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.dostarczali Hitlerowi wszystkich środków,
Jakie były konieczne dla osiągnięcia Je
go celów. Ta cele, które wydawały się
nam tak nieprawdopodobne w 1932 r,
były już prawie osiągnięte w r. 1942.
Gencrałowlo 1 naziści — reasumuje
pik. Taylor — byli sojusznikami w 1933
roku, ale dla nazistów było tego za mato.
Hitler chciał ustalić ścisłą kontrolę nad
jeszcze ścisły związek, jaki istniał w tej wojskiem. Po śmierci prezydenta Hlndendziedzinie między dowództwem naczel- burga, niemieccy oficerowie złożyli nową
przysięgę. Przed tym przysięgali oni
nym armii, a organizacją SS.
Ojczyźnie, teraz przysięgali
Na zakończenie płk. Taylor zapytuje wierność
świadka, czy mowa Himmlera dotycząca wierność jednemu człowiekowi — Adolfo
wyniszczenia ludności słowiańskiej przed- wi Hitlerowi. Ich sztandar stał się sztan
stawiała jego osobisty pogląd na tę spra- darem ze swastyką.
Zbrodnie, w których brali oni udział,
wę, czy też była wyrazem światopóglądu
nazistów. Von den Bach odpowiada, te ta popełniali dobrowolnie. Przyłączywszy się
ki stosunek do ludności słowiańskiej był do nazistów, Sztab Główny 1 grapa Naj
logicznym następstwem teorii hitlerow wyższego Dowództwa planowały 1 prze
prowadziły liczno ality agresji, któro
skich.
Podsumowując
następnie
zeznania zmieniły Europę w poło bitwy I doprowaświadka, oskarżyciel amerykański oświad- dzlly do tego, żo siły zbrojne użyto zo
czył: „W chwili obecnej oskarżamy nta- stały dla różnych niskich celów, dla mormłeckl sztab główny 1 najwyższe dowódz- derstw, terroru, okrucieństw. Niech nikt
two o określone przestępstwa przeciw nie mówi, że mundur wojskowy może <>prawom międzynarodowym, 1 sumieniu bronić człowieka przed słuszną zemstą,
ludzkości. Ta grupa ludzi mająca wielką j Następnie prokurator
amerykański
władzę, używała tej władzy w celach zbro- przedstawił sędziom pozostałe materiały
dniczych. Grupa ta świadomie zaczęła dowodowe, dotyczące prześladowania koś-'
zbroić Niemcy jeszcze wtedy, gdy lud- |cloła w Niemczech 1 na terenach okuponość niemiecka nie była opanowana przez wanych przez Trzecią Rzeszę: w Austrii,
klikę hitlerowską. Kierownicy wojskowi Czechosłowacji 1 w Polsce.
-------------- oqo--------------

Podpalacz W arszawy zeznaje
Niemcy chcieli wyniszczyć 80 mil. Słowian

NORYMBERGA, 8.1. (Tass). Wieczor jaśnia to tym, że jeszcze na początku
ne posiedzenie Trybunału Norymberskiego 1941 roku Himmler wygłosił mowę, w
rozpoczęło się od badania świadka, Eryka której podkreślał, te celem najazdu na
von den Bach-Jelewski. Świadek będąc Rosję Jest zniszczenie ludności słowiańczłonkiem hitlerowskiej partii od 1930 r. sklej. „Naturalnie — ciągnie dalej świazajmował w Niemczech stanowisko do dek — że w tej dziedzinie najskuteczniej
wódcy pogranicznych oddziałów SS. Od mogłyby działać takie właśnie oddziały",
Odpowiadając na dalsze pytania pik.
chwili .dojścia Hitlera do władzy aż do
zmuszony jest
,a wc.,ny Cr.Cadek bvł posłem do Reich Pokrowskiego świadek
stagu. Na początku wojny z ZSRR von przyznać, że brak dokładnych wskazówek,
den Bach był gruppenfUhrerem SS
w kogo należy uważać za partyzanta, pro
stopniu generała - porucznika, a już w wadził najczęściej do znęcania się SS-malistopadzie 1941 został mianowany Ober- na nad ludnością cywilną. Zabijano wszy
gruppenfiihrcrem SS t generałem broni. stkich, na których padał choćby cień po
Na pytanie prokuratora, jakie stanowisko dejrzenia. Jako represje za dostarczanie
zajmował świadek po rozpoczęciu wojny żywności partyzantom, oddziały SS paliły
z ZSRR von den Bach odpowiada, że był całe wsie. Działalność ta, jak stwierdził
wyższym dowódcą SS na tyłach armii świadek, nie pociągała za sobą żadnych
niemieckiej. Zadaniem jego była walka dyscyplinarnych konsekwencji dla do
*
z oddziałami partyzanckimi. Bezpośrednim wódców oddziałów.
szefem świadka był w tym okresie Hlm— Czy wie pan — pyta oskarżyciel aler. Na podstawie dalszych zeznań świad merykański płk. Taylor —. te walka z od
ka oskarżyciel amerykański płk. Taylor działami partyzanckimi miała właściwie
stwierdza, że między armią niemiecką, a na celu zniazczenió ludności słowiańskiej
SS istniał organiczny związek w zakresie i żydowskiej?
zwalczania oddziałów partyzanckich na
świadek odpowiada twierdząco I wyja
okupowanych terenach ZSSR.
śnia, że Himmler we wspomnianej mbwlc
świadek zeznaje dalej, że niższym do zaznaczył, iż należy wyniszczyć ok. 30 mi
wódcom SS pózostawiono całkowitą samo lionów ludności słowiańskiej. Z odpowie
dzielność, co wielokrotnie prowadziło do dzi von den Bacha na dalsze pytania pro
WARSZAWA, PAP. W dniu 8 stycznia
mordowania ludności cywilnej. Na pytanie kuratury wynika, że istotnie metody sto r.b. odlecieli z Warszawy do Londynu depłk. Taylora, czy istniał rozkaz według
sowane przez niemiecką administrację i legaci polscy na sesję Organizacji Naroktórego żołnierze niemieccy, którzy mor
dowództwo armii na terenach okupowa dów Zjednoczonych: minister Spraw Zadowali rosyjską ludność cywilną nic po
nych mogły doprowadzić do wymarcia granicznych Wincenty Rzymowski, członek
dlegali sądom polowym, świadek odpowia
30 milionów ludzi. Następnie prawo bada Prezydium KRN — Wacław Barclkowskl,
da twierdząco. Następnie zadaje świadko
nia świadka otrzymują przedstawiciele '>■ min. Pracy l Opieki Społecznej Jan Stań
wi pytania zastępca głównego prokuratora
brony. Adwokat Eksner, który zajmuje czyk 1 wlcemln. Spraw Zagranicznych
radzieckiego, płk. Pokrowski. Pyta on,
się obroną dowództwa i sztabu armii nie Zygmunt Modzelewski.
czy von den Bąch miał w r. 1943 pod
Równocześnie udali się do Londynu
mieckiej próbuje za pomocą swych pytań
swoimi rozkazami specjalne oddziały dla zmniejszyć znaczenie i rolę armii niemiec prof. dr. Henryk Kołodziejski — główny
walki z partyzantami; świadek stara się kiej w walce z ruchem partyzanckim. doradca delegacji, Stanisław Osiecki —
obejść pytanie, odpowiadając, że nie miał Ale odpowiedzi świadka stwierdzają raz poseł do KRN 1 radca ambasady R. P. ’v
bezpośredniej władzy nad takimi oddzia
-oOo
łami, z dalszych jego zeznań wynika jodnak, że często prowadził akcje przeciw
ko partyzantom: „Czy wie pan — py
ta dalej płk. Pokrowski — o istnieniu
Specjalnej brygady, złożonej z bandytów,
LONDYN, 9.1. Członkowie delegacji a- ctefonej Teamowi© z mtn. Bymescm, senator
zwolnionych z więzień ?". Von den Bach merykańskiej do Organizacji Narodów Vandenberg, oświadczył korespondentom;
odpowiada, ie rzeczywiście jedna z bry Zjednoczonych osiągnęli dziś porozumienie że wyjaśnienie sekretarza Stanu Byrnesa
gad SS skompletowana była przeważnie co do interpretacji rezolucji moskiewskiej w sprawie komisji atomowej uważa on za
* Przestępców kryminalnych, świadek wy w sprawie energii atomowej. Po 2-go- całkowicie zadawalające. Sekretarz Stanu
Bymes zwołał dziś po południu konferen---- :----cję -prasową, na której ma podać do wdadomoścd swą interpretację.

Odlot delegacji polskiej na sesję

O rg a n iza cji Narodów Zjed n o czo n ych

Odjeżdżających na lotnisku żegnali:
podsekretarz stanu Prezydium Rady Mi
nistrów, minister Jakób Berman, dyr. De
partamentu Politycznego MSZ minister
pełnomocny Józef Olszewski, dyr. gablno*
tu ministra Spraw Zagranicznych dr. T.
Rakowski, wicedyrektor gabinotu F. Jani
szewska, dyr. protokółu dyplomatycznego
MSZ A. Gubrynowlcz, naczelnik Wydziału
Zachodniego MSZ - dr..* T. Ohromcekl,
ambasador Stanów Zjednoczonych A. P.
Bliss Lane, attache morski ambasady por.
Tonesk, ambasador Fraiftjl Garreau, ambasildor j ue08lawłl LJum0Vie, charge d‘affalrcs Wielkiej Brytanii — Hankey 1 se
Oczekuje się, że senator Vamd«nberg kretarz ambasady brytyjskiej — Storrs.
będzie również obecny i złoży jednocześ
Porównując praco sowieckie z odkrycia
mi u dzianych an-gio - amerykańskich, Ar nie oświadczenie w swoim imieniu.
Wyłowić hitlerowców
mattoe oświadczył, że siła burząca bomby
Dzisiejsze posiedzenie było pierwszą
zależy od pewnej ściśle określonej ilości
NEW YORK, 9.1. W wywiadzie udzie
uranu, która się nazywa „ilością krytycz konferencją Bymesa z delegacją, ponle- j
ną". Uczeni radzieccy, według Armattoe, waż w chwili tworzenia Jej amerykański | lonym „New York Times", premier hisz
■odkryli, jaka ilość jest najbardziej odpo minister spraw . zagranicznych znajdował! pańskiego emigracyjnego rządu Olral owiednia i obecnie mogą produkować bom się w Moskwie.
świadcaył, że gdy tylko system republi
by dowolnych rozmiarów na wielką skalę.
kański
zostanie przywróoony w Hiszpanii,
Uczony brytyjski twierdzi, że Rosjanie
-----oOo----mogą już używać energii -atomowej w te
rząd Jego będzie śąiśle współpracował z
chnice. Armattoe dodał, że uczeni sowiec
wszystkimi państwami demokratycznymi
Polska pomaga
cy prowadzą intensywnie eksperymenty w
w walce z wpływami faszystowskimi <v
górzystych terenach ZSRR.
Oczekuje om, że odkrycie uczonych ra
Europie 1 Ameryce łacińskiej. Premier o*
dzieckich będzie dyskutowane na sesji AikaLONDYN (BBC). Naczelny dyrektor świadczył, że jednym z pierwszym za
demid Nauk ZSRR w dniu 15 stycznia.)
v
Pnof. Wowiłow ma wygłosić odczyt na te- i 9M iBA Lehman podał do wiadomości, żo dań nowego rządu będzie wyłowienie umat „osiągnięć i zadań nauki radzieckiej". -Polska zadeklarowała na rzecz UNKRA, JA krywającyoh się w Hiszpanii hitlerowców
Przypuszcza się, że prof. Wawiiow zrobi . ____ ..
_____ .
.
przegląd prac nad bombą atomową i naPomoc dla Innych krajów, Uo tys. ton craa skonie .kowanie kap'talów niemiec
kreśli pion badań na przyszłość.
{węgla i 25 tys. ton cementu.
kich i przekazanie ich aliantom,

O s i ą g n ę l i p a r ^ z i u D n l e i i i e ...

P o stę p y n a u k i r a d z ie c k ie j
w badaniach atom owych

LONDYN, Słynny uczony b ry ty jsk i dr.
Raph&el E. Armattoe oświadczył
dziś,, ze
____ ___

me może ujawnić źródła swojej informacji
o odkryciu przez uczonych radzieckich ta
jemnicy bomby atomowej. Armaittoe .pod
kreślił, że radziecka rada obrony państwa
nakazała 5 uczonym rozpoczęcie prac na
tym -polu. Według dr. Armattoe są to uazeni Joffe, Kapica, Seunjonow, Wawiiow
t Zekloiwicz. W dniu 18 grudnia profesoro
wie oi mieli zawiadomić Radę Obrony o
swoim sukcesie.

Protektorat Prezydenta Bieruta

nad jEbflcuszfini Salskisf?»i

WARSZAWA, PAP. Prezydent KRN
ob. Bierut przyjął protektorat nad obcho
dem jubileuszu 70-!ecla pracy scenicznej
Ludwika Solskiego.

Londynie — Jerzy Michałowski — jako
zastępcy głównych delegatów jak również
gen. Wiktor Grosz. Delegacji towarzyszy
korespondent dyplomatyczny PAP rod.
Marian Wojdyllo oraz rzeczoznawcy 1 sekrctarzc.
Dr. Władysław Kiernlk, minister Admi
nistracji Publicznej uda się do Lndynu w
końcu bieżącego miesiąca.
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IPo IX sesji pienarnej

Krajowej Bady Narodowej

ilu się znowu zbrodnia, która wstrzą
IX sesja Krajowej Kady Narodowej szybką odbudowę kraju według planu o- uym wypływają konsekwentni* z wiel
zumieniem kraju. Mord bezbronnej] przyniosła rozwiązanie szeregu niezwyk gólnopuńslwowego i nie dopuści do pow kiego przewrotu politycznego, który ńą
.ud Mości, zaskoczonej przy zabawie, za le ważnych zagadnień polskiej po kity ki stawania trustów i karteli, która bogacąc u mu dokonał. Wojna i okupacja hitle
traca już eharakter walki politycznej; aństwowej zagranicznej i krajowej. Re fantastycznie
jednostki
sprowadzały rowska przeorała kraj do grunta. Pcm jest to po prostu krwawy wyczyn bandy] feraty ministrów oświetliły poszczególna kryzysy i bezrobocie, tragiczni* odbijają m )ość sprzed wrześni# 19M r. nie może
wrócić, gdyż przeżyła się eałkowtale i
zbójeckiej, pijanej szałem wściekłości i |dzied-ziny życia politycznego i gospodar ce się na całym św-ieoie pracy.
zemsty, która jak zwierz rzuca sir; w pra nego, zreasumowały osiągnięcia, pod
Minister Minc w swoim referaeie o- mogłaby być tylko »*tnemie restaurowa
wo i lewo, hezmyśttle zadając wokół ra  kreśliły piętrzące się wciąż Lrodnoóei. Re ś wieli ił tę a)>rawę bardzo jasno 4 wyrażJ na, doprowadzając do zamieszek i wo
ny i śmierć.
feraty dotyczyły spraw najistotniejszyoii, ni*. Przemysł upaństwowiony obejmie 40 jen. Polaka wybrała dragą postąp# 1 na
Bandy reakcyjne, które są sprawcami a więc sytuacji politycznej kraju, prze- pro*, całego naszego przemysłu, 60 pro*, tym etapie swych dziejów muai prosto
tej nowej bestialskiej -zbrodni, przestały [mysłu, rolnictwa, odbudowy i zżera- od zaś pozostanie w rąkacłf prywatnych. wać u ad pełną denwkraiyzuoją stosun
już być wykładnią pewnej łdeł politycz zyskanych. Całość zagadnień państwo- I Wywłaszczenie bez odszkodowania doły- ków, która przea wyrównanie wiekowej
nej n u morsa.
ycli objął premier Osóbka - Morawski ozyó będzie przedsiębiorstw niemieckich, krzywdy wsi, przea unarodowienie wy
Tak samo, jak wyrzucili sami siebie jw obszernym ezpose.
spółek akcyjnych, kontrolowanych przez twórczości osiągnie ideały, do których
Próba
przedstawienia
w
ogromnym
poza nawias kraju, tak tak samo zostali
kapitał niemiecki praż przedsiębiorstw dąży: podniosłem# warunków bytu sze
wykluczeni z grona społeczeństwa pol -k-rócie pięciodniowych obrad KRN mu- osób zbiegłych do nieprzyjaciela, lub rokich mas, powszechną oświatą, pow
skiego. Nie są to jnś Polacy. To ludzie si streścić się do kilku podstawowych majątków opuszczonych i porzuconych, szechne zdrowie fizyczne i moralne.
Krajowa Rada’ Narodowa w pełnym
bez narodu, gdyś naród swój mordują. agadnień: polityki zagranicznej, spraw których właściciele lub ich najbliżsi
To Indzie bez ojczyzny, bo wolą jej nie [gospodarczych oraz oblicza polityczno- spadkobiercy nie żyją. Inne przedsię zrozumieniu tych ideałów, trzymając się
mieć wcale, nlś widzieć taką, jaka nie] społecznego kraju.
biorstwa otrzymają odszkodowania. Ma nieugięcie wytyczonej linii, na swojej
dogadza ich osobistym interesom. To iu ] Jeżeli chodzi o politykę zagraniczną, to znaczenie zasadnicze: primo — kon IX sesji plenarnej zrobiła anów duży
■Izie bez idei, gdyś śadna idea nie u- to na IX plenarnej sesji Krajowa Rada fiskata bez odszkodowania oznaczałaby krok naprzód, mimo nfeaaprzeecakiycb,
Narodowa ratyfikowała jednogłośnie i wejście na drogę rewolucji socjalistycz piętrzący d i się i podkreślanych brudnosprawiedliwie mordowania współbraci.
Wśród zebranych na zabawie Polskie ez dyskusji podpisaną 16 sierpnia 1945 nej, którą to drogą Polska nie idzie, se- i d 1 niedociągnięć żyda powojennego.
Helena Karkowska.
go O rrw ouego Krzyża w Krasnymsla- r. w Moskwie umowę o granicy pańslwo- cuifdo — wypłata słusznego odszkodowa
ej
między
Rzeczypospolitą
Polską
1
nia zainteresowanym kapitalistom zagra
wie byli przedstawiciele wszystkich!
O ni . . . . ta k w ię e f o k w AJ
warstw społecznych. Na czele oddziału [Związkiem Socjalistycznych Republik Ra nicznym nie dopuści do zatargów eko
w pływ ów rosy/*
krasnostawskiego PCK, jak zresztą i w] dzieckicli, regulując w ten sposób osta nomicznych z ‘państwami zachodnimi.
ak ic h 1a m e r y k a ń 
Lublinie I wielu innych miejscowościach teczne stosunki z naszym wschodnim są
Fakt, iż 60 proc. przemysłu zostaje w
sk ic h w C hinach
-— stoi KSIĄDZ. Wśród ofiar zamachu siadem. Jeżeli chodzi o naszego drugiego rękach prywatnych, wymaga opieki i po
ąsiada — Czechosłowację, to zostały mocy państwa dla prywatnej inicjatywy
był
c a łk o w ie le
znajduje się przeważnie młodzież.
djęte próby nawiązania kontaktu i t tu jest geneza ustawy o zakładaniu no
o d m ien n y .
Nic ina argumentu, który by mógł juś
O n a : . . . . D o b r z e, a le sk ą d
nfe usprawiedliwić, ale choćby wytlo- [przedyskutowania zagadnień spornych i wych przedsiębiorstw i popieraniu pry
ainy nadzieję, że odpowiednie rormo- watnej inicjatywy w przemyśle i handlu.
zn a sz te w szy stk ie
ni uczyć, jakimi względami kierują się
jwy doprowadzą do oozeklwanych rezul- Warto zaznaczyć, że mimo dyskusji,
• s c s e g ń ły
zbrodnidZe wyczyny tych straceńców.]
atów. Poza tym ratyfikowano podpisaną czasem nawet dość ostrej, wymienione
Pakty takie, jak te, które miały miejsce
dniu 26 czerwca 1945 r. Kartę Naro- ustawy, które zmieniają ekonomiczne ob
..............
w Wierzchowinach, Krasnymstawie, nie
ów Zjednoczonych, oraz porozumienie licze naszego kraju, zostały przyjęte jedpodpadają Już pod żadne kategorie my-]
[ustanawiające Komisję Przygotowawczą [ nogłośnie. To dowodzi, że wszystkie
ślowe, dostępne dla człowieka normalne
Narodów Zjednoczonych, a także ukła- stronnictwa zrozumiały i doceniły wagę
go.
Jy o międzynarodowym Funduszu W a ostatnich posunięć i stanęły ponad spo
' Ci, co stawiali na Londyn, zbankruto lutowym i Międzynarodowym Banku
rami partyjnymi.
Większość rodaków naszych, których lo
wali nieuchronnie, ostatecznie. Przeko Odbudowy i Rozwoju Gospodarczego, pod
Polityka zagraniczna i linia wewnętrz sy wojny rzuciły z dala od Ojozynny, a
nali się dowodnie, iż eala londyńska po [tisane w Bretton Woods w dniu 22 ldplityka okazała się tylko bluffem. Olbrzy a 1944. Te ostatnie umowy wprowadza nej polityki kraju, które doprowadziły trudności komunikacyjne trzymają w diażmia część społeczeństwa polskiego zza ją Polskę w krąg wielkiej rodziny naro do uregulowania nie tylko spraw czysto [szym ciągu na ©bazyźnie, pozbawiona Jeat
kordonu swym pragnieniem powrotu za dów miłujących pokój, oraz zazębiają jej gospodarczych, ale przejawiają się także wiadomości z Polaki, tych wiadomości, kitódokumentowała chęć złączenia się z kra sprawy gospodarcze z międzynarodowy w trosce o byt ludzi pracy w zaintereso jjreby w sposób bezstronny przedstawiały
waniu szkolnictwem i zdrowiem publicz-£ naszą dzisiejszą rzeczywistość. „Dziennik
in a i zaistnienia znowu Jako żywa część mi! sprawami gospodarczymi.
Ludowy" w art. pt.: „Zająć się Polakami
..ywego kraju. Ale ci ludzie, którzy z nIX plenarna sesja KRN stała się datą
Ina Zachodzie!", stwierdzając, iż „do olbrzypórem maniaków, negując konieczność niezatartą w dalszej przebudowie nasze
obozów b. polskich jeńców wojen
(lziejo-#ą, pomijając zdrowy rozsądek, go życia ekonomicznego. Po przeprowa tem atem rozm ów O.N.Z.
nych na Zachodzie (strefa brytyjska) nadal
celowość I sens walki i wreszcie depcząc dzeniu reformy rolnej, która zmieniła
LONDYN, 9.1. (Obsł. wł). Bein Herald Sprawi®, że nie docierają z kra ju listy" pl
uznane przez cały świat kanony etyki i [całkowicie oblicze wsi polskiej i jej poli
pisze,
że sprawa reprezentacji światowej usze:
c«ó!no ludzkiej moralności, ci ludzie, du tykę agrarną, przyszła kolej na uporządFederacji
Związków Zawodowych . będzie
„Brak prawdziwe) informacji o krajuT
chowi spadkobiercy zbrodniarzy z No- owanie przemysłu. Ustawa o przejęciu
moralny 4 faktyczny terror jaki *tasu
-.ymbcrgl — nie zasługują na żadne ^ " ^ s ^ o ś ć ^ ^ ń s tw a ^ o d s u w o w y c ir g a - porużzona ™ Walnym Zgromadzeniu Or
ją oficerowie kontaktowi Andersa (ci
lę*! gospodarki narodowej pozwoli na ganizacyj Narodów Zjednoczonych.
względy, na żadną litość.
potrafią dotrzeć wszędzie/) w stosun
-°0°,--ku do Polaków pragnących wraoaó do
Kraj chce żyć 1 będzie żył normalnym
Ojczyzny, stwarzają atmosfery, sprzy
życiem na przekór tym szaleńcom, któ
jającą całkowitemu, morałnemd rozprę
rych jak najszybsas usunięcie z powierz
żeniu. Nawet najbardziej odporne jed
chni polskiej ziemi I świata jest niezbęd
nostki po pewnym czasie Okłamują *%.
Przymusowe próżniaotwo w jtt/mm w*
nym wbrnnkicm pokoju, ładu, bezpie
ją Polacy w Nemozeoh, jest jedną Z
at-niu
Winę
i
skazał:
1)
Studzińskiego
An
czeństwa.
W dniu 8 bm. Sąd Grodzki w Lublinie
przyczyn ubolewania godnych wypad
toniego
z
a
r
t
257
k.k.
na
6
miesięcy
wię
Nawet bandy notorycznych zbójów rozpatrywał sprawę 14-tu osób, oskarżo
ków rozbojów i k-radmeóy. Stwierdzić
zienia; 2) Wójcika Józefa z art. 1®1 k.k.
mają swoją etykę i swój honor, I nie po nych o grabież mienia należącego dio Pań na 6 miesięcy więzienia 4 1.000 zł. grzyw-]
trzeba, ie kobiecy; obóz w Burgu cieszy
stwowego
Muizeum
na
Majdanku.
się złą sławą i z inmir równlei wzglę
pełniają zbędnych, bezskutecznych mor
W wyniku rozprawy przewód sądowy u- ny; 3) Paprotę Tadeusza z art. 257 kJk. na
dów.
1 rok więzienia; 5) Wlerteta Mariana z art.
dów masowych — o ile mogą tego unik
Musimy sobie zdać sprawę ti dalsze
160 k.k. na rok więzienia i 5.000 zł. grzyw-]
nąć w swej akcji rabnnkowcj,
przedłużanie się takiego stanu rzeczy
6) Feo&wowfcza Władysława z art.[
| .Europejska Crganiz. Węglowa ny;
musi doprowadzić w swym wyniku do
161 1 257-kJk. na łączną karę 6 miesięcy 1!
Nic ma w Pojsce ani jednego człowlc-tucałkowitego,'nie dająoego się już napra
’
LONDYN,
7.1.
(BBC).
W
Londynie
i
100
zł.
grzywny;
8).
Trześndewslkiego
S
ta-|
ka uczciwego,
słowo w uiizumuiru. który
kumy by
n» rzucił
rzm a aimru
^
wićzwichnięcia psychicznego i moralne
z art. 180 k.k. na 1 rok Więzienia|
obronie tych band, gdy staną przed są- [ tworzono Europejską rganiz..ę,ę 1ę . nislawta
go tysięcy naszych rodaków w Niem
i 3.000 zł. grzywny. Poza tym zasądzono]
czech. Będzie to element dla Polski ł
dcm współobywateli, a ich adwokaci z ‘ wl>> lnaJ*C4 slę
sp*a™'e ‘''^ m r
zwrot zrabowanych rzeczy.
polskości bezpowrotnie stracony, zasili
urzędu będą. miel* ciężkie zadanie
węgla między paus-wa, które p
Ogółem w ciągu pierwszego i drugi'
co najwyżej szeregi bezdomnych włó
_________ _ ___ dnia rozpraw Sąd Grodzki w Lublinie roz-|
spełnienia.
k pisały układ.
^^
częgów bez rodziny 4 Ojczyzny, bez wió
patrzył 28 spraw, z czego 18 oskarżonych]
ry w jutro i w swoje siły.
zostało skazanych wyrokiem sądu na karę,
Stwierdzić trzeba, ii polska służba
więzienia od 6 miesięcy do 1 roku, grzyw-l
informacyjna nie zdała swego egzaminu
ną od 200 do 5.000 zł. 1 zwrot zrabowanego
w dziedzinie informowania Polaków ntt
mienia, reszta spraw została odroczona.
Zachodzie. Nie zdaje egzaminu uiyteoaWczoraj na wokandę Sądu Grodzkiego
ności tygodnik ,Jtepatriauł", przezna
czony dla Polaków w Niemczech, bo nie
PARY4, 9.L (OboL wi.). Agencja Tass . konieczne podać do wiadomości, że wybo- w Lublinie wpłynęło jeszcze dodatkowo 20
dociera tam, gdzie daje się odczuwać
PoBMl g Bukaresztu, i* deklaracja rządu ry do zgromadzenia ustawodawczego o - spraw, które będą w najbliższym czasie
rozpatrzone. <*
największy głód wiadomości o kraju.
rumuńskiego popierając bez zastrzeżeń j będą się w jak najkrótszym czasie,
----- obo----Nav>et listy przesyłane przez R ep a 
trianta" często-gęsto nie dochodzą do
decyzję moskiewską, dotyczącą Rumunii j wybory te będą całkowicie wolne 1 oadresatów. Nie zdały egzaminu w wie
zostnła wczoraj wieczorem przekazana part e na zasadżle powszechnego 1 tajnego
lu wypadkach 4 polskie misje repatria
zastępcy komisarza spraw zagranicznych gioaowania z udziałem wszystkich partii
p o lsk ieg o św iata pracy
cyjne, złożone z łudzi nie orientujących
Wyszyńskiemu.
| demokratycznych 1 antyfaszystowskich,
się u> miejsoowych stosunkach i często
WARSZAWA, PAP. W myśl uchwał
zbyt... wygodnych. Wszystko to winno
Deklaracja ta Jest oparta na decyzji kt(5re ^ d ą mogły wybieraó kandydatów Światowej Federacji Zwtązljów Zawodobyć naprawiono w bież. roku, jeśH łiłe
powziętej Jednogłośnie na wczorajszym według swego uznania.
wych w Paryżu o udziale przedstawicieli
chcemy stracić tysięcy pozostałych je
posiedzeniu Rady Ministrów 1 głosi, "że
szcze to Rzeszy Polaków.
Wolność prasy, słowa, religii 1 stówa- gwiata pracy w obradach Organizacji Nawszelkłe postanowienia powzięte między
Nie jest pięknie, jak nam się wydaji
w Polsce 3
16 a 26.12 przez Wielką Trójkę -zostały ' « y s « ń będzie poszanowana. Wprowadza- rod6w Zjednoczonych, K.C.Z.Z.
4 radosna rzeczywistość przybywając
zbliżającą 3
strony
na
cych repatriantów ni o może nam za>
prze* Radę Ministrów zatwierdzone.
;nie w życic povvyższej decyzji powierzone delegowała ze swej
Urywać prawdy o tych, którzy jeszczt
Ponadto deklaracja głosi, że Rada Ml- postanie ministrom: ^
wewnętrznych, się ^ s ję
pozostali no Zachodzie",
Am <•
nlstrów po dłuższej debacie uznała za sprawiedliwości 1 propagandy.
lowtcza 1 Władysława hnasyrnw
h

Ce piszą inni

Reprezentacja Fed. Ew. Eaw.

U k a r a n i w ię z ie n ie m
za grab ież M ajdanka

Wybory w najkrótszym czasie
Deklaracja Dządu R um nńskiep
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Pokój gospodarczy świata
w Bretton Woods

ce te m

u k ła d u

PODZIĘKOWANIU
W szystk im k o le g o m , e n M p r ę .
ce w n ik o m , o r k ie ś tm * k o le j ów
• m a z n a jo m y m , za o d d a n ą o i l z t
n la p rzysłu gą A p. J a « o y t G r y
esikowi tą d ro gą jł k Ł d ą J ą Se r
d eczn o B Ó * tmpimi

Dnia 81 A A l£4i*. na IX planarnej sesji l złoto wartości >.800 milionów dolarów, j mania adrowefo poatomu ży«ta.
Zona odrfcji 1 roi
Krajowa Rada l i f t udowa przyjęła jedno- | b) Międzynarodowego Banku dla OdbUr
Jaki* nows momenty wnosi ugod* ■
ŚKFABU^A&A
WALUT
fnydlnte projekt ustawy o ratyfikacji dowy 1 Rozwoju z kapitałem zakładowym Bretton Woods do tycia gospodarczego
Celem
uzdrowienia
1
zagwarantowania
świata T
przez Polski Rząd Jedności Narodowej u- to miliardów dolarów.
walut poszczególnych krajów, admlnlstratnów zawartych w Bretton Woods.
Do tyoh instytucyj każdy z przystępu. . Bank 1 Fundusz pracować będą na pod
jCja
Banku 1 Funduszu nie pozwoli na
Poseł, prof. Leszczyckl z Komisji Spr. ;jących członków obowiązany jest wpłació stawie sprawiedliwości 1 hierarchii po
i
zmiany
kursu pieniądza bez wiedzy Dy
Zagranicznych charakteryzując doniosłość udział proporcjonalny do swojej wydajno- trzeb.
rekcji Funduszu. Tylko Dyrekcja m o k
Z
dwóch
krajów
starających
się
np.
o
polityczną 1 gospodarczą układu finanso- śol gospodarczej. Np. do Funduszu Walu
wego, świadczyli „Przystępując do ugody towego małe państwo Ameryki 8rodko- dolary na zakup traktorów' w Ameryce, lpostanowió' *** proponowana zmiana zgol Bretton Woods Polska wchodzi jako wsj wplaol tylko 87.000 doi., bogate USA Fundusz uwzględni w pierwszej kol ojo* dna Jest z Interesem ogółu członków
id“‘ny * Br,tton Wood*' w
•P®*«‘» »*•
Otoealetny partner do gospodarki świato- wpłacą 2.750 milionów doi., t.zn. ok. 1/8 prośbę bardziej zniszczonego.
Fundusz odmówić m ośT dewiz krajowi, dn# ob#onle w * uwVł* ■**“ ***
«►
Równoeaeśnto będzietny mogli uzy- ; iumy dyspoayeyjnsj Funduszu. Następni*
1 obłlw*
******
MM p ity raki aa odbudową snlszozonego j idą: wielka Brytania, ZSRR, Ohlny, Fran- który wybrał juś jrwój udział w wypadku,
gdy w Dyrekcji Funduszu znajdują »i« zostaną w prsysstośst wyellmtimwaM,
fcrąju I wsmoeuM podstawy nassej walu- I0ja> i ndu na.
ty44.
! Jednostkami standartowymi Banku i podania o potyczkę krajów, wyooerpa- ! Twóroy Bretton Woods uważają,
Układ finansowy w Brstton Woods Funduszu są: złoto i najmnisj podlegająca | »ych gospodarezo, a wlęe bardziej porno niedaleka jest ehwita, kiedy AngUk bss *ey potrzebujących.
|hawy zakupi pośycakf. wypuseoaooą prasa
pochodM i okresu wojny, a okresu, kiedy wahaniom waluta, dolar.
*
Bank
pośyoza
np.
Francji
pieniędzy
na
rząd np. Albanii. Dotyohosa* AngUk migi
kląska niemtoeka nie była jeszcze faktem
Ozy wyozerpane wojną państwa Bureodbudowę portów. Koszt ogbudowy wy- wufanie, ojróea własnego borta, dą bonrt
dokonanym. Juś wtedy między 1 a 28 lip. py są w stanie wpłació swoje udziały T
niesie np. BO milionów doi., czas odbudo- sswedsWego, holenderskiego M
O t g>
oa 1844 t. w Bretton Woods (w stanie
Układ przewiduje dwie alternatywy:
wy
B
lat.
Franoja
będzie
mogła
splacaś
śyoask
rządów
balhsńskAh
odnoart
się ałto
New - Hampohłre w póln.-wsohodnich 3t.
a) Przekazanie do Banku i Funduszu
Zjedn.) na konferencji delegatów 44 1/10 zapasów złota państwowego lub ob- pożyczkę w miarę uruchamiania urządąeń nfnle, uważając, śe zbyt często rt*pobo|t
państw, przystąpiono do prób stabilizacji cyoh walut, resztę w wyznaczonym terml- portowych, t.zn. od momentu, kiedy port w „kcU* bałkańAtm"*, ni* gwarantują
i
-światowej gospodarki. Walcząc* jeszcze ^
w własnej wftlucle wg< parytetu noto- zacznie przynosić doohody. Przez ruoh w dobrej lokaty pieniędzy.
narody powzięły decyzję wspólnej akojl,;waneg0 w cl!}g U 2 ostatnich miesięcy porcie ożywi się handel, towary popłyną ' Gdyby nie Bretton Woods, AngUk W
do kraju — Francji będzls lżej „na raty" dalszym ciągu uważałby bon albański ak
zmierzającej do rozwiązania
lkanyeh
d jeg0 U3talenlem,
1 skomplikowanych problemów ekonomicz
zwracać pożyczkę do kasy Banku.
niepewny. Obeonle pożyczka rządu albańb) wpłacanie „na początek" 1/4 należnej
nych świata powojennego, co oznacza, że
WŁ.ADZE FUNDUSZU I BANKU.
skiego będzie gwarantowana przez wesyznalazły one wreszcie wspólny język w sumy w walucie własnej,
Międzynarodowy Fundusz walutowy po- ztkis Narody Zjednoczone,
t.zn.
wystawienie
poprostu
czeku
odpowiekwestiach gospodarczo - finansowych.
dniego Banku Narodowego na tyle i ty le ,8l9dR -1ako kierownictwo Radę Gubernato- | * Powyższe przykłady ilustrują w
Delegacje finansowe w Bretton Woods ,
rów złożoną z przedstawicieli wszystkich wielkim stopniu układ w Bretton Woodś
nie posiadały pełnomocnictw do zawiera- '^ ty c h . koron, dynarów itd. żaden kraj
| państw, które przystąpiły do umowy, po przyczynić się moś* do przywrócenia •*nie
mus.
więc
odrazu
wpłació
całej
wysonla umów: przyjęta tam rezolucje i plany | kości kwoty i może wybrać Wygodniejszą Jednym członku 1 jednym zastępcy, oraz ufanla w_ stosunkach międzynarodowych.
musiały być przedstawione do ratyfikacji
Dyrekcję, złożoną z 12 członków, przy. z punktu widienla
ekonomicznego
ciałom, ustawodawczym rządów narodów, z dwóch alternatyw.
FUNDUSZ I BANK.
i035'm 5miaJSC 3est strz e ż o n y c h dla tych Brclton Woodll unIemoillwla w przyszłoreprezentowanych na konferencji.
N . c ,ym po,CK. * * » * „ . * » . (St. Zjednoczone, Anglia, ZSRR, Francja
Zdaniem przewodniczącego konferencji,
stwa, gdyż w wypadku finansowego ban
ówczesnego ministra finansów Stanów ZJ. duszem a Bankiem?
[i Chiny). Na pozostałe 7 mlejse ma wejść:
Morgenthau‘a, celem Bretton Woods Jest
Fundusz funkcjonować będzie jako 8 reprezentantów Europy, 2 reprezentan- kructwa nabywającego adatorająey toMl
ułatwienie
oddechu" zniszczę-!zwykle biuro wymiany. Np. Czesi chcą tó w ‘republlk Południowej Ameryki, 1 — "WOje Płonł* * * \
_
nym praea wojnę narodom i unlemożłl- 1nabyć funty, aby kupić- w Anglii manzy- dominiów angielskich, 1 państw- Bliskiego L Ni* bedzi* * " w
wiek rządu wstrzymywać dostawy. towwwlenie prsysałyoh konfliktów gospodar- !ny dla swoich browarów. Wpłacają więo Wg<.hodu
czych t. zn. wojny*".
!do Funduszu odpowiednią ilość koron
Międzynarodowy Bank posiada taki* rńw do drugtofo kraju.
^ ^
Uchwalono wówczas utworzenie dwóch czeskich 1 wymieniają je na potrzebne im samo kierownictwo Jak Fundusz, z tą róż- I Układ Brotton Woodz stanowi próbę
wielkich instytucyj- ekonomiczno - finan- ^dewizy pod. oczywiście klauzulami, zabez- nicą, że oprócz Rady Gubernatorów 1 Dy- uregulowania międzynarodowych ctosun*
sowych:
pleczającymi interesy obydwu stron. Fun- rekcjl powołany zostaje Komitet Dorad- ków ekonomicznych, a tym samym uwol»
a) Międzynarodowego Funduszu Walu- dusz jest więc czemś w rodzaju „podręcz- ców Ekonomicznych złożony z 7 osób. Po- .nienia ludzkośol od przyczyn wszystkich
towego, mającego do dyspozycji dewizy nej kasy" narodów do najbardziej palą- szczególne państwa mogą ponadto delego- jwojen.
Edward Dąbrowski.
cych potrzeb też rachunkiem bieżącym" wać swoich ekspertów.
Zw iązek Stow arzyszeń
w banku, z którego podejmuje się kwoty,
-oooJna' codzienne wydatki.
K apców P olsk ich
Bank natomiast dałby się porównać do
Województwu Lubelskiego
Dotychczas w ramach akcji specjalnej materiałów budowlanych aa 7.108.44® 4
,
rachunku
depozytowego,* który finansuje
w L ublinie zaw iadam ia wszystkich
| operacje długoterminowe. Zadaniem Banku na terenie całego kraju dostarczono dla materiałów opałowych za A183.886 sl, m*p
członków z całego województwa,
że w Państwowej C en trali H and
, będzie udzielanie pożyczek na odbudowę wsi do punktów rozdzielczych towary terlalów pędnych aa 8.608.700 *L materiarlowej w L u blinie przy ul, 3-go
przemysłowe na sumę X41.BB2.807 ul.
Kiw wlókiennlouyoh aa 08^00,000 St. a s y
miast, portów, fabryk, kolei itd.
M aję » m. 1, są do nabyela
W
liczbie
tej
na | kulów spożywoayeh
* ____ . . .
■
Zadaniem
Banku
będzie
m.
in.
popiera1
w
uuzuie
m>j żelazu dostarczono
—
---—
ZAPAŁKI oraz MATERIAŁY NA
■tle przemysłu narodów, których potonoja! 10.806.400 st, maszyn 1 narzędzi rolni osyok r _ trpH N U śś*l» aa
UBRANIA
81
1wytwórczy jest ntedostateozny dl* u trzy- *a 1 .280.808 sl, nawozów s* 88.8M.lld B |**
_____ ____
?«!:■->_mmm
przeciw kn jedrt* Potka na rower*# Pa
ra zatrzymuj* Półką, bo Niemka ohe*
1
koniecznie mleć rower. Dżentelmen od no osły k o t a w y p o s a ż e n i a draży M f
biera Doto* rower, a ta * płaczem wraca śarnej. Kometo* ton składa się s p o U M j
do obozu. Opowiada o wypadku roda maszyn, zagaafok>nyoh pice* Niemców, *
kom. Grup* Polaków dopędziła zakocha pełnym wyposażeniem strażackim.
Lubeka, w styczniu.
nawet ekscesów. Współżycie codzienne ną parę, odebrała skradziony rower. An
Na takim „Sachaenwalde" lub. innym
Do dyspozycji Polskiej Misji Repatria odzwierciedla przy tym pewno nieporugUk został poturbowany,
ponieważ s dziesięciu statków, odplywającyoh do
cyjnej w strefie brytyjskiej dano 10 stat mienia polityczne, t. zn. niezrozumienie
sprzeciwiał się. Jest to ilustracja tego, Ja Polski, panuje wśród pasażerów nastrój
ków poniemieckich, które stale kursują polskiej racji stanu przez czynniki po
kie skutki ma „polska" agitacja anty świąteczny. Formują się na- pokładli*
między Lubeką ą Gdyfifą. Na każdym lityczne Anglii. Sprawę złota polskiego,
polska, uprawiana przez niepor.cz sną grupy Warszawiaków, Łodzian Uh,, któ
statku przybywa ok. 1.000 repatriantów którego wydanie napotyka na cały sze
klikę, na psychologią Anglika. I ni* tyl re snują wspólne plany i starają dą *•*
do Polski. Nie pomaga żadna agitacja reg ,,ale“, sprawę powrotu oddziałów
sięgnąć od załogi ł od oficera piowadsąantypolska, uprawiana przez polską re polskich i zmianę dowództwa dyskutuj* ko na Anglika.
transport
asaaetrólawyeto
Zdarza się, że w Lubece uzbrojona cego
akcję. Straszą ludzi kołchozami, bolsze- się wśród emigrantów. Polacy w strefie
formaoji
o
możliwościach
osadnlotwa,
wizmem, chaosem gospodarczym i poli okupacji brytyjskiej czują się wraz ze niemiecka policja zatrzymuje 1 legitymu
0
stosunkach
panujących
w
tej łub
je
Polaków,
zdarza
się,
że
Anglicy
urzą
tycznym w Polsce, ale większość roda swoim krajem i swoim rządem pokrzyw
ków już wie, jak się sprawa przedsta dzeni w tych sprawach. Agitacja ofice dzają rewizję w polskich obozach, bio- owej gałęzi przemysłu. Wszyscy *7
rząc do pomocy niemiecką poUcję. Przy dobrej myśli i wszyscy wiedzą, ś®
wia. Dlatego jest więcej chętnych do na rów sanacyjnych poszła na marne.
takich rewizjach znikają często paczki nie czekają ich wywczasy, lec* udział w
tychmiastowego wyjazdu, niż środków
Nie wszyscy Anglicy jeszcze zdobyli
transportu. Olbrzymie masy czekają na się na przezwyciężenie psychologii bry żywnościowe — podarki Czerwonego trudnej odbudowie naszego życia. Nie
brak muzykantów na pokladzi*. Po ®repatriację. Agenci londyńskiej reakcji tyjskiego służaka, który w imieniu Wiel Krzyża...
Nasze Misja przeprowadza ni* tylko biodzie pokład jest wystawą polskiego
izolują się coraz więcej o%
d większości kiego Imperium panuje nad koloniami 1
repatriacją Potoków, leo* prowadai teś folkloru — choreografio* ego s
emigracji. Wpływy mają tylko tam, gdzie
kolonistami. Dużo wypadków samowoM poszukiwania polskiego mienia, zagra rem i półką.
ofk-jozuł angielski Im pomaga. Zostaną
w stosunku do Polaków tłumaczymy tą bionego precz Niemców. Między innymi
Lu dci tyoh nie sdolała słamaś
oni sami — na C hlebie polskiego i anglo
psychologią. To jest. jedna strona spra znaleziono już wiele kutrów rybackich 1 lotnia niewola, nie zdołała loh p rty d ąsaskiego wsłecznictwa, bo ci, których uwy. A druga strona, to zażyłe stosunki łodzi naszej żeglugi, piękną stadninę ra gnąó do siebie agitacja aretozewska. Pol
siłują zaagitować, starają się o miejsca
między pewnymi Anglikami a okupowa sowych polskich koni, którą natychmiast ska prawda promieniuje I dodeta dó
na statku, odpływającym z Lubeki do
nymi Gretchen, Erika, Marielulse...
■wzięto pod opiekę Misji, staTe dokumen wszystkich obozów w strefie brytyjskiej.
Gdyni.
»
1 wszyscy chcą wróaió, ■ wyjątkiem
W okolicach Hamburga miał niedaw ty z archiwów rozmaitych miast polWspółżycie między Anglikami a Pola
kami w strefie brytyjskiej okupacji stoi no miejsce następujący wypadek: idzie sklołi — wszystko to ozeka, aby w ra- łych, którzy są ua śołdal* Arplaztnfskt**
pod znakiem ciaełych nieporozumień, a sobie AngUk pod rąoeką s Niemką. Ną- maoh ogólnej rewindykacji po w ró d 6 do I go i Andaraa,
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Odstawa ziemniaków
w woj. gdańskim

Wzmożona dostawa ziemniaków na
świadczenia rzeczowe wysunęła na czoło
powiaty: Kościerzyna — 139 proc. i Słupsk
czych przydziela Centralny Zarząd Prze kampanii gorzelni czej i poleciło Wojewódz — 103 proc.
mysłu Węglowego, składnicom węglowym kim Urzędom Ziemskim przeprowadzenie
P. M. S. w ilości 60.000 ton ma kampanię energicznej akcji, aby gorzelnie rolnicze
Krakowskie cddato
1945/46 w okresie1listopad 1945 — taty zdolne do ruchu, mogły wpnodukować ma
ISO lys. kg. warzyw
1946. Poszczególne gorzelnie otrzymują wę ksimum spirytusu, jaki da się osiągnąć z
Do zbiomjc świadczeń rzeczowych. vf
giel po cenie sztywnej ze składnic P.M.S. posiadanych surowców. W każdym woje
Krakowie dostarczono 100 tys. kg. wa
w ilości 2 q węgla na hl. spirytusu. Kam wództwie ma być wydelegowany specjalny
rzyw, oo stanowi 40 prób. wymiaru. Naj
panię finansuje P.M.S. przez swoje delega urzędnik do przeprowadzenia kampanii gopoważniejszą pozycją w tej liczbie stanowi
tury w formie zaliczek ńa produkcje oraz rzelniczej, a ponadto Ministerstwo Rolni
kapusta — 90 tys. kg., resztę zaś, w ilości
Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych ctwa i Reform Rolnych wyznaczyło delega
10 tys. kg., stanowią warzywa szlachetne.
— Departament Funduszu Ziemi — z wla ta do spraw gorzedniczych na kampanię
nych środków finansowych. Akcja finanso 1945/46, który ma za zadanie ogólne kie
Żubry i tarpany zostaną z pow
wa obejmuje zakup surowców i opału.
rownictwo i nadzorowanie skupu surow
Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rol ców dla gorzelni administrowanych przez rotem sprowadzana do Polski
W grudniu wyjechali z Poznania dc
nych przywiązuje dużą wagę odo bieżącej Wojewódzkie Urzędy Ziemskie,
Niemiec
i Austrii w imieniu Ministerstwa
oOoLasów, dr. Stefan Jarosz, dyr. Biura Ochrony Przyrody oraz dr. Tadeusz Vetulani, prof. Uniwersytetu Poznańskiego
W roku 1945 Polska otrzymała w ra skrzyń surowców 1 chcmikalii, 184 (inicjator hodowli tarpanów w Polsce),
mach dostaw UNRRA 1320 koni, oraz skrzynie narzędzi weterynaryjnych, 62 oelem . zorganizowania rewindykacji żu
i 1140 sztuk bydła. Jest to wysokowarto- i pó Itr. surowicy, 1 belę waty i 130 bęb brów i tarpanów, wywiezionych s Polski
| śćmwy mały; lał zarodowy przesłany nów blaszanych wapna chlorowanego, o- przez okupanta.
'celem podniesienia zniszczonej w czasie raz dla celów ochrony roślin przesłano
I okupacji hodowli zwierząt domowych 65 ton suchej Kaprawy zbożowej i 20 ton Siano na świadczenia rzeczowo
Zwiąocfc Gospodarczy Społem »efbrał ok.
vv Polsce. Poza materiałem hodowlanym siarki mielonej. W chwili obecnej środ
U
tys. tan skuta w zamach akcji świad
I UNRRA przesłała znaczne ilości środ ki weterynaryjne rozprowadzane są już
czeń rzeczowych.
ków weterynaryjnych, w tym: 7310 przez Woj. Urzędy Ziemskie.

gorzelniach rolniczych w kampanii 1945—46 r.

W kampanii 1046/46 zostały ustalone na
stępujące zsusady produkcji ąyirytuau w
gorzelniach rolni ozych.
Oena monopolowa nabycia spirytusu z
ziemniaków kontyngentowych w kampanii
1046/46 zastała ustalona na zł. 30.— za Je
doń litr 100 st. spirytusu dla gorzelni o
wyższej zdolności produkcyjnej, natomiast
dla gorzelni o niższej zdolności produkcyj
nej na 31,5 zł. Granice . niższej zdolności
produkcyjnej ustali Ministerstwo Skarbu w
porozumieniu z Centralnym Urzędem Pla
nowania.
Gorzelnie rolnicze w kampanii 1945/46
maja dostarczyć Państwowemu Monopolo
wi Spirytusowemu 30.000.000 litrów spiry
tusu. Powyższa ilość spirytusu ma wypro
dukować głównie 860 gorzelni rolniczych,
położonych w naistępująeych wojewódz
twach :
woj. krakowskie — 19 gorzelni, poznań
skie — 466, pomorskie — 120, warszawskie
— 65, łódzkie — 53, lubelskie — 62, kielec
kie — 27, rzeszowskie — 38.
Dla tych gorzelni Ministerstwo Aprowi
zacji 1 Handlu przeznaczyło 3.000.000 'q
ziemniaków kontyngentowych. Każda go
rzelnia zdolna do mchu stanowi punkt
zsypu aiem/nlaków kontyngentowych. Za
ziemniaki dostarczone do gorzelni dostaw
ca otrzymuje 70 zł. za 1 q (cena 9 zł. plus
premia 30 zł.) oraz premia dodatkowa mo
nopolu 40 zł.). Instytucja prowadząca skup
ziemniaków', otrzymuje 3 zł. za 1 q. Po
W roku 1938 istniało 317 kół kontroli
nadto gorzelnie rolnicze mogą pędzić spi- obór. które przeprowadzały kontrolę
-ytAW se,. zboża i maki zepsutej oraz t. me- mleczności wśród 1.68 proc. ogólnego po
'asy.
głowia krów. W roku 1939 odsetek ten
Gorzelnie rolnicze, położone w innych wzrósł do 3.7 proc. (28 tys. sztuk). W
województwach, poza wyżej wymieniony sierpniu br. odbyła się konferencja wo
mi, będą produkowały spirytus w miarę po jewódzkich inspektorów chowu bydła, na
siadanego surowca. Produkcja tych gorzel której ustalono,, iż obecnie należy ob
ni będzie oparta wyłącznie na zepsutych, jąć kontrolą przynajmniej 9 proc. ogól
nadmarisntętych ziemniakach, na zepsutym nego stanu liczbowego krów, tj. ok. 180
zbożu i mące oraiz na melasie. Liczba go tys. sztuk, przede wszystkim krów raso
rzelni, jtitóro będą uruchomione na tych wych, które mogą być przeznaczone do
_terenach, będzie wynosić ok. 200. Przypusz celów hodowlanych, oraz buliai rozpło
cżalna produkcja fji. 3.000.000 litrów. Na dowych. W tym celu zostały zorganizo
potrzeby gorzelni rolniczych zostało zare wane kursy asystentów kontroli obór w
zerwowane 5.000 ton melasy na dcgnieaz- województwach: lubelskim, poznańskim,
kę do zacierów ziemniaczanych. Zboże na kieleckim, śląsko - dąbrowskim, łódzkim
słód ma być nabywane ną wolnym rynku. 1 pomorskim.
Węgiel dla wszystkich gorzelni rolni
W województwie lubelskim pracuje
-opo-

€o rofnktwo polskie otrzymało z dostaw UNRRA

Organizacja kół kontroli obór

W y k o n a n ie p la n n p r o d u k e ji
w przem yśle węglowym w g ru d n iu
KATOWICE (PAP). Przemysł węglowy
wykonał plan produkcyjny w grudniu
w 120.9 proc. Zamiast planowanego wy
dobycia 2.415.000 ton, faktycznie wydo
było 2.918.800 ton. Globalna suma wydo
bycia
grudniu jest wyższa, aniżeli w
listopadzie, pomimo, że dni roboczych w
grudfmi było tylko 22, gdy w listopadzie
)ni roboczych wypadło 25.
, •
Przeciętne dzienne wydobycie w-grudfliu wynosiło 132.700 ton, co w porówna
niu do osiągniętych w listopadzie 124.000
ton, stanowi dalszy wzrost o 6,5 proe.
W roku 1938 przeciętne dzienne wydo
bycie wynosiło 127.000 ton. Dane za gru
dzień świadczą, że polski przemysł węglo
wy osiągnął obecnie poziom 104 proc.
przedwojennego wydobycia. Najlepiej
plan produkcji wykonało w grudniu
Zjednoczenie Mikołowskic, realizując go
w 127 9 proc., Zjednoczćnie Rudzkie —
127.7 proo. i Zjednoczenie Żabiskie —
124.8 proc. Najwięcej wydobyły węgla
kopalnie Zjednoczenia Chorzowskiego —
407.000 ton, Zjednoczenia Dąbrowskiego
— 355.000 ton i Zjednoczenia Katowic
kiego 337.000 ton. Należy specjalnie pod
kreślić wysiłki załóg górniczych Zjedno
czenia Mikołowsklego, którego kopalnie
oomimo powszechnej zniżki produkcji

we wszystkich Zjednoczeniach ze wzglę
du na liczbę dni roboczych, przekroczy
ły listopadową normę wydobycia. W
grudniu zaznaczył się wzrost załadunku
kolejowego węgla. Łącznie załadowano
około 3 miliony 20 tysięcy tom

już ok. 40 kól kontroli obór x liczbą 10 •kim, woj. kistsokie. Poza tym zorgani
tys. sztuk krów. Na terenie woj. śląsko- zowano" kursy przeszkoleniowe dla kon
dąbrowskiego zaprojektowano utworze trolerów 1 kontrolerek obór na terenie
nie 120 kół kontroli obór. Obecnie czyn woj. kieleckiego, krakowskiego 1 lubel
nych jest 27. W pozostałych wojewódz skiego.
twach poczyniono już prace przygoto
W związku z rejonizacją bydła, prze
wawcze dla uruchomienia kół kontroli widziane są w Polsce dwa okręgi: 1. pol
obór.
skiej rasy czerwonej — w woj. krakow
Celem zabezpieczenia pogłowia wytrze skim, lubelskim ł rzeszowskim, 2. nizin
bionego przez wojnę. Ministerstwo Rolni ny czarno - biały na pozostałych tere
ctwa i Reform Rolnych przystąpiło do nach kraju. Rejon sim anta lirów został
zorganizowania pracy hodowlanej, przez wyniszczony w okresie wojny i praktycz
ujęcie materiału hodowlanego w Koła nie prawie nie istnieje.
Kontroli Obór i uruchomienie Związku
W końcu października br. do Szwecji
Hodowców Bydła, a KRN uchwaliła u- wyjechała delegacja przedstawicieli M.R.
stawę o ochronie zwierząt. Na zjeźdzde i R.R., by w ramach umowy szwedzkoinspektorów hodowli bydła i kontroli o- polskiej, uzupełnić materiał hodowlany.
bór, zorganizowanym przez Ministerstwo
Zakupiono materiału nizinnego czar
Rolnictwa i Reform Rolnych, ustalono
wytyczne pracy: 1) organizowanie kon no - białego w ilości i000 szt. starszych
troli obór, 2) przeprowadzenie licencji. jałówek ł 100 buhai.
Przewiduje się również Import bydła
Największą przeszkodą w rozwoju ho
z Danii.
dowli bydła jest rak rozpłodowców.
Sprowadzone bydło, rozmieszczone zo
Dużą trudność w przeprowadzaniu pla
nu hodowli stanowi brak przeszkolonych stało głównie w okręgu mazurskim i woj.
pracowników. Ministerstwo Rolnictwa i gdańskim, gdyż tereny te, o charakterze
R. R. zorganizowało szkołę dla asysten wybitnie pastwiskowym, są najbardziej
tów kontroli obór w Podzamczu Clięciń- pozbawione materiału hodowlanego.
oOo

Młyny i zakłady mleczarskie

Plan załadunku został wykonany w
obowiązane są do tuczenia trzody chlewnej
81,5 proc., podczas gdy w listopadzie zre
alizowano plan zahidunku tylko w 75.6
„Dziennik Świadczeń Rzeczowych" nr 24 nege dońennie mleka — od 1 do 4 sztuk, i
procentach.
z dnia 28.XI rb. przynosi zarządzenie Mi serownie od 1 do 6 sztuk. Wspomniane Ilo
W Zjednoczeniu Dąbrowskim plan za nistra Aprowizacji i Handlu z dnia 16,XI ści trzody winny być tuczone i dostarczone
ładunku wykonano w 113 proc. Powy r. ub. wydane w porozumieniu z Minister z tytułu świadceeń rzeczowych do dnia SI
żej 90 proc. zdołały wykonać załadunek stwem Rolnictwa i Reform Rolnych o obo sierpnia 1046 »., przy ozym najniższa, do
węgla Zjednoczenie Krakowskie, Miko- wiązku tuczenia i dostawy trzody chlewnej puszczalna waga tucznika musri wynosić
łowskie i Bytomskie. Po raz pierwszy od przez zarządców młynów ł nakładów mle 130 lag. Należy dodać, że prsedstębtarstwa
mają się zaopatrzyć w prosięta we wła
czerwca załadowano więcej węgla, aniżeli czarskich (maślarni i •erowlami).
Rozporządzenie powyższe nakłada na *a- snym zakresie. Ministerstwo przydzieli lam
go wydobyto, pokrywając różnicę z tzw.
rssódców wspomnianych placówek gospo- za pośrednictwem podległych urzędów, po
hałd.
Przećiętne dzienne wydobycie, które i darezych obowiązek tuczenia trzody chlew- cenach urzędowych po 800 kg. pasz treści
jest właściwym obrazem rezultatów p r a - M w Ilościach: młyny, zależnie od wyso- wych na każdą sztukę.
Jedynde w wyjątkowych wypadkach za
„„-.uh,/.,,, w .1danym miesiącu, w
cy i1 wysiłków
w rtmd
grud 1kości. przemiału dziennego, od 1 do 4 sztuk,
maślamte
—
zależnie'od
ilości
przerabiakłady
mleczarskie 1 serownie, zobowiązane
niu wynosiło 132.700 ton.
do tuczenia., mogą się ubiegać o obniżenie
-ooonorm, względnie zwolnienie, składając od
5 0
powiednio umotywowane podania do powia
W Polsce jsst 12.500 młynów. , Naj- skie zaś przydziela się Związkowi Samo- towych referatów aprowizacji i handlu, w
większe młyny znajdują się pod zarządem ;pomocy Chłopskiej. Do chwili obecnej Sa- miastach zaś wydzielonych do wydziałów
Państwa, średnie, miejskie — należą do ' mopomoo Chłopska przejęła ogółem ponad, zaopatrywania. Natomiast młyny są bezZwlązku Gospodarczego „Społem", wiej- Ib00 młynów.
(względnie zobowiązane do tuczenia.
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walki z- agresją. Celem jej było zapewnia
nie supremacji wojskowej Francji nad
Niemcami, oo oznaczało jej hegemonię w
Europie. Dążenie to potwlerdsało slf "tównieź 1 tym, że francuscy delegaci bronili
wstępu Nidmieo do Llgt Narodów. Oznaozało to zupełne osłabienie Niemiec, do
czego nie mogły dopuści* ani Anglia, ani
Stany ZJednoozone. Włleon kategorycznie
wypowiedział aię przeciwko projektowi
franouakiemu pod pretekstem, źe konsty
tucja amerykańska nie pozwala na takie
ograniczenie auwerennoźoi kraju. Znowu
zawląsała elę kłótnia. Franouzi propono
wali stworzenia przynajmniej międzyna
rodowego sstabu Ligi Narodów, ale i to
nie nastało prayjęta. Musieli skapitulo
wać.
~

P o k ó j W e rs a ls k i

) Nowe wymagania Focha wywołały w wująca ustawy, urzędując od 8 do 18 luI Berlinie trwogę. Początkowo chciano tam tego zwołuje dziesięć narad. Amerykanie
wręcz odmówić wycofania się z Poznania prowadzą osobna narady z Anglikami, z
l Śląska. Minister Spraw zagranicznych Włochami, z Francuzami albo ze wszyst
Clemenceau postanowił osiągnąć swój Brockdorf - Rantzau podał aię do dymisji. kimi razem. Zaledwie rozstrzygnięto Jed
cel mn<t drogą, 7#m iu zawieszenia broni Aie wkrótce nastąpiło spotkanie zaufa ną kwestię, gdy Inna wywołuje wątpllwożupływał, przedłużano go, można było vr nych rządu niemieckiego z nieoficjalnymi oi. Długotrwałą dyskusję wsbudaa pyta
warunkach' Jogo przeforsować to, co przedstawicielami Stanów Zjednoczonych. nie, osyj projekt ustawy ma być podstawą
ohotało by al« widzie* w warunkach umo Niemcy zostali poinformowani, że sprawa opracowania. Wilson żądał, by amerykań
wy pokojowej. CMy premier francuski na ; 0órn9go aiąska jeszcze nie została zdecy- ski, Anglioy wysuwali swój. Wresade po
Radzie Dziesięciu zażądał przedłużenia dowana i wątpliwe, czy będzie zdecydo- łączono oba projekty, uzgodnione na oazawieszenia broni Z Jednoczesną rewizją wana na korzyść Polski. Wówczas rząd łym szeregu narad prywatnych.
warunków, Wilson zaprotestował. Rozpo niemiecki podpisał żądania Focha z na
Z wielkim trudem Wilson uzyskał
częła się walka, zakończona zwycięstwem dzieją, że wypełnienie Ich odsunie się ad przyjęcie zasady mandatów. Lansinff póź
Wilsona. Przedłużono zawieszenie broni cal widna graecas. Brododorf uspokoił się niej wyjaśnił, jaki moment dodatkowy ona dawnych warunkach. Wilson ustąpił i pozostał na swoim stanowisku. Zawie degrał przy tym rolę decydującą: jeżeliby
jedynie na punkcie przyspieszenia rozbro szenie broni zostało przedfctone na krótki, kolonie niemieckie zostały anektowane, to
jenia Niemieo.
a nieokreślony okres czasu. W sprawach Niemcy, (którzy zfesztą to później usiło
Zaczęto narady: Foch żądał od Niem Polski pozornie zwyciężył Foch. Postano- wali), zażądaliby włączenia ich wartośol
ców wypełnienia dawnych warunków, wy wiono wyznaczyć podkomisję dla ustalenia i do ogólnej sumy kontrybucji: Tymczasem
tykając wszystko, co dotychczas Zostaio ' polskiej linii ' demarkacyjnej I dla wypeł- | zasada mandatowa pozwalała odebrać ko
niespełnione i przy okazji wysuwając no- ' r.lenia umowy o usunięciu się Niemców lonie niemieckie bez żadnej rekompensaty,
O d ss«ft»gu lał niezmienni*
we żądania. Marszałek kładł nacisk na z wymienionych prowincji. W rzeczywi- j Francuski delegat Leon Bourgeois za
zaprzestanie wystąpień niemieckich prze- stoścl Jednak Niemcy sabotowali umowę, żądał stworzenia armii międzynarodowej,
ciwko Polakom z Poznania, w Prusach W rezultacie nie usunęli się ze śląska. podlegającej kontroli Ligi Narodów, be* Warszawa,
ul. Marszałkowska 15*.
Wschodnich 1 na Górnym Śląsku, żądał Sam Wilson w sposób następujący scha- czego, jak twierdzili Francuzi, Liga za
Własny skład fabryki
oczyszczenla z wojsk niemieckich miasta rakteryzował taktykę Niemiec: „Zasadnl- mieni się Jedynie w traktat filozoficzny.
w
Lublinia,
ul. Królewska
Francuska
propozycja
nie
miała
na
celu
czo
przyjmować,
a
faktycznie
odrzucać".
Poznania, znacznej częśftl śląska środko
Wreszcie sama podkomisja została zli stworzyć z Ligi Narodów Instrumentu
wego oraz całego Górnego śląska,
-oOożądania te były dalszym krokiem po kwidowana'bez protestu ze strony Eritenstulatów wysuniętych w sprawie Gdań ty zajętej konferencją paryską.
ska. Oczyszczenie od wojsk niemieckich
PRZYJĘCIE STATUTU
Poznania i śląską oznaczało zwrócenie
LIGI NARODÓW.
ioh Polsce.
Tymczasem w Komisji Hotel CrllPrzewodniczący delegacji niemieckiej , lon wre praca. Wilson Spieszy, ażeby na
Inicjatywa „Gazety Lubelskiej" nie po nym. W bandach gwOńeźoów A (MNuda*
Erzberger zaprotestował. Twierdził on, że termin oznaczony opracować ustawę Lt- została bez eoha. „Skarpa Warszawska" politycznych awanturników ■potykani **
Niemcy prawie zakończyły demobilizację gt Narodów. Sprawa niełatwa: każdy podjęła na swyoh łamach sprawę ratowa 1 warunków odpowiedniego wychowania*
i że pod bronią pozostało zaledwie 200 tys. punkt wywołuje spory. Komisja opraco- ni dzieci bezdomnych. W artykule „W o- Lkwba urodzeń wynosi włodwto połowf
ludzi. Protestował on przeciw dalszemu
bronle krzywdzonego dziecka" Z.K.M. po przedwojennych, a czego 1/4 coęóó umi*r4
rozbrojeniu Niemiec 1 żądał zwrotu nie
już w wieku niemowlęcym".
daje szereg cyfr, które tu przytaczamy:
W
ytwórnia
stalowych
mieckich jeńców wojennych oraz dostar
„W
chwili
obecnej
mamy
w
Polsce
8
l
Dalej autor podaje, źe sierot mamy to
wsuwek do włosów
czenia artykułów żywnościowych, przy
pół miliona ludzi, którymi trzeba się opie Polsce obecnie z górą 800 ty*. Zaledwie 10
pominając, że w roku' 1871 Bismarck na
„ P R I M A I R A“
kować (co stanowi 1/3 społeczeństwa). proa dzieci wykazuje normalny sten odrot
prośbę rządu francuskiego
dostarczył
poleca po cenach konkurencyjnych:
Duża Ilość — to dzieci pozbawione rodzi wda. Obliczono, te zaopatrzenie dadecA to
Chleba wygłodzonemu Paryżowi. „Roz
w suw k i, za k rętk i, fa ló w k l, lok ów - •
ców, domu, wszelkich środków utrzymania najprymitywniejsze ohoóby potrzeby wy»
k ł i t. p. C cntrnlai
pacz, to matka bolszewizmu, groził Erzwej. Sprawa jest ważna, sprawa jest pil maga budżetu sięgającego 40 miliardów zL
borger („Niemcy i Ententa")—bolszewizin.
ST. FIMOWICZ Częstochowa,
na. Państwo samo nie podoła ogromowi za rocznie.
to fizycSHa i moralna choroba na tle głodu.
Warszawsko 520.
Tek 20-26
dań. Społeczeństwo musi tu wkroczyć z ca
Na tle tych cyfr zagadnienie dzieci ulic
Przedstawicielstwo Lód/.,
Najlepsze lekarstwo na nią ■
— to Chleb
łą dobrą wolą, ofiarnością i zrozumieniem ey urasta do rozmiarów klęski narodo
Zachodnia
08
m.
49.
80
l prawa".
grożącej katastrofy.
. chłopcy, nioprzeki czający 18—14 la t
------------oOo
Sławo „katastrofa" nie jest przesadą. Po
Specjalnym tragizmem tchnie sprawa
pierwszej wojnie światowej w Rosji, gdy sierot wojennych. Jeżeli wszystkim dzie
z rewolucji wyłaniało &ię dopiero nowo ciom należy się od Państwa 1 społeczeń
przyszłości togo rodzaju błędów, jak państwo radzie clii e, na niezmienionych stwa opieka, to tym bardziej dzieciom tychj
W dniu 6 stycznia odbyło się zebranie i
aktywu partyjnego PPR i PPS. Na zebra również konsekwencji takich błędów.
przestrzeniach tego najobszemiego kraju
Następnie mówił ob. minister o przysz-■setki tysięcy wyrostków 12—13-letnich, o- którzy zginęli bądź na froncie, bądź pod*
niu przemawiał minister informacji i pro
, czas walki podziemnej ■ Niemcami, bądi
pagandy ob. Matuszewski. Skreślił w bar łych wyborąch, o ewentualności stworzenia!
dzo ciekawych słowach historię ruchu so wspólnego bloku wyborczego wszystkich; sleroconych .porzuconych 1i zagubionych w imnyoh okolicznościach wojennych.
cjalistycznego w Polsce, przyczyny jego stronnictw demokratycznych, na oo pójdą stworzyło całe armie „bezprizobnych". LąDziś na wieoecnsw dyskusyjnym Klubu
wzkj.ó.v i upadków. Podkreślił, że jedność wszystkie partie.
j czyły się one w bandy l dokonywały napar Lntedigeneji Pracująca! speh*c»cdstwo iu*
•klasy robotniczej jest' istotną siłą socjaliz
Naszkicował plan bloku wyborczego 1 je- dów jabmkairyttL Gł6d m u u a i Je do pobelakiie w osobach pawsktawkrteźl rteiyA t
J
mu, a odwrotnie, wszelkie różniczkowanie go przypuszczalny skład, po czym nastąpi-1 pełni&nia z zimną
krwią Zbrodni, napadów zainteresowanych instytucji (ntoto oka*to
ła
dyskusja,
która
wniosła
dużo
światła
We
i niesnaski między partiami robotniczymi,
stosunki między partiami, wyją- i rabunków. Celowa i energiczna inter wypowiedzieć się na ten tak palący tom**
były powodem rozbicia siły partii robotni wzajemne
śniając wiele.
czych i jej upadku. Twierdzenia swe ob.
Po zobraniu ob. minister udał się do lo wencja rządu radzieckiego położyła kres Z dyskusji powinien narodzić się
minister poparł' faktami historycznymi i kalu . Wojewódzkiego Komitetu Polskiej tej tragedii.
który dźwignie problemat dzleaA bewlorać
podkreślił, iż spojrzenie wstecz uczy wiele Partii Socjalistycznej, gdzie odbyło się ze
W naszych warunkach wypadki takie nych i przyczyni się tym do odbudowy na
i będzie dla wszystkich członków dostatecz- branie w ściślejszym gronie. Tu odbyła aię
Z.
niestety,, również są na porządku dzien szego kraju.
nyjn powodem unikania w chwili obecnej godzinna pogawędka dyskusyjna.
vhł

TRUŚCIE PRZBDŁUAGNIG
ZAWIESZENIA BRONI.

Pasła *e Obawia i PoM6|.
„B A R W A ”
najlepsza.

Dzieci ulicy

W ieczó r d ysk u syjn y w K lu b ie L ite ra ck im

Zebranie aktywu partyjnego P.P.S. i P.P.R.

f. N. KŁOSOWSKI

10)

„Klejnoty Buddy*6
POWIEŚĆ DLA MŁODZIEŻY
— Żyde Jej uzależnione jest jednak od jakiejś tam
ustawy, zaprojektowanej przez ojca, a mającej ograni
czyć swobody mieszkańców Cejlonu. I po oo to wszy
stko? Z chwilą uprawomocnienia sią projektu, siostra
moja zglntel — mówił John, a trudem powstrzymując
łzy, napływające do oczu.
.— To. co czyni twój ojciec, John, jest mądre 1 po
trzebne. Dlatego nie mów o tym z goryczą...
— Masz rację, drogi Stef... — szepnął John ze wsty
dem.
Zamiast n a r z e k a ć , musimy szukać ratunku. —
Wytarł łzy, spływające po policzkach i usiłował się
uśmiechnąć.
Stefan usiadł na ławce pod palmą obok Johna. Zer
wał liść c krzewu herbacianego 1 roztarłszy go na dłojii, wdychał -mocny aromat. John jednak wiedział, że
Sowiński nad czymś rozmyśla.
— Skoro wysiłki policji nie dadzą rezultatu, wtedy
sprawa przejdzie w nasze ręce — rzeki Stefan. Potem
wstał, przeszedł się parę razy po krótkim odcinku alei
i, zatrzymawszy aię przed Johnem; mówił dalej: —-•

Przysięgam ci bracie, że tak długo nie spocznę, póki
nie rozwikłamy tej trudnej zagadki!
John uścisną! mocno dłoń przyjaciela.' „Choćby na
wet na śmierć, wszędzie pójdę z tobą!", rzekł z powa
gą. I znów usiedli pod palmą pod palącymi promienia
mi słońca.
— Tymczasem jednak musimy czekać — ciągnął Ste
fan. — Śledztwo bowiem trwa i nie wiadomo, jakie da
wyniki. Jak dotąd, poncja nie może się pochlubić ni
czym realnym. Ale w najbliższym ozasie sytuacja aię
wyświetli. A wtedy może przyjść -kolej na nosi
— Byle jak najprędzej! Bo wolałbym zginąć, niźll
usłyszeć z ust ojca (po jego powrocie) pytanie: „I cóż,
John, wszystko w porządku?" v . ’
— Jesteś trochę przeczulony. Przecież robiłeś, co
tylko mogłeś. Więc dlaczego mas* się zadręczać głu
pimi wyrzutami I
— Gdyby tak było, jak mówiszt -— westchnął John.
— Właśnie tak jestl
Na zakręcie ukazał się Malłik. Szedł wolno, w skupie
niu, nie dostrzegając nawet chłopców, siedzących pod
palmą. Jego szlachetna, brązowa głowa odcinała się
wyraźnie od tła białej,' sfałdowanej szały. Ruchy były
pełne harmonii i wdzięku. Przypominał tancerza.
— Często myślę o roli Mallika w tej sprawie... —
rzekł Stefan, wskazując oczyma na idącego boja.

' — Jakto — I. iwił się John. — Czybyś może pósą*
clzał mojego w bawcę? To niemożliwe!
----Ten człowiek się niepokoi, John. Jest dziwnie ta
jemniczy, a od czasu zaginięcia Elżbietkd, z den er wo*
wany. On coś wie, lec* starannie ukrywa. Pod tą spo*
kojną, ugrzecznioną maską Syhgaleza, moźa czaić lij
zdrada!...1
— Nigdy. Ty jeszcze nis znasz Mallikftl Tetl whK
wiek ma ziole serce. A Jak uwielbia mojego ojca)
— „Ludzie kolorowi są podobni do jadowitych toto
iy, czających się wśród traw, drzew,
.skalnyc*^
szczelin. Udają, to Ich nie ma, ta są głusi I llepi. PłWł
cują, jak automaty, by nagle' skoczyć o* swą oftto*
i zadać jej cios śmiertelny 1 Wiesi, kto powiedział tą
słowa? Mój ojciec! — rzucił i dumą Stefan — A t«d
ich zna na wylot! Ja szanuję. Jak 1 ty, w ka; lym * ko«
lorowych — człowieka,, ale wolę być ostro: >y...
j
— Ja znów wierzę w dobroć i szlaohatuo-ć Mallik*^
Zresztą przyjrzyj atę Jego twarzy!
' 1 ^
—- Zmam Ją doskonale!
'$
— I cóż?
— Widzę w niej coś niebezpdoomego... Czy zauwW*
żyłeś naprzykład, że Mnllik często bywa teraz poz*
domem, że gdzieś się wymyka?
— Tak, to prawda, ale dlaczego mówis* tok tnjeułf
miozo. Stefek. — Gzy może tnł nla ufa*z?
i * A i>4
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o n o szen ie o nadużyciach

Agatona
Honoraty

j.est zasługą i ohowiązldem obywatelskim

WAŻNIEJSZE TELEFONY
Od inspektora Okręgowego Ochrony
Pogotowie r a tu n k o w e .......................22-73
Skarbowej
w odpowiedzi na naszą an
Straż ogniowa ................................. .....
kietę otrzymaliśmy poniższe uwagi:
Pogotowie elektryczne przj Elek
Stoimy na stanowisku, że doniesienie
trowni M iejsk iej................. ...... 29-61
Warsztaty wodociągowe i kanaliz.
21-42 właściwym władzom o popełnionych wszel
Dyżurny Komendy Miasta M.O. , 23-83 kiego rodzaju przestępstwach, a w tej licz
bie i przestępstwach natury skarbowej, jest
TEATR I KINA
zasługą i obowiązkiem obywatelskim. Jeśli
TEATR MIEJSKI. Dziś i dni następne chodzi o przepisy prawne, to i tam znaj
„Freuda Teoria Snów".
dziemy odpowiedni'artykuł. Jeat nim art.
Z TEATRU MIEJSKIEGO. O dzisiejszej
premierze — komedii Zapolskiej „Ich 242 k. p. k., który wkładając obowiązek za
Czworo" powiedział znakomity krytyk, wiadomienia o popełnionym przestępstwie
nieodżałowany Tadeusz Boy-żeleński, na na wszystkie bez wyjątku urzędy, nadaje
stępujące słowa: „Piszę o „Ich Czworo" po osobom prywatnym prawo zawiadomienia
raz trzeci w ciągu swego zawodu recenzen właściwej władzy o przestępstwie i nakła
ta i tym "razem nie mam już wątpliwości —
to jest aztuka „klasyczna", ze wszystkich da obowiązek w znaczeniu moralnym.
Stoimy przed trudnym do rozwiązania
sztuk Zapolskiej może ta jedna!" Pełną
obsadę tej Świetnej komedii stanowią: problemem zapobiegania i zwalczania prze
Śkrzydlowska, Żeliska, Błońska, Cybulska,
Kondrat, Samochockd, Klejer, Wacławski, Z E SPORTU
ileżyseruje G. Błońska. Dekoraoje d kostiu
my Z. Węgierikowa.
KINO „APOLLO". Od wtorku 8 stycz•n:a br. wyświetla wielki film sowiecki o
W piątek o g. 17 w sali Domu Żołnie
słynnym lotniku pt.: „Szalony lotnik" (Wa
"ery- Ozkałow). W roi. gł. W. Bielokurow, rza rozegrany będzie mecz o mistrzo
K. Tarasowa, W. Wanin. Nadprogram: stwo Okręgu Lubelskiego w siatkówce
Polska Kronika Filmowa nr 37. Pocz. se między najsilniejszymi drużynami Lub
ansów o godz. 12.30, 14.30, 16.30, 18.30. W
nledz. i święta pocz. 1 seansu o godz.
10.30.
KINO „BAŁTYK". Od wtorku 8 stycz
nia br. wyświetla sensacyjny film szplegowskd prod. radzieckiej pt.: „Pojedynek".
Nadprogram: „Wieś i miasto". Pocz. sean Znana dobrze -na terenie lubelskim ze
sów o godz. 12.30, 14.30, 16.30, 18.30. W swej długoletniej i nadzwyczaj pożytecz
niedz. i święta pocz. 1 seansu o godz. nej pracy Lubelska Spółdzielnia Spożyw
10 30.
ców, rozszerzyła ostatnio znacznie zakres
KINO „DOM ŻOŁNIERZA". Od wtorku
8 stycznia br. wyświetla film prod. ame swej działalności. Pod zarząd Spółdzielni
rykańskiej pt.: „Wielbiciele panny Nan- wzięte zostały przekazane na podstawie,
r > . Nadprogram: film rysunkowy pt.: umowy zawartej pomiędzy Ministerstwem
Małpi pensjonat" oraz P. K. F. nr 35. Aprowizacji i Handlu a radzieckim Torg:'-) D Z . seansów o godz. 14, 16 i 18-ej.
KINO „RIALTO". Od wtorku 8 stycznia predem przedsiębiorstwa Oisobtorgu w
br. Dcarme Durbin w przebojowym filmie Lublinie. Obejmują one dwa zakłady ga
prod. amerykańslriej pt.: „Pensjonarka". stronomiczne: „Europę" i „Wisłę" oraz
Nadprogram: Polska Kronika Filmowa nr hiksusowe magazyny 1 sklepy na Krak.
35. Pocz. seansów o godz. 12, 14, 16, 18.
W niedz. i święta pooz. 1 seansu o godz. Przedmieściu.
Myślą przewodnią gospodarki Spółdziel
10 .
ni odnośnie przejętych przedsiębiorstw, a
P odaje si ę do 'wiadomości,
zwłaszcza restauracji, jest utrzymanie ich
*e sklep „WITAMINA” w dalszym ciągu na dotychczasowym, wy
przy ul. Narutowicza 26
sokim poziomie. Lubin, kolo którego znaj
z dniem 15. XII. 1945 r. został
duje się słynny już na całym świecie Obóz
przejęty przez W ojewódzki Urząd.
Ziemski w L ublinie, i rozszerzony
Zniszczenia- na Majdanku, ma gości dość
będ zie posiada! n a składzie:
często, a w najbliższej przyszłości z chwi
WARZYWA, OWOCE, PRZETWO
lą unormalizowania się stosunków komuni
RY OWOCOWE, ORAZ INNE AR
TYKUŁY PRODUKCJI ROLNEJ.
kacyjnych w Europie, będzie gościł jesz
Polecam y o rygin aln e w ina ja g o 
cze
częściej gości zagranicznych, którzy
dowe (leczn icze) ow ocow ezc zna
będą chcieli własnymi, oczyma obejrzeć do
nych wytwórni . M iędzyrzeckiej
i C leleśnlckiej.
wody niemieckiego bestialstwa i zbrodni.
KEMY PRZYSTĘPNE UTRZYMANE
W związku z tym koniecznym jest utrzy
RĘ0A W DALSZYM K!/\GU
manie na terenie miasta odpowiednio re
U ia g a i
D la stołów ek k u r t
W o je w ó d z k i U rz ą d Z ie m s k i f -1 prezentacyjnego
lokalu restauracyjnego,

gólnle w dziedzinach najbardziej znaczą
cych winien donieść władzom w poczuciu
spełnienia obowiązku obywatelskiego. Wa
hania i skrupuły nie powinny mieć tu miej
sca, gdyż doniesienie nie jest czynem niee
tycznym, gdyż przyczynia się do zwalcza
nia zła. Bierno zachowanie aię w stosunku
do przestępstwa 1 przestępcy świadczy o
niskim poesiomie moralnym i Zdeprawowa
niu.
Powołanymi władzami w okręgu lube!slkim do zapobiegania i zwalczania prze
stępstw skarbowych, tj. w diziedzinie po
datków bezpośrednich, akcyzowe - mono
polowych, opłat stemplowych, spraw dewi
zowych, a wreszcie lichwy i spekulacji są:
Inspektorat Okręgowy Ochrony Skarbowej
w Lublinie, Krakowskie Przedmieście 64 —
skrytka poczt, nr 53, oraz Brygada Ochro
ny Skarbowej w Lublinie, Dubomelska 1,
Brygada Ochrony Skarbowej w Zamościu,
lina: AZS i WKS Lublinianka. Decydują w Siedlcach i w Białej Podlasce.
Inarpekto* Okręg. Ochr. Skarbowej
ce to spotkanie budzi zrozumiałe zainte
resowanie wśród sportowców lubelskich.
Jan Rago.

stępstw. W ramach akoji organów pań
stwowych zagadnienie to taić skomplikowa
ne nie znajdzie dostatecznego rozwiązania,
o ile społeczeństwo nie przyjdzie z pomocą.
W obecnej dobie powojennej spotykamy
się ze zjawiskami nagminnych przestępstw
skarbowych, a w szczególności przestępstw
w dziedzinie Monopolu Spirytusowego, któ
re niezmierną szkodę przynoszą Państwu i
społeczeństwu. Chodzi tu więc o potajemne
gorzelnicłwo, pędzenie i sprzedawanie tzw.
„bimbru", co nie tylko przyczynia się do
ukrócenia dochodu Skaftu Państwa, ale
przede wszystkim wpływa bardzo ujemnie
na zdrowie obecnego społeczeństwa i przy
szłych pokoleń.
Dlatego też każdy obywatel o zamierzo
nym i popełnianym przestępstwie, szcze-

ale mistrzem
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który zadowoliłby najwybredniejsze nawet
wymagania i gusty zagranicznych gości.
Jedynym lokalem tego rodzaju na tere
nie Lublina była dotychczas i jest „Euro
pa", która wyglądem swoim nie ustępuje
w niczym tego rodzaju zakładom na zachodzie. Zarząd Lubelskiej Spółdzielni Spo
żywców, chcąc udostępnić lokal szerszej
publiczności, zapoczątkował akcję zniżki
cen. W akcji tej winien znaleźć pomoc ze

BAZYLAK Józef z Niewlrkowa, unieważ USUWANIE pryszczy, egzemy' w, przecią
nia skradzione dokumenty: dowód osobisty, gu kilku dni. Dolna Panny Marii 51 m. 5.
rlemiedki, dowód RKU Zamość — odowód
89
c-ń-isty żony.
77
Janowi, mieszkańcowi
f.\ ‘ ZEDAM harmonię białą, tozyrzędową, ZDYBIOKISMU
Wólki Rudnickiej 'gminy Wilkołaz, skra
z registrem na 120 baisów, w stanie dob dziono książeczkę wojskową, kartę -reje
rym. Wspólna 40 m. 1.
78 stracyjną powołania, wydane przez RKU
KTO WIE, gdzie obecnie przebywa. Dzidzia Kraśnik, decyzję etanu zdrowia Ubezpie
Cborzewska ze Lwowa, proszony o podanie cza! ni Społecznej Lublin — kartę rozpoz
adresu. •Kwiatkowska, Katowice, „Czytel nawczą, wydaną przez Magistrat Kraśnik.
90
nik", buchalteria.
79

strony władz aprowizacyjiych miasta i
województwa, które przydzielając odpo
wiednie przydziały, umożliwią i ułatwią
Zansądowi Spółdzielni kontynuowanie jego
dotychczasowej polityki. Niezależnie od teiAibelnka Spółdzielnia Spożywców win
na zainteresować tą sprawą nadrzędne so
bie c®ynmBd państwowe i spółdzielcze w
celu uzyskania dalszej pomocy.

J U ź
15 stycznia rozpocznie się l-sze ciągnienie Lołerii Państwowej

Szanse w ygrania kolosalne!
A wygrasz łatwo, k u p u ją c los
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Lublin, K rakow skie Przedm . 29
Pam iętaj: u M O R A J N E G O m ieszka szczęście
u MORAJNEGO szczęście obrało sob ie sied lisk o
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ZAGUBIONO dokumenty osobiste: dowód
DROBINĘ OGŁOSZCiNfA
osobisty wydany-w Łucku w 1942 r., praw®
jazdy oraz legitymację Zw. Zawodowego
ZAWIADOMIENIE.
Kierowców Samochodowych, wydane ^ w
YV dniu 13.1.1918 r. odbędzie aię Walne Warszawie w Ilaju 1945 r. na nazwiisflco
Zebranie pracowników Zw. Zaw. Szewców Manickiego Andrzeja.
*
82
i Kamaszników w Lublinie o godzinie 10
rano, Krakowskie Przedmieście nr 62. 85 ZAGUBIONO dowód ofiobLeiy - kennkartę,
SKR AJoZIONO kennkartę, wystawioną wydany przez Zarząd Gminy Niedrzwica,
przez Magistrat m. Lublina, na nazwisko pow. Lublin — na nazwisko Józefa Pietrea84
Marii Bień. ur. 1900 r. niniejszym unieważ ka, syna Wojciecha.
niani.
86
ZAGUBIONO kartę rejestracyjną, wydaną
ZOFIA Siemecka ur. w Słowinie 11. lutego przez RKU Lublin - miaiato’ na nazwisko
1923 r., córka Ludwiki i Józefa Sienieekiego Bondaronka Bronisława. Znalazca zwró
poeeni.kuje rodzina zamieszkała Chełm Lub. ci 1-go Maja 14 — nagroda 300 złotych.
87
— ul. Kolejowa 1 c.
94
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p r^ s y Lubelskiej Spóldz. Spożyty

FILATELIŚCI. Cennik tanich okazji bez
płatnie. Znaczek na odpowiedź. T. Sawicki,
Warszawa — akr, poczt. 5.___________ 01
DNIA 8 stycznia 1946 r. został Skradziony
portfel z dokumentami, wydanymi na na
zwisko Kopeć Napoleon, a mianowicie za
świadczenie wojskowe RKU Lublin, karta
ewakuacyjna Wilno i legitymacja akade
micka Lublin.
_________________
FOTO AMATORZY Z PROWINCJI! Wasze
zdjęcia najtaniej wywoła, odbije, szybko
wraz z nowym filmem nadeśle na miej
see. Fotografika, Ignacy Płażewski, Łódź,
Piotrkowska 132.
________ _ ? I 01
ZAMKNĄŁ pies, foxterier szorstkowłosy,
5.1.46 r. z czarną łatą z lewego bolcu, wa
bi się Bob, zawiadomić o znalezieniu, wy
67
nagrodzenie, Szopena 28 m 9.
DAMSKIE Kursy Kroju Szycia prowadzi
Juszkiewiczowa, Lublin — Królewska 17.
Wynik szybki, gwarantowany.
__ 18
MŁODA — wykształcenie handlowe, do
skonała znajomość buchalterii poszukuje
pracy. Wyjazd możliwy. Zgłoozenia do
73
„Gazety Lubelskiej" pod „Praca".

Dwa razy daje
kto prędko duje

Trojaczki lubelskie żyją, są zdrowe, ale
chcą jeść! Chcą poza tym bardzo wicie
rzeczy: pieluszek, kaltaniczków, kołde
rek, po’duszcczeb, czepcczków, kaszy
manny, cukru i wszystkiego tego,, co ich
mamusi potrzebne.
Za pośrednictwem „Gazety Lubełskiej“
wpłynęło już nieco grosza i troehę rze
czy. Musimy jednak pomyśleć o dalszej
przyszłości tych dzieci. Nie możemy oczy
wiście równać się f bogatą Kanadą, która
swoje piąełoraezkl wyposażyło i m £ z przy
urodzeniu we wszystko, czego nSjajty po
trzebować do chwili, aż urosną w doro
słe panny. Tak daleko nie slęgajnąy. Sa
mochodu ani balowych sukienek na nudę
jeszcze nie potraćbują, natomiast matka
musi się dobrze odżywiać ażeby u c h o w a ć
je przy życiu i zdrowiu.
Sekretariat „Gazety Unbelsklej“ przyj
LEKARZ-dentysta Henryka Rakocz, przy.
mu je Krak. Frzedm. 8 m. 7.
240" muje nadal ofiary.
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