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Polska o traktacie

n

W

z Niemcami

Exposé ambasadora W ierbłow
sfciego i m em orial Rządu Polskie
go \\ sprawie ira k ta tu % jViemeami, przesiany na koniereticję
zastępców M inistrów S piaw Za
granicznych w Londynie, określa(4 nasz punkt widzenia na zaga
dnienie niemieckie. Sprawa tra k a ii pokojowego, z Niemcami in 
teresu,¡e opinię polską w ięcej mo
Kok IV
ze mz^kogokolwiek. Dla nas zły
traktat, to coś więcej niż zapo"le d z nowej w ojny — to także
możliwość nowej in w a z ji niemiec
iej — to tym razem zagłada na
rodu polskiego.
Oto dlaczego obserwujemy z
najwyższą uwagę przygotowania
"stę p p e do tra k ta tu z Niemca**•
Oto dlaczego domagaliśmy
* lę zdecydowanie aby w te j kapi
alnej dla naszej przyszłości spra
wie wysłuchany byl także glos
Polski.
Za wcześnie jeszcze mówić, na
ile nasz glos zaważy, ale już sam
takt obecności delegatów naszek ra ju na konferencji londyń
skiej i w niedalekiej
przyszłosei — moskiewskiej, jest dla nas
nie tylko dowodem uznania sta
nowiska .jakie Polska zajm uje w '
‘-wiecie, ale stanowi także wzmóc
menie szans dobrego tra k ta tu z
LONDYN* 28.1 (PAP). - Na
Niemcami. Takiego tra kta tu , k tó 
konierencji zastępców ministrów
ry nie dopuści do odrodzenia się
wiemieekiego im p es i a lta m i.
;spraw zagranicznych w Londy
W suchym i pozbawionym mo
nie delegacja polska przedsta
mentów emocjonalnych expese ant
wiła
stanowisko polskie , w spra
uasadora Wierblowskiegó, ja k i w
wie -traktatu
pokojowego
z
rzeczowym, precyzującym p ra k 
Niemcami.
tycznie zrealizowanie naszych po
glądów, memoriale rządu polskiego
Obradom przewodniczy! dele
me ma nic takiego, co by mogło
gat Stanów Zjednoczonych M u r
wyglądać na chęć zemsty ną Nie-m
phy, który zaprosił delegację
eafK- I choć uczucie naszej nie
nawiści. po bezmiarze krzyw d ja
polska do zabrania głosu.
kich doznaliśmy, jest w pełni uKrótkie przemówienie - wstęp
sprawiedliwione, w ydaje się, że
ne
wygłosił Minister Leszczycki,
wie w „zemście“ leży istotne roz
oddając z .kolei glos ambasado
wiązanie. Tu chodzi o rzecz sto
kroć poważniejszą: o zapewnierowi Wierbłowskiemu. 'Ambasa
nie . narodow i polskiemu bezpie
dor Wierbiowski w ygłosił' ob
czeństwa, o niedopuszczenie w
szerne -exposé — (przemówienie
przyszłości do nowego odwetu
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Memorandum Polski
w spraw e traktatu dla Niemiec
Troskę o interesy Kraju
stawiamy ponad wszystko inne
Pierwszy krok
do stabilizacji gospodarczej

Nr 28 (773)

MEMORIAL POLSKI ws p r a w ie NIEMIEC

wywołał wielkie wrażenie w Londynie Dziś zbiera

P rze d sta w icie le W ie lk ie j C z w ó rk i
przyrzekli uważnie rozpatrzyć propozycje polskie

niemieckiego.

Tentu naczelnemu celowi wszy
stko w memoriale jest poświęco
ne. Dlatego jego autorzy w zięli
Przede wszystkim
pod uwagę,
aby były jo postulaty realne i
wxk linie.
Nie ma łam żadnych
ogramu/eń, które by hamowały
rozwoj gospodarki niemieckiej
ponad tę granicę, która w a ru n ku 
je likw idację ich potęgi m ilita r
nej a jednocześnie możliwość spła
ty odszkodowań.
Podobnie jest ze sprawą jed
ności politycznej Niemiec.
Tu
chodzi o stworzenie takich ryąrufl
kow, które by ja k najbardziej
przyjaly
proaesowi denaziiikaChocizi o zlikw idow anie pntęgi kapitału niemieckiego i h ó ii
gi iiinkrów .
a w ięc podstaw y materialnej. 1 której wyrasta! nie
»«»ecki im perializpi
M em oriał domaga sic. aby Polska była dopuszczona do udzia
łu we wszelkich decyzjach
tyczących Niemiec. I.eży 0 £ '
w ątpliw ie w^ interesie pokoju w
interesie wszystkirh
w
~ka mafeca ł« i
^ ro d o w .. Pół
ska, mająca tyle bezpośrednich
doświadczeń
c swoim zachodnim sąsiadem,
Potrafi znaleźć
najwłaściwsze
,
*
ły iir
.Problemu niemieckiego«.

W dyskusji tej ze strony pol
skiej brali udział min. Leśączycki
oraz ambasador Wierbółowski,
udzielając
szczegółowych
wy
jaśnień na zadawane pytania.
Przedstawiciel Francji, Couye
de M u n iile . prosił o^ wyjaśnie
nia w związku ze stanowiskiem
Polski, omawiającym
jedność
Niemiec.
Ambasador Wierbiowski pod
kreślił, że Polska nie wypowia
da się, za silnie scentralizowa
nym państwem niemieckim i ząda kontroli nad Niemcami.
Delegat ■adziecki Fiodor Gusiew osw d.czył, , ,że delegacja
radziecka z z aintereso w aniern
wysłuchali/ ośw iadćzenia - pólskiego, w którym ' "wysunięto sze
reg problemów; zasługujących
na rozpatrzenie ich z wielką
uwagą, — co też delegacja ra
dziecka uczyni.
Delegat brytyjski Strang pod
kreślił, że całkowicie przyłącza
się do stanowiska radzieckiego.
Przedstawiciel Stanów Zjedno
czonych Murphy p rosił' o sze

ambasadora Wierbłowskiego po
daliśmy , w numerze wczoraj
szym), które wywołało duże
wrażenie wśród zebranych. Po
ruszenie na sali wywołały sło
wa ambasadora Wiërbknvskiego,
który nawiązując do ostatnich
wiadomości o wznowieniu dzia
łalności hitlerowskiej w Niem
czech, oświadczył:
„Dopiero wczoraj opinia świa
towa
zaniepokojona
została
ogłoszonym w prasie memoria
łem
komisji,
zajmującej
się
stadiami
-nad
zagadnieniami
europejskimi.
Memorial
ten
stwierdza, -ż> partia hitlerowska i
w Niemczech spokojnie reorga- •
nizuje się i przygotowuje do
powrotu do władzy, oraz że hi- |
kierowcy ciągle jeszcze dyspo- j
.mija- wielkimi zasobami finanso
wymi poza granicami Niemiec“ , j
Zarówno 'memoriał, jak ¡ ex
pose polskie, wywołały niezwykle
duże zainteresowanie, którego
dowodem była 2-godzinna dysku
LONDYN, 28.1 (PAP).. Memo
sia, jaka się wywiązała po randum jugosłowiańskie, przed
przedstawieniu stanowiska , pol- łożone we wtorek wieczorem
zastępcom ministrów spraw za-

było głównym ciosem wymierzonym w tradycje Prus
Jugosławia popiera stanowisko Polski

uchwała Komisji Porozumiewawczej Stronnictw Demokratycznych

M dniu 2, hm. Poznańska Komisja p
m ozum iewawcza Sti. onnietw
D en iokratycaiych na posiedzeniu sw ym przyj,
nchwalę treści

n a s tę p u j^ .

f

-Komisja
Porozumiewawcza
Stronnic Iw Demokratycznych głę
»oko wstrząśnięta wiadomością o
<>Iiydłi\iii mordzie politycznym na
«Metrum ¡astruklorze ZWM 'Jalue. Stacirowiaku, dokonanym w
»esiialski sposób przez wychowań
x0)v faszystowskiego podziemia,
lfM*pia jak najostrzej powyższy
1ZJ'U 1 wyraża głębokie ubolewanie w związku z faktem, że na terenie harcerstwa wielkopolskiego
działa. ó niestety podziemne orga
"zaeje faszystowskie, c czego do-

Dziś zbiera się znów Naczel
ny Komitet Wykonawczy Polskiegot Stronnictwa -Ludowego.
Zbiera się — by opracować pro
pozycje, które- przedłoży Radzie
Naczelnej Stronnictwa, zwołanej
na dni następne.
Poprzednie, sprzed tygodnia,
posiedzenie NKW, zakończyło
sic bez jakichkolwiek decyzji.
Jeśli wolno wierzyć informacjom,
przenikającym z kół peesełowskicli, to starły się na nim ostro
dwie zasadnicze koncepcje.
Koncepcja jedna — repre
zentował ją ponoć sam p. M i
kołajczyk i kilku , z najbliższych
mu działaczy stronnictwa jak
m- i mec Korbonnp. pp-. Wójcik
ski — to zaostrzenie jeszcze
dotychczasowej ' linii politycznej
PSL, to negacja całej rzeczy
wistości polskiej, negacja - -Sej
mu, negacja rządu, negacja dla
negacji,
r , o by w tym wypadku odróżniąło nawet formalnie mikołajczyuowskie PSL od mówiącego
głośno o wojnie- domowej „pod
ziemia? Pozostanie to tajemnicą
p.- Mikołajczyka.
Do czego zmierza ta polity-

na terytoriach polskich na wschód od Odry i Nisy

ohydna zbrodnią młodocianego PSL-owca

La żela poznańska ..Wola Ludu"
w artykule pl. „Ohyda“ pisze:
»Niech straszna śmierć chłopca
•Mory dopiero żyć zatzvnał, stame S1® apelem do walki z Lerroi eiTi indywidualnym, ostatnim od1uchem zbankrutowanego podzie
mia .
n 1

Zamykając obrady przewodni
czący Murphy podziękował pol
skiej delegacji za wyczerpujące
wyrażenie- opinii ,rządu polskiego
w. sprawie Niemiec i podkreślił
z 'naciskiem, że zebrani na kon
ierencji. delegaci , 4 mocarstw
zdają sobie sprawę ze strat i
ofiar polskich, poniesionych w
walce1 z imperializmem niemiec
kim.
Przewodniczący
Murphy
.oświadczył, że pragnie zapewnić
o, sympatii zebranych dla naro
du polskiego.
V
Ostatni zabrał głos min. Leszczycki, dziękując, w imieniu rzą
du polskiego za zainteresowanie
stanowiskiem polskim.
Pełny tekst memoriału polskie
go podajemy na sir. 4.

P. Mikołajczyk w konftiRcie ze swa opozycją

Zniszczenie władzy niemieckiej

Soołeczeństwo poznańskie wstrząśnięte
Polworna zbrodnia, dokonam
ia na
19-Iethim członku ZWM, »p. Sta
chówiaku przez bun dylów, \v,yhodowanych na pożywce propagandy londyńskiej, wywołała oyólne poruszenie i oburzenie w
społęczeńslw ie po zna ń skini.

reg
wiadomości,
dotyczących
stanu 1 zagospodarowania . ‘i za
ludnienia Ziem Zachodnich,
W obszernej odpowiedzi min.
Leszczycki przedstawił, poparty
szczegółowymi
cytrami
obraz
wy sift tt polskiego i osiągnięć,
polskich na Ziemiach Odzyska -

się NKW PSL

wodem były .już demonstracje
szczecińskie.
Fakt. że morderca znęcał się, nad
trupem, papawa Komisję Poro
zumiewawczą Stronnictw Demo
kratycznych — głęboką troską o
poziom niektórych
wychowan
ków organizacji harcerskiej, którzy
niestety nie dają gwarancji demo
kratycznego wychowania młodzie
j ży harcerskiej. • 'Udział członka
PSL w . morderstwie, jest;-jeszcze
jednym dowodem organicznego
związania PSI- z faszystowskimi
bandami.
Blok Demokratyczny, który wy
szedł zwycięsko z wyborów, ma
maksimum wyrozumienia dla ofiar polityki reakcji, którzy dow iodą swoich szczerych chęci i do
brej woli powrotu do normalnego
życia. Jednak równocześnie obóz
demokracji będzie.' tępił bezlitoś
nie bandytów i dywersje i prowa
dząc nieubłaganą walkę dopro
wadzi do ostatecznego zlikwddowa
nia faszystowskiego podziemia w»
Polsce".
Uchwalę podpisali: Wojewódz
ki Komitet Polskiej Partii Ro
botniczej, Zarząd Wojewódzki
Stronnictwa Ludowego, Woje
wódzki Komitet Stronnictwa De
mokratycznego, Wojewódzki Za
rząd Stronnictwa Pracy, ,Woje-

wódzki Komitet Polskiej Partii So
cjaliMycznej.
Ojciec zamordowanego, dotych
czas bezpartyjny — wstąpił w
szeregi Polskiej Partii Robotni
czej ->aby — jak się wyraził —
oczyścić drogę życia dla nas
i dla młodego pokolenia“ .
*

Wojewoda poznański, ob. Ste
fan Brzeziński zwołał na dzień 28
bm. specjalną konferencję czo
łowych przedstawicieli organiza
cji politycznych, społecznych i mlo
dzieżowych. celem potępienia mor
du. W manifestacyjnym pogrze
bie zadeklarowały swój udział
szkoły, organizacje młodzieżowe,
polityczne i zawodówe ze sztanda
rami i wieńcami.
W loku śledztwa, w sprawie o,hydnegó mordu, dokonanego na
osobie śp. Jana Stachowiaka, człon
ka ZWM. władze bezpieczeństwa
w ykryły magazyn broni, w którym
znaleziono: 2 karabiny francuskie,
kilkaset sztuk amunicji, 1 pistolet
typu „PP“ , I pistolet typu „Colt“
(ńpćzędzie zbrodni) oraz 1 granat.
Karabiny, amunicja i granat
znajdowały się w skrytce na tere
nie gimnazjum Marii Magdaleny;
pistolety natomiast’ znalezio-ifo w
mieszkaniu jednego % morderców.

ka? Rachuby na skuteczną pomoc zagranicznych protektorów
nie wydają się zbyt uzasadnio
ne. Reakęyjne- elementy Zachodu
są raczej rozczarowane rezul
tatami, jakie osiągnął w wybo
rach p. Mikołajczyk.
Jedynym realnym rezultatem
zwycięstwa polityki p, M ikołaj
czyka wewnątrz PSL byłoby
zaostrzenie w a!I< wewnętrznych
w kraju, utrudnienie tego przej
ścia do normalnej pozytywnej
pracy,
którego
pragnie cały
kraj.
Rozumie to grupa działaczy
pe esel ow ski ch, przeciwstawiają
ca się polityce p, Mikołajczyka.
Rozumie ona również, że ta po
lityka znajduje, się w jaskrawej
sprzeczności z dążeniami olbrzy
miej większości narodu. Grupa
ta rozumie, że kraj chce przede
wszystkim normalizacji warun
ków, że widzi on z zadowole
niem w rezultacie wyborów 'za
kończenie stanu tymczasowości,
ostateczną — na pięć lat co naj
mniej — stabilizację stosunków
poi i ty czn yęh w"* kraj u.
I dlatego — jeśli grupa p. M i
kołajczyka dąży do „wielkiej
awantury“ , to opozycjoniści szu
kają jakichś dróg pośrednich.
Chcieliby w ramach stanu, stwo
rzonego przez zwycięstwo Blo
ku Demokratycznego 19 stycz
nia, uratować z PSI. co się da
i ile się da.
Oczywista
są wśród nich
różni ludzie i różne koncepcje.
Jest p. min. Wycecb, który w
swym ostatnim artykule w „W i
ciach“ akceptuje wprost platfor
mę PKWN. Jest również p. min,
K;ernik,
u -którego
akcenty
„agrarystyczne“ (w częskim —
tzn. złym
tego słowa znacze
niu) brzmią do dziś wcale moc
no. Jest calv wachlarz formuł,
koncepcji, indywidualności łudz
ili cli.
W arto podkreślić jedno: że
wszyscy, przywódcy „opozycji“
w okresie okupacji niemieckiej
działali w kraju — i to prze
ważnie nie w aparacie „delega
tury“ , a w politycznych i w oj
skowych ogniwach „londyńskich“
ludowców. Jak wiadomo, ogni
wa te stanowiły wtedy swego
todzaju lewicę obozu londyń
skiego.
Obserwator

granicznych stwierdza na wstę pozostałych jeszcze w Jugosławii
pie, że „długi okres alianckiej 100 tysięcy Niemców.
okupacji i kontroli“ jest • punk
Rząd jugosłowiański traktuje
tem
wyjściowym
rozwiązania z sympatią żądania narodu tran
prbblemu Nieni iec powo jen 11ye1i . emskiego, który trzy razy w
Podkreślając
dalej
koniecz przeciągu 86 lat padł ofiarą agre
ność , wspólnej polityki władz sji niemieckiej. Będzie on rów
okupacyjnych memorandum za nież popiera! w myśl przedsta
znacza, że taka polityka jest wionych w memorandum zasad,
warunkiem skutecznego przepro słuszne żądania .innych zachod
wadzenia denazifikacji, usunięcia nich sąsiadów Niemiec.
hitlerowców z gospodarki nie
Jugosławia — jak podkreśla
mieckiej, co jest ściśle związane następnie memorandum — do
ze zniszczeniem podstaw gospo maga się ustalenia jasnej i zde-'
darczych niemieckiego irhperia- cy dawane i polityki reparacyjnej
lizmu i agresji, złamania karte w zgodzie z decyzjami alianc
li, syndykatów', trustów i innych kiej kontroli kontrolnej z marca
stowarzyszeń monopolistycznych 1946 r. Roszczenia reparacyjhe
oraz zlikwidowania wielkiej wła Jugosławii są następujące:
sności ziemskiej stanowiącej ba
1) Należy ustalić niezwłocznie
zę gospodarczą junktów.
rozciągłość niemieckich obiektów
Omawiając kwestię jedności przemysłowych przeznaczonych
politycznej Niemiec memoran na odszkodowania.
dum zwraca uwagę na fakt, że
2) Należy, przystąpić do prze
zadaniem aliantów jest ustano kazywania tytułem odszkodowań
LONDYN. Agencja Reutera donosi z
wienie form wspólnej kontroli całkowitych urządzeń fabryk nie
.Jóhannesbu-rga, że strajk' górników w
politycznej i ekonomicznej oraz mięciach.
kopalniach złota rozszerzył sip znacznie.
stopniowe wciąganie narodu nie ' 3) Na Odszkodowania należy Płeć dalszych kopalń zostało unierucho
mieć kiego do administracji pań również przeznaczyć pozostałą mionych. Strajk, objął całkowicie 14 ko
pali), zaś 16 częściowo:
stwowej drogą tworzenia samo ;część
niemieckiej
marynarki
LONDYN. — We wtorek wieczo
rządów niższego stopnia.
handlowej jak również odpo
Memorandum zaleca likwida wiednią część taboru rzecznego. rem przybył tu na czele delegacji au
striackiej kanclerz Fig!, celem przedsta
cję Prus i oświadcza:
4) Winpa być utworzona korni wienia poglądów rządu austriackiego na
„Głównym ciosem przeciwko sja śledcza celem zbadania stanu konierencji zastmców ministrów spraw
tradycjom pruskim jest zniszcze likwidacji aktywów niemieckich zagranicznych.
MOSKWA. — W okresie od wyzwo
nie władzy niemieckiej nad tery w. krajach neutralnych.
lenia Białorusi spod okupacji niemiec
toriami polskimi na wschód od
5) Należy udostępnić na cele kiej odbudowano już około 2 tys. wsi.
rzek Odry i Nisy“ .
odszkodowawcze
mienie
nie Ogółem zbudowano ponad 250 tys. do
Występując w ten sposób na mieckie w zachodnich -strefach mów wiejskich.
PARYŻ. — Radio wietnamskie donosi,
rzecz .polskich granic zachodnich okupacyjnych Austrii.
że prezydent Ho-Szi-Minh
zwrócił się
memorandum
oświadcza
rów 
6) Pilne roszczenia reparacyj- do
nowego rządu francuskiego z proś
nież, że roszczenia czechosło ne
winny
być
zaspakajane, bą o jasne określenie poglądu—na te
wackie w sprawie korektory zgodnie z paryskim układem re- mat roszczeń Vietnamu.
granicy z Niemcami są uspra paraeyjnym z niemieckiej pro
MOSKWA. Agencja lass donosi z
wiedliwione ze względu bezpie dukcji bieżącej.
New Delhi, że w prowincji bombajskiej
czeństwa.
7) Jak- najrychlej powinna na- A tvs. nauczycieli , zagroziło strajkiem
od
12 marca br. jeśli do tego czaMemorandum domaga się na
resiytucja mienia zrabo śu dnia
nie będą uwzględniane ich postni* stępnie: przesiedleni« do Niemiec wanego prstez Niemców.
ty podwyżki pla«.

Ostatnie
wiadomości

Str. 2

Stronnictwa
przygotowują się
do 1-ej sesji
Sejmu Ustawodawczego
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Nowe ton? o wyborach polskich
pojawiły się

w prasie anglosaskiej

Mocarstwa Zachodu stawiają krzyżyk na p. Mikołajczyka?

Ostatnie <bU przed inauguracją
prac Sejmu Ustawodawczego upływ a
ją na wzmożonych pracach wewnętrz
Wiadomości nadchodzące osiano - partyjnych poszczególnych stron
inio z krajów anglosaskich pozwą
jńetw .
łają stwierdzić, że kampania w oW dii. 29 bm, wieczorem obradować
bronie p. Mikołajczyka, jaka zosta
będzie w Warszawie prezydium TSacz.
ła tam wszczęta przed 19 stycznia
Ksouteżu Wykonawczego Stronnic
i trwała jeszcze przez kilka pier
tw » Lądowego. Omawiane będą wozy wszych dni po wyborach, zaczy
stkfte ważniejsze zagadnienia na od na przygasać.
cinku ruchu ludoweg»Pewną rolę odegrały w tym nie
K lu b Poselski Polskiej P a rtii Ro
wątpliwie informacje korespon
botniczej zu etany zoatai na 3 lute- dentów- zagranicznych, którzy byli
*»■ W całym k ra ju odbyty się poeie- w Polsce, widzieli wszystko i mo
dzenża plenarne Komitetów Woje gli
zreferować swym redakcjom
wódzkich PPS z udziałem sekretarzy jaki jest rzeczywisty stan rzeczy
powiatowych, na których omówiono u nas. Ale niewątpliwie saine tyl
przebieg i w yniki wyborów.
ko informacje korespondentów nie
W Warszawie odbywają się konfe wystarczyły by dla takiej zmiany
rencje dzielnicowych trójek p artyj- tonu. Ostatecznie — znamy wy
»ydb, poświęcone tym samym zagad padki, kiedy ci sami koresponden
nieniom. W niedługim czacie odbędą ci informowali... niezupełnie zgo
taę w szeregu większych miast wo dnie z prawdą.
jewódzkich zebrania aktywu partyj
Zmiana tonu na zachodzie zwią
nego, poświęcone omówieniu akcji
zana jest niewątpliwie z głębszy
wyborczej i dalszych zadań P artii.
mi momentami politycznymi. Ńa
W da, 28 lim. odbyło się również
wet reakcyjne koła anglosaskie
w Warszawie zebranie sekretarzy wo
wyciągnęły z klęski p. Mikołaj
jew ódzkich PPS, na któ ry m przed
czyka wniosek, że jest lo koń, któ
stawione zostały sprawozdania o urym można, owszem, od czaku do
dziale p a rtii w akcji przedwyborczej
czasu, pojechać kawałek drogi, ale
•ra z w okresie samych w yborów i
na którego nie należy stawiać, pod
omówiono rolę ka d r p a rtyjn ych w te j
groźbą przegranej
akcji. Zebranie dało okazję rów nież, ...
dla omówieni» sytuacji politycznej.
Nie znaczy to, rzecz jasna, że
Na terenie « re n n ie tw * D em okra-’ Zrf ^ n u j ą W zupełności
z jego

PRZYJĘCIA W MSZ
Minister Pełnomocny, Józef Olszew
ski, przyjął w dńiu 28 bm. ambasador*
Jugosławii w Warszawie, p. Rad®
bisev|ć.
—-«o»—- 1
i

I ńe z wyników wyborów i ct tnie dne,

gdyż ANI STANY ZJEDNO
CZONE, ANI WIELKA BRYTANiA
NJE WYKAZUJĄ CHĘCI UDZIELE
NIA MU POPARCIA"
BLOK
STRONNICTW
DEMO
KRATYCZNYCH
ODNIÓSŁ ZWY
CIĘSTWO I WSZELKIE PROTE
STY WIELKIEJ BRYTANII I USA
POWIĘKSZĄ TYLKO STOSY NOT
W ARCHIWACH POLSK1EGC
POLSKIEGO M INISTERSTWA
SPRAW
ZAGRANTCZNYCH.

RÓWNIEŻ ROSNĄCY SZACUNEK
DLA OSIĄGNIĘĆ GOSPODARCZYCH
I SPOŁECZNYCH RZĄDU.
Nie ulega wątpliwości,
że podczas
gdy w większości państw europejskich
panuje rezygnacja wobec nędzy i zrńsz
czenia, w Polsce panuje powszechna na cześć
wola przezwyciężenia wszystkich trud
ności i przekonanie, że uda się to osią
gnąć. Jakkolwiek Polacy liczą na pomoc z zagranicy, to jednak Rząd jest D e l l m i ł a C Y ! [161
lia sswych
w v th
... ...........
przygotowany do kontynuowania
wysiłków nawet bez pomocy z ze
Przewodniczący polskiej Komisji D*;
I Amerykanie majq dość wnątrz.
Jłfljitecyjnej dr Al. Zanik Michalski,
Dta zmęczonego świata — kóńczy podsekretarz stanu w Ministerstwie
M ikołajczyka
Ingersoli — przykład Polski powinien Administracji
Publicznej,
wyda! w
Podobne głosy spotykamy I w pra być natchnieniem.
dniu wczorajszym przyjęcie na c?eśc
sie amerykańskiej.
Chociaż korespondencje
takie
jak delegacji radzieckiej Komisji DeiimiKorespondent warszawski
dziennika IngersoIIa są rzadkie w prasie/ amery tacyjnej, w którym wzięli udział: Pre
„NEW VORI< TIMES“ Gruson oświad kańskiej, to jednak należy podkreślić mier OSóbkó-MoraWski z małżonką,
cza w swojej ostatniej korespondencji zupełną zmianę W tonie
dzienników, podsekretarz stanu w Prezydium Ra
z Warszawy, że
jak „New York Herald Trlbune“ , „C hri dy' Ministrów min, jjemtan, podse
STANY ZJEDNOCZONE l WIELKA stian Science Monitor“ i irtnych, które kretarz stanu w Ministerstwie Ad
BRYTANiA UZNAŁY,
ZE
NAD obecnie odznaczają się obiektywizmem ministracji Publicznej Wolski, : l i 
SZEDŁ CZAS, ABY ROZSTAĆ SIE i umiarkowaniem.
ster peinOmóćny J. Olszewski, prze
Z MIKOŁAJCZYKIEM.
Nawet p. Dorothy Thompsoni której wodniczący delegacji radzieckiej, genJAKKOLWIEK
NIE
WYGLĄDA korespondencje do niedawna cechował Aleksandrów, radca Ambasady ZSRR
TO -BY1 PIĘKNIE,
GDYŻ
ZA- ¡.;niesłychanie napastliwy ton wobec pot- Jakowi« w, attache wojskowy Amba
CHOpNIE
DEMOKRACJE SĄ W • skl, znajduje obecnie wiele jasnych sady ZSRR ¿ón. Masłów oraz człon
kowie komisji polsko-radzieckiej.
D l -YM
STOPNIU
ODPOW IE-1stron w rzeczywistości polskiej.
DZ: LNE ZA STANOWISKO M
***I - 1
' Słowem — „odtrąblono“ ,..
KOŁAJCZYKA, TO JEDNAK ŚWIA
DCZY TO O POCZUCIU RZECZY
WISTOŚCI POLITYKÓW
ANGLO
SASKICH“ .
Według Gru sona należy oczekiwać,
ie Stany Zjednoczone i Wielka Bryta
nia postarają się zjednać sobie przede
wszystkim socjalistów wobec „stoczęPrzed wybuchem wojny przedsiębior- sję międzysojuszniczą Związkowi Ra
nią się w przepaść“ partii M i koła Jeży- stwo żeglugowe „Gdynia — Ameryka“ | dziecklemu.
„O bserver“
ka. Co prawda nie wydaje się aby par- zamówiło w Stoczni Gdyńskiej dwa|
Po stwierdzeniu powyższych faktów,
tła socjalistyczna
motorowce frachtowe —
„Łódź“
o kryzysie w PSL
...--------- ze specjalną rado- szybkie
„--------. I j Rząd Polski wdrożył odpowiednie kroćeia powitała
nnmfłsk to+„ błogosławieństwo
__ a i
„r7ezn«rzone. do
Tygodnik
OBSERVER“ w kóre- ści4
A - ! „Bielsko“ , przeznaczone
do nhsłiiorf
obsługi lili- ki, celem odzyskania statku, stanowią
tycznego
uwaga władz centralnych , U* ^
. Pl0t^
f t Mikołajczyka
cego naszą bezsporną własność. Rekla
sptmdeneji
z
Warszawy'
pod
tytułem:
i
l^eH
k1,
Należy
przypuszczać,
że
sonil
«RularneJ^
z
-Gdyni
do
portów
Za*
skupiona jest dookoła dnia otwarcia :sfai‘OWKJ ,m ezw ~
v kIe cenny mate„Mikołajczyk wobec w ia n iu w PSL“ ^ a,!SCl Polscy. ktor*y zresztą pamięta- toki Meksykańskiej. W roku 1939 stat- macja Rządu Polskiego odniosła żądany
gefmu. W przeddzień inauguracji, dn. ! ” * * ^ m ie n n y
przy wszelakich pisze O WZRASTAJĄCYM N1EZAco
s^ło z Mikołajczykiem, hę-i ki te zostały zagrabione przez Nieni- skutek.
Statek „Bielsko“ został wykreślony
S lutego odbędzie się W lokalu C K SD Punktacjach /'^nsowych i go DOWOŁENIU DZIAŁACZY PSL Z \ á3 “ waiá£ «“ tfe zainteresowanie się! ców.
spodarczych. Ale równocześnie — POLITYKI MIKOŁAJCZYKA i o za- ^iglo-A m erykan za pocałunek śmierci, i w wvniku
z podziału poniemieckiej floty handlo
pociedzenie konstytuujące nowego klu
akcji
rewindykacyjnej.
wej i będzie zwrócony Polsce po po
dają już znak swym prasowym rysowującym się rozłamie w part«.
W NIEKTÓRYCH
KOŁACH
W 1prowadzonej po wojnie przez Polską
bu poselskiego, na którym uchwalo
wrocie z odbywanej obecnie podróży
heroldom, by byli nieco dyskret
WARSZAWIE PANUJE
PRZEKO-1 Misje Morską w Londynie, udało się
WSROD
NIEKTÓRYCH
CZŁON
ny zostanie regulamin kluba i doko
zagranicznej, tj. po przybyciu do pierw
NANIE,
IZ
PEWNE
C
Z
Y
N
N
IK
I!
ustalić,
że
jeden
z
.
tych
statków
M/S.
KÓW
PSL
PANUJE
PRZEKONA
niejsi, g d y ż n ie d a le k i już jest
szego portu radzieckiego.
nany będzie wybór prezydium. Klub
NIE, ZE WINĘ ZA PORAŻKĘ
BRYTYJSKIE
I
AMERYKAŃSKIE i „Bielsko“ , został
wykończony
przez
czas, gdy trzeba będzie — na ja 
Tym sposobem, dzięki życzliwemu
przedyskutuje również sprawy zwią
PSL W WYBORACH PONOSI M I
POPARŁY MIKOŁAJCZYKA W PEŁj Niemców w roku 1943 w duńskiej stostanowisku Związku Radzieckiego, pol
kiś okres — zapomnieć o jego lorKOŁAJCZYK,
KTÓRY
UPARCIE
NYM PRZEKONANIU. IZ PRZEGRA czni Elsinore i otrzymał nazwę „M ln - ska flota handlowa Już wkrótce odzy
zane bezpośrednio ze zbliżającą się
dowsko - mikolajczykowskiej mo
SPRZECIWIAŁ
SIĘ
ZAWARCIU
ON WYBORY I WIEDZĄC. ZE NIC den“ . Jednostka ta została włączona
ska nowoczesną jednostkę, która po
sesją.
KOMPROMISU Z BLOKIEAl RZĄ
NA TO NIE BĘDĄ MOGLI PORA- do masy reparacyjnej i jako statek rzC
ści.
większy tonaż morski, pracujący na
Peza tym Stronnictwo Demokra
DOWYM, WTEDY GDY PROPO
komo niemiecki, przyznana przez korni- potrzeby kraju.
NOWANO MU 20 PROC. MIEJSC
tyczne organizuje w niedzielę, da. 9 Reakcyjny „Sunday Times“
Należy stwierdzić, że wrogie nowej
W SEJMIE.
Polsce nastawienie prasy amerykań
lutego w całej Polsce zjazdy swoich
zc
pogodzeniem
się
Pismo twierdzi, że Komitet Wy skiej, którego dowodem byia kampania,
wojewódzkich aktywów z udziałem
konawczy PSL nie pozwoli! Mikołaj przeciwko Polsce, w okresie wyborów
z klęskę Mikołajczyka
czołowych działaczy terenowych, noczykowi zrezygnować już teraz ze zaczyna słabnąć.
Pierwszy, który przyznał Sic otwar
Reakcyjne pismo londyńskie „SUN- stanowiska ministra rolnictwa dla za
owybranych posłów z poszczegól
protestu
przeciwko cie, że kampania antypolską była in«pinych województw oraz przedstawicieli DAY TIMES“ zastanawia się nad po dokumentowania
Wczoraj około god.z. 3 po południu sce katastrofy dwie karetki sanitarne,
lityką Wielkiej Brytanii w stosunku wyborom i podkreśla, że stanowisko rowana przez reakcyjnych
właścicieli
centralnych władz stronnictwa. (PAP) do Polski. Pismo jest niezadowolo- Mikołajczyka stafo się bardzo tru- amerykańskich koncernów prasowych, wydarzyła się wielka tatastrofa samocho które jednak zawróciły z drogi, rta-potka‘ o lłó T
ras. ,»i
n
. * \f, f
by! korespondent dziennika „P M “ , !n- dowa w odległości 4 hm od Tarczyna,
w&zy sarnocjtódy, wióżąće już rannych.
Zdążający w kierunku Warszawy Sa
gersoll. Podkreśla on, że wyszły zwy
Ne miejsce wypadku wyjechała spe
cięsko z wyborów partie, które prze mochód ciężarowy, naładowany po brze cjalna komisja, która ustali przyczyny
wodziły w dźwignięciu kraju z ruin. gi pasażerami, nagle przewrócił się do katastrofy. Najprawdopodobnlej przewrói Gdyby wygrała druga strona, trudno rowu, Ponieważ samochód jechał że zna- cenie się samochodu do rowu spowodo' przewidzieć, co bv się stało z Polską, czną szybkością, a szosa była ■śliska, ka- wato pęknięcie opony.ale nikt nie w ątir, że terror wzrósłby test-rofa przybrała duże rozmiary.
.
—-«ó»znacznie.
PO .WYBORACH NARÓD
Pomad 20 osób zostało rannych, w t®j
MOŻE Z POWROTEM ZABRAĆ S!Ę łiczbie kitka bardzo ciężko. Jak głoszą
DO PRACY.
pierwsze meldunki z miejsca katestroty,
1 Wiadomości z Polski, jakie ukazały jeden z pasażerów zosłai zaibitji «a m|ćJ
się w prasie zagranicznej W okresie scu. Ponad 20 rannych przewiezie®0 Pf lly
wyborów zasłoniły — pisze Halef Inper- pomocy przejeżdżającego autobusu i sasoil — wspaniały zryw i optymizm ko- mochpdów prywatnych do W®r®2:aWY> , °
ilic jł lewicowej przy pracy nad uczy szpitala Dz. Jezus, gdzie udzielono to u m ar**. Żymierskiego
nieniem z Polsk kraju, w którym każ natychmiastowej pomocy. Kilku rannym
Dnia 27 bm.
Naczelny
Dowódca
dy może żyć.
groizi poważne nfebezpieezeńłw0.
W. P„ marszałek Michał żymierski —
Przed Wojskowym Sądem Rejono morderstwa i rabunki na terenie woj. nego U. J Jerzy Wacyk. student 2 ro
Ratunkowe P!'.zyjąi nowómianowanego attache Ar.
____
NAWET
CI
KORESPONDENCI J Warszawskie Pogotowie
wym w Krakowie rozpoczęta się rozpra krakowskiego.
ku Politechniki Krakowskiej pseud. „Da
ZAGRANICZNI.
KTÓRZY TWIER powiadomipne o wypadku prze® posteru- mit Amerykańskiej przy ambasadzie S t.,
Proces odbił 6ię szerokim echem na“ Celestyn Nagięć uczeń liceum ry 
wa w trybie doraźnym przeciwko stu
DZĄ, ŻE WYBORY ODBYŁY SIĘ nek M ilicji Obywateteik-iej w Idrczyorie, I Zjednoczonych w Warszawie' płk. Todentom Uniwersytetu Jagiellońskiego i wśród społeczeństwa krakowskiego, po backiego w Krakowie, pseud. „Koropiec“
POD
NACISKIEM,
WYKAZUJĄ depiero po godzinie 16 wysiało na miej- 1masza J. Bełtsa.
Polireoiwiki Krakowskiej oraz ich współ nieważ oskarżonymi są słuchacze w yż
W skkd bandy wchodzili dalej: Ludwik
likom, którzy zorganizowani byli w ban szych uczelni krakowskich'.
Tatarach, Surówka Edward, Wtodysiaw
Organizatorem bandy i jej najczyn- Gatos, Stefan Babluch, Stanisław Puczek,
dzie, liczącej 1.4 osób, pod nazwą, przy
pominającą hiUo-owskie wzory „Liga niejszym motorem byt student wydzia Tadeusz Kópystyński, Stanisław Laski,
walki z bclszewizmem“ , wchodzącej w łu prawa U, J. Stanisław Ptak pseud. Józef Milarezyk i Żofia Drabik. Wszyscy
„K ru k“ oraz student drugiego roku Po są to ludzie młodzi, których wiek waha
skład NSZ.
_
Banda la prowadziła akcję rabunkowo. łitechniki Krakowskiej Meus, pseud. się między 22 a 30 rokiem życia.
dywereyjną, dokonując w okresie od „Lis“ . Dalej Stanisław Szuro, pseud.
Z aktu oskarżenia Wynika, że oskar
kwietnia do końca listopada i 946 roku „Zamorski“ , student wydz. humanistycz żani obok dokonywania rabunków i mor
derstw, starali się rozwinąć działalność
dywersyjno-połityczną, przejawiającą się
w nawoływaniu przy pomocy ulotek do
bojkotu referendum. W ten sposób oskąr
żeni starali się nadać swoim grabieżom
a
premierem
rządu on znaczenia depydująeegó, Dowodem,
MOSKWA, 28.1. (PAP). Komentator zagranicznych
i morderstwom popełnianym z chęci zy
tego jest cále linia polityki zagranicz
sku osobistego, pozór działalności ideo polityczny agencji Tass sumuje wra ZSRR.
żenia, jakie wywołała na świecte w y
Te nieco entuzjastyczne deklaracje nej samej Wielkiej Brytanii.
wej.
•
Jak wiadomo, Wielka Brytania nie
pozwalają większo
Banda ta ze kłuchaciami wyższych u- miana ptsm pomiędzy Generalissimusem pism brytyjskich
Stalinem i ministrem Bevtoem.
. śei z nich pozostawić na uboczu spra Zawarła formalnego traktatu sojuszu że
czefai
raa
czele,
zamordowała
w
dniu
21
PARYŻ, 28.1. (PAP). Przewodniczą- iśeiach atakowano rządy Rumunii, ButStanami Zjednoczonymi, niemniej jed
W prasie brytyjskiej przeważa ebęc
cv komisji spraw zagranicznych Zgro- garii 1 Jugosławii. „Czy nie jest lo czerwca 1946 r. Piotra Durę w Załasach podkreślenia, że wymiana pism wywo wę istotnego znaczenia wymiany pism nak ńte ulega nájmtíiejszej wątpliwości,
pomiędzy
Józefem
Stalinem
i
Ernestem
w
pow.
chrzanowskim,
zaś
w
kwietniu
wadzenia Narodowego, Marcel Cachin gorzkim szyderstwem — pisze Cachin
Bevinem. Dzienniki te nie mówtą bo iż pomiędzy Wielką B ryta n ią 'i Stana
i czerwcu ub. roku usiłowała zamordo łała ogólne i. pełne zadowolenie.
omawia w obszernym artykule wyniki — w chwili gdy cały świat widzi sta
Korespondent dyplomatyczny „Tim e*
mi Zjednoczonymi istnieją bliskie sto
wyborów w Polsce i nawiązując do nowisko „wielkich demokracji“ w Gre wać funkcjonariuszów U, B„ Delfina oświadczył, że tekst pism wymienio wiem o tym, że oświadczenie Bevina, sunki, które w istocie rzeczy noszą
złożone 22 grudnia bez wyjaśnienia, do
Kuczabskiego i Gutera. 21 marca ub. r.
przygniatającego zwycięstwa bloku de ejl?“
charakter sojuszu Wojskowego,
nych między Stalinem i Bevip.em stwa
„Jeśli chodzi o x nas — konkluduje bandyci zrabowali 245 tys. złotych t M a rza możliwości dla Wielkiej Brytami i którego Bevin został zmuszony później
mokratycznego pisze:
Wielka Brytania posiada traktat so
wobec ukazania się w „Prawdzie“ gło
łopolskiej
Spółki
Handlowej;
w
państwoautor
—
to
gratulujemy
Francji
z
po
no
„Jest rzeczą niezaprzeczalną, że pojuszniczy że Związkiem Radzieckim, za
wym
kamieniołomie
Miskini,
zrabowano
;
¿wiązką
R
adzjeckiego^^fkrczęcia
śnego
komentarza,
mogło
być
zu
żytkoiityka rządowa kierowana przez pre wodu wielkiego i decydującego zwy
wego etapu we wzajemnych
stosun warte przez wrogów przyjaźni b rytyj warty na 20 lat. N ikt jednak nte móżc
zydenta Bieruta jest aprobowana przez cięstwa polskiego b|oku demokratycz 100 tys. złotych, w państwowej fabryce ’kach.
twierdzić, że polityka brytyjska wobec
sko - radzieckiej.
cykorii
w,
Skawinie
—
415
tys,
złotych
nego. Połscy socjaliści, komuniści, de
olbrzymią większość polaków.
Pisma te są dowodem, że nieporozu
Wymiana pism przyczyniła się do ZSRR opiśra się na zasadach wypływa
, Autor rozprawia się dalej z glosami mokraci, robotnicy, chłopi, patrioci w y !t'POgólua suma .pieniędzy zrabowanych mienia, istniejące na temat traktatu wyjaśnienia tej sprawy i na tym pólega jących z takiego traktatu. W istocie
niektórych ptsm anglo-amery kańskich rażając swą wiarę w demokrację, po
w
ciągu paromiesięcznej działalności anglo - radzieckiego pomiędzy Wielką główne znaczenie społeczne i polityczne rzeczy nie brak faktów, które świad
twierdzili
jednocześnie
swą
wielką
sym
atakującymi rząd polski tak samo jak
bandy,
dochodzi do dwóch milionów zło Brytanią a Związkiem Radzieckim, zo tej wymiany. Prasa brytyjska tymcza czą, Że Wielka Brytania i Stany Zjed
patię
dla
republikańskiej
Francji,
poprzednio w
podobnych okolicznonoczone występują solidarnie przeciwko
tych, nie licząc zagrabionych przedmio stały usunięte,
„Manchester Guardian“ podkreśla, ze sem przemilcza ten fakt, usuwa go ze Związkowi Radzieckiemu. To są faktytów, jak bieliznę, odzież, broń itdswego pola 'Widzenia.
Nipsposób przemilczeć artykułu, któ
Wszyscy oskarżeni działali przy pomocy wymiana pism pomiędzy Stalinem 1 BeNte brak komentarzy w prasie bry ry ukazał się w „D aily Worker“ i który
vinem musi wywołać zadowolenie- ^®nterroru i gwałtu, z bronią w ręku.
tyjskiej
co
do
ewentualnej
możliwości
tralny organ P artii Pracy „Daily He
stwierdza, że „jedna rzecz jest pewna,
rald“ w artykule wstępnym pt. „Zwią przedłużenia brytyjsko - radzieckiego mianowicie, iż stosunki brytyjsko traktatu
w
ramach
ONZ,
jako
pewnego
zek Radziecki i Wielka Brytania oradzieckie przyjęły, obrót jak najbar
świadczą, że „nieporozumienie między rodzaju porozumienia regionalnego.
dziej niezadowalający f nikt nie wie
JEROZOLIMA. 28.1. (Obsl. w).). A- j Grüner odmówił podpisania prośby o u- W Londynie zaprzeczaj«?
Wielką Brytanią a Związkiem Radziec
Należy podkreślić — dodaje Tass — o tym lepiej, aniżeli Bevtn.
gene ja France Presse donosi, że orga- j iaskawiente do rady koronnej króla anLONDYN, 28.1. (Obsł. w l).
kim zostało usunięte. Traktat pozostaje że sprawa stosunków pomiędzy Wielką
w ciągu ostatniego roku Wielka
nizacja „Irgoun Zwai Leoumi“ zawia- | gielskiegp, mimo ustanych próśb jego Jak donosi agencja Reutera, kola
w mocy. Nte mogło być inaczej“ ,
Brytanią a Związkiem Radzieckim Ule Brytania robiła posunięcia to w tę stro
domila przedstawicieli prasy, że uprowa adwokata. ^
Dziennik
liberalny
„News
Chronicie“
może zostać właściwie rozwiązana za nę, to w ową, by wreszcie stać sif
dzeni przez jej członków, jnajor „Intel- i LONDYN. 28.1. (PAP), Zaipowiedzia- rządowe w Londynie nie potwier
wyraża
pogląd, że nieporozumienie, pomocą sformułowań o charakterze o- młodszym partnerem. Stanów Zjedno
ligence Service“ Collins i sędzia Wind- ! ne na środę, wprowadzenie stanu wojen- dzają wiadomości o tyra, że E r
hatn. będą wypuszczeni na wolność. Wy- nego w części Palestyny uważane jest nest Bevin ma zamiar zrezygno które mogło pociągnąć za sobą poważ gółnym, dotyczącym przedłużenia trak czonych do takiego stopnia, że nawet
ne konsekwencje, zostało usunięte.
tatu. Strona formalna tej sprawy ma zgodziła się na standaryzację uzbroje
puszczamy zakładników, donosi komun: za krok wstępny w rozleglej akcji przeKilka dzienników brytyjskich stara znaczenie nieskończenie mniejsze, a n i nia.
kat, nie z powodu groźby ogłoszenia ciwko palestyńskiemu ruchowi terrory wać ze stanowiska ministra spraw
się ponownie pomniejszyć znaczenie żeli sama istota stosunków, zawarta
1
Przyszedł czas, by wykazać wierność
stanu wojennego, ale ponieważ nie zo stycznemu. W związku z przygotowania zagranicznych.
Zdaniem tych kół. J3evin nie nie I komentarza „Prawdy“ ,
dotyczącego w traktatach, porozumieniach, konwen traktatowi, a zwłaszcza tej jego części,
stał wykonany wvrok śmierci -na Grune- mi wojskowymi z Kairu Przybył do. Je
......
.
| przemówienia Bevlna z 22 grudnia ub. cjach. i
w której oba kraje zobowiązały się do
rze, który, bez. nasze i akcji zostałby po rozolimy gówriodowodzący wojsk bry
wieszony.
Oczywiście nie należy bagatelizować współpracy dla ugruntowania
bezipiO”
tyjskich na Środkowym Wschodzie ge n a jm n ie js z e g o z a m ia ru zrezygno .roku, który spowodował wymianę pistii
w a m a ze swego s ta n o w is k a ,
J pomiędzy brytyjskim ministrem spraw tej strony zagadnienia. Jednakże nie ma czeństwa i dobrobytu w Europie“,
Donoszą jednocześnie, że skazany nerał Dempsey.
przysziofay z pomocą p. Mikołajczy
ków!. Nie wie tylko, jak to zrobić.
Pismo kontynuuje dalej swe wywo
dy:
„Z przemówienia ministra Bevina
z dnia 20 października 1946 r. wy
nikało, iż uznanie granic polskich na
Odrze i Nisie uzależnione jest od
wyników wyborów. Wielka Brytania
wobec tego mogłaby nie uznać no
wej granicy polsko.- niemieckiej, LECZ
TRZEBA SiE ZASTANOWIĆ, CZY
JEST TO PRAKTYCZNIE WYKO
NALNE.
Wielka Brytaflia ociągała się z przy
znaniem Polsce Ziem Zachodnich, gdyż
zdawała sobie sprawę, iż pociągnie
to za Joba wysiedlenie milionów Njem
ców, którzy od wieków zamieszki
wał; na tych Z dniach. Wysiedlanie
takie musiało pociągnąć za sobą wie
le okrucieństw. PRZESIEDLENIE TO
JUŻ 3SE ODBYŁO I PROCES TEN
NIE JEST ODWRACALNY.
„UPIERANIE
SIE
WIELKIEJ
BRYTANII
PRZY " ZADANIACH
PEWNYCH ZMIAN GRANICZNYCH
NA z a c h o d z ie POLSKI BYŁO
BY TYLKO WODA NA
MŁYN
DLA
PROPAGANDY
ANTYBRYTYJ3KIEJ. JEDYNYM SKUTKIEM
BYŁOBY
POKŁÓCENIE NAS
Z
POLAKAMI,
M AM Y NADZIEJE,
ZE BRYTYJSKIE MINISTERSTW )
SPRAW
ZAGRANICZNYCH
DO
BRZE SiE ZASTANOWI, ZANIM
PODEJMIE JAKIEKOLW IEK KRO
K I“ .
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zabezp ecza przed niebezpieczeństwu hitlerowskiemu

Cachin o wynikach wyborów w Polsce

Terroryści zapowiadają zwolnienie
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Dbałość i troskę o interesy Polski
staiuiamy ponad wszystko inne
Pewne koła zagraniczne oraz
omoroślj politycy specjalnego au
toramentu skłonni są bardzo po
mawiać politykę zewnętrzną Obo^ ° T kraty«neg0 o ekskluzy
wni. nir° Lnaczy 0 rezerwę czy nac
,
ckf c w stosunku do mos w zachodnich przy jednoczesdencv^ ąCzP0Ści. sympatyj i teny^ sojuszniczych względem
ego Wschodniego sąsiada.
_ ie. ma nic fałszywszego ponad
Przypisywanie zwycięskiej demoP °'sk’ej tego rodzaju wyn°sci. Naród polski i jego po’ yczni kierownicy zdają sobie w
peni sprawę z doniosłości udziaZwiązku Radzieckiego we
wspólnym dziele rozgromienia fa
szyzmu i z jak najdalej posunięym uczuciem wdzięczności stwier
dzają historyczny fakt wyzwolenia
ziem polskich przez wojska ra
dzieckie. Naród polski i Rząd Rze
czypospolitej oceniają należycie
polityczną i strategiczną wagę
nezpośredniego
sąsiedztwa
z
¿oRR, a prowadząc politykę reaistyczną, utrwalają swe współży
cie z tym mocarstwem na podsta
wach obopólnie korzystnego pak*
u pomocy i przyjaźni. To są rze
czy. proste, zrozumiałe, elementar
ne i nikomu nie wolno mieć do nas
pretensji o to, że nauczeni niejedną
eiKeją historii Wiążemy się nie „so
juszami egzotycznymi“ , lecz taki1I’ które gwarantują nam realną
pomoc i poparcie w chwili niebez
pieczeństwa. Przyjaciół i sojuszni
ków trzeba szukać, rzecz oczywi
sta, nie za górami i za morzami,
lecz w sąsiedztwie najbliższym, bo

.uwadze— nie zapoznajemy bynaj
mniej olbrzymiego wkładu mo
carstw Zachodu w sprawę zwy
cięstwa nad „osią“ faszystowską,
rozumiemy
cenę
poniesionych
przez mie ofiar i wysiłków j uzna
jemy całkowicie wartość przyjaźni
tych potęg światowych dla Pol
ski. To co tu piszemy nie jest oogólnikowym, publicystycznym fra
zesem. Wśród licznych wypowie
dzi polskich czynników miarodaj
nych na tematy polityki zagranicz
nej, nie było bodajże ani jednej,
gdzieby pogląd wyżej zaznaczony
nie doszedł do głosu i nie znalazł
sobie bardzo stanowczego i nie
dwuznacznego wyrazu.
Prawda — opinia polska niejed
nokrotnie musiała wysuwać bar
dzo istotne zastrzeżenia przeciwko
tym, czy innym posunięciom rzą
dów państw anglosaskich, niejed
nokrotnie nawet wypadło nam pro
testować przeciwko nieprzychyl
nym dla Polski wystąpieniom
pewnych polityków brytyjskich i
amerykańskich. Te protesty i za
strzeżenia były z naszego punktu
widzenia aż nadto uzasadnione,
lfecz — zgłaszając je — manife
stowaliśmy bynajmniej nie w ro
gość względem narodów Zachodu,
lecz ' dbałość i troskę o interesy
Polski, które, rzecz jasną, stawia
my ponad wszystko inne.
Nie mamy żadnych punktów po
litycznego tarcia z narodami an
gielskim i amerykańskim, toteż
pragniemy żyć z nimi w porozu
mieniu, zgodzie i przyjaźni, pracu
jąc wspólnie nad zapewnieniem
całej ludzkości pokoju, bezpieczeń

stwa, postępu i dobrobytu. Nie
jesteśmy zapatrzeni w żadną ze
stron ś\yiata, nie trzymamy się
żadnych dogmatów ustrojowych,
nie bijemy pokłonów przed żadną
cywilizacyjną wyłącznością. Sta
ramy się natomiast wszędzie do
strzec i to eo dobre i to co złe, aby
u siebie w domu dobre brać za
wzór, a złe odrzucać bez wahania.
Tylko maniacy lub złośliwcy, cze
piający się urojonej przez Chur
chilla „żelaznej'kurtyny“ , zarzu
cać nam mogą bezpodstawnie ja
kąś jednokierunkowość metod po
litycznych, ustrojowych i społecz
no-gospodarczych. Jesteśmy czło
nem łańcucha cywilizacji wszechludzkiej, w stopniu mniejszym czy
większym czujemy się związani z
poszczególnymi jego ogniwami i
nie zamierzamy się wcale wyzby
wać tych nieuniknionych zależnoś
ci. Ale stać nas i na własne pomy
sły, na własne formy organizowa
nia nowoczesnej zbiorowości, więc
nie skłaniamy się ku żadnemu naś
ladownictwu i nie zamierzamy hoł
dować w naszym życiu narodo
wym ani temu, ani innemu ekskluzywizmowi.
Nie jest wszakże naszą winą, że
nie wszyscy chcą uznać nasze nie
zaprzeczalne prawo do urządza
nia sobie niezależnego i samoist
nego bytu wedle własnych pot
rzeb, pojęć i koncepcji. Nie naszą
jest winą, że właśnie od strony. Za
chodu rzuca się nam zbyt często
kłody pod nogi, że właśnie tani
spotykamy często trudności i
przeszkody.
Podczas gdy Rosja Radziecka,

Wrzód

od pierwszych dni wyzwolenia Pol
ski okazuje nam stale zdecydowa
ne i skuteczne poparcie zarówno
w sprawach politycznych (kwestia
granic zachodnich), jak gospo
darczych (dostawy żywności, su
rowców, sprzętu Wojskowego, kre
dyty finansowe i t. d .), ze. strony
rriocarstw zachodnich, pomimo uznania przez nie Rządu Jedności
Narodowej, nie widzimy w wielu
wypadkach należytego zrozumie
nia i uwzględnienia najżywotniej
szych interesów Polski. Próby in
gerencji w sprawy wewnętrzne
Polski, niejasna polityka b rytyj
ska w sprawach b. rządu emigra
cyjnego i korpusu gen. Andersa,
przetrzymywanie w Anglii nasze
go. złota i naszych okrętów wo
jennych, metody podsycania nie
mieckich dążeń odwetowych, nicdyplomatyczne zachowanie się
pewnych dyplomatów, oto rejestr
bardzo dla nas ważnych zagad
nień, które rzucają przykry cień
na kwestię umocnienia i rozwoju
przyjaznych stosunków Polski z
mocarstwami anglosaskimi, ochła
dzając nasze najlepsze w tym
względzie intencje. Jeśli więc te
stosunki nie układają się dotych
czas tak jak powinny i jak byśmy
pragnęli, winien jest nie rzekomy
nasz ekskluzywizm i nie fikcyjna
„żelazna kurtyna“ . Przyczyny za
kłóceń i zamąceń > przyjaznego
współżycia szukać należy całkiem
gdzie indziej, w tych mianowicie
ośrodkach dyspozycyjnych, które
ponad głowami państw i narodów
uprawiają własną, egoistyczną po
litykę, nie w interesie pokoju i

mając to wszystko na

Stare głupstwa
w nowym wydaniu
■'«chPa
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“

z tekstem , dekla r n - broszur?
Ozonu. Wydawcy Z s z ti d o ^ “
sku, że nie ma w tei Z
pilniejszego ponad przypomnienie

"

S

sanac^

fS i

Ozonom sprawcy klęsk .
szezęsc Polski niczego sie nie nauL
czyli i o niczym nie
• *i.
We wstępie do nowego
-1'
starych głupstw sanacyjnucl^nT
szą: „ Przeglądając karty deklara
cji, me widzimy potrzeby Wnrnmn
dzama jakichkolwiek zmian Nie
czujemy w sobie żadnych 'noka
zow. które by nam zalecały Poar,p
banie w niepamięci ludzkie! któ
regokolwiek z naszych założeń ide
owych. Wszystkie one przetrwału
niewzruszenie najcięższe próby
przez jakie przeszedł naród“ ...
Om nie czują potrzeby „jakich
kolwiek zmian“ .
Panowie z „ sanacji“ przetrwali
. * to wcale nie najgorzej —
■•ciężkie próby“ wojenne — i to im
Wystarcza. Dziś marzą o tym, by
przystąpić znowu do „ radosnej
twórczości“ w kraju.
Te marzenia należą jednak do
\a e90rH snów, które nie mają żanyc i
absolutnie żadnych! —
~^ns j ea^zacji. Jeden z b. działa
l i ° '° P owych. p. Wacław IJpińskh próbował _ jak w ia d o m o a nio nadać praktyczny wyraz
wzniosłym „sformułowaniom ide
owym Ozonu, apelując o pomoc
i poparcie dla p. Mikołajczyka,
s kończyło się to smutnie i dla na
dawcy i dla adresata słynnej korespondencji przedwyborczej.
Niechże sobie „ sanacyjni“ banruci młócą pusta słóme w cieniu
oedrów libańskich. Nas la śniieszna młócka ani ziębi, ani grzeje
i»n'my bowiem całkiem inne troski
l . . poty, całkiem inne prace i zaa n u Cóz nioże być wspólnego
konuędzy gronem politycznych nie
saSZfH LJ,.ów. a :d r° W(i i prężną ma
S*a J^wigającą sie do nowego żynm d u ? „

BED,

Zdobycze bratnich narodów słowiańskich
Z bratnimi narodami Jugosła
w ii wiąże nas nie tylko wspólno
ta słowiańskiej krw i i wielostron
nych
interesów x państwowych,
7ale również podobieństwo losów
wojennych i walk wyzwoleń
czych. Serdeczną przyjaźń mię
dzy narodem polskim i naroda
mi Jugosławii zacieśniły obu
stronne wizyty najwyższych do
stojników
państwowych
oraz
pakt sojuszniczy, zawarty W
marcu ub. r. podczas pobytu
marsz. Tito w Warszawie.
Wzajemne poznanie się i zro
zumienie jest nieodzownym wa
runkiem owocnej współpracy obu
bratnich Republik, które wśród
straszliwych doświadczeń: hitle
rowskiego najazdu walką oręż:
ną zdobyły sobie podstawy no
wego bytu i rozwoju. Toteż z
głęboką satysfakcją witać należy
wszelkie publikacje, które swą
rzeczową treścią przyczynić się
mogą do wzmocnienia i pogłę
bienia stosunków pplsko-jugaslowiańskich. Ostatnio wyszły właś
nie z druku dwie broszury, ma
jące na celu zaznajomienie opi
nii polskiej z odrodzonym
ży
ciem i najgłówniejszymi proble
mami Jugosławii.

go czytelnikd Zasługują 1ffne,
zawarte w. rozdziale pt. „Model
gospodarczy Jugosławii“ , znaj
dziemy tu bowiem bardzo - cieka
we analogię co do struktury eko
nomicznej Polski i Jugosławii w
okresie przedwojennym. Wpraw
dzie stopień zacofania ekono
micznego. Jugosławii był jeszcze
wyższy niż Polski, ale i tam ten
niski poziom życia gospodarcze
go nie przeszkadzał wytwarza
niu się monopolistycznych, pa
sożytniczych
form organizacji
kapitału, przy cżym użytkowni
kami, płynących zeń dochodów
i korzyści byli w przeważającej
mierze . posiadacze zagraniczni.
Jak odda ie autor broszury, w

przedwojennej Jugosławii kapi
tał zagraniczny reprezentowany
b y ł,w kopalnictwie w 98,4 proc.,
w przemyśle maszynowym — w
81,7. proc., w przemyśle chemicz
nym — w 78,4 proc., w prze
myśle metalowym — w 77,5
proc.
Co się tyczy rolnictwa, prze
żytki feudalizmu występowały w
Jugosławii z. większą jeszcze ja 
skrawością, niż. w Polsce. 95%
drobnych rolników
miało w
swych rękach 51% ziemi, nato
miast 5%
wielkich
właścicieli
posiadało aż 49 proc: ziemi.
Dziesiątki, setki tysięcy chłopów
należały do kategorii bezrolnych,
na terenie Serbii było prawie

f t | fin u ie
Kubel zimnej wody

czą, osłabić — jeśli nie anulować — ry
góry okupacyjne, a później pod wszeli kimi możliwymi pretekstami rzekomej
ąJ’."?
* i° 0i?t0bz0nc sPra: Potrzeby gospodarczej odbudowy Niewozdame Międzynarodowej Kom.sj. do mieć, wskrzesić ich właściwy potencjał
badania spraw europejskich.
I —-•------ - przemysłowy.
-Reszta
■ — zro
wojenno
Treść
tego
sprawozdania
____
brzmi bi się już sama, jak to z przykładu lat
wprost złowieszczo. Dla każdego, kto minionych wiadomo.
doprawdy znał > zha Niemcy było i jest
Gdy się więc zestawi słowa Bevina z
rzeczą oczywistą, że dwa warunki za
W książeczce Jerzego Kowal decydują o tym, czy i kiedy, jak prędko tyin co w tym kierunku uczyniono i co
agresywny stwierdziła Międzynarodowa Komisja —
skiego pt. „Ludowa Jugosławia“ odrodzi się wojowniczy,
wtedy dopoiero ujawni się ta, rzeczywi
duch Niemiec. Warunkami tymi są po
(wyd. „K siążki“ , Warszawa 1946 pierwsze duch rewanżu, nawrót do na sta rzeczywistość“ dzisiejszych Niemiec
str. 92) znajdujemy
zbiór rodowo - socjalistycznej koncepcji, w i skuteczność stosowanej wobec nich
zwięzłych informacji o historii innej coprawda zmodyfikowanej formie, polityki.
Wtedy okaże się, litując się nad lopowstania nowej Jugosławii, jej lecz w duchu bratnim z istotną treścią ,
hitleryzmu. I po drugie; odbudowa po- : s?m .Niemiec, a właściwie powodując
konstytucji oraz charakterysty tencjahi przemysłowego, który przy się jedynie chęcią zaprowadzenia osz
kę politycznych, gospodarczych właściwych Niemcom zdolnościach orga czędności we własnym budżecie, B rytyj
i narodowościowych stosunków nizacyjnych bez trudu — nawet na o- czycy i cały Zachód przeoczyli, że ol
„obserwatorów“ — mógłby zo brzymie kapitały niemieckie, które uRepubliki Federacyjnej. Specjal czach
stać przewekslowany z pokojowych mknęiy za granicę, wystarczyłyby na
ny rozdział poświęcił też autor szyn na wojenne.
wyżywienie własnym kosztem wszyst
zagadnieniom Triestu i Krainy
Czegóż oto jesteśmy świadkami? kich Niemców na przeciąg lat trzech.
Julijskiej, rozpatrując te kwe Sprawozdanie Koltlisji Międzynarodowej Wtedy okaże się też, że ci podejmowa
potwierdza vv całej pełni istnienie tych ni gościnnie w domach angielskich jeń
stie z punktu widzenia państwo dwóch
warunków, potrzebnych po to, cy niemieccy są — jak to stwierdza wy
wych potrzeb i aspiracyj Jugo by N-emcy znów stały sie tym czym by bitny publicysta i poseł z Labour Party,
sławii. Interesującą wkładkę sta ły. Więcej; precyzuje ono nawet jakimi Tom Driberg w „Reynolds News“ — aż
w 60 proc. zakorzeniaiymi, niepopraw
nowi krótkie resume procesu ' metodami posługują .się już dziś Niem nymi hitlerowcami. Na domiar okaże się
cy, by urzeczywistnić ideę rewanżu.
zdrajcy — Draży Michajłowicza, Niemal określa zakres sił, którymi już i też, iż ci sarni jeńcy tłumaczą sobie
na której to rozprawie ujawnio rozporządzają. Dzisiejsze podziemne or- przyjazny stosunek angięiskiego społene zostały m. in. osobliwe ten ganizacje niemieckie kopiują skuteczne czeństwa do nich tym, że wpływy Mosruchu oporu w pań ley‘a rosną coraz bardziej w W. Bry
dencje wojskowych kół anglo doświadczenia
stwach okupowanych przez Niemcy, a tanii.
saskich, użyczających poparcia, jawnie działa iace partie ustami swych
Tak, w porę przyszło sprawozdanie
opieki i dyrektyw jugosłowiań przywódców zapraszanych na konferen tej Komisji. Surowa prawda tego rewe
cje, przy pomocy powodzi artykułów i lacyjnego raportu winna odezwać się i
skim reakcjonistom i kolabora- doskonałe
zorganizowanej, akcji dążą. do przy stołach wspólnych biesiad z Niem
cjonistom.
tego samego celu. A jest nim: przede j cami i przy stołach obrad, do których
szczególną uwagę polskie wszystkim zrzucić kontrolę sojusztu-1Niemcom jest tak spieszno.

Na

„Zycie Warszawy“ , pisze:
,,,
...
,

Komisja Specjalna do Walki z Nadu
życiami, wykryła ostatnio w Krakowie
szeroko rozgalęzoną sieć przestępczą w
niektórych oddziałach Państwowej Cen
trali Handlowej i „Spoiem“ . Aresztowa
ni zostali dyrektorzy PCH w Katowi
cach, Bytomiu, Sosnowcu i Wrocławiu,
kierowniczka dzlafu zakupów •„Spotem“
w Krakowie, oraz rzeczoznawca sądowy
w Krakowie.

międzynarodowej harmonii, lecz w
imię zysków i dywidend wielkie
go, beznarodowego kapitału.
Naszym celem i dążeniem jest
ustalenie jak najlepszego współży
cia ze wszystkimi prawdziwymi
przyjaciółmi Polski ,zarówno na
Wschodzie, jak na Zachodzie.
Chfeemy wierzyć, ?e dwa ważne
momenty natury politycznej przy
Szajka dopuściła się olbrzymich nadu
czynią się do powstania sytuacji, żyć, sięgających kilkudziesięciu ,n.liow której nikt już nie będzie mógł nów złotych.,
pomawiać polskiej polityki zagra
Wykrycie i unieszkodliwienie szajki zanicznej O wyłączność, na zaślepię- wdzięcząc należy czujności Komisji Spe
niu czy uprzedzeniu opartą. Pierw cjalnej, a także pomocy, udzielonej jej
szym z tych momentów będzie przez samo kierownictwo PCH.
wynik konferencji moskiewskiej,
Sprawa ta posiada jednakże poza as
który niewątpliwie zlikwiduje w ra pektem kryminalnym także aspekt spo
mach ogólnych stan niepewności łeczny. Handel państwowy i spółdzielczy
w Europie, wskaże pokonanym posiada w naszym życiu gospodarczym
Niemcom właściwe miejsce w po olbrzymie znaczenie. Pozwala on przeciw
wojennym świecie, nam zaś za- działać drożyźnię, ustabilizować ceny —
gwarantuje p o k ó j i bezpieczeń- i chroni nabywcę przed nadmiernym wystwo przez, zatwierdzenie granic na zyskiem. W interesie całego spoteczeńOdrze i Nisie Łużyckiej. Moment stwa jest. aby handel państwowy i spół
drugi — to rezultat naszych w y dzielczy wolny był zupełnie od szkodli
borów sejmowych, który dowiódł wego działania elementów' przestępczych,
ponad wszęlką wątpliwość, że o! jakie się do niego wkradiy w okresie bu
brzymia większość narodu polskie dowania aparatu handlu państwowego i
go akceptuje i popiera politykę 0- spółdzielczego.
bozu Demokratycznego, opartą na
Wykryte ostatnio nadużycie w szere
zasadach pełnej suwerenności i gu ogniwach handlu spółdzielczego i pań
niezależności Rzeczypospolitej. Z stwowego świadczą o tym, że praca nad
tej drogi nie sprowadzą nas ani oczyszczeniem tego aparatu nie jest
kunsztowne zabiegi czynników jeszcze zakończona. Więcej, świadczą oobcych, ani podstępne machinacje ne o konieczności mobilizacji cafego spo
ich krajowych agentur. Im prę łeczeństwa w walce z nadużyciami, pradzej pogodzą się z tym ci, co do liminowaniem oszustów i złodziei grosza
tychczas sądzili inaczej, tym mniej publicznego z naszego życia gospodar
będzie potrzeb.i okazji do imputo czego.
wania nam ekskluzywizmu w po
Nie ulega bowiem wątpliwości, że przy
lityce zagranicznej.
większym udziale saerokich warstw spo
Bolesław Dudziński
łeczeństwa w walce z nadużyciami pra

nltkr° J v ej Str0ny m0Że przyjść w

E S S Ł jS “ naiS2ybS2a ‘ “ i

NA TEMATY

ca Komisji Specjalnej byiaby prężniej
sza i przyniosłaby społeczeństwu jeszcze
większe korzyści. Odnosi się to szcze
gólnie do wszystkich pracowników spo
łecznych, do wszystkich członków partii
demokratycznych. Każdy członek tych
partii powinien być żołnierzem walki i
nadużyciami i okazywać systematyczną
pomoc Komisji Specjalnej. Jedynie to
może być rękojmią «statecznego wyko
karłowa rzenienia demoralizacji pookupacy jnej
przestępczości.

25 proc. gospodarstw
tych.
Rząd nowej Federacyjnej Re
Nostryfikacja
publiki Ludowej Jugosławii za
brał się, nie zwlekając do prze
Wyniszczenie inteligencji, to jedna i
budowy tych archaicznych sto najcięższych ran, zadanych nam przez
sunków, przeprowadzając, rady okupanta. Tyczy to także lekarzy.
kalną reformę rolną oraz nacjo
To też w planowo postępującej odbu
nalizację gałęzi przemysłu, jak dowie służby zdrowia dziwnym dysonan
również bankowości i transpor sem odbija się sprawa dotąd celowo czy
tu. Te reformy gospodarcze w przypadkowo nie poruszana, a mianowi
połączeniu z oparciem politycz cie sprawa nostryfikacji dyplomów za
nego bytu Jugosławii na zasa granicznych.
dach federacji i demokracji lu
Wiele było w Polsce przedwrześniowej
dowej, czynią z -dzisiejszej Re przyczyn, z powodu których wiełu adep
publiki Jugosłowiańskiej orga tów medycyny musiało studiować za gra
nizm
państwowy
niepodobny nicą. Byty to powody natury różnej, w
zupełnie do Jugosławii przedwo żadnym jednak wypadku nie związane i
jennej, rządzónej po dyktator- interesem kraju. Dyplomy zagraniczne
sku przez wielkoserbską klikę nie były jednakże honorowane. Po po
reakcyjną
i jej
przekupnych wrocie do kraju medyk musiał tutaj no
sprzymierzeńców. Ustrój federa stryfikować, by uzyskać prawo praktyki
cyjny, zapewniający równoupra lekarskiej.
wnienie wszystkim' zamieszkują
W 1933 r. uznawszy widocznie, że Pol
cym Jugosławię narodom, oraz
śka ma za dużo lekarzy zamknięto w ogłębokie reformy społeczno-gos
góle nostryfikację na wszystkich uczel
podarcze, stanowią gwarancję niach (tylko Uniwersytet Wileński przyj
rozwoju i dobrobytu odnowionej mował kandydatów ze swojego woje
v/ duchu i formie — demokra
wództwa).
tycznej Jugosławii.
Pomijamy meritum sprawy, koniecz
Wydana w oddzielnej broszurze
ność lub celowość nostryfikacji w ogó
„Konstytucja Federacyjnej
Re
le. Ale po dziś dzień ma nieuregulowaną
publiki Ludowej Jugosławii“, osprawę wielu lekarzy, którzy zdążyli wy
patrzona wstępem min. H. Świąt
specjalizować się, pracować naukowo,
kowskiego (Sp. Wyd. „Wiedza“ ,
ludzie, którym podczas wojny powierza
Warszawa, 1946 r „ str. 52) za
no życie i zdrowie żołnierzy. Czy mo
wiera pełny tekst konstytucji
żna i komu byfoby to potrzebne kazać
jugosłowiańskiej, uchwalony dn.
tym ludziom jeszcze raz składać egza
31 stycznia ub. r „ i jest pożą
miny?
danym uzupełnieniem wyżej omó
Warto przypomnieć, że Związek Ra
wionej książki Kowalskiego. Analizując w przedmowie charak dziecki dla rzeszy lekarzy, którzy j u k o
uchodźcy zmilcz!' się na terenie Rosji,
terystyczne cechy jugosłowiań
nie czynił żadnych ograniczeń w wyko
skiej ustawy konstytucyjnej, min.
nywaniu zawodu lekarskiego lub uzyska
Świątkowski podkreśla, że w
niu tytułów naukowych. Nabyte doświad
wyniku wojny doszło w Jugo
czenie lekarze ci wykorzystali, potem
sławii nie tylko do zmiany rzą
pomagaj'ąc organizować sieć naszego
du, lecz dokonano
rewolucyj
szpitalnictwa wojskowego.
nych zmian w kierowniczych po
Rozumiemy konieczność utworzenia
zycjach władzy i podstawowych
przeobrażeń w gospodarczo-spo komisji weryfikacyjnej, która zajęłaby
łecznej strukturze państwa. Zmie się sprawdzeniem autentyczności Wszyst
niono również gruntownie sto kich dyplomów wobec nierzadkich wy
sunek między narodami Jugosła padków nadużyć i fałszerstw. Ale nostry
wii, opierając się na ustrojowych fikacja jako taka. powinna wreszcie swój
wzorach ŻSRR, a w rezultacie niesławny żywot zakończyć, a dyplomy
powstała nowa forma państwa uzyskane na wydziale lekarskim zagra
demokratycznego, zarówno
w nicą być uznane na równi z krajowymi.
Tego wymaga logika, sprawiedliwość
politycznym jak i społecznym
i interes kraju.
tego słowa żnaczeniu.
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MEMORANDUM POLSKI
uu s p r a u j i e t r a k t a t u d l a N i e m i e c
złożone na konferencji

uj

Londynie

LONDYN, 28.1. (PAP). Dnia 27 bm. parciu o jedność polityczną Niemiec po łeczncści międzyrt&rodowej w miarę rea być uwarunkowany możnością
zadość i stąd wzdłuż 1 rzfe-ki Odry do miejsca, wartość odpowiednich urządzeń niemiee
delegacja polska złożyła konferencji za. winno oyć uwarunkowane postępami w lizać ii warunków demokratycznej i poko uczynienia następującym postulatom:
gdzie wpada zachodnia Nisa, i wzdłuż kich, które mogą przyczynić się do od
siępców ministrów spraw zagranicznych zakresie ich demokratycznej i pokojowej; •owej przebudowy Niemiec.
a) zapewnienie rozwoju gospodar - Nisy zachodniej do granicy czechosło budowy tych zniszczeń.
4 wielkich mocarstw, następujące memo przebudowy. Przebudowa leży w istot 16) Stosownie do deklaracji Narodów
czego Niemiec dla celów pokojowych wackiej.
Zbrodniarze wojenni
random w sprawie traktatu pokojowego nym interesie przyszłości Niemiec.
Zjednoczonych i uchwal poczdamskich
v przy wyłączeniu -przemysłu zbrojenio
dla Niemiec:
7) Po wejściu w życie ;rak ta i u poko
powinno być zwrócone Polsce wszelkie
wego i dawnych. form monopolistycz Odszkodowania
i zdrajcy
mienie., które znajdowało się na teryto
jowego Niemcy powinny — do czasu pei
„Zważywszy, że
nych gospodarki niemieckiej;
i
restytucje
rium Polski i ziem do niej włączonych
10) Rząd Polski jest zdania, że należy
b) zabezpieczenie pierwszeństwa od
1) Niemcy w' 20 wieku wywołały w hej-i demokratycznej przebudowy — po
14) Wobec faktu, że planowe zniszczę ra zasadzie uchwal poczdamskich, a któ
budowy krajów zniszczonych przez
ciągu jednego pokolenia dwie wojny zostawać nadal pod kontrolą cywilnych wzmocnić i usprawnić wykonanie' posta
i wojskowych władz sprzymierzonych na Bawień de/isracji moskiewskiej z 1 listo
światowe,
,
Niemców, celem stworzenia rówiiowe ńia dokonane przez Niemcy w Polsce, re zostało usunięte do Niemiec w czasie
pada 1943 roku 1 umowy londyńskiej z
gi gospodarczej w tych krajach, co naruszyły .podstawy polskiej gospodarki wojny. W rażio niemożności restytucji,
.2) Niemcy sŁaly się winne zbrodni teienie Niemiec.
8 sierpnia ■1945 r. w przedmiocie prze
przeciw pbkojowi i przeciw ludzko
uchroni
j e przed supremacją gosno- narodowej, rząd polski podkreśla swe ■należy wydać Polsce przedmioty równo
Udział Polski w kontroli
stępców wojennych, ja-k również spowo
szczególne zainteresowanie' w otrzyma wartościowe tego samego rodzaju. W
ści,
.¡arczą Niemiec,
8) Rząd Polski uważa, że zarówno dewać wydawanie do krajów ojczystych
c) zapewnienie takiego rozwoju i niu od Niemiec słusznego i szybkiego od celu restytucji należy udzielić Polsce
3) Wyeliminowanie niebezpieczeń s.ua niemieckiego zostało posianowio przed wejściem* w życie traktatu pokcjo — w celu osądzenia 1 ukarania — zdraj
kierunku.'produkcji niemieckiej, .kto: o szkodowania zarówno z substancji ma wszelkich ułatwień przez:
a) powołanie specjalnych komisji mie
nc w Jałcie, gdzie 3 mocarswa o- w ego, jak i po jego wejściu w życie, j ców bez względu na ich przynależność
zabe-zwecza- siuszne odszkodowania od jątkowej, jak i z niemieckiej produkcji
bieżące. Rząd polski podkreśla równo szanych z udziałem przedstawicieli pol
świadczyiy, że „jest naszym niezłom- j Po-ska powinna być dopuszczona, do | państwową, o ile przez-współpracę /. pań
Niemiec.
skich, które by decydowały o sprawach
nym zamiarem zniszczenie niemieckie P-gecsiawienia organom kontroli — za siwami osi działali oni na szkodę swego
12) Jedność gospodarcza Niemiec po cześnie, że odszkodowania ze sprzętu
go militaryzmu, narodowego socjaliz pośrednictwem swego akredytowanego ; narodu, lub'innych Narodów Zjednoczo winna, być uwarunkowana, istnieniem pia przemysłowego stanowią dla Polski, ja .związanych z restytucją;
nych. ■
. -V
b j zapewnienie możności swobodnych
ko kraju zniszczonego sąsiadującego z
mu i zdobycie pewności, że Niemcy przedstawiciela w Niemczech — swego
nu określonego w ''punkcie 11.;
Niemcami — istotną wartośćń gdyż te poszukiwań;
nigdy więcej nie będą w możności za punktu widzenia w zakresie. spraw po!, i
Reorganizacja gospodarcza Granica polsko-niemiecka go rodzaju odszkodowania mogą pozwo c) pokrywanie przez Niemców kosz
kłócić pokoju świata“ — jak i w Pocz sko - niemieckich -lub 'innych bezpośre- i
!ić ma szybszą odbudowę życia" gospo tów restytucji.
damie, gdzie oświadczyły, że „rnłlra- dni o tyczących Polski.
Niemiec
13) W wykonaniu uchwal poczdam darczego Polski i zapobiec pogłębieniu
ry.zm’ niemiecki i nazizm będą zniszczo
Mienie
1L) Potrzebom rozbrojenia Niemiec i skich i na podstawie doświadczeń naby dysproporcji między siłą gospodarczą
Udział Niemiec
ce i alianci podejmą zgodnie obecnie
powszechnego bezpieczeństwa oraz- po tych przez zagospodarowani«* ziem włą Polski i Niemiec na niekorzyść Polski.
i w przyszłości inne niezbędne zarzą
na ziemiach włgczonych
we wspólnocie
trzebo z: korzystnego -rozwoju gospodar czonych do PohsKi' na podstawie uchwał
dzenia, aby osiągnąć pewność, że Nie.
15) Niezależnie od, globalnej sumy od.
czego Europy — odpowiada" uchwała So poczdamskich, Polska zastrzega sonie
17) Niemcy, niemieckie osoby praw
międzynarodowej
mey już nigdy nie staną się groźbą dla
fuszniczej Rady Kontroli .z 26 marca prawo przedłożenia szczegółowego pro. szkodowań fca zniszczenia wojenne, zda ne i obywatele niemieccy będą obowią
swych sąsiadów lub dla pokoju świa
9) Traktat pokojowy powinien usta. 1948 r., która jest wykonalna z punktu jektu delhrjitaćji granicy pólsko-niemiec niem rządu polskiego, szkody i straty zani zwrócić Państwu Polskiemu, pol
ta“ ,
'¡c. w jakim . zakresie i w jakich etapach
Kiej na linii: — od Morza Bałtyckiego polskie w dorobku kulturalnym i nauko
4) oparcie przyszłego świata na pod Niemcy mogą być dopuszczone do 'sspo- widzsn.ą -gospodarki niemieckiej. • Ka-żdy bezpośrednio na zachód od Świnoujścia wym, powinny być pokryte przez równo skim osobom prawnym i obywatelom
pian gospodarczy dla Niemiec powinien
polskim wszelkie świadczenia dokonane
stawach trwałego pokoju zostało pona rzecz państw sojuszniczych i neu
stanowione na wszystkich spotkaniach
tralnych oraz ich osób prawnych i oby
przedstawicieli 3 mocarstw, którzy
wateli z tytułu czynności prawnych,
jeszcze w Teheranie oświadczyli, że
które miały miejsce do dnia 9 maja 1945
„na wszystkich Narodach Zjednoczo.
r„ a które obciążają przedmioty mająt
nych ciąży najwyższa odpowiedział kowe, znajdujące się na ziemiach włą
ność, aby stworzyć pokój, który oprze
czonych do Polski albo - zostały dokona
się na dobrej wofi olbrzymich mas na
ne w związku z tymi przedmiotami.
rodów świata i na szereg pokoleń od.
dali klęskę i groźbę wojny", oraz i w
Wydanie archiwów
Jałcie, że „podejmą zgodnie w Niem
czech inne środki, jakie okażą się ko
i dokumentów
nieczne dla przysziego pokoju i bezple
18)
Niemcy
powinny wydać Polsce
czeństwa świata", a wreszcie w Pocz
wszelkie archiwa historyczne, sądowe,
damie, że „rządy i narody 3 mocarstw
administracyjne i techniczne wraz z ma.
wraz. z innymi Narodami Zjednoczony
parni, planami oraz narzędziami i urzą
mi zapewnią stworzenie sprawiedliwe
dzeniami pomocniczymi, które dotyczą
go pokoju“ ,
Państwowa Komisja Planowania Ra skiego, Przewóz ładunków samolo przy czym artykułów spożywczych i liony osób. Całkowicie przywrócono
ziem, włączonych do Polski.
5) postanowienia tych konferencji dy Ministrów Z. S. R. R. opublikowa tami lotnictwa cywilnego wyniósł w sprzedano o 15 proc., a artykułów doroczne urlopy dla robotników
i
ła
niedawno
komunikat
o
wynikach
przyjęte zostały przez narody świata
1946 roku 118 proc. wobec 1945 ro przemysłowych — o 80 proc. więcej zniesiono pracę w godzinach nad W ykaz spraw pozostałych
z ufnością, jako podstawowe zasady wykonania planu gospodarczego w ku.
liczbowych, stasowaną w okresie woj
niż w roku ubiegłym.;
1946 roku._ Komunikat jest
pełen
iadu międzynarodowego,
W ciągu 1946 roku nastąpił rów ny.
Detaliczny obrót towarowy w 1946
do uregulowania
Szkoły rzemieślnicze i kolejowe oraz
6) organizacja nowego iadu między suchych łiczb i procentów, tym niemniej roku wyniósł (w cenach porównaw nież wzrost liczby robotników, urzęd
19)
Rząd
polski podkreśla swe zaintC.
jednak czyta się go, jak frapujący czych) 130 proc, wobec roku T945, ników, uczniów, studentów o 3 mi- fabryczno - zakładowe wyszkoliły w
narodowego powinna oprzeć się na za reportaż.
resowanie w uregulowaniu spraw:
1946
roku
382
tysiące
młodych
wy
sadach współpracy wszystkich państw
a) komunikacji kolejowej, kołowej,
kwalifikowanych
robotników.
Oprócz
Przede wszystkim wiadomość, któ
miłujących pokój, co m. itin. stwierdzi
lotniczej i wodnej, w żegludze śródlą
tego
wyszkolono
w
ciągu
roku
w
ra
na
ogól
nie
jest
znana
polskiemu
ii 3 przedstawiciele mocarstw w Tehe
brygadach i na kursach 2 i pół mi dowej i morskiej oraz pocztowo - teieczytelnikowi. W Związku Radzieckim
ranie, Jałcie i Poczdamie,
liona
nowych robotników i pódwyż-. ■komunikacyjnej, i radiowej z Niemcami
— Polska-, która jako Wśćhodhi /s i‘- j nie ma jednego Ministerstwa Przeszorio
kwalifikacje 3,4 miliona ro d tranzytowej przez Niemcy:
b) własności i przydziału wszelkiego
siad Niemiec od wieków była i jest na j mysłu, jak np. u nas. Cywilny przebotników.
Liczba uczniów w szkołach
mienia komunikącyjhego;; , L| U :
rażona na wszystkie zakusy ich impe ! mysł sowiecki (nie licząc przemysłu
powszechnych
i
średnich
wzrosła
w
j zbrojeniowego) jest organizacyjnie uP o 1dojściu do włądży demokratyczne - porównaniu z rokiem 1945 o 2,4 mi
c) własności kabli i kabli podmorskich,
rializmu — w 1932 r .’ stała się pier1 stycznia br. ¿dśteł ’ 'zinatjorattediWaiiy
wsą ofiarą agresji niemieckiej, zmie j jęty w 28 odrębnych ministerstwach. rumuński Bank Narodowy. Bank tern" po- go rządu Gryzy, Bank Narodowy wzmógł liona osób. Liczba uczniów w szko. wychodzących z obszaru Polski;
Np., na czele przemysłu budowy obra
d) rozliczeń finansowych z tytułu pu
rza jącej do podboju całej Europy i pa- j ^
.
jeszcze bardziej tę politykę inflacyjną,
stoi Ministerstwo Budowy 0 - Iwstat \v 1880 roku i należał do możnej licząc na wywołanie chaosu gospodarcze łach technicznych i w innych spe bliczno i prywatno - prawnych;
nowania nad światem i podjęła ja k o !
cjalnych zakładach naukowych wzro
brabiarek. Odrębne ministerstwo kie rodziny Bratianu. Był en podstawą jej
e) rozliczeń z tytułu ubezpieczeń spópierwsza, mimo nierówności sił,, wal. j
sła o 137 tys. osób, liczba studen
ruje budową maszyn -rolniczych. Prze władzy gospodarczej i politycznej, a ró go w kraju.
kę o wolność, która zakończyła się j
tów w wyższych zakładach nauko lecznych, rent i emerytur;
mysł włókienniczy, celulozowo - pa wnocześnie bastionem reakcji rumuń
Nacjonalizacja
Banku
pciozyfa
sres
tr
j
f) działalności okupacyjnego Banku
świetnym zwycięswem sprzymierzo. j
pierniczy, gumowy lub inne — mają skiej. W ciągu 06 k i istnienia Banku, zgubnej dla państwa rumuńskiego ■poli wych — o 109 tys. osób w porównaniu Emisyjnego w Polsce;
nych państw demokratycznych nad si
przez
30
lat
władza
spoczywała
bez,po
z
1945
fokiem.
swoje centralne ośrodki dyspozycyj
tyce, Demokratyczne państwo rumuński»
!’ ) praw Polaków w Niemczech;
lami faszystowskimi, —
Ten 1 ogólny obraz osiągnięć mąci
ne w samodzielnych ministerstwach, średnio w ręku kogoś z „dynastii" Bra
¡i) cpraw majątkowych Polaków w
w czasie 6-ietniej okupacji ani przez jak np. Ministerstwo Przemyślu Włó tianu. Jeśli riftwet formalnie okresowo uzyskało rzeczywistą kontrolę .nad ży tylko klęska straszliwej posuchy, która
ciem ; gospodarczym kraju. Reorganizacja
związku z ich powrotem z Niemiec do
chwilę nie zaniechała "walki i doznała kienniczego,
Ministerstwo Przemysłu władzę sprawowały inne partie, rodzina systemu kredytowego przyczyni się o dotknęła w 1946 roku wielkie obsża Polski;
od okupanta niespotykanych w historii Gumowego itd. Bywa i tak, że jedna ga Bratianu za pomocą Banku Narodowego
ry ZSRR. Posucha objęła Mołdawię
i) majątku Państwa Polskiego, pólludzkości cierpień, szkód j strat, za łąż przemysłu jest — wobec rozległych i innych mcnopcćistycżnych instytucji odbudowy gospodarstwa narodowego i do południowo - zachodnie rejony Ukrai
które państwo i naród. niemiecki w terenów Związku Radzieckiego — po bankowych była faktycznie panem życia realizacji planów rządowych odnośnie u- ny. obwody centralnej strefy czar* ssieh osób prawnych i obywateli pól.
przemysłowienia Rumunii i przeprowadzę noziemnej, aż do prawobrzeżnych re skici w Niemczech;
imię podstawowych zasad prawa i mo dzielona na dwa ministerstwa. Prze gospodarczego Rumunii.
nia. na szeroką skalę robót publicznych.
ralności muszą ponieść odpowiedzią] - mysł węglowy np. podzielony jest
j) wszelkich roszczeń Państwa Póljonów Dolnego Powołża.
Bank
Narodowy
uprawiał
politykę
kre
Skiego, polskich osób *pfa w nych i'o b y 
ność, —
/-. na Ministerstwo Przemysłu Węglo
Dzięki
nacjonalizacji
Banku,
rząd
ru
Rozmiary
obszarów,
dotkniętych
po
dytową w interesie rumuńskiego wiel
jest jednym z najbardziej zaintereso wego Rejonów Zachodnich i oddziel kiego kapitału monopolistycznego i ob muński będzie mógł podjąć na drodze u- suchą w 1946 roku, byłv większe wateli polskich,'które, wynikają- z umów
wanych państw we wszystkim, co ma ne Ministerstwo Przemysłu Węgłowe szarników*, jak, również w interesie kar otewowej kroki przeciwko używaniu zło niż w 1921 roku. Mimo \«* global i czynności prawnych \v; stosunku do
być przedsięwzięte, aby unormować sta go Rejonów Wschodnich. To samo teli międzynarodowych. Za pośrednic ta i waluty zagranicznej przy zawieraniu ne zbiory i towarowa produkcja zbo. nieobecnych osób prawnych i obywateli
tut Niemiec, a zarazem zabezpieczyć po jest z przemysłem metalowym, naf twem tego Banku kapitaliści zagranicz transakcji. W ten sposób stworzona zo za w 1946 roku są bez porównania niemieckich;
k) należności i roszczeń obywateli poi
wyższe od poziomu 1921 roku. Są
kój w Europie.
towym i innymi.
ni inwestowali w Rumunii na bardzo do stała. baza, na której można oprzeć sku
Rok 1946 zaznaczył się podniesie godnych warunkach. Ponadto Bank brał teczną walkę ze spekulacją pieniężną na jednak niższe w porównaniu z 1945 r. skich z.a pracę przymusową w Niem
Rząd Polski w głębokim przekonaniu,
Przytoczone dane liczbowe o Wzro czech i w związku z. tą pracą; że właściwe uregulowanie przyszłości niem poziomu produkcji, we. wszy- ^udział w spekulacjach giełdowych, któ rynku wewnętrznym i obronęęwaiuty ru
l) niemieckich patentów, wzorów i
ście produkcji przemysłowej świadczą
Niemiec -umożliwi współpracę ws-zyet. skich dziedzinach przemy-Sftr. Global re Odbijały się niekorzystnie na cało muńskiej na rynkach światowych.
bezsprzecznie o tym, że tak jak go znaków towarowych;
kich państw miłujących [»kój, nie wy - na wytwórczość przemysłu ZSRR w kształcie gospodarki 'rumuńskiej.
m) praw autorskich;
Przed rządem rumuńskim otwierają spodarka planowa była głównym źró
kruczając Niemiec, ma zaszczyt, przed zakresie produkcji cywilnej wzrosła
n) wymiany • handlowej ...z. Niemćami;
Podczas wojny Bank Narodowy finan się perspektywy .pianowego i ; celowego dłem potęgi militarnej Związku Ra.
stawić swój punkt widzenia w sprawie w 1946 roku w porównaniu z 1945
c) udostępnienia archiwów i niemiec
sował przemysł wojenny i dostawy dla kredytowania (przemysłu i rolnictwa. Na dzięcklego w okresie wojny ■/ Niem
o 20 proc.
Niemiec.
Zakres prac kapitalnych w roku Niemiec hitlerowskich. Opierając swe cjonalizacja Banku Narodowego przyczy cami, tak . teraz w okresie pokoju, w kich akt państwowych i publiczno.prawpowojennym jest nych instytucji dla polskiej dokumenta
Podstawy pokojowej»
1946 wyniósł w całości w gospodar rachuby na zwycięstwie Hitlera i w na ni się niewątpliwie do wzmocnienia go pierwszym roku
gospo cji, oraz zastrzega sobie prawo przędło,
ce narodowej (w cenach porównaw dziei Wielkich zysków po wojnie, Bani« spodarczej i politycznej niezależności Ru głównym źródłem rozkwitu
żenią szczegółowych-wniosków we wszy
munii.
demokratycznej
darczego - ZSRR.
czych) 117 proc, w stosunku do ro emitował miliomy lei bez pokrycia.
stkich wyżej wymienionych sprawach.
ku
1945.
W
tej
liczbie
zakres
prac
przebudowy Niemiec
20) Stosownie do uchwal poczdam
kapitalnych w przemyśle węglowym
skich, stwierdzających, że Niemcy będą
l a i e r í l ¿ ,i :
1) Rząd Polski uważa, że postanowię
— wyniósł 120 proc., w czarnej i P a p e n
zmuszone do wynagrodzenia w jak naj
ma uchwał poczdamskich w przedmiocie j kolorowej metalurgii — 116 proc., w
szerszym -stopniu strat i cierpień, wy-rzą
demolcratycznej i pokojowej prze-budo. elektryfikacji — 110 proc., w budowie
dzonych Narodom Zjednoczonym — .
wy Niemiec przez -rozbrojenie, demiliia- j maszyn dla gospodarki narodowej —
Polska zastrzega -sobie prawo przedłoże
ryzację i deoazifika-cję są warunkami la- | 112 proc., w przemyśle lekkim i spo
nia dalszych konkretnych wniosków ty
du międzynarodowego.
żywczym — 167 proc. w transporcie
tym przedmiocie.
2) Jednolitość zasad, wykonania p ro  — 114 proc. i w budownictwie mie
szkaniowych
—
155
proc.,
wobec
ro
gramu rozbrojenia, demilłtaryzacji i deUdział Polski
nazi-fikacji na obszarze caiych Niemiec ku 1945.
W ciągu 1946 roku wybudowano i
stanowi o skuteczności wykonania tego
w wykonaniu postanowień
800
przedsiębiorstw
programu, a jego realizacja o możliwo odremontowano
gospodarczych traktatu
ściach zawarcia pokoju. Zgodnie z tym państwowych, 6 pieców hutniczych,
NORYMBERGA. 28.1. (PAP). _ Na idu Hitlerowi objęcie stanowiska kan dzie Brauna w r. 1932, oświadczył, że
stanowiskiem rząd polski jest zdania, że 18 pieców martenowskich, 9 walca
21) Rząd polski Wyraża życzenie do
poniedziałkowym
posiedzeniu
niemiec
clerza
na
miejsce
Kurta
von
ŚchleichćPapen wyznaczony na kanclerza Rze puszczenia jego- przedstawicieli do współ
11 baterii
do chwili wejścia w życie traktatu wła rek, potężny blooming,
dzę najwyższą w Niemczech powinna koksowniczych, 36 większych kopalń kiego trybunału denazifikaCyjnego Franz fa w rządzie w roku 1933 była „łojalńa szy w. dniu 1 czerwca ,1932 r. ułatwił pracy w organizacjach międzynarodo
hitlerowcom dojście do władzy, ofiarując wych, które utworzone zostaną dla wy
nadał sprawować Sojusznicza Rada Kon węglowych, 117 turbin. W roku 1946 von- Papen oświadczy), że pomagał. H i konstytucyjna i demokratyczna".
w zdobywaniu władzy, ponie
W trzecim dniu procesu Papena zezna ijn kluczowe stanowiska w administracji
żeglugę
na odbudowanym tlerowi
troli. W miarę realizacji wymienionego otwarto
konania -postanowień traktatu pokojowe
wali b. minister informacji Karl Seve Niemiec. Papen zaproponował Hitlerowi go w dziedzinie gospodarczej.
kanale im. waż było to wówczas „konieczne".
wyżej ptog-ramu powinny działać, pod Białomorsko - Bałtyckim
Papep
dodał,
że
Hitler
nigdy
nie
zgo
ring
i
b.
wiceprzewodniczący
„Stahl
stanowisko
wicekanclerza,
ten
jednak
od
Stalina.
W
przedsiębiorstwach
włó
kontrolą Sojuszniczej Rady, władze nie
rzuci! tę propozycję.
mieckie" posiadające określony zasięg kienniczych uruchomiono około 300 dzłłby się na rząd koalicyjny. Papen helm“ Teodor Duesterberg.
Wnioski końcowe
Severing, który by) ministrem w rzątysięcy wrzecion przędzalniczych. Zdol uważa, że jego działalność w.dopomoże
kompetencji.
^
Następny świadek Duesterberg oskar
22)
Opierając
niniejsze memorandum
3) Rząd Polski jest zdania, że należy ność wytwórcza w zakresie przerób
ża Papena o namówienie prezydenta Hłn na ocenie sytuacji obecnej, rząd polski
przedsięwziąć wszystkie możliwe kroki ki buraków cukrowych w cukrow
denburga do powierzenia Hitlerowi mi-, zastrzega sobie możność przedstawienie
dla przeobrażenia psychiki niemieckiej niach zwiększyła się o przeszło 100
sji tworzenia rządu. To wystąpienie Pa korektur i uzupełnień, stosownie do roz.
przez -rozciągnięcie kontroli nad wycho tysięcy cetnarów na dobę.
pena poprzedziła głośna rozmowa po w-oj-u wypadków.
Ten wielki strumień pracy, wstrzy
waniem społeczeństwa w duchu idei de
między Hitlerem i Papę,nem, dnia 4
23) Rząd polski uważa, że rozległość
mokratycznych i pokojowych, a przede knięty do przemysłu, musiał pociąg
stycznia 1933 r. w Kolonii.
kompleksu zagadnień, w. rozwiązaniu
wezystk-im przez sprzyjanie rozwojowi nąć za sobą, jako naturalny rezul
2) Aby sprawy drugorzędne w przy
47-Ietni Hanz Fritsche, kierownik ra których Polska jest żywotnie zaintere
tat ożywienie we wszystkich innych - LONDYN, 28.1. (PAP). — Na w tó r
instytucji demokratycznych.
Jsowym
posiedzeniu
zastępców
m
i
padku
braku
porozumienia
poddane
diowy
Goebbelsa, wyraził pogląd na po sowana, uzasadnia potrzebę przedstawię,
dziedzinach
życia
gospodarczego.
4) W wykonaniu powyższego m. im
n
istrów
spraw
zagranicznych
delegat
b
yły
arbitrażowi.
siedzeniu
niemieckiego trybunału dena- nła punktu widzenia Polski — w zakre
Przeciętny
załadunek
na
kolejach
obowiązywać powinien na obszarze ca 3) A by wiedza i doświadczenie o zifikacyjnego w Norymberdze, że-„pro sie spraw poteko - niemieckich lub in
łych Niemiec zakaz propagandy w kie - wyniósł w" 1946 roku 113 proc. wo holenderski H e n ri van Vredeburch
nych, bezpośrednio. dotyczących Polski
runku rewizji granic, połączenia Niemiec bec roku 1945, w tej liczbie zała przedstawił propozycję w sprawie pro Niemczech zdobyte przez państwa Są ces jest zbyteczny", ponieważ między
116 proc., a cedury przy opracowywaniu tra kta tu siadujące, b y ły w pełni w ykorzysta narodowy trybunał wojskowy uniewin — w dalszych etapach prac nad przy-go- <
z Austrią i idei supremacji Niemiec nad dunek węgla wynosił
towanieni traktatu pokojowego.
ne.
nił go ze wszystkich zarzutów.
załadunek metali 115 proc. Przewo pokojowego dla Niemiec .innymi narodami.
24) Biorąc pod uwagę, że Polska by.
Delegat holenderski domagał się:
Delegat holenderski w yraził pogląd,
5) W ramach demokratycznej i poko zy przy pomocy transportu samo
Określając siebie, jako- człowieka, nie
1) aby wszystkie spraw y techniczne że mniejsze państwa sojusznicze po wiedzącego r*«‘c o rzeczywistych posunie ła pierwszą ofiarą agresji niemieckiej i
jowej przebudowy Niemiec konieczna chodowego w roku 1946 wyniosły w
poniosła olbrzymie ofiary w wojnie z
jest likwidacja Prus, jako źródła trwa - stosunku do 1945 roku 145 proc. związane z traktatem pokojow ym dla wą in n y brać udział• we wszystkich
dy i * ciach
j.
j '
id L il W
w UA-doLC
czasie I reżimu
SZ1
, hitlerowskiego, Niemcami, rząd polski) czuje sie morałlego zagrożenia pokoju w Europie.
Zwiększyły się również w roku 1946 Niemiec, ja k np- popraw ki graniczne, skusjacn nad tym i kwestiam i, k tó r y - 1Fritsche oświadczy!: „Usiłowałem uo8) Ustalenie ustroju Nierrec przy w porównaniu z rokiem 1945 prze przestudiowali natychm iast specjalni m i są bezpośrednio lub pośrednio *a-1 chro-nlć ideologię hitlerowska p,n 3d hak- nie _uprawniony, by , proponować podpi
sanie traktatu w sprawie Niemiec w
współudziale narodu niemieckiego w o- wozy transportu rzecznego l mor- eksperci,
interesowane.
teinami imperializmu“ .
Warszawie.
—,r- ■■ ---------------

Wielkie osiągnięcia gospodarcze ZSRR

W yniki wykonania planu

w pierwszym roku nowej pięciolatki

Koniec „dynastii“ Bratianu

Nacjonalizacja Banku Narodowego w Rumunii

Pomoc Hitlerowi w» n im iM « i demokratyczna

Fritsche „chronił hitleryzm przed bakteriami imperializmu -

U niew innieni norymberczycy przed sądem denazifikacyjnym

Holenderska propozycja w sprawie procedury
przy opracowywaniu traktatu pokojowego dla Niemiec
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Kronika
Wybrzeża

M/S Sobieski otrzymuje dawne, piękne meble
W nowoczesnej stolam i stoczni Nr

naszych
p o rtó w

3

STACJA RADIOTELEGRAFICZNA
DLA RYBOŁÓWSTWA
DALEKOMORSKIEGO
Już /. daleka wita nas ogłusza- , Jej tak ciekawa i skomplikowana j Godna zaobserwowania jest pra i cają pracownicy i kierownictwo
W miesiącu styczniu zosmiy wfkońjąca symfonia dźwięków: świst praca budzi podziw.
| ca d łu to w n ic y o b ro to w e j, ro b ią c e j I s to la rn i s p ra w ie te rm in o w e g o u- jczone-prace wstęp.» do uslawie-nfa apaW s to la rn i znajduje się około 4 0 ! 16 tys. o b ro tó w
na m inutę, je s t k o ń c z e n ia rem ontu naszego tr a n s - 1 ratu-ry radioiGegra.icżnej w Gdyni do
heblarek,
turkotanie
świdrów,
zgrzyty pił. T a k ie jest nasze maszyn, pozbieranych z całego! to m aszyna, p rz y p o m in a ją c a św i ;a tla n ty k u „S o b ie s k i". R obi się w ię c |
pierwsze wrażenie, gdy wchodzi G dańska. Są ta m d łu to w n ic e ła ń c u [ der, która przy silnych obrotach stolarszczyznę, zaś przy remoncie i ty,u,)(;ir/t,bom naszego^rybołówstwa.
1 m e b l e n a I e k s PORT
my W; progi stolarni. Stoczni nr 3 chowe, frezarki pionowe ) po w y d rą ż a o tw o ry ro z m a ity c h k s z ta ł!,w n ę trz , u zupełnia się i o d n a w ia j '
Pierwszy ładunek eksportowy polskich
przeczne, piły tarczowe i taśmo tów.
' 1 meble statku. Stosy mebli nagrow Gdańsku.
odszedł do Anglii na brytyjskim
we, heblarki i ś w id ry . Trzeba do
Stolarnia, obok robót wagono- j m adzonew stolarni to nadwerę- ¡mebh
sta.iKu „B ałlank": Ładunek mebli wynpW przeciwieństwie i do wielu za
prawdy wielkiej wiedzy fachowej, wych, dużą część swej produkcji żonę zębeńi czasu i wojną meble si 217 ton. Są to meble, pochodzące z
POŁOWY RYB w JEZIORACH
kładów tego typu, w stolarni jest
I RZEKACH
by od razu rozpoznać, do czego oddaje dla potrzeb statkowych, YV „Sobitskiego". Tu pod troskliwą fabryk Zjetlncczenia Przemyślu Meblo
bardzo czysto i posiada ona do
Jeziora j rzeki na Wybrzeżu Polskim
która maszyna służy.
tej chwili najwięcej trudu poświę- i fachową* ręką pracowników sto wego w Gościecinie, Rad¡,;nsku itd. »
^ejniują obszar-57 ty-s. ha. Wody te sta- skonałą wentylację. Jest to' jeden
larni nabierają one *z powrotem HOLOWNIKI TYTUŁEM REPARACJI
■nc\v;ą bogactwo Wybrzeża. Przed w o j z najbardziej
nowocześnie Urzą
Około 20 lutego ter. Polska .otrzyma
dawnych' kształtów, stająpsię, znów tytułem reparacji wojennych dwa holow
nę z jednego ha wód otrzymywano 25 dzonych zakładów na Wybrzeżu, a
użyteczne i ładne.
niki z byłej fioły niemieckiej. Holowniki
ryb. W roku 1.946 potowy ryb w tzć - sprawnością swą może konkuro
le pozwolą na wykonanie wielkiego pla
) joziccaclt Wybrzeża wyniosły w
M."
S.
„SOBIESKI“
ODZYSKUJE
nu przeładunków węgla eksportowanego
obrębie województwa gdańskiego 120.360 wać z niejednym pierwszorzędnym
s w o j e d a w n e p ię k n e
ę®>'Co stanowi 2,1 kg z jednego ha. Je- zakładem stolarskim w kraju.
/. naszych portów.
M EBLE
Szeroko zakreślony pan przeładunku,
*» chodzi o gatunki, ¡najwięcej mamy
szozu-paka, .icso^ia, lina i leszcza.
Ob B rz o z o w s k i, kierownik sto , kry. ma być
. wykonany pfzy doiychcza,.
M A S Z Y N Y U Ł A T W IA J Ą
, . •
,....... „
„ n„ , (.,,-nin '«owym stanie jakościowym i ilościowym
KONSULAT SZWAJCARSKI NA
Akcja Pomocy Zimowej w Gdańsku starzy (kwestować będzie miodzie/, a- larm, z (.mną pokazuje n«'.
I
¡urządzeń
przeładunkowych,
wymaga
aby
.
« * < * R O B O T N IK O W I
„„ „¿ „J L • „ * *
d0 ^
WYBRZEŻU
kademlcka i szkolna) i zbiórek młodzie dzieło. Jego to bowiem wysitmem |suńek nclyclimiast po załadowaniu został
Na betonowej posadzce, w jed- Wśród repatriantów, którzy me zdołali ży, które odbędą się w ramach Tygodnia, stolarnia doszła do. dzisiejszego [ojdstmieiy spod tasmowca,
. ^ związku z organizacją na Wybrze
laśmowca, aa na
na jego
żu konsulatu szwajcarskiego, przybył do nej przestronnej hali, stoją rzędem się jeszcze ustabilizować, wśród lud wszystkie instytucje i osoby prywatne
nnejsr.e Av-prowadzony nowy.
stanu.
Kiertv
20
czerwca
1945
r.
ności' autochtonicznej jest: wielu takich, proszone są o składanie ofiar na konto
Gdańska sekretarz poselstwa szwajcarFLOTYLLA RYBACKA ZWIĘKSZA SIE
sutego w Warszawie p. PhMippe Aubert ustawione nowoczesne maszyny. dtp których przetrwanie, okresu zimowe Pomocy Zimowej — konto 33 \v KKO przyjechał na Wybrzeże i zaanga
Polska 'flotylla rybacka rośnie z dnia
Przyglądamy
się
ich
pracy.
Olbrzy
go
_
jest
ćiężifą
sprawą.
ni.
Gdańska.
żowany został ’ clo, Stoczni jako na dzień. Ostatnio w Fleetwood w An
j v . Poe. którego erzyjął /wojewoda
Komitet
wzywa
ludność
do
składania
Szczególnie
dotkliwie
odczuwają
-len
gdański,
i-nż. Zra-iek.
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IWA. KlerowricHyto
iv..eitVVV\..Wwt-Wv kon- j mi „Bolinder“ , uniwersalna tnastolarz, wszystko byio w gruzach. glii pedniesiono-banderę na nowym traw
okres dzieci. Z powodu braku obuwia ofiar w naturze (produkty i odzież) w
A
Z
!
yhl!zeiu
oi:!?1
na
razie
wymię
szyna
obrabiająca
40
m
bieżących.
Z
różnych stron przy pomocy k il lerze rybackim „Saturn“ , który został za
nie chodzą do szkoły. Niedostateczni i następujących punktach:
nidriy dyplomata szwajcarski
kupiony kila polskiego przedsiębiorstwa
drzewa na minutę, hgezy z wysil- nieodpowiednie odżywianie powoduje !) Gdańsk — śródmieście, ob. Brze kunastu ludzi, pozbierano i usta „Dalmor“
w Gdyni, „Saturn“ , siostrzana
BUDOWA GM ACHU‘ IZBY PRZEMY | fciem. Z jednej strony wkłada ro- i wzrost
zachorowań.
Społeczeństwo ziński Tadeusz. Sfraganiarska 1;
wiono maszyny, zabezpieczono jednostka trawlera ..Saturnia’“ , łowiące
SŁOWO-HANDLOWEJ W GDYNI i botnik przywiezione wprost ż ta r- ! gdańskie nie raz dawało już -dowody
2} Gdańsk — Wrzeszcz,:, ob. Jurek,
materiał i od razu ruszono z pro go od szeregu miesięcy na północnym
Gdyńską Izba Przemyslawo-HandicAya
PCK, Grunwaldzka 2, 4;
Atlantyku. Nowy trawler natychmsaił -pq
zaś wychonościono
wobec
swoktl
oc.nvá Ra zbudo.\v?ć -wielki gmach’ kosz ta'ku
3) Gdańsk — N o w y, Pori. ob. Lam- dukcją.
. . drzewo,
.
, z drugiej
,&
J , współobywateli. of^
Bierze
czvnnv
uuroczystości udał się w pierwszą podróż
tem 25 ' m iliociw zł. który ppm:4;.ci ! d21 2U£ gotowa, obrobioną z czte- ¡dział i w tegorocznej akcji Pomocy bacii Antoni,
Władysława., IV 8;
W tapicerni.
na połowy w rejon Oceanu Atlantyckie
wszystkie zrzeszenia gospodarcze Wy- :łech stron deska. Takich icniwer- rZimowej. Niewątpliwie poprzft także
4) Gdań«: — Oliwa. ób. Miller ■Hen
go. Do Gdyni przybędzie około 15 lute
Oglądamy
jeszcze
wnętrze,
tapi. 1ez.a- 'v szczegóćnnścj branżowe i ku- ! salnych maszyn jest
stolariii —Tydzień Pomocy Zimowej”, który od- ryk. Ar;, 'i .Radź’ -' 'kie! 7:
go br.
ceffti,
gdzie
wprawne
ręce
tapi
pteckię. Budowa gmachu przewidziana j
5) Gdańsk — Orunia, ob. Nowakow
ŻYWNOŚĆ I ODZIEŻ DLA
^
- * ski Edmund, Oruńska •■•Fi. lub Perzyńskl cerów' nadają krzesłom j fotelom
była już przed ¡wojną i nawet .założono ¡! więcej. Oto automatyczna «opow „CARITASU“
juz fundamenty. p.race rozpoczęte zos-ta - ;j.mca o 6 motorach elektrycznych. I Niezależnie od datków do puszek kw* Bolesław. Oruńska 17.
„Sobieskiego“ wygodną przytulStatek transattantycki M/S ..Jutła-nna z wiosną br.
ność. Majster Brzozowski pokazu- ' difl“ , który przybył z- Nowego Jorku, via
2.000.000 ZŁ n a PODNlFSIFV|F h o . ;
je nam sterte nagromadzonego su- i Kopenhaga, przywiózł
przywjózl prócz poczty.
DOWLI TRZODY CHLEWNEJ
JC nam m c i u , a .^ iu m a ,
„ _
¡również 237.194 kg żywności ) odziezy
>owca cip wyścielania krzeseł i 1o- ; (||;] ..cariusuK
Państwowy Bank- Ruiny uiv ■: -,mg w j
województwie gdańskim [kredyt w wy- j
teli.
j ROCZNA WARTOŚĆ PRODUKCJI
s c - »ci 2 miloc.ny zfeych na podniesieni? j
— T o wszystko leżało na dwp-J
s t o c z n i POLSKICH
hodowj .trzody chlewnej. W najbliższym I
Roczna 'wartość produkcji stoczni pol
rze
—
mówi
on
1
—
zebraliśmy
'o,
czasie spodziewany jest transport mate- 1
skich wyniosła w roku 19ł6 — 586 miłio
wysuszyliśmy i dziś, mamy goto nów złotych, inwesty-cje' -zajęły iw
ciału zarodowego .z Irlandii -w ilości 270 ;
sztuk, 40 sztuk z tego transportu zosta- i
Rozpoczynając w maju 1945 r. swo roku akcję uj^-wszęclgpaftia lit-eratu-1 szym .ośrodisiem -sz-koleriowym. na.Wy wy materiał. W ogóle z surowcem stoczniach-tyłko 30 proc., cobołwbogpdz.,
nae na Wybrzeżu dla rozwoju naszej bo- ! ją działalność, Wydział KuJury i Sztu ry polskiej, orgafiiańj-ąc wieczory :poe- brzeżu,' liczy '612 ue/.uióęń : z ' kjó- jest u nas pół biedy, zostało dużo a produkcja 70 proc.
dow.t i 'bekonów. Województwo g d a ft-' ki zajniejęzai stworzyć- w odzv<ik«nysai. zji i. pr-oży' f póiśktej. "Tta- trogram I fy c ff ¡(«jżdolwej-sl r-iańpałę '* H F “ będą
W GDAŃSKU
szlaćłietnegó '11frż'ćwa','-lóstalo' du• i KANAŁ PORTOWY
POD LODEM
figuruje jako łe Gdańsku pśacówłcę ikułtury polskiej, składają sie początkowo recytację irą.e-j reprezentować poważną polską muzyżo
desek
^
.
reszty
kupujemy.
Na skutek nowej fali jnroaów-na-. Wjrro.ki?rpo'-^, ': ,e*<<łr'ów. Już w bieżącym miejsep, , . skąd promicniowaksiby polskie: mentów •"ułworftw titeraekieir^ ; po-Mtch : kę.
'■ ; i
roku Państwowe '»-ieszeiiie P rz w ,jy Z słowo i pińska sztuka. Tałcą;.‘ 'p!«róW'-'' autorów i od i war zanie wyjątków z dra. i Zakreślone na przyszłość
N aiM M ęlP ^isW s ż i T U r D ^ vjt-ś'fHV' ’bfzeżu Kanał Portowy ponownie za
plany wofcą mógł, sip stać przede wszystkim maiów polskich, uzupełnione
śpjewóru i bec siateg-o wzrostu finansowydi iiio-ż tej chwili brak fachowców, szkoli marzł. Grubość lodu pa zatoce Puckiej
teatr. Wydziai^ Ruitury i Sztuki wy i muzykę kompozytorów, zwiję?«nych | Hwości miaśla Gdańska i zapewni»,
przekracza obecnie 35 cm. Rybacy z pół
my. wprawdzie młodych ludzi, ale wyspu
szukał, oczyścił, przysposobił do u- z daną ¡epoką 'literacką.
helskiego osad Kuźnicy, Chałup
' i nej pomocy Rządu, będą »reailzoważytku salę We Wrzeszczu przy ul.
7. czasem wykonawcy „Wieczorów \ n-e w pełnym zakresie, ju ż w poło. dopiero za rok zostanie ta sprawa i Władysławowa -przybywają do Pucka na
Grunwaldzkiej nr 16. Sala la, używa Póeziji i Prozy“ erganizują
-w Gdań« \wie lutego będzie oddana do dyspo naprawdę rozwiązana. Minio to,- sankach i lyżwath. na przełaj, -przez lód
ne przez Niemców na stajnie, obec ¡sku zespół artystyczny, • który ,poz* j. zycji Zarządu Miejskiego, wielka sa- każde zamówienie wykonujemy zatoki. W porcie helskim utrzymuje się
bekonu. We Wrzeszczu
M
1000 osób. w kzw
nie jest • reprezentacyjną 'salą .w Gdań organizacją wieczorów zaczyna Wy-1 IR ieatralna m
kra.
czasem p o d a ła s o ó lt a G Z
sku — odremoniowana i całkowicie śtawiać cale .sztuk,i teatralni1. Pa'ż- ¡-Iwtó sport
owej We
we Wrzeszczu. \Y ,sa- dobrze i co najważniejsze na czas.
sportowej
— « 0» —
mcporr.ccv CMooskíei md
^'VV!?,z¡m Sa przysiosówana do potrzeb teatru.,
Opuszczamy z zadowoleniem ten
dziernik i listopad ub. r. — to okres, 1li, jej odbywać się będą koi ¡ces,y
ski' Pekcn“ . Po n a s y S u
" Gdań'
10 czerwca 1945 r. wobec- tłumów w którym Gdański Zespól Ąr-iystycz- j FiiharńiOnii' Bałtyckiej, oraz przedsta- warsztat pracy, wierząc, że wszel
nętrzriego eolskie bekony ' ‘‘\11 u e ' ) ‘ rożen i uzjezmowanych aUtcch.onow
i ny gra komedie . Fredry „Gioiunia“ , i wiertła operowe. Zespól operowy isklaportów zagranicznych. * ‘ popłyną do pionierów polskości na Wybrzeżu od w grudniu wystawia sztukę Sof-okie-1 dać się, będzie z artystów- fa ń s k ic h kie zadania, które sobie nakreślą
uczęszcza do szkół
jego, pracownicy, na pewno zosta
był się w tej sali .pierwszy konreri sa ..Antygonę". Wieczorów poezji i i i profesorów Szkoły Muzycznej.»
KOŁOBRZEG BĘDZIE M IASTEM
muzyki
polskiej.
Wykonawcami
byli:
gdańskich
w
tea.i-ze
miejskim
przewidziane
prozy
odbyło
Się
do
tej
pory
14,
|
ną wykonane.
R YBAKÓ W UASTEM
o:•!;:■?'- (ra symfoniczna, zorganizowana przedstawień komedii Ffediry „Cioi-u- *ą na najbliższą ¡przyszłość wieczo
Steniar.
Ilość powszechnych szkól publicz
W planach odbudowy
K
.
prżez Wydział Kultury i Sztuki Zd- ma“ 36. a .tragedii Sofoklesa ..Anty ry poezji rosyjskiej, komedii francu
nych w Gdańsku wzrosłą ostatnio do
przewidziane jest w n a j b i j j
gon«“
U.
j
rządti Miejskiego pod dyrekcją prof.
skiej, dramatu' romantycznego., - ko
cy fry 34, przy czym przeprowadza się
sie odbudowanie Kanalizacji *
S *?
Tadeusz« Tyiewekłego z udziałem so
Równolegle do akcji upowszechnia, medii klasycznej -oraz liczne wieczo
intensywnie remonty odpowiednich bu
listów prof- Bragiń&kiej. fgłiko-wskiej,
literatury Miejski Wydział Kul ry artystyczne. W ieairzej Miniatury
dynków, które um ożliwią naukę dal
St. .Bieltókięgo, h . Pśafcia i St. Pędo., tury i Sztuki pracuje nad rozwitńf- po-ws-Eańie siały teatr dziecięcy.
j przeznaczonona odbudowę
stanu używalności portu r v w .y i
szym tysiącom dzieci. Przed w ojną
Nie usiając w dalszej pracy nad cj«>m i ug,runtowahiem w spoiedżfeńNad- upowszechnieniem litera lory pra |
Usunięto już dwa zniszczone mosty na
istniało na terenie Gdańska 7 szkół
krzewieniem polskiej k-ujtu-ry w Gdań stwie gdańskim , kultury muzycznej. coWiać będzie w . dafezy-m 1 ciągu, za wsi pomorskich
rzece Prośnicy oraz zaKeńczo,,,, -k .
polskich, w których pobierało naukę
Juz w IR45 r. pą,wstaje szfcota'¡mu łożone z inicjatywy Wyd-z. Kukury
sku, Miejski Wydział Kultury i Sztu
dowę nowych.
W ciągu ostatnich miesięcy na tere około 3 tysiące uczniów i Uczennic.
i
Sztuki
już
w
.
-r.
1945.
Biraciwo
ki
zaczyna
już
we
.
wrześniu
1945
zyczna.
Szkołą
-ta
‘
jest
dziś
najWiękKoíübrzég ma być n;iastem rybaków
Istniejące obecnie na terenie Gdań
Literackie w Gdańsku, urządzając po nie poiyjatu M yślibórz przeznaczono
i przemysłu, związanego z Przetwo ranki dyskusyjne na , tematy literac na odbudowę zniszczonych zagród ska szkoły zaopatrywane są w odpo
stwem rybnym.
r"
w iejskich sumę półtora m iliona zł.
wiednie pomoce naukowe, ja k również
kie.
Chodzi tu przede wszystkim o w yre przeprowadza się w nich akcję doży
Wszystkie te placówki prowadzone
u« odpowiednim poziomie przyczynia montowanie domów, w których -bra wiania dzieci. Na najbliższy okres pla
ją sie niewątpliwie- do rozkwitu kul kuje dachów i okien. XV następnej fa nowane jest urządzenie stałych gabi
zie odbudowy pierwszeństwo będą mia netów lekarskich, dentystycznych, ką
W biegu juniorów na dystansie 36()i) tury polskiej w Gdańsku.
W niedzielę. 26 bm., Sopot przeżył
pielisk i sal gimnastycznych.
ły zabudowania gospodarskie.
Lewin
pierwszą po wojnie emocję narciarska. m pierwsze miejsce zajął Trzypnć Ry
TEATRY
Były nią zawody zorganizowane przez szard z PKS Gdańsk, w czasie 23 min.
MARYNARKI WOJENNEJ, Gdynia, Wydział Sportowy, Zarządu Miejskiego i 35 sek. Drugim był Woronowicz Ta
Skwer Kościuszki (2, g0dz. 19.30 - W Sopocie, pod protektoratem pręż. m. deusz z sopockiego' Gimnazjum Ku
pieckiego w czasie 23 min. i 46 ¡sek. a
„Szkarłatne Róże“ — komedia de Be- tow. Wierzbickiego,
Obfite opady, śnieżne stworzyły do trzecim - - niesiowarzyszony, Czekalencdettiegó z udziałem K. Popławskiej.
włcz. — 2 4 .min. i 35 sek.
DRAMATYCZNY. Sopot, Rokossow- skonale warunki dla zawodników.
Już od samego rana, óprócz trenu
Startująca razem z juniorami jedyna
skiego 41, godz. 19.30 „Nieboszczyk
jąęych zawzięcie narciarzy zaczęli po zawodniczka
Halina
KośżnikóWfla z
“
le i sztuka Chapuis w reżyserii
J; Merunowicza. z udziałem W. Jarszew jawiać się na okolicznych wzgórzach KSBOP „Lechia” , osiągnęła czas 3t
widzowie — miłośnicy zimowego sportu. min. ’ U sęk.
Zarząd Miejski w Gdańsku //ara/ po e jo,naine wy korzy sianie inwestycyj spor sportową — Miejski Stadion SporHaupta H' H* '* cl,1skie-i- dekoracje O oodz. 12 wszys+kie wzgórza zapeł
W skoku juniorów' pierwsze miejsce wyzwoleniu powołał do życia Urząd Wy ¡owych 'oraz o zabezpieczenie ich przed iowy do poziomu nowoczesnych wyma
niły sie publicznością, zaś trybuna obok zajął Żyznowski Zdzisław, z MKS So chowania fizycznego łącznie z, kadra in zniszczeniem. Szereg tych inwestycyj gań. Równocześnie z instruktorami wy
KINA
Skoczni zaczęła trzeszczeć, z trudem pot.' osiągając 10,5 m, drugim był nie struktorską, W systematycznym wyśił własnym wysiłkiem organizacji doprowa chowania fizycznego poszli w -terem in
utrzymując masy widzów.
struktorzy przysposobienia wojskowego,
siowarzyszony Konieczny Jan y— S m. ku przystąpiono d o ' roztoczenia opieki dzony został' do stanu używalności.
Piosenki!A ~ " W m2i,wa“ - Nakazane
Zarząd Miejski natomiast własnym szkoląc młodzież ną nowoczesnych za
Zawody rozpoczął bieg seniorów na
nąd młodzieżą, której stan; fizyczny
W
skoku
seniorów
pierwsze
miejsce
Lew
wzbudzał poważny niepokój. Wiele trud kosztem doprowadzi! centralną placówkę sadach.
dystansie 7.200 m," w którym pierwsze
GRłA n k i L r Zakaz»»e Piosenki.
miejsce, zajął zawodnik MKS Sopot, Że«- zajął niesiowarzyszony Okęeki Jan - -. n-ości sprawiały urządzenia, sportowe,
w a I e S 0WEK ~ “ Fai* “ “ a- jewski Jan, w czasie 33 min. i 26 sek„ 14 m, drugie — Lubeeki • Paweł Gunna-’ ■które .przedstawiały obraz zupełnej .ru
zjurn Kupieckie Sopot — U ,5 m.
iny.
D i n ^ ^ ^ N,A ~ "Prottheń“ — 'Gunga drugim był Łoś Ludwik (niestoiwarzyZawody wywołały wielkie zaintereso
szony), w czasie 40 min. i 11 sek.,
Po upływie półtorarocznej pracy mo
Od czytelnika naszego, ob. Drążkie- j i powiedział, że kartki wymienne wywanie,
tak
że
postanowiono
powtórzyć
Trzecie miejsce zajął Kuncewicz An
żerny sie* wykazać realnymi wynikami i wieza otrzymaliśmy następujący list, | dat mi tego samego dnia. w którym
ne°P iosnki. ~ ” W t o ' vid“ ~
drzej ICSBOP „Lechia“ w czasie 40 je w ndstęphą niedzielę
zdobyczami. *24 kluby sportowe o łącz który poniżej drukujemy.
j pobrał je z magistratu.
min. i 36 sek.
nym stanie liczebnym ponad 5.000 człon
Szanowny Ob. Redaktorze!
| Magistrat zwala winę na administradiganP° T ~ ” Ba‘tyk“ ~ Elwira
ków są wymownym dowodem zainte
.Testem
robotnikiem
portowym
w
i *01'a> administrator zaś stwierdza, że
.,Polonia“ - Podrzutek
resowania- społeczeństwa wychowaniem
WRZESZCZ „Bajka“ Zamieć
fizycznym, ¿iczba la stanowi około, 5 Nowym Porcie, zarabiam miesięcznie i J**t to wina magistratu. Nie można
! znaleźć winnego. Wynik jest jednak
śnieżna.
proc.-ogółu ludności miasta Gdańska. do 4 tvs. złotych, otrzymuje kartki
)r . taki. że moja rodzina jest pozbawiona
żywnościowe dla siebie, żony i czwor
szpitale,
«
ponadto
zorganizowano
nieJest
to
kolosalny
postęp
w
porównaniu
Sprawa
służby
zdrowia
na
Wybrze
134;LIWA ~ ” Polo,li* “ — Szczęśliwa
na i kartek, co przy moich niskich zarob
żu, a w szczególności w Gdańsku, istniaiące uprzednio w Gdańsku ośrod ze stanem przedwojennymi gdy prze ga dzieci. Otóż karty wymienne
kach bardzo mnie krzywdzi.
^SŁUPSK „Polonia“ Twardzi napotykała w pierwszym okresie po ki zdrowiaciętna iicz-ba członków organizacji w y styczeń otrzymałem dopiero 13 stycz
DKĄ2KIEWICZ STANISŁAW
nia
br.,
co
potwierdził
na
piśmie
ad
chowana
fizycznego
w
stosunku
do
lud
wyzwoleniu na ogromne trudności wo
Dzisiaj służba ta, zmontowana w n-ośc-i kraju wynosiła zaledwie jedną trze’ ministrator nieruchomości rejonu *8.
IR R rtS L ~ ,W,sla“ — O«1 szczęścia. bec braku urządzeń sanitarnych, p e r granicach możliwości, wykonuje w y
O D R E D A K C J I.
Kiedy następnego dnia udałem się
P lirL 'RK “ ,;’Freeata“ - Szary lord. sonelu i pomieszczeń dla wykonania znaczoną je.ł rolę więcej, niż zadowa cią proc.
Nie wiemy. kto faktycznie ponosi
do Zarządu Miejskiego
w Gdańsku
Obrazem
i
sprawdzianem
pracy
wysz
czona K ~ ” Mevva“ ~ Zaklęta tiarze- najniezbędniejszych zadań.
lająco.
celem podjęcia kart żywnościowych winę za powyższy wypadek. Jednak
Dziś możemy powiedzieć, że podoła
kolentowej były publiczne egzaminy z
Dręczącej nas pladze chorób wene osiągniętych sprawności, a mianowicie: powiedziano mi, że kart tych magi- j'stało się to z winy administratora, czy
liśmy temu ogromowi trudności, usu
~
nęliśmy źród ła grożącego nam niebez rycznych wytoczyliśmy już walkę przez cztery spotkania międzynarodowe, 22 strat już nie wydaje, bo jest za późno, j Zarządu Miejskiego, kartki żywnościóKiedy okazałem pokwitowanie ątłmi- | we ob. Drążkiewiczowi powinny U*ć
pieczeństwa epidemii, kładąc' równo ujęcie w ewidencję chox-ych na kiłę, międzyok-ręo-owe, 94 międzymiastowe i
nistratora,
oświadczono mi, że jest to , wydane.
powołanie
Komisji
Sanitarno-Obyczacześnie podwaliny pod wzorową służ
217 o znaczeniu lokalnym. Poszczególne
WYSTAWY/
jowej i pogotowia przeciwwenerycz- organizacje sportowe otrzymały od Za jego wina. że za późno wydał kartki j Wierzymy, że władze miejskie /abę zdrowia.
wymienne.
interesują się tym wypadkiem i ob.
ull- *r T upow*zechnienG sztuki, Sopot,
B a rd z o s z y b k o zosta ła zab ezpieczo na nego. Musimy bowiem zlikwidować tę rządu Miejskiego urządzenia sportowe,
Z kolei udałem się d,o administra- j Drążkiewica
otrzyma
należne
«**.
ów i ° ssowskiego 54, wystawa obfa- dzisiejsza Akademia Lekarska i wszyu plagę uważaną we wszystkich BO-rtach t jak sale, bois-ka, korty tenisowe, przysfa
aów
rysunków dzieej.
-- nie iip. ■Chodziło bowiem o .celowe i ra- tora, lecz ten rozłożył bezradnie ręce \ kartki.
stkje istniejące na terenie , Gdańska morskich za „normalną".
MIFS7KAM?nii?cŁ NA BUDOWNICTWO
¡MIESZKANIOWE DLA ROROTNlKOW
STOCZNI
brakowi mieszkań d.‘la
j. , y '
«tocaii -Rptokich w porUtóh
J_? ^ 1:Sy’ Zjednoczenie Stocemi Poij
P^izsMożylo .25 mili-o-nów ¡doiycłi
Z , 7™, 5-°,.nii'y Delegatury Rząd-u' mieszkafucwe w Gdań“ f.Jj
ydyni Zjednoczenie Stoczni PoiX } jJ AV.Ksn? br. odbuduje jeden komP^ks mieszkalny.
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Pomóżmy dzieciom

repatriantów i autochtonów

„Tydzień Pomocy Zimowej“ w Gdańsku *

Rozkwit kultury polskiej na Wybrzeżu

Z działalności Wydziału Kultury i Sztuki w Gdańsku

KŁ?1

13 tysięcy dzieci

Półtora miliona zł

» " ■ > » ""«-"Jiteirs

Sopot rozpoczął sezon narciarski
Niedzielna zawody dały dobre wyniki

5000 członków klubów sportowych

Sport i wychowanie fizyczne na Wybrzeżu
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„Zburzenie polskiego miasta Warszawy”
planoiuali Niemcy już
W 16 dniu procesu przeciwko Fiscne
fow i zeznawał świadek obrony-inż. Pa
weł Branny, który podczas okupacji
peinił funkcję inspektora działu teclinicznego zarządu iti. Warszawy.
Świadek opowiada o kilku wizytach
a Leista w sprawie drobnych interwen
eji, które, jak twierdzi, dały częściowo
pozytywne rezultaty.

Tajemnicze piany
Z początkiem stycznia 1940 r. nie
trdeccy inżynierowie i wyżsi urzędnicy
wydziału
technicznego m. Warszawy
rozpoczęli prace nad tajemniczymi pla
nami. W tym c.elu zamknięto pokoje
i wywieszono tablice z napisem: „Wstęp
wzbroniony“ . Prace łe trwały do koń
ca lutego i były przeprowadzone w kom
pletnej przed personelem polskim
jemnicy. Dopiero po 3 latach, gdy po
koje zostały otwarte, świadek dowie
dział się. nad czym pracowali architek
ci niemieccy. Świadek wraz ze swy
mi kolegami znalazł, tam kopie planów,
z których jedne miały napis „Zburze
nie polskiego miasta Warszawy1', a inne
„Budowa nowego niemieckiego miasta
Warszawy“ . Architekci polscy zrobili
z tych planów kopie, które niestety,
zginęły podczas powstania warszaw
skiego.

Prokurator wyjaśnia
tajemnicę

ka w kraju okupowanym, 'czy może
fakt len uważać za zgodny z sumieniem
kulturalnego człowieka?
Fischer przyznaje, że zarządzenie ’ to
wydal jako karę /za
usunięcie przez
Polaków tablicy niemieckiej z pomni
ka Kopernika, jednak nie miał zamiaru
zniszczyć pomnika i dał zarządzenie,
aby pomnik przewieziono ' do .Muzeum
Narodowego. , ,
‘ Następnie zeznawał Julian Kulski, ko
misaryczny burmistrz miasta Warszawy
w okresie okupacji. Świadek z Fische
rem widział się tylko dwukrotnie w okresie swego urzędowania, ponieważ
Leist zakazał mu bezpośredniego kontak
towania się z innymi władzami nie
mieckimi.
Kulski stwierdza, iż nie znajduje w
pamięci niczego, co mogłoby przema
wiać na korzyść oskarżonego Fischera,
Znacznie żywszy by! kontakt świadz oskarżonym Leistem, który zaraz
po objęciu swego urzędu wezwał Kuiśkiego, aby mu się przedstawił.
Kulski opowiada, iż ze strony pol
skiego Zarządu Miejskiego
podejmo
wane były u Leista liczne interwencje
w sprawie uwolnienia aresztowanych,
formalnie choćby związanych z miej
skim aparatem pomocniczym. Olbrzy
mia większość tych zabiegów pozostała
bez rezultatu. W jednym wypadku udzielił świadkowi pisemnej odpowiedzi,
w której zawiadamiał, że podjął inter
wencję i aresztowani będą wkrótce uwolniefii. Sprawa dotyczyła dwóch dy
rektorów tramwajów miejskich,
któ-

uj

1940 r.

1rych uwięziona po strajku tramwaja
rzy. Mimo tych zapewnień, jeden z dy
rektorów po kilku tygodniach, został
zamordowany, drugi przebywał w obo
zach koncentracyjnych, aż do kapitu
lacji Niemiec.
Natomiast interwencja
Leista była
z całą pewnością skuteczna w wypad
ku aresztowania świadka, a drugim ra
zem jego syna.

Podwójne oblicze Leista
Wśród Niemców, urzędników Leista,
były zdaniem świadka najgorsze kana
lie w rodzaju dra Strempfa lub Durfelda;
byli też ludzie
zupełnie przyzwoici.
Jeszcze w czasie okupacji Kulski wraz
ze swymi współpracownikami charakte
ryzowali Leista jako człowieka, który
nic złego nie uczyni z własnej inicjaty
wy, jednak że gotów byłby na wszyst
ko, jeżeli wymagałoby tego jego wła
sne, dobro lub kariera.
Leist pragnął u świadka i jego oto
czenia wyrobić, przekonanie, że stosunek jego do Polaków i Warszawy jest
przychylny. Chciał też, aby tego ro
dzaju informacje przeniknęły do naj
szerszych rzesz społeczeństwa
pol
skiego.
Na pytania Trybunału, dotyczące ustosunkowania
się
oskarżonego
do
sprawy utworzenia ghetta w Warsza
wie, świadek opowiada, że Leist przed
stawił mu odpowiedni projekt. Począt
kowo dzielnica żydowska mielą objąć
znacznie większy teren.
Kulski.
nie

W toku zadawanych pytań, prokura
tor Sawicki podaje świadkowi szereg
planów, wśród których świadek
roz
poznaje omawiane ».plany zniszczenia
Warszawy.
Plany te były sygnowane
przez Leista.
Z przedstawionych przez prokuratora
dokumentów i z zeznań świadka jasno
wynika, że już w lutym 1940 r. Niem
cy przygotowali plan kompletnego znisz
Podczas uroczystości jubileu dziach jak i materiałach nauko
czenia Warszawy i likwidacji jej ludno
szowych
Akademii Nauk ZSRR, wych, książkach, pomocach, la
ści polskiej.

Realna pomoc

Dar uczonych Zw. Radzieckiego

Sprawa pomnika
Kilińskiego
W trakcie rozprawy wylania się rów 
nież sprawa usunięcia pomnika K iliń 
skiego.
Prokurator Sawicki zapytuje oskar
żonego Fischera, czy uważa, że jest
dopuszczalne usunięcie z ulicy pomni

uczeni nasi mieli możność nawią
zać kontakty ze światem nauki
Związku Radzieckiego. Kontakty
te nie pozostały w sferze wy
miany zdań i komplementów, l i 
czeni radzieccy
zainteresowali
się żywo stratami, jakie ponio
sła nasza nauka, zarówno w lu-

boratoriach itp, i współczuciu
swemu dali żywy i wymowny
wyraz w pomocy, jaką nam na
tym polu okazują. Rozmaite in
stytucje i zakłady naukowe ra
dzieckie nadsyłają nam stale
książki i periodyki zwłaszcza z
dziedziny górnictwa
i techniki,
które to nauki stoją tam spec
jalnie wysoko. Ostatnio Kraków
ska Akademia Górnicza otrzy
mała .¡jrzęszło 1.000 tomów dziel
z różnych dziedzin górnictwa-,
geologii, hutnictwa itp.
Dary te są zupełnie bezintere
sowne, a przy naszym opłaka
nym sianie bibliotek, przyczynią
się walnie do podniesienia stanu
naszej nauki. <
(Z)

Z

za bohaterski czyn

k ó w Państwowych.
Na ko nferencji
b y li obecni przedstawiciele Zarzą
dów G łów nych: Związku, Zaw. P ra 
cow ników Państwowych,
Z w iązku
Zaw. Nauczycielstwa Polskiego, Zw.
Zaw. Pracow ników Skarbowych, Zw.
Zaw. P racow ników Sądowych i Pro
k u ra tu ry R. P. Zw. Zaw. Pracow ni
k ó w C yw ilnych A d m in is tra c ji W o j
skowej. K C Z Z reprezentował toW. Je
rzy Gallus.
Tematem obrad b y ły p ro je k ty de
k re tu o zmianie przepisów ustawy z
dnia 17.11.1922 r. o państwowej służ
bie cy w iln e j i o unorm owaniu stosun
k u służbowego pracow ników państ
wowych przebywających za granicą.
W odniesieniu do pierwszego p ro je k 
tu Z w iązki . Zawodowe zapowiadają
zgłoszenie własnego p ro je ktu , w k tó 
ry m zostały by ujęte w form ę praw ną
zdobycze Zw iązków Zawodowych. W
projekcie dekretu o Unormowaniu sio
sunku służbowego pracow ników pań
stwowych, znajdujących się obecnie
za granicą, chodzi o to, że pra co w n i
cy państw owi, k tó rzy w d niu ogło
szenia opracowywanego dekretu znaj
dować się będą jeszcze poza g ra n i
cami państwa, utracą nabyte przed
w ojną praw a służbowe.
<r)

Dnia 21 bm. odbyta się uroczysta de
koracja Srebrnym Krzyżem
Zasługi
ORMO-wca, Henryka Armady.
Armada pelr.il u- przeddzień wyborów
służbę we wsi Rażcowie, pcw. koneckie
go, gdzie banda leśna usiłowała dokonać
napadu na lokal Obwodowej Komisji Wy
bcrczej. Armada mimo, że kilkakrotnie
ranny nie zszedł z posterunku i ostrzeli
wał się aż do chwili przybycia oddziału
KB W. '
Wskutek
bohaterskiejpostawy
ORMO-wca nie tylko obroniono Komisję
Wyborczą, ale również ujęio bandę w licz
bie 24 osób.

POSIEDZENIE RADY KOBIECEJ
D nia 28 stycznia 1947 ro ku odbyła
się konferencja Rady Kobiecej p rzy
W ydziale Kobiecym KCZZ z udziałem
w icem inistra Pracy i Opieki Społecz
nej ob. Pragierowei, Generalnego Se
kretarza S. O. L ig i K obiet ob. K o 
w alskiej i Głównego Inspektora P ra
cy ob. R utkow skićj i innych.
G łów nym tematem konferencji b y
ło omówienie p ro je któ w planu pracy
w dziedzinie ochrony pracy kobiet,
ochrony macierzyństwa . i kształcenia
zawodowego kobiet.

PLENARNE POSIEDZENIE
ZAR ZĄD U GŁÓWNEGO KCZZ
W- poniedziałek, dnia 27 bm . odby
ło się w Warszawie posiedzenie ple
narne Zarządu Głównego
K o m isji
Centralnej Związków Zaw., na k tó 
ry m omawiano udział Zw iązków Z a 
wodowych w a kcji wyborczej, w a ru n 
k i pracy robotników i pracow ników
w przemyśle pryw atnym , a także sy
tuację uczniów w rzemiośle. Z a 
twierdzono budżet za pierwszy k w a r
ta ł bież. ro ku i postanowiono, na w io 
snę przystąpić do odbudowy domu
przy ul. K opernika 36 — 38 (Sewery
nów), nabytego ód PZU W na p ro 
wizoryczną siedzibę KC ZZ do czasu,
gdy zostanię wybudowany Dom Ro
botnika przy ul. M arszałkowskiej.
Dom przy ul. Kopernika w przyszło
ści stanowić będzie siedzibę Zarzą
dów Głównych Związków Zawodo
wych.
KONFERENCJA DELEGATÓW
D nia 25 bm. w gmachu KC ZZ w
Warszawie odbyła się konferencja de
legatów Związków Zaw. Dracowni-

Wysokie odznaczenie

Rozsprzedaż

Cukrownia „Mała ,Wieś“ (wnętrze)

Ofiary sanacyjnego wychowania
taka jest teza w procesie obrońców W iN
W dniu dzisiejszym w ciągu rozpra
wy sądowej przeciwko Rzepeckiemu i
towarzyszom przemawiał obrońca ośkar
żonydi Jachirrtka i Muzyczki, adw. Ret
ting er, który starał się wykazać wpływ
wychowania piłsudczyzny na kształtowa
nie się mentalności myślowej oskarżo
nych.
Obrońća stara się wykazać, że oskar
żeni są ofiarami systemu Polski przed
wojennej.
Jachimka, obrońca charakteryzuje ja
ko człowieka, urobionego przez system
sanacyjny w maszynę karną, i bierną.
/ Na zakończenie adwokat apeluje, aby
wyrok w tej sprawie był aktem łaski
państwa j wskazówką dła. rzesz zbłąka
nych, że jeszcze dziś jest czas na w y j
ście z ;konspiracji.
Broniąc oskarżonego Żuka, adw. Gra
bowska mówi iż. jest to typ posłusznego
żołnierza,, który, przywykł do posłuszeń
stwa wzMędem swoich szefów7, choć

często rodził się w nim bunt przeciw
temu, co się działo. Żuk dawno już uwa
żal konspirację za niecelową. Jego stowa potępienia pod adresem WiN twier
dzi obrońca są szczere.
Następnie obrońca podkreśla, iż ' Żuk
potrafił znaleźć własną drogę — ¿Mewi
dowai wywiad i oświadczył władzom
bezpieczeństwa, iż chce z tą pratą zer
wać.
Wywody skończyła adw. Grabowska
prośbą o złagodzenie kary dla Zuka, po
nieważ — jak powiedział prokurator
— jest on przedstawicielem średniego
aktywu podziemia, przedstawicielem otu
manionej młodzieży, której wmawiano,
iż Polska znajduje się... w Antonie i w
Londynie...
Przechodząc do oskarżonego Leskie
go, adw. Grabowska stara się odeprzeć
zarzut aktu oskarżenia, iż był
„ on szę
fem wywiadu _ twierdząc, że sprawował
jedynie funkcje szefa sztabu okręgu
Zachód“ .

Doniosłe wynalazki robotników
zaoszcządzojg pracę i surowiec
W hucie „Bankowej“ w Dąbrowie
Górniczej, robotnik A N T O N I SZYM A
N EK przygotował projekt nowego
„przebijaka“. Jest to narzędzie do w y
tłaczania otworów w podkładach ko
lejowych. Otóż przed wojną przebija
k i te wykonywań* były ze stali za
granicznej. Obecnie z powodu braku
surowca importowanego, przebijaki
wykonywano ze stali krajow ej, nie
były jednak tak mocne jak dawniej
i wytrzym yw ały średnio zaledwie 300
tłoczeń. Szymanek zaprojektował pe

wne zmiany, które podnoszą ich w y
trzymałość do 1.400 tłoczeń. W ynala
zek ten przyczyni się do zaoszczędze
nia zarówno m ateriału ja k i pracy
przy wykonywaniu nowych przebija
ków.
*
Ciekawego wynalazku dokonał rów
nież drugi robotnik tej huty, W IK 
TOR KRÓL, który wprowadził pew
ne udoskonalenia przy szlifierkach
dla szlifowania podkładek kolejo
wych.
(z).

Wrocław odbudowuje się szybko

nieodebranych maszyn Inżynierowie poznajq nowe maszyny
Zgodnie z uchwałą Komitetu Ekono
micznego Rady Ministrów — wszystkie
maszyny j narzędzia rolnicze, przydzie
lone; poprzednio Państw. Zarządom Nie
ruchomości Ziemskich, Związkowi Sa
mopomocy Chłopskiej, zakładom nauko
wym, itp. i nieodebrane przez .te instytu
cje ze składów PPT i MR, zostaną prze
kazane „Społem“ <k> rozsprzedanśa.

Do Wrocławia przybył ostatnio trans
port -maszyn z USA. Są to maszyny do
usuwania gruzów i oczyszczania terenu.
Jest ich . trzy rodzaje. Jedne to -buldoże
ry — (spychacze czołowe), które służą
do przesuwania gr-uzu. Bułldozer, jest to
maszyna zaopatrzona w dwa motory
(ibenzynówy i ropny) prosta i łatwa do
opanowania, zdolna przy tym wykony-

300 morderstw -- 500 napadów rabunkowych
Plon działalności bandy „M otor“
Przed Wojskowym Sądem Rejonowym
w Łodzi toczy się rozprawa przeciwko
groźnej bandzie dywersyjnej, noszącej
kryptonim „M otor“ , Na ławie oskarżo
nych zasiadło 14 osób, przy cizy-m w ięk
szość z nich -rekrutuje się -z inteligencji
zawodowej.
Banda ta, wchodząca w skład „Konspi
racyjnego Wojska Polskiego“ i pozosta
jąca pod komendą „Warszyca“ , przez
dłuższy ołsres
ozae-u
grasowała W
radomszcza-ńskitn. Banda dokonała całego

szeregu napadów na iuntojoma-riu-s-zy
MO i UB. Ogółem oakrcem mają -na su
mieniu 300 morderstw, popełnionych 1,0
działaczach demokratycznych ora-z 500
-napadów1 rabunkowych.
Prócz tego oskarżeni rozsiewali M szywe wiadomości, mające na celu obni
żenie autorytetu Państwa i jego orga
nów.
Prokurator zażądał najwyższego w y 
miaru kary.
(Z)

wać pracę 65 robotników przy kosztach
pięciokrotnie zmniejszonych.
Druga -maszyna — ąinigJedozer — słu
ży d-o tych satrnych cełów.
Wreszcie trzeci rodzaj, to s-c-rapery,
które zrywają nawierzchnię. 0 wstępnie
za pomocą olbrzymich sziifeś ładują ją
na wozy i odwożą -na miejsce przezna
czenia.
Przybycie tych mas-zyn zbiega się w
czasie, -z mającym się odbyć w ostat
nich dniach, stycznia, "z-jaizderp inżynie
rów. Na zjeździe tym mają być omówio
ne najważniejsze sprawy, związane z
szybką odbudową Wrocławia. W ramach
zjazdu przewidziany je®t również spe
cjalny bure, na którym najwybitniejsi
nasi inżynierowie podzielą się z zebrany
mi najnowszymi wiadomościami z dzie
dziny budownictwa i sprzętu bud-owfanegó. Na kursie tym wystąpią również
w charakterze -wykładowców, specjalnie
w tym celu zaproszeni, pr-ze-dstawieieile
UN-RiRA. Wykłady ich n-ierwąit-płiwie przy.
czynią się do szybszego opanowania no
wych maszyn, a co dałej idzie do szyb
szej odbudowy .zniszczonego Wrocła
wia.
(Z)

Dalszy los zbiorów P o tockich
Zebranie informacyjne w Muzeum Narodowym
i

Halu kontitritkcj i

przewidując osiedlenia około 200.000 Zy
dów z prowincji - do Warszawy, wyraził
pogląd, że oskarżony potraktował przy
chylniej ludność żydowską, niż polską.
Na to odpowiedział Leist: „Ja? Żydów
potraktowałem przychylniej?“
i ro
ześmiał się w tej chwili serdecznie. Z
tego faktu oraz szeregu późniejszych
świadek wnosi, A ż stosunek Leista do
Żydów był taki, jak każdego innego
hitlerowca.

W związku z mającym nastąpić w
tych dniach zamknięciem pokazu zbió■ rów Potockich, zabezpieczonych przez
władze Bezpieczeństwa przed wywozem
za granicę, odbyło się w dniu 27 bm.
w Muzeum Narodowym zebranie inforrńacyjne.
W zebraniu wzięli udziak minister
Skarbu — Dąbrowski,
wiceminister
Kultury i Sztuki — Kruczkowski, przed
stawieiele Ministerstwa Bezpieczeństwa
Publicznego z dyń Chmielewskim, dyr.
Departamentu Min. Skarbu — Iwanka,
dyr. Muzeum Wojska — płk. 'Szachersi;i, dyr. Państwowego Muzeum A r
cheologicznego — pr-of. Sawicki, naczdyr. Muzeów i Ochrony Ząbytków i
jednocześnie dyr. Muzeum Narodowego
dr S. .Lorentz i jego najbliżsi współ
pracownicy.
Zagajając
zebranie
wiceminister
Kruczkowski
wyrazi!
podziękowanie
władsom Bezpieczeństwa za tak świet■M
jiig ta było uratowanie dia

kultury polskiej bezcennych zbiorów
sztuki.
Z kolei dy-r. Lorentz zakomunikował
zebranym, że zgodnie z decyzją Min.
Kultury i . Sztuki muzealia . ze zbiorów
Potockich przechodzą na własność Mu
zeum Narodowego, zaś zbiory biblio
teczne przekazane zostaną Bibliotece
Narodowej w Warszawie. Pamiątkowe
przedm-io-ty o charakterze wojskowym
oddane będą w depozyt Muzeum Woj
ska Polskiego.
Poszczególne obiekty
muzealne wzbogacą odpowiednie działy
Muzeum Narodowego, jak Salę Mate-jkowską, dział malarstwa obcego, dział
sztuki zdobniczej. Stworzona zostanie
specjalna sala J. Kossaka. Co się tyczy
wspanialej kolekcji pasów ze zbiorów
Potockich, to te znajdują się na tym
samym miejscu, ^.w jakim mieściła się
dawna kolekcja "pasów Muzeum Naro
dowego, która wywieziona została do
Niemiec i nie ma nadziei, aby mogła
być w całości odzyskana.
Pofuszając sprawę niedozwolonego

wywozu dzieł sztuki, dyr. Lorentz z
znaczył, iż wciąż jeszcze
napływają
meldunki o próbach wywożenia polskie
go mienia kulturalnego. Władze Bezpie
czeństwa i .władze celne walczą ener
gicznie z tą przestępczą akcją, aby jed
nak walce tej zapewnić większą sku
teczność, winno wziąć w niej' udział
cale społeczeństwo. Epilog afery Po
tockich będzie , niewątpliwie groźnym
ostrzeżeniem przed nowymi
próbami
ogołacania. kraju z jego skarbów. Prze
mówienie swe 'zakończył mówca w y
rażeniem
podziękowania
Ministrowi
Kultury i Sztuki oraz władzom bezpie
czeństwa
za
wzbogacenie, zbiorów
Muzeum , Narodowego.
Zabrał następ
nie głos dyr. Chmielewski, dziękując
w imieniu
Min. Bezpieczeństwa Pu
blicznego za wyrazy uznania dla ' władz
bezpieczeństwa, zaznaczając, iż spełni
ły one. jedynie .swój, obowiązek, .rade,
iż mogły się przysłużyć sprawie kul
tury narodowej,
—'

W chwili aresztowania — mówi obrońca — Leski zachowa! się lojalnie ^
-stosunku do państwa, ponieważ ujawnił
wszystko, co miał do ujawnienia.
Rozprawa trwa dalej. W dalszym cią
gu przemawiają, obrońcy.

Z miast i wsi
WIELKI ZASZCZYT
Bydgoskiej fabryce mebli artystycz
nych przypadł w udziale zaszczyt wyko
nania fotela dla Prezydenta Rzplitej W
nowym Sejmie oraz foteli dla Marszałka
Sejmu i wicemarszałków. ■
MIĘSO ,Z... CUKRU
Prof. Ołbrycht z Uniwersytetu Wro
cław skiego podaje sposób otrzymywania
Iz mćlassy pokarmu, bogatego w białko i
, witaminy, który nazywa sztucznym mięsem.
PRZESZŁO PÓŁTORA MILIONA
POLAKÓW
D. Śląsk liczy — 1.572.273 mieszkań
ców, z czego — 1.345.029 Polaków!
227.244 Niemców.
POWAŻNE OSIĄGNIĘCIE
Od października do końca ub. r., Nad
zwyczajna Komisja Mieszkaniowa w So
snowcu, przydzieliła pracującym — 349
mieszkań.
ŁAPOWNIK ZA KRATKAMI
B. inspektor PUR w Namysłowie ska
zany został na 3 lata więzienia za pobie
ranie łapówek od rolników za przydziela
nie osad.
Z

FRO NTU

ODBUDOW Y

W Gliwicach uruchomione zostały wsel
kie zakłady ślusarskie.
LOD ZAMIAST CIELĘCINY
Łódzka Rzeźnia Miejska, której pro
dukcję ogranicza zły stan pogłowia, je
żeli chodzi o rogaciznę, przerzuciła się
częściowo na produkcję lodu sztuczne
go, osiągając jednocześnie w dziale ubo
ju nierogacizny stan prawie przedwo
jenny.
NOWY MOST
Na trasie Warszawa — Poznań został
oddany do użytku nowy most na rzece
Słuwdii.
ZNAMIĘ NASZYCH CZASÓW
Centrala Zarządu Zw. Zaw. Górników7,
buduje w Sosnowcu piękny, nowoczesny
teatr na 800 miejsc. Będą w nim wysta
wiane sztuki, wykonywane przez scenicz
no zespoły górnicze.
UPA GRASUJE
W gromadzie Tworylne (pow. Lesko),
grupa operacyjna stoczyła potyczkę z
bandą UPA, w trakcie której zabitych
zostało 8 bandytów, 2 rannych i 2 wzię
to do niewoli.
DLA NAJBIEDNIEJSZYCH
W sali ZWM w Bydgoszczy, odbyło
się uroczyste obdarowanie paczkami naj
biedniejszych dzieci miasta. Akcję zaini
cjował korpus oficerski tutejszego gar
nizonu. Rozdzielono 2.100 paczek na su
mę 300.000 zł.
ROZKŁAD PSL TRWA
Członkowie kola PSL w Goraju (woj.
lubelskie) na ogólnym zebraniu uchwalili
wystąpienie z PSL i podpisali rezolucję,
potępiająca politykę p: Mikołajczyka.
A SPRZYMIERZEŃCY
ICH OPUSZCZAJĄ
W gminie Zyżyce ujawniła się banda
leśna, której członkowie zgłosili miejsco
wym władzom gotowość lojalnej pracy,
składając na ich ręce broń.
LIKWIDACJA BANDY WiN
We wsi Gipowo (pow. Łomża), ujęty
został dowódca bandy W'iN, groźny
„Tygrys“ .
WYBÓR ZAWODU JEST RZECZĄ
TRUDNĄ
Dlatego w Łodzi powstała państwowa
poradnia zawodowa, prowadząca badania
psychotechniczne młodzieży przy obie
raniu zawodu.

PRZENIESIENIE URNY
Z PROCHAMI

IRENY DRGBNER
członka Z. M.K. i K. P. P,
zmarłej dnia
w

Moskwie,

1 stycznia 1936 r.
nastąpi

dnia

31

stycznia 1947 r. o g. 12 w poł.
Towarzysze i Przyjaciele zmarłej
zbiorą się przy bramie
Cmentarza

Rakowieckiego
Krakowie.
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Drożdże, piwo, wino, krajowej produkcji
Państwowy Przemysł Spożywczy ro zM o w u fe się
W yw iad z wicemin. A prow izacji i H andlu tow . N ow ińskim
Według opracowanych obecnie da~
dych statystycznych, Państwowy
' Przemysł Spożywczy w ykonał plan
produkcyjny na rok 1946 w 100,£
proc. Wartość produkcji przemysłu
w cenach bieżących przekroczyła 10
m ilia rd ó w złotych (ściśle: 10.436.648
zł), z pominięciem młynów, k tó ry m i
od iipca zarządza „Społem“ . W ar
tość produkcji, obliczona w cenach
stałych z roku 1937, w ynosi 185 m i
lionów złotych. A więc przeciętny
m nożnik zdrożenia w porównaniu'
z rokiem 1937 wynosi 52.
we*m iemy pod uwagę nie
dostateczny rozw ój rolnictw a, rozin a iic ograniczenia, związane z tru 
dnościami aprow izacyjnym i, brak
fachowców i konieczność budowy
aparatu administracyjnego przy po
mocy nowych ludzi i na nowych
podstawach, należy ocenić w y n ik i,
osiągnięte przez Państwowy Prze
m ysł Spożywczy jako pozytywny.
Pozytywnym również objawem jest
utrzymanie stosunkowo niewysokie
go mnożnika zdrożenia, k tó ry w sze
regu innych artyku łó w żywnościo
w ych znacznie przekroczył 52.
Chcąc otrzymać ogólny obraz sy
tu a cji na odcinku Przemysłu Spo
żywczego, zw róciliśm y się do w ice
m inistra A prow izacji i Handlu, tow.
Nowińskiego z prośbą o udzielenie
inform acji.

gnięto ponad 50%. Jedną z przyczyn
b y ł n ie w ą tp liw ie fa k t uchylenia się
obu fa b ry k „Społem“ od wspólnej o r
ganizacji sprzedaży z fa b ryka m i pań
stwowym i.
Na odcinku zaopatrzenia ry n k u w
kawę, sytuacja jest również pom yśl
na. Nasycenie ry n k u kawą zbożową,
k tó re j konsumćja w okresie w ojen
nym ogromnie wzrosła, było pełne.
W spółdziałały tu ze sobą fa b ry k i pań
stwowe, spódźielcze i prywatne/. Ceny
w yrobów państwowych nie uległy
zwyżce, m im o wzrostu cen innych a r
ty k u łó w spożywczych. 1/4 kg „k a w y z
dzbankiem“ Francka kosztowała nie
zmiennie 20 zł, 1/4 kg „E n rilo “ —■25 zł
1. wreszcie ćw ia rtk a „m ieszanki lu ksu
sowej Bohma“ — 18 zł.

puścić! Natomiast podaż m ączki k a r
toflanej na ry n k u w ewnętrznym do
użytku gospodarstwa domowego była
n ie w ą tpliw ie niewystarczająca. Zakaz
zakupu ziem niaków dla potrzeb prze
mysłu, wprowadzony na wiosnę 1946
ro k u ze względów apro w iza cjin ych ,
b ył poważnym ciosem dla tego prze
m ysłu. W r. 1947 będziemy jednak w
stanie zaspokoić także potrzeby gospo
d a rk i domowej.
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Skok wzwyż 2,49 m

t ' í p o R T w y , Fantas',ca“
¡L lŁ J S

f

i

ale prawdziwe

w y n i k i M a r z cyzny on ó w

B a tu ts i w

K ongo

stylem przy tych fantastycznych wprost niu idealnie równoległym do. noprzeczki.
Rekord świata w skoku wzwyż na
Wiadomości o wyczynach lekkoatle
leży do Amerykanina Lesii-e Steersa l d!a Europejczyków skokach. Murzyni tycznych Murzynów Batutsi bardzo ży
Batutsi
skaczą...
doskonałym
i
czystym
wynósi 2,l i m. Wydaje się on „wyśni*
wo poruszyły belgijską opinię sportową.
bowa.ty“ do maksymalnych granic mo stylem „kalifornijskim“ ! Wykonywują W obliczu zbliżającej się Olimpiady Bel
oni
ju?
od
dawna
z
perfekcją
to,
co
są
żliwości ludzkich- A jednak-.. Sami Ame
noszą się z poważnym zamia
Rolnictwo nie wyw iązało rykanie przypuszczają, że na najbliższej dzimy, że jest dla nas „nowością tech gowie
rem skompletowania drużyny olimpij
niczną"
od
lat
.
50;
Erie
Shore
podaje,
Olimpiadzie rekord świata będzie pod
skiej Konga, która w niektórych kon
się z zadań
wyższony do przypuszczalnej wysokosći że gdy obserwował skoczka Batutsi, to kurencjach nie miałaby równej na świe
widział,
że
ciaio.
jego
w
momencie
prze
B ra k surowców o d bił się również 2,15 m.
. .
. ..
cie.
(D)
ujem nie na przemyśle olejarskim .
_______ nie podzielamy tej opinii. chodzenia nad poprzeczką było w poioze
Osobiście
P rodukowaliśm y olej przede wszyst- i p rzynajm niefw tej chwili niema nikogo
k im z nasion, im portow anych w ra- ani w Europie, ani w Ameryce i w U g S l D l l t f i G
„
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UNRRA.
Ną
odcinku
ho Australii,
kto mógłby marzyćO
oiW
podob
Konsumćja i produkcja
d o w li nasion oleistych ro ln ictw o za nym wyczynie. Może 2,05 nu— to jesz« H P M flfflU M jl
w iodło w zupełności. Jednak można cźe coś moitweso. Ale 2.1« * - - M * « W C N IÜ ltlZ M M
piwa wzrasta
DAVOS, (obsł. wł.). Akademickie Zi 61 m, notę 304,7 pkt. Polak Samek był
stw ierdzić poważne postępy i w pracy dla obecnych, specjalistów w lej konku
Przemysł piw ow arski może ró w  przem ysłu olejarskiego. Podniesiono rencji na razie granica nieosiągalna,
mowe Igrzyska o mistrzostwo świata czwarty, mając skoki 56, 58 i 61 m
nota 294 pkt., Dziedzic (Polska) by!
nież poszczycić się poważnym i .osią zdolność ra fin o w a n ia oleju z 2 m i
Francuskie pismo sportowe „¡‘Equipe“ zakończyły się konkursem skoków nar
gnięciami. Same b row ary państwowe lionów kg miesięcznie na 3 m ilio n y podaje wprost rewelacyjne, ale udoku ciarskich na małej skoczni w Bolgen. piąty, zc skokami 53, 54 i 58 m, nota
w ciągu 1946 ro k u rzu ciły na rynek kg. Zadania, narzucone przem ysłowi mentowane wiadomości, że w Kongo Z 36 zgłoszonych zawodników starto 288,2 pkt.
W ogólnej klasyfikacji, Polska zaję
ponad 100 m ilio n ó w litró w piwa. Łą olejarskiem u, np. przerafinow anie W belgijskim na pónocy, żyje szczep M u wało zaledwie 13.
cznie z brow aram i spółdzielczymi i grudniu 1946 r. i styczniu 1947 r. — rzynów Batutsi, którzy „lekko“ skaczą
Pierwsze miejsce zajął Austriak Del- ta drugie miejsce, mając 40 p k t, za
pryw a tn ym i, któ re razem stanowią 15 6 000 ton o le ju zostały wykonane wzwyż 2 m, a .rekord ich skoku wzwyz lekarth, uzyskując skoki 60, 68 i 64 m, Austrią (56 pkt.), ale przed Szwajcarią
proc. p ro d u kcji brow arów państwo przed terminem.
wynosi ni mniej ni więcej tylko... mając notę 326,7 pkt. Drugim był Finn (34 pkt.).
wych, wyprodukowano 5,1 litr a na gło
Potężny rozw ój osiągnąło również 2,49 ml Wynik ten był kontrolowany i Taavitsainen, mając skoki 56,5, 59 i
wę ludności, podczas gdy w 1938 roku chłodnictwo państwowe. 1 stycznia jest z całą pewnością wiarogodny.
u
•
spożycie piw a na głowę ludności w y  1946 r. posiadaliśmy: 16,5 tys. m etrów
Już od dłuższego . czasu mówi się i
nosiło 4,3 litra . Przekroczyliśm y więc kw adratow ych pow ierzchni chłodzo na temat -niezwykłych wprost atletyez- | f f
poziom konsum ejf przedwojennej za nej. Na 1 stycznia 1947 r. osiągnęli»-;
♦
Dane statystyczne mówią o dużych ledwie w ro k po zakończeniu w ojny. m y 33 tys. metróiw kw adratow ych,
Natom iast organizacja ry n k u nie na przekraczając zakreślony p lan i po 1 oszczep.ników afrykańskich, wszech- j Ubiegła niedziela znowu , przyniosła wadzi ŁKS, mając 3 spotk., 3 zwyc.,
osiągnięciach Państwowego Przemy
słu Spożywczego. Dla czytelnika je d  dążyła za ty m i sukcesami. Jasne piw o ziom p ro d u k c ji przedwojennej (około stronnie uzdolnionych, osiąga zupełnie w plonie 6 spotkań bokserskich o dru pkt. 39:9; 2) „Batory“ — 3 spotk., 3
łatwo 1,75 m wzwyż i 50 m w rzucie żynowe mistrzostwo Polski w boksie. zwyc., pkt. 33:15; 3) „Lublinianka“ —
nak o wiele ciekawsze od danych cy beczkowe kosztuje w browarze 23 zł 27 tys. m etrów kw adratow ych).
•
i
. .
frowych, są realne osiągnięcia na ry n lit r . To samo p iw o tra fia do restau
Na ogół można stwierdzić, że gorzej oszczepem.
Jak Wiemy, rozgrywane są one w 4 spotk., 2 zwyc., 2 poraź., pkt. 30:34;
Gazeta „Sunday Times“ i dziennik dwóch grupach: południowej i pół 4) HCP, 5) CKS; 6) PZL. „Grochów“
ku. Czy tow. m inister mógłby naświe* ra c ji w cenie 30 z ł l i t r i sprzedawane pracow ały ty lk o te odcinki przemysłu
. tlić zagadnienie z tego punktu widze jest w penie 60—7.0 zł lit r . Z yski po- spożywczego, gdzie zawiodła baza belgijski „Patriote Illustré“ zajmowały nocnej. Do pierwszej należą: ŁKS, więc i ŁKS prowadzą w swych gru
nia?
średnika (rozlewnie) i knajpiarza są .surowcowo - rolnicza, albo aparat srę już tematem uzdolnienia atletyczne „B atory“ Śląsk, „Lublinianka“ , HCP pach i teoretycznie mogą spotkać się
go Murzynów afrykańskich.
Realne w y n ik i pracy przem ysłu spo n ie w ą tpliw ie wygórowane. Pomimo skupu.
Poznali. CKS Częstochowa i OM TUR w finale. Jest jednak jeszcze dużo
Gazety .’zgodnie podkreślają, że najbar
K ilk a dni tem u ukazała się w „G a
żywczego, które bezpośrednio odczu więc utrzym ania ceny piw a na nie
PŻL Rzeszów; do grupy drugiej: spotkań i dlatego nie możną tak ka
wa obywatel w swoim gospodarstwie zmienionym poziomie (około 15 zł k u  zecie Ludow ej“ złośliwa notatka, okre dziej uzdolnieni w tym kierunku są Mu „Grochów“ , „Zjednoczone“ Bydgoszcz, tegorycznie typować „faworyta“ . Jed
domowym, chętnie zilu stru ję na k ilk u fel), stan ten- należy uznać za nieza ślająca w y n ik i pracy Państwowego rzyni szczepu Batutsi, zamieszkujący MKS Gdynia, „W arta“ , „Wisła“ i I KS na, dwie kontuzje, — i zawodnik „od
dowalający. Można liczyć, że około Przemysłu Spożywczego, ja ko „nader na północy Konga Belgijskiego. Prze
pada“ , Ulub traci mocny swój punkt
przykładach.
Wrocław.
półtora m ilia rd a złotych w płynęło nie skromne“ . Czy tego rodzaju tw ie r ciętny wzrost tych Murzynów wynosi
— i przegrywa. ŁKS ma znacznie
Wyniki
ostatniej
niedzieli
nie
Przy
1,98
m
i
na
ogół
waha
się
w
granicach
potrzebnie do kieszeni pośrednika i dzenie ma jakieś podstawy?
Drożdży na rynku
lżejszą grupę niż „Grochów“ , który
niosły
żadnych
sensacji.
„Grochów“
sprzedawcy w ciągu 1946 roku. Ogra
„potknąwszy“ się na „Zjednoczonym“ .
Nie sądzę, aby tę opinię można by R98 — 2,05 m.
wygrał
z
„W
artą“
11:5,
ŁKS
pokonał
Skaczą
oni
bez
specjalnego
wysiłku
nie zabraknie
niczenie tych marż zarobkowych i ło uważać za słuszną w świetle cyfr.
MKS-ie lub „Warcie“ — może oddać
„Lubliniankę“
12:4,
CKS
wygrał
z
2
m
wzwyż;
10
proc.
z
nich
osiąga
w
Weźmy np. pod uwagę przemysł utrzym anie ceny piw a na poprzednim Podkreślić p rzy ty m trzeba, że praca
prowadzenie. Warszawiacy mają jesz
skoku
2,30
ml
Najlepszy
zaś
skontrolo
PZL
13:3,
RKS
„B
atory“
po
ciężkiej
drożdżowy. Przed w ojną istn ia ł . w poziomie, albo nawet obniżenie, m im o przem ysłu Spożywczego zawiodła je 
cze 6 spotkań, a ŁKS - 7. Dużo mo
walce wygrał z HCP 9:7, „Wisła“ po
Polsce smutnej sławy ka rte l drożdżo zw yżki cen jęczmienia, jest n a jb liż  dynie na tych odcinkach, gdzie zawio wany w ynik wynosi 2,49 <m.
że się więc w tabeli zmienić.
konała
I
KS
Wrocław
9:7
i
„Zjedno
Należy
.
zaznaczyć,
że
skok
_
wzwyż
szym
zadaniem
przemysłu
p
iw
o
w
a
r
wy. Obecnie mamy Zjednoczenie Dróż
dło M inisterstw o R olnictw a, nie orga
czone“
zwyciężyło
MKS
11:5.
jest
u
Murzynów
Batutsi
więcej
niz
dżowe, które obejmuje 12 drożdżow skiego.
nizując należytej bazy surowcowej,
W grupie pierwszej prowadzi więc
ni, z nich 4 należą do M inisterstw a
„Gazeta Ludow a“ jest właśnie orga Sztuką: jest to pewnego rodzaju obrząi
P
ro
d
u
k
u
je
m
y
d
o
s
k
o
n
a
łe
Rolnictwa, poza tym na dwóch gospo
nem, reprezentującym poglądy m in i de:k religijny., pieczołowicie i tradycyj w dalszym ciągu „Grochów“ , mając 4
nie
p-rzechowywany
z
pokolenia
na
po
d a ru je „Społem“ .
spotkania, 4 zwyc. .i punktów 46:18.
stra ro ln ic tw a — to zestawienie nie
Śląsk —POZNAŃ, międzyokręgowy
wina w kraju
kolenie.
. t '
Dalsze miejsca zajmują: 2) „Zjedno mecz pływacki, rozegrany w Pozna
Jeszcze w 4 kw artale 1945 r. sytua
wymaga komentarzy.
Sama
struktura
budowy
ciała
MarzyPoważne w y n ik i ma również prze
czone“
—
3
spotk.,
2
zwyc!
—
1
poraź.,
cja przemysłu droźdżowego b yła k a ta 
niu, zakończył się zwycięstwem Śląska
Często słyszy się zdanie, że ekspor nów Batutsi jest po prostu jakby dosto
pkt. 28:20 ; 3) MKS — 3 spotk., 2 'zwyc., w stosunku 98:83 pkt. Najlepszym wy
strofalna. W październiku 1945 r. p ro  m ysł w in ia rs k i. Już w grudniu 1946 r „
tu je się z Polski te a rty k u ły , których sowana do tej konkurencji. Erie Shore,
w
okresie
przedświątecznym,
w
itry
n
y
1 poraź., pkt. 27:21; 4) „W arta“ — 3 nikiem zawodów był czas Ramoli w
dukcja wynosiła 40.000 kg, ryn e k b y ł
b ra k daje się d o tk liw ie odczuwać na brat słynnego sprintera południowo nieopanowany,
ceny
przekraczały sklepów b y ły w prost załadowane bu ryn ku . Jak to zagadnienie w ygląda w afrykańskiego osobiście przekonał-.się o spotk., 1 zwyc., 2 poraź., pkt. 21:27; biegu na 100 m st. dow. — 1:05,8.
_ 1.500 zł za kilogram i w ahały się w te lk a m i ■■Ańna państwowego i w ino to
.skokowych“ zdolnościach tych Mriirzy- 5) Wisła, 6) I KS Wrocław.
MISTRZOSTWA ŁYŻWIARSKIE POI,
W grupie drugiej bardzo mocno prorożnych okręgach, skacząc znacznie ro zch w ytyw a li konsumenci. Złożyły rzeczywistości?
W ywozi się z Polski luksusowe ar nów. Byl on po prostu zdumiony ich
SKl w jeździe szybkiej zostały już
w okresie przedświątecznym. W pierw się na to dwie przyczyny: niska cena
zakończone. Po raz 18-ty mistrzem
szym półroczu 1948 roku przeciętna — popularne w ino kosztowało 180 zł ty k u ły spożywcze ty lk o w ty m wy.
produkcja miesięczna wynosiła 250.000 butelka, a za 260 z ł można ju ż było padku, jeżeli m am y możność o trzy DO WIADOMOŚCI REKLAMUJĄCYCH SIĘ NA OBIEKTACH MZK. Polski został inż. Kalbarczyk Janusz,
m ania w zamian wię&kze ilości m niej
uzyskując 222,48 pkt., przed Rytterem
kg, w drugim półroczu ponad 400.000 mieć w ino bardzo dobrej jakości ^
Dyrekcja Miejskich Zakładów Komunikacyjnych podaje do wia — 227,29 pkt. i Kowalskim W. — 238,91
kg. Jeszcze przed Wielkanocą, gdv tx>- i jakość w in, k tó ra górowała nad ja  luksusowych, ale rów nie potrzebnych
p y t wzmógł się gwatłownle, Zjedno kością w in z fa b ry k pryw atnych, n ie  artykułów . Dlatego n p „ m im o braku domości, że na zawieszenie jakichkolwiek reklam na słupach tram pkt. W konkurencji kobiecej wygrała
Sędzimir. Krystyna przed Sąsarą.
czenie Drożdżowe nie było w stanie raz fałszowanych i przyrządzanych w mięsa na ryn ku , przystępujem y do wajowych należy uzyskać zezwolenie MZK.
opanować ry n k u i ceny w ahały sie od sposób niewłaściw y. Extra Madera eksportu bekonów, w zamian za nie
Wszyscy
zainteresowani,
których
reklamy
umieszczone
zostały
bowiem otrzym ujem y cały szereg bra
» » d.° M ° ° J ł
* * Przed ś w ita m i kruszwicka, malaga lignicka, szam
•jcjvjw. w.. __
. bez właściwych zezwoleń, winni pod skutkami prawnymi zgłosić się
k ra_ju _______
surowców.
Bożego Narodzenia, w grudniu, Z je d  pan i w ino porzeczkowe zielonogórskie kujących
Jakie są plany Państwowego Przednia 10 lutego 1947 r. do Biura Reklam MZK, ul. Młynarska 2, celem
noczenie Drożdżowe wyprodukowało zdobyły ryn e k polski. Ma to duże zna
ich uzyskania.
czenie na przyszłość dla rozw oju p o l mysłu Spożywczego na rok 1947?
rynek. Ceny íe uległy zmianie, mimo skiego sadownictwa, w yparcia w in za
Nasze plany na najbliższą^ przy_
p0
terminie wszelkie reklamy umieszczone na slupach bez
BUCHMANOWIE,
Pejmeryn Jakub,
Ogólnej tendencji zwyżkowej i w yno granicznych i przyzwyczajenia p o l szłość — to zwiększenie p ro d u k c ji na zezwolenia zostaną usunięte, winni samowolnego ich umieszczenia po
Glok Franka, poszukują rodziny, przy
s iły w całym k ra ju 450—500 zł za k i  skiego konsumenta do spożywania do każdym odcinku tak, by zaspakajała
' ' 2j0t3 jaciół. Lignica, Warzywna 19,
logram drożdży.
brego w smaku i zdrowego w ina k ra  ona potrzeby ludności, zmniejszenie ciągnięci do odpowiedzialności sądowej.________________
1.2369
kosztów
p
ro
d
u
kcji,
daleko
idące
ojowego.
Rok
ubiegły
można
nazwać
w
Dziesięciokrotne zwiększenie pro
szczędnóści
na
fabrykach,
a
przede
w
in
ia
rstw
ie
polskim
rokiem
przeło
dukcji, równomierne rozprowadzenie
ZJEDNOCZENIE Przemysłu Obrabiar
tow aru po kra ju ,
groźn62o mowym. W r. 1946 -wprowadzono ro w w szystkim elim inow anie niepotrzeb
kowego zatrudni natychmiast 2 inspek
w zeszłym i oku przeniytu drożdży z nież na rynek płyn n y owoc, a rtyku ł nego pośrednictwa, pochłaniającego Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych ogłasza przetarg nieogra torów. Wymagane wysokie kwalifika
zagranicy, dobra jakość drożdży i w re 0 dużej wartości odżywczej, zwłaszcza gros ceny, k tó rą p ła ci konsument. Wy niczony na dostawę następujących materiałów faszynowych;
cje, znajomość gruntowna buchalterii
n ik i pracy przem ysłu spożywczego w
szcie poważne przekroczenie p re lim i ważny dla dzieci.
.
przemysłowej, kalkulaeji, spraw praw 
1)
7000
mp.
faszyny,
1120
kop
kołków
1
m.
dług.
śred.
57
cm
loco
1946
r.
pozwalają
w
ierzyć
w
osiągnię
N ie odczuwał rów nież ryn e k poism
nowanych- dochodów Skarbu Państwa
prawy brzeg Wisły w km 453 w miejscowości Podole 1atarczysko no-podatkowych i administracyjno-han
(zamiast prelim inowanych 325 m ilio  b ra ku cukierków'. N ie w ą tp liw ą zasłu cie ty c h celów pod w arunkiem jedno
dloWych. Wiadomość: Pruszków, Sien
litego
k
ie
ro
w
n
ictw
a
Przemysłu
Spo
nów zł, Zjednoczenie Drożdżowe w pła gą przemysłu państwowego jest u tr zy
2) 500 mp. faszyny, 35 kop kołków j. w. loco pr. brzeg Wisły w miej kiewicza 19.
1-2481
żywczego i rozw oju bazy rolniczej.
ciło w 1946 ro ku 1.275 m ilionów z ł ty  manie ceny popularnych cukierków
scowości Holendry
Rozmowę przeprowadziła I. Solska
tułem akcyzy do Skarbu Państwa) — na poziomie około 300 zł ża kilogram '
3) 800 mp. faszyny, 55 kop kołków j. w. loco pr. brzeg Wisły w km. ZJEDNOCZENIE Przemyślą Obrabiar
to* są osiągnięcia przemysłu drożdźo- Gdy przedstawiciele Izby Przemysło
kowego zatrudni natychmiast:
w
o
H
andlowej
Oświadczyli
na
konie
462 w miejscowości Gusin
wego.
Wydziału Finansowego
Równolegle z przemysłem państwo rencji, że przemysł państw owy „c u
4) 1000 mp. faszyny, 70 kop kołków j. w. loco pr. brzeg Wisły w miej Kierownika
Kierownika Wydziału Materiałowego
Józef Mackiewicz, Przasnysz. Adres
w ym ro zw ija ły się drożdżownie „Spo k le m iczy“ hamował pjjzemysł p ry w a t
scowości Kępa Nadbrzeska
Reflektanci tylko z poważnymi kwali
łem“ . Nie nadążyły one jednak za roz ny, nie pozwalając na podniesienie autora „Chiny na rozdrożu“ : Konstanty
Symonolewicz, Ministerstwo Spraw Za. 5) 400 mp. faszyny, 30 kop kołków j. w, loco pr. brzeg Wisły w miej fikacjami proszeni są o składanie ofert
wojem
przemysłu
państwowego. cen, zrozumiałem to oświadczenie, ja' granicznych — wydział amerykański.
i życiorysów:
Pruszków,
Sienkiewi
scowości Kosumce
Świadczy o tym wykorzystanie zdol ko komplement dla przem ysłu pań
1-2482
Janusz Wojtkowski, R. K. U. Dębno, 6) 1000 mp. faszyny, 70 kop kołków j. w. loco pr. brzeg Wisły przy cza 19.
ności produkcyjnej fa b ryk państwo, stwowego.
W przemyśle ziemniaczanym w ie lk ą prośbę tyaszą skierujcie bezpośrednio
wych i „Społem“ . W dwóch fabrykach
śluzie wałowej w Wilanowie (Zawady)
DZIENNIKARZ początkujący znajdzie
„Społem“ nie przekroczono 15% zdol. zdobyczą jest całkowite zaopatrzenie do Państwowego Wydawnictwa Książek
Dostawa wyżej wymienionych materiałów faszynowych ma być pracę w poważnym wydawnictwie pe
ności, w fabrykach państwowych osią przez nas przemysłu włókienniczego ■Szkolnych. Poznań, Chełmońskiego 1.
riodycznym. Oferty wraz z życiorysem
1 papierniczego w mączkę zięmńiacza Na ten sam adres możecie przesłać pie wykonana do 22 lutego 1947 r.
- należy składać pod „Zdolny“ w Biurze
niądze.
ną.
T
u
ta
j
załamanie
się
planu
przemy,
Oferty
w
zalakowanych
kopertach
na
całość
dostawy
lub
na
po
W y d a w c a :
Reklamy PAP, Pierackiego 11.
M. A. J. Chełm lubelski. Z nadesła
słu ziemniaczanego groziłoby z kolei
1-2487
szczególne odcinki z napisem: „Oferta na dostawę materiałów faszy
nych
wierszy
i
przekładów
nie
skorzy,
Komitet Centralny
załamaniem planu przemysłu w łókien
nowych“
należy
składać
do
Ministerstwa
Rolnictwa
i
Reform
Rolnych
Polskiej Partii Robotniczej
stawyniczego. Nie w olno było do tego do
GAZY, PASY, siatki kupuje PaiaszewDepartament Wodno-Melioracyjny ul. Filtrowa 57 III p„ pokój Nr ski, Warszawa, Poznańska 38, tel.
R e d a g u j e :
301 do dnia 10 lutego 1947 r. godz. 12, w którym to czasie nastąpi 888-87.
1-2435
Komitet Redakcyjny
G o d z i n y
p r z y j ę ć :
otwarcie ofert.
UNIEWAŻNIAM zagubioną legityma
Do oferty należy załączyć pokwitowanie na złożone wadium cję kolejową, dn. 18 grudnia 1946 r. na
Redaktor^ Naczelny Od godz- 15—-16
dla drobnago pijamy*!« 1 werwłatów
Sekretarz Redakcji ..
„
10—11
nazwisko Polkowski Bogdan.'
1-2503
w wysokości 2% oferowanej sumy.
p o c e n i e z ł 2 0 . 5 0 z a kg
T e l e f o n y :
Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych zastrzega sobie prawo ■UNIEWAŻNIAM zgubioną legityma
loco skład w Warszawie łącznie z opakowaniem
Redaktor Naczelny
86-645
wyboru oferenta, podział dostawy pomiędzy oferentów oraz unieważ cję P. P. R. Nr 24895 i kairtę pracy_na
Sekretarz Redakcji
88.226
4018
S P R Z E D * * 1 6
nienie przetargu bez podania przyczyn i ponoszenia jakichkolwiek nazwisko Çzebirako Helena.
Kier, działów
88.225
1-2507
odszkodowań
z
tego
tytułu.
MASZYNISTKA, biegła (cwent. i ko,
A D M I N I S T R A C J A
respondentka) otrzyma pracę w poważ
czynna od godz.: 8—16
nym wydawnictwie. Oferty wraz z ży
T e l e f o n :
B8-227
ciorysem składać w Wydziale Prasy i
Konto P.K.O w Warszawie 1.1090 jj
B.G.K Oddz. Gł. w W-wie N r 749
Dyrekcja Państwowego Monopolu Spirytusowego ogłasza prze Propagandy Zarządu Głównego Związ
W A R S ZA W A . PIERACKIEGO 18, lei. 883-18, 883-16
ku Inwalidów Wojennych R.P., Saska
Bank Gosp. gpót. Oddz. Wojew
targ nieograniczony na dostawę kilkudziesięciu żelaznych zbiorników Kępa, Estońska N r 8, I I piętro.
w Warszawie Nr tO)
manipulacyjnych o pojemności od 1000 1 do 10.000 I dla Zakła
1-2488
P R E N U M E R A T A
dów
P.M.S.
z
własnych
materiałów
dostawy.
zł 60.— miesięcznie wraz z prze
p o w a ż n a in s t y t u c j a h a n d l o w a
-w bilu ii: i echnicziiyn* BUDYNEK-RI wymagające niewielkie,
W szelkich inform acji możno
syłką pocztową
go remontu, posiadające ok, 50—60
—
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D.P.M.S. Leszno 1, IV p- Pokój 412, gdzie można zapoznać się z obo ubikacji w centrum miasta Warszawy
C E N Y
O G Ł O S Z E Ń
wiązującymi „Przepisami Budowlano-Montażowymi P.M.S. i z ,jPrze z garażami na 5—6 maszyn i możliwe1 mm * 1 szp. w tekście
* ł «0
POSZUKUJE OD ZARAZ NA STANOWISKA KIEROWNICZE:
1 mm ś 1 atp za tekstem
„ 40.—
pisami dotyczącymi postępowania przy dostawach i robotac c śeią uzyskania pomieszczenia na ma
1) PRAWNIKA — FACHOWCA UBEZPIECZEŃ
1 mm x 1 *zp, nekrologi
„ 40,—
potrzeb P.M.S.“ Tamże można otrzymać podkładki nrzetargowe oraz gazyny oraz urządzenie stołówki dla
120 osób, poszukiwane przez Zjedno.
2) ORGANIZATORA PRACY SZKOLENIOWEJ
1 mm x 1 szp. opisowe
«100,—
rysunki 7arn*'**'!»-nych przedmiotów.
czenie
Przemyślu
Obrabiarkowego,
Ogłoszenia Jroune ¿e wyraz
,, V’:
Oferty z własnoręcznie napisanym życiorysem, oupisdUU świa
Oferta winna być sporządzona w przepisany sposób ^ożona,» Pruszków. Sienkiewicza 19, dokąd naPoszukiwanie pracy i rodzin
. (jpotw, kierow ać; do ’ Biura Ogłoszeń PAP, Warszawa Pieraekierować propozycje. Pośrr - ¿a Wy m i „ s
godz. 11 dnia 10 lutego 1947 r. w Kancelarii Głównej Dyrekcji - .m .s .
1-2504
~ m.
Adre» Redakcji i Administracji
kiego 11, sub „Nr 66“.
SVèiS1
Leszna 1* I-sze ßigtro, yokój l i t ,
Warszawa, ul. Smolna 12

akordy“ Davos

.Grochów“ i ŁKS na czele

Walko o drużyn, mistrzostwa Polski w boksie
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Czy meteoryty mogą
Przynajmniej 1.000 meteorytom
spada na ziemię w ciqgu roku
Jaszcze w kronikach historyków daw
nej starożytności znajdujemy wzmian
ki, mówiące o spadających z nieba me
teorytach. Dawne ludy uważały me
teoryty za przedmioty kultu. Świadczą
o tym i zapiski historyków i znajdowa
nie meteorytów w rozkopanych mogi
łach i kurhanach. Znany jest również
czarny meteoryt Kaaba w Mekce, cen
trum kultu religijnego Arabów, o któ
rego zobaczeniu przynajmniej raz w
życiu marzą wszyscy wyznawcy Maho
meta.
Ludy czasów starożytnych, nie zna
jąc sposobu dobywania żelaza, zużytko
wywaiy właśnie żelazne meteoryty do
wyrobów broni; toporów, noży, kopii.
Przedmioty wykonane z tego materia
łu spotyka się teraz w wykopaliskach
ora: u ludów jeszcze dzisiaj stojących
na niskim „ poziomie kulturalnym, jak
np ■Eskimosów.

Nauka nie wierzyła
w meteoryty
Mimo ' dosyć dużego rozpowszechnię
nia meteorytów, oficjalna nauka przez
dłuższy czas negowała, że są to cia
ła, które spadły na ziemię z przestwo
rzy. Jeszcze w X V III wieku najwyż
sze autorytety naukowe Francji, jak
Lavoisier, nie uznawały
meteorytów.
Skąd się zatem znalazły te osobliwe
przedmioty? Sam Lavoisier tłumaczył,
że są to kamienie, utworzone przez
uderzenie piorunu.
Padanie meteory
tów z nieba uznano za „fizyczną nie
możliwość".
W 1772 roku świat przeżył jednak
sensację.
Z Sybiru przywieziono Jo
Petersburga meteoryt,
ważący ponad
600 kilogramów. Zbadanie masy tego
meteorytu posłużyło uczonym rosyjskim
do wysunięcia twierdzenia, że jednak
meteoryty spadają z nieba. Twierdze
nie to nie zostało jednak przyjęte, a sy
beryjski meteoryt złożony został
w
moskiewskiej Akademii Nauk, zapo
czątkowując kolekcję meteorytów, któ
ra dzisiaj liczy już 1,200 egzemplarzy
ogólnej wagi 2 ton.
Trzeba było dopiero całkiem oczywi
stego dowodu, aby ówcześni koryfeu
sze nauki zmienili zdanie. Oto 26
kwietnia 1806 roku koło
miasteczka
L‘Aigle we Francji spadł istny deszcz
meteorytów, po którym w okolicy ze
brano większą ilość niebieskich kamie
ni. Paryska Akademia Nauk musiała
teraz przyznać, że jednak meteorytv
spadają z nieba.

' ’ M inerały
inieznane
i i e i f i u n c na
i i « ziemi
Wiciu uczonych zajęło się zbadaniem,
jakie jest istotne -pochodzenie meteory
tów. Poprzestano jednak tylko na

TRYBUNA WOLNOŚCI
ORGAN
Komitetu Centr.
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stwierdzeniu, że są to odłąmki ciał nie
bieskich, które dostały, się w strefę
przyciągania ziemi i spadły na nią.
Przez cały wiek X IX badania nad me
teorytami miały bardzo ograniczony za
kres. Ograniczano się. jedynie do che
micznej
łub
mineralogicznej analizy
niektórych egzemplarzy.
Badania meteorytów rozwinęły
się
dopiero w ciągu ostatnich trzydziestu
lat. Meteorytami zajęli się teraz roz
maici uczeni, jak astrofizycy, fizycy,
chemicy, mineralogowie, petrografowie
itp.
Rozwój metalurgii pozwolił Te
raz dokładniej zbadać strukturę
me
teorytów i wyjaśnić ich właściwości.
Zastosowanie w badaniach meteory
tów analizy spektralnej i roentgenowskiej pozwoliło stwierdzić w nich obec
ność chociażby znikomej części niektó
rych rzadko spotykanych pierwiastków
chemicznych.
Takiego rodzaju
bada
nia pozwalają na wyjaśnienie nowych,
nieznanych nam warunków tworzenia
się wszechświata i tworzenia się. no
wych związków chemicznych w posta
ci minerałów, których na ziemi w ogó
le nie spotykamy.
Dzisiaj już nie budzi żadnej' w ątpli
wości twierdzenie, że cały wszechświat
zbudowany jest z jednakowego mate
riału. Ponieważ w meteorytach istnie
ją te sarnę pierwiastki, które spotyka
się na ziemi, jest to dowodem che
micznej jednolitości wszechświata.

wypalając się w czasie lotu. Często też? tyczne meteoryty padają , jednak bar
kamień
nie
wytrzymuje ogromnego dzo rzadko; najwyżej raz na tysiącle
cie.
Zwyczajnych meteorytów można
ciśnienia i rozlatuje się na kawałki.
przez rok naliczyć przynajmniej.'tysiąc.

Kiedy bolid
przestaje świecić

Istnieją 3 rodzaje meteorytów: że
lazne, żelazno. - kamienne i kamienne.
Zazwyczaj meteoryty mają nieregular
ny kształt. Bardzo rzadko spadają me
teoryty, przypominające koniec poci
sku. Pokryte są one z wszystkich
stron kotrą powstałą z zastygnięcia roz
topionej masy, jest ona zazwyczaj czar
na i matowa, bywa jednak również
błyszcząca, niekiedy nawet jasna
i
przezroczysta.
Struktura -wewnętrzna
meteorytu jest całkowicie odmienna od
struktury jakiejkolwiek skały; ziemskiej.
Meteoryt nie ma pierwiastków ehetnicznycii, których by nie było na zie
mi, ale pierwiastki te tworzą często
związki chemiczne, które ńa ziemi nie
Występują.
Jeszcze do niedawna istniała hipote
za,. że większość meteorów i w tej
liczbie meteorytów przychodzi 'w ste
lę układu słonecznegó z przestrzeni
międzyplanetarnych. W ostatnim jednak
czasie uznano ten pogląd za niesłusz
ny. Meteoryty spadają na ziemię ze
strefy naszego układu ' lonecznego. Ra
z e m ^ małymi cząsteczkami, powstały
mi przy wtargnięciu w tę strefę, . me
teorów, m eteoryty| tworzą tutaj Wiel
kie skupienie meteorowej jmaterii. Roz
pościerając się wokół słońca, skupie
nie to widoczne jest dla nas jako sła
be światło w kształcie stożka, zwane
światłem zodiakalnym.
'

Bolid można dojrzeć na 120 względ
Sędzimiróuma i Kalbarczyk — mistrzowie Polski w jeździć szybkiej
nie 80 km od ziemi. Dopiero jednak
na lodzie
Folo-Film
na przestrzeni od 30 do 10 km odle
głości od - ziemi bolid traci swoją po
czątkową szybkość i jak gdyby na . mo
ment się wstrzymuje. Tę część jego
drogi nazywa się „strefą powstrzyma
nia". W tym momencie bolid'znika,
żarzenie ustaje, a reszta, która nie
zdołała się obrócić w parę, . spada na
ziemię. Ta właśnie reszta nazywa się
W jednym z pism angielskich znajdu no na metalowej podstawce. Gdy ogień
meteorytem.
jemy ciekawą notatkę na temat zega dochodził do punktu-oznaczonego, prze
Ostatnio ustalono, że meteoryt tylko
rów, używanych w czasach starożyt palała się nić i ciężarek spadał na the*
w tym wypadku dosięgnie ziemi, jeżeli
nych przez 'pomysłowych i przedsśębior talowe naczynie, powodując hałas, wy
starczający do obudzenia człowieka.
jego początkowa szybkość nie prze;
ęzych Chińczyków.
Dzisiaj świece te są osobliwością ar
1 Oto pewne gatunki drzewa ścierano
kracza 12 do 20 km na sekundę. Z ta
wtedy na proszek, z Którego robkwió cheologiczną nawet w Chinach.
ką szybkością poruszają się tzw. doga
miazgę, w rodzaju
ciasta; nastęfsnie
niające ziemie meteoryty, tj. le, które
formowano z tej masy patyki, grubo
lecą zgodnie z kierunkiem obrotu zie
ści gęsiego .pióra i długości — , zależnie
mi.
Meteoryty lecące przeciwnie do
od gatunku drzewa —- sięgające od k il
kierunku obrotu ziemi mają większą
kunastu centymetrów do trzech me
szybkość' i dlatego całkowicie wyparo-:
trów. Patyki te wkładano do naczyń, z
wuja w czasie loki.
jtopioiem, po kitka sztuk rozeto.
Czy meteoryty
mogą* spowodować
Tak spreparowane . świece tliły się
pożar?
Meteoryty spadają Ha ziemię
równo, a ' stopień spalenia służył jako
jedynie ciepłe, względnie, jeżeli były
wskazówka do określenia godziny. Ze
wyjątkowo wielkie, gorące, ale nigdy
gary te również były używane przez
nie rozpalone. Tłumaczy się to tym.
Chńczyków. jako budziki. W tym celu
że w czasie swego krótkiego lotu me
ł RYBY POLUJĄ NIEKIEDY NA
do określonego miejsca, „świecy“ , od
Szybkość
teoryt nie może rozgrzać się cały i za
powiadającego określonej godzinie przy PTAKI. Do tego rodzaju ryb należy
chowuje we wnętrzu temperaturę bli
wiązywano ciężarek, a naczynie stawia sum. Jcst4o ryba pokaźnych rozmia
3 0 km na sekundę
ską zera, jaką miał w przestrzeniach
rów: waga jej bowiem sięga 200 kilo
Ilość zebranych meteorytów jest w y kosmicznych. W momencie dosięgnię
gramów, a długość od 2 do 3 metrów.
jątkowo mała. w porównaniu z ilością cia strefy powstrzymania, ostatki cien
Jak zaobserwowali przyrodnicy, sum
tych, które" spadły. Większa część '■/. kiej, roztopionej w a rs tw y zastygają.
korzysta, z okazji, kiedy rzeka wyleje,
nich bowiem spada w morza, na śnie
i strąca uderzeniem ogona w drzewo
Kratery meteorytowe
gi podbiegunowe lub pustyfrie. Poza
gniazda ptaków, zjadając następnie pi
tym wicie z nich rozsypuje się, nim
sklęta, które spadaja do wody.
Jedynie . w tym wypadku, jeżeli roz
dołeci do ziemi, tworząc tak zwany pył miary meteorytu są bardzo wielkie,
X
kosmiczny, którego dotąd jeszcze nie a waga dochodzi do tysiąca ton, do
ISTNIEJE TEATR, KTÓRY WZNA
W Londynie zostały znów udpstępnio szych pra - pra - o r a - pradziadków, któ
udało się zbadać.
sięga on ziemi z szybkością niewiele ne ¡publiczności, zwiedzającej Muzeum rego budowa ciała wskazuje na wielkie WIA SZTUKĘ, GRANĄ W JEGO RE
Meteoryty spadają zawisze nieocze mniejszą od początkowej i otoczony
PERTUARZE' PRZED 2.000 LATY.
Królewskie, resztki szkieletu „człowieka podobieństwo "do
odkrytego jeszcze Teatr ten znajduje się w mieście Artakiwanie.
Spadaniu towarzyszą zjays< jest
obłokiem
rozżarzonych
gazów.
ska dźwiękowe i świetlne, szczególnie Przv dosięgnięciu ziemi następuje w y i góry Cannei“ , o którym uczeni przy przed wojną tzw. „ezłowseke neander- szat, u podnóża Aragitu, w Armeniiefektowne w nocy. Wszystko nagie’ buch i na miejscu upadku powstaje puszczają, że żył około 100.000 lat te thatekiego“ .
Oczywiście, dawny teatr starożytny nie
zostaje oświetlone drżącym światłem, (tzw. meteorytowy krater, Takie gigan mu. Ma to być szkielet jednego z naSzkielet ten został odnaleziony w ja przetrwał do naszych czasów, ale na je
go miejscu zbudowano dokładnie taki
staje się tak widno jak w jasną noc
skiniach . góry Carmcl w Palestynie
sam teatr antyczny z amfiteatrem, obli
księżycową, a na niebie widać płyną
przez
angielską
ekspedycję,
naukową
w
czonym na 5Ó0 osób W roku obec
cą przez kilka sekund rozżarzoną kulę,
latach 1929 — 34, prowadzącą wówczas nym zagrana będzie tu sztuka Eurypi
nazywaną bolidem, za którą ciągnie się
ogon, sypią się iskry i snuje się mgli
poszukiwania archeologiczne pod kte- desa „Bachantki“ , ta sama, którą w tym
sty świecący ślad.
lunkiem prof. Dorothy Garrod. Skrzynie teatrze grano przed 2.000 łat. Radziec
ka Armenia może poszczycić się jeszcze
Po chwili bolid znika i wszystko zno
wraz z kośćmi przywieziono do Londy jednym
jr,,, a
ą
a
iu
A
ju
iy
iu teatrem
I
C
t
t
U
C
I
Uw
V
Ymieście
«
starożytnym
wu pogrąża się w mroku. Po upływie
—;-1 -s tn
- te |!^
■* n......"
- rik gdzie zostały skrupuletnie zbadane TigfjMhgfcęrt,
K |d i '",9
»9 roku
2 do 3 minut daje się słyszeć huk, jak
m 2.018
przez słynnego angielskiego archeologa przed naszą erą, a .więc KcząCym
od uderzenia pioruna, potem gruchoi,
lat.
i
antropologa,
prof.
Artura
Keitha.
trzask, podobny do palby karabinowej,
X
i długie, zaciekające echo.
W czasie wojny skrzynie zostały zło
ZIEMIA POCHŁANIA MNIEJ, NIŻ
Bolid czyli owa rozżarzona kula iwo
żone w piwnicach Królewskiej Akade JEDNOMILIARDOWĄ CZĘSC CIEPŁA
rzy się. jeżeli w ziemską atmosferę
mii Chirurgicznej. Podczas bombardowa KTOREGO ŹRÓDŁEM JEST SŁOŃCE.
wlargnie jakieś ciało kosmiczne, np.
.«a Loniłyaai. piwnice zostały, zasypane Lecz nawet ta drobna cząstka stanowi
kamień, ważący setki czy tysiące kilo
olbrzymią ilość. Tylko w ćiągu jednej
gramów.
Wtargnięcie
takie odbywa
gruzami rozwalonego gmachu Akade doby słońce daje nam włęcci ciepła, niż
się z szybkością 20 do >0 k.n na se
mii i początkowo zdawało się, że skrzy dać by je mogło całe paliwo,'zużyte
kundę.
Wskutek oporu powietrza, na
me, ¡ zawierające tak cenny skarb dla przez ludzkość w ciągu tysiaca łat.
jaki kamień napotyka, stopniowo zumiej
' X
nauki, zostały bezpowrotnie zniszczone.
sza się jego szybkość, a energia ruchu
NA NOWEJ ZELANDII ZNAJDUJE
Okazało się jednak, że „Człowiek: z gó SIR GROTA, KTÓRĄ
przemienia się w ciepło i w rezulta
PRZYRODA
cie kamień nagrzewa się do kilku ty 
ry Carmel“ , który 100.000 łat przeleżał OSVVlETLA SAMA i turysta ptzy zwie
sięcy stopni.
w ziemi, przetrzyma! i tę prób? i. w y dzaniu nie potrzebuje światła. Dzieje
Powietrze, przez które kamień leci,
się tak dlat ego, że żyją w tej grocie'
szedł
z bombardowania „cało“ , ł e®® , iak
powoduje wrzenie masy bolidu i wypa
miliopy owadów świetlłczków. Nic dziw
można mówić o szczątkach' i resztkach nego więc, że grota otrzymała nazwę
rowywanie jej, przez co bolid traci
F ra g m e n t k o p a ln i „ C e n tru m “
szkieletu.
swoje wierzchnie warstwy, jak - gdyby
,,jaskini świetlików“ . -

drań baba, nieśmiertelna do licha, czy
C Oco?za Trafił
ją bo się krwią zalała, ale i teraz
nawet nie upadła.
Na ulicy ¡obstawa strzału nie usłyszała, gdyż
został oddany od strony podwórza. Ale usłyszał
dozorca, który po podwórku się kręcił. Podszedł
niby spokojnie do bramy i tak ją raptownie za
trzasnął, że zaskoczył w zupełności obserwują
cych dom chłopców. Gdy Bogdan z J. .. zbiegli
z góry, znaleźli się w pułapce. W bramie pełno
lokatorów. Rozegnali ich. Teraz, trzeba rozwalić
bramę granatem; żeby się wydostać na ulicę.
Bogdan wyciągnął granat i zawiesił go na klam
ce. Cofnęli się i z natężeniem czekają. GRANAT
NIE WYBUCHŁ!... Łyżka była zardzewiała i dla
tego niedostatecznie odskoczyła. Wtedy Bogdan
narażając się, że zostanie rozerwany na strzępy
wziął odbezpieczony granat w ręce, oderwał .
błyskawicznie łyżkę i wyrzucił przez znajdujące
go się nad klamką judasza na ulicę. Na zew
nątrz rozległ się huk, krzyki i tupot nóg ucieka
jących gapiów W następnej sekundzie obaj
.chłopcy wybili jedną z wysoko umieszczonych
szyb w bramie i wyskoczyli na ulicę. Otwór był
mały i sterczące dokoła odłamki szkła pocięły
Bogdanowi niemiłosiernie rękę i nogę, a większy
i tęższy od J..., ledwo zdołał się |irzez otw ór prze
dostać. Teraz są ju ż na ulicy. Wybuch granatu
rozproszył ludzi. Pozostała obstawa, na widok
chłopcówy przechodzi mimo. Na placu Zbawiciela
z odbezpieczony bronią w ręku, w kierunku placu
Zbawiciela. Z ręki Bogdana cieknie krew7. Posta
wa bojowa, twrarze świadczą, że zdecydowani są
na wszystko.
Nikt nie ośmiela się ich zaczepić. Nawet od
dział żandarmerii* idący od placu Zbawiciela w
kierunku ulicy 6-go Sierpnia, zwabiony wybu
chem granatu, na widok zdecydowanej postawy
chłopców; przechodzi mimo. Na placu Zbawiciela
chłopcy się rozpraszają i każdy pryska w swoją
stronę.

Świece w roli... zegara

Przyczynek do dziejów czasomierza

„Człowiek z góry Carmel“

Nasz przodek sprzed 100.000 lat
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Tak więc akcja skończyła się fiaskiem, szczęś
cie, że obeszło się bez ofiar. „A ndrzej“ był nie
pocieszony
Kto by przypuszczał, że się tak skończy, ale to
nic, drugim razem pójdzie .lepiej.
H IS T O R IA Z „ F A C E T E M “

Od jakiegoś czasu, nader często koło mojego
domu na Żoliborzu zaczęły się kręcić jakieś po
dejrzane typy. Wtedy postanowiłam na wszelki
wypadek wynająć na inne nazwisko zapasów7«
mieszkanie. Zrobiłam więc sobie lipne dokumenty
na to samo nazwisko, jakie wówczas miałam,
zmieniając tylko imię i datę urodzenia. Znalazłam
u pewnej kobiety, również na Żoliborzu, sublo
katorski pokój i zadatkowałam. Miałam się tylko
zameldować.
Utrzymywałam dotąd stały kontakt z „Face
tem“ , pozostawionym mi w spuściźnie przez are
sztowanego i rozstrzelanego później dowódcę
Warszawy „Gustawa“ . Do tego czasu nosiłam
mu tylko prasę: „Gwardzistę“ ł inne- Teraz za
niosłam mu moją nową kennkartę, nie wtajemni
czając go szczęściem, że jest to mój zapasowy
dokument. Po kilku dniach otrzymałam odcinek
zameldowania. Widząc, że to tak tanio i szybko
idzie, „M arek“ przyniósł mi również I swoją —
szczęściem również zapasową kennkartę. Potem
szereg innych ludzi. Oczywiście, w7 szybkim cza
sie wszyscy byli załatwieni.
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— Porządny chłopak - - mawiałam do „M a rka “
— stara się jak może.
-—- No, po, nie chwal go tak, nigdy nie wiadopio
co z takiego porządnego chłopaka może wysko
czyć — mitygował mój zachwyt ,,Marek“ , który
mimo całej swej ufności w stosunku do ludzi, był
bardzo ostrożny i dziesiątki razy rozważał każdy
postępek człowieka, zanim wypowiedział o nim
ostateczny sąd- Jeszcze bardziej nie podobał mu
się mój, „Facet“ , kiedy pewnego dnia dał sięsprzezc mnie namówić i spotkał się z nim -celem omó
wienia sprawy organizacji-koła Gwardii Ludowej
z „murowanych chłopaków“ , których jakoby
nasz „Facet“ miał.
— Po coś mnie tam ciągnęła
gniewał się
na mnie „Marek“. — Stanowczo mi się nie podo
ba, zauważyłaś jak się kilkakrotnie zmieszał, gdy
go zacząłem wypytywać ?
— E, tam, tobie się zawsze coś wydaje — zle
kceważyłam.
Aż pewnego dnia przychodzi „Marek“ ńa Żo
liborz do mieszkania, wyciąga jakąś kartkę i z
ttiumfem powiada:
— Masz, czytaj. To oddział Bezpieczeństwa
Sztabu Głównego dostarczył-—
Czytam i własnym oczom nie wierzę.
„Donos do gestapo“ — brzmi tytuł raportu i w
pierwszym rzędzie wymienione jest moje nowe
nazwisko z komentarzem „szef kolportażu mia
sta Warszawy“, o co mnie zwykle „Facet“ po

Zakłady Graficzne Spółdm łni Wydawniczej „K SIĄŻK A", W a m * w a, Smolna 12,

mawiał na podstawie tego, że mu nosiłam prasę,
a czem u ja jakoś nie zaprzeczałam- Dalej „M a 
rek“ — również tna zapasowe nazwisko, z cha
rakterystycznym przydomkiem, nadanym przez
„Faceta“ „M arkow i“ , po naszej wspólnej rozmo
wie, dalej te wszystkie nazwiska, które ostatnio
dawałam do zamełdowonia.
Teraz w ciągu kilku dni, z- kilku stron jedno
cześnie dostaliśmy ostrzeżenia te] samej treści,
potwierdzające w zupełności nasze podejrzenie co
do autora donosu. Ludzi oczywiście na czas się
uprzedziło i nikt nie został aresztowany.
A we mnie aż zawrzało z oburzenia i wstydu,
ża tak łatwowiernie dałam się oszukać, tym bar- ,
dziej, że „M arek“ kpił ze mnie niemiłosiernie.
— Dziś mam się spotkać z „Facetem“ i pójdę
na to spotkanie — powiedziałam „M arkow i“ , w
dwa lub trzy dni po otrzymaniu ostrzeżenia o do
nosie do gestapo.
— Dobrze, tylko uważaj — zgodził się „M a 
rek“ .
Byłam z nim umówiana na Starym Mieście o,
9 rano, w* pobliżu jakiejś knajpy- Mój „Facet“ ’
był przekonany, ponieważ podał był o mnie naj
bardziej dokładne szczegóły, że od dwóch dni co
najmniej siedzę już na Szucha. Więc na spotka
nie nie Wyśżedł. Czekałam prawie trzy godziny.
Nie zjaw ił się. Wtedy pojechałam ną Powiśle do
drugiej knajpy, gdzie- jak wiedziałam, miał zwy
czaj przesiadywać. Dziś posiadał na pewno dużo
pieniędzy, które otrzymał „od łebka“ za mnie i
za innych, i miał za co pić. Jakoż nie omyliłam
się. Dałam jakiemuś chłopakowi kilka złotych z
poleceniem, żeby pana, o takim i takim wyglą
dzie, gdyż nazwiska jego nie znałam, zawiado
mił, że ktoś, na niego na ulicy czeka. Wyszedł.
Gębę miał jeszcze pełną zakąski, której nie zdą
ż y ł połknąć i cuchnęło od niego wódką. Aż się
zatoczył i zbladł, jak mnie zobaczył,
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