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Pomyślne wyniki obrad w Moskwie

N r 306

demHłlaryzacH Baponii
TbKJO vła Nowy Jork, 21X0. General
Mac Arthur ukończył jut swój program
demłlitaryzacjł Japonii | oświadczył, śe utworzenle nowego demokratycznego pań
stwa japońskiego będzie aaleśeó od jogo
umiejętności przystosowania się do no
wych warunków i do zmian, jakie zaszły
w jego ustroju.

LONDYN, 27.XII. Według ostatnich do jale bezskutecznie, nawiązań bezpośredni i LONDYN, 27X11 Dzisiejszy „Daily TeAlesień k Moskwy, konferencja 3 mini Ikontakt z ministrem spraw zagranicznych Ilegraph“ podaje, śc głównym celem kon{ferencH trzech uth>i«t;ów spraw zagra
strów spraw zagranicznych zakończyła Francji — BidaulPem.
Według nieoficjalnych wiadomości se nicznych wielkich mocarstw jest utorosię. W dniu wczorajszym ministrowie
konferowali przez A i pół godziny bez kretarz stanu Byrnes ma dzisiaj po za jwanle drogi dla prac Organizacji Naro
przerwy. Po kolacji podjęli znów roz kończeniu rozmów w Moskwie odleeisć dów Zjednoczonych. Bez uzgodnienia po
glądów trzech zwycięskich mocurstw jest
mowy, które trwały do godziny 11-ej. do Waszyngtonu.
W Londynie oczekuje się przybye.a nie do pomyślenia normalna I owocna
Przez (1alsza część nocy ministrowie pra
cowali nad tłumaczeniami komunikatu, ministra Bevina w końcu bieżącego ty | praca Organizacji Narodów ZjeduoczoPrzerwanie anpło-francnskiej
| nych.
kufry ma być ogłoszony dziś po połud godniu.
-oooniu. Tuż po konferencji, tzn. gdzieś o
kenłerenc|i w sprawie Syrii
północy, minister Byrnes zwolni konfe
PARYSI, 27.301, (Tafla). Konferencja
rencję prasową, ale z powodu nadmiaru
anglo-francuaka na temat wycofania wojsk
['«ry z tłumaczeniami, odwołał znpoz Syrii została nagle przerwana. Jak do
powrócą
polscy
źotoierze
z
A
itglii
do
k
raju
wicdiKaną konferencję.
noszą, jest to skutkiem wielkiej różnicy
Należy przypuszczać, że komunikaty
Jak doniosło wczoraj wieczorem ra I nustąpi zwartymi oddziałami w mundu zdań między rzeczoznawcami obu państw,
oficjalne potwierdzą zupełne porozumlc- dio londyńskie, 23 tysiące żołnierzy pol rach i z hronfą. Dowództwo nad po
BEYRUTH, 27.301. Jak donoszą kore
lie konferujących stron i będą wyrazem skich, którzy oświadczyli chęć powrotu wracającymi prawdopodobnie obejmą o- spondenci w sprawie wycofania wojak a
rozmów prowadzonych w serdecznym n ł z Anglii do ojczyzny, już w najbliższych ficcrowle Wojska Polskiego. Jak wynika Syrii, różnice zdań między przedstawicie
itroju.
dniach wyruszą w drogę do Polski. Na z powyższego, slaranin Rządu Jedności lami Anglii 1 Francji zostały już wyrów
WARSZAWA, 27.XII. Ubiegłe święta ten cci zakontraktowano kilka statków. Narodowej uwieńczone sostaly pomyśl nanie. Dzisiaj rzeczoznawcy obu pańjstw,
irzej ministrowie spędzili przy praey. Wy Powrót rozpocznie się w końcu grudnia nym wynikiem.
przystąpili do dalszych obrad.
uiki dotychczasowych rozmów przyniosły wszechstronne porozumienie i zgod
ność zapatrywań wielkich mocarstw co
do spraw poruszanych na konferencji.
Sowieccy gospodarze postarali się, aby
LONDYN, 27.XII. (BBC). Z Paryża do- dewaluację franka, którego wartość w e-, ze zmianą kursu franka) w układzie
goście milo spędzili święta. I tak: w duiu
wczorajszym po nonferencji u komisa noszą, że francuskie Zgromadzenie Kon-j dług nowego kursu będzie wynosić 119 jhandlowym belgijsko-francuskim.
.... pre , stytucyjne na ostatnim swym posiedzę- ’'franków
— '*‘ “za jeden
’
’ ’
*i *480 franków
—
— przyjęła * zadowole
dolar
rza Mołolowa goście udali się na
Prasa -brytyjska
mierę baletu „Kopciuszek1 Wc wtorek niu zaakceptowało układ z Bretton Woods, za jeden funt szterllng. Dewaluacja fran niem decyzję rządu francuskiego. „Daily
goście oglądali wspaniały film sowieckiej na mocy którego Francja ma o trzy m ać ka została przegłosowaną 504 przeciwko Telegraph" pisze, że nowy kurs franki
od Stanów Zjednoczonych pożyczkę w 44 głosom. Po przewaiutowaniu wartość jest dogodny dla zawierania umów han*
produkcji pt. „Klęska Japonii".
Ministrowie Byrnes i Bcvin starali się wysokości 550 milionów dolarów. oraz posiadanego przez Francję złota wynie dlowych, a układ a Bretton Woods za
sie 182 miliardy franków.
-ooobezpiecza przed dalszą
dewaluacją.
W czasie posiedzenia przemówił gen. Dziennik ten stwierdza z zadowoleniem,
de Gaulle, zaznaczając, że projekt de te rząd francuski nie waha zię w kwe
waluacji powstał w łonie rządu bez wpły stiach ważnych przed drastycznymi środ<
LONDYN, 27.XIf. (Obsł. wł.). Jutro 23 kich wydanych dotychczas i będzie obej- wu z zewnątrz na skutek piętrzących kami.
.
,
grudnia o godz. 6 rano będzie ogłoszony jmował bardzo szeroki zakres zagadnień, się trudności gsopodarczych, a przede
yrtateczny komunikat konferencji mos- jNie będzie żadnej umowy na żaden tc- wszystkim braku szerszej wymiany han 1’ruces zbrodniarzy wniennych
kiewskiej. Wiadomość tę podał sekretarz mat, która nie byłaby poruszona w ko dlowej zagranicą, gdyż kurs franka nie
w Briańsku
s o n i Byrnes, który udzielił dziś wywia- munikacie — mówił Byrnes. „Mówię to odpowiadał jego prawdziwej wartości.
BRIANSK, 27.3CH. W Brtańaku roapodu korespondentom zagranicznym. Ko- jdlatego, że niektórzy Indzie odczuwają , ucucrut
*e niezdnnlezd0„ czął Kię sąd nad oficerami niemiecki nri, w
Generał ue
de uauue
Gaulle poukrcSll,
podkreślił, że
munlkat ten będzie najdłuższy ze wszysi- pewien niepokój gdy chodzi o tajne u- j cydowanie się na powyższy krok mogto liczbie których znajdują się dwaj genera
------ — —
™ ~ ; m o w y ‘k Nie nastanie nigdy taki czas -(d op row ad zić do izolacji
gospodarczej łowie, oskarżeni o udział W dokonywa-1
niu 1 organizowaniu masowych Zbrodni na
G lO S Y n r a S T
i mów» Byrnes — który by spowodowsl Francji.

W zwartych oddziałach i z bronią

Uchwały francuskiego Zgromadzenia Konstytucyjnego

Rozstrzygnięto wszystkie problemy

ludności cywilnej 4 jeńcach radzieckich. O-

w Pary
!"
* — skarżonym oficerom nftamJookżm udowod
podjęcia
dalszych
rozmów -handlowych
Dzisiejszy numer „Timesa" pitne w ar- ! powstają nowe zagadnienia. Najważniejz przedstawicielami Sianów Zjednoczo- niono zamordowanie Mb wygłodzenie prze
óh
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ra ź 60 tys. jeńców radsńeokdch 4 dużej Ilo
fałdi fltrajku
strajku pewne zaniepokojenie. Sposób,
Sposób. s,ało osilłfin,ęlc * ic n,c ma iu i żadnych j Korespondent Reutera donosi z Pary- ści ludności cywilnej.
w jaku prez. Truman nocwiiąże obecne trud- obaw e° do przyszłego spotkania, którc ia, że w najbliższych dniach uda się do
noóed wewnętrzne w St. Zjednoczonych, za
decyduje o jego przyszłości politycznej. odbędzie się prawdopodobnie w Wa- Brukseli, delegacja francuska, dla wproIwadzenia pewnych poprawek (w związku
Strajki zostały wywołane ze względu na szyng orne.
WARSZAWA, 27.301. Premier wioski de
---ooo
Istniejące sprzeczności interesów między
światem pracy i przemysłowcami amery
Gaspari w swym przemówieniu poruszył
kańskimi. Obserwujemy zjawiska, że świat
sprawę prawfcK-ji włoskiej Adygi. Powito
pracy zerwał ze atronniotwem demokratów.
RZYM, 27.301 (Taes). Ostatnio we Wło- (tej -sprawie komunikat stwierdzający, że. dniał on, że Interesy 45-nvi»ońov/ego naro
Obecnie należy oczekiwać dacyzji najbardu włoskiego nie mogą być narażone na
dziej dynamicznych czynników świata pra
cy, która zdecyduje i y pójdzie o n i p l
•st“
k policji włoskiej do odradzających szwank z powodu nienzarndnionych żądań
«ą republikańską, czy stworzy aoifcde nową!ucieozek aresztowanych faszystów. Policja1^? grup faszystowskich toudtni poważne zavpartię
“
■włoska nie wykazuje w tych sprawach żad figji|
‘ mŚŚM Komunikat wzywa wszystkie małej grupy mndejaaoftolowej. Włochy za
strzeżenia.
pewniają Adydze daleko idącą autonomię,
-ooonoj energii. Włoska prasa demokratyczna partie polityczne do zapobieżenia takiemu
w odpowiedni na poeunAęoda grupjf.^j^ążąci-j
stanowi
rzeczy,
cytuje wypadek uęieczki faszystowskiego
ku Austrii.
k-ooo
OSLO, 27.XH. Według doniesień z Nor- -komendanta Padwy. W Llworno w wyniku
wegfij, wybuchł tam olbrzymi strajk w sabotażu policji wypuszczony został z wię
przemyśle metalowym. Zarząd Związków zienia faszysto Simon OzinJ, który przyczy
Zawodowych wezwał strajkujących — do nił się do śmierci wielu patriotów włoskich.
między Kanadą i Stanami Zjednoczonymi
n-iwrotu do pracy.
Włoska partia komunistyczna wydała w

De Gaspari
o żądaniach austriackich

Zagadkowe ucieczki faszystów w e Włoszech

Strajk w Norwegii

Umowa ed n

-000-

Zabójstwo żołnierzy ameryk. w Berlinie
BERLIN, 27.XII. Z Berlina donoszą o | BERLIN, 27«XII. Okupacyjne władze azabójstwie dwóch amerykańskich żołnie !merykańskde i angielskie oświadczyły, że
rzy. Boston oni zaskoczeni przez dwóch nie | zbrodnie popełnione przez hitlerowców na
znanych osobników koła lotniska Tempol- Iobywatelach państwa niemieckiego, wro
gof. Jest. to pierwszy wypadek zabójstwa gach reżimu hitlerowskiego, będą rozpatry| wiane i karane praea specjalne sądy nieamerykańskich żołnierscy w Berlinie.

miecjuw.

WASZYNGTON, 27.XII. Dziś ogłoszono
tu oświadczenie na temat uproszczeń cel
nych między Stenami Zjednoczonymi i Kanadą. Uproszczenia te mają na celu ułat
wienie ruchu gospodarczego I turystycz
nego między obu krajami. W wyniku roz
mów między przedstawicielami Stanów Zje
dnoczonych ł Kanadą postanowiono stwo
rzyć specjalny komitet, którego zadaniem
byłoby opracowanie szczegółowego planu.
Nowa umowa ochra przewiduje między

innymi wspólną używalność portów lotni
czych po obu stropach granicy między Rtv
siądą i USA.

Wysiedlenie Niemców z Węgier
EUfDAFDSBT, 27.3GI. Rząd /węgierski po
stanowił wysłedSć wszyilcic jednostki za
mieszkałe na terytorium węgierskim, mó
wiąc* Językiem niiemioel i m . Za/rsądasenie to

dotycay około 600 tysięoy osóU
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Na widowni międzynarodowej

Transpurly W M \

Maskarada imperializmu japońskiego

h

lis to p a d z ie

W listopadzie nadeszło ogółem do Gdy
ni i Gdańska 25 statków z darami UNRRA.
Ogólna ilość otrzymanego ładunku wyno
siła 54.015 ton, w czym żywności było
16.760 ton, tj. 30 proc. ładunku. Resztę
stanowiły samochody ciężarowa w ilości
1.871, 4.212 ton zwierząt tlomowych ży
wych oraz 33.043 ton artykułów przemyśla
wych, surowców, chemikaili itp.

W dniu 1# grudnia br. na procesie stawę reakcyjną pruską konstytucję z r> wia taki sam obraz. Jak grzyby po de
norymberskim rzucony został jaskrawy ku 1850. Zaczyna się ona'od słów: „Im szczu rosną partie polityczne. Większość
snop światła na partnera faszystowskicli perium japońskie powinno być rządzone * nich nosi nazwy: demokratyczna, re
Niemiec w zamacha na pokój świata — i panować ma nad nim nieprzerwana po wolucyjna, konstytueyjno-postępowa Hp.
na militarystyczną Japonię. Amerykańscy przez wieki dynastia cesarska". Jakże od- Nawet grupa skrajnie prawicowa pod eoskarżyciele przedłożyli sądowi dokumen noszą się obecnie „demokraci" w parła gidą wielkiego przemysłowca wojennego
ty dotyczące pertraktacji pomiędzy przy mencie japońskim do tego kardynalnego Mikami i propagująca jednolity front
wódcami
niemieckiego faszyzmu a zagadnienia?
partii prawicowych — ukrywa się poza
Wyniki akcji śuiaiłc/pó
przedstawicielami Japonii, Osima i MaMinister sprawiedliwości Iwate uprze modną nazwą Kinro-Taisiuto (partia pra
cuoka, • koordynacji agresji wojennej dził wszelkie dyskusje na ten temat: cy).
m cznw ych
przeciwko Stanom Zjednoczonym i Wiel „Dyskusja za lub przeciwko monarchii
Przyjrzawszy się bliżej członkom par
W wyniku akcji świadczeń rseceowych
kiej Brytanii.
może być prowadzona jako dyskusja po tii i ich przywódcom nie trudno przeko w stosunku do rocznego planu na pisrwZbliżenie tyeh międzynarodowych za lityczna. Jednakże w naszym kodeksie nać się, że są to aktywiści w pośpie saym miejscu w dostawach unajduje się
machowców postępowało etapami: od karnym istnieją jeszcze paragrafy doty chu likwidowanych partii i grup szowi województwo śląsko-dąbrowskie, które wy
tzw. paktu antykominternowskiego z dn. czące odpowiedzialności za obrazę ma nistycznych i reakcyjnych. Pod szyldem konało 67 proc. rocznego planu, a w do
25 listopada 1938 roku poprzez trójpo- jestatu". Zaś minister oświaty Maeda tłu niewinnej „Rady powszechnej walki z stawach ziemniaków — województwo poz
rozumienie z dnia 27 września 1940 roku maczy istnienie krytycznych uwag w sto głodem" zbierają oni siły dla walki prze nańskio, które wykonało 100,1 proc. rocz
aż do dnia 7 grudnia 1041 roku, gdy ja sunku obecnego ustroju państwowego eiwko prądom demokratycznym społe nego planu.
poński railitaryzm wszedł jako czynny tym, że „odpowiedzialność polityczna czeństwa japońskiego. Jak pisze kores
członek spisku.
za głoszenie niebezpiecznych idei nag'e pondent „New York Times" z Szanghaju,
Drobię nieporozumienia dotyczące została zniesiona". Wystąpienie Maeda została tam założona organizacja „KokuPogrzeb
szczegółów plauu ogólnego nie wpływa nie wywołało żadnej reakcji w parla suito", której celem jest rozpowszech
ły na ~główną
H enryka K uny
nianie idei demokratycznej pośród Japoń
^ - wytyczną:
.
*podzielenia sięw| mencie. A więc,
» ’ Jjak
“ i dawniej,
,T*** ł ”wystąpię
J “lilj/lu
sterana działania, która była osiągnięta (nia za demokratyzacją ustroju państwo czyków, zamieszkujących poza granica
TORUŃ, 27,XII. (PAP). W dn. 20 bm.
w 1940 roku i zatwierdzona w pakcie wego kwalifikowane są jako „idee nie mi kraju. Jednocześnie w Chinach Jaodbył się w
_
..
.
.
,
w Toruniu
‘ urumu pogrzeb
puurzeo znakomito*
zuaKonmr
trzech mocarstw. Nieporozumienia te do- bezpieczne". Cóż się więc <zmieniło? ponczycy usiłuj, znowu stworzyć swe go rzeżbiarza
Henrykę Kuny. W pogrzeyczyły raczej taktyki a nie ogólnej stra- Wszysrtko idzie, jak dawniej
aikawa- tajne organizacje i werbują już ageptów bie wzięli udział przedstawiciele senatu
•egii.
radzul .
„na przyszłość".
Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika, rsPlany „wielkiej Japonii" runęły tak
Członkowie partii postępowej, liberal
Eksperyment obserwowany obecnie w prezeutand władz państwowych, samorzą
lamo, jak plany wielkiej Rzeszy.
nej i socjaldemokratycznej, zasiadający Japonii jest bardzo pouczający. Dowodzi dowych, delegacje artystów plastyków,
Podczas, gdy w Norymberdze toczy się na ławach poselskich, są to wszystko on, że ludzie, którzy byli uczestnikami
przedstawiciele Instytucji,' organizacji,
sąd nad przywódcami faszyzmu niemiec-, dawniejsi aktywiści dawnych partii: Se- spisku przeciwko pokojowi świata i któ
społeczeństwo toruńskie i młodzież. uni
kiego, w Tokio odbywa się posiedzenie ‘ Ju-Kaj, Minseito, Siakaj-Taisiuto, które rzy przywiedli kraj swój do zgub}* nie
wersytecka. Nad otwartą mogiłą przemó
89-tej nadzwyczajnej sesji japońskiego i ze zmianą politycznej pogody zmieniły dadzą się zamienić w demokratów żadną
wienie wygłosił prof. Tymon Niesiołow
parlamentu. Skład obecnego parlamenlu swoje szy.ldy. Nie chcą one Wcale zmie- metodą wychowawczą.
ski.
wjbrany został 30 kwietnia 1942 roku,, niać porządku w kraju, poszukują tyl•ono
tj w okresie największego powodzenia | ko „specjalnej formy demokracji, odpowojennego Japonii. Obecnie V salach ja jwicdnicj jedynie dla Japonii" w ramach
pońskiego parlamentu odbywa się mało , obecnej monarchii i konstytucji z .roku
rrozumiały na pierwszy rzut oka ekspe- 1889. Niedwuznacznie mówi o tym Sirozparcelowano w radzieckie) strefie okupacyjnej
lymcnt, który przypomina maskaradę:
nie wvt na j dehara: ”„W -zasadzie
- - - - - - - - -konstytucja
--- WJ
LONDYN, 27.XII. Pierwsza .grupa an- ! ciii przede wszystkim uwagę, na dążotrybunę wchodzą jedni za drugimi ci maga zmian. Obecna konstytucja nie
gielskich
i amerykańskich dziennikarzy j nie władz sowieckich do zapewnienia posami ludzie, którzy w maju 1942 VbKu przeczy, demokracji japońskiej",
odbyła dziesięciodniową podróż po so kojowych warunków pracy ludności.
upajali się radością z powodu zwycięstw |. Jakiż może być stosunek japońskich wieckiej strefie okupacyjnej w Niem
83 proc. fabryk nie należących do za
oręża japońskiego, zaś obecnie bijąd się . członków parlamenlu do pro^ktu refor- czech. Po powrocie dziennikarze ogło
kładów
zbrojeniowych, gdyż maszyny I
w piersi, odmieniają na wszelkie sposoby j my rolnej, związków zawodowych itd., sili swoje wrażenia. Podróż tę odbywali
urządzenia
tych są wywożone jako od
słowo „demokratyzacja": demokratyzacja które mogą przecież poważnie naruszyć w towarzystwie oficerów sowieckich.
parlamentu, demokratyzacja oświaty, dc-1 „specjalną formę japońskiej demokra- Trasę podróży i miejscowośd, które szkodowania wojenne; produkują towa
ry konsumpcyjne. Szanowana jest rówmokratyzacja prasy. Ale po odrzuceniu cji"?
chcieli obejrzeć, obierali według własne nież wolność wyznania. Usuwani i skie
tej demokratycznej frazeologii da się zaPoza parlamentem Japonia przedsta go życzenia. Publicyści angielscy zwrorowywani do miejsc odosobnienia są et,
itosować bardzo rozpowszechnione japoń
-IHp
których administracja niemiecka skaza
ikie wyrażenie: „aikawaradzu", czyli —
ła jako hitlerowców lub ich sympaty
wszystko po dawnemu.
ków.
Aresztowano już i aresztuje się w dal
W związku s akcją wysiedlania Niem
szym ciągu wielu japońskich przestęp na notę francuską w sprawie Hiszpanii
ców z Polski I Czechosłowacji, daje tog
ców wojennych i odbywa się nad nimi
LONDYN, 27.XII. Według oświadczę- Inu Cheryston, zastępujący obecnie Byt- odczuwać wielki brak mieszkań.
sąd. Ale wielu -przestępców wojennych ma kół rządowych w Londynie, odpo- nesa, przesiał na ręce rządu francuskie7 tysięcy wielkich majątków junkteSnie tylko chodzi sobie wolno, lecz w wiedż angielska na notę francuską za-|go odpowiedź rządu USA wyrażającą
•kich
zostało rozparcelowanych na 5 d«
dalszym ciągu bierze udział w państwo- praszającą rządy brytyjski i USA do chęć wzięda udziału w tej konferencji
wym życiu Japoń ii. Jakże odniósł si$ wzięcia udziału w konferencji w spra- i zaproponował, aby przedstawiciele An 7-liektarowe działki, które władza admi
parlament japoński do sprawy przestęp wie stosunku da Hiszpanii gen. Franco, glii, Francji, USA zebrali się na począt nistracyjna sprzedaje drobnym rolnikom.
W następstwie parcelacji utworzono
ców wojennych? Premier Sidchara o- wyraża zgodę na powyższą propozycję. ku stycznia.
281 tya. działek.
świadczą: „Nie ma prawa, na którego Notę rządu brytyjskiego wręczył ambasa
4IOO
podstawie wolno karać osohy odpowie dzie angielskiej w Paryżu Duff Cooper,
dzialne za wojnę. Stworzenie takiego pra Również amerykański podsekretarz stawa ad hoc jest niedopuszczalne z punktu
WASZYNGTON, 17.XIL Amerykańskie n!s rozwiązuje sytuacji na tym polu, pt»
widzenia politycznego". Wychodząc z (ePąństwows Towarzystwo Planowania nieważ nie przewiduje udzielenia pomo
go założenia minister wojny Siniomu,:i
Przyjazd
(National Planning Assoeiation) wyrazi cy żywnościowej dla Belgii, Danii, Fran
ograniczył swoją odpowiedzialność za
wojnę przez złożenie przeprosin i głę
KRAKÓW, 27.xn, (PAP). Do Krakowa ło życzenie, by Stany Zjednoczone wy cji, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Niemi*%
bokiego ukłbnu przed parlamentem. For przybył 50-wagom,wy pociąg repatriacyj asygnowały miliard dolarów na pomoc Bułgarii, Węgier i Rumunii. Stwierdza
ma to została przyjęta przez parlament ny, którym przyjechał personel naukowy dla krajów Europy zachodniej. Wielkiej
jąc, że wszystkie te państwa nie mają
t zochwytem.
t administracyjny Uniwersytetu Jana Ka Brytanii i byłych państw nieprzyjaciel
Ostatnio japońskie społeczeństwo dys zimierza, Politechnik] i Akademii Wete skich, by ochronić je przed klęską gło czym aapłacić, Towarzystwo propoouńk
kutuje o odpowiedzialności ustroju, któ rynarii a rektorami na ciele. Tym samym du. Rzeczoznawcy twierdzą, żs UNRRA by pomoc ta byłe bezpłatna.
ry doprowadził naród japoński do kata transportem przywieziono bogato zbiory
strofy i wysuwa żądania rewizji konsty geologiczne.
tucji. Japońska konstytucja ogłoszona zo
Naukowcy lwowscy mają do dyspozycji
stała w 1889 roku. Autor jej markiz Hi- kryte wagony 1 odpowiednio wiele miejsca
bułgarskiego
Zgrom.
Narodowego
robumi-Ito, jak wiadomo, wziął za pod- dla przewozu swoich ruchomości.
FA 27.XIL
0*7YTT /nrteaek
JL_i*_ debaty,
a.l_a_ _
” , «których
SOFIA,
(Tass). Rozgłośnia .n
só- ________
wieniu nastąpiły
w czasie
-O H O
fljska donosi, że w dnln wczorajszym roz wystąpili przewodniczący pariaznentaisM^
poczęły się obrady bułgarskiego Zgroma grupy Związku Rolników, Luben Kolarow,
dzenia
Narodowego. Obrady wzbudziły o- członek Związku Ludowego „Zwieno" Iwan
m w ir p 0*7
YTT (PAP).
m ira Z
~ okazji
.
. . . .
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27.XIL
młodzieżowe. Ponadto wpłynęły ofiary! gromne zainteresowanie wśród szerokich Charizanow oraz Georgij Dymitrow. Ofriimin wojewody gen. Zawadzkiego spo w naturze od Centralnego Urzędu Prze rzęsa społeczeisttut Sofii. W salt posie śwż&dczenie Dymitrowa o zniesieniu mo
łeczeństwo województwa śląsko-dąbrow- mysłu Węglowego, który przekazał 1000 dzeń wszystkie miejsca, i loże dla publicz narchii I o ogłoszeniu Bułgarii republiką
luego dało przekonywujący dowód uspo ton węgla, oraa od Starostwa Powiato ności były zajęte, a przed gmachem ze zebrani przyjęli niemilknącymi oklaskami
łecznienia, składając do dyspozycji sole wego w Nisie, deklarującego dwię tony brały się tłumy ludności.
nizanta na akcję 'Pomóey Zimowej sze pszenicy t Zjednoczenia Przemysłu Ma
Posiedzenie otworzył ^ przewodniczący
reg ofiar pieniężnych na ogólną -sumę teriałów Budowlanych, które przekazało Zgromadzenia Narodowego Wasll KoUDr. Negrin w Londynie
310.324 zl. Lista ofiarodawców zawiera 2 tys. rolek papy dachowej i 30 tys. sztuk row. Następny mówca — członek Bułgar
LONDYN/ 27JC0. Korespondent agencji
ponad 60 pozycji, obejmuje instytucje cegły, wartości 40 tys. zł. Wojewoda Za skiego Związku Lądowego Rolników Pusz- „Reutera" donosi, że tło Londynu przybył
państwowe i samorządowe, efjanizacjo wadzki przekazał wszystkie ofiary Komi karow przedstawił zgromadzonym projekt dstfś z Meksyku były premier hiszpańskiego
polityczna* m n w Im k a n a m etecnw ś tetowi Pomocy Zimową}
. ,, ,
odpowiedzi aa mowę tronową, Po przemó ryffiln
sdat

7 tys. majątków junkierskich
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Pokój Wersalski 1919 r.

gotowały się by zdusić rewolucję w Nici*
ic.zecli. Gotując się w tajemnicy <lo g|ikwidowania ruchu narodowego imperiaKlei niemieccy jednocześnię spekulowali
ny ze złowrogim rykiem i z podettm pod na rewolucji, grożąc krąjom Ententy, że
patrujący swyeh wrogów, wyczekując ruch ten może przerzucić się do nich
kiedy nasłanie pora by znów rzucić się w Wykorzystując ten szantaż i wiedza© ©
bój. W grudniu 19ł9 roku głównemu do nieporozumieniach w -łonie Ententy im
wództwu sił zbrojnych Niemiec udało się perialiści niemieccy zaczęli sabotować
przeprowadzić całą swą armię za Ren. wypełnienie warunków zawieszenia liro*
Ani jedna jej część nie dostała się do nie ni w Compiegnc. Wstrzymali oni wyda
woli. Sfery rządzące w Niemczech ode nie jeńeów francuskich, nie zwracając
tchnęły z ulgą: plan zachowania armii zagrabionych znaczy wartościowych, nu
udał się. Wprawdzie armia ta już nie wszelkie sposoby wstrzymywali oddaniu
była tą, co dawniej, gdyż szybko podda lodzi podwodnych i pancerników. Mało
wała się wpływom rewolucyjnym. Tym tego. Niemcy w dalszym ciągu budowali
czasem jednak urożna było straszyć »wv- nowe lodzie podwodne, chociaż według
rięzt-ów tym, że armia ocalała i w ra warunków zawieszenia broni powinni
zie potrzeby potrafi kontynuować opór. hpK oddać cały swój sprzęt porAcodny.
Część wojsk siała pod Berlinem, gdzie Jła dokach niemieckich budowały się Ó4
już wznosiły się fal* tewolucji. Rząd wy łodzie. Niemcy nie dotrzymywały plami
maga?, by armia zanim wejdzie do Ber dostawy parowozów i wagonów, a w Ucalina, została rozbrojona, zaś główne do hie zdanych parowozów wiek było hłewództwo żądało rozbrojenia robotników. zds fos eh
Za zgoda, a często na skutek wyraźnego
rozkazu głównego dowództwa Niemcy . „Myślę — przyznawał Hoffman -** że
pokryły się siecią różnych dobrowolnych dotychczas Ententa nie ma pojęcia co się
formacji, z których później powstały ka dzieje ii nas, gdyż inaczej dawno już za
dry partii faszystowskiej. Były oddziały jadałaby, abyśmy przesłali szachrować.
wolontariuszem, Rozbucha, Łutzowa, Ep- Ententn dotychczas przypuszcza, że za
pa, brygada Erl.ardta, „Obrona bałty li chowała się u mis mocna armia".
(D. e. n.)
ska'' itp. Wszystkie te formacje przy*

rii zajętych przez wojaka angielskie.
i.
I.loyd łiporge zgodził się na to, ale za
W PHZKDEONtl)
żąda! dla Anglii kompensaty w charak
KONfEHKNGJt POKOJOWI#
Zawieszenie broni pomiędzy Ententą terze Mossnlu- i Palestyny. Tajne rozmo
u blokiem germańskim zostało zawarte wy prowadzone były 2 I # grudnia.
i,-. 36 di^j. Pięć razy w ringu tego czasu Francja wahała się, Włoehy żądały ©Niemcy prosiły o pokój chociażby tym biecanej Smyrny, sytuacja komplikowa
czasowy. Ententa nie chciała się na to ła się.
Sojusz pomiędzy krajami zwycięski-i
zgodzić. Nieoficjalna odpowiedź jej
brzmiała: „Czekamy na Wilsona41. Jed mi zawarty został wedle zasady: „Ra
nak nie chodziło tu o Wilsona, gdyż on zem bić, osobno iść4'. Po wojnie drogi
sam nie spinany! się i priyhył do Pary* sojuszników rozchodziły się coraz bar
ta dopiero Kt grudnia fttttft r.). Rzecz dziej. 7. tego przede wszystkim skorzy
ntiała rię tak, że zwycięzcy nie mieli stały Niemcy.
Prsez czas dłuższy historycy dyplo
jaszane «uwa porozumieć się co «k> wa
runków pokoju. We wszystkich dużych macji zahipnotyzowani zwycięstwem Eni małych stolicach ,27 krajów, które n,- tenty mieli fałszywy pogląd na zachowa
r/t-shórzyly w walce przeciw Niemcom,, nie się powojennych Niemiec. W lyn*
w lej liczbie i krajów : powstałych psi cciii szły Usiłowania samych Niemców,
zwycięstwie nad Niepreami, wre prąca przedstawiających Rzeszę jako nieszczę
przygotowawcza. Zbierano informacje w śni ofiarę wei-salskiego „dyktanda4*. Po
■różnych kwestiach, pisano memoranda, starali się leż o to 1 ci stronnicy Knhistorycy i ekonomiści szperali w- ślą tenty, którzy nie zgadzali się z warun
cych umowach i dokumentach dyploma kami , okoju. W zażdym fazie imperia
tycznych w poszukiwania Uzasadnienia listyczne Niemcy przedstawione były ja
lej luh innej pretensji, Rumunia usiło ko łagodny baranek, który bez skargi
wało ustalić wspólna linię postępowaniu podstawia szyję pod nóż. W rzeczywi
z Czechosłowacją, Jugosławią . i Grecją'. stości był to ranny drapieżca, liżący ra
Pomiędzy Paryżem i I.ondyńem odby
wały się bez .przerwy konferencje. *Od
stolicy do stolicy pędzili dyplomatyczni
o k a n a u k ła d p o lity c z n y p o w o je n n e j E u r o p y
kurierzy. Do Londynu zjechali premie R z u t
rzy i ministrowie spraw zagraificznych
Francji i Włoch. Wiele, punktów przy(Przegląd prasy b rytyjsk iej)
srlej umowy pokojowej wywoływało .po
— o prywatną inicjatywę, dochód, wła
skie, reakcyjne byłych koUaboracjoniPrasa angielska zajmuje się ostatnio j
ważne nieporozumienia. Wypływały na
sność obszar siczą; te hasła nie mają
stów i tych wszystkich wreszcie, któ
wierzch tajne umowy, co wymagało po- żywo problemami dotyczącymi powojen
dziś obrońców. Pozostałości systemu
rym na skutek wielkich reform społecz
nego układu sil politycznych w Europie
* prawek do już opracowanych tekstów.
kapitalistycznego w Europie jeszcze stale
nych i gospodarczych odebrano środki
tkwią póki coś nowego nie zajmie ich
wyzysku mas robotniczych i wtościańNajhardziej sporni) kwestia było zaga południowej i wschodni ej. Ocena obce
miejsca, póki nie uprzytomnimy sobie
skich, a tym samym pozbawiona decy
dnienie spuścizny po Turcji. Włochy do nej sytuacji widziana oczyma angiel
głębi przemian, jakie dokonały rif w
dującego topływu na życic polityczne.
wiedziawszy się o tajnym porozumieniu skich publicystów, spotka się w Polsce
Europie“.
2 natury rzeczy
powiada „The Eeo(maj 1916 r.) domagały się, ażeby dopu niewątpliwie z dużym zainteresowaniem,
notnist" — prawicowa partia staje się
I u naw nie wszyscy dotrzymują tempa
oficjalną opozycją, która grupuje wszy
szczono je do podziału. W kwieluju 1917 gdyż między innymi w pewnym stopniu
rozwijającemu
się
błyskawicznie
proce
stkie legalne gir y niezadowolonych.
roku Lloyd Cedrge potrzebując pomocy odnosi się do stanu politycznego, istnie
Ale nie tylko legalne, bo „rzeczywistość
sowi tworzenia się nowej rzeczywistości.
Włngtutw na Bliskim Wschodzie zapro-. jącego obecnie u nas.
ukryta toMri to miej legalny odpowied
Są
też
tacy,
którzy
nic
dorośli
do
zrozu
ponował, by odstąpić im Smyrnę, uń co
nik ukrytej działalności i wysyła do
„The Liałener" zamieściło artykuł A. mienia nowych wymogów życia powo
nic przedstawicieli, którzy działają na
Anglicy i Francuzi zgodzili się. Wlóehom
J. F. Taylora pt.: „Rewolucja europejrazie w sposób bardzo dyskretny, poz
wydało się to jednak niedostateczne. Żą ska‘‘, w którym między innymi znajdu jennego Europy i ci odrzucają a priori
walający na nieznaczne tylko przemia
wszystko co mogłoby naruszyć ich- kon
dali oni terytoriów zamieszkałych przez jemy następujące ciekawe uwagi:
ny. W przyszłości mają one utorować
serwatywny
stosunek
do
rzeczywistości
i>reków i 'Jurków. Targi eiąguęły się do
drogę tym wszystkim grupom, które ze
„Europo wkracza obecnie *i> okręg lub inpi, po prostu mówiąc, ludzie złej
względu na mwJaamo popełniam» grze
sierpnia -1917 -r. Wreszcie ustalono, że
wyborczy, który będzie ostateczną Mę woli, dla których nic do przyjęcia jest
chy, nic mogą nic yjawmić, bądź też unmowa musi być ratyfikowana przez Hoską dla rządów przedwojennych, które fakt utraty władzy sprawowanej na za
waiają, że nie nadszedł jeszcze czas,
sję, ale Rząd Tymczasowy Kierońskiego
(oraz ich syntezy) skończyły się na do
by obalić te wszystkie reformy, jakie
sadach
kapitalistycznych.
Podczas,
gdy
bre. Tylko w Danii i Norwega widzimy
•.ostał, w październiku 1917 roku obalo
potężne) falą przeszły przez całą. Buropierwsi
po
krytycznym
zrewidowaniu'
powrót do statergo porządku, ale kra
pę".
ny. Wynikło pytanie, eay obietnica dana*
je te są niemal tak samo poza Europą, swego stanowiska mogą odnaleźć wspól
Włochom obowiązuje nadal? Rozmowy
Zarówno
więc „The Liatencr4* jak i
jak Anglia. Poza tym wszędzie okres ny język z resztą społeczeństwa, które
przeciągnęły się jeszcze przez rok. W
„The Eco^omłsr4 dostrzegają możliwo
wyzwolenia zamienił się w suw jego ro
dzaju rewolucję. W całej Europie prze zdecydowane jest kroczyć po drodze ści zaistnienia pewnego niebezpieczeń
grudniu 1918 roku Clemenceau przybył
stała
egzystować prawica, jako zorga utrwalenia zdobyczy demokratycznych stwa, wynikającego z faktu przenikaniu
do Londynu, żeby obnłić |ę umowę i wy
nizowana siła polityczna. Wszędzie i — drudzy, w walce o postęp — , muszą
móc-pozostawienie Francji Cylicji i Sy
elementów niezadowolonych, zachowaw
wyjątkiem Grecji, gdzie myśmy zacho odpaść jak plewy od ziarna.
czych, a nawet reakcyjnych do stron
wali prawicę. W żadnym wyzwolonym
*) S k ró t rozdziału
„Historii dyploma»Nikt u> Europie — stwierdza dalej nictw chrześcijańsko - demokratycznych
kraju nie ma poważnej partii, która by
c jr t. i i i .
„The Iń ste n e r— nie wierzy w amery luli ludowych. Gzy dzieje się tak i u nas?
walczyła w imię haseł kapitalistycznych
kańskie zasady życia — ij. w prak
01*0
tyczną inicjatywę, a jeśli są tacy, co Raczej tak. Zwłaszcza ostatnio obserwu
wierzą, to partie pokonane, które nie jemy dość często zjawisko, że ro zbitki
mają juś przyszłości. Wygląda, że Eu- z „rodzimej44 reakcji poprzez jedno ze
ropa przejdzie proces nacjonalizacji stronnictw ludowych, próbują stanąć w
przemysłu i handlu zagranicznego",
wchodzi na ryn k i międzynarodowe
poprzek drogi, po której kroczy olbrzy
Dalej „The Listener44, omawiając dzia
mia większość społeczeństwa. Widzieliby
Przemysł drzewny jest jedną z łych wywożonych artykułów zapewni pań- łalność poszczególnych partii bloku de oni chętnie nawrót do dawnego systemu
^ mokratycznego, poświęca szczególną u- politycznego, bo to przyniosłoby im udziedzin gospodarki państwowej, która slwu znaczne korzyści
musi ulec kompletnej reorganizacji. Moż
Inicjatywa Centralnego Zarządu Prze wagę partii, zwącej się czasem rolniczą, traconą władzę, opierającą się na różni
liwości eksportowe przed wojną były w mysłu Drzewnego zmierzająca do zwięk czasem chrześcijańsko - demokratyczną, cuch klasowych i możność bogacenia się,
zupełności zaprzepaszczone. Na blisko szenia zbytu, zbiegła się z licznymi za czasem drobnych posiadaczy44 itd , ild.
wynikającego z wyzysku. Niebezpieczeń
„Na oko jHiiiią rolnicza, chrześcijań
200 mil. «ł wartości naszego drewna pytaniami firm zagranicznych, które byty
ska,
czy
juk lam się' zwie
pisze na stwo związku z tym jest. jednak ściśle
wywiezionego w r. 1938, tylko +0 milio naszymi odbiorcami przed wojną. Nasz
stępnie „The Listener"
nie wygląda ograniczone. Ludzie w ciągu wojny wi-*
nów slanowijy golowe fabrykaty.
eksport kierowany był głównie na Bliski
nu prawicoioą. Ma poparcie w pewnym dzieli wiele, przeżywali wiele i nauczyli
stopniu chłopów i broni drobnych go się wiele. Nikt zdrowo myślący w Polsce
Centralny Zarząd Przemyślu Drzewnego Wschód, do Ameryki Południowej, Indii
spodarzy, ale skupia także potomków
w swojej polityce eksportowej postano Brytyjskich, Holandii i Francji. Wyroby
chłopskich w miastach i kapifalistóio. nie ma najmniejszej ochoty wrócić do
wił trzymać się jedynie słusznej zasady polskie mają ogromne możliwości na
U7 konsekwencji jest mniej skłonna do dawnego ustroju politycznego, który
eksportowania wyrobów golowych. Przed tym terenie,
idei upaństwowłanui".
zbankrutował ostatecznie we wrześniu
/
wyjazdem do państw, które szczególnie ■W chwili obeencj możemy dać rynkom
Jak gdyby uzupełnieniem artykułu 1039 r.
interesują się naszymi wyrobami, a więc zagranicznym meble produkcji seryjnej.
Zważywszy ponadto, że trzon działa
laylora są rozważaniu zamieszczone w
do Anglii, Francji i Holandii, naczelny Bardzo poważną pozycję w naszym eks
znanym tygodniku „The Koonomjst'4, w jących obecnie wszystkich partii poli
dyrektor CZPD ob. Dobrowolski udzie porcie mogą też. stanowić zabawki drew
którym znajdujemy następujące konkluz tycznych jest ponad wszelką wątpliwość
lił nam następujących wyjaśnień:
niane, którymi Niemcy zalewali dawniej je:
szczerze demokratyczny, rezultat może
- Nasze możliwości eksportowe wy rynki zagraniczne, chociaż były to wy
„bycie polityczne państw powojennej być tylko len, że jednostki, czy grupy,
noszą w pierwszej fazie około 11 milio roby ciężkie i uieguslowne.
Europy dzieli się na dwie zaswlnicza które usiłują doprowadzić do jakichkol
nów dolarów przedwojennych. Eksport
grupy: „rzeczywistości legalnej i rze wiek zgrzytów, muszą być w końcu zde
Wszystkie wyroby drzewne produko
czy loist ości ukrytej". Do pierwszej na maskowane.- Pewne jest również to, ie
ten będzie dla państwa najhardziej ko wane są w 9(1 procentach z surowców
leżą zasadniczo trzy wielkie partie: ko
rzystny, ponieważ obejmuje produkty krajowych.
tu unisty astm na lewicy, socjalistyczna u> ci, którzy weszli nu fałszywą drogę, nie
gotowe, całkowicie wykonane przez pol
W czasie tej podróży — kończy dyr.
centrum i na prawicy chrześcijańsko- zrozumiawszy głębi dokonanych i doftoskiego robotnika. Przed wojną wywożono Dobrowolski — nawiążemy również kon
domokratyozna, która ta krajach po- jtujących się przemian prędzej czv ptWi o acz ne ilości masy drzewnej, w efekcie takty w sprawie dostawy drzew egzoty1 uf chodnicJ
<!***? niej zespolą się z całością społeczeństwa.
występuje pod nazioą partu ludowej.
J
.
,
,
;*cfnak dawało to mnły przypływ dewiz, cznych i szlachetnych do wyrobu foruieNa- rzeczywistość ukry/tą składają się; aby wraz z nim pracować nad utrwalę,'*U rioranek będzie odwrotny. Wartość 1rów i ozdób. |sl
wszystkie ugrufimoania profaszystow-niwn zdobyczy demokratycznych.
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ok rws niezupełnego biegu, wszystkich
czynnych labryk wynosił 8 milionów zlołycii. Wzrasta on jednak stale i systema
tycznie. Eabcyku Tltonet przed dwnma
Przemysł drzewny podrielouy jest na | nych. Fabryki zatrudniają ok. HKH) ro- IOgólna ilość, zakładów |>o<l zarządem miesiącami produkowała 30(1 krzeseł uhutników. Po uruchomieniu reszty zakła- ; Zjednoczenia wynosi 31, w tym 0 nie- becnie już 3000. W tym samym stopniu
niediu Zjednoczeń.
dów, Zjednoczenie zatrudniać hydrie do <czynnych z powodu zdekompletowania wzrasta produkcja innych fabryk, iż w
ZJEDNOCZENIE UJńLNO-SLĄSKIE,
urządzeń, w czasie działań wojennych. planie nu rok przyszły przewidziany jest
3000 robotników.
Z SIEDZIBĄ W JELENIEJ GÓRZE.
W pełnym. uruchomieniu znajduje się 14 obrót tych fabryk sumą 100 milionów
ZJEDNOCZENIE ZACHODNIE,
Zjednoczenie przejęto od 1.IX. 1945 r.
zakładów, 3 tytko częściowo, których złotych.
Z
SIEDZIBĄ
W
POZNANIU.
(In 1.XH.1945 r. — 36 zuktadów przemy
braki są uzupełniane,,w owaię możuośei.
ZJEDNOCZENIE ŁÓDZKIE,
Obejmuje swym terenem województwo
śla drzewnego, które w bardzo szybkim
Mimo tych truiiwośui stan Mdrndmżeuia
Z SIEDZIBĄ W LODZI.
t<MU(Me zostały uru-clMsuiione, tak, że w poznańskie, ziemię lubuską i część ziemi wynosi 75 proc. w stosunku do przedwo
Posiada
19 zakładów, w którycłi *«•
grudniu rl». czynnych było 27 zakładów. pomorskiej. Na terenie swym posiada 12 jennego. Należy zaznaczyć, że ilość **
Na miejscu w fabrykach zabezpieczono wielkich zakładów i 30 mniejszych, z troduinuycłi Niemców stale się /.mniejsza trudnią ok. (MMI robotników. Ołówny ro
surowiec na sumę wielu milionów zło- wyjątkiem Poznania wszystkie zakłady i obecnie wynosi tylko 2tM> robotników dzaj produkcji stanowią meble, urządzenis biurowe, opakowaniu i artykuły
są zdolne do produkcji. Zakłady na Po
tych.
we wszystkich fabryknwh, przy liczbie
Zjednoczenie zatrudnia oł>ecnie 1540 morzu zach. są całkowicie zniszczone, o- zatrudnionych Polaków ok. MHMi. W aportowe. Wartość produkowanych arty
pracowników, w tym 400 Polaków. Za gołoconc z wszelkich urządzeń łecholoz- obwiń obecnej fabryki tego Zjodłkooee- kułów wymuś <>k. 7 mit. złotych miesięMiwie i stuł* w/.raąta Fabryki nastawione.
kłady są w stanie zatrudnić przji pełnym nych.
ma przygotowują Mg do masowej pro, , .
. . . . .
.
, są na produkcję seryjną. Jasi to jedeu z
Zjednoczenie prowadzi jedynie fabry stukcj i drewni
uruchoinieuiu ponad 4.000 ludzi. Cyfry
iMiyofa uzęMM wagonowych , .
.
.
mełresmych okrągow. w kżoryuh *stopień
le wykazują iłu 'jeszcze. Polaków może ki o ]*>ważniejszym znaczeniu gospo
i opakowań.
i ur acta zmienia fabryk wynosi Nd proc. Za
mtdeźć zatrudnienie na ziemiach ślą darczym, przekazując inniejsąe przemy
Charak (oęyąłyoznywt jeat, iż cena go
kłady mają dogodne potożeais, gdyż słut
skich.
słowi miejscowemu. 23 zakłady są już iitowych wyrobów, wy twa rżanych przez
ptone
są w jednym miujwou. Pi zygolowo
ruchomione,
a
20
dalszych
uruchomi
się
. Zjednoczenie rozpoczęło szkolenie pra
Zjednoczenie jest a 40 pro*. niższe mi
je się do uruehomiwiMa 2 dalsan zakłady,
cowników na kursach zawodowych wc w najbliższym czasie.
cen zakładów prywatnych.
które natatnhi zostały objęte przar. ZjedW Poznaniu uruchomiony został jirzez
Fryburgu i Krydlandzie. W planie pra
Na terenie Prus Wsch. wszystkie za
cy na 1040 r. przewiduje się zatrudnie Z.P.D. ośrodek szkolnictwa zawodowego, kłady w liczbie 7 są zupełnie zdewasto n o c zenie.
nie dalszych 2370 robotników obliczane który prowadzi kursy maszynowej i ręcz wane i nie nadają się do uruchomienia.
ZJEDNOCZENIE CENTRALNE,
zużycie sMrowca na ten okres wynosi nej obróbki drzewa. System patronowa
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIIC.
ZJEDNOCZENIE
nia większych fabryk nad zakładami na
35.000 metrów sześć.
Obejmuje
swym terenem 4 woje wód*KRAKOWSKO - RZESZOWSKIE,
Dotychczasowa wartość produkcji wg. ziemiach zachodnich, dal świetne wyniki.
twa: warszawskie, lubelskie, kieleckie i
Z
SIEDZIBĄ
W
KRAKOWIE.
kalkulacji fabrycznej wynosi |nmad 13 Niezdojne do samodzielnej produkcji za
Terenem swym obejmuje poza tym radomskie. I/fczba przedsiębiorstw zrz.okłady zostały dzięki lemu uruchomione,
nrtiionów złotych.
wydzielone
jiowiaty bielski i cieszyński. szouycli w /.jednoczeniu wynosi 17 zakła
Dużo trudności nastręcza sprawa apro otrzymały fachowych opiekunów, pracu
Zjednoczenie
posiada 16 fabryk. W cią dów, w których zatrudnionych jest ok.
jących z pełnym poświęceniem.
wizacji robotników.
gu 6 miesięcy stan zatrudnienia z 450 ro 2000 robotników. 10 zakładów zostało
ZJEDNOCZENIE I*OMORSKlE.
ZJEDNOCZENIE
botników podniósł się na KOO. Jednym zdewastowanych w czasie wojny. Fabry
Ślą sk o - d ą b r o w s k ie
Z SIEDZIBĄ WE WRZESZCZU
V głównych zaga<hiień, rozwiązanych ki produkują meble biurowa, użytku do
Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH.
Terenem swym obejmuje trzy woje przez Zjednoczenie, było unormowanie mowego, wozy i dyktę. Zjednoczenie za
Rozpoczęło pracę w warunkach bardzo wództwa: okr. pomorski, gdański, war produkcji fabryk wg. specjalizacji. Fa pośrednictwem ■ zakładów konsygnacyj
ciężkich, zc względu na konieczność pr/c- mińsko - mazurski. W okolicach Gduń bryki produkują meble gięte, wnętrza nych dostarcza meble i urządzenia ł«u• jęciu zakładów- z. rąk przemysłu budów— ska znajduje się 10 zakładów czynnych, sklepów i galanterię drzewną. Obrót za rowe (hi wszystkich insłytucyj państwo
wych, komunalnych, które organizowały
lanego, przy czym brak kredytu utrud
swe siedziby w zrujnowanej Warszawie.
ni# z.nr#/.nic sytuację. Z tych względów
i\ o w y
„ P r o b le m y ”
Wartość wyprodukowanych rzeczy za o- *
przemysł drzewny poniósł znaczne stra
! kres sprawozdawczy można określić suty, niemniej .świat pracy zdał całkowicie
Jako wydawnictwo Spółdz. Wydawn. j zamieszcza ciekawe uwagi o współcze ,ną
mi, złotvch. z „ajwi«k*zvełi
swój egzamin obywatelski.
zosi
uo
nr/cz
/
u
omic/cme
’
-Z
,
u
™
pu‘rwSZV
nnH,cr
s,,vch
Chinach
i
wpływach
cywitizacyjzakładów
należy
wymienić fabrykę ThoPrzejętych zostało przez Zjcauoe/cnie j
175 zakładów/Ąytm średniego . ,„ah-« j ,M,ew«c?uu.k“ ”P‘.ob'cmv ■ P ^ .ęeo n cg u nych i politycznych ZSRR i USA w tym ne,.Mundtls> UJ r, produkuje wozy i
» J a Z ł. przez^fie
* **«'*• H^akło- j kraju. Znajdujemy dalej artykuły dyr. nieł(1(, na
sumę 4S tnH. wg m
Zbył produkowanych
|
y
• r,'m czasoP**,na jest I adeiisz linkiewicz. JWacława Jastrzębskiego pt. „Niemiecka fabrycznych
łów ściśle związany
tą/an.y »> z len mm. - l<j Rogaty w treść i obficie ilustrowany nu- koncepcja gospodarki światowej", map* • •
liczby 100 zakładów nic nadawało się do
mer zawiera szereg artykułów o cbaruk- i stra Jerzego Rulewskiego „Energia ałoMimo trudności, w przemyśle drzew
uruchomienia ze względu nu wysoki sto
te.rze popularno-naukowym, pióra szere- mowa i dematerializacyjnal, prof. St. nym zanacza się stała poprawa. Wykazu
pień dewastacji, drobne zakłady skoma
gu
wybitnych fachowców i ludzi nauki.
Ossowskiego „Urbanistyka i socjologia", ją to cyfry. Od 10(1 robotników w nnea.
sowano, tak, że ob-cnle czynnych jest 40
iuż. Stanisława Zeleuta „Na przełomie" marcu przemysł drzewny zatrudnia ofabryk, którycłi obrót wynosi ok. 10 mil.
Numer otwiera szkic, statystyczno-de’,(przemiany
■
, , . społecznej),
,
'ł '
moralności
proc becnie 10 tysięcy, a produkcja z 10 mil,
złotych.
jttiograiczny dyrektora GUS .Stefana Karola Stromongera „Opery narodowe". złotych doszła do ltM) milionów złotych
Gałą' rejon pod/irlony jes. i»ą trzy o- ^Szulca |it. „Polska 1930, Polska 1945"; ! Numer uzupełniają ciekawe korespon- kwartalnie. Liczby te mają swoją wyrnokręgi j»«d względem urządzeń teóhnicz- j znany sinolog profesor Witold Jabłoński \ dencje i rhitatki.
-wę.

Organizacja przemysłu

Księga wskórzanej oprawie

Ihitlerowcy zc śpiewem i śmiechem po- |opór, z tym większ.ą zawziętością i bez
, towali na tych straceńców i wprawiali względnością działali SS-owcy, policja I
się w strzelanie do żywych celów.
oddziały wojskowe. Spełniali swoją po
( K o r r ą p o n d e u r j a w ła s n a g a z e t y [ j i b r l s k i e j ^ )
Usłyszeliśmy, jak w poszukiwaniu ra winność w duchu ścisłej współpracy i
tunku
od SS-owców i ich psów, specjal przy tej okazji wykazali prawdziwego
Norymberga, w grudniu. Jodczytane fragmenty ze strasznych dzlenie tresowanych w tropieniu ludzi, ty- ducha żołnierskiego. Pracowali od wcze
Siedzący obok mnie na procesie nor 1jów likwidacji wavszawskicg« ghctla,
,
siącc
ofiar urulówauycb z pożaru, prze* snego ranka do późnej nocy... Poszuki
weski dziennikarz i oficer powiedział do ! Frank opadł na poręcz krzesła, zbladł,
ważnie
starcy, kobiety i dzieci, chowało wali Żydów i żadnemu z nieb nie przemnie: „Gdyby krew nieszczęśliwych, u 'złamał ołówek i tak dobitnie dał wyraz
się do rur kanalizacyjnych. I z sadysty puszczali... Trzeba oddać sprawiedliwość
kiórych mówi oto ta księga, wystąpiła swemu zdenerwowaniu, że sąsiad jego,
I
czną
radością Sturapf stwierdza, że pjd odwadze, umiejętności i wytrwałości, wjr
nagle z ziemi, utworzyłoby się jezioro, cyniczny Rosenberg, skrzywił się z nie
| całym terytorium płonącego ghełta, * karanej przez moich łudzi. Żołnierze i
klóre zatopiłoby nie lylko tych potwo smakiem i trącił go łokciem.
Ipodziemi, z otworów kanalizacyjnych u- oficerowie polieji, r. kiórych większość
rów, którzy siedzą tu na tych lawach o23 kwietnia 1943 roku reichsfiituer Jiś noalły się jęki, krzyki i modły. Wówczas ,byla już na froncie, równie wspaniałe
•Luiżoiiych, ale i setki winnych, dzieła wydał rozkaz, aby jak można najprędzej
rozkazał swym ludziom urządzić nowy •dowiedli swego ducha bojowego*'.
tzalauów".
Następnie zostały pokazane na ekranie
„a. całą surowością i bezwzględnością" rodzaj obławy. Wezwał na pomoc sape
Jesł to gruba księga, starannie, opra zniszczyć ludność warszawskiego ghelta. rów i oddziały chemiczne, która wpusz ilustracje, którymi Sturnpf popierał swo
wiona w świńską skórę, ze złoconymi Składając raport o wykonaniu rozkazu, czały w otwory ga?y trujące i, gdy du je sprawozdania. Ten zabójca ule pró
brzegami, umiejętnie i dokładnie wyko Stiimpf stwierdza: „Postanowiłem /nisz szący się ludzie wysuwali się na zew bował nawet zamaskować swej zbrodni.
nane dzieło niemieckiego introligatora. cr.yć całe. terytorium, gdzie ukrywają się nątrz, zabijano ich, Jak zwierzęta wyku Nie tylko zapisał on, ale i uwiecznił n»
Nie jest to ani album familijny, hih b*ż Żydzi, podpalając każdy dom".
rzone z nory. Wielu z nich wolało śmierć fotografiach wszystkie etapy tej straw
k<Wnplet fotografii koni wyścigowych,
z
uduszenia, niż spotkanie • katami. tiwej rzezi. Zobaczyliśmy na ekranie ph>
I oto Sturapf ojiisuje, jak dzień po dniu
nąoe domy, skaczących z dachów ludzi,
pochodzący z. diemieokiego zamku.
wykonywał on swoje potworne dzieło, Schroniwszy się z dziećmi do zakamar wykurzanie gazem z rur kanalizacyjnych,
ków
systemu
kanalizacyjnego,
oczekiwali
Jast to sprawozdanie gent majora itie- jak oddziały fiS i dane im do pomocy
minowanie domów napełnionych ludźmi,
■ łóCkiej policji Ktumpfa do swoich oddziały policji I saperów wpadały do lam śmierci z głodu i braku powietrza.
kobiety z dziećmi na rękach zastrzelone
Trładz o zniszczeniu warszawskiego ghei- 1dzielnicy żydowskiej, zamykały wyjścia’z Sturnpf 1 jego iudde — nie, ludźmi nie w ucieczce. Na wszystkich tych fotogra
można
ich
nazwaćf
—
cała
ta
banda
po
ła.
| domów i podpalały gntiyhy. Opisuje, ja*
stanowiła nie pozwolić umrzeć tym nie fiach widzimy tęgich, zdrowych SS-ow
Gdy oskarżyciel otworzy! na katedrze | z przeludnionych domów, otoczonych dy- szczęśnikom śmiercią naturalną. Sturnpf ców, śmiejących się na całe gardło i wi
lę księgę, u.lino woli oczy wszystkich j lnem i płonsieniom, rozlegały aię rozdzia- rozkazał podłożyć w rury kanalizacyjna dzimy również sztab kierowników ope
(wróciły się na ławę oskarżonych na gen. i rające jęki palonych żywcem ludzi. Opł- lonty, „W ciągu jednego dnia wysadzi racji — samego Ktumpfa i otaczających
gubernatora Polski. Hansa Franka. Do Isuje, jak Żydzi, szukający ratunku na liśmy 1.33 przykrycia otworów kanaliza go oficerów, którzy ze śmiechem obser
piero co cytowane było następujące zdą- górnych, jeszcze nie oljjętycli pożarem cyjnych i wpuściliśmy fam dym. Żydzi, wtiją ciała padające z okien na bruk.
Tak! Gdyby krew tych nieszctęsuycii
•tnr z jego dziennika: „To, że-skazaliśmy liięłrach, zrzucali pierzyny i materace, myśląc, żc to gaz, zaczęli wyskakiwać
pragnąc uratować się na nich, jak na
wystąpiła
z ziemi, kaci utopiliby się w
*!
ua śmierć głodową, może spadochronach i spychali na nie starców przez otwory. Dużo Żydów zginęło rów
niej.
Księga
w skórzanej oprawie została
‘
• me jedynie mimochodem". i dzieci. Ze złamanymi nogami, wlokąc nież przy eksplozjach".
zamknięta. Na stole sędziego pojawiają
I >s/.awssy »ę cytatę Frank uśmiechnął j dzieci aa piecach, nieszczęśliwcy nsiło- j
•ię i u/riiNzyi ramionan.i. Ale, gdy po- .wali odpełznąć ,d pożaru i skryć się J. A dalej w swym sprawozdaniu Sturnpf się wciąż nowe dokumenty i świat nie
( w lirycznej dygresji obrazuje nam ideał raz jeszcze wzdrygnie się, słysząc opo
tworna księga została o iw rła i zostały gdzieś w ruinach. Stuiupf maluje, jak , nazistowskiego Niemca: „Lu dłużej trwał
wieść • zbrodniach hitlerowców
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O koordynację oświaty, dorosłych j
Na marginesie Konferencji w Inspektoracie Szkoły Miejskiej w Lublinie

Rohotnfcy radomscy
/«

ir Ś ffZ tiin

RADOM, 27.XII. (PAP). W związku ze
| świętami Bożego Narodzenia pracownicy
garbarni „Nowość" w Radomiu ofiarowali
paczki świąteczne dla żołnierzy garnizonu
radomskiego. Zawartość paczki przedsta
wia się następująco: opłatek, 1 kg bułki
pszennej, pół kg kiełbasy, pół litra wódkt,
260 gr czekoladowego piernika oraz 49
sztuk papierosów „Mewa".

5)
Organizacja Kola Prelegentów, kłózależy w wysokim stopniu od czynników
I.
Dobrać zrobił inspektor szkolny w Lu re stanowiłoby zorganizowani} kadrę lu organizacyjnych, wśród których rola naj
blinie, swołując na dzień 21-go^ grudnia dzi gotowych i chętnych służyć swoimi ważniejsza przypada instruktorowi, któ
-br. konferencję pracowników oświato zdolnościami i przygotowaniem tym or rego struktura psychiczna, jest sprawą
wych na terenie naszego miasta. Jak wy ganizacjom, które dla swoich poczynań zasadniczą. Momentem, któremu przy
nikało « zagajenia, inspektor szkolny p. prelegentów potrzebuję. Koło takie za- rozważaniu struktury psychicznej in
Władysław Łym rzsn zaprosił na tę kon- ' pobiegłoby dorywc/ości i bezplanowości. struktora oświaty dorosłych należy |*>ferencję przedstawicieli władz szkolnych, jakie pod tym względem stwierdzamy, tj święeić baczną uwagę, jest postawu spo j Podobne paczki ofiarowali również żoł
organizacji apołecznych, partia politycz dła całokształtu prac oświatowych rja- łeczna instruktora. W postawie społecz nierzom garbarze z firmy „Ludwika".
nej instruktora oświaty dorosłych musi
nych i tych pracowników powiatowych, wiskiem co najmniej niepożądanym.
6) Ożywienie prar świetlicowych prze* my widzieć czynnik przemawiający do
0 których wiedział, że zagadnienie oświa
ty dorosłych nie jeat dla nich sprawę o- wymianę międzyświetlleową dorobku o- nas głęboko, czynnik, jakiego wymaga
od społecznika środowisko, w którym on
światowego I arłystye*nego.
bojętną.
pracuje; chcemy, by instruktor wyzbył
7)
Organizacja'
szeroko
zakrojonego
Żywica, przez artykuły pochodne kalafo
„Paftstwo powołane jeat do sprawowa
się
przekonania, jeżeli ono jeszcze gdzieś nią i terpentynę, stała się produktem klu
kursu
świetlicowego
dla
pracowników
onia nadzoru a ad całokształtem poczynań
w dziedzinie wychowania swoich przysz światowyrh wszelkieh organizacji praeę pokutuje, o włlWmym ofiarnictwie, chce czowym dla przemysłu chemicznego i o ę
my, by instruktor służył swoją wiedzą, ściowo wojem-ego. Największym odbior
łych obywateli. Inspektorat szkolny, ja świetlicową prowadzących.
8) Częste wspólne zebrania wszystkich opieką i pomocą wszystkim instytucjom cą kalafonii jest przemysł papierniczy I
ko czynnik państwowy, nie chce jednak
ingerencją swoją krępować inicjatywę i pracowników oświatowych, mające na i organizacjom prowadzącym pracę ■ o- mydlarski, terpentynę zużywa w olbrsyinwencję poszczególnych organizacyj pro celu omówienie i uzgodnienie prac po światową właściwą i przydatną^ społeczeń mich ilościach przfeiuysł leczniczy (kaatstwu i państwu. Nie zakreślamy instruk , fora), wojenny, lakierniczy, pasty Hp.
wadzących robotę oświatowo - kultural dejmowanych.
9) Wyzyskanie p-asjr lubelskiej dla ee- torowi szczegółowego programu jego za
ną wśród dorosłych na terenie Lublina
Nic dziwnego, te przedwojenne zapotraa
jęć i obowiązków (zrobią to czynniki o— przeciwnie, doceniając poczynania or lów reklamowych.
;
bowanie
na żywicę wyrażało się w dzio10) Publikacja rocznych sprawozdań z kręgowe O. D.), ule oczekujemy po niin
ganizacji i poszczególnych pracowników'
■
siątkach
milionów złotych, których zna*
tego, żc ule ograniczy się do pracy biu
Inspektorat pragnie przyjść im z pomocą realizacji prac oświatowych.
orna
część
była topiona zagranicą, aa
Zarówno
całość
referatu,
jak
1
wysu
rowej, tylko będzie iak najczęściej w te
pod każdym względem, poprzez koordy
1
import
wysokiej
jakości kalafonii.
nięte
przez
referenta
wnioski,
nasuwają
renie, by tam działać: instruować,
nację wszelkich prac oświatowych wśród
szereg
spostrzeżeń,
mogących
przyczynić
Doceniając
aktualność
problemu ży
radzić,
zbierać
materiały
do
przyszłych
dorosłych".
Stanowisko Inspektoratu Szkolnego, się ck> właściwego ujęcia zakreślonych, okólników i zarządzeń. Instrukcje bo wicy, władze leśne, pomimo olbrzymieli
sformułowane przez inspektora, rozwinął problemów i ułatwienia inicjatorom ko wiem o charakterze czysto teoretycz trudności technicznych (brak ludzi i
1 uzasadnił Instruktor oświaty dorosłych ordynacji wy Ików oświatowych, szyb nym, choćby przez najlepszy mózg skon l sprzętu), już od stycznia br. opracowały
p. Kłttlński w krótkim, rzeczowo opraco kiego i racjonalnego załatwienia ich na struowane. staną się fikcją, błagą, leżeli i przeprowadziły kampanię żywicowania
wanym referacie. Czynnik państwowy, czelnego postulatu — koordynacji prac w terenie nie znnhlą gruntu, na którym na powierzchni ojtoło 10.000 ha, otrzy*
mogłyby się przyjąć I realizować.
jakim jeat Inspektorat Szkolny, chcąc oświatowych na terenie'Lublina.
I mując około 1,8 miliona kg żywicy. Ży
Doświadczenia pofczynionc na terenie • '
spełnić dążące na nim zadanie koordy
dr St. Rapierkowskl.
wica ta przerubiana jest w destylarniach
oświaty
dorosłych
już
przed
rokiem
1939
nowania i opieki nad robotą oświtttirwoI
w Zagórzu i Rudniku.
(d.
c.
n.)
uczą,
że
powodzenie
pracy
oświatowej
kniturałną, winien nawiązać bliski kon(takt * tjptnś wszystkimi, którzy do pracy
tej są przygotowani zawodowo, intelek
tualnie i społecznie. By ogromowi lego
zadania należycie odpowiedzieć, Inspek
torat Szkolny winien przemyśleć takie
środki i metody, które dawałyby gwa
rancję osiągnięcia zamierzonego ‘celu. Cel
ten wyraża się — zdaniem referenta —
Młodzież sama w ykonuje prace pom ocnicze
przede wszystkim w koordynacji wszel
tych dniach delegacja Ministerstwu Przy budowie zatrudnionych jest znled-jła się w tym gmachu, służąc całej
kich poczynań w dziedzinie oświaty dla
dorosłych na terenie miasta. Referent Obrony Narodowej z mjr. inż. Brońskim wie 4 rzemieślników, u wszelkie prace dzieży akademickiej Politechniki,
>rzedstawił szereg wniosków — dezydc- j_rna czele przekazała studentom Politechni pomocnicze są wykonywane przez stu-'| Zaznaczyć należy, że w chwili obow
atów — jako aubstrot do dyskusji. Oto ki Warszawskiej materiał budulcowy war dentów i studentki. Każdy nn siebie przy nej wre już praca niemal na wszystkich!
>ne: 1) zorganizować miejską komisję n- tości 500.000 zł na odbudowę gmachu jął obowiązek jednego dnia pracy w tnie- wydziałach Politechniki. Projekt, by nu
Polilechnice Warszawskiej istniały tylts*
wiały dorosłych, opartą na poszezcgól- „Bratniaka", rozpoczętą guż i prowadzo- isiąeu.
ryeh sekcjach, poświęconych różnym ną własnymiyiłami młodzieży. Ponieważ j Odbudujemy Politechnikę, oto hasło wydziały architektury, inżynierii i geo
Nawiązana została dezji uie utrzymał aię i stolica uzyskała
formom pracy oświatowej (świetlica, najniższa oferla firmy prywatnej, reflck- studentów uczelni.
tującej na przeprowadzenie remontu, o- również współpraca z Kołem Młodych Ar- Politechnikę pełną.
toatr, chór I orkiestra).
Uroczyste otwarcie roku szkolnego od2)
Rozbudowa
istniejących
już kreślala ko^rty na 1.200.000 zł, studenci cliitektów przy SARP-ie i z Komisją Pobędzie
się 7 stycznia 1948 r. Zapisanych
postanowili,
że
sami
odbudują
swój
rozumiewawczą
Związków
ZuWodowj'ch.
szkól f knrsów dla dorosłych I po
wołanie do żyda nowych szkól w gmach, a otrzymana od Państwa kwota Dla zatrudnionych przy'budowie studen- jest przeszło 2 tys. studentów. Urucho
odpowiednio dobranych punktach mia 300 tys. złotych przeznaczona zostanie tów jest już zorganizowana na micjs.u mione są nustępujące wydziały: inżynie
sta. Jako szkoły już istniejące i na, sze na zakup materiałów budulcowych, j stołówka, która z czasem będzie micści- rii, architektury, geodezji, chemii, mecha
niki, elektryczności i kurs wstępny.
----------- —-ono- — ------roką skalę robotę prowadzące, wskazał
Dzięki konspiracyjnej pracy szeregu
referent szkoły prowadzone przez TUR
profesorów, klórzy w okresie okupacji
(szkoła powszechna, gimnazjum i liceum
przemycali program Politechniki do zale
ogólnokształcące, obejmujące około 300
POZNAM (PAP). — Polski Związek Za dziereki — („Polska Zachodnia"), dr Z. galizowanych 'prze* Niemców szkół tech
uczniów i uczennic ze sfer przeważnie chodni ogłosił 22 czerwca 1945 roku -kon Szweykowski
— profesjor literatury UP.
robotniczych naszego środowiska).
kurs na pracę naukowo - popularyzacyjną dr G. Labuda — (Uniwersytet Pomań.-łkd), nicznych — jak „Państwowa Szkoła Te
3) Walka przeciwko analfabetyzmowi o ziemiach odzyskanych 1 na utwór prozą C. Bryl czak — (Wojewódzki Urząd Infor chniczna w Warszawie", „Kursy Rysunlub poezją o tych-ża ziemiach. Nadesłano macji i Propagand^), O. PiHołiowsIkl — 1 u Technicznego" oraz wykładali w taj*
zarówno wśród młodzieży jak I społeczni i ogółem
15 prac naukowo - popularyzacyj (Zarząd Główny Polaktego Związku Za
stwa dorosłego (referent podkreślił ol nych t 134 utwory Literackie: gędfby dzie chodniego) — jednomyślnie rowtwsygłiął ■ .eh kompletach — wszystkie latu Pocchniki mają zupewnioną normalną
brzymie spustoszenia, jakie spowodował jowe, słuchowiska radie we, dramaty histo wyniki konkursu.
.ość studentów. Jest tu mowa oczywi
stosunek okupanta do kształcenia mło- ryczne, powieści, nowele i wiersze.
W zakresie prac naukowo - popularyza
Jzieży).
Sąd leonkurnowy, pod przewodnictwem cyjnych o ziemiach zachodnich, piezwazej ście o kursach wyższych, bo na pierw-1
gzy napływ młodzieży jest większy aU
4) Powołanie do życia Niedzielnych prof. literatury polskiej na UrtwcMBytede nagrody Sąd Konkursowy nie przyznał.
Poznańskim im. drr» Romana Fotłaka, w Drugą nagrodę w sumie ot. 8 tys. otrzy uczelnia może pomieścić.
,
Uniwersytetów Ludowych, ponieważ ist

0 własną żywicę

Czyn g o d n y n a śla d o w a n ia
Własnymi siłami odbudujemy Politechnikę

Wyniki Konkursu iw. Zachodniego

sklhdzie: W. Bak — prezes Związku Za mał Zbigniew Bednarz (Chorzów) aa pra

niejący na terenie miasta jedyny Uni wodowego literatów (Poznań), red. H. Ba cę pt.: „fiłąak wiemy Ojczyźnie. Trzecią
wersytet Powszechny TUR-u nie może rański — prezes Związku Zawodowego nagrodę w surmie zł. 6 tys. uzyskała dr.
Dziennikarzy Wielkopolskich, rod. Cs. Kę- Marta Czekańska (Poznań), aa pracę pt.:
zaspokoić palących potrzeb.

,3yło i będzie nasao".
Poza konkursem przyznano nagrody po
zł. 5 tys. Benedyktowi Krzywczowl (Byd
goszcz), za pracę „Ziemie Zachodnie jako
tracyjnyra na Majdanku i w Oświęcimiu. czynnik Polski morskiej", Mieczysławowi
Pozostały również skrzynie z. cyklonem. Dereżyńsldemu (Toruń), za pracę pt.:
Członkom komisji radzieckiej dostar Nad Odrą i Bałtykiem" śląskie i pomorskie
,
czony został materiał dowodowy, w po sylwety literackie.
W dziedzinie prac literackich nagrody
staci puszek cyklonu, zdjęć jeńców wo
pieniężnej nie przyznano nikomu. Postano
jennych oraz wykresów przedstawiają wiono natomiast odznaczyć słuchowisko
cych działanie cyklonu. W czasie bada radiowe pt.: „Owoce burzy", Matwlny
z Gdańska 1 przyznać au
nia obozu Komisja dokonała jeszcze jo- SzezepakowskSej
torce złotych 3 tys. Poza tym wyróżniono
dnego makabrycznego odkrycia. Miano utwory: „Ziemia Mazurska aa drutami"
wicie w barakach znaleziono dziesiątki Leona Sobocińskiego z Warszawy „Chłop
cy z pogranicza" Stanisława Matyaska,
ciał pomordowanych powstańców war „Sąsiadzi" dramat historyczny Andrzeja
szawskich. Prace Komisji trwają nadal. Józefa Kamińskiego z Radomia.
38 prac i utworów zostało odrzuconych,
W najbliższym czasie do Łambinowic zje
gdyż nie oapowmoary
odpowiadały warunkom
, ,
...
. .
. , ,
guyz
wai-unKcm konkursu.
KOiutu
chać m«Uł również komisje: angielska, a -, Poza tym ftzereg pw£. ^
za-

Jeszcze jeden obóz niemiecki
ŁAMBINOWICE, 27 .XII, (PAP). Do
Łambinowic na Śląsku Opolskim przy
była Główna Komisja Radziecka dla ba
dania zbrodni hitlerowskich. Przedsta
wiciele miejscowych władz oprowadzali
Komisję po obozie łambinowskim, poka
zując komory gazowe, magazyny cyklo
nu itp. Komisja stwierdziła, że najważ
niejsze części urządzeń w obozie łambi
nowskim zostały w tych dniach znisz
czone przez dywersantów niemieckich,
którzy chcieli usunąć wszelkie ślady zbro
dni hitlerowskich. Nieuszkodzone pozo
stały jedynie komory gazowe, których
jględziny wykazały, że system ich budowy jest taki ^am, jak w obozie konćeai-!mery kańska i francuska.

UśwedltLkowuż do druku.

* Zasiłki dla otiar walk
o iislrńj demukrirtycny
WARSZAWA, 2T.XH. (P A P ). M inister-

stwo Pracy i Opieki Społeaąpej opracowuj*
przepisy wykonawcze do „Wstawy o zasił
kach 1 pomocy dla rodzin ofiar wrogów
demokratycznego ustroju w Połsoe".
Ustawa przewiduje pomoc dla wdów W
wysokości 60 proc. uposażenia urzędntezw
go X kategorii, dla dzieci 40 proc. uposa
żenia urzędniczego X kat. Nadto ustaw*
przewidują zaopatrzenie żywnościowe, od
powiadające zaopatrzeniu pracownika
państwowego, bezpłatne leczenie w ubc*piec zaletach społecznych na koszt Pań
stwa oraz szereg innych ułatwień życlo
wych, jak pomoc w umieszczaniu dzieci w
zakładach naukowyoh oraa przy. otrzymjj
wajaiu pracy,
,

[
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Ostatnio w koszarach fakultetu medy
cyny wojskowej odbyła się uroczystość
zaprzysiężenia słuchaczy I-go roku. Po
odczytaniu “-rozkazu, zwarte szeregi pod
chorążych odmaszerowały do kościoła
Wizytek. Mszę świętą odprawił ksiądz
kapelan garnizonu lubelskiego, kpi. Mi
chał Puacz, który wygłosił też okoliczno
ściowe kazanie.
Po kazaniu kompanie powróciły na
podwórze koszar, gdzie ustawiły się w
czworobok. Padł rozkaz: „do przysięgi!"
Przysięgająca kompania odkrywa głowy,
podnosi dwa palce do góry. Płk. Jaro
szewski, dowódca kompanii szkolnej,
przyjmuje przysięgę i odczytuje jej tekst:
Po przysiędze i odczy!aniu rozkazu awausowego królkie przemówienie wygło
sili por. Italski i płk. Dołgopiatow, szef

szkoły. Na uroczystościach prócz wyżej
wymienionych, obecni byli: przedstawi
ciel gen. Bcwziuka, Zarządu Wychowaw
czo . Politycznego ppłk. prof. dr Kiclanowski, prodziekan Wydziału Medycyny
na Uniwersytecie im. Marii Curie - Skło
dowskiej. Prof. Kielanowski udziela nam
ciekawych wyjaśnień, dotyczących szko
ły i medycyny wojskowej. „Przysięgę
składali dzisiaj nie tylko podchorążowie
pierwszego roku medycyny, ale i ofice
rowie, którzy stopnie swe otrzymali w
czasie służby podziemnej i jawnej przy
sięgi jeszcze nie składali. Pierwszy rocz
nik szkoły — to element bardzo zdolny
i wartościowy, sami ochotnicy. Przed
wojną do podchorążówki medycyny woj
skowej przyjmowano od trzydziestu do
sześćdziesięciu ludzi rocznie, obecnie licz-

ba ta zwiększyła się kilkakrotnie. Sanita*
riat miał w obecnej wojnie ogromne zna
czenie — od Oki aż do Berlina nie było
żadnej większej epidemii. To, że ogrom
ny procent rannych odzyskał zdrowie,
jest także zasługą sanitariatu. Obecnie
lekarz ma w sztabie głównym głos de
cydujący. Jak wielkie znaczenie ma służ
ba zdrowia, może świadczyć fakt, że w
poprzedniej wojnie światowej generalna
ofensywa austriacka przeciwko Rosji sta
nęła wskutek epidemii. Nasi podchorążo
wie mają przed sobą sześcioletni okres
trudnych studiów, później muszą przez
12 lat służyć w wojsku. Ale spodziewa
my się, ie nie zmyiodą pokładanych w
nich nadziei" — kończy prof. Kielanowski — „i wyjdą jąko doskonhłi medycy,
bo lekarz wojskowy musi przewyższać
wiedzą lekarza cywilnego". Zwiedzamy
-onokoszary, które w tej chwili remontuje się.
Zaglądamy do miłej, jasnej jadalni i
kuclmi, gdzie stale dyżuruje jeden z pod
P o l s k i M o s io p o J L o l e r y f n y
chorążych. Na korytarzach i salach panu
je wielki ruch, podchorążowie przygoto
wują się do wspólnego obiadu, który za
W pierwszej klasie, niezależnie, ód głów kończy uroczystość.
Dyrekcja odrodzonej Loterii Klasowej
przystąpiła już do wydawania losów lote nej wygranej wylosowana zostanie tzw.
----- euo-----

TEATR’ MIEJSKI. Dziś i ©odzicnnie o
godz. I8to0 znakomita komedia Antoniego
CwojdBHMłotego „Freuda Teorlk Snów" w
koncertowym wykonaj,.u ..'_u.uy Martini i
lóeona ŁusBcaewBkiego. W niedziele o godz.
15-ej ciesząca się niesłabnącym powodze
niem rodzajowa komedia W. fwimny „Ma
cierzyństwo panny Jadzu" z Ireną Malkie
wicz, Ireną Ładoslówną i Jerzym Fichelskdm w rolach głównych.
SYLWESTER
W TEATRZE MIEJSKIM
Wielką atrakcję Sylwestrową szykują
artyści Teatru Miejskiego na dzień 31
grudnia br., kiedy cały tse-spół wystąpi w
arcydowcłpnej i wesołej .rewii — specjalnie
napisanej na zakończenie Starego Roku i
przywitanie „NOWEGO 1946 ROKU". UdzAał w rewii biorą wszyscy artyści z dyr.
A. Różyckim na czele. Przedstawienie to
będzie odegrane w dn. 31 grudnia dwukrot ryjnych kolekturom. Ostatni numer kolej gremia inauguracyjna w wysokości 100.000
nie,,^, o godz. 18-ej i 20.15. Bilety po ce«- ny Loterii Klasowej w r. 1939 był 45-ty. zł. Premię tę otrzyma pierwszy numer wy
nach normalnych są już do nabycia w Ka
Na emitowanych obecnie losach - loteryj losowany w I-ej klasie, przy czym otrzyma
sie Teatru Miejaldego.
TEATR DOMU ŻOŁNIERZA powtarza nych widnieje numer 46-ty. W ten sposób on również wygraną kwotę, jaka nań przy
swoje cieszące się ogromnym powodzeniem kierownictwo Loterii Klasowej nawiązało padnie w toku losowania. Jak z tego wy
Już w dniach najbliższych wchodzi w
świąteczne programy: wesołe widowisko łączność z loterią przedwojenną.
nika, pierwsza klasa loterii daje szanse życie dekret o koncesjonowaniu przed
„Radośnie — świątecznie" w niedzielę dn.
Kolektorzy sprzedają już losy, p ie j czym wygrania w szczęśliwym wypadku 200.000 siębiorstw przemysłu gastronomicznego
30 grudnia o godz. 18.30 w „Domu Żołnie
rza", oraz w piątek i sobotę o godz. 18.30 •zwraca uwagę żywe zainteresowanie pub zł., a mianowicie główną wygraną i premię na mocy którego, wszystkie restauracje,
w teatrze „Rialto". „Jasełka" będą grane liczności loterią. Emocjonujące dni posia inauguracyjną.
bary, paszteciarnie, kawiarnie, cukiernie,
w teatrze „Rialto" w piątek 28 grudnia i w
Poza wymienionymi wyżej wygranymi, winiarnie, stołówki i jadłodajnie będą
niedzielę 30 grudnia o godz. 16-ej. Wobec daczy losów rozpoczną się już w połowie
natłoku przy kasie w dniach przedstawień stycznia 1946 r., bowiem w dniu 15«.tym te plan gry przewiduje szereg innych, stopnio mogły być prowadzone dopiero po uzy
uprasza się o zaopatrywanie się w bilety go miesiąca odbędzie się pierwsze ciągnienie wo zmniejszających się wygranych, a mia skaniu koncesji.
w kasach przedsprzedaży obu teatrów.
nowicie 10 wygranych po 100.000 zł., 20 po
I klasy odrodzonej Loterii Klasowej.
KINO-TEATR DOMU ŻOŁNIERZA wy
Koncesje wydawane będą tylko po zao
50
tys. zł., 90 po 20 tys. zł., 187 po 10 tys.
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zł.
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mery wylosowane w jednej klasie wracają
16-ej, 18-ej.
W stosunku do loterii przedwojennej oWe' własnym interesie przedsiębiorstw
JONO „APOLLO". Od wtorku 25 grud do koła i biorą udział w ciągnieniu następ
nia br. komedia miłosnych nieporozumień nej klasy. W ten sposób ten sam numer lo becny .plan gry posiada bardzo małą ilość tej branży leży jak najszybsze uregulowa
pt.: „Cztery serca". W roi. gł.: W. Stero su w szczęśliwym wypadku może wygrać tzw. stawek. Natomiast wydatnie powięk nie spraw przynależności do właściwych
wa, E. Samojłow, L. Oelikowska, P.
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Znakomity balet pod kierownictwem
Krf-TO „BAŁTYK". Od piątku 28 grud przy stosunkowo niewielkiej liczbie wygra
Wysokie
Feliksa Parnella wystąpi w Lublinie w
nia br. polski dramat filmowy pt.: „Testa nych niższych. Na ogólną ilość 70 tys. nu
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ment prof. Wilczura". W roi. gł.: Jacek
Teatrze Miejskim przed wyjazdem za
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Filmowa nr 35. Początek seansów: godz.
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PODZIĘKOWANIE.
dukcji radzieckiej pt.: „Pojedynek". Nad 100 000.— zł., w Ii-ej 150.000.—, w trze
płacanej dotychczas za zboże kontyngen
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Przedstawiciele Rady Miejskiej, PPR,
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