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poniesie klęskę
tak samo, jak doktryna Trumana
Arabowie
protestują

przeciwko decvzji
ONZ
LONDYN. (PAP) Agencja Reutera donosi,
z różnych krajów o protestach Arabów prze
ciwko decyji ONZ w sprawie Palestyny.
W mieście Zagazig, w odległości ok. 50
km na północny wschód od Kairu, ok. 2.000
studentów teologii przemaszerowało głów
nymi ulicami, wznosząc okrzyki: „Dajcie
nam armię do walki z Żydami!“
W Bagdadzie premier Iraku oświadczył
na konierencji prasowej, że „obowiązkiem
Arabów jest obecnie ratowanie Palestyny“.
Zapowiedział on, że Ar»tr—*<« „v.o-'n dzia
łać". Czołowi politycy zwołali tajną konfe
rencję z udziałem szeików arabskich. Wia
domość o decyzji ONZ rozeszła się szybko
po całym Iraku, wywołując ogólne podnie
cenie.
Premier libański Riad el Solh bey dał do
zrozumienia, że armie syryjska i libańska
związane są tajnym układem w sprawie pod
jęcia ewentualnej akcji.

Nowe szykany
wobec , Humen le"
PARYŻ (PAP). W sobotę wieczorem
rząd Schumana postanowoł ograniczyć
przydział papieru dla dziennika „Humanite”, motywując to niestosowaniem się
do przepisów porządkowych. Przed re
dakcją tego dziennika zebrał się kilkutytsięczny tłum o mimo obecności żandar
mów manifestował swe sympatie dla „Huinanite”.

Oświadczenie Konni Zilliacusa
NOWY JORK (PAP). Labourzystowski członek parlamentu brytyjskiego Konni
Zilliacus, przebywający obecnie w Kana-dzie, wygłosił w Montrealu przemówie
nie na zebraniu zorganizowanym przez narodową radę towarzystwa przyjaźni ra
dziecko - kanadyjskiej.
Zilliacus omówił zmiany społeczne i gospodarcze , jakie zaszły w państwach
Europy wschodniej i południowo-wschodniej oraz podkreślił doskonale rezultaty
wprowadzonej tam gospodarki planowej.Mówca stwierdził, że kraje te osiągnęły
znacznie lepsze wyniki w dziedzinie ekonomicznej niż państwa inne, nie bacząc
na fakt, iż ze względów politycznych pomoc UNRRA została wstrzymana w chwili
kiedy kraje te najbardziej potrzebowały pomocy.
Zilliacus ostro skrytykował plan Marshalla podkreślając jego podłoże polityczne.
Oświadczył on, iż plan ten poniesie takie samo fiasko jak doktryna Trumana w
Grecji i w innych krajach. Przy tej sposobności Zilliacus poddał również krytyce
imperialistyczną politykę USA.
W przemówieniu wygłoszonym w Toronto Zilliacus podkreślił, że gdyby Anglia
prowadziła samodzielną politykę oraz nawiązała stosunki handlowe ze Związkiem
Radzieckim i krajami Europy wschodniej, pozycja jej w czasie rokowań ze Sta
nami Zjednoczonymi byłaby znacznie mocniejsza. Mówca udowodnił bezpodstaw
ność twierdzeń, jakoby Stany Zjednoczone broniły demokracji i cywilizacji za
chodniej. Wskazał on, że Stany Zjednoczone finansują dyktaturę wojskową w Tur
cji, popierając system feudalny w kra-jach arabskich, oraz pomagają Czang Kai
Szekowi, nie mającym nic wspólnego z demokracją i cywilizacją.

Siódmy drien procesu oswiecimskiecio

Ściana śmierci
KRAKÓW. PAP. — Na sesji przedpołudnio
wej w siódmym dniu procesu oświęcimskiego,
pierwszy zeznawał świadek Bogdan Gliński,
który pracując no bloku chirurgicznym, jako sa
nitariusz, obserwował przygotowania do pierw
szego na terenie obozu, gazowania więźniów.
Uśmiercono wówczas około 160 więźniów, za
branych ze szpitala i 500 jeńców radzieckich.
Świadek podaje szczegóły przesłuchania w
wydziale politycznym przy którym asystował
oskarżony Grabner. Glińskiego poddano wów
czas całej serii tortur, aby wymusić na nim
przyznanie się do przynależności do ruchu
oporu. Zeznania świadka obciążają też oskar
żonego Gehringa, który używał do katowania

Znowu seria katastrof Eofnfczvch
w USA
NOWY JORK (PAP). Samolot
amerykański typu Skymaster uległ
w niedzielę katastrofie i spłonął w
czasie lądowania na lotnisku w Ta
coma (Alaska). Na pokładzie samo
lotu znajdowało się 25 pasażerów
i 3 członków załogi. W katastrofie
zginęło 6 osób a 11 odniosło cięż
kie rany. Liczba ofiar jest jednak
prawdopodobnie większą gdyż kil
ka osób spośród pasażerów nie od
naleziono. Wśród zabitych znajdu
je się koMeta i* jej 21 miesięczne
dziecko.
Nieszczęśliwym zbiegiem okolicz
ności samolot spadł na przejeżdża
jący drogą samochód zabijając znaj
dujące się w nim 3 osoby.
Naoczny
świadek
katastrofy
twierdzi, że samolot zaczepił o ka
bel elektryczny i zapalił się.

w Palestynie
LONDYN (PAP). Agencja Reute
ra donosi z Jerozolimy, że na dro
dze pomiędzy Tel Avivem a Haifą,
spadł dwuosobowy samolot należą
cy do palestyńskich linii lotniczych.
W katastrofie zginęły 2 osoby.

w Marokko
PARYŻ (PAP). W pobliżu miejscowości Mazagan, na wybrzeżu
Marokko, zanotowano drugą w cią
gu 24 godzin katastrofę wojskowe
go samolotu francuskiego.
Pod
szczątkami
samolotu
znalazło
śmierć 2 lotników.

AmernKanie me sp eszą sie
z pomocą Europie
WASZYNGTON. (PAP) Koła polityczne
nie sądzą, by kongres zatwierdził przed po
łową grudnia program tymczasowej pomocą
dla Francji, Włoch i Austrii. Sekretarz sta
nu Marshall domagał się, by program ten
zatwierdzono ostatecznie do poniedziałku.
Senat przyjmie prawdopodobnie odnośną
ustawę, ale opozycja w Izbie Reprezentan

tów spowoduje • zapewne dalszą dwutygo
dniową debatę. Przewiduje się też trudności
wskutek poprawk’ senatora republikańskie
go Jamesa Kerna, który proponuje, by każ
de państwo, korzystające z pomocy amery
kańskiej, kwitowało szczegółowo na piśmie
otrzymane z Ameryki towary.

węźniów jednego z capo, zawodowego boksePrzebywając w bunkrze, którego okno wy
chodziło bezpośrednio na słynną ścianę śmier
ci, świadek był obserwatorem selekcji przed
egzekucjami, a następnie samego rozstrzeliwa
nia. Gehring strzelał do skazańców z parabel
lum, upijając się zwykle przed egzekucją. Da
lej Gliński wspomina o 16-letniej Polsce, imie
niem Jadzia, którą, jako podejrzaną o udział
w ruchu oporu, skatowano do utraty przytom
ności w wydziale politycznym, a następnie roz
strzelano. Oprawcy zamordowali 30 Polaków z
Katowic, oskarżonych o sabotaż.

Kopniaki
zamiast żywności
Ciekawe szczegóły podaje Gliński o osk.
Plagge, znanym już z poprzednich zeznań, jako
kierownik „sportu’*, Czyli wyrafinowanego
znęcania się nad więźniami pod pretekstem
ćwiczeń gimnastycznych. Okazuje się także, że
przy wydawaniu racji żywnościowych dla człon
ków kompanii karnej, Plagge zabawiał się od
pędzaniem więźniów od wydającego żywność,
rozdzielając im zamiast jedzenia uderzenia i
kopniaki.
Pożywienie to zresztą, o które tak walczyli
więźniowie, było bardzo nędzne.
Związek
Wkrótce po napaści Niemiec
Radziecki, do Oświęcimia
przywieziono 14 tys.
vięi
iw radzieckich i świadek, jako znający
rosyjski, został przeniesiony do szpitala
obozowego ze względu na tych \ ęźniów.
Ludzie ci poddawani byli specjalnie złemu
traktowaniu i do strzeżenia ich dobierano wy
jątkowy zespół oprawców. Wyróżniał się mię
dzy nimi jeden SS mann, który codziennie za
bijał od 8 do 10 więźniów chochlą do miesza
nia zupy. Od niego przejęli tę praktykę oskar
żony Plagge i osk. Mueller. Natomiast osk.
Gehring znany był jako „żelazna ręka“, gdyż
karę chłosty wymierzał w ten sposób, że prze
cinał delikwentowi ciało. Odnośnie jeńców ra
dzieckich wydział polityczny dał SSmanom i
capo zupełnie wolną rękę.

Od załogi, Rady Zakładowej
i Dyrekcji Koksowni „Biały
Kamień" w Wałbrzychu otrzy
maliśmy następującą depeszę:
„Meldujemy, że dziś tj. 1
grudnia o godz. 12, na zmia
nie przedpołudniowej wykona
liśmy roczny plan państwowy
osiągając produkcję 220.690
ton koksu. Nadmieniamy, że
w miesiącu grudniu produkcja
nasza przyniesie Państwu jesz
cze 22.000 ton koksu ponad
plan.
Szczęść Boże!
Załoga, Rada Zakładowa
i Dyrekcja Koksowni
„Biały Kamień" w Wałbrzychu

Problem energii atomowej
nie powinien pozostać tajemnicą

wojskową
nie powinien pozostać tajemnicą wojsko
NOWY JORK (PAP). Przewodniczący
komisji energii atomowej oświadczył, że
problem energii atomowej grozi poważ
nym niebezpieczeństwem demokracji amerykańskiej. Niebezpieczeństwo polega
na tym, iż związane z tym problemem
wymogi bezpieczeństwa i tajemnicy

Holendrzy
kontynuują

walki ,

zaczepne

HAGA (PAP). Jak wynika
z ostatnich doniesień, na wie
lu odcinkach frontu na Jawie
i Sumatrze nadal trwają walki.
Komunikat, wydany przez
dowództwo wojsk republikań
skich stwierdza, że jednostki
piechoty holenderskiej prowa
dzą ofensywę na północ od
Surakarta. Artyleria holender
ska ostrzeliwała wioskę Gamolong (Jawa Środkowa), przy
czym 30 mieszkańców wioski
zostało zabitych. W pobliżu
Samarang artyleria nieprzyja
cielska ostrzeliwała kilka wio
sek, zabijając wiele osób oraz
burząc szereg domów.
Flota holenderska rozwija
ożywioną działalność u wy
brzeży Sumatry.

stwarzają tendencję autorytatywne i dyk
tatorskie,
zagrażające
podstawowym
swobodom obywatelskim.
Zdaniem Lilienthala należy temu prze
ciwdziałać przez dokładne informowanie
narodu amerykańskiego o problemach
energii atomowej. Pogląd iż przeciętny
człowiek nie może zrozumieć problemu
energii atomowej i że dziedzina energii
atomowej musi być objęta tajemnicą woj
skową, nie ma żadnych podstaw i zwięk
sza tylko niebezpieczeństwo grożące de
mokracji amerykańskiej.
Wystąpienie Lilienthala jest niezwykle
charakterystyczne i wskazuje, że w USA
zaczyna budzić się świadomość, że ener
gia atomowa jest nie, tylko problemem
międzynarodowym, lecz również urobie
niem, który grozi niebezpiecznymi zmia
nami mentalności amerykańskiej.

Szajka fałszerzy
wyrobów tytoniowych

zlikwidowana

LUBLIN (PAP). Dzięki wysiłkowi
funkcjonariuszy kontroli ochrony
skarbowej w Lublinie zlikwidowano
szajkę fałszerzy wyrobów Państwo
wego Monopolu Tytoniowego, za
rzucającą rynek fałszywymi papie
rosami „Bałtyk", „Triumf", „Ma
zur", „Wolność" oraz fałszywymi
papierosami amerykańskimi „Ca
mel" i węgierskimi „Madiar". Szaj
ka swoją siecią obejmowała poza
Lublinem — Warszawę, Radom
oraz osiedle podwarszawskie Wa
wer, gdzie zlikwidowano urządze
nia produkcyjne i fałszywe nadru
ki na bibułce. Głównych fałszerzy
tytoniowych: Kazimierza Żuławnika, Franciszka Tylnickiego i Jana
Kłodzika osadzono w więzieniu na
(PAP). Jak donosi „Daily zamku lubelskim.

Afera

przemytnicza
wLONDYN
Londynie

Graphic”, urzędnicy celni na lotnisku w
Londynie, wykryli u jednego z pasaże
rów przybyłych z Brukseli przewożoną
nielegalnie biżuterię wartości 100 tys.
funtów szterlingów. Jak wynika ze wstęp
nych dochodzeń aresztowany mężczyzna
był członkiem wielkiej szajki, zajmującej
się nielegalnym przewożeniem kosztow
ności z kontynentu do Londynu. W związ
BELGRAD. (PAP) Gospodarka Albanii po
ku z wykryciem tej afery w Londynie
czyniła od chwili wyzwolenia kraju poważ
przesłuchano już wiele osób.

Albania

odbudowu e się

ne postępy. Przyczyniły się do tego w pierw
szym rzędzie przeprowadzone reformy spo
łeczne t ekonomiczne. Upaństwowienie za
kładów przemysłowych, banków i kopalń
zapewniło niezależny rozwój gospodarki w
Albanii oraz powstanie własnego prze
Więźniów rozstrzeliwano po kilku mysłu.

Rodziny SS~ mano w
przyglądały się egzekuegom
Powszechne poruszenie na sali wywołuje o"
powieść świadka o tym, jak rodziny SSmanów
przyglądały się z amatorstwa egzekucjom. Mia
ło to miejsce w czerwcu 1941 r., kiedy 130 Po
laków rozstrzeliwano grupami po kilkanaście
osób. Gliński widział, jak skazańców przepro
wadzono przez obóz boso z rękami związanymi
z tyłu. Sprowadzono ich na arenę, zamknięta
nasypem ziemnym. Na nasypie stały żony SS
manów z dziećmi, które z zainteresowaniem
przyglądały się jak Polaków podprowadzano
kolejno ną arenę i tam mordowano z broni
palnej.

Prok.:
nastu ?
Świadek: Tak jest. Reszta więźniów przyglą
dała się wtedy egzekucji poprzedników i cze
kała na swą kolej.
Prok.: Świa "ek widział, tam niemieckie mat
ki, żony i dzieci? Jak się one zachowywały?
Czy widać było jakieś wzruszenie? jakieś
okrzyk:?
Świadek: Rodziny SSmanów drażniły więź
niów, śmiały się i szydziły z rozstrzeliwa
nych.

W bieżącym roku uruchomiono pierw
sze fabryki, przede wszystkim w przemyśle
lekkim i żywnościowym. Poważne osiągnię
cia notuje się w elektryfikacji kraju. Pro
wadzi się intensywne prace nad odbudową
dróg. W rolnictwie zwiększono dwukrotnie
w porównaniu z 1938 r. obszar zasiewów.
Do tak znacznej poprawy przyczyn.ło się
lepsze nawodnienie terenów oraz oprowa
dzenie mechanizacji w
odarce wiej
skiej.
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PARTIA ZDRADY

Antosi przyjechali na sesje

Dwuznaczna propozycja

z gotowymi planami

W znanym oświadczeniu amerykańskie
go ministra spraw zagranicznych Marshal
W dnia wczorajszym socjaliści
la, na temat granicy polsko - niemieckiej"
francuscy wystąpili poraź pierwszy
znajduje się rozdział niejasny i dwuznacz
zupełnie otwarcie przeciw ruchowi
ny. Min. Marshall uważał zia wskazane
robotniczemu własnego kraju, prze
MOSKWA (PAP). W komentarzach do ukryli przed opinią publiczną jeden z tezy radzieckiej, iż rząd niemiecki winien zaproponować, że zasoby przemysłowe o
ciw strajkującym robotnikom, z dyskusji na piątkowym i sobotnim posie najważniejszych momentów bieżącej se być utworzony przed zwołaniem konfe ważnym znaczeniu, znajdujące się na Zie
rencji pokojowej, gazeta „Izwiestia" pi miach Odzyskanych, (należy udostępnić
dzeniu czterech ministrów spraw zagra sji ministrów spraw zagranicznych.
których część stanowią również
W związku z odrzuoenoem przez dele sze: „Zrozumiałe jest, it powzięcie zobo całej gospodarce europejskiej, włącznie z
robotnicy, należący do partii soc- li ocznych, korespondent londyński Tass
stwierdza, że wniosek ministra Mołotowa gacje USA, Wielkiej Brytanii i Francji wiązań w sprawie sformowania rządu o- polską i niemiecką.
jalistycznej.
gólno niemieckiego jest nie na rękę tym,
Wiadomo o co chodzi p. Marshallowi,
W dniu wczorajszym przeszedł o konieczności utworzenia centralnego
którzy planują utworzenie rządu dla 2 Chciałby on zapewne, roztoczyć nad Pol
rządu ogólnoniemieckiego, pomieszał szy
po burzliwych debatach w Zgroma ki tym wszystkim, którzy przyjechali na
lub 3 stref.
ską swoją, tj. amerykańską kontrolę z udzeniu Narodowym punkt 1 usta sesję londyńską, mając w kieszeni goto
działem bankierów niemieckich.
Przeciwnicy
wniosku
radzieckiego
uwy antystrajkowej, która pozwala we plany podziału Niemiec i utworzenia
Oczywiście nie ma mowy o jakichkol
siłują wszelkimi sposobami przedstawić
rządowi zmobilizować 80.000 rezer rządu Z lub 3 stref. Korespondent pod
sprawę tak, jakoby przygotowanie trak wiek zmianach w obecnym stanie posia
wistów do dyspozycji ministerstwa kreśla, że delegacje Wielkiej Brytanii,
tatu pokojowego z Niemcami i utworze dania. Znaczna część dóbr Ziem Odzy
spraw wewnętrznych. Projekt prze USA i Francji same się zdemaskowały,
nie rządu, ogólnondemieckiego nie miały skanych jest udostępniona całej Europie.
szedł większością głosów. Za pro nie udzielając wprost odpowiedzi na py
ze sobą nic wspólnego. Tego rodzaju ar Polska eksportuje nadwyżki węgla, pro
jektem, który w całości wymierzo tanie, czy zamierzają utworzyć rząd se
gumentacja
potrzebna jest im po to, by duktów przemysłowych i spożywczych.
Do Polski przybyło złoto ho
Na marginesie oświadczenia Marshalla
ny jest przeciwko francuskiej kla paratystyczny, a jednocześnie odrzucając
pod
tym
czy
innym pretekstem odłożyć
wniosek radziecki.
lenderskie dla celów przemy
wniosek radziecki i wraz z nim całą spra pisze
sie robotniczej, głosowali jedno
słowych. Jak się dowiaduje
„Jest rzeczą charakterystyczną — pisze
wę traktatu pokojowego z Niemcami na
myślnie socjaliści razem z N. R. P.
my
Zjednoczenie
Ceramiki
Tass
—
że
cała
prasa
angielska,
jak
na
czas nieokreślony.
i degaullistamk Przeciw głosowali
komendę pominęła milczeniem wniosek
Szlachetnej otrzyma ok. 15
jedynie komuniści.
Publicysta
radziecki,
Leontiew w
radziecki, nawet londyński „Times" cheł
kg złota dla fabryk porcelany.
Socjalistyczna partia Francji zde piący się swym rzekomym obiektywiz
„Prawdzie” zwraca uwagę na pewne no
cerslRAtriY
Należy podkreślić, że porce
we kroki władz okupacyjnych w strefach
maskowała się całkowicie przed mem nie zamieścił tekstu wniosku ra
ORGAN
lana
ornamentowana
złotem
zachodnich, sprzeczne z uchwałami pocz
masami pracującymi, jako partia dzieckiego, zaś rzecznik Foreign Office
jest mocno poszukiwana na
damskimi, zmierzające do wzmocnienia PROLETARIUSZE WSZYSTKICH KRAJÓW ŁĄCZCuTsig;
rozbijacka, jako partia reakcyjna, nie poinformował o nim dziennikarzy. W
Wrda*!»: Bed« WemeSree P. P. 8.
rynkach
zachodnio
_
europej
pozycji
kapitału amerykańskiego w Niem
której głównym celem jest rozbicie ten sposób — konkluduje korespondent
Sformułowanie to jest o tyle nie
czech
zachodnich
w
przededniu
obrad
skich
i
w
Ameryce.
jednolitego frontu klasy robotni Tass reżyserzy, kierujący prasą angielską ]
jasne, że nie potrzebną są żadne
londyńskich.
czej Francji, tego frontu, który w
kroki, by udostępnić gospodarce
Do aktów takich Leontiew zalicza uwspólnej walce, jaką prowadzą w
polskiej zasoby naszych Ziem Za
tworzenie niemieckiego zarządu węglo
tej chwili masy pracujące Francji
chodnich, albowiem ziemie te sta
wego i podporządkowanie niemieckiego
nowią integralną część Państwa
krzepnie z każdym dniem, tego
towarzystwa
akcyjnego „Benzin — Ben
Polskiego i są w pełni scalone go
frontu, którego konieczność naka
zol Verbund” — amerykańskiemu kon
spodarczo z resztą kraju. Zasoby
zuje dziś, jak nigdy sytuacja we
cernowi naftowemu „Vacuum Oil Com
ich są również udostępnione gospo
wnętrzna Francji.
pany”. Mimo woli — stwierdza na za
darce europejskiej, włączając w to
Partia socjalistyczna Francji, li
kończenie Leontiew — wytwarza się
gospodarkę niemiecką, w drodze
PARYŻ (PAP). Obrady Zgromadzenia swej podróży zagranicznej, o godz. 17 wrażenie, że koncerny zamorskie pragną
cząca niewiele ponad 300.000 człon
normalnej wymiany towarowej z
ków, z czego zaledwie 1/3 stanowią Narodowego nad rządowymi projentami przybył do Zgromadzenia Narodowego i postawić radę ministrów czterech mo
zagranicą.
Znaczna część eksporto
robotnicy, stała się już oddawna a- antystrajkowymi trwały z krótkimo przer witany żywymi oklaskami, zajął miejsce carstw w obliczu jak największej ilości
wanego węgla polskiego pochodzi
wśród deputowanych — komunistów.
dokonanych faktów.
genturą imperializmu amerykań wami przez całą noc w burzliwej atmo
właśnie z tych ziem.
Na popołudniowym posiedzenia Izby
skiego. Partia ta od dawna już czu sferze. W godzinach rannych posiedzenie minister spraw wewnętrznych Moch za
wa nad interesami kapitału zagra wznowiono, odroczono o godz. 10.35 i po żądał głosowania en bloc nad wszystkimi
nicznego, oddając wszystkie swoje południu znów wznowiono. Mówcy ko poprawkami komunistycznymi. Wniosek
siły dla obrony tego kapitału przed
munistyczni wśród protestów prawicy Mocha został uchwalony 397 głosami
przeciwko 184.
atakami mas pracujących. Od dnia
wykazywali antyrobtniczy i antyrepuoswobodzenia Francji socjaliści
konsekwentnie rozbijają współpra blikański charakter projektów rządu
cę z partią komunistyczną. Utwo Schumana, proponując szereg poprawek,
rzony w dniu 4 grudnia 1944 zmierzających w szczególności do wyeli
wspólny komitet porozumiewaw minowania zamierzonej, wbrew konstytu
czy, którego głównym celem było cji, ingerencji wojska.
Przy okazji wychodzi na jaw fakt, że mię
BRATYSŁAWA. (ZAP) Przed słowackim
opracowanie uzgodnionych akcji w
Trybunałem Narodowym rozpoczął się od dzy Ćzatlpszem a Turańcem istniały silne
Przywódca Francuskiej Partii Komuni
dawna zapowiadany i parokrotnie odkłada tarcia. Potwierdza to również dziennik fron
dziedzinie upaństwowienia kluczo stycznej; Maurice Thorez, który we wcze
ny proces b. ministra obrony narodowej w towy Turańcd, pełen inwektyw pod adre
wych gałęzi przemysłu, socjaliści
snych godzinach rannych powrócił ze
rządzie ks. Tiso — gen. Czatłosza, b. do sem Czatłosza.
francuscy rozbili już na wiosnę
RZYM (PAP). Rzecznik armii USA o- wódcy dywizji zmotoryzowanej gen. Tu1945 r. i dalej, konsekwentnie roz
świadczyt, że planowany na środę odjazd rańca, b. szefa sztabu Talskiego i b. uczest
z Włoch 2.500 żołnierzy amerykańskich nika rosyjskiej Kleinerta.
bijają wszelkie jednolitofrontowe
z Włoch został odroczony na kilka dni,
Czatlosz oskarżony jest o to, że współ
akcje.
działał przy oderwaniu Słowacji od Czech
z powodu trudności transportowych.
'* Partia socjalistyczna zdradziła i
Zapewniał on jednak, że dotrzymany w 1939 roku, dalej współpracował przy za
dalej zdradza klasę robotniczą,
będzie termin ewaUiacji, przewidziany warciu umowy z Niemcami o tzw. pasie
kompromituje dobre imię socjaliz
w traktacie pokojowym z Wiochami. U- ochronnym na Słowacji zachodniej, popierał
w napadzie na Polskę i w wojnie
mu, na który głosowali wyborcy
kazujące się w Rzymie w języku angiel Niemcy
i ZSRR itd.
francuscy, wybierając socjalistów
skim, pismo „Romę Daily American’’
Na zapytanie przewodniczącego Czatlosz
do Zgromadzenia Narodowego.
twierdziło, te odjazd wojsk został odro odpowiedział, że poczuwa się do winy. Przy
ŁÓDŹ (PAP). Jak podaje cen
4 miliony robotników, zarówno
czony na czas nieokreślony.
znaje, że dowiedział się już 1 marca 1939 r.
tralny zarząd przemysłu papierni
komunistów, socjalistów jak i bez
w trakcie narady z Tuką i Machem o tym,
czego szereg wielkich fabryk pa
że Niemcy obsadzą Czechy i że powstanie
partyjnych strajkuje we Francji,
pierń i celulozy wykonało w dru
tzw. państwo słowackie, Wkrótce po ogłowalczy o słuszne prawa do życia,
Do Polski nadszedł transport
sezniu „niepodległości“ Słowacji utworzo
giej
połowie listopada br. przedter
walczy z wyzyskiem kapitalistycz
no przy ministerstwie obrony narodowej
minowo swe roczne plany produk
gąbek
z
Grecji
do
czyszczenia
nym, walczy o sprawiedliwy ustrój
niemiecką misję wojskową, której podpo
cyjne. Zakładami tymi są: pań
porcelany, W przemyśle cera
społeczny, a partia, z nazwy socja
rządkowane było całe ministerstwo.
stwowa fabryka celulozy i papieru
Co
do
kampanii
wrześniowej,
to
drugi
z
micznym brak gąbek dawał
listyczna, głosuje za wyprowadze
w Cznłowie, państw, fabryka celu
oskarżonych gen. Turaniec twierdzi, że
niem wojska przeciwko robotni
lozy i papieru w Kaletach, fabryka
szę odczuwać szczególnie do
MOSKWA (PAP). Sąd w Połtawie Czatlosz nalegał na niego, aby poparł u
celulozy i papieru w Kluczach, pań
kom, głosuje za przelewem krwi
tkliwie. Oprócz tego nadeszły skazał 21 bm. b. członków niemiec „prezydenta“ ks. Tiso jego wniosek co do
stwowa
fabryka papierń w Borurobotniczej, która niewątpliwie w
zmobilizowania
10
roczników.
w większej ilości uszy słonio kich sił zbrojnych, oskarżonych o
szowicach koło Pniewca oraz fabry
Czatlosz zaprzecza temu, ale gdy prze
następstwie tych wypadków będzie
dokonanie zbrodni wojennych na
ka tektury w Kolonowskiej na Zie
we z Indyj, które nadają się Ukrainie, na 25-letnie internowanie wodniczący zapytuje, dlaczego ks. Tiso nie
musiała polać się we Francji.
miach Odzyskanych. Wiele innych
mobilizacji — Czatlosz odpo
szczególnie dobrze do tego sa w obozach pracy, 22-go oskarżone akceptował
Przywódcy socjalistycznej Fran
wiada, że Tiso wydawało się, iż 10 rocz
fabryk celulozy i papieru zapowie
cji z Blumem na czele nie reprezen
mego celu.
go skazano na 20 lat obozu.
ników to za wiele.
działo wykonanie rocznego planu
tują żadnej „trzeciej siły" ani żad
produkcji w początkowych dniach
nej nowej, sobie tylko znanej drogi
grudnia br.
do socjalizmu. Ich program i cel to W YSTĘPUJĄCY na plenum Zgromadzewezwaniami do zawarcia układu wojennego z
ratowanie ustroju kapitalistyczne
nia Ogólnego ONZ przewodniczący dele
USA. Z pomocą Amerykan i Anglików Turcja
go. Im, przywódcom socjaldemo gacji radzieckiej A. Wyszyński z całą stanow
reorganizuje swoją armię, ulepsza komunika
cję wojskową i rozwija flotę i lotnictwo,
kracji francuskiej powierzyła reak czością napiętnował podżegaczy wojennych,
znajdujących się w USA, Anglii, Turcji, Gre
jl HOCIAŻ Turcja nie brała udziału w wojcja reprezentację i obronę swoich cji
i niektórych innych krajach.
** nie przeciw faszystowskim grabieżcom i
interesów. Nie należy tego rozu
Księżniczka Elżbieta oraz jej małżonek ksią'
W mowie swej A. Wyszyński poświęcił pe
chociaż nikt dzisiaj nie zagraża jej bezpieczeń
mieć, że w ten sposób reakcja do wną uwagę także reakcji tureckiej, która rów
stwu, trzyma ona pod bronią olbrzymią armię. żę Mountbatten otrzymali^40.ÖÖ0 funtów rocznej
Wydatki na armię zubożają skarb państwa. Po pensji.
browolnie oddaje w ręce socjalde nież specjalizuje się w propagandzie wojennej,
(Następczyni tronu otrzymuje 25.000 a jej
i
wskazał
na
„przekraczającą
wszelkie
grani
moc amerykańska jest zużywana na cele wojen
mokratów władzę państwową. Tak
ce — oszczerczą i prowokacyjną kampanię w
ne. Kraj przeżywa głęboki kryzys w dziedzinie małżonek 15.000 funtów i to bez prawo ,,współ'
nie jest. Reakcja walczy bezwzględ stosunku do Związku Radzieckiego, jaką już
‘ •
ekonomiki, finansów, handlu. Rosną bezrobocie nej kasy“. Ustanowiono nawet specjalnego
nie o pełnię władzy dla siebie, o od dłuższego czasu prowadzi się w Turcji“.
i drożyzna. Zamiast normalizacji stosunków z kontrolera, którego zadaniem będzie przeslrze"
Wiadomym jest, że po śmierci Atatiirka sfe lila reakcję turecką. Prasa prowadzi oszczer sąsiednimi krajami w Turcji stworzono nastrój ganię sposobu w jaki 40.000 funtów zostaną
zdobycie każdej utraconej pozycji,
między małżonków rozdzielone. Kontrolerem
ry
rządzące Turcji stopniowo odwróciły się od czą kampanię antysowiecką. Wzrósł skierowany przedwojennej psychozy.
o przejęcie steru rządowego w swo polityki
założyciela republiki tureckiej, igno przeciw elementom demokratycznym terrror.
Tureccy reakcjoniści jawnie stali się pomoc jest general Browning — bohater z pod Arn
je ręce. Rzecz sprowadza się do te rując podstawowe interesy narodu tureckiego Już rok temu rozwiązano partie lewicowe, za nikami swych wierzycieli — amerykańskich heim).
Każde dziecko z tego małżeństwa otrzyma w
go, te prawicowi przywódcy socja i pogarszając stosunki z państwami sąsiednimi. mknięto redakcje ich gazet, rozpędzono Związ podżegaczy wojennych, którzy dążąc do pano
pensji bagatelkę, 6.000 funtów rocznie.
listyczni
zaprzepaszczają wielki
Po rozgromię hitlerowskich Niemiec, Turcja, ki Zawodowe i ogłoszono stan wyjątkowy w wania nad światem, wcale nie są zaintereso
zachodnikch wilajetach. Setki ludzi posadzono
Obie te pensje zostały uchwalone przez par
dorobek mas pracujących, że swoją która w czasie wojny zaprzęgła się jawnie do do więzienia za to, że ośmielili się krytykować wani w utrzymaniu pokoju między narodami. lament
na wniosek rządu premiera Atlee.
rydwanu
imperializmu
niemieckiego,
nie
wró
Mas
ludowych
Turcji
nie
może
zadowolić
polityką zdrady torują reakcji dro ciła na tory polityki Atatiirka, polityki przy antydemokratyczną politykę rządzącej w kraju taka polityka. Żadne zmiany gabinetów i po
Otóż wśród glosujących w parlamencie zitf
narodowo
republikańskiej
partii.
gę powrotu na te pozycje, które jaźni ze Związkiem Radzieckim, a naodwrót
szczególnych ministrów nie mogą uspokoić lazł się ktoś, komu było prawdopodobnie, —
wydarł jej lud pracujący i przeka — zaczęła szukać poparcia najpierw u angiel
Chcąc wytłumaczyć szerokim masom swoją, mas, żądających powrotu do polityki Atatiirka, jakby to powiedzieć, — dość nieprzyjemnie.
26 kwietnia 1937 roku kiedy rząd konserwa
skich, a potem u amerykańskich podżegaczy zgubną dla kraju politykę, reakcjoniści tureccy nawiązania przyjaznych stosunków z sąsiedni
zał im zarząd.
_
wymyślili bajkę, jakoby Związek Radziecki mi państwami i zwiększenia dobrobytu narodu. tywny ustalał listę cywilną nowego króla, Je'
W haniebnej roli rozbijaczy jed wojennych i imperialistów.
miał zamiar napaść na Turcję.
Propozycja delegacji radzieckiej, uchwalona rzego Fi go, przywódca opozycji ostro zapro
ności klasy robotniczej, w hanieb II O angielskich dyrygentów powojennej po
częściowo
przez Plenarne Zgromadzenie ONZ, testował, domagając się oszczędności i propo
Utyki
Turcji,
szybko
przyłączyli
się
ame
PRZYGOTOWUJĄC
się
do
wojny,
tureccy
nej roli torowania reakcji drogi
aby
osądzić
propagandę wojenną i zakazać jej nując poprawkę, w której m. in. było powie
do władzy, francuska partia socja rykańscy „dobrodzieje“, którzy pod nozorem ■ reakcjoniści usiłują stworzyć szereg blo pod rygorem kary sądowej, jako działalności dziane, ..że najwyższy czas, aby stanowisko
pomocy podporządkowali Turcję ków. Mając już podpisany pakt z Anglią, Tur
monarchii przystosować do współczesnych, P°
listyczna i jej przywódcy swoim udzielania
swej ekonomicznej, politycznej i wojskowej cja zawiera umowy z Irakiem i Transjordanią; grożącej dobru ogółu, nietylko odpowiada in stępowych światopoglądów“.
służalczym stanowiskiem wybitnie kontroli, przekształcając ją w narzędzie swojej prasa
zawiadamia, że niektórzy tureccy mężo teresom wszystkich miłujących wolność naro
Otóż tym ówczesnym leaderem opozycji byłsię ostatnio wyróżniła, stając się polityki na Bliskim Wschodzie.
wie stanu prowadzą rozmowy w sprawie stwo dów, ale jest także ostrzeżeniem pod adresem major Atlee... który prawdopodobnie z politOf
najlepszym i najwierniejszym po
„Pomoc" Ameryki którą śmiało można na rżenia bloku z Grerją i Włochami; reakcyjne tureckich podżegaczy wojennych.
waniem i z uśmiechem pobłażania spogbp*
wiernikiem reakcji.
Ga.
zwać pożyczką wojenną, jeszcze bardziej ośmie gazety tureckie przepełnoine są histerycznymi
G. Werszynin, tłum. J. S.
dzisaj na błędy swej młodości...
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TRYBUNA DOLNOŚLĄSKA

Zagadnienia pracy kulturalnej
na terenie akademickim
Mówi się dzisiaj duto i nie bez racji o braku dynamizmu w środowisku akademic
kim, o biernośi, o tym, że nie ma jakiejkob/iek własnej inicjatywy artystycznej, czy
społecznej, która musi być zrośnięta z młodym środowiskiem.
Poznając dokładniej otoczenie studenckie, nie trudno dojść do przekonania, że tkwi
w nim mnóstwo potencjalnych, niewykorzystanych możliwości, które przy odpowied
nim pokierowaniu i poparciu mogą dać ban ;o dużo.
Warto Więc pomóc młodzieży w rozwijaniu pracy artystycznej i kulturalnej, bo
trzeba pamiętać, że to może być najkrótsza drogą do wyrwania jej z obecnej bierności
i osobistego praktycyzigu, a przez to samo zainteresowania także sprawami społecz
nymi i podniesienia poziomu ideologiczne '
go, czyli do osiągnięcia celu, o który wał sce, tylko trzeba z entuzjazmem zacząć pra
cować.
czy dzisiaj polska demokracja.
A teraz zagadnienie drugie, które już nie
Poważne możliwości rozwiązywania tego
zagadnienia mają sekcje kulturalne Bratnich jest może tak naglące, ale niemniej ważne
Pomocy. We Wrocławiu są trzy bratniaki: i powabne ze względu na swój atrakcyjny
Bratnia Pomoc Studentów Uniwersytetu i aspekt. Chodzi o teatr akademicki, a może
Politechniki — najliczniejszą, bo licząca qk. właściwie nie tyle o teatr, ile o całokształt
7.000 członków,
Bratnią Pomoc Akademii naszych możliwości dramatycznych i mu
Handlowej i Bratnia Pomoc Wyższej Szkoły zycznych, organizowanie kółek tanecznych
Sztuk Pięknych najmniej liczna, ale ważn i i wokalnych, wieczorów arystycznych, i o
ze względu na szerokie możliwości pracy wszystko cp się z tym wiąże.
W sobotę 15. XI. mieliśmy we Wrocławiu
artystycznej. Wzajemne ich porozumiewa
nie się i współpraca powinny doprowadzić dość przykry precedens „Teatru akademic
kiego^. Nie należy jednak tego podciągać
do dobrych wyników.
A więc jakie stoją w najbliższej przy pod kompetencje Bratnio] Pomocy.
Uważając zą zbyteczne podkreślanie niszłości realne zadania pwęd zarządami Brat
skięgo
poziomu i złej organizacji przedsta
nich Pomocy?
Pomijając oczywiście w tym miejscu za wienia, którą dano tu we Wrocławiu, trzeba
dania organizowania samopomocy fjnąnso- wyjaśnić, że grupa, która to organizowała,
wej, co pozostaje nadal zagadnieniem za występowała zupełnie niezależnie od pro
sadniczym, chcemy zwrócić uwagę na spe gramu pracy artystycznej Bratniej Pomocy,
cjalny dział pracy Bratnich Pomocy — dział i że nje można ją nązwąć jakimkolwiek
„ąkademicjam teatrem wrocławskim“, tym
kulturalny.
Dla pobudzenia życia kulturalnego w śro bardziej, że była to właściwie grupa w więl
dowisku ąkądemickim w pierwszym rzęd/ie szóści przyjezdna, która dała występ we
nąipży nawijać kontakt z ogółem uąs?ei
młodzieży.
Młodzież musi pisać. Musi zabierać glos
w różnych kwestiach, i to nie sporadycznie,
czasami, jeśli np. idzie o krytykowanie pra
cy Bratniaka, czy o tym, że rachunki za
prąd wynoszą zbyt dużo w Bomach Akade
mickich, ale często, systematycznie, nie tyl
ko o swoich bolączkach, ąle także p swojej
pozytywnej prący, o PFPjęktąch,
pr
o całopzfejcię swojegp życia.
Referat kulturalny ma właśnie zadanie
W związku z usprawnieniem akcji uwła
prpwa&W& kpręspopdpncji ; Wnmwmdp
dyĘkP.SiA w prąsje, W najbliższej przyszjg- szczeniowej w zakresie osadnictwa rolnego
ści uzgodnimy z wrocławskimi gzigpuikgmi, ną Zipmjąch Odzyskanych i obszarze b
w jakiej formie będą się ukazywały regu Walnego Miasta Gdańską — Ministerstwo
larne prasowe dodatki akademickie, które Ziem Odzyskanych kqmgnjkpjp, że brak
obejmą całość tych zagadnień. Ale do tego zaświadczeń przesiedleńczych nie powinien
trzeba współpracy. Jest dużo młodych lu- wsjrzymywać wpiosku osadnika od rozpa
dzi, studentów, którzy są uzdolnieni, któ trzenia go przez Powiatową Komisję Osad
rych głos bardzo się przyda w naszej pra nictwa Rolnego.
Jednocześnie Min. Ziem Odzyskanych
cy, i ci wszyscy muszą się zdobyć na więk
szą inicjatywę.
Na łamach naszej akade ustala, że o ile na wniosek kancelarii Po
mickiej prasy powinni zabrać głos nie tyl- wiatowej Komisji Osadnictwa Rolnego, wy
k nasi młodzi kpledzy-publicyści, ale jąkr słany do właściwego Starostwa Powiato
że literaci, poeci, a nawet rysownicy i ma wego na ziemiach Centralnych o wys^u
larze — pa ładny rysunek też będzie miej wienie osadnikowi zaświadczenia przesied

Wrocławiu zdaje się jedynie dla względów
dochodowych. Prawdziwa studencka dzia
łalność artystyczna musi mieć wprawdzie
dużą dozę humoru i młodzieńczej lekkości,
ale nie może stać na poziomie jazzbandowej knajpy. Ta dziedzina czeka jeszcze na
realizatorów.
Na zakończenie chcę pomszwć jeszcze
sprawę, którą należało może zająć się na
początku. Jest to zagadnienie bardzo waż
ne. Chodzi o podniesienie poziomu ideo
logicznego na wyższych uczelniach. Chodzi
o to, żeby młodzież nie tylko w pełni prze
konała się do dzisiejszej rzeczywistości,
ale by nabrała twórczego entuzjazmu do
pracy i do tworzenia. I to też wchodzi w
kompetencje referatów kulturalnych Brat
nich Pomocy. Trzeba, nie szczędząc pracy,
rozprowadzić w akademickim' środowisku
prasę, propagującą światową współpracę
młodzieży, trzebą zainteresować te środo
wiska ideologią organizacji młodzieżowych,
trzebą stworzyć kluby dyskusyjne, zorga
nizować prelekcje, zaszczepić w młode umy
sły to, co nazywamy pełnowartościowym
poolądem na świat.
Ale myślę, że czasu i sił nam wystarczy.
Cały rok 47/48 będzie rokiem, który w na
szym wrocławskim akademickim środo
wisku musi upłynąć pod hasłem realizowa
nia na naszym odcinku wielkiego planu od
budowy kulturalnej kraju.
Rowecki Janusz
Kier. Referatu Kulturalnego B. P. St.
Uniwersytetu i Polit. we Wroeinwu
?r*"

Usprawnienie akcji uwłaszczeniowej

Wyjaśnienia Ministerstwa
Ziem OUsyskaeyeh

Sanatorium
w byłym więzieniu
Związek h. Więźniów Politycznych prze
jął w Zakopanem hotel „Palące“, który po
przeprowadzonym remoncie i przebudowie
zpętąnie ząrpieniony pą sanatorium, obliczo
ne na 100 miejsc.
W sanatorium tym przebywać będą człon
kowie Związku, zagrożeni gruźlicą. Leczyć
się tu będą również chorzy kierowani przez
agendy Ministerstwa Zdrowia.
Oprócz leczenia podopieczni będą mogli
jednocześnie zdgbywąć tu fachowe wy-

Żegluga
na Odrze

kształcenie. W związku z tym zainątąlpwane zostaną w sanatorium warsztaty szGzqtkarskie, koszykarskie, stolarskie itp.
Koszt przebudowy i remontu obliczony
jest na kilkanaście milionów złotych. Obec
nie przeprowadza ąią kppieczne przed zimą
roboty zabezpieczające, ną wiosnę zaś
gmach zostanie oddany do użytku.
Zaznaczyć należy, że w czasie wojny w
hotelu „Palace“ znajdowało się więzienie.
Riwpice byłęgp więzienia, a przyszłego sa
natorium, gdzie Niemcy przeprowadzali bądanią i torturowali '/utrzymanych, zostaną
zachowane na pamiątkę w stąpię obecnym.

Podpisanie układu
polsko-rumuńskiego

SZCZECIN. Ną skutek obfitych opadów
deszczowych, stan wody w Odrze podno
si się dp tegp stopnia, że umożliwił prze
pływ bąrpk od Kpstyzynia da Koźla. Oheenie żeglugą ną Odrze pdbywą się bez
większych trudności. W dniu 34 listopada
do Szczecina przybyły ze Śląska 3 barki
załadowane koksem eksportowym.

WARSZAWA. Prowadzone od kilku
tygodni w Bukareszcie pertraktacje han
dlowe pomiędzy polską delegacją a przed
stawicielami rządu Rumunii, zakończyły
się 26 bm. podpisaniem dodatkowego ukłądu o rozszerzeniu wymitny towarowej
pomiędzy obu krajapni.
W wyniku ząwąrtego układu wzajem
na wymiana towarów do września 1948 r.
wyrażać się będzie w kwocie 10 mil. do
larów po każdej stronie.

27,5 miliona

Ze strony Polski układ został podpisa
ny przez przedstawiciela Min. Przem. i
Handlu, dyrektora, ob. Monsterą, a ze
strony Rumunii ppzez generalnego sekre
tarza Ministerstwa Przemysłu i Handlu,
p. Arladecmu.

sztuk jaj
na święta
Biuro Cen Ministerstwa Przemyślu i
Handlu podaje do wiadomości, że w prze
widywaniu wzmożonego popytu na jaja
w okresie przedświątecznym — „Społem”
rzuci na rynek około 33 milionów sztuk
jaj Państwową Centrala Handlowa 3,5
miliona sztuk oraz Zrzeszenie Prywat
nych Eksporterów jaj — przeszło milion
sztuk.
Biuro Cen ustaliło cenę detaliczną jajka
w akcji interwencyjnej na zł 18 za sztukę.
Sklepy detalipzne zobowiązane są do umieszczenia tabliczek z ceną jaj na wi
docznym miejscu.
Cena jaj zł 18 za sztukę obowiązuje w
ciągu grudnia br.

leńc/epo. nie żpsjtąpie udzieloua odpowiedź
W Ctągp 2 mWscy od daty wysłania wnio
sku, osadnikowi może być wydany akt na
dania ną podstawie załączenia do akt ąprawy odpisu wystosowanego pisma.

Z uwagi na znaczną ilość inwentarza, ujawnioną u osadników w czasie akcji sza-«
cunkowej, nie wymienioną we wnioskach
o nadanie gospodarstwa, Min. Ziem Odzy
skanych poleca przekazywać wykazy ujaw
nionego inwentarza Powiatowej Komisji
Osadnictwa Rolnego, którą drobne ilpśęj
ujawnionego inwentarza może przydzielić
osadnikom, u których zpstaly wykryte, przy
czym należność za ten inwentarz winna być
uiszczona w gotówce.
Jeżeli u osadnika wykryto znaczną ilość
inwentarza, PKQR winna przydzielić go psadnikom niezaopatrzonym w potrzebny in
wentarz, a fakt przydzielenia tego inwen
tarza należy uwidocznić w akcie padania.
O ile psadnik akt nadania uprzednio otrzy
mał, przydział inwentarza należy odndto;
wać w tym akcie przez dodatkowy dopisek
Osadnicy, którzy mają gospodarstwa już
zabipotekówane, nabywa ją przydzielony
im przez PĘPR inwentarz w drodze kupna.
Ministerstwo przypomina jednocześnie,
Że każde cofnięcie aktu nadania musi być
uzgodnione drogą służbową z Minister
stwem Ziem Odzyskanych.

CO HOB1Ą NIEMCY?

Gdańska afera
o skonałą ilustracją stosunku anglosasów do Niemiec — tendencji pod
trzymywania nacjonalistycznych idei
w Niemczech — jest słynna ostatnio afera
z tak zwanym „rządem gdańskim“. Niejaki
Richter, Niemiec, właściciel knajpy w Frank
furcie, 36-letni, były ochotnik oddziałów
spadochronowych SS, zorganizował w wła
snej swpjej knajpie „Rząd Gdański“. Po do
brej kolacji, paczka bezczelnych typów,
z których każdy ma coś na sumieniu, każdy
był co najmniej członkiem NSDAP — zor
ganizowała „charytatywną“ organizację pod
nazwą „Interessengemeinschaft der Danziger“.
10 maja 1947 Werner Richter złożył ofi
cjalnie prośbę na zalegalizowanie swojej
organizacji u samego generała Glaya, który,
jak wiadomo, jest dowódcą wojskowym
amerykańskiej strefy okupacyjnej. General
Clay zachował się w tym wypadku nie
zwykle dżentelmeńsko: nie powiedział mia
nowicie ani tak, ani nie. Werner Richter
otrzymał odpPWWź, że nie powzięto w je
go sprawie żądnej decyzji, a do czasu po
wzięcia tej decyzji „Interessenschaft der
Danziger“ może spokojnie istnieć i rozwi
jać sxvą działalność. Oczywiście mowa była
tylto o organizacji i działalności chary
tatywnej, o organizacji wzajemnej pomocy
biednym i pokrzywdzonym gdańszczanom.
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Gen. Clay nie powziął decyzji do dnia
dzisiejszego, mimo że „charytatywna“ dzia
łalność Wernera Richtera, kandydata na
gdańskiego „fuehrera“, nie pozostawia żaddnych dla nikogo złudzeń co do jej poli
tycznego i antypolskiego charakteru.
„Charytatywna“ działalność Richtera t je
go pączki objawia się między innymi w roz
syłaniu po całym świecie wielkich memo
riałów, w których bezczelność walczy o
pierwszeństwo z głupotą i ignorancją. „Rząd
gdański“ wystosował między innymi pismo
do... sekretarza generalnego ONZ, Trygve
Lie, w którypr domaga się przyjęcia Gdańr
ska do Organizacji Narodów Zjednoczo
nych.
Cała ta ponura farsa Wernera Richtera
wywołuje jednak prócz śmiechu i ponure
refleksje natury poliyczno-etycznej. Całą tę
farsę musi przecież ktoś finansować, ktoś,
komu zależy na podtrzymywaniu Niemców
w nadziei, że sprawy niemieckie są jeszcze
wciąż w sensie grapie otwarte, że można
jęszęze pod takim czy innym szyldem coś
wytargować. Najsmutniejsze jpdpak w tym
wszystkim jest stanowisko administracji
amerykańskiej, która nie tylko że toleruje
bezczelną akcję Richtera, ale swoim zwle
kaniem z oficjalnym wypowiedzeniem się
w tej sprawie urzędowo aprobuje maniactwa gdańskich SS-owców.

Ofensywa kleru
iesłychanie ciekawe jest stanowisko
kleru niemieckiego zarówno wewnątrz jak i poza granicami w walce
o przywrócenie praw Niem*m. Jesteśmy
świadkami clm rak turystycznych przemian,
jakie zachodzą wśród kłem niemieckiego
kościoła katolickiego i ewangelickiego. Ko
ściół ewangelicki i jego kler, który w cza
sie rządów Hitlera posiadał wśzelkie przy
wileje „narodowego“ kościoła — dziś pod
wodzą pastora Niemoełlera, znanego wszyst
kim jako „glos sumienia“ dzisiejszych Nie
miec, wykazuje znaczny radykalizm. Ko
ściół ewangelicki głosi rlziś tezy o winie
zbiorowej narodu niemieckiego za zbrodnie
hitleryzmu.
Kościół katolicki natomiast wykazuje nie
tylko daleko idący liberalizm w stosunku
tło hitleryzmu, ale występuję czynnie w obronie „pokrzywdzonych" Niemiec, walczy,
oddając do tej watki cały syyój ąparąt, o
przywrócenie praw Niemcom, walczy o
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przywrócenie starych granic.
Jakby specjalnie, równocześpie z tą agre
sywnością kościoła katolickiego, w liczbie
nowych kardynałów wprowadzonych do
św. Kolegium, znajdujemy aż trzech Niem
ców, z których każdy uważał za stosowne
wystąpić W czasie uroczystości watykań
skiej z politycznym przemówieniem, wska
zującym na wielkie krzywdy, jakich dozna
je dziś naród niemiecki,
Ks- kardynał Pełen nie omieszkał przy tej
sposobności „pobożnie“ zaatakować granicę
polsko-niemiecką i podkreślić w Watyka
nie wielką tragedię narodu niemieckiego,
który „bezprawnie“ — jak uważa ks. kar
dynał — usuwany jest z terenów na wschód
od Odry i Nysy.
Kościół katolicki w Niemczech idzie w awangärdzie ofensywy imperializmu amery
kańskiego na Niemcy, ofensywy, której ce
lem jest stworzenie z Niemiec bazy impe
rializmu.
(ŁK)

co o rzvmamy na Kami
w

grudniu

WARSZAWA. — Ministerstwo Aprowizacji!
w zatwierdzonym planie zaopat.rzepja kartko
wego pa grudzień przewiduje od, grudnia pełne
pokrycie norm kartkowych chicha i mąki pszen
nej. Wszyscy posiadacze kart żywnościowych
otrzymywać będą przydziały chichą i męki w
100 proc. Dzieci na dodatkowe karty dziecinne
otrzymają ponadto po 2 kg mąki. Posiadacze
kart rodzinnych (IR) otrzymywać będą po 6
kg. chicha miesięcznie, zapijast dotychczasowej
normy —4 kg.
Normy mięsa również pokryte będą w 100
proc. (jla wszystkich posiadaczy kart. Dla kat.
I przewidziane jest 2 kg. mięsa, dla II — 1,5
kg, dla III - 0,?5 kg, IR - 1 kg., IIR - 0,5
kg., na dodatek „C“ — 0,5 kg. Y gnidpiu wy
dawane będzie na kartki ,,D 3“ i „M" świeże
mleko w ilości 7 lityów na osobę pijesięcznie,
z możliwością ewentualnej zniiany na niektó
rych terenach odpowiednią ilością udeka skon
densowanego. Ekwiwalent za mleko dla dzieci

od 4 do 12 lat pokryty będzie czekoladą w ilo
ści 0,2 kg. Ną terenach, gdzie ilości mleka, dy
sponowane przez Fundusz Aprow., .przewyższą
zapotrzebowanie dzieci do 3 lat j kart „M“,
n|leko świeże będzie wydawane {{zięciom od 3
do 7 lat w normie: 7 litrów, z wyłączeniem w
tym wypadku przewidzianego dla nich przy
działu czekolady, wzgl. w normie 3,5 1., uzu
pełniając brakującą ilflść czekoladą po 0,1 kg.
Normy cukru pokryte będą w IQ0 proc. Kat.
I i dodatek ,,S“ przyznano 0,5 kg, kat. II —0,4 kg., kat. I R i dod. „D 3, ,,D 7“ | „D 12“
oraz „M“ po 0,25 kg Posiadacze kart „D 7“
i „D 1“, otrzymają poza tym 0,3 wyróbpw cu
kierniczych. Wyroby te dostaną także dzieci do
3 lat na kartki „D 3“ po 0,3 kg. Będą to cu
kierki produkcji krajowej.
Ponadto kat. I otrzyma 0.2 kg. mydła, a dzie
ci na kartki „D“ mydło toaletowe wagi ca 100
gr. lub tę samą ilość mydła zwykłego.

Na jednolitym froncie młodzieży

Centralny kura oświatowy ZWM I OM TUR
W dużej, jasnej sali wykładowej, papuje
zgiełk rozmów i ożywiona dyskusja. Właśnie
skończyło się przed chwilą seminarium i mło
dzież dzieli się wrażeniami i uwagami ną te
mat opracowywanego tematu.
Młpde, rozpalone, niekiedy wprost dziecinne
twarze kontrastują z powagą poruszanej kwe
stii. Rep-olupją 1905 roku; rola SI)f<P i L,
charakterystyką prądów w ówczesnej PPS
Trzeba przyznać, że przysłuchując się tej
dyskusji, prowadzonej podczas przerwy, wie
le można się nauczyć i ciekawego dowiedzieć,
a przede wszystkim dobrze poznać zgromadzo
ną w sali młodzież. Zawieszone nad tablicą,
emblematy biało-czerwone ZWM j błękit!!»czerwone OM TUR, znajdują potwierdzenie
wśród słuchaczy uczęszczających ną kurs. W
każdej klapię marynarki ęzy w bluzce widać
znaczek dwóch robotniczych młodzieżowych
organizacji ZWM lub OM TUR.
Centralny Kurs Oświatowy w Warszawie, hę
dący dalszym krokiem na drodze realizacji
liniowy o wśpópracy tych dwóch młodzieżowych
organizacji, w pierwszym rzędnie ma za żą
danie, wyjaśnić i uzgodnić różnice ideologicz
ne, zbliżyć do siebie działaczy młodzieży ro

Piso roczny wykonany
Przemysł Fermentacyjny w zakresie produkcji uiwa.
\
Państwowe Zakłady Przemysłu Bawelmpnego w Andrychowie. Zakłady osiąga
ją produkcję 2.835.700 m tkanin.
Zjednoczenie Fabryk Maszyn i Sprzętu Górpicgegp P. W. w Świętochłowicach,
Przekroczyło ono 100 proc. planu państwowego na rok 1947, wykopując 19.261 ton
produkcji, wartości 48.319:000 zł (według cen z 1987 r.). (jk)
Państwowa Fabryka Włókiennicza w Kropowicach koto Kłodzka.
Państwowa Fabryka Konstrukcji Stalowych i Aparatów „Zamkost” w Będzi
nie. Wartość produkcji fabryki osiągnęła732.900 zł (według cen z 1937 r.). (jk)
Fabryka Armatur w Łagiewnikach koło Krakowa. Fabryka do dnia 31 paździer
nika osiągnęła 103,5 proc. wykonania planu.

hutniczej i dać im wskazówki do dalszej pracy
terenowej.
Dowiadujemy się o tym wszystkim pd samej
młodzieży, która chętnie i dużo mówi O swej
obecnej pracy.
Ną kursie jest 62 qspby. Reprezen
tanci młodzieży śląskiej i pomorskiej, są
chłopcy i dziewczęta z I.uhliną, Ppzpąnią, z
Zipni Odzyskanych. % pierwszy rzpt oka wy
daje się, żp to doteze ; dąwno zgrana pączka
kolegów, tymczasem są rązem dopiero od 10
listopada.
Ryć może że dużą ząsłpgę nąa Pt młodość,
która tak szybko i łatwo pokonuje w-zelkie
dystanse, ale nie mężna pominąć dobrPJ i ce
Ipwej organizacji, która w dużym
stopniu
przyczynia się do zżycia uczestników kursu.
— Czujemy się trochę jak sztubacy w bur
sie — mówi Alicją Tyl, studentka SGIJ i dz a
łączka OM TUR. Przez, pały miesiąc jesteśmy
razem, mamy nie tylko te same zainteresowa
nia, ale stanowimy zgrany kolektyw.
Mieszkamy razem, wspólne mamy posiłki
razem spędzamy czas w świetlicy, no i pajwa
żniejsze, razem się uczymy,
— Wydajemy dwie gazetki ścienne. To nasz
naczelny redaktor — przedstawia nam wesoły
zetwuemowiec kolegę Płonkę.
• To w. Płonka jest byłym żołnierzem I Armii
i mimo młodego, wieku, jest doświadczonym
działaczem młodzieżowym m> terenie Chełma
Lubelskiego.
Zresztą wszyscy działacze Centralnego Kur
su; mimo różnic w wykształceniu ogólnym
mają poza sobą pracę społeczno-młodzieżową
Jedni nabyli ją na terenie swych zakładów
pracy, inni w szkołach zawodowych, czy ogól
nokształcących.
Mamy tu różnych kolegów „cudzoziemców“
— chwali się tow. Roszkicwciz z Poznania.
Ci „obcokrajowcy“, to młodzież polska przy
byłą z Francji oraz zetwuemowiec Grzegorz
Świcrrzyński, odznaczony w Jugosławii jako
„Udąrnik“ w brygadzie pracy.
Zresztą odznaczenia nie rzadko zdobią kurt
ki chłopców. Są tu krzyże partyzanckie, znacz

ki żołnierza demokracji, odznaki wojskowe.
Adaipczyk Ludwik wybitny działacz polskie
go ruchu młodzieżowego we Francji, był przed
przyjadpm do Polski członkiem „Grunwaldu“.
Jeszcze na dobrze n'e rozgościł się w Polsce
i wprost z Wałbrzycha, gdzie pewno pracował
w kopalni, przyjechał na kurs, aby bliżej ze
tknąć się z tutejszą młodzieżą.
Podobnie jak on, Władysław Dąbrowski, też
przyjechał przed paru miesiącami z Lyonu.
Mieszka w Bytomiu i jest górnikiem.
Obydwaj cieszą się wielką sympatią kolegów
i koleżanek, a lekki ledwie dostrzegalny ak
cent, jest jedyną pozostałością z „francuskich
czasów“V
Wartka i bardzo wesoła rozmowa, musi się
jednak skończyć, bo tow. Zulewicz wzywa
ną sepijuarinm- Pracy jest bardzo dużo i
młodzież musi włożyć wiele wysiłku, aby
opanować cały program i zdać końcowe eg/aminy,
Program zajęć szczelnie wypełnia każdą f
chwilę czasu. Ód ósmej rano do ósmej wieczo
rem. 117 godzin wykładów, prowadzonych
przez najlepsze siły, to wielka kopalnia wie
dzy.
Historią ruchów robotniczych, zagadnienia
współczesne, ideologia, marksistowska, socjo
logia. Ciekawe, ale niełatwe do szybkiego opa
nowania rzeczy.
— Nasz kurs centralny jest jak gdyby ge
neralną próbą tego rodzaju szkolenia, ale
muszę przyznąć—objaśnia nas kierownik pro
gramowy tow. Ignacy Sobczak — doskonałe
już teraz daje rezultaty. Mjałem z początku
pewpe wątpliwości czy młodzież da sobie la
dę, praktyka kursu jednak je rozwiała.
Kursy tego rodzaju są projektowane w kilku
miastach wojewódzkich i dobrze by było aby
zorganizowano ich jaknajwięcrj. Zasadniczo
lilie dają żadnego ani cenzusu ani awansu, ale
są doskonalą szkołą dla pracy terenowej i w
pogłębieniu jednolitego frontu ZWM i OM
TLR mogą odegrać bardzo ważną rolę.
J.W—wa.

TRYBUNA DOLNOŚLĄSKA'

Sukces, polskich konstruktorów

I Pompy wykonane w Hucie „Karol"
dorównują

najlepszym konstrukcjom amerykańskim
Huta Karol w Piaskowej Górze, koło
Wałbrzycha, jest najpoważniejszą fabry
ką maszyn i sprzętu górniczego w Polsce.
J edną zie specjalności tych zakładów
jest budowa pomp — tak ważnych dla
naszego górnictwa i innych gałęzi prze
mysłu. Produkuje się tutaj pompy od
środkowe i odśrodkowo-turbin owe w róż
norodnych' typach. Zależnie od typu i
przeznaczenia zasięg pracy tych pomp
wynosi:
wydajność od 500 do 40 000 litrów na min.
ciśnienie od 10 do 1000 m słupa wody.
Moc silników koniecznych, do napędu

Czym iy/e^
Rozpoczęte z Inicjatywy Komite
tów Fabrycznych PPR i PPS współ
zawodnictwo Pracy w Państw. Fabry
ce Wagonów we Wrocławiu daje jak
najlepsze rezultaty. W pierwszym ty
godniu trwania współzawodnictwa
na hali RW 3 najlepsze wyniki osią
gnęli: tow. Skowroński (PPS) 316°/o
normy, tow. Dylewski (PPS) 297n/o
normy, ob. Jaworski (bezpartyjny)
285°/o normy, tow. Suldicki (PPR)
268°/o normy.
*

*

»

Wrocław jest miastem, które po
siada największą ilość mostów w
Polsce. Do chwili obecnej naprawiono
na terenie miasta 30°/o mostów dro
gowych. W najbliższych dwa latach
naprawi się 50*/* dzięki zwiększonym
kredytom. Wykonanie tego planu roz
wiąże istniejące dotychczas we Wroc
ławiu trudności komunikacyjne.
*

.*

*

Wrocławska
Izba PrzemysłowoHandlowa przeprowadza rejestrację
przemysłu prywatnego całego woje
wództwa wrocławskiego. Ostateczny
termin dokonania wszelkich formal
ności rejestracyjnych upływa z dniem
10 grudnia.
*
»
»
Z okazji uruchomienia pierwszej w
Polsce opery robotniczej we Wrocła
wiu ambasador czechosłowacki p.
Hejret wystosował do Olt ZZ we
Wrocławiu pismo gratulacyjne, w
którym składa nowo utworzonej pla
cówce kulturalnej życzenia pomyśl
nego rozwoju.

tych pcrnp waha się również od 5 do
2 500 KM (korb mechanicznych).
Zapotrzebowanie krajowe jest bardzo
duże. Przeciętnie wynosi ono od 600 do
700 sztuk rocznie. Poważną część tego za
potrzebowania pokrywa produkcja huty
Karol. Ważna jest także produkcja części
zapasowych, na które przychodzą zamó
wienia z kraju, a nawet z zagranicy.
Wytwórczość wzrasta z roku na rok.
Ze względu na dużą ilość produkowanych
pomp, bardzo ważną rolę odgrywa jakość
ich wykonania. Chodzi tu szczególnie o
podniesienie sprawności pomp, które po
wodują większe lub mniejsze zużycie
energii elektrycznej przy wykonaniu
efektywnej pracy. Stare typy pomp «bu
dowanych w tej fabryce przez Niemców
mają z reguły niskie sprawności. Zmie
nić ten stan rzeczy jest głównym zada
niem biura konstrukcji, w którym już od
dawna nie pracuje żaden Niemiec.

inż. Kijowskiego Stanisława przystąpił
do gruntownej przebudowy i ulepszenia
pomp odśrodkowych, mając na względzie
dalsze usprawnienie pracy, co przynosi z
kolei poważną oszczędność energii elek
trycznej.

Polscy konstruktorzy zdali egzamin
celująco. W wyniku ich wysiłków osiąg
nięto Wyniki, dochodzące do 90»/« spraw
ności pomp, zamiast 52°/», jak to miało
miejsce w pompach wykonanych przez
ich poprzedników — Niemców.
Przy takim podniesieniu sprawności
pompy większego typu, można w przecią
gu roku zaoszczędzić około 3,5 miliona
KWh. (kilowatgodzin). Za zaoszczędzo
ne w ten sposób w przeciągu roku pienią
dze można zakupić co najmniej 3 nowe
pompy tego samego typu.
Osiągnięcie tak wysokiej sprawności
śmiało można uważać za nadzwyczaj do
bre. 2 pompy o wysokim stopniu spraw
Zespół polskich konstruktorów ped kie ności, wykonane już przez hutę „Karol”
rownictwem doświadczonego specjalisty pracują w elektrowni „Victoria” w Wał
brzychu.

Wyniki wyborów
io RadZakładowej
Walni „Mieszko"

Wartości te dorównują osiągnięciom
konstruktorów amerykańskich, którzy w
dziedzinie budowy pomp odśrodkowych
uzyskiwali dotychczas najlepsze wyniki.

*

Wybory odbyły się dnia 20.11 hr. Ogó
łem oddano 8.666 głosów z czego unie
ważniono 3.
Największą ilość głosów otrzymali na
stępujący kandydaci z listy związkowej:
1. Bigaj Franciszek
842.
2. Domin Stanisław
408
3. Jaśkowski Stanisław
355
4. Wrona Feliks
238
Niezależnie od naszych ambicji zawo
5. Błajda Tadeusz *
234
dowych, pragniemy przez nasze wysiłki
6. Błacica Józef
232
zająć godne miejsce na froncie pracy i
2-go grudnia odbędzie się zebranie no
przyczynić się do wykonania planu trzywej Rady, dla wyboru 3 członków zwol odbudowy — a naszymi osiągnięciami
nionych od obowiązku pracy.
letniego.
Ce-Mat.

Zakończenie sensacyjnego procesu
w Jeleniej Górze
Oczekiwane z niezwykłym zain
teresowaniem, przez społeczeństwo
Dolnego Śląska, zakończenie gło
śnej sprawy Władysława Sikory,
nastąpiło w dniu 28 listopada br.
W dniu 28 bm. na sali sądowej
przesłuchano dalszych świadków, z
których najbardziej rewelacyjne
zeznania złożył ob. Gruszka Edward
jeden z tych, którzy brali udział w
powieszeniu właściwego kata Pola
ków w Kassel, Sikory Johana. Swia
dek Piskorek zeznał, że czytał w
emigracyjnym „Żołnierzu Polskim"
notatkę o powieszeniu gestapowca
Sikory.
Sprawa przybrała rzadko spoty
kane zakończenie. Prokurator z oskarżyciela stał się obrońcą. Oskar
życiel publiczny ob. Sztramer w
dłuższym przemówieniu zanalizo
wał motywy wytoczenia sprawy
Władysławowi ■ Sikorze. Świadko
wie oskarżenia — mówił prokura
tor — wierzyli, że mówią prawdę i
nie należy się dziwić ich chęci od
wetu za poniesione krzywdy. W
procesie Sikory mogła mieć miej
sce tragiczna omyłka sprawiedliwo
ści, jednak charakter sądownictwa
Polski Ludowej umożliwił właściwe

Spółdzielni zamkniętej
przy fabryce papieru
„Marysin" w Milkowie

i- A 'hr? w h wa cocfzień

apiduch
— Przecież jestem ubezpieczony. Poza tym
jestem skromnym urzędnikiem w Magistracie
i cała moja pensja...
— Czy to jest moim udziałem, że żona pań
ska rodzi? Zresztą jest dopiero godzina 7 mi
nut 32 i 5 sekund, a ja dopiero od 8 — 10 i od
3—6. Dalej: rejon nie mój. Następnie często
mnie pacjenci naciągają. Powiadają ciężki wy
padek, umiera, a jak przychodzę, to okazuje
się, że aspirynka albo rycynusik i pacjent
zdróio. Mnie Pan nie nabierze. Za stary na to
jestem.
— Panie doktorze. Żona męczy się na krwo
tok czy pęknięcie. Laik jestem a pan tu gada,
zamiast pomóc? Litości!!! Piencsze moje
dziecko!!!
— 5000 zł.!!! — powiedział lakonicznie dok
tór, lubiący punktualną dokładność.
„Pacjent“ był niepocieszony.
—- A kto jest lekarzem domowym Ubezpie
czalni naszego rejonu?
— Nie jestem biurem informacyjnym —
odpowiedział dr. R-c.z, dławiąc się ostatnim
kęsem białej bułeczki, takiegoż masełka i ly~'
kiem takiejże kawy. Kilku takich pacjentów
dziennie jak Pan i będę kompletnie zrujno
wany.
Mimo spóźnionej pomocy udzielonej przez
innego lekarza, młoda matka czuje się świet
nie, a chłopak powiększył ludność Walbtzycha
o jednego dzielnego obywatela.
— W jego imieniu, bo sam jeszcze nie umie
mówić, wołamy do odpowiednich czynników,
by zbadały tę, znaną zresztą w Wałbrzychu,
sprawę. Niech to zrhbią punktualnie i dokład
nie t. j. zgodnie z cechą charakteru lekarza do
mowego
Ubezpieczalni na Nowym Mieście,
punktualnego do przesady pana d-ra R cza.
U. H.

Poradnia
dla matki i dziecka
przy Zarządzie Tartaków
w Bystrzycy
W Zarządzie Tartaków Lasów Państwo
wych w Bystrzycy, Plac Wolności 5 —
odbyło się uroczyste otwarcie nowej pla
cówki Poradni dla Maiki i Dziecka i no
wej Świetlicy pracowników Zarządu Tar
taków.
W uroczystym otwarciu wzięli udział
przedstawiciele miejscowych władz z
Obywatelem Starostą na czele oraz przed
stawiciele organizacji politycznych, związ
kowych i społecznych.
Uroczystość zagaił kierownik Zarządu
Tartaków L. P. w Bystrzycy Ob. Rolbecki, następnie przemówił przedstawiciel
Dyrekcji Lasów Ob. Fedorski Z., kierow
nik Oddziału Personalnego Dyrekcji, pod-kreślając doniosłe znaczenie nowej pla
cówki. Szereg innych mówców życzyło
pomyślnego rozwoju i owocnej pracy w
realizacji ajkcji wychowania społecznego
i podniesienia poziomu kulturalnego ro
botników i pracowników miejscowych.
Uroczystość zakończono zabawą towa
rzyską przy dźwiękach orkiestry pracow
ników Zarządu Tartaków.

KRONIKA
WAŁBRZYCHA

Z DOLNEGO SLASKA
Legnica

i wszechstronne naświetlenie spra
wy, co w rezultacie przyczyniło sie
do wykazania całkowitej bezpod
stawności
zarzutów
stawianych
Władysławowi Sikorze.
Prokurator wycofał akt oskarże
nia oraz prosił sąd o uniewinnienie
Władysława Sikory. Wniosek pro
kuratora poparła obrona. Sąd po na
radzie ogłosił wyrok uniewinniają
cy Władysława Sikorę, rehabilitu
jąc w pełni oskarżonego.

fabrycznej. Inicjatywa otworzenia spół
dzielni wyszła z Rady Zakładowej. Uchwa
łono statut i wyznaczono wysokość udzia
łów, które wynoszą po 400 zł od członka.
Należy podkreślić wysokie wyrobienie
społeczne pracowników, którzy bez wyjąt
ku zapisali się na udziałowców spółdziel
ni. Z kapitałem zakładowym w wysokości
150.000 zł przystąpiono do uruchomienia
sklepu spółdzielczego, którego koerownikiem został ob. Krzyżanowski Franciszek.
W dniu otwarcia obroty wynosiły ok. 29
tysięcy zł. Ceny kalkulowane są jak naj
niżej, przez co spółdzielnia zyskuje sobie
coraz to większą popularność na terenie
Akcję pomocy zimowej rozpoczął miejscowy
były poprzerywane i podziurawione. Odnale Milkowa i przyczynia się wydatnie do li komitet zbiórką uliczną i koncertem znanej
ziono przeszło 200 uszkodzeń w instalacjach, a kwidowania spekulacji.

Jelenia Góra

Punktualność jest cechą królów.
Przesadna punktualność jest cechą jednego
z lekarzy domowych Ubezpieczalni Społecznej
z Nowego Miasta (ul. Marszalka R.Żymierskiego) niejakiego dr. Rcza. Od 8—10 i od 3—
6. Byłaby to cecha wielce dodatnia, gdyby
śmierć i,różne choróbska „pracowały“ również
zgodnie z tym rozkładem dnia t. j. od 8—10
i 3—6, prócz niedziel i świąt.
Niestety jednak ww utrapienia rodu ludz
kiego są z reguły niepunktualne i zjawiają się
właśnie wtedy, kiedy ich się najmniej spodzie
wają biedni pacjeiwi dra-R cza, znanego z prze
sadnej punktualności.
To też przesadnie punktualny doktór o ma
ło co nie padł ofiarą
swej namiętności.
Przedstawcie sobie, kochani Czytelnicy, co za
impertynencja.
Dnia 20 b. m. o godz. 7.30 rano, kiedy nasz
punktualny do przesady doktór był mocno za
jęty spożywaniem białych bułeczek, takiegoż
masła i tukiejże kawy, spocony pacjent, wdarł
szy się do prywatnego apartamentu punktualne
go do przesady d-ra śmiał przerwać mu uświę
cone tradycją śniadanie.
— Panie doktorze — wykrzyknął zziajany
gość, moja żona urodziła synka.
— Gratulu ję / panu — odpowiedział roztrop
nie doktór — jakim prawem jednak pan wszedł
bez pukania nawet, do mego prywatnego mie
szkania? Jest 7.30 dopiero — dodał z wymów
ką w głosie.
— Ale Panie doktorze, proszę natychmiast
narzucić płaszcz i pójść do mnie — jestem lai
kiem, (de e»ś jest z moją żoną nie w porządku.
Ma dopiero 18 lat, pierwszy poród, a chłopak
duży.
— Otóż właśnie. Pan jest laikiem, a ja je
stem doktorem. 5.000 zł.

umewinrutu

Otwarcie

»

§

Sikoi

.. Nasze dotychczasowe osiągnięcia i re
zultaty posłużą nam jako doświadczenie
na przyszłość w budowie nowych jedno
stek pompowych — mówi kierownik od
działu konstrukcji pomp, ob. Kijowski.
— Ambicją naszą, jako konstruktorów,
jest podniesienie sprawności maszyn
przez nas budownych do jaknajwyższego
poziomu, aby tą drogą przyczynić się do
oszczędności w zużyciu energii elektrycz
(m) W bieżącym tygodniu robotnicy fa
nej, której duża ilość marnuje się z po
wodu niskich sprawności maszyn jeszcze bryki papieru w Miłkowic obchodzili uro
czystość otwarcia zamkniętej spółdzielni
stosowanych.

na 4-ch ulicach naprawiono większe pęknięcia.
Z powodu silnię uszkodzonej instalacji wewnę
Ściąganie podatku gruntowego z te
trznej, wyłączono w sieci przeszło 150 budyn
CORAZ
WIĘCEJ
ŁAWEK
W
SZKOŁACH
renu miasta szwankowało dotychczas
ków. Obecnie woda jest czysta, nie uchodzi do
poważnie. Z wyznaczonych 291 ton
LEGNICKICH
kanałów i mieszkańcy otrzymują ją bez przer
zboża dostarczono zaledwie 40 ton
wy przez 12 godzin. Wkrótce miasto będzie
Na
zamówienie
Zarządu
Miejskiego
w
Le
oraz z wymierzonego w gotówce gnicy, Cech stolarski w Twardej Górze wyko miało wodę przez całą dobę.
4,590.000
zł
wpłacono
zaledwie nał dla szkół powszechnych w Legnicy 619 ła
700.090 zł. Stan obecny należy przy wek szkolnych. Ławki te już nadeszły i zostały
pisać nieuświadomieniu społecznemu rozprowadzone odpowiednio pomiędzy szko
właścicieli gospodarstw. Pełnomocnik ły miejscowe.
do spraw podatku gruntowego, we
Wrocławiu wydał już kilka nakazów
URZĄD ZATRUDNIENIA W NOWYM
LEGNICA MA JUŻ WODĘ
stosowania rygorów względem nie
LOKALU
solidnych gospodarzy jak też admi
Sieć instalacyjna zakładów wodociągowych
nistratorów majątków.
Oddział Urzędu Zatrudnienia w Jeleniej Gó
w Legnicy, była mocno uszkodzona. Przewody
rze przenosi z dniem 3 grudnia b. r. swoje
biura do lokalu przy ul. 3 go maja nr. 18.
Nr. telefonu 3184 pozostaje ten sam.
«■
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Zegań
36.942 ZŁOTE NA POMOC ZIMOWĄ

Wałbrzych

na Pomoc Zimowa

Zakład! Przemysłu

Włókienniczego

w Jeleniej (Trze
wykonały plan miesięczny

w 25 dni
Państwowe Zakłady Przemysłu
Wełnianego Nr 23 w Jeleniej Gó
rze uzyskały znaczny sukces, wy
konując w dniu 25 listopada br. o
godz. 15.30 plan miesięczny w 103,6
proc. Osiągnięcie to jest wynikiem
stałej i harmonijnej współpracy Ra
dy Zakładowej, partii politycznych,
robotników i kierownictwa.
BK.

Powiatowy Komitet Pomocy Zimowej w Ża
ganiu urządził w dniu 22.11 br. zabawę tane
czną. Czysty dochód z zabawy w sumie 36.942
•W dniu 2 bm. Centrala Handlo
złote został przekazany na akcję pomocy zimo
wej do Pow. Kom. Opieki Społecznej w Żaga wa Przemysłu Elektrotechnicznego
niu.
z Wrocławia otwiera nowy sklep

Nowy sklep interwencyjny

Żary
SZACHIŚCI W ŻARACH WALCZĄ
O PIERWSZEŃSTWOW Żarach rozgrywany jest obecnie turniej
szachowy o mistrzostwo miasta na rok 1947/8.
Po pierwszych rundach w tabeli prowadzi inż.
Wolniak z 8 ma punktami na 3 stracone, na
stępnie Wagner i Janicz po 7 p. na 1 tracony.

Solice-Zdrói
SEZON ZIMOWY OD 1 GRUDNIA
Po krótkiej przerwie, spowodowanej dorocz
nym remontem instalacji, z dniem 1 grudnia
Solice — Zdrój rozpoczynają sezon zimowy,
tlzynne są: Zakład Zdrojowo -kąpielowy, wy
posażony we wszelkie nowoczesne urządzenia
lecznicze, pierwsze w Polsce sanatorium di o
astmatyków i 130 to pokojowy Dom Zdro jowy
z pełnym komfortem. Solice specjalizują się w
leczeniu wszelkich nieżytów, astmy, schorzeń
nerek i wadliwej przemiany materii.
Stosowane są ryczałty pensjonatowe, leczni
cze i sanatoryjne.

interwencyjrfy w Jeleniej Górze
przy ul. 1 maja 44a.

pianistki Janiny Sobolewskiej, co w efekcie
przyniosło dochód 85.000 zł. Następna zbiórka
uliczna odbędzie się 7 grudnia.
HOJNY DAR DŚ. P. Z. W.
Dyrekcja Dolnośląskiego Przemysłu Węglo
wego przeznaczyła dla Komitetu Pomocy Zi
mowej 8 ton węgla miesięcznie do rozdziału
dla najuboższej ludności miasta.
_ AKCJA SPÓŁDZIELNI
Pracownicy spółdzielni im. Waryńskiego, im,
Botwina, „Zgoda“, „Autotrans“ i „Remont11
zaofiarowali miesięcznie 1 proc. od zarobków
na pomoc zimową. Oprócz tego spółdzielnią
im. Waryńskiego podjęła się bezpłatnego
uszycia ubrań dla ubogich dzieci z mate
riałów dostarczonych przez Kom. Pom. Zimo
wej. Spółdzielnia szewska im. Botwina zobo
wiązała się do bezpłatnych reperacji obuwia
dostarczonego przez Kom. Pom. Zimowej.
MŁODZIEŻ W AKCJI _
W połowie grudnia będzie przeprowadzona
mieszkaniowa zbiórka odzieży. Do udziału w
przeprowadzeniu zbiórki zgłosiły się organi
zacje: ZWM, OMTUR, ZHP.

SOLIDARNOŚĆ SAMORZĄDOWCÓW
Związek Zawodowy Pracowników Samorzą
dowych zaofiarował dobrowolnie 1 proc. od
poborów miesięcznych na rzecz pomocy zimo
wej. Samorządowcy wzywają do udziału w ak
cji skarbowców. _

Kradzież czy sabotaż?

Zagadkowe zniknięcie pasów
transmisyjnych
we fabryce noworudzkie!
W dniu 25 listopada w fabryce mebli
w Nowej Rudzie zgasło podczas pracy
śwoatło elektryczne na hali nr 1 i nr 2.
W czasie panujących ciemności skradzio
no 3 pasy transmisyjne. O dokonanej
kradzieży powiadomiona została natych
miast Komenda Województwa MO (Wy
dział śledczy), która delegowała do No
wej Rudy swoich funkcjonariuszy z psem
policyjnym.
W czasie przeprowadzanego śledztwa
na mocjscu kradzieży pies „Atom” wy
krył złodzieja, którym okazał się zatrud
niony w tej fabryce Niemiec Paul Heisler. Drugim dowodem świadczącym

przeciw Heislerowi byt fakt, że sporzą
dzony odlew gipsowy jego stopy zgadzał
się z odlewami gipsowymi
sporząHeisler nie przyznał się do kradzieży.
W toku dochodzeń ujęto jeszcze jedne
go się do sprzedaży istnieje pewność, że
bacha, którego zeznania nie zgadzały &ię
z zeznaniami Heislera.
Ze względu na to, żc pasy te były stare
i nie przedstawiały przedmiotu nadające
go się do sprzedaży ostnieje pewność, że
kradzież nie została dokonana w celach
zysku, lecz celem sabotażu.
Sprawę przekazano prokuraturze Sądu
Okręgowego w Kłodzku.
(R)

SOS (578)

TRYBUNA DOLNOŚLĄSKA

KALENDARZ ROBOTNICZY
na rok 1148
„KALENDARZ ROBOTIIOZf

Otwarcie

Term nerz rozgrywek

(en'rum Medycvny Sportowej

w siatkówce

W dniu 27 bm. w gmachu polskiej YMCA
w Warszawie odbyło się otwarcie Centrum
Medycyny Sportowej, Pożyteczna ta insty
tucja powstała z inicjatywy Stowarzyszenia
Lekarzy Sportowych i polskiej YMCA przy
wybitnej pomocy Ministerstwa Zdrowia i
PUWF,
Dyrektorem Centrum jest tow. poseł dr Z,
Zajączkowski, dział badań internistycznych
prowadzi dr Sidorowicz (b. znany średniodystansowiec i autor podręczników sporto
wych), dział chirurgii i ortopedii pozostaje
pod kierownictwem świetnego specjalisty

„Polonia“

dr Tokarskiego, zaś dział poradnictwa ko
biecego spoczywa w rękach znanej florecistki dr Serini-Bulskiej.
Personel Centrum składa się z siedmiu
lekarzy i trzech wolontariuszy. Przeciętna
zbadanych dziennie — 50 osób,
W niedługim czasie przewidziane jest uru
chomienie działu fizykalnej terapii z masa
żem sportowym.

Ciekawostki
spo tome

warszawska

PORAŻKA BROMWICHA

Najlepszy obecnie tenisista australijski John
Bromwich doznał porażki w spotkaniu z amerykaninem Jimem Drinkiem, przegrywając w
Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu półfinale turnieju tenisowego o mistrzostwo
27 listopada rozpatrywał zażalenie ZWM od Nowej Walii 6:3, 3:6, 4:6, 4:6.
nośnie wyroku Sądu Okręgowego, który
przywrócił KS Polonii stadion przy ul. Kon- MOTTS COUNTY KUPUJE ZAWODNIKÓW
wiktorskiej w Warszawie. Sąd Okręgowy
Głośna ostatnio była sprawa kupna Lawtouchylił zażalenie, wobec czego Polonia od
zyskała stadion, który na mocy umowy w na, najlepszego środkowego napastnika Anglii,
przez 3 ligowy klub piłkarski
Nottingham
1926 r. z Zarządem Miejskim m. st. War County. Obecnie ten sam klub, rozporządzają
szawy wydzierżawiła na 99 lat.
cy dużymi sumami pieniędzy na zakup gra
Co do zwrotu poczynionych przez ZWM czy, zaproponował ostatnio drużynie Volver
hampton - Wanderers kupno jej najlepszych
wkładów na sumę 1.613.000 zł, sąd odesłał zawodników, za których gotów jest zapłacić
strony na drogę procesu sądowego.
każdą cenę.

odzyskała stadion

ZJEDNOCZENIE PRZEMYSŁU TABORU
I SPRZĘTU KOLEJOWEGO

Pafcłwowa Fabryka Wagonów
we Wrocławiu

prze«

mmmm
ogłasza

na przebudowę istniejących komór chłodniczych w budynku Aprowizacyjnym P.F.W. we Wrocławiu. Wszelkie potrzebne materiały
dostarcza zleceniodawca. Oferty w zalakowanych kopertach z na
pisem: „PRZEBUDOWA KOMÓR CHŁODNICZYCH“ oraz zawiera
jące dowody wpłacenia wadium do Banku Narodowego we Wroc
ławiu w wysokości 1 proc. oferowanej sumy, należy złożyć w wy
dziale Instalacyjnym P.F.W. (Tti) ul. Przemysłowa 12, do dnia 9
grudnia 1947 r. do godz. 10.00, po czym nastąpi komisyjne otwarcie
kopert.
Ślepe kosztorysy oraz bliższe informacje otrzymać można pod
wyżej wymienionym adresem w godzinach od 8 do 12.
Dyrekcja Państwowej Fabryki Wagonów zastrzega sobie prawo
wolnego wyboru oferenta, unieważnienia przetargu bez podania
przyczyn, jak również zmiany zakresu podanych w kosztorysie ro
bót.
4714

„SZYK

11

z

odp.

udz.

W NOWEJ SOLI, UL STALINA 1, TEL 653
wykonuje wszelkie roboty wchodzące w zakres krawiec
twa męskiego, damskiego oraz kuśnierstwa.
Czynny dział Bieliźniany, sklep konfekcji wyrobów wła
snych, Rynek 17, wykonuje uniformy dla Fabryk i Urzę
dów oraz odzież ochronną.
Członkowie Związków Zawodowych 10 proc. rabatu
HURT i DETAL .
0295kr

Do mistrzostw zgłosiło się 6 drużyn: Juvenia,
AZS, Odra, Drukarz, Społem i Czarni.
Sobota 6.12 b. r. godz. 16 ta: Społem—AZS,
Czarni—Odra, Drukarz — Juvenia, AZS — Ju
venia, Drukarz — Odra, Czarni — Społem.
Niedziela 7.12 br. godz. 9.30 rano: Czarni—
AZS, Społem — Drukarz, Odra — Juvenia,
AZS — Odra, Juvenia — Społem, Drukarz —
Czarni.
,
Poniedziałek 8.12 b. r. godz. 9.30 Drukarz—
AZS, Czarni — Juvenia, Społem — Odra, AZS
— Społem, Odra — Czarni i Juventa — Dru
karz.
,
Do mistrzostw Wrocławia w siatkówce męsskiej zgłosiło udział 5 drużyn: Juvenia, AZS,
Odra, Czarni i Społem.
,
Sobota 6.12 b. r. o godz, 18 tej: Czarni — Ju
venia, AZS — Społem, AZS — Juvenia, Czarni
— Odra.
,
Niedziela 7.12 b. r. godz. Ilia: Odra—AZS,
Juvenia —Społem, Społem — Odra, AZS —
Czarni.
_
,
Poniedziałek 8.12 b. r. godz. lila: Czarni—
Społem, Odra — Juvenia, Juvenia — Czarni
i Społem — AZS.
,

ij

Przetarg nieogran czorty
Państwowy Monopol Spiytusowy Zakłady we Wrocławiu-Swoicu ogłaszaja przetarg nieograniczony na roboty kanalizacyjne na
terenie Zakładów PMS we Wrocławiu Swojcu.
Ślepe kosztorysy można otrzymać w Zakładach PMS we Wroc-.
Iow u Swojcu W składanych ofertach należy podać proponowany
termin ukończenia robót od daty podpisania umowy.
Oferty w zalakowanych kopertach bez żadnych znaków firmo
wych z napisem OPTRTA NA ROBOTY KANALIZACYJNE" na
leży -kładnć do B'tira Zakładów PMS we Wrocławiu-Swojcu do
g 'dz II do dn a 12 grudnia 1947 r.
Do wewnątrz koperty należy włożyć kwit wadialny na sumę
R/o oj urny oferowanej. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 11 30 dnia
12 grudnia hr Oferta obowiązuje oferenta w ciągu dni 20 od dnia
otwarcia Zakłady PMS zastrzegała sobie prawo:
1) wyłączenie pewnej kategorh robót.
2) unieważnienie przetargu bez podania przyczyn i bez pono
szeni jakichkolwiek odszkodowań,
31 częściowe skorzystanie z ofert,
4) wyboru przedsiębiorcy bez względu na wynik przetargu.
Dyrektor Zakładów PMS. Wrocław (inż. J. Sawicki)
(V>7lVr

o Polsce współczesnej,
i dziejów polskiego i mię
dzynarodowego ruchu robot
niczego,
0 państwach zagranicznych
1 ruchu robotniczym za gra
nicą, •
o

związkach zawodowych,
ustawodawstwie pracy,

wiadomości z historii, litera
tury i odkryć naukowych
i in.

Około 503 siron druku — Bogato ilnsIrowasiT
C E H Ä al 70. „KALENDARZ ROBOTNICZY“ jest popularną encyklopedią spo
łeczno - polityczną. Zawiera materiał niezbędny dla każdego działa
cza społecznego, dla każdego robotnika, urzędnika, nauczyciela i stu
denta, dla każdego kto chce poznać zasady ustrojowe i zagadnienia
Polski Współczesnej i polskiego ruchu robotniczego.

„KALENDARZ ROBOTNICZY"
księgarni, lub w centrali
SPÓŁDZ. WYDAWN. „KSIĄŻKA", WARSZAWA, SMOLNA 13.
można nabyć w każdej

Budowlani — Elektrownia 5:3 (4:0)
Towarzyskie zawody piłkarskie rozegrane
na boisku Elektrowni zakończyły się zasłu
żonym zwycięstwem drużyny Budowlanych.
Bramki dla zwycięzców zdobyli Dorabial
ski II — 2, Kowalski — 2 i Mierkiewicz — 1.

OSTATNIA sensacyjna nowość!!
„Ilusion"
żywe i wesołe obrazki. Dosko
nała rozrywka wprowadzająca w
zachwyt dzieci od lat 4 do 84. Artyst. Wytw. Zabawek „Ilusion“,
Łódź, Śródmiejska 39/54. Sklepy
Zabawiarskie, żądajcie — prospek
tów. Zamówienia wysyłamy za za
liczeniem.
0313kr
ODSTĄPIĘ piekarnię wraz z filią
przy ul. Fredry 5.
225g

PAŃSTWOWE ZAKŁADY
PRZEMYSŁU FERMENTACYJNEGO
w Legnicy ul, Górnicza 2
przyjmy.

mechanika samochodowego
z długoletnią praktyka
Mieszkanie i przewóz za
pewnione
Oslo

Dyrekcja

WE WROCŁAWIU
ogłasza sprzedaż z publicznego
przetargu części oraz akcesorii
nietypowych, nienadających się
do użytku Wojska. Przetarg od
będzie się na terenie IV Okręgo
wej
Składnicy
Samochodowej
WROCŁAW — KRZYKI —
OŁTARZYN
dnia 3 grudnia br.
Spis, oraz części i akcesoria
podlegające przetargowi oglądać
można codziennie w godzinach od
9 do 11 rano.
221g

Zjednoczenie Przemysłu
Taboru i Sprzętu Kolejowego
PAŃSTWOWA FABRYKA
WAGONÓW
we Wrocławiu, ul. Przemysłowa 12

A

WIADOMOŚCI i ABITKOU:

męskiei i żeńskiej

IV OKRĘGOWA
SKŁADNICA
SAMOCHODOWA

SPÓŁDZIELNIA KRAWIECKA

zawiera:
KALENDARIUM wraz z in
formacjami o rocznicach hi'
storycznych.

ogłasza

Przetarg
nieograniczony
na zbiórkę z terenu Pafawag i za
ładowanie do wagonów druzgu ok.
1000 ton. Oferty w zalakowanych
kopertach bez znaków firmowych
z napisem „oferta na zbiórkę i
ładowanie druzgu“ należy składać
do dnia 10. XII. 47 r. do Wydziału
Sprzedaży. Przetarg odbędzie się
w tym samym dniu o godz. 12-ej.
Dyrekcja zastrzega sobie prawo
wyboru oferenta bez względu
na podang cenę, jak również
ewenL unieważnienie przetargu
bez jakiegokolwiek odszkodowa
nia.
4713
Dyrekcja Państwowej Fabryki
Wagonów we Wrocławiu.

SPÓŁDZIELNIA WYDAWNICZA „KSIĄŻKA"

UNIEWAŻNIAM zgubioną leg. UNIEWAŻNIAM skradzioną kartą
służbową Nr 73881 zaświadczenie ewakuacyjną, dowód osobisty na
KUPUJEMY stare świece samo ukończenia kursu milicyjnego, leg. nazwisko Stefania Bagan. 0317kr
chodowe 18 i 14 mm amerykańskie PPR na nazwisko Julian Kotwica. UNIEWAŻNIAM skradziony do
0315kr
Bosch Wacław Turek Wrocław
wód osobisty, odcinek zameldowa
Kołłątaja 32. Sklep Elektrotech UNIEWAŻNIAM zagubioną leg. nia na nazwisko Grylak Ludwik,
niczny.
0223kr kolejową Nr 16.640 na nazwisko zam. Żarki.
0390kr
Juncewicz Feliks, zam. Bierutów,
ul. Długanica 1.
238g UNIEWAŻNIAM zgubione doku
menty: kartę rejestracyjną RKU
CZERNIDŁO szewskie, kleje, pro
nauczy
szki atramentowe do skór, smołę, UNIEWAŻNIAM kartę rejestracyj Bolesławiec, nominację
woski, glazurę, atrament i anilinę ną RKU Nr 2165 na nazwisko cielską, wydaną przez Inspektorat
szewską poleca Wytwórnia „Ro- Czuczwara Kazimierz, wieś Wil Szkolny, Bolesławiec, inne doku
239g menty na nazwisko Pieńczykowski
do‘‘ Łódź, Piotrkowska 31, tel. ków, Nr 116.
Klemens.
0312kr
188-78.
0180kr
UNIEWAŻNIAM skradzioną kartę
WYTWÓRNIA WALIZEK i toreb rejestracyjną RKU, Goplice, na na UNIEWAŻNIAM skradzioną leg.
232g PPS zaświadczenie pocztowe, do
damskich Zygmunt Karon, Łódź zwisko Siwek Michał.
Piotrowska 115. Wysyłamy za za UNIEWAŻNIAM skradzioną kartę wód osobisty (niemiecki) na naz
0314kr
liczeniem.
0220kr rejestracyjną RKU, Gorlice na na wisko Jan Goter.
UNIEWAŻNIAM zgubioną kartę
zwisko
Siwek
Jan.
233g
KOŁDRY - MATERACE przerabia
rejestracyjną RKU, Gorlice, na na
i pokrywa tanio, solidnie Z. Ski UNIEWAŻNIAM zgubioną kartę zwisko Piotr Okal.
0316kr
biński, Wrocław, ul. Chrobrego 6. rejestracyjną RKU wydaną gmina
5103 Oborniki Śląskie na nazwisko Bu UNIEWAŻNIAM zgubioną kartę
Józef, wieś Siemilowice ewakuacyjną, dowód rejestracji
DENTYSTYCZNY tom kupuje, za rzyński
pow.
Trzebnica.
234g RKU Nowa Sól, leg, fabryczną, za
mienia Rafineria Łódź. Piotrków
meldowanie gminy Opalenice na
ska 66 Sklep Tademar
521 fik i UNIEWAŻNIAM zgubiony czyn nazwisko Jan Łoziuk.
0313kr
WŁOSIE końskie, krowie, sztucz szowy kwitariusz Zarządu Nieru UNIEWAŻNIAM skradzione wy
ne kupuje stale. Centrala Szczo chomości Miejskich przez Biuro meldowanie ze Szczecina naiiazwitek Wrocław, ul. Gen. Świerczew Administracji Rew. I Obw. II od sko Zofia Grzyb, Nowa Sól. 0318kr
skiego 58.
0191kr nr 395001 do nr 395050. Osoby bę
dące w posiadaniu tych kwitów u- UNIEWAŻNIAM zgubioną kartę
DNIA 1 grudnia 1947 r. zostanie prasza się o zgłoszenie w Zarzą rejestracyjną RKU Konin na naz
otwarty Warsztat Tkacki, Wroc dzie Nieruchomości Miejskich, Su wisko Józef Zierniewicz.
0320kr
ław, Krzywickiego 17, Bogusławski kiennice 2, Administrator Gromski
235g UNIEWAŻNIAM skradzioną leg.
Zygmunt.
227g Jan.
nauczycielską wydaną przez In
UNIEWAŻNIAM
zgubioną
kartę
KROJCZEGO i krawców konfek
spektorat Szkolny w Lubaniu, Gocyjnych, zatrudni na dobrych wa tramwajową na nazwisko Haska ściński Stanisław, Siekierczyn 208,
runkach Wytwórnia
Konfekcji, Bernard, Wrocław, ul. KloszUa 6.
pow. Lubań.
032Ikr
Wałbrzych, Kościuszki lla. 0322kr
UNIEWAŻNIAM zgubioną kartę UNIEWAŻNIAM skradziony do
ewakuacyjną, wydaną w Turkmen- wód PKP Nr 171854 na nazwisko
skiej SSR, m. Mary na nazwisko
UNIEWAŻNIAM zgubioną kartę Werses Ida, Wrocław, Dubois 3/4. Kitlińska Weronika wydany przez
DOKP, Wrocław.
222g
ewakuacyjną na nazwisko Rubino
237g
wi cz Moszek, Dzierżoniów. 0217kr
UNIEWAŻNIAM
skradzioną
kartę
UNIEWAŻNIAM zgubione papiery
UNIEWAŻNIAM kartę repatria francuskie, odcinek zameldowania, pracy, dowód osobisty, leg. Zw.
cyjną wydaną 1. IV. 1946 r, przez dowód rejestracyjny Urzędu Za Za w. kartki żywnościowe, kartę oPUR Legnica, odcinki zameldowa trudnienia na nazwisko Paleczna dzieżową na nazwisko Kędzie Ma
rianna. Wałbrzych.
nia, karty żywnościowe, paździer Halina Wrocław,
Prądzyńskiego
nik, listopad, leg. działek 196, 197, 24/12.
24 Ig. UNIEWAŻNIAM sktadz.ione doku
na nazwisko Marciniak Stanisław,
menty na stacji Ziębice, pow, Ząb
Kolonia „Raj“ Jedności nr. 190.
UNIEWAŻNIAM skradzione .za
190q świadczenie dojrzałości, kartę wy kowice, dowód osobisty IprzedWosiedleńczą, zaświadczenie repatria jennv) kartę rozpoznawczą, leg.
UNIEWAŻNIAM zgubiony dowód cyjne, kartę RKU, leg. PPS, kartę Ligi Morskiej, leg. PW i WF, kar
osobisty na nazwisko Niedbalska łowiecką, prawo jazdy, metrykę tę rejestracyjną Warsztatu Zegar
Maria, Wrocław Jagiellończyka 13 ślubu parafialną i cywilną na na mistrzowskiego, kartę rzemieślni
?09v zwisko Poczynek Czesław, zam. czą (niemiecką) leg. służbową Urzędu Skarbowego, wydaną w r.
0323k 1937, leg Czep Krzyża, leg. Zw.
UNIEWAŻNIAM zgubiony dowód Zaski, gm. Służyna.
tożsamości konia nr. do w, 006476 UNIEWAŻNIAM zgubione doku Zachodniego, leg, Sportową, To w.
ser. B wl. Palczewski Jan, zam menty; książeczkę wojskową, fran Kolarskich na nazwisko Bolesław
w. Książnica, gm Trzebnica.
cuską kartę demobilizacyjną, oraz Suszyński, woj. Łódzkie, Zduńska
217g inne. Uczciwy znalazca zechce Wola, ul, Bałtycka 2.
zwrócić za wynagrodzeniem do re
UNIEWAŻNIAM zgubione tym dakcji „Trybuny Dolnośląskiej'" w UNIEWAŻNIAM dowód własności
czasowe zaświadczenie Krosno, Lubaniu, Kościuszki 11. Skubisz konia na nazwisko Dziubczyńska
leg. związkową, leg. fabryczą, kar Stanisław, Zalipie Górne 10, pow. Maria, zam wieś Kapice, gm. Ką
tę rowerową, zaświadczenie reje Lubań.
226g
0324k ty.___________________
stracji RKU Pieszyce na nazwisko
UNIEWAŻNIAM
skradzioną
kartę
Zielański Jan, Pieszyce
0283kr UNIEWAŻNIAM zgubioną kartę
RKU Lublin, odcinek zameldowa rejestracyjną RKU, Bielsk, dowód
UNIEWAŻNIAM zgubiony dowód nia Klecina, dowód ujawnienia na osobisty, leg. fabryczną, odcinek
osobisty, kartę rejestracyjną RKU nazwisko Rożek Jan, zam. Klecina zameldowania i inne na nazwisko
Częstochowa na nazwisko Pawłów pow. Wrocław.
230g Stefko Jan, Wrocław, Żmigrodzka
ski Tadeusz, Pieszyce,
0284kr
123._____________________
228g
UNIEWAŻNIAM skradzione dwa
UNIEW ĄŻNIAM skradzioną ksią odcinki zameldowania na nazwi UNIEWAŻNIAM zgubioną kartę
żeczkę Ubezpieczalni Społecznej, sko Magdalena i Walenty Kubie, rejestracyjną RKU Wrocław, na
Łódź, oraz inne legitymacje na na zam, Zakrzów, Wrocław 6a.
nazwisko
Malejka
Stanisław,
zwisko Borejsza Irena.
240g
229g
231g Swiedadowska 12a.
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Nasze
Zwózki Zawodowe
skupiają wg danych na 1 Mpca
1947 r. 2.956. 395 zdrganizowanych robotników i pracowni
ków, skupiających się w 36
scentralizowanych
związkach
i 10 zw. twórczych i odtwór
czych.
«

Osiągnięcia
budownictwa
radzieckiego

na kołkach
W wierszyku dla dzieci znanego poety
radzieckiego Majakowskiego pewien chło
pak opowiada z przejęciem, jak to po po
wrocie ze szkoły chciał wejść do domu i
nie zastał go na dawnym miejscu. Okazało
się, że w przeciągu paru godzin przesunięto
dom o kilkanaście metrów dalej, ponieważ
poprzednio zawadzał mchowi ulicznemu.
Wiersz ten może się wydać anegdotą.
Symbolizuje on jednak rzeczywiście to, co
zachodzi w radzieckim budownictwie. W re
alizacji planów przebudowy stosuje się
istotnie „ęuda“. Domy wraz z całym urzą
dzeniem przenosi się o kilkaset metrów
w prawo, w lewo, czy w tył — zależnie
od potrzeby.
Jak to się robi?
Otóż pod fundamenty podkłada się gigan
tyczne platformy na potężnych walkach i
na tych platformach dom przesuwa się
z szybkością kilku metrów na godzinę. Dzię
ki temu można porzeszać ulice, tworzyć no
we arterie, usuwać różne przeszkody dla
ruchu ulicznego zgodnie z wymogami bez
pieczeństwa, estetyki i higieny.
I jeszcze jedna osobliwość budownictwa
radzieckiego. Sezon budowlany trwa tam
okrągły rok. Przy kilkudziesięciustopniowych mrozach na Uralu i Syberii wznosi
się budowle, stosując specjalnego rodzaju
ogrzewanie elektryczne,
zmodyfikowany
skład zaprawy murarskiej itd.
W czasie pięciolatek radzieckich powsta
ło przeszło 200 nowych miast, wśród nich
ośrodek hutnictwa Stalino w Zagłębiu Do
nieckim, ośrodek przemysłu węglowego Ka
raganda w Kazachstanie, ośrodek hutnictwa
Magnitoborsk na połudn. Uralu, a jedna
z republik związkowych Tadżykistan otrzy
mała nową stolicę — Stalina-Bad. Rozrosły
się, rozbudowały i przebudowały wielkie
miasta — Moskwa, Leningrad, Charków,
Gorkij, a liczba ludności wzrosła w nich
dwukrotnie. Ale mieszkań mimo to ciągle
za mało.
Tempo budowy domów mieszkalnych
trwało nawet w czasie wojny z Niemcami
i przybrało na sile w okresie powojennym.
Przede wszystkim przystąpiono do odbu
dowy tego, co zniszczyli Niemcy. A znisz
czyli... 1.710 miast i 70.000 wsi zostało przez
nich zdewastowanych i spalonych,

|
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W ORESPOiNDENT

moskiewskiej
„Braiwdy” Jurij Koroikow od-był ostatek) podróż po „Bizon-ii” (połączonej
a^gSoamerykamskiej strefie okupacyjnej
amaiae). Przyteciziamy wyjątek z kores
pondencji Koroflkowa pt. „Angło-ameryfcamsey ludzie interesu, w Bizonii”.
„W Kolonii przed fabryką samochodów
rozmawiałem z grupą robotników tej fa
bryki.
Zadałem im pytanie, które mnie zainterscfwało: dlaczego wśród ruin, w jakich
leży całe miasto, tak dobrze zachowała się
68fci fabryka?
Robotnicy spojrzętó jeden na drugiego—
i w milczeniu wskazali mi na wielki na
pis, ułożony z białych cegieł na kominie
febrycznym: „Ford”. To magiczne słowo
uratowało fabrykę od miażdżących ciosów
lotnictwa alianckiego. Na jej terytorium
za cały czas wojny nie padła ani jedna
bomba.
Q BE CNIE fabryka samochodów „Forda” pracuje z wyzyskaniem całej
swej zdolności produkcyjnej. Produkcja
jej znika niewiadomo dokąd. — Fabryka
nie tylko pracuje, lecz nawet rozszerza
się. Ostatnio zawarta została cicha umo
wa z magistratem o sprzedaż „Fordowi”
terenu miejskiego przylegającego do fa
bryki. Teren ten o powierzchni 304.000
metrów kwadratowych koncern amery
kański nabył za śmieszną cenę 3,5 bez
wartościowej marki niemieckiej za metr
kwadratowy.
Niemieccy robotnicy zakładów Forda
■wskazali mi na jeszcze jedną fabrykę, w
której przy nalotach lotnictwa sojuszni
czego nie została wybita ani jedna nawet
szyba. Jest to fabryka jedwabiu sztucz
nego „GLanzsitoff”, stanowiąca dziś wła
sność firmy angielskiej.
OPRAWDA, przed wojną do Angli
ków należała tylko część kapitałów,
ulokowanych w to przedsiębiorstwo. Ale
nawet ta okoliczność uchroniła fabrykę
przed nalotami lotniczymi.
Zwiedziliśmy tę fabrykę. W latach woj
ny różnorodna jej produkcja szła całko
wicie na potrzeby arm i,ii niemieckiej. Po

(W związku z polityką
amerykańskich władz oku
pacyjrtych w Japonii)
Co jest z tą Japonią?
Co?
Do ciężkiej grypy!
Kraj kwitnącej wiśni?
Czy kwitnącej lipy?
Kid.
—

—

—

Z za kulis
miniona) wo;ny
wojoie — trudno wiedzieć, w jaki sposób
— fabryka, przeszła ma wyłączną wła
sność Anglików. — Produkuje ona dzien
nie z surowców niemieckich blaśko 10.000
metrów jedwabiu, który w całości i bez
opłaty wywożony jest do Anglii.
Przytoczę jeszcze jeden przykład. Za
kłady samochodowe „Opel” w m. „Russellheiim”, które to miasto nazywano „nie
mieckim Detroit” — również stały się po
wcijnie wyłączną własnością obcego fca-

Krótko
o wszystkim
Obrabiarka - gigant
o wadze 500 ton
Obrabiarkę — gigant posiada Zagłębie
Donieckie. Znajduje się ona w oddziale
mechanicznym nowokramatorskich zakła
dów budowy ciężkich maszyn.
W chwili wybuchu wojny została ona
przewieziona w głąb kraju, na co trzeba
było użyć całego pociągu, składającego
się aż z 30 wagonów.
Długość tej gigantycznej maszyny wy
nosi 26 m, szerokości 12 m, wysokości 14
m. Waga ogólna 500 ton.
Obrabiarkę uruchamia aż 12 elektromotorów. Specjalnością jej jest obróbka
części maszynowych o wadze do 150 ton.
Po wojnie, przywieziono maszynę — gi
ganta z powrotem do Zagłębia Donieckie
go.

Belki żelbetowe
na torach kolejowych

Kraj kwitnące ..
—

[bomby alianckiej

—

;<

Proponuje się w ZSRR zastąpienie dre
wnianych belek poprzecznych na torach
kolejowych belkami żelbetonowymi, któ
re w perspektywie dalekowzrocznej go
spodarki, mają się okazać tańsze. Do
świadczenie bowiem pokazuje, że corocz
nie zużywa się na ten cel około 20.000.000
metrów sześ. drzewa. Konieczność wpro
wadzenia tej rew« | icyjnej inowacji do
budowy torów kolejowych motywują je
szcze inżynierowie tym, że w związku z
ciągle wzrastającym obrotem towarowym
na kolejach powinno się powiększyć i
ciężar szyn i wytrzymałość poprzecznych
belek.

Nmrższy uczeń świata

Artyleria przeciwlotnicza na defiladzie z okazji 30-tej rocznicy rewolucji w Leningradzie.

J. Ti. Pr'esVey

Do jednej ze szkół powszechnych
w Wiedniu uczęszcza 14-letni Goliat
— Paweł Swacina, który jest wysoki
na 195 cm. Chłopiec ten, badany
przez lekarzy, zapowiada, że wkrótce
przekroczy wysokość* dwóch metrów.
Szkoła ma z nim sporo kłopotów. Mu
siano specjalnie dla niego zrobić
ławkę. Żaden z nauczycieli nie do
równuje mu wzrostem. Często karcą
go słowami: — Nie wstydzisz się,
będąc takim olbrzymem, zachowywać
się jak mały chłopaczek? — Lecz
„mały chłopaczek“ nie wiele sobie
robi z tych uwag i broi tyle, ile się
da, należąc do najwięcej swawolnych
chłopaków z całej szkoły.

J. Ti. Priestley

pitału. Właścicielem ich jest obecnie
końcem amerykański „General Motors”.
Dziś więc „Russelheim” trudno już na
zwać „niemieckim Detroit”. Stał się on
całkowicie amerykańskim”,
pr ORESPONDENCJA „Prawdy” odsłania przed nami istotne oblicze an
glosaskiej reakcji wielkokapitalistycznej,
która tak panoszy się dziś w Niemczech
pod osłotną frazesów o odbudowie Europy,
o obronie pokoju itp.
Troska lotnictwa sojuszniczego w la
tach wojny o całość wspomnianych obiek
tów przemysłowych, obsługujących armie
hitlerowskie — świadczy niezbicie o tym,
że rządy i dowództwo wojskowe alian
tów stawiały wyżej interesy garstki mo
nopolistów, niż interesy swych walczą
cych na frontach narodów.
Oblicze moralne monopolistów — oraz
tych, co im służą — to oblicze notorycz
nych zdrajców interesów narodowych,
żerujących n,a uczuciach patriotycznych i
krwi swych narodów. Znają oni jedno
tylko bożyszcze: zysk.
$
To też ludzie uczciwi na całym świacie
jednoczą dziś swe wysiłki, ażeby ta zgni
lizna moralna nie zatruwała życia naro
dów.
M. M.

Zbrodnie
imperialistów
holenderskich
w Indonez i
SINGAPUR (Telepress). Ministerstw o
Informacji Republiki Indonezyjskiej opu
blikowało książkę, zatytułowaną: „Masa
kra w Maoassara”. Treścią tej książki są
zeznania dwunastu świadków, oraz doku
menty straszliwych przestępstw, popeł
nionych przez wojska holenderskie na
wyspie Celebes w latach 1946 — 47.
W Paloipo, Holendrzy zatrzymali pew
nego starca, założyli mu sznur na szyję,
który przymocowali do samochodu, krą
żącego po całym mieście. W tej samej okoilicy dziesiątki dzieci w wieku 9 do 12
lat zostały wymordowane. Książka zawie
ra także opis setek wypadków gwałtów
dokonanych przez żołnierzy holenderskich
na kobietach indonezyjskich.
W .samym okręgu Palolo, Holendrzy za
mordowali około 5000 mieszkańców i spa
lili blisko 700 domostw. W rejonie Kolaha
' zamordowali oni 2000 osób cywilnych i
spalili 800 domów. Analogiczne okrucień
stwa zostały również popełnione w rejo
nach Macassara, Goyo, Maindas i innych.
Morderstwa popełnione na licznych oscnbacłi cywilnych dokonane zostały pod
kierownictwem oficera nazwiskiem Vesterliing, obarczonego obecnie funkcją
„robienia porządku” we wschodniej części
Jawy. Książka wspomina, że w trakcie
masakr dokonanych w południowej części
wyspy Celebes, Holendrzy zabili łącznie
30.000 starców, kobiet, dorosłych i dzieci.

Charakterystyczne typy ludowe ze Słowacji.

Zagalopował się...
Leoncavallo, słynny twórca opery
„Pajace", znalazłszy się w czasie swej
podróży zagranicą w Manchesterze, za
pragnął przysłuchać się incognito swej
operze, którą tam właśnie wystawiano.
Zajął więc miejsce w fotelu i przysłu
chiwał się w. milczeniu. Po ukończeniu
opery, jakiś pan, zajmujący fotel sąsied
ni, począł głośno wyrażać swój zachwyt:
„Co za arcydzieło, co za cudoiona mu
zyka!“
Kompozytorowi wpadło wówczas m
myśl zabawić się w krytyka swego włas
nego dzieła i począł replikować swemu
przygodnemu wielbicielotvi: „Arcydzie
ło? Ależ mowy o tym nie ma. Ja znam
się trochę na muzyce, jestem sam muzy
kiem. Ta opera nie wiele jest warta.
Nie chciałbym panu robić przykrości i
rozczarować go, ale muszę stwierdzić,
że wszystko w niej jest plagiatem, lub
naśladownictwem. Kawaiina jest zupeł
nym powtórzeniem z Berlioza, duet z
pierwszego aktu wzięty ivprost z Gou
noda, a finał jest marną kopią Ver
diego“.
Na drugi dzień rano, Leoncavallo
przed wyjazdem kupił na dworcu eg
zemplarz jednego z najpoczytniejszych
dzienników miejscowych, a otworzywsif
ujrzał wielkimi literami wydrukowany
taki tytuł artykułu:
„Co mówi o swoich „Pajacach“ mistrz
Leoncavallo? Przyznanie się do plagia
tu. Cala opera jest tylko naśladownic
twem, pozbawionym wszelkiej oryginal
ności“.
Na czoło kompozytora wystąpił zimny
pot. Najprawdopodobniej poznał go
wczorajszy sąsiad w operze, widocznie
sprawozdawca muzyczny, który sloum je
go wziął za dobrą monetę. Albo moie
chciał odpłacić kawałem, za kawał?...

Wnuka radziecka
„Nauka radziecka” należy do tego ro
dzaju książek, przy recenzji których na
leży raczej poruszać temat w niej zawar
ty, niżli omawiać same wartości książki.
Linią przewodnią pracy prof. Dembow
skiego jest wykazanie wspólnego mia
nownika, łączącego wszystkie dziedziny
nauki i instytucji jej pomocnych. Mia
nownikiem tym jest udział państwa i je
go poparcie w każdej nieomal dziedzinie

J. Ti. Priestley

„Inspektor przyszedł"
jest również autorem powieści p t:

„Trzej panowie w cywilu“
Powieść ta ukaże sie na damach

Juz wkrótce

%

jE świata książek

Autor sztuki, która was zachwyciła

6.90—7.15 patrz poniedziałek; 8,20 Inform,
ogólnopolskie; 8.25 Skrzynka PCK; 8.35 Kwa
drans prozy; 8.50 Muzyka; 10,40 And, Yłiin.
Oświaty; 11.57 Sygnał czasu; 12.03 Wiadom,
południowe; 12.08 Przegląd prasy stół.; 12.15
Muzyka; 12.20 „Z mikrofonem po kraju“;
12.30 Koncert rozrywkowy; 13.15 „Dla każde
go coś praktycznego“; 1.3.20 Koncert Reklam;
15.00 Informacje Polski Południowej; 15.15
Aktualia z Wrocławia; 15.25 Komunikaty;
15.30 Audycja muzyczna z Krakowa; 16.00
Dziennik popołudniowy; 16.35 „Historia mu
chy1’ ; 16.55 „Ludzie morza“; 17.40 „Geogra
fia muzyczna“; i8.00 RUL; 18,15 Koncert Ży
czeń“; 18.50 Kącik S. L.: 19.00 And. dla świa
ta pracy; 19.10 Audycja dla wsi; 19,30 Recital
wiolonczelowy; 19.59
Sygnał czasu; 20.00
Dziennik wieczorny; 20.50 „Gawędy rybackie“;
21.00 Koncert symfoniczny; 22.00 Koncert
rozrywkowy; 22.45 Koncert życzeń; 23.00 Osta
tnie wiadomości; 23.10 Program na jutro; 23.20
Muzyka poważna; 23.55 Z ostatniej chwili;
24.00 Hymn i koniec »ud.

,1

„Trybuny Dolnośląskiej“

wiedzy. Wzamian za to państwo bierze
udział w wyborze opracowywanych za
gadnień, skierowując indywidualne i
zbiorowe wysiłki ku celom praktycznym
przynoszącym realne korzyści społeczeń
stwu i jego rozwojowi.
Drugim wspólnym mianownikiem jest
praca badawcza prowadzona ekipami i
szeroka baza ludzka, w której świat nau
ki czerpie młode siły, (Jan Dembowski—
„Nauka
radziecka” — wydawnictwo
„Książki”). Wszystkie te elementy, tak
charakterystyczne dla nauki zachodnio
europejskiej, której podstawą jest przede
wszystkim indywidualny wysiłek. Dlate
go też prof. Dembowski zastrzega, że
„jednostki prawdziwie oryginalne i twór
cze, wędrujące własnymi drogami *
Związku Radzieckim, zawsze znajdą po
parcie państwa i społeczeństwa, chociaż
by tematy ich prac nie obiecywały na
tychmiastowych zdobyczy praktycznych’.
Minusem poważnym książki jest fakt,
że powstała ona z pojedynczych felieto
nów radiowych, wygłoszonych przez prof
Dembowskiego w czasie wojny w ramach
audycji polskich radia moskiewskiego. W
ten sposób poszczególne rozdziały, a jest
ich 22, stanowią często oderwane od sie
bie części, nie obrazując całości mecha
nizmu prac badawczych nauki radzieckiej;
Książka prof. Dembowskiego jest raczej
opisem
nauki
radzieckiej
i
uczo
nych, przeznaczoną dla ludzi inte
resujących się specjalnie tym tematem,
niż dziełem, któreby spopularyzowało osciągnięcia Zw. Radzieckiego w dziedzinie
nauki w społeczeństwie polskim. Tym nie
mniej spełnia ona swe zadanie, wypeł
niając dotkliwą lukę, jaką odczuwaliśmy
we współczesnym piśmiennictwie polskimR. W-

