jak w Litomierzycach Ka- 
nokazów ‘ zostało wvnożvezonvch proces> który odbył się przed Sądem rzekomo brał udział w Partyzantce j tarzyński związywał więźniom ręce i 
przez Ministerstwo Zaopatrzenia I okreg°wym w Poznaniu. Był on jed- j czeskiej po ucieczce z obozu. Logi, wieszał ich na żelaznym drążku,

Członkowie zjednoczenia naukow ' nak 0 tyle Przykrzejszym, że oskarzo- Na rozprawie potwierdzili w zupeł- j a następnie do dziurek od nosa wle- 
badania nad ny êst Polakiem> który dopuszczał się ności oskarżenie. Adwokat Kowalski z waj im wodę, aby w ten sposób wy-

i chemicznego.
W rejonie Górnego śląska projek

towana jest rozbudowa ciężkiego 
przemysłu maszynowego na potrze
by inwestycyjne przemysłów; wę
glowego, górniczego, hutniczego i 
energetyki.

Inwestycje powyższe przyczynią
zakładów Zaodrzańskich Wzdłuż się do dalszego zwiększenia produk 
linii Odry projektowana jest w Brze eji taboru kolejowego, _ przemysłu 
gu i Opolu odbudowa średniego kotlarskiego, konstrukcyjnego i ma 
przemysłu maszynowego, przede szyn ciężkich oraz do pokrycia po- 
wszystkim na potrzeby istniejących trzeb ludności w zakresie wyrobów 
i odbudowujących się na tym tere -1 masowych.

»Krwawy Mieiek« skazany na śmierć
Potworny blokowy z Oświęcimia i kapo z Litomierzyc

ców, prowadzący uaUamći imu , , .  , , , , . . . , , .
energią atomową, będą obecni przy taklck sanjych zbrodni, jak te zbiry
tych doświadczeniach, odpowiada- j ^eo«a?°,wf
jąc na stawiane pytania i dając 
dodatkowe wyjaśnienia.

Lokalne oddziały tego zjednocze
nia dostarczą potrzebnego persone
lu do pomocy, gdy wystawa odby
wać się będzie na ich terenie.

Imprezy „Tygodnia energii ato-

500 nielegalnych przedsiębiorstw 
budowlanych

W Warszawie działa w tej chwili 
około 500 nielegalnych przedsię
biorstw budowlanych, zatrudniają
cych ponad 5 tys. robotników. Ro
botnicy ci, przeważnie z okolic pod- 
stołecznych nie należą do związku 
zawodowego, nie są ubezpieczeni,

. ani zarejestrowani.
Nielegalne przedsiębiorstwa bu

dowlane przeprowadzają drobne ro
boty, przeważnie rozbiórkowe. Za
trudnieni i zakonspirowani w tych 
przedsiębiorstwach robotnicy pra
cują w ruinach domów lub w dru
gich czy nawet trzecich podwór
kach eząsto do późnego wieczoru. 
Dopiero w razie nieszczęśliwegoł 
wypadku, kiedy robotnika zabierają 
do szpitala, okazuje się, że nie był 
on ubezpieczony od 45 roku.

— Na widok delegata Zw. ZaW. 
Robotników Budowlanych — mówi 
przedstawiciel tego Związku, Bara
nowski, robotnicy w popłochu roz
biegają się i ukrywają w ruinach. 
Są oni podburzani zwykle I obab:- 
muceni przez niesumiennych przed
siębiorców, którzy działają 
galnie.

Jeśli się weźmie pod uwagę, że 
w tej chwili w Warszawie czynnych 
jest około 35 tys. robotników, pro
cent „dzikich” jest bardzo duży. Nie

26-letni Mieczysław Katarzyński, ja 
ko „kapo“ w Litomierzycach, torturo-

InoWrocławia, który przebywał w blo
ku „krwawego Mietka", zeznał, że 
ściągał on w nocy więźniów z pryczy, 
bił ich do utraty przytomności, a na-

waniem wymuszał zeznania od więź- i stępnie stawał na końcach kija, prze
mów, których bił do utraty przytom
ności. Więźniarki zmuszał do nierzą
du. W obu obozach opowiadano o 
„Krwawym Mietku" okropne potwor
ności.

Katarzyński w roku 1945 uciekł z

łożonego przez szyję więźnia. W b 
stialstwie swym przecholował tak bar 
dzo, że nawet Niemcy musieli go uka
rać za tę nadgorliwość, odsyłając na 
3 dni do kompanii karnej.

Zeznania powyższe potwierdza w

dobyć z nich zeznania i przypodobać 
się gestapowcom. Nieszczęśliwi ci lu
dzie nie mogąc wytrzymać tak wyra
finowanych męczarni, zazwyczaj ko
nali na owym drążku.

Zbrodniarz uderzył w pokorę na 
rozprawie i prosił swych oskarżycieli, 
by mu przebaczyli.

Sąd skazał Katarzyńskiego na karę 
śmierci. (K. W.)

Przemysł włókienniczy w Białymstoku
o c r& n ilo u /u /e  s i ę

Białystok j tory elektryczne o wysokim napię- 
Przemysł włókienniczy w Białym ciu, zmontowane ze spalonych czę- 

stoku przeprowadził w bież. roku iści w warsztacie elektrycznym 
szereg inwestycyj. Zostały odbudo- | PZPW. Hala fabryczna jest urządzo 
wane wykończalnie w fabryce Nr 2 1 na wg. najnowocześniejszych \vy- 
i Nr 34. gdzie zainstalowano 3 mo- • magań techniki.

W ub. tygodniu zakończono prace 
przy przebudowie stropu w wykoń- 
czalni fabryki Nr 1. Wybudowano 
tam żelazobetonowy strop kosztem 
2 milionów 300 tys. zł. Nieczynna 
dotąd wykończalnia jest już urucho
miona.

P r z y w i l e j e
Warszawskie autobusy i trolleybusy 

— to niekończący się nigdy temat do 
utyskiwań. Szczególnie kwestia wyja
dania i wysiadania nastręcza wciąż 
okazję do narzekań.

Aby im zapobiec, przypominano pu
bliczności, jak być powinno i opubli
kowano w prasie obowiązujące już od 
dawna przepisy.

Mowa tam przede wszystkim o rzad
ko przestrzeganym obowiązku usta
wiania się w kolejkę, a nawert' w dwu 
kolejkach, ale tej drugiej to chyba 
nikt w Warszawiaków ńa własne oczy 
nie oglądał. Można by nawet rozpisać 
konkurs, kto widział pracowników 
M. Z. K., stojących, w kolejce i wcho
dzących do wozu tylko na przemian z 
pasażerami — raz tramwajarz, raz 
pasażer.

Ale mniejsza o to. Ważniejsze jest, 
że przy tej sposobności dowiedzieli
śmy się o pewnych przywilejach, które 
przyznano niektórym grupom, korzy
stającym z MZK.

A więc istnieje pewna kategoria pa
sażerów, posiadających karty okresowe 
ze stemplem „Wejście przez przedni 
pomost".

Rozumiemy, że może to się 
odnosi do funkcjonariuszy, będą
cych w danej chwili na służbie — al<a 
takie generalne uprzywilejowanie?!

Te same wyjątki robi się dla panów 
radnych ze Stołecznej Rady Narodo
wej, którzy podobnie, jak powyższa 
figury tajemnicze, mają prawo wcho
dzić do tramwaju przez przedni po
most, a do autobusów i trolleybusów 
poza kolejką.

Tyle się deklamuje o demokracji, o 
równości — a tu w tak jaskrawy 
sposób kpią sobie M. Z. K. z tych nie
naruszalnych zasad.

Trudno spodziewać się, aby znalazł 
się jaki radny, który by przeciw sa
memu sobie wystąpić chciał na owej 
Radzie Stołecznej o zniesienie tego 
przywileju. Ale że to nie jest w zgo
dzie z hasłami demokratycznymi — to 
chyba każdy przyzna.
_____________________________ ( - in )

Za 110 dolarów
podróż świąteczna na „Sobieskim"
Polski transatlantyk „Sobieski”, 

kursujący na linii regularnej Genua— 
Nowy Jork, odbędzie w okresie świąt 
Bożego Narodzenia swój pierwszy 
rejs turystyczny. J

Trasa wycieczki świątecznej „Sobie
skiego” biegnie po Morzu Śródziem
nym poprzez Cannes, Algier, Bizertę, 
Tripolis, Maltę i Neapol.

Koszt świątecznej wycieczki jest 
wysoki, wynosi bowiem od 540 dola
rów' za kabiny luksusowe do 110 do
larów za kabinę turystyczną. Rejs 
ten przysporzy skarbowi państwa du
że sumy dewiz.

WIELKI DZIEŃ w ZWIĄZKU RADZIECKIM
Po ogłoszeniu  reform y walutowej

MOSKWA, 15.12. (PAP) Poniedział
kowa „Prawda" w artykule wstępnym, 
poświęconym reformie walutowej i 
zniesieniu ■ systemu kartkowego w 
ZSRR, podkreśla, iż zarządzenia te sta 

nfeYe- now*9 nieodzowny warunek dalszego 
rozwoju życia gospodarczego kraju i 
podniesienia dobrobytu narodu ra
dzieckiego.

Komentując zniesienie systemu kart i sprzedawane będą po 45 rb,

Jednocześnie zniesiono wysokie ce- t Podkreślając, iż ludność radziecka w
ny komercyjne na wszystkie towary dużej mierze korzystała z usług ko 
przemysłowe. Ceny komercyjne tych j mercyjnej sieci handlowej, „Prawda" 
towarów zostały obniżone przeciętnie stwierdza, że wprowadzenie jednoli- 
o 300%. Tak np. metr kretonu, który j tych, zniżonych cen w handlu przy- 
dotychcząs w sklepach komercyjnych | czyni się poważnie do zwiększenia 
kosztował 39 rb., sprzedawany będzie I zdolności nabywczej rubla oraz pod- 
obecnie po 10 rb. 60 kop., zaś kalosze niesienia realnej wartości płacy za- 
męskie, które kosztowały 250 rb. — robkowej.

kowego w ZSRR „Prawda" podkreśla, 
są oni ubezpieczeni, stawki ich pra- że przeprowadzenie tej reformy wkrót

ce po niszczycielskiej wojnie i w rok po 
niebywałej posusze stało się możliwe 
jedynie dzięki wyższości socjalistycz-

cy są dowolne w zależności od fan 
tazji pracodawców, godziny pracy 
dłuższe, niż obowiązuje robotników,
należących do związku, którzy p rze ! nego systemu gospodarki nad kapita- 
szli już w większości na 7—8 go- j listycznym.
dzinny dzień pracy ze względu na I Nowe jednolite ceny chleba, kasz i
złą pogodę i krótki dzień.

Zw. Zaw. Prac. Budowl. prowa
dzi w^ęc niezmiernie trudną, ale 
energiczną akcję, zmierzającą do li
kwidacji dzikich przedsiębiorstw.

makaronów tj. artykułów masowego 
spożycia —• stwierdza gazeta — będą

Jak wyglądają nowe ruble?
MOSKWA, 15.12. (PAP) Od wtorku 

obywatele radzieccy będą otrzymywać 
wzamian za dotychczasowe , pieniądze 
— nowe ruble radzieckie emisji 1947 
rok. Nowe banknoty różnią się znacz
nie od dotychczasowych. Zamiast bi- 

niższe, niż obecnie obowiązujące ceny j letów bankowych po 3, 5 i 10 czer- 
sztywne. Kilogram żytniego chleba | wońców, (czerwoniec równa się 10 j Wartość nominalna banknotów jest 
przydziałowego, który dotychczas w I rublom), emitowano banknoty 25, 50 I wypisana w językach wszystkich 16

napisy: „Bilety bankowe są zagwaran 
towane złotem, drogocennymi metala
mi i innymi aktywami Banku Państ
wowego" oraz „podrabianie bankno
tów Banku Państwowego będzie kara
ne sądownie". Tego ostatniego r.apisu 
nie było na dawnych banknotach.

mie korzyści, j'akie nowe postanowie
nia zapewniają światu pracy oraz bez 
litosny cios, zadany spkulatom.

Masowe owacje na cześć rządu mia
ły również miejsce w teatrach, loka
lach a nawet na ulicach Moskwy.

Otwarcie linii kolejowej 
Tomaszów klaz. — Badom

TOMASZÓW MAZ., 15.12. (PAP) 
15 bm. odbyło się otwarcie ruchu oso
bowego i towarowego na odcinku To
maszów Mazowiecki — Drzewica no- 
wowybudowanej linii kolejowej lom a- 
szów Maz. — Radom. Ukończony od
cinek wynosi 35 km. i stanowi połowę 
robót, które prowadzi Okręgowi Dy
rekcja PKP w Łodzi.

FOK ostrzega
W związku z ukazaniem się na terę 

nie kraju gry Hanley Clubu Ney Ze- j będzie po 3 rb., zaś w miejscowościach 
land, polegającej na przesyłaniu kwo- pierwszej strefy gospodarczej — po

Moskwie, Leningradzie i innych miej
scowościach zaliczonych do drugiej 
strefy gospodarczej kosztował 3 rb. 40 
kop., obecnie bez kartek sprzedawany

ty 50 zł. adresatowi wybranemu przez 
siebie i 3 listwy, wzywających do zło
żenia p ow yże j kwoty innym adre
satom, z której jakoby 25 proc. ma być

10 i 25-rublówki mają znak wodny 
pięcioramiennej gwiazdy. •

Wszystkie banknoty zadrukowane

2 rb. 80 kop
W porównaniu z cenami komercyj

nymi jednolite ceny chleba, kasz i ma 
karonów zostaną zniżone przeszło 2 

przeznaczone dla Polskiego Czerwo- j i pół raza. 
neg0 Krzyża — Zarząd Główny P. C. 1 Ceny innych artykułów spożywczych są gęstą siatką w różnych kolorach, 
K. prostuje, że nie ma nic wspólnego j mięsa, ryb, tłuszczu, cukru, wyrobów : podczas gdy na dotychczaswych ru- 
z powyższą akcją i zastrzega się prze- ! cukierniczych, soli oraz ziemniaków i blach część- banknotów nie była za- 
ciwko jakiemukolwiek łączeniu z nią i jarzyn ustalone zostają na poziomie drukowana.
Polskiego Czerwonego Krzyża ! obowiązujących obecnie cen sztywnych. Na nowych banknotach znajdują się

i 100 rublowe. j republik radzieckich.
Nowe banknoty są znacznie większe j MOSKWA, 15.12. (PAP) Wiadomość 

od dotychczasowych i wydrukowane o zniesieniu przez rząd systemu kart- 
zostały na papierze ze znakiem wo- i kowego, o wielkiej zniżce cen i refor- 
dnym. 100-rublówki ozdobione są wi- f mie pieniężnej rozeszła się wczoraj lo 
ze^unkiem Lenina, na odwrotnej zaś j tern błyskawicy po całym Związku 
stronie widnieje panorama Kremla. Radzieckim, wywołując powszechne

258 mil. dolarów dla Palestpy
NOWY JORK, 15.12 — PAP — ży

dzi amerykańscy postanowili "  zebtać 
w 1948 roku 250 milionów dolarów 
na cele odbudowy Palestyny posiedie- 
nia tam imigrantów oraz pomocy dla 
uchodźców żydowskich w Europ.e.

Uchwala powyższa zapadła na kon
ferencji organizacji żydowskiej w

Znakiem wodnym jest portret Lenina. | zadowolenie w najszerszych masach | USA p. n. „Unit^ł Jewish Appea
społeczeństwa. W Leningradzie, Swier i która obraduje ODCenie w Atlantic 
dłowsku, Baku, Kijowie, Zagłębiu Do
nieckim i Kuźnieckim oraz w innych 
ośrodkach przemysłowych ZSRR od
były się natychmiast po ogłoszeniu
dekretu rządowego spontaniczne wie-| wił zebranym projekt rozwiązania 
ce i zebrania w przedsiębiorstwach, j gadnieni:1 uchodźców żydowskich

City.
Uchwałę poprzedziło przemówie

nie Herberta Lehmana, b. bugemato 
ra stanu Nowy Jork, który przed tr

ia 
w

W przemówieniach podkreślono olbrzy i okresie 4 iat.
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(Osi specjcsSneyo wystannika 99€maześy i-ueEówe§“ )
Łódź, w grudnia 

Miasto ogarnęły świąteczne na
stroje. Widać to przede wszystkim 
z wystaw sklepowych, które przy
brały „charakter gwiazdkowy”. O 
bliskości Bożego Narodzenia mówią 
także zwiększone zakupy.

Robotnicy, wracając z fabryk, 
niosą do domu choinki. W( sklepach 
włókienniczych obserwuje się duże

„Interesantów przyjmuje się co czasem bilety sprzedają tylko dwi< 
dzień od godziny 9 do 13” . Tak jest i Rezultat jest taki, że wielu
wyrysowane. Ale dyrektor UL,, p, 
Dowbor, nakazał m e wpuszczać po 
dwunastej. Ten sam dyrektor kazał 
wnosić petentom część opłat na 
miejscu, a część wpłacać na konto 
w PKO. Dlaczego tyle utrudnień?

Duży ruch w autobusach i na ko
lei mówi tak-że o bliskości Bożeno

row me może na czas wykupić bi
letu. Jeżeli się im śpieszy, muszą 
iść do PKS i płacić za przejazd do 
stolicy 680 z!., zamiast 400 zi. na 
PKP. Gdyby bilety sprzedawały 
wszystkie cztery kasy. ranny pociąg

zainteresowanie samodziałami. Oka- Narodzenia. Na ranny pociąg do
żuje się, że w Łodzi, gdzie jest naj
więcej warsztatów włókienniczych, 
nie można dostać samodziału. Wszy
stkie wywieziono na święta do 
Warszawy. Łodzianki i Warszawian
ki muszą wobec tego przyjeżdżać 
do stolicy po zakupy „fatałaszków” .

Towarzystwo Przyjaciół Zwierząt 
zorganizowało już świąteczną w y
stawę psów rasowych i szlachet
nych okazów drobiu. Prasa miejsco
wa co dzień wystawę tę mocno re
klamuje. Reklama kusi.

W pierwszych dniach wystawy 
przed kasą stały długie .ogonki cie
kawych. Bilet 100 zł. Ulg nie ma.

Ludzie biegają po dziesiątkach 
sal wielkiego pałacu b. magnatów. 
Gdzie są te reklamowane okazy i 
dziwa?

W jednej wielkiej sali jest „coś” . 
Koło tego „coś” gromadka ludzi. 
Co to? Trzy koguty w klatce na 
krzesełku... Posadzka w wielkim za
niedbaniu. Trudno ocenić, czy te 
koguty są rasowe, ho zupełnie o- 
klapnęły ze zmęczenia.

\Y innej znowu sali koło jakiegoś 
„coś” - kilka osób. To „coś” — to 
dwa białe gołębie...

Zwiedzający szukają psów. Gdzie 
Ną psy?

— W Łodzi panuje nosacizna i 
dlatego psów nie wystawiono — 
objaśnia przedstawiciel Towarzy
stwa Przyjaciół Zwierząt.

Dlaczego w anonsach reklamowa
no psy? Taki drogi bilet! Towa
rzystwo Przyjaciół Zwierząt popi
sało się nadzwyczajnie. Warto w o
bec tego zarządowi przypomnieć 
pewne mądre przysłowie: „Nie 
pchaj się na afisz, skoro nie potra
fisz” .

W okresie’ przedświątecznym da
je się zauważyć zwiększony ruch 
wywozu mebli z Łodzi. Widać, że 
ludzie Łódź opuszczają i biorą ze 
sobą graty. Nie wszyscy wiedzą o 
przymusie dopełnienia pewnych o- 
bowiązków. Tych na rogatkach cze
ka przykre rozczarowanie: MO za
trzymuje wyładowane meblami w o
zy. Dlaczego? Na wywóz mebli trze
ba mieć zezwolenie UL-u. Jak się je 
Wyrabia?

Petent udaje się do Urzędu Likwi
dacyjnego z dokładnym wyszczegól
nieniem na piśmie każdego przed
miotu, jaki chce wywieźć z Łodzi. 
UL żąda, aby na każdą rzecz przed
stawić dowód własności.

W ciągu ostatnich dwu łat ludzie 
kupowali meble w sklepach i na 
każdy zakupiony mebel otrzymywa
li firmowy rachunek. Mimo posia
dania takich rachunków trzeba od 
nową udowadniać swoją własność i 
dopiero wtedy UL wydaje zezwole
nie wywozu. Gdy dokumenty wła
sności są w porządku, składa się w 
UL-u odpowiednie podanie. Urzęd
nik pobiera (50 zł. w gotówce i da
je przekaz na PKO dla dokonania 
wpłaty w wysokości 50 zł. na kon
to UL. Trzeba iść kawał drogi na 
pocztę i dopiero z dowodem nada
nia urzędnik przyjmuje podanie.

Po tygodniu zezwolenie gotowe. 
Znowu opłata 50 zł. urzędnikowi, 
który ponownie wręcza przekaz na 
PKO dla wpłaty na r-k UL-u — 
tym razem 200 zł. Spacer na pocz
tę i po godzinie przychodzi się do 
UŁ-u. Jeżeli już jest po dwunaste.! 
— woźny nie wpuszcza do biura, 
chociaż na tablicy wyrysowano:

Umorzenie sprawy
inspektora milicji
Działa? w obronie koniecznej
Z początkiem czerwca br. „Gazeta 

Ludowa11 podała wiadomość o napa
dzie na inspektora polityczno-wychow. 
Komendy M. O. Macieja Całusa, któ
rym obronie własnej używszy broni 
miał zranić śmiertelnie jednego z na
pastników. Działo się to w miejscowo
ści Grabówka koło Częstochowy.

Obecnie Komenda Główna Milicji 
Obywatelskiej komunikuje nam, że 
sprawa ta była rozpatrywana przez 
Wojskową Prokuraturę Rejonową w 
Kielcach, która dochodzenie przeciw 
Całusowi Maciejowi umorzyła, gdyż 
działał on w obronie koniecznej, od
pierając bezpośredni bezmawnv za- 
mafti na swoia osobę.

Warszawy z Fabrycznej przed Ka
sami biletowymi stoją długie ogon
ki. Fabryczna ma cztery kasy, tym -

zabrał by wszystkie 
Tymczasem naczeini 
zał otworzyć iyikc 
Dlaczego?

Jest jeszcze jeden

niach. Wszystkie zakłady fryzjer
skie do Bożego Narodzenia mają już 

I zamówione klientki. Ciekawa rzecz, 
że panie nie żałują pieniędzy i pi- 

j szą się na „wieczną ondulację” ... 
, przy pomocy specjalnego płynu a- 
j merykańskiego za... 2.500 zł.

Masło osełkowe podskoczyło na

Zaledwie podołać 
może wszystkim za 
mówieniom, a klien 
tek ciągle przyby
wa. — Wszystkie
są zachwycone jej ___
zręcznością o r a z  
wspaniałą cerą. —
Posądzają ją o po
święcenie wiele czasu na pielęgnację

podróżnych, i 800 zł. kg., a biała pszenna mąka swej karnacji, a tymczasem jej wy- 
siacji Raka- i 200 zł. kg. „Społem” obiecuje przed ! starcza tylko krem matowy i puder 

dwa okienka, j Bożym Narodzeniem zarzucić rynek... i „ANIDA“. 
j masłem i jajkami...

znak bliskości | Bez zmiany, jakby nigdy nic,;
.świat w damskich fryzjer- j dzień i noc dymią kominy. (ni)

ŻARÓWKI « e  i i i i A O H  N A D B U Z A N S K IC H
Sarnaki irschoeiii'/ własnym wysiłkiem eSelitrawmię

Ubiegłej niedzieli dokonano uroczy
stego otwarcia i poświęcenia elektrow
ni w Sarnakach (pow. siedlecki), ma
łej osadzie nadbużańskiej. Elektrow
nia zasila w energię elektryczną Sar
naki oraz dwie sąsiednie wsie: Chy- 
bów i Chlebczyn (ok. 250 gospo
darstw).

Miejscowe społeczeństwo przy po
mocy władz państwowych zakupiło dla 
swej elektrowni nowoczesny amery

kański agregator o sile ok. 60 MH. 
Wystarcza on dla zaopatrzenia w świa
tło 4 wsi.

Elekrownia ma charakter spółdziel
czy; — udział członkowski wynosi 
500 zł. Słupy do przeprowadzenia linii 
i robociznę ofiarowali chłopi darmo. 
Dzięki temu koszty instalacji są wy
jątkowo niskie i wynoszą ok. 500 zl- 
z gospodarstwa,

Sarnaki, Chybów i Chlebczy są w 
całym olbrzymim powiecie siedleckim 
jedynymi zelektryfikowanymi wsiami. 
Godnym podkreślenia jest fakt, że e- 
lektryfikację zawdzięczają te wsie sa
mym sobie, własnemu wysiłkowi.

Władze powiatowe projektują zelek
tryfikowanie w przyszłym roku trzech 
wsi pod Siedlcami przez włączenie ich 
do linii wysokiego napięcia, (S)

50-cio łonowy dźwig zatonął
Do portu szczecińskiego 

polski holownik „Posejdon” , który 
przyholował z Anglii szereg zakupio
nych tam jednostek.

„Posejdon” holował również duży, 
50-toncwy dźwig pływający. Warun
ki, w jakich płynęły statki by.y bar-

u j  d t s r d f &  S z c z e c i f i c i
wpłynął dzo ciężkie; na Bałtyku szalały sztor

my. W rejonie wyspy Rugii silna fa
la spowodowała przewrócenie dźwigu, 
który zatonął.

Załoga statku oznaczyła miejsce 
zatonięcia dźwigu przez umieszczenie 

I odpowiedniej boji. Nie będzie więc

trudności ze znalezieniem miejsca w 
chwili, gdy będzie można rozpocząć 
akcję ratunkową, co nastąpi po poprą 
wie warunków atmosferycznych.'

Sprawa jest dość skomplikowana, 
ponieważ dźwig zatonął na stosunko
wo dużej głębokości, ok. 30 metrów.

Niedokładnie zam knięta zasuwka
otworzyła więźniom drzwi na wolność
Przed wojskowym Sądem Rej ono- 

wym w Katowicach toczyła się spra-, 
wa przeciw funkcjonariuszowi M. O.— 
Hercokowi, oskarżonemu o to, że po
wierzonych jego nadzorowi aresztowa
nych wypuścił na wolność.

Przewód sądowy wykazał, że oskar
żony mając służbę na posterunku 
M. O. w Mikołowie, zaniósł w dniu 
27 czerwca 1947 r. pożywienie jedne
mu z więźniów, odchodząc jednak, nie 
zamknął dokładnie zasuwy, wskutek 
czego jeden z więźniów wyszedł z celi, 
a następnie wypuścił trzech pozosta
łych. Wszyscy oni zdołali wejść przea 
okienko na strych, stamtąd zaś przez 
dach wydobyli się na zewnątrz i 
zbiegli.

Ponieważ przewód, sądowy nie wy
kazał ani zmowy, ani winy umyślnej, 
a ponadto oskarżony miął dobrą opi
nię służbową, przeto Wojskowy Sąd 
Rejonowy w Katowicach uznał Herco- 
ka winnym tylko tego, że nieumyślnie 
dopuścił do ucieczki więźniów i ska
zał go na karę 8 miesięcy aresztu.

(J. L )

Wiejskie przodownice zdrowia
na praktyce w szpitalu powiatowym w Płońsku

(O d  specjalnego wysłannika ,,Gazety Ludowej”)

A któraż tu jest najstarsza?

Dziewczęta z powiatu płońskiego, ne o te choroby i donosząc na tych- cięż napatrzyłyśmy się na różne rze- 
które w tym mieście powiatowym ! miast o tym do Ośrodków Zdrowia. |czy w szpitalu.
znalazły się na kursie „W iejskich; Otoczą opieką zdrowotną dzieci i; — Czy nie miała pani trudności 
Przodownic Zdrowia” , zorganizo- j  młodzież, a — co najważniejsze — i z powodu młodego wieku z przyj ę -  
wanym przez Czerwony Krzyż, mia- j będą tą pierwszą i nie raz jedyną I ciem ńa kurs?
ły wyjątkową sposobność odbycia; na wsi pomocną ręką, która p o ra -I — Z początku bałam się, że nie 
bezpośredniej praktyki. Inne kursy j tuje w nagłych wypadkach. j przyjmą, bo dopiero od 18-tu lat
na ogół możliwości tej nie mają. \ Tyle zadań je czeka! Jak sobie d a ; życia można było się zgłaszać, ale 

Po 50-ciu godzinach wykładów | radę z niini ta młodziutka, o dziecin- jakoś się udało 
teoretycznych, które stanowiły po -jn e j buzi, kursistka, która z wielkim 
łowę tego dwutygodniowego kur-i przejęciem wchłania ostatnie wska- 
su bezpłatnego, drugą połowę, rów -jzów ki lekarzy i przedstawicieli P. 
nież 50 godzin poświęcono prakty-jC. K. Liczy ona zaledwie 15-ty rok 
ce szpitalnej. Dziewczęta nauczyły' życia, a już przodownica zdrowia! 
się udzielania doraźnej pomocy, za- J Pochodzi ze wsi Miączynek nad W i

słą i żyje wraz z matką wdową na 
5-ciomorgowym gospodarstwie. Jak 
sobie da radę z tym wszystkim?
Próbujemy wyciągnąć ją na słowa:

— A jak ktoś przyjdzie do chaty 
z uciętym siekierą palcem po ratu
nek, to co będzie? — zapytujemy.

— Nic nie będzie, opatrzy

poznały się z małą chirurgią, a na-| 
wet były dopuszczone do poważniej- ! 
szych operacji, słowem, nabyły du-| 
żo doświadczenia. 1

Po ukończeniu kursu i praktyki 
pójdą do swoich wsi, aby tam pro
pagować pełną higienę — osobistą, 
higienę otoczenia i higienę pracy. 
Będą dbać o zwalczanie chorób za-

stry, maście, woda utleniona, jody
na, aspiryna i różne krople.

Także wielką radość wśród dziew
cząt wywołuje otrzymanie wraz z 
dyplomami tabliczek metalowych ze 
znakiem Czerwonego Krzyża i na
pisem „Przodownica Zdrowia” . Bę
dą je mogły przybić na ścianie do
mu, aby ludzie wiedzieli, dokąd ma. 

| ją się zgłaszać po ratunek. Dziew-
Chyba ja — odpowiada Kry- CZęta są oardzo dumne z tego, że po 

słyną Krysiak, .przystojna brunetka wsiach tylko sołtys i one będą mieć 
w czerwonej, jak maki, bluzeczce, takie tablice na domu. 
mam 26 lat.

Z dalszego jej' opowiadania do
wiadujemy się, że pochodzi -ona ze 
wsi Słotwin, gmina Załuski i że ro
dzina jej liczy siedem osób, gospo
darujących na 30 morgach.

— Tak bardzo ’ się cieszymy — 
mówi

Na uroczystość zakończenia kur
su przybyło ubiegłej niedzieli spo
ro osód miejscowycn i przedstawi
cieli Okręg*u Warszawskiego PCK z 
pp. Wisznacką i Mazurkiewiczem 
na czele. Końcowe przemówienia 
wygłosili: kierownik kursu dr ho-

.........do domu od kólski ; slar05,a Zal)locki oraz d .
< /.e wonego kłYy™ apteczki. Hę- n0UI0tnik r c k  na „ mvl’at ploU ki 

się i\ dzietny mogły odrazu na wsi po- jt'le(^ 0
koniec! — odpowiada z powagą mło i kazać, jaką pomoc niesiemy. W ap- Przemawiająca w imie

niu pełnomocnika PŁK na okręg 
. warszawski p. Wisznacka złożyła 
i podziękowanie dyrektorowi szpita- 
1 la i lekarzom, którzy bezinteresow
ną swoją pracą na wykładach i ćw i
czeniach praktycznych przyczynili 
się do postawienia kursu na wyjąt- 

jkow o wysokim poziomie.
W imieniu kursistek przemawiała 

’ P. Guberówna ze wsi Strzębowo. 
trzeba byb wziąć koniecznie... ksiąg Stanu Cywilnego z tem, że Ka- Na pożegnalnej hcrbatće, urzą-

W tym oimopnym kłopocie znalazł zmuerz W. figuruje w nich jako oj- dzonej przez absolwentki kursu 
się jeemak sposob -  skoro do ukon- ciec, uznając niemowlę za swoje. ZWierzałv się one ze swoich prag-

Za lat parę, gdy młoda mamusia u- uicń i planów na przyszłość. Wiele 
kończy 18-ty rok życia, a tatuś będzie z nich wyrażało ochotę kształcenia 

jej zasluoie- sję daiej w pielęgniarstwie. Chciały

kaźnych, izolując osoby podejrzą-Ida przodownica zdrowia — prze- ! teczce takiej są bandaże, wata, pla-

15-letnia mamusia i 17-letni tatuś
Mie mogli uzyskać ślubu cywilnego

Małe Lipno ma swoją sensację. ,
Najpierw opowiadano sobie z ust do j 

ust, jak to kierownik miejscowego U- ,
rzędu Cywilnego odmówił ślubu mało 1 czenia 18-tu lat życia trudno było cze- | 
letniej parze narzeczonych, którym I kać zakochanej parze.
wedle ustawy brakowało do tego aktu I Oto srogi szef Urzędu wpadł na do- nadal trwał w zamiarz 
po parę lat. Jadwinia K. miała zaled- j bry pomysł i dzieciątko, które się tym ; nia — cała sprawa będzie załatwiona 1 jJV 
wie 15 lat, Kazio W. — 17-cie. A ślub [ młodzieniaszkom urodziło, wpisał do | najnormalniej. (G.  P.)

Fikcyjna Spółdzielnia w Wałbrzychu
źródD n nieczystych machinacji ily/eklora fabryki

Niezwykle sprytnego klienta zyska
ła Komisja Specjalna w Wałbrzychu 
w osobie kutego na cztery nogi dok
tora praw Macieja Czarneckiego.

do Centr. Zarządu Przemysłu Węglo
wego, że fabryka, której jest kierow
nikiem, daje deficyty, powinna więc 
być zlikwidowana, względnie oddana

r tyr
wiście brudna intryga, gdyż 'o deficy
cie nie nw>gło być mowy — ale Czar
necki chciał łatwym sposobem dojść 
do fortuny.

Szedł do niej drogą, oszukańczą. 
Najpierw kupił za bezcen w „Gisalu11 
maszyny, które przedstawiały milio
nową wartość i dwóch urzędników tej

Pan ten, będąc kierownikiem Pań- j odnośnej spółdzielni. Jest w tym oczy- 
stwowej Fabryki Siatki Drucianej w 
Wałbrzychu, postanowił wykorzystać 
ją dla celów prywatnych i w tym celu 
założył fikcyjną spółdzielnię do spół
ki z kilkoma swymi urzędnikami.

Nowa placówka została zarejestro
wana pod nazwą: „Spółdzielnia Pracy 
Siatek Drucianych1. I tu rozpoczynają
sie machinacje Czarneckiego. Pisze on instytucji, którzy mu pomogli do tego

oszustwa, dopuścił do swej spółdzielni 
jako współudziałowców.

Po tym przywłaszczył' sobie powy
żej 800.000 zł. inkasując na szkodę 
Państw. Fabryki Siatek należność od 
Zjednoczenia P. W.

ÓsZustwa Czarneckiego wyszły na 
jaw skutkiem wdania się w całą tę 
sprawę przemysłu miejscowego i do
stały się na stół Komisji Specjalnej.

Czarnecki skazany został na dwa la
ta obozu pracy, a trzej jego spćl u y 
po półtora roku. (T.  D. )

i - „  dostać się na półroczny kurs 
Sióstr Pogotowia Sanitarnego P. C. 
K., ale kto w takim razie pozosta
nie na wsi tą przodownicą zdrowia? 
— chyba, że postarają się o inną 
kandydatkę na swoje miejsce.

Koleżanki, które wycofały się z 
kursu będą tego żałować. Zapisa
nych było trzydzieści, a pozostało 
nas do końca tylko szesnaście.

Dodać trzeba, że dziewczęta te 
miały wyjątkowe szczęście, gdyż 
szpital w Płońsku jest jednym z sze
ściu pokazowych szpitali prowin
cjonalnych, wybudowanych w roku 
1930 i ma doskon™  postawione 
wszystkiedziały zc szczególnym u- 
względnieniem działu chirurgiczne
go i ginekologicznego. Szpital len 
dał dla kursu także bezpłatne za
kwaterowanie, a Wydział Powiato
wy wyasygnował 40 tysięcy złotych 
na koszta jego prowadzenia.

i. D .-W ,
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SPIS TRZODY CHLEWNEJ I KUR

Główny Urząd Statystyczny od 2 
do 10 stycznia 1948 r. przeprowadzi 
na terenie całego państwa spis trzo
dy chlewnej ł kur.

Spisy zwierząt gospodarskich 
przeprowadzano dotąd u nas raz1 
tio roku. Urząd; Statystyczny po raz; 
pierwszy irotu wyłoni w odniesieniu! 
tio trzody chlewnej i kur.

Odtąd trzoda chlewna i kury „ę- * 
dą spisywane 2 razy w roku. Do- j 
Kiadna statystyka trzody chlewnej j 
i kur pozwoh na ustalenie planu; 
zaopatrzenia rynku krajowego w I 
mięso i jaja oraz ustali kwoty eks
portowe bekonów, konserw mięs
nych, drobiu i jaj.

PRZYJASD FRANCUSKICH
1 W ŁOSIilCH - SPÓŁDZIELCÓW

Do Polski przybyli przedstawi
ciele spółdzielczości francuskiej i

Preliminarz budżetowy BOS-u

iC S iilC j . oni gośćmi „Społem”.

Projekt BOS-u, dotyczący budow
nictwa na rok 1948 przewiduje wy
datkowanie na ten cel sumy
3.154.715.000 zł. Cała suma rosparty- 
cypowana została.na 8 grupy: 1) Od
budowa obiektów zniszczonych, Ma 
którą preliminowano 2,294.015.000 zł., 
2) But! owa nowych obiektów —
7.80.700.000 zł. 8) Wszelkiego ro
dzaju renowacje —* zł. 80.000.000 zł.

Ogółem na budownictwo pracowni
cze preliminowano kwotę 2.240.715.000 
zł. Na budowilictwo społeczne prze
widziano sunie 553 milionów zł. Na 
akcję reftiolitową i zabezpieczającą 
przewidziano 250 milionów zł. W tym 
na budownictwo zastępcze dla miesz
kańców zngrdzoliych domów — 100 
milionów zł., zaś dla spółdzielni i in
nych — 150 milionów zł.

Przewiduje się, że całkowite wyko
nanie planu zaspokoi w 70% potrze*, 
by mieszkań dla Warszawy. Plan na 
rok 1948 przewiduje oddanie do u-

arsgg r 1 8 ® M U
żytku 6.600 izb mieszkalnych.

Na zabezpieczenie zabytków preli
minowano sumę 131 milionówr zł. W 

j tymi 25 milionów na zabezpieczenie 
j budowli na Rynku Staromiejskim pod 
! numerami: 1,'s , 5, 7, 9, 11, 4 3, 15, 17, 
i 19, 21, 23, 25, 27, 29, 30, oraz 14 hii- 
! Jionów. na zabezpieczenie budynków

na ul. Wąski Dunaj Nr 5, Świętojań
skiej Nr.: 11, 13, 15, 17, 2 i 4 oraz 
Piwnej Nr. 2, 9, 13, 15,-17, 21, 25, 40, 
45 i 47. Na zabezpieczenie kościoła 
św. Marcina — 2 miliony zł., 100 mi
lionów zł. przeznaczono ponadto na 
inne budowle zabytkowe w różnych 
dzielnicach.

M u r y  o b r o im e  W a rttK d tw y
Prżsd wojną, w czasie prezydentury , 

Stefana Starzyńskiego, dokonano rekon ; 
strukcji części lliUrów obrórmych sta- j 
rej Warszawy. Biegły orie od ul. No- 
womiejskiej do Miodowej, czyniąc z 
tej dzielnicy ciekawy ośrodek histo
rycznych.

W czasie Powstania zostały zniszczo 
ile domy na ul. Nowonliejsklej. Spod 
ich gruzów wyjrzał dalszy ciąg mu
rów obronnych, które służyły za fun

damenty do kiedyś wzniesionych ka
mienic.

Początkowo BOS przystąpił do usu
wania gruzów, później pracę prżerwa- 
no. Pian odbudowy Starego Miasta 
przewiduje jednak rekonstrukcję ,(u- 
jav/nionych“ murów, które w przysz
łość!, odpowiednio odbudowane, opa- 
szą północną stronę Starego Miastaj 
przywracając mu średniowieczną, au
tentyczną szatę. (d)

Między „Społem” a francuską. Cen 
tratą Spółdzielni Rolniczych i włos
ką Centralą Spółdzielczą zawarta 
została umowa, przewidująca pierw 
azeństwo wzajemnych ofert, wymia
nę informacji handlowych i pomóc 
przy inkasie należności i organizó- 
-■cąhiu transportów,

POLSKIE PORTY 
SŁUŻĄ CZECHOSŁOWACJI

Przez Gdynię Czechosłowacja wy
siała dla Angiii 50 demków drew
nianych. Wkrótce przybędą do Gdy
ni polskie statki, wioząc dla Czecho
słowacji 3.100 ten bawełny. Przez 
Gdynię i Gdańsk przejdą też dla 
Czechosłowacji większe partie śle
dzi solonych. W specjalnych wago
nach - chłodniach przejadą następ
nie tranzytem. Na styczeń awizują 
już pierwszy ładunek skór surowych 
z Argentyńy dla Czechosłowackich 
zakładów Bat’a.

Do niedawna Czechosłowację ob
sługiwały porty niemieckie Ham
burg i Brema. Trzy nasze główne 
porty — Szczecin, Gdynia i Gdańsk 
— mogą w całości podołać przeła
dunkom morskim dla Czechosłowa
cji.

POWOŁANIE POLSKIEGO
KOMITETU ŻYWNOŚCIOWEGO *
W sobotę 20 bm. w Ministerstwie 

Aprowizacji odbędzie się inaugura
cyjne posiedzenie Polskiego Komi
tetu żywnościowego.

Po zagajeniu przez Min. Lechowi
cza zostańą wygłoszone 3 referaty: 
prof. Br. Nowakowski omówi „Ży
wienie jako zagadnienie społeczne” , 
wicemin. E, Iwaszkiewicz określi 
„ Zadania Polskiego Komitetu żywno 
ściowego” i M. Józefkowicz przed
stawi „Program prac i organizacje 
PK2” .

P O R T
Pstra domaga się odszkodowania
ir-in mo nhnnniń concnrip sn.o ńłatila nosade Koilcćne.iit ta Dodo- od niego odśżkodowania wFrancja ma obecnie sensację spot 

tową. Jak Wiadomo, czołowy teni
sista francuski, Y,on Petra, po zdo
byciu ■ \V ub. roku mistrzostwa W 
grże pojedynczej na turnieju wim- 
bledońskim, otrzymał dwie oferty, 
proponujące mli przejście na zawo
dowstwo i wstąpienie do jednego z 
amerykańskich „cyrków teniso
wych” . Jedną z tych ofert nadesłał 
Petrze zawodoWy mistrz świata 
Bobby Diggs, ofiarując mu 20.000 
dolarów gaży rocznej, druga nato
miast wpłynęła od Harrisa i gWa- 
rantoWała Petrze 15.000 dolarów 
rocznic. Ponadto zapewniano mu 
pewien udział w dochodzie z imprez, 
Obie te oferty Petra wówczas od
rzucił.

Petra twierdzi, że żadnej ± tych 
ofert hie przyjął na skutek namo
wy menażera paryskiego — Mi- 
chaelisa, który obiecał mu dobrze

platilą posadę. Koncepcja ta podo- od niego odszkodowania w wysd - 
bała się PetrzC, gdyż mógłby dalej , kości 2,5 miliona franków, t. j. kwo 
grać jako aińator. i ty jaką mógłby zarobić jako zawo-

Michaełis jednak obietnicy sWej 1 dowiec, gdyby Michaelis nie nnmó- 
do tej pory nie zrealizował. Wobec I Wił go do odrzucenia ofert. Sprą- 
tego Petra postanowił zaskarżyć I w a ta wywołała we Francji wielkie 
Michaelisa do sądu, domagając się ! zainteresowanie.

Sztafeta ze znicz cm olimpijskim

I  śródmieścia
olał 4-pokojowy

za zwrotem kosztów odbudowy. Wia
no mość : Zarząd Spółdzielni Wydaw
niczej „Chłopski Świat” , Warszawa, 
hi. Mazowiecka nr 9. 2880k

8®t58IBIHSl32M35lBi$®5!iM3l(']o liczenia 1— pisania
»  kupujemy natychmiast 
£  Naprawa, Konserwacja. 
" M A C Z U N D E R  

fe®affHESS!a2®3g!ffi5!ffl®iSeH Marszałkov#ska 97 o.

AZS — SKS 3:2 W SIATKÓWCE
Jako przedmecz międzynarodowego 

spotkania w koszykówce AZS (War
szawa) — „Sparta“ (Praga), odbył się 
medż siatkówki męskiej między dru
żynami stołecznymi AZS-u i SKS-u 
Po Ciężkiej Walce zwyciężyła drużyna 
akademicka W stosunku 3 :2  (15 :13,
15 :13, 13 :15, 15 :11).

„MĘSKA” SPARTA W POLSCE
Po wizycie kobiecej drużyny koszy 

kówki praskiej Sparty, w końcu grud 
ni'a przybywają do Polski zespoły mę 
skie koszykówki i siatkówki Sparty. 
W Warszawie w dn. 29 i 30 grudnia 
w ramach turnieju będą grały ze 
Spartą: AZS, SKS i YMCA.

ZSRR WEŹMIE UDZIAŁ 
W. OLIMPIADZIE

Radio moskiewskie doniosło, że 
Związek Radziecki weźmie udział w 
przyszłorocznej Olimpiadzie londyń
skiej,

W chwili obecnej ZSRR jest człon
kiem 8-iu międzynarodowych fede
racji sportowych, a mianowicie: lek
koatletycznej, piłki nożnej, zapaśni
czej, piłki ręcznej, łyżwiarskiej, cięż- 
koatletycznej i szachowej,

W najbliższym czasie spodziewane 
jest przystąpienie Związku do dal
szych międzynarodowych organizacji 
sportowych.

Komitet Organizacyjny Igrzysk 
Olimpijskich w Londynie ustalił już 
ostatni etap trasy, na którym zosta
nie przeniesiony płonący znicz o- 
Hihnijslci ze wzgórza olimpijskiego 
w Grecji na Olimpiadę londyńską.

Od Dover znicz przejmą zawod
nicy angielscy, którzy doniosą go 
na stadion olimpijski w Wembley. Na 
tym ihodcinku, w sztafecie niosącej

znicz weźmie udział 75 zawodni
ków. Każdy z nich będzie miał do 
przebiegnięcia ok. 3 kim. Znicż bę
dzie niesiony przez całą noc z dnia 
28 na 29 itpca, tak, by zdążono go 
dostarczyć na stadion, ha krótko 
przed otwarciem Igrzysk.

Uroczystość ta nastąpi 29 lipca 
po południu.

Siostry Dąbrowskie |adq do Sb Moriiz
Mistrzyni Polski w jeździe figuro

wej pań, Jadwiga Dąbrowska, wy jeż 
! dża w tych dniach do Londynu, gdzie 
| przebywa jej siostra, Hanna,, wice* i 
| mistrzyni Polski. Obie Dąbrowskie bę j 
j dą trenowały na sztucznych lodowi- ,
I skuch w Londynie, a w lutym Wyją* |
! dą pod opieką ambasadora Michałow* j 
i sldego na zimową olimpiadę do st. : 
j Moritz.

Warto dodać, że Hanna Dąbrowska I

startowała już kilkakrotnie w zawo
dach w Anglii, zyskując sobie po
chlebną prasę.

W tym tygodniu wyjeżdżają do Pra 
gi na trenitig nasi łyżwiarze w jeź
dzie figurowej, para Kaniewska — 
Owczarek i Burszówna. Cała trójka 
pozostanie w Pradze aż do mistrzostw 
Europy, które odbędą się 13 i 14 sty
cznia.

Tabela wygranych §1 loterii
9-ty dzień ciągnienia IV-ej klasy

J M  S IG ZA 1IEI: „Trzeci Zjazd Literatów”
w nowym, grudniowym numerze 

t niezależnego dwutygodnika literackiego

Poza tym w nowym numerze „Warszawy” :
ARTUR GÓRSKI: Potrzeba autorytetu 
EWA SZELBURG-ZAREMBINA: W słońcu 
ZYGMUNT SITNICKl: Oblicze duchowe 

młodego Adama Mickiewicza 
JAN KOPROWSKI: Niemieccy pisarze obradują 
MAX DAIREAUX: Kryzys powieściowy ive Francji?
STANISŁAW HELSZTYŃSKI: Notatnik amerykański 
JAN BOLESŁAW OŻÓG: Kto jest wierny 
ANTONI MADEJ: Laureat lubelskiej nagrody literackiej 
WANDA BACEWICZÓWNA: Pastwisko na Derborer.ee 
ANDRZEJ K1EŁPIŃSK1: Opowieści starorzymskie 
Shaw - eterlinck w teatrach Porady. — Na z jeździe wrocław

skim. — Wystawy. — Nowości księgarskie. —
Każdy czyta i kupuje „WARSZAWĘ” ! Żądajcie „WARSZAWY” 

w każdym kiosku kolejowym! 15907

Wysiada po 100.000 zl padły na 
Nr Nr: 2999 11100 18489 32736 34411 
43920 47633 74371,

Wj^grane po 20.090 zl padły na 
Nr Nr: 1975 7374 13064 17498 20983 
21108 23148 25161 33482 34335 35349 
38292 40442 43047 51739 51811 53670 
55792 59075 61718 67064 681SS 73006 
73632 76774 77772 78263 78983 84845 
84969.

Wygrane po 10.000 zł padły na 
Nr Nr: 138 1340 2157 2301 31S9 3665 
5174 6062 7628 8067 8933 13678 14349 
16044 17165 21128 21370 23996 24264 
24985 26927 27527 28598 30143 30160 
30731 32371 33611 33820 34148 35370 
35707 30506 37267 37631 37782 38479 
38840 40029 40033 40245 40246 40424 
40789 41321 41766 42320 42407 43937 
44292 45537 46140 46932 54240 55032 
56269 64325 66493 66804 67307 69933 
70440 70470 71147 72283 72807 74942 
76052 77557 79288 82491 84529 84388.

Wygrańe po 5.000 zl padły na Nr 
Nr: 53 415 1144 279 681 2095 456 808 
3343 4752 4956 5086 088 6057 8670
9100*114 660 10056 11303 12692 930 
14225 15672 16423 641 21074 237 476 
22454 631 895 23298 855 24681 26270 
450 695 27735 861 23001 30039 944
33669 35099 824 37424 656 38175 39416 
39627 40926 41480 565 42301 397 678 
780 43478 545 661 45121 47528 695
48072 50508 51579 52252 53128 370 757 
810 54980 58036 287 59267 108 826
61520 797 62863 926 390 63475 536
64201 65529 66723 67906 961 68616
71617 846 72453 620 787 937 73303 609 
839 74275 522 744 75311 76548 636
77336 . 78009 122 869 80422 800 933
82506 84008 84150.

Wygrane po 3.000 zł padły na Nr 
Nr: 259 1576 876 925 2534 3058 176

I 4941 6456 8499 791 10508 11192 939 
14296 17329 18363 938 19371 915

i 20071 176 362 695 911 21065 743 770 
i 22100 23182 290 666 861 24072 109

648 931 25511 663 975 27071 837 28119

„Sprzeuana iarzeezoiia”
w lle rze  Warszawskie]

(Dokończenie ze str. 6-ej)
konawców wyróżnić trzeba p. K. Po
rę dę, który w charakterystycznej par
tii swata Kecała zabłysnął itie tylko 
wspaniałym głosem, ale i doskonalą 
grą aktorsaę. i', ^endecki w roli nie- 
loitmmego iioiiKurenia jąkały Fasz- 
ka już samym pojawieniem się na 
scenie buozi lauosc publiczności, a je
dnocześnie umie ustrzec się zbytecz
nego szarżowania., o co tak łai ćo w 
tej roli. Również wokalnie jest oh bez 
zarzutu. P.P. Jerzy Granowski i Zofia 
Komorowska stworzyli niezmiernie 
miłą parę nuoćych narzeczonych, któ
rzy szczęśliwie zwyciężają przeszko
dy losu. i-’. Granów siei oprócz warto
ściowego głosu tenorowego o zabar
wieniu raczej bohaterskim, niż lirycz
nym, posiada dobre warunki zewnę
trzne i talent aktorski. Sopran p. Ko
morowskiej jest niezbyt silny, ale 
przyjemny w br^mierku. W mniej
szych rolach wystąpili: pp. J. Korolu 
kiewicz (Kruszyna), M. Dobrowolska. 
Gruszczyńska (jego żona), W. Skora- 
czewski (Micha), ii. Stecka (żona Mi
chy), W. Lewanaówski (dyrektor cyr
ku), B. Urbańska (Esmerałda) i W. 
Dłiiżmewski (Indianin). Wszyscy 
przyczynili się tio tego, że całość robi 
uartłzo dodatnie Wrażenie, ale specjal
nie podkreślić należy doskonałe wy
konanie sekstetu w ill-cim  akcie.

Balet w „Sprzedanej Narzeczonej** 
nia obfite pole do popisu. Króluje tu 
p. Sabina Szatkowska, która porzuci
ła Operę Śląską i przeniosła się du 
rodzimej Warszawy. W Furiancie 
(akt H) zbiera ona zasłużone oklaski. 
Za tańce zespołowe (zwłaszcza słynna 
Polka w I akcie) oraz Cyrk nałfcżą 
się słowa uznania p. Marciniakowi i 
całemu zespołowi baletowemu.

P. Szpakowicz Wyreżyserował Ca
łość żywo, nadając akcji dobre tempo 
i unikając zbytecznych dłużyzn. Pro
wadził operę p. Mazurkiewicz bardzo 
starannie i z widocznym pietyzmem 
dla dzieła Smetany

Kostiumy świeże i ładne. Ale deko
racje,.. to pięta aehillesowa naszej 
sceny Operowej. Czy doprawdy tak 
trudno zmieniać je w każdej odsłonie, 
jak sobie tego życzył autor „Sprzeda
nej Narzeczonej” ? A nioże winę tak
że ponosi brak środków material
nych?

W sumie nowa premiera stanowi 
poważny krok naprzód w osiągnię
ciach naszego teatru. Miejmy nadzie
ję, że czynniki oficjalne ocenią nale
życie dokonany wysiłek i dopomogą 
młodej placówce do wznoszenia się na 
Coraz wyższy poziom artystyczny.

Zastępca.

35835 37074 798 40446 900 41359 67Ó 
42458 43500 Ś03 44399 503 900 4B137 
640 907 46136 484 614 626 47132 51098 
618 624 54477 56214 57355 781 984
58373 59078 101 00237 763 61468 773 
62422 64485 834 859 988 65411 66448 
591 67451 63253 842 865 69793 625
70870 72742 73402 892 74(576 838
76739 077 78177 80147 81027 82944
83039 841S3.

Dalszy ciąg wygranych po 2000 zł 
ż 2-go dnia ciągnienia.

50016 73 123 26 32 34 46 2G4 307 82 
473 525 86 612 77 714 52 819 902 22 
46 50 97 51013 34 115 18 23 50 302 10 
94 456 599 675 94 799 812 40 65 77 80.
81 88 976 52078 120 213 75 373 93 97 
430 41 507 555 53 6:2 604 18 24 63 84
82 741 48 814 50 97 928 53968 181 
257 C4 358 CS 93 634 64 806 901 21 80 
54043 90 128 243 59 92 383 407 13 95 
540 56 85 98 607 10 18 24 GS 726 46
51 86 809 901 *43 55023 104 22 99 216
52 317 33 68 400 524 612 89 731 819 
920 56020 75 113 282 311 25 23 564 
605 61 75 85 729 815 60 65 928 57095 
86 178 210 381 486 89 667 72 754 93 
853 58005 197 313 19 473 590 668 78 
704 40 57 58 822 43 909 43 75 59G65
70 103 24 229 69 82 86 544 82 91 949 
53.

60068 85 101 17 20 41 51 72 98 311 
36 51 64 90 444 651 701 11 21 49 859
71 905 61023 43 121 64 70 251 77 373 
81 401 24 509 44 77 604 05 12 54 65 
803 27 35 36 51 996 62061 205 10 60 76 
318 25 78 425 91 520 53 94 93 604 20 
59 783 851 66 903 63001 03 98 146 154 
189 221 36 493 540 68 71 73 613 86
756 70 824 56 913 21 26 76 94 
64004 76 83 134 352 71 93 414 53 87 
571 74 625 73 90 727 74 805 94 913 
65244 476 524 94 66048 122 26 36 287 
473 527 982 67081 397 414 543 823 35 
78 97 68244 395 494 535 753 809 45
961 69082 142 456 542 533 631 708 09 
16 26 83 942.

70108 83 230 308 36 52 82 455 517 
50 629 36 39 700 18 914 34 71009 17 
149 60 81 296 327 82 636 727 38 926
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HANDLOWE

A,A.A. ARYTMOMETR, maszyną dc pisania, 
liczenia kupią, dobrze zapłacą! Fachowe 
naprawy — przeróbki. S. Credo, Marszał
kowska 59, wejście od Koszykowej. 153E7

BRYLANTY — biżuteria, Złoto — s r e b r o — 
zegarki. Kupno — Sprzedaż. Nowy świat 48. 
Nowak. 2858'k

MASZYNY DO UCZENIA — pisania, również 
uszkodzone, kupimy naiychmisst. Naprawa. 
Konserwacja. Marszałkowska 66. Antoszew
ski. 15892

LEKARSKIE

AA) DOKTÓR SCHOENMAN. Specjalista: 
płciowe (zaburzenia), weneryczne do trze
ciej. Jerozolimskie 37. Wieczorem: -ranerj- 
ska 3 (Saska Kąpa). 15883

29874 30402 32469 33539 579 5136 331Dalszy ćiąg wygranych po 2000 zł podany będzie jutro.

Zawiadamiamy 
P.T. Czytelników,

że od 1-go g r u d n i a  1947 r, 
obowiązuje nowy cennik 
ogłoszeń, a mianowicie:

Ceranlftr ogłoszeń:
DROBNE — po zl 50 za wyraz (minim. 

500 zł); poszukiw ania pracy zł 15 za Wy
raz (minim. ISO zl).

OGŁOSZENIA WYMIAROWE (za 1 mm sze- 
rokości 1 szpalty): z a  t e k t e m: do 
70 mm zl 50, 71—120 mm — zł 70, 121— 200 
mm — zł 00, 201—300 mm — zł 110, ponad 
500 mm — zł 150; w t e k ś c i e :  do 
70 mm —  zł 75, 71—120 mm — zł ICO, 121— 
200 mm —  zł 122, 201— 300 mm — zł 165, po
nad 300 mm — zl 225.

N EKRO LO G I: do 70 mm — zl 50. 71—120 
mm — zł 60, 121—200 mm — zł 100, 201 — 
300 mm — zł 150, ponad E00 mm — 180 zł.

Za zastrzeżone m iejsce 30 proc. droźój.

Za  niedziela i świata dopłata 30 proc.

Biłarsse i ukiad tabelaryczny o 100 piec. 
drożej.

Za terminowy druk ogłoszeń Redakcja  
i Administracja nie odpowiada.

OGŁOSZENIA ZAMIEJSCOWE uwzględnia
my po uprzednim przekazaniu należności 
na nasze konło w PKO flr 1 770. Prosimy 
zaznaczać na odwrocie przekazu ic  sUma 

r orzestaiió jest za ogłoszenie.
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GAZETA LUDOWA anKaufBBSHiia

Żyrandole
Centrala Handlowa Przemy

słu Elektrycznego ogłosiła 
wprowadzenie od 15 bm. ob
niżki cen artykułów elektrycz
nych. A więc: rurki izolacyjne 
staniały o 10%, grzejniki elek
tryczne o 15%, najbardziej zaś, 
bo aż o 23%, staniały żyran
dole i ozdobne kinkiety.

„  Bardzo to dobrze, kiedy coś 
tanieje. Ożywia się wówczas 
handel i wzrasta dobrobyt.

Wątpliwe jednak, czy Cen
trala Handlowa Przemysłu 
Elektrycznego wzmoże swoje 
obroty. Szczególnie w żyrando
lach. Bo, jak nam wiadomo, 
żyrandole służą do tego, aby w 
nie wkręcać żarówki. Podobnie 
i ozdobne kinkiety.

A tymczasem Centrala Han
dlowa Przemysłu Elektrycznego 
cen żarówek nie obniża. Bar
dzo chce obniżyć, ale nie może. 
Bo żarówek nie ma. Ciągle nie 
ma i nie ma. Za to są tańsze 
żyrandole, (t).

Ceny przedświąteczne rosną
Ka wystawie pełno — lecz nie tlh wszystkich

Nr 344

, MIGAWKI

© o f t r o  d o l e g a
—  Broń mnie Boże od przyjaciół, bo 

od nieprzyjaciół sam się potrafię ob 
ronić —  powiedział człowiek dośioiad- 
czony.

Patrzę i słucham.
— Nie ma pan racji —  broni ktoś 

kolegi, przed wspólnym przełożonym 
on jest pilny i pracowity. Nie każdy 
do wszystkiego się nadaje. Jeden ma 
więcej zdolności, inny mniej. Nńwet 
mnie się zdarzyło, że nie potrafiłem.

„ib o  inaczej:
Napewno pan zauważył, że stało się 

głupstwo, ale to nie jego wina. Wiem, 
Że się bardzo śpieszył. Właściwie to X. 
powinien był pomyłkę zauważyć. Inna 
rzecz, że w pośpiechu łatwo to przeo
czyć. Sam kiedyś przeoczyłem rzecz 
podobną...

bywa także:
To zrobił znakomicie. Nigdy nie przy 

puszczałem, ze coś podobnego potrafi. 
Rzeczywiście nie doceniałem go. Wie
działem, że jest nierówny, że potrafi 
lepiej pracować, ale to przeszło moje 
oczekiwania. Najciekawszą jest ta iniui 
cja, bo przecież on na tym się nie zna. 
Gdy mu kiedyś próbowałem wyjaśnić 
nie bardzo rozumiał o co chodzi.

Wygłaszający te zdania kolega jest 
pełen wylewności i serdeczności. Ma
cha z daleka kapeluszem, rzuca się w 
objęcia i z głęboką troską dopytuje się 
o powodzenie. Doprawdy, gdy komuś 
przestaje się powodzić, wtedy wydo
bywa z siebie jak z kopalni tysia.czne 
objawy współczucia.

—  Przez życie trzeba iść solidarnie—  

pouczał mnie kiedyś. —  Trzeba sobie 
pomagać, popierać się wzajemnie. Bez 
atmosfery przyjaźni i koleżeństwa cięż 
ko jest pracować. Gdybyż to wszyscy 
umieli być dobrymi kolegami, (tu 
westchnął ciężko), ale wiecie co zrobił 
B., co zrobiła L...

Długo tak prawił, gdyż chłopak.jest 
wymowny. Jakże go nie lubić! Uści
skałem go serdecznie i czułem po tej 
rozmowie głęboką niechęć do X, do B, 
do L, i innych.

Byłem pokrzepiony na duchu.
X. Y. i S-ka

Tak się już utarło, że w dni po
wszednie bodaj o suchym chlebie, 
ale na święta... hja święta musi być 
wszystko. I przysłowiowe 9 potraw, 
i rybka, i kapusta z grzybami, i to 
i owo.

l'o też w sklepach warszawskich 
ruch jest niebywały. Od rana do 
późnego wieczoru drzwi się nie za
mykają. Trudno powiedzieć, gdzie 
mcii jest największy: czy w skle
pach spożywczych, czy w wędli- 
niarniach, czy wreszcie w sklepach 
Monopolu Spirytusowego. Wszyst
kie cieszą się dużym powodzeniem.

Odstraszają tylko ceny, które z 
dnia na dzień wykazują tendencje 
zwyżkowe, zwłaszcza na artykuły, 
nabywane w okresie przedświątecz
nym. Wszelkie interwencje „Spo
łem” i PCH okazały się bezskuteczne.

W SKLEPACH SPOŻYWCZYCH
W sklepach spożywczych najwięk 

szym powodzeniem cieszy się mąka, 
jako podstawowy produkt do w y
pieku placków. Interwencyjna, 70 
procentowa mąka pszenna, rzucona 
w ilości około 800 ton na rynek 
warszawski z początkiem grudnia, 
w cenie 70 zł. za kg., już się prawie 
wyczerpała. Tylko gdzie niegdzie 
można ją jeszcze nabyć, ale w wy
dzielanych ilościach.

Natomiast za popularną „amery

kankę” żąda się na wolnym rynku 
ok. 180 zł. za kg., i cena ta również 
zwyżkuje.

Najtragiczniej wygląda jednak sy 
tuacja z masłem. Cena jego zwięk
sza się prawie codziennie od 30 do 
50 zł. za kg. Dziś za masło osełko
we pośledniego gatunku żądają 800 
zł. Odstraszą również cena jaj,"któ
re kosztują 23 zł. za sztukę.

Zadziwiający jest brak całkowi
tego zainteresowania się ze strony 
„Społem”, które, jeżeli chodzi o ma
sło, w ogóle nie interweniuje jeżeli 
zaś chodzi o jaja — nie wiele.

Dużym popytem cieszą się śliw
ki suszone w cenie od 270 do 300 zł., 
gruszki suszone — 243 zł., jabłka od 
210 do 500 zł., olej rafinowany w 
cenie po 600 zł. za litr, oraz mak, 
sprzedawany przez „Społem” skle
pom spółdzielczym w cenie hurto
wej 205 zł.

W SKLEPACH MIĘSNYCH
Spółdzielnia Przemysłu Mięsnego 

również przygotowała się do świąt. 
W chłodni tej Spółdzielni znajduje 
się kilka tysięcy wędzonych szynek.

Na wolnym rynku ceny wędlin 
kształtują się następująco; szynka 
gotowana —- 440 zł., boczek wędzo
ny 330 zł., cena kiełbasy waha się w 
granicach między 300 a 500 zł., za
leżnie, od gatunku. Schab i boczel

surowy można nabyć w cenie zł. 280, 
smalec — 380 zł. za kg.

Niemiłą niespodziankę sprawiła 
również Centrala Rybna, która pod 
niosła w okresie przedświątecznym 
ceny ryb. Zapewnia ona jednakże, 
że rynek warszawski będzie za to 
zapełniony wszelkimi gaUunkami 
ryb. Konieczność podwyżki tłuma
czy Centrala zwiększeniem cen pła
conych rybakom.

BATERIE BUTELEK
Również PMS wyruszył na pod

bój kieszeni mieszkańców Warsza
wy, szykując na święta rozmaite 
gatunki wódek, win i likiećów.

Szczególnie dużo widać win w y
robu krajowego, które ze względu 
na niewielkie stosunkowo ceny tra
fią nie tyle pod strzechy co na pod
dasza, „Vermouth” krajowy można 
nabyć w granicach między 235—650, 
„Maślacz” — 280 „Węgrzyn” —  375, 
a oryginalne „Cinsano” — 750 zł. 
butelka.

Z równie obfitym repertuarem 
wystąpiły miody: Trójniak — 525, 
Obywatelski — 380, Kasztelański — 
525 za butelkę itp.

Ogólnie więc stwierdzić można, 
że rynek warszawski jest dosta
tecznie zaopatrzony i gdyby nie ce
ny... (pr)-----------  . . . . . . .

Sieroty po powstańcach w bursie im. gen. Grota
uczą się, pracujq i zapominają o wojnie

Stary budynek na Marymoncie, 
którego piwnice pamiętają czasy 
odsieczy wiedeńskiej, rozbrzmiewa 
gwarem. Gromada chłopców zdol
nościami niszczycielskimi zawsze 
przypomina wojska nieprzyjaciel 
skie, lecz tu zachowuje się wyjąt 
kowo spokojnie. Wiedzą, że będą 
musieli sami po sobie sprzątać.

Mieszkańcy bursy im. gen Grota, 
to młodzi chłopcy od 6 do’ 18 lat, 
których rodzice polegli w Powsta
niu. Jest ich 45-ciu, są wśród nich 
tacy, którzy sami brali udział w 
walce. Teraz chodzą wszyscy do 
szkoły, a mieszkają i utrzymują się 
tu, w bursie.

Przeżycia chłopców są tak róż
norodne, że wiele wypadków wy
gląda na wycięte z kartek sensacyj
nej powieści. Przeważają typowe 
„dzieci Warszawy” ze wszystkimi 
złymi i dobrymi cechami.
WSZYSCY SŁUCHAJĄ „TATUSIA” 

Kierowanie zakładem nie jest 
rzeczą łatwą. Duża rozpiętość wie
ku utrudnia dodatkowo opiekę. Mło
dziutki „tatuś”, nazywany tak na
wet przez swych wąsatych „synal- 
ków” daje sobie jednak radę. Może 
właśnie dlatego że jest taki młody, j

Najstarsi chłopcy pomagają mu 
w opiece nad najmłodszymi. Każdy 
musi pilnować kilku szkrabów, aby 
odrobili lekcje, aby posłali łóżka, 
aby dobrze umyli się. Często musi 
sam pokazać, jak powinno to mycie 
wyglądać.

Wydział Kontro!: zmieni! sleifzibą
W związku z przeprowadzoną re

organizacją Resortu Przemysłu Han
dlu i Zaopatrzenia, biura Wydziału 
Kontroli i Organizacji Przemysłu zo
stały przeniesione z ul. Grochowskiej 
Nr 306 do gmachu Resortu przy ul. 
Al. Stalina Nr. 39 — II piętro i z 
dniem 12 bm. będą już czynne jako 
Wydział Przemysłu i Handlu.

Znikają pamiątki po Niemcach
W czasie okupacji wykopano na dzie 

dzińcu Prezydium Rady Ministrów 
wielkich rozmiarów zbiornik na wodę 
do gaszenia pożarów. Do ostatnich dni 
szpecił on dziedziniec, będąc zbiorni
kiem nie tylko wody, _o śmieci. Na
reszcie został zasypany. Pałac Prezy
dium odzyskał właściwe tło, miastu u- 
była jeszcze jedna „pamiątka” po Niem 
cach.

Z NAUKĄ RÓŻNIE BYWA
Chłopcy są przeważnie opóźnieni 

w nauce. Wielu uczęszcza do szkół 
dla dorosłych i przerabia po dwie 
klasy w jednym roku. Nie uczą się 
zbyt dobrze, choć wszyscy osiągają 
niezbędne minimum. Natomiast za
uważono, że biorą udział we wszy
stkich dziedzinach życia społeczne
go na terenie szkoły.

Warunki życia w bursie nie są 
nadzwyczajne. Ustawiczny brak 
pieniędzy zmusza kierownictwo do 
wychowywania młodzieży w duchu 
prawdziwie spartańskim. Meble do
tychczas jeszcze nie zostały skom
pletowane, a pożywienie, obfite 
wprawdzie, zawiera zbyt mało ka
lorii. Mięso jest tylko w niedzielę.

Wielu chłopców nie ma wcale 
płaszczów i marznie w cienkich ma
rynarkach, podszytych przysłowio
wym wiatrem. Buty — to jedna 
wielka tragedia.

Bursa zakłada obecnie warsztat 
introligatorski. Chłopcy będą mogli 
zarobić na drobne wydatki. Prze
cież oni chcą także czasem pójść do 
kina, tak, jak inne warszawskie 
dzieci. (sz)

„ S P R Z E D A N A  N A R Z E C Z O N A "
u j  Operze

W TRAMWAJACH 
NIESZCZELNE OKNA 

Czy nikt to zajezdniach tramwajo
wych nie ogląda wozów, wypuszcza
nych rano na miasto?

Jćśli ogląda, to dlaczego nie zatrzy
mał do remontu wagonów, w których 
praicie luszystkie okna nic domykają 
się i zamknąć ich nie można, bo po
urywane są haczyki, którymi szyby 
podnosi się do góry.

Śnieg już zacina, deszcz leje i prze
dostaje się do środka, mocząc ludziom 
ubrania jeszcze więcej. A ławki w 
tramwajach, zalane wodą, są nie do 
użytku. (— in)

Prognoz;; gepdy

Przed kilkoma dniami minęło dwa 
lata istnienia Warszawskiej Sceny 
Muzyczno-Operowej. Krótki to okres 
czasu, zwłaszcza dla teatru, i nie za
sługiwałby na omówienie, gdyby nie 
specyficzne warunki, w jakich teatr 
ten powstał i pracuje.

W chwili, gdy Scena Muzyczno- 
operowa zainaugurowała swą arty
styczną działalność wystawieniem ar
cydzieła Moniuszki „Vcrbum Nobile” 
i „Pajaców” Leoncavalla — życie mu. 
zyczne w odbudowującej się stolicy za 
ledwie zaczynało się organizować. Nie 
mogło być mowy o stworzeniu Fil
harmonii, nie było stałej orkiestry 
symfonicznej, koncerty solistów nale
żały do rzadkości. Nie było nawet sal 
koncertowych, cprócz sali „Romy”, 
zajętej przez obradującą Krajową Ra 
de Narodową.

Trzeba było niewątpliwie odwagi, 
aby uruchomić przedstawienia opero
we w teatrze, zupełnie nieprzystoso
wanym do dawania tego rodzaju spek
takli, nie mogąc liczyć na inne po
parcie, jak publiczności.

Organizatorzy nie zlękli się trud
ności i — okazało się, że mieli rację. 
Publiczność warszawska tłumnie u- 
częszczała na przedstawienia, dając 
niewątpliwy dowód zamiłowania do 
sztuki operowej. Bo do teatru na 
Marszałkowskiej nie chodziło się aby 
podziwiać wspaniałą wystawę, efek
towne dekoracje, czy światowej sławy 
śpiewaków, ale aby słuchać muzyki 
operowej.

W ciągu minionych 2 lat wysławio
no szereg oper, należących do t. zw. 
„żelaznego repertuaru” (Cyrulik Se

wilski, Halka, Faust, Madame Butter- 
fly). Wszystkie cieszyły się powodze
niem.

Dzięki poparciu społeczeństwa Sce
na Muzyczno-Operowa istnieje i roz
wija się w dalszym ciągu. W prze- 
ciwieńsstwie bowiem do innych tea
trów operowych jest ona samowy
starczalna. Jeżeli przypomnimy sobie, 
że przedwojenna Opera Warszawska, 
rozporządzająca dwukrotnie więk
szym teatrem, posiadająca ogromne 
bogactwo dekoracji, kostiumów, bi
bliotekę, była już w założeniu insty
tucją deficytową — fakt ten jeszcze 
bardziej razi.

Trzeci rok swego istnienia rozpo
częto wystawieniem „Sprzedanej Na
rzeczonej” B. Smetany. Opera ta, 
najlepsze dzieło czeskiego kompozy
tora, słusznie uważana jest przez 
Czechów za operę narodową. Jest ona 
grana i łubiana również poza grani
cami Czech, na wszystkich poważnych 
scenach operowych Europy Zachod
niej i Ameryki. Dzieje się tak dlate
go, że muzyka „Sprzedanej Narze
czonej” nie jest sileniem się na 
„czeskość”, ale wypływa z głębi du
szy kompozytora, z ]ego wewnętrz
nej potrzeby przemawiania do słucha
czy takim, a nie innym językiem. Że 
zaś twórca „Sprzedanej Narzeczonej” 
ma słuchaczom wiele do powiedzenia, 
że umie to pięknie wypowiedzieć, że 
ponadto czuje łeatr i rozporządza do
brym librettem — więc i stworzone 
przez niego dzieło, przy swoim na- 
wslaos narodowym i ludowym cha
rakterze — jest jednocześnie ponad
narodowe. ho trafia do serca każdeeo

słuchacza, jak zawsze prawdziwie 
piękne dzieło sztuki.

Muzyka „Sprzedanej Narzeczonej” 
nie tylko zachwyca bogactwem in
wencji melodyjnej ale również pełnią 
ekspresji, doskonałą charakterystyką 
występujących postaci, świetną in- 
strumentacją przy jednoczesnej eko
nomii środków, mist/zowskim prowa
dzeniem głosów w zespołach i ariach. 
Dlatego właśnie nastręcza ona wyko
nawcom poważne trudności: wymaga 
wielkiej dokładności rytmicznej, nie 
mówiąc już o czystości inton&cji oraz 
muzykalnego „wykończenia” szczegó
łów, zwłaszcza w zespołach.

Trzeba przyznać, że przygotowano 
i wystawiono operę Smetany bardzo 
starannie. Dzięki temu, że miejsce dla 
orkiestry jest obecnie znacznie obni
żone, a scena wysunięta (poważna in- 
westycja, dokonana własnymi siłami 
teatru!) —- artyści nie są' zmuszeni 
śpiewać ciągle forte, gdyż zachowana 
jest odpowiednia proporcja siły 
brzmienia głosów i instrumentów. 
Chwilami (zwłaszcza w uwerturze) 
daje się odczuć, że zespół orkiestrowy 
jest zbyt mały (pewno skutkiem bra
ku środków materialnych). Brak ten 
dał by się odczuć wyraźniej, gdybv 
nie warunki akustyczne teatru. Z wy.

(Dokończenie na str. 5 -ej)

Dokąd pójść?
T e a t r y

TEATR POLSKI gra na przemian 
sztukę angielskiego pisarza Prlęst- 
leya „Pan Inspektor przyszedł" w 
doskonal ej obsadzie z Dulębianką 
i Zelwerowiczem na czele, oraz 
szekspirowskiego „Hamleta" z Wy
rzykowskim i Barszczewską w ro

lach głównych.
Dziś wieczorem „HAMLET", jutro 

„PAN INSPEKTOR, PRZYSZEDŁ". Po
czątek o gociz. 1?~ej.

W TEATRZE NOWYM tPuiawska 
5?)'..ostatnie dni znakomita komedia 
Beaumarchais'ego „Wasei a Figara" 
z Damięckim i Górską na czele ze
społu. Początek o gociz. 13.30.
•  ROZMAITOŚCI (Marszałkowska 8). 
Codziennie o godz. l?-ej „Nie IGRA 
SIĘ Z MIŁOŚCIĄ", w soboty, niedzie
le i poniedziałki- opera Smetany 
„SPRZEDANA NARZECZONA".

W TEATRZE POW SZECHNYM  (Za
moyskiego 20) bawi co wieczór pu
bliczność S.efania Tarkowska w 
swej popisowej roli „Roxy". Po. 
czątek o godz 19. (

TEATR MAŁY (Marszałkowska 81) 
daje codziennie doskonałą komedię 
Shawa „ŻOŁNIERZ i BOHATER" i 
Janiną Martini, Pollakówną i Boro
wym w rolach głównych. Początek 
o god.z. 19.

MINIATURY (Marszałkowska 69)— 
Codzienni® o godz. 19 „DRZWI ZA
MKNIĘTE" — Sartre'a i groteska Ja- 
laberta „WSZYSTKO NA DOBRE SiĘ 
ZMIENIA".

COMOEDIA (ul. Szwedzka Nr 2). 
Dziś | jutro opera Moniuszki „HAL
KA". Początek o go,dżinie 19.

„WRÓBELEK WARSZAWSKI" (Z /g - 
muniowska 8). Nowa rewia humoru, 
satyry i tańca p. i, „Jak się tworzy 
rząd?" Początek przedstawień o g o 
dzinie 17.15 i 19.15, w niedzielę i 
święta o god.z. 15, 17.15 i 19.15.

PRZED PREMIERĄ „ŻABUSI"

Próby nad sztuką Zapolskiej ' 
busia" dobiegają końca. 20 b. m. 
odbędzie się premiera „Żabusi" na 
scenie .eatru Powszechnego. W roli 
dziadusia wystąpi Paweł Owerłlo 
który obchodzi jubileusz 65-ciolecia 
pracy na scenie polskiej.

K o n c e r t y
Staraniem Związku Uczestników 

Walki Zbrojnej o Niepodległość i 
Demokrację odbędzie się w sali 
„Roma" w najbliższą środę, dn. 17 
bm. koncert, z Którego dochód jest 
przeznaczony na budowę Pomnika 
Bohaterów Getta. W koncercie u- 
dział wezmą: Grażyna Bacewiczów- 
na (skrzypce), Jan.na Hu per to wa 
(śpiew), Władysław Kadra (forte
pian) oraz Stefan Mariyka (recyta
cje) przy fortepianie Jerzy Lefeld. 
Bilety w ks ęgarni Gebethnera i 
'Wolffa, Zgoda 12.

Na najbliższym piątkowym koncer- 
c.e Filharmonii Warszawskiej w dn’u 
19 bm., którym dyrygować będzie 
Mieczysław Mierzejewski — wys*ąpi 
znakomity pianista polski — Włady
sław Kędra. W programie koncertu 
usłyszymy Leonore — Beethovena i 
Sy^-ofn ę Pa a yczną Czajkowskiego 
Kęcna odegra z towarzyszeniem or
kiestry koncert fortepianowy Różyc
kiego.

Bilety sprzedaje kasa Filharmonii 
(gmach Romy),

K in a
PALLADIUM (Złota 7). „Ludzie 

bez skrzydeł".
ATLANTIC (Chmielna 35). „W  imię 

życia". Film dozwolony od ,at 12. 
POLONIA (Marszałkowska 56), — 

Urwis Gavroche".
KINO STYLOWY (Marszałk. 112). 

Noc grudniowa".
O godz 11-ej w południe „Kino 

Aktualności".
SYRENA (ul. Inżynierska nr 2)

. Ostatnia noc".

KINO „TĘCZA- tSuzina 4). „S iód
ma Zasłona".
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