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Wybory, wybory...
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Grecji:

(BBC). Grecki minister

LONDYN

spraw

zagra

nicznych Sofoulis oświadczył wczoraj, iż zapro
ponował on odroczenie wyborów, jednakże rząd
brytyjski domaga się, by wybory zostały prze
prowadzone w terminie, przewidzianym, t. j
■ w dniu 31 marca. Dyplomatyczny korespondent
|,,Times'a" podaje, iż odroczenie wyborów nie
przyczyniłoby się bynajmniej do usunięcia istnie
jącej. w Grecji trudności. Ponadto korespondent
JT.i rn" podaiA,
wyborów w prze
widzianym terminie bez udziału członków partyj
opozycyjnych mogłoby narazić spokój w kraju
-.

..

'

szwank.
LONDYN

’'

n,a

oświadczył
że wybory

,w

terminie .31.'

ł;

Premier
Grecji
Atenach na konferencji

(BBC).
w

Grecji odbędę ,sięi

w

Sofoulis

prasowej,

wyznaczonym

marca.

idJeżeli nie zajdą
nieprzewidziane okoliczno
ści, oczekiwać należy bojkotu wyborów ze stro1
f~>sw rz-t.U

obecnym rządzie greckim.

w

LOND^YN (PAP)
Korespondent „News Chronicle" donosi z Aten, że przy wyborach do komitelu wykonawczego greckich związków zawodo
wych, lewica odniosła druzgocące zwycięstwo.

|

■ Przywódca komunistyczny
,

1.436
komitetu
na

,

EAM.

|

Theos

otrzymał 1.290
oddanych głosów. Wybrano 7 członków
wykonawczego, z których 5 należy do
'//
//

„..w

.

Odzyskanych

Halji:

LONDYN (BBC) W niedzielę odbędą się w 450
włoskich gminach, w tym w 5 stolicach prowincyj wybory samorządowe. Będą tó pierwsze od
25 lat wolne wybory we Włoszech. Wybory bę
dą pierwszym krokiem -celem'oparcia rządu na

pewnych podstawach reprezentacji

narodowej.

Pierwsza grupa okręgów została tak określona,
aby nie włączać wielkich ośrodków miejskich
w' których gorączka polityczna ma naiwieksze
nasilenie Pod koniec maja odbędą się we Wło
szech pierwsze wybory powszechne, w których
wybranych zostanie 573 członków konstytuanty.

PARYŻ

marca, Minister
.\a rzecz inwestycji zakładów
Odzyskanych Władysław przemysłowych
przeznaczono
Gomułka udzielił wywiadu pra- już w pierwszym kwartale fiOO
sowegą,
ogłoszonego w dzisiej m ilion ó w złotych.
szym ,,Dzienniku Polskim1*.
Wicepremier Gomułka pódaje
Jak przebiega oczyszczanie Ziem
ciekawe
cyfry. Na Zachodzie
Odzyskanych z elementów niemieckich? ■
przebwya 2.890 tysięcy ludzi, z
■Akcja wysiedlenia uzgodniona tego przeszło 2 miliony to Pola
została z międzyaliancką komi cy. 1 .800 iys. to ludność wiejska,
sją w Berlinie. Dziennie wyjeż Do zagospodarowania posiada
dża. z Polski około 5.000 niem my 2 miliony ha ziemi. Aby uła
ców. Do strefy okupacyjnej an twić zagospodarowanie stopowąć
około będziemy spółdzielnie rolników.
gielskiej
przesiedlimy
W 'marcu przyjedzie' ze Zw. Ra
półtora miliona niemców.
dzieckiego 500 tyś. repatrian
Jak się przedstawia obecna sytuacja
tów, w następnym okresie przyjaprowizacyjna Ziem Odzyskanych?
i Młówać będziemy 200 tys. ludzi
'■Świadczenia rzeczowe zostały
miesięcznie i kierować bezpo*.
tam ściągnięte w większym pro
W styczniu,
średnio na Zachód,
cencie, aniżeli na dawnych zie
na
Ziemie
przesiedliło się
Odzy
miach Polski,
W chleb zaopa
skane przeszło
120.000 osób, z
trzyliśmy w lutym wszystkich.
terenów centralnych,..
Ciężko jest z ,mięsem i z tłusz
Do
czem.
najważniejszych jmoble.-' '.
Rzuciliśmy 180.000 pa
mów
czek UNRRA,
należy według wicepremie
Niestety jeszcze
Gomułki
wiele zboża leży niewymtócone- ra
przeprowadzenie \
>
akcji siewnej i Zaprowadzenie !
go w stertach,
stanu trwałości i spokoju na no-j
W jakim stopniu Ziemie Odzyskane
I
wyehPolskich Ziemiach,
objęte będą 3-letnim planem?
.

francuski

parlament/

W

narodowym zgromadzeniu
konstytucyjnym !r,wała wczoraj nada! zasadni
cza dyskusja nad projektem deklaracji praw oby
watelskich przyszłej konstytucji. Dłuższe prze
mówienie wygłosił b. premier Herriot podkreśla
łaś,-że pewne .problemy, jak emancypacja ko
biet i zmiana pojęcia własności muszą znaleźć
swój wyraz w deklaracji.. Możliwe są dwie me
tody: albo dodać pewne nowe sformułowania
do dawnej deklaracji; albo stworzyć nóWą. Her
riot opowiedział się za pierwszą metodą, przy
pominając, że wszystkie pojęcia demokratyczne
w Europie oraz tradycje liberalne mają swój po
czątek w deklaracji z czasów Wielkiej Rewo
lucji Francuskiej.
(RDI-)

.

.

C® mówi ofSBB-BBO

publiczna?

LONDYN (BBC).' Korespondenci 'z Paryża do
noszą, że brak zgody na temat przyszłej kon

stytucji

może

spowodować kryzys rządowy,

w

konstytucyj

chwili, gdy. od daty Zgromadzenia
dzieli

’

Francję zaledwie kilka tygodni.
Przewodniczący Auriol czyni wysiłki, by unik
nąć kryzysu, lecz pomiędzy postępowymi kato
likami ? jednej strony a socjalistami i-komuni
stami z drugiej strony panuje rozbieżność, jeżeli
chodzi o pełnomocnictwa, jakie nowa konstytu
cja ma dawać prezydentowi republiki.
nego

•

Ca

—

mów*ą partie?

PARYŻ (RDF). Rokowania nad nową konśtyI iucją francuską między trzema głównymi par-

tiamFajawni-ją liczno trudności. W-szćzagótas-----: ści
chodzi o sposób wyboru przyszłego prezy
denta republiki. Przedstawiciel partii ,-komuni
stycznej wystosował list do prezydenta zgromadzenia koństytucyjnego Auriola, donoszący, że
komuniści nie godzą się. na wybór prezydenta,
jak tylko przez narodowe zgromadzenie konsty
>
tucyjne.
-

.

Lepśej

.

..w

Fśffalaimdljjj;

SZTOKHOLM (PAP). Dotychczasowy premier
rządu fińskiego Paasakivi został wybrany przez

prezydentem republik’ fińskiej, wię
kszością 159 głosów, przeciwko 25. Drugi kan
dydat Karl Staalberg otrzymał 14 głosów
pńrlamenl

i

ii11

-p—m-tr.'- r m

o

wolność

mówił!

Cmało—ajużhy
chill

10

marca

(RDF)

Były ^premier Chur

i

geneiał Eisenhower szczęśliwie uniknęli
tragicznego wypadku w 'miejscowości Williamson
w
Stanach Zjednoczonych. Mianowicie koń
zaprzężony do powoziku, którym obaj jechali
przerażony światłem magńezjowych janlp re
porterów, spłoszył się i przewrócił powóz. Wy
padek ten nie pociągnął jednak żadnych przy
krych następstw dla oł?u pasażerów.

■

wojować!

z ekspertów oświadczył, że gdy
by wybuchła nowa wojna, pociski mogłyby prze
bywać drogę z szybkością 6.000 km i trafiać
przedmioty, odległe o 20.000 km..
Ponieważ przemysłu amerykańskiego nie da .się
przenieść pod ziemię, jedynym sposobem ochro
nienia sie jest niedopuszczenie samolotów do kon
tynentu amerykańskiego.
'

.

Ps^zeciw Churchillowi
PARYŻ (RDF). Przedstawiciel rządu

angielskie

Izbie lordów krytykował poglądy Churchil
w stosunku do Rosji Sowieckiej. W dyskusji
rozważano nawet możliwość zawarcia potrójnego
układu anglo-francusko-sowieckiego, co
-jak
wiadomo
poraź pierwszy .poruszone zostało w
deklaracji premiera Gouin.
go
la

w

—

—

LONDYN (PAP). Agencja Reutera donosi, iż
holenderskie lądowały na Jawie, aby-

wojska

umożliwić wycofanie wojsk brytyjskich i hin
duskich. Posunięcie to uważane'jest jednak za
dość niefortunne, gdyż nastąpiło w przededniu

rozpoczęcia pertraktacyj między gubernatorem
premierem Śjaibrirem w
sprawie przyszłego ustrój,u Indonezji.

19-tym dniu procesu 23-cń członków
Z. prokurator wygłosił mowę, w któ
rej scharakteryzował zarówno działalność
oskarżonych jak i ich zbrodniczej organi
zacji.

W
N. S

LONDYN

Francuskie

(BBC);

ministerstwo

zagranicznych ujawniło w sobotę wieczór,
że oddziały wojsk francuskich będą stopniowo
wycofywane z Libanu. Ewakuacja wojska zosta
nie ukończona 1 kwietnia przyszłego roku. Ko
munikat podkreśla również, że ewakuacja wojsk
brytyjskich z Libanu dokończona będzie do 30
spraw

br.

.

LONDYN (BBC). Brytyjski,, ambasador
lor"d ^Killard, który ustępuje z tego

ro,

wiska, oświadczył,
nie

że

rokowań w
tyjsko-egipskiego układu z
na

temat

„Ten proces nie należy

w

Kair

stano

tło

rzędu

zwy

prokurator
jego niezwy
kłość nie leży ani w wielkiej liczbie oskarż
ani
ilości
w wielkiej
tomów śledz
żonych',
twa, ani też w wielkiej ilości zarzutów.
—

mówił

Niezwykłość tego

.

KA1RO (PR). Premier egipski ogłosił listę po
lityków, którzy weszli w skład delegacji egip
skiej do pertraktacyj z Wielką Brytanią w spra
wie rewizji' traktatu z r. 1936.' Skład 'delegacji
zatwierdzony został przez króla Faruka. Składać
się ona będzie z przedstawicieli wszystkich
stropnictw, z wyjątkiem waftystów.

.

kłych

-

zapatruje się optymistycz
sprawie rewizji bryMOSKWA PAP. Repatriacja Polaków z głę
rokp 1936. Lord Kilbi Związku Radzieckiego trwa w dalszym cią
lard, który opuszcza w niedzielę Egipt, aby ob
Polaków jąć nowe stanowisko komisarza żywnościowego
gu.
Wyjeżdżają ostatnie transporty ■
z
Ukrainy Wschodniej, Republiki Rosyjskiej i w południowo-wschodniej Azji, oświadęźył, że
z północnego
Kazachstanu. 4 marca wyjechał w
Egipcie nie pozostanie ani jeden żołnierz bry
transport emigrantów polskich ze stolicy Gru- tyjski, ohyb.a, '<e interesy zarówno brytyjskie,
»ji, Tyflisu.
jak egipskie będą tego koniecznie wymagały.

Powracają!

(rwa

Dążenia ludów kolorowych Bliskiego i Dalekiego Wschodu do uzyskania
c
pełnej niezawisłości przybierają coraz szersze rozmiary.
Nieustępliwe stanowisko wobec białych jest bardzo charakterystyczną ce
chą dzisiejszej epo’kir która na pierwszy plan wysunęła hasła równości wolno
ści i niepodległości.
Idee zrodzone w Europie zostały
przejęte przez przywódców ludów
wschodnich i .stosowane są w ich politycznym życiu konsekwentnie, w celu
jaknajszybśzego zrzucenia jarzma, nałożonego im przez znienawidzonych bia
łych. Przypuszczalnie bliska jest chwila, w której akcja ta wyda pozytywne
rezultaty.

czerwca

PARYŻ,

nie

PARYŻ (RDF). Na kongresie amerykańksich in

■.żynierów jeden

Walka

—

procesu

łeży

w

^prze

ciętnie wielkim ciężarze gatunkowym tyćh
zbrodni, w ich szkodliwości dlą państwa,

narodu i

_

społeczeństwa. Organizacja N. S. Z
dymną zasłoną frazesów starasię zasłonić
ceł, do którego zmierza, uzasadnić metody
i- zbrodnicze środki do ©sięgnięcia tego ce
lu.N.S.Z.
kontynuując swe tradycje
z okresu okupacji, stał się zbrojnym ramie
niem najbardziej skrajnego odłamu polskiej
reakcji, która w lipcu i sierpniu 1944 wystą
piła tfo walki z powstającym, demokratycz
nym państwem polskim, z jego ustrojem
nakreślonym w pamiętnym manifeście lip
.

—

cowym P. K. W,N. Walka ta zaczęła się od
kłamstw i oszczerstw pod adresem całego

demokratycznego obozu, który
według
propagandy N. S. Z.
był obcą agenturą,
rzekomo
interesie.'
w
działającą
cudzym
Reformę rolną przedstawiano jako wstępny
etap do kołchozów, Wojsko Poiskie jako ar
mię niepolską, a Zw. Radziecki jako czerwo—

—

.

i
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holenderskim Vonmockiem i

>■

Cg m,©wa

partyj lewicowych

ny

LONDYN (BBC1.
Jeszczę jedna partia grecka,
(BBC). Jei
mianowicie republikanie postępowi, ma zamiar,
od
udziału w- wyborach w Gre
powstrzymać się
cji. Oświadczenie na ten temat złożył przywódca
tej partii Kafahdaris. który jest wicepremierem

I

będzie praysriffl
konsty|a Francji ł

Ziem

Pożyczkę

przez

S. A.

U.

Prezydent

Warszawa, 10

Chłopskiej

mopomocy

Jota

zie

o

miach odzyskanych

Rzeczpospolita

Gomułka

nego oku/anta, gorszego,, od hitlerowskiego.
Zarządzaną mobili zację potraktowano jako

bezps/Wie, a posłuch dekretowi mobiliza
cyjnemu, jako zdradę kraju. Równoległe z tą
propagandą szedł terror. Padają pierwsze
trupy ochotników. W okresie, kiedy terror
dochodził do zeni
Z okupanta hitlerowskiego
tu, kiedy żywotny interes narodu polskiego
wymagał’ skupienia wszystkich sił, w tym
okresie organizacja N. S. Z. walczy z Gwar
dią Ludową i PPR. Według. N. S. Z -tt naj
bardziej aktualnym zadaniem było oczyśzczenie kraju z partyzantki ludowej, walczą
cej z okupantem hitlerowskim o wolność i
wyzwolenie. Akcja N. S. Z. pokrywała się
z
terrorem hitlerowskim. Czyjże więc pro
gram i czyje zadania brały na siebie oddziałyN.S.Z.?
Co można sądzić o ludziach nawołujących
do mordowania rodaków, za to tylko, że
mieli inne przekonania polityczne, że chcie-

-

’

li budować Polskę Ludową.
bernatora Francka zawiera

Pamiętnik Gu
znamienną Wy

powiedź kontrwywiadu hitlerowskiego’ któ
ry nawiązał ścisłą łączność z polskim naro
dowym ruchem oporu pod nazwą N. S Z
Major Beck wskazuje generalnemu guber.

natorowi
do akcji

■cznemu

na

możliwość

włączenia

i
!

.

N. S. Z.

|

niemieckiej przeciwko komunistynienowi oporu.

To był klimat, w którym urastali i urabiali się Judzie N. S. Z -u Linia nakreślona
za czasów okupacji pozostała nadal.

|

.

’

.

|
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Z całej Polski
Brawo

PREZYDENT U.S.A.

i

Kiedy odbędzie się konferencja Wiel
kiej Trójki?

,5św, Wojciech44!

—

Wojcie

POZNAN PAP. Zakłady Graficzne św.
cha pod zarządem państwowym w Poznaniu ob
chodziły w tych dniach rocznicę swej pracy
w wyzwolonej Ojczyźnie. W nich to wydrukokano między innymi .miliony ulotek
dowych w języku -niemieckim i rosyjskim, zrzu
canych przez lotników radzieckich na tereny
niemieckie oraz barwne dyplomy dla
skich żołnierzy radzieckich. Na uroczystości ob
chodu rocznicy był obecny ministei; Informacji
i Propagandy ob. Matuszewski, który w imie
niu Prezydenta Bieruta i sWoim własnym
raził pracownikom i kierownictwu instytucji uznanie za ogrom wykonanej w ciężkich warun
kach pracy.
.

propagan

przy

Co Pan Prezydent sądzi o Organiza
cji Narodów Zjednoczonych?

zwycię
wy

siać

Będziemy

rosyjskie

WARSZAWA PAP. Jak wiadomo

„Pomimo istniejących trudności O. N. Z.
będzie kontynuowała swoje zadania a .Sta
ny Zjednoczone zrobią wszystko,
aby za

pobiec rozbijaniu tej organizacji".

ze

Związku

'

O NOWY
(PAP).

—

—

—

.

Światło

dla

towarów.

do portów polskich 43 oliczby tej weszło 6 okrętów,
które wprawdzie przybyły jeszcze w styczniu,
ale które nie ukończyły swego wyładunku w

tym miesiącu.

Szwedzkie

ryby przypłyną

dziedzinie

szkolnictwa

dla

niewido

mych istniały braki, wprost kompromitują
ce.
Zaledwie każde dziesiąte dziecko koGDYNIA PAP. Przedstawiciele Polskiego Prze
mysłu Rybnego wyjechali z Gdyni do Szwecji I rzystałó z racjonalnej opieki wychowawcelu nawiązania bezpośrednich stosunków iczej w zakładach specjalnych.. Reszta z po
w

handlowych z przedwojennymi dostawcami ryb
świeżych i mrożonych dla Polskiego Przemysłu
Konserwowego.
IGO© traktorów

zaorze

pomorską

ziemię

spro

SZCZECIN PAP. Ministerstwo Rolnictwa
.na
Pomorze Zachodnie
1000. traktorów
z województw centralnych dla wiosennej
akćjj
siewnej. Pierwszy transport 100 traktorów z Łodzi wyruszył już na Pomorze wraz z obsługą.

Coraz

szybszy

marsz

świadczeń

froracśe

rzeczowych

WARSZAWA pap. Na. konferencji kierowni
ków wojewódzkich wydziałów świadczeń rze
czowych stwierdził mister Aprowizacji i Han
dlu ob. Sztachelski pop,we na froncie świad
czeń rzeczowych. Niektóre województwa zbliża
ją się do całkowitego wykonania planu, jak np.
śląsko'-dąbrowskie, rzeszowskie i pomorskie. Po
nieważ jeszcze poważna część dbjtaw pozostaje
do ściągnięcia, akcję w dym kieńsnku
ni
się jeszcze bardziej przez W^ęWacjzenie
szczegółów opracowanych metod i\ planów.
Po
świadczeń
w
ściągnięciu
rzeczowy
zbożu rozpocznie się akcja ziemniaczana, która
wymaga również wielkich wysiłków i więpjej
ilości środków, transportowych.
Minister SzĄ_
chelski patrzy z optymizmem w przyszłość i
dziewa się w najbliższym czasie jeszcze
szych niż dotychczas wyników.

uspraw

spo
lep

Pomorze
BYDGOSZCZ

elektryfikuje sśę

PAP.

Pomorskie

Zakłady Ener

getyczne opracowały 3-letni plan elektryfikacji

wybudo

wsi yojew. bydgoskiego. Planuje się
wanie szeregu nowych urządzeń elektrycznych,
budowę 300-klmetrowej linii wysokiego na
pięcia, 400 kim linii niskiego napięcia oraz 150

stacyj transformatorowych.

Obywatele! Palimy cygara!
PAP. Jedyna w Polsce fabryka cy
posiadająca automatyczne zwijarki "szwedzkie, znajduje się' w Krakowie. Fabryka osiągnęła
produkcję 400.000 cygar przy zatrudnieniu 150

K^KÓW

gar

osób.

Artyśchpiastycy, uwaga!
WARSZAWA PAP. Akademia Sztuk Pięknych
w

Warszawie wznawia swą działalność po 6-ciu

latach przerwy

okupacyjnej.

współudziałem przedstawicieli partyj polity.
cznych, sfer naukowych oraz adwokatury, jak
również reprezentantów różnych organizacyj.
Obrady zagaił prezes Sądu Apelacyjnego dr.
Gniewosz. Wygłoszono szereg referatów, nad
którymi wywiązała się interesująca dyskusja.

Czy w Waszyngtonie i Londynie przypusz
cza się,
że niemiecki zarząd centralny będzie
współpracował lojalnie przy wypłacie odszko
zany.

Prace przy odbudowie mostów na Wiśle trwa
pamiętać należy, że przed trybunałem
Norymberdze znajdują się w stanie oskarże ją dalej. W najbliższym czasie przystąpi się do
nia masowe organizacje hitlerowskie, do których montowania konstrukcji stalowej przy IV-tvm
moście. Wykonano ją w krakowskich warszta
należał spory procent
ludności niemieckiej.
Uważamy, że przed ogłoszeniem wyroku trybu tach Zieleniewskiego. Oblicza się iż w ciągu
nału nie można jeszcze ustalić sytuacji praw najbliższych trzech miesięcy most będzie odda
ny dó użytku publicznego.
nej j odpowiedzialności karnej znacznej części
narodu niemieckiego. Czy w tym stanie, rzeczy
można już mówić o 'niemieckim zarządzie centralnym?
Stalingrad i Leningrad goszczą
Najlepiej znają Niemców narody, sąsiadujące
z nimi; Nic więc
polską delegację
dziwnego, że właśnie ftrancusiki minister spraw zagranicznych wysunął tyle
MOSKWA (PAP). W dniu 9 marca część de
istotnych zastrzeżeń przeciwko planowi utwo legacji polskich Związków zawodowych z za
rzenia niemieckiego urzędli centralnego.
Było stępcą przewodniczącego KCZZ ob. Szczęśnia
by' wskazanym, aby w sprawie tej zasięgano kiem wyleciała samolotem do Stalingradu. Dru
również opinii innych sąsiadujących z Niemca
ga grupa ze sekretarzem generalnym KCZZ ob.
mi narodów, które eą żywotnie zainteresowane
Rusinkiem wyjechała wieczór
do Leningradu.
w stanowczym i skutecznym zlikwidowaniu nie
Pobyt w Stalingradzie i Leningradzie obu dele
bezpieczeństwa niemieckiego. Narodty, które od gacji obliczony jest na okres 8 dni. Powrót do
wieków cierpiały na skutek agresji niemieckiej,
Moskwy obu grup''nastąpi, 18 marca. Po po
towinny obecnie mieć wpływ na ukształtowa wrocie wycieczka' KCZZ zwiedzi jedną ze
ne się nowych
to
elementarne
Niemiec, jest
wsi
przedmoskiewskich, fabrykę papierosów
„D.ukst”, zapozna się z pracą redakcyjną i tech
prawo samoobrony."
niczną centralnego organu Związków zawodo
5 wych „Trud" oraz z działalnością związkowej
organizacji sportowej „Skrzydła Sowietów".

Nadto
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MAMY NIEWIDOMYCH DZIECI

Laski pracują; 26 istniejących tam bu
dynków to przeważnie baraki. Wobec
zmian terytorjalnych, ludnościowych,
mo
żemy przyjąć, że mamy w całej Polsce
dzieci niewidomych 1% tysiąca. W szko
łach specjalnych może zmieścić się 20%,
dla 80% brak miejsca.

pozosta

woj
wy

.

.

wyeliminowa

między

STRATY WOJENNE

■■

■i

■.

.'

.

Tydzień kobiety
radzieckiej
(PAP). Międzynarodowy
stał się tradycyjnym
świętem Związku Radzieckiego w roku
MOSKWA,

dzień

'

kobiety

bież. Społeczeństwo radzieckie
dziło go wyjątkowo uroczyście.

obcho
Obcho

dy związane są ze świętem kobiety.
W samej Mo-,
Trwają cały tydzień.
śliwie odbyło się na cześć kobiet kilka
tysięcy akademii i uroczystości w tea
trach oraz pałacach kultury. Dzisiejsze
gazety poświęcają świętu kobiety całe
kolumny. Piszą o roli kobiet w życiu
—

TERENY ZACHODNIE

fałszy

narodowych kongresach oświatowych
siNiśmy się rumienić wobec innych kra
jów,. gdzie analfabetyzm wśród niewido
mych była oddawna zlikwidowany

postępuje

naprzód

w

Istnieją 3 nowe zakłady poniemieckie:
wodu nieświadomości rodziców, ich
We Wrzeszczu, Wrocławiu i Szczecinie.
nawet
miłości,
chęci
wej
czy
wyzyskania
Były to kompleksyj/dużych, kompletnie uułomności dziecka dla żebraniny
rządżoinych
gmachów. Przedstawiają obraz
wała bez nauki, bez wykształcania zawo
spustoszenia,
splądrowania wskutek
i
dowego
pomnażała szeregi nieużytków
niektóre budynki nawet całkowicie
ny,
W
dobrze
za
społecznych.
postawionych
kładach z wykwalifikowanym personelem palone.
SIEROTY WOJENNE
nauczycielskim było dużo wolnych miejsc.
Tein nienaturalny stan rz'eczy tłumaczy się.
Ostatnie dane wykazują 280 tys. dzieci
brakiem przymusu szkolnego. Trzeba było
pełnych sierót wojennych w Polsce, w tem
wielkich starań, zabiegów władz szkolnych,
140 dzieci niewidomych.
o-piekuńczych, by zdobyć dzieci dla istnie
jących uczelni. Wprowadzenie przymusu
REPATRIANCI
wymagałoby nie tylko większego nakładu
Do
P.
władz
U R należy
wydatków, ale i przygotowania
nie
i skierowanie
ich
do
niewidomych
nych sił, pomocy szkolnych, budynków.
szkolnictwa
Polska przedwojenną nie umiała znaleść
specjalnego.
wyjścia ż tego zaklętego koła. Na
AUNAS?
mu-

niezbęd

Odbudowa mostów

dowań?

-

wadzi,

-

(Wiadomość podana przez roz
Obrady krakowskich sędziów
głośnię szwajcarską z konferen
W krakowskim Sądzie Apelacyjnym odbyła
cji prasowej w Białym Domu). się 'w sobotę konferencja sędziów
krakowskich

niewidomych

Pozycja socjalna niewidomych w Polsce
przedwojennej była ciężka i upokarzająca.
ich
Nieodwołalność
bezwzględnego losu
nie była tu przyczyną jedyną. Brak było
praw chroniących niewidomych, brak przy
musu szkolnego dla dzieci niewidomych.
W

do Polski

—

,

BERLIN,

—

.Do

-

Prezydent miasta Krakowa ob. Stefan Woła*
podejmował w towarzystwie wojewody krakow.
skiego dra Pasenkiewiicza, oraz wiceprezyden
„Nie byłem poinformowany o treści prze tów-miasta:
Wł. Fiirli, inż. Eug,
St. Dziwlika,
mówienia Churchilla przed wygłoszeniem Tora i
dyrektora Zarządu Miejskiego dra J.
ona
osobiste
b.
Zawierała
mowy.
poglądy
Grabowskiego
akredytowanego przy rząclzis
premiera brytyjskiego, a co do jego kon włoskim w Rzymie ambasadora R. P. dra Sta
kretnych propozycyj, odpowiedź nastąpi po nisława Kota, który przed kilku dniami przy
jechał' do Krakowa.
rozpatrzeniu tej sprawy".

RZĄD NIEMIECKI

—

UNRRA.

gościem

ze

—

•■■"W lutym, przybył^

Kot

prez. Wolasa

przemó

sztab

Najaktualniejszym zagadnie
niem politycznym Niemiec jest sprawa t. zw. za
rządu .centralnego. Jak wiadomo, rząd brytyjski
li amerykański uważają, że już nastąpił odpowie-.
| dni czas dla utworzenia niemieckiego zarządu cen| trałnego, którego działalność obejmowałaby całe
Niemcy. Rzecz oczywista, że zarząd centralny z
czasem przekształci się w rząd centralny. Im prę
dzej utworzy się zarząd centralny, tym prędzej
powstanie rząd centralny. Nic dziwnego, że w ko
łach zbliżonych do Rady Kontroli słyszy się wiele
głosów krytycznych, które w pełni popierają tezy
wysunięte-przez francuskiego ministra spraw za
granicznych. Wystąpił on przeciwko utworzeniu
niemieckiego zarządu centralnego w obawie, że
niektóre państwa, nie odznaczające sie dostatecz
ną czujnością wobec Niemiec, będą z czasem fa
PAP.
WARSZAWA
Wydział zagraniczny woryzować niemiecki zarząd centralny.
„Społem" zakupił w Norwegii 100 ton tranu.
Utworzenie centralnego zarządu niemieckiego
Okręt norweski, który zabrał ładunek tranu wpłynie niewątpliwie ujemnie na reedukację Nie
z Bergen, jest już w d,rodzę do Gdyni.
miec. Marszałek Montgomery w swym ostatnim
*
Dysponować całym transportem będzie Mini przemówieniu stwierdził, że 750/<i Niemców jest
sterstwo Zdrowia, które zaimie
się przydzia przesiąkniętych, światopoglądem hitlerowskim.
łem tranu dla dzieci.
Naszym zdaniem, cyire te należy podwyższyć o
15%. Utworzenie su.rog.atu rządu niemieckiego, to
utworzenie aparatu państwowego’dla przesiągnięCo przysłała nam UNRRA?
tego hitleryzmem narodu. Trudno również uważać
WARSZAWA PAP. Towary UNRRA wyłado chwilę obecną za odpowiednią dla utworzenia za
wane
w portach Gdyni i
Gdańsku w miesiącu rządu centralnego, skoro problem reparacyj nie
lutym i dostarczone Polskiemu Rządowi, osią mieckich nie został jeszcze' praktycznie rozwiągnęły cyfrę 114,408 ton. W miesiącu styczniu
wyładowano >74.627 ton.
W
Dostawy w lutym zawierały m. in. 13.764 ton,
zboża, 16.202 tony nawozów sztucznych, 14 593
tony produktów naftowych, 3.375 pojazdów mo
torowych, 1.312 sztuk bydła i 58.715 ton różnych
kręty

Ambasador ob.

Co Pan Prezydent sądzi o
wieniu b. premiera ^Churchilla?

go sztabu

generalnego?
„Kombinowany. anglo-amerykański

Co słychać

generalny ma swoją główną kwatęrę w
Waszyngtonie, gdzie będzie istniał aż dooficjalnego zawarcia pokoju. Kwestia dal
szego zatrzymania tego sztabu będzie roz
strzygnięta później".

Jakie będą losy anglo-anierykańskie-

ziarno!

Radzieckiego uzyskaliśmy pomoc siewną w ilo
ści 3Ó.000 ton -pszenicy i 15.000 ton’ owsa oraz
znacznej ilości jęczmienia, który, nadejdzie z ra
dzieckiej. strefy okupacyjnej Niemiec.
Transporty linią szerokotorową przez Prze
myśl już napływają.. Ze względu na ułatwienia
komunikacyjne, zboże nadchodzące przez Prze
myśl zostaje kierowane w całości na Śląsk Dol
ny i Opolski podług rozdzielnika: Wrocław
21.000 t. pszenicy i 9.000 ton owsa, Oława
500 t. owsa, Brzeg
1.000 t. pszenicy i 500
ton owsa, Opole>
5.000 t. pszenicy i 2.000 t.
2.000 ton pszenicy i 2.000 t.
owsa, Strzelec
1 .000 t. pszenicy i l.ÓOO t. owsa.
owsa, Bytom
’W wymienionych punktach odbiorczych, zbo
że zostaje przeładowane do łwaganów' pociągów
normalnotorowych i rozwiezione na miejsce
przezńnaczenia, względnie do punktów rozdziel
czych —' powiatowych.
Drogą tą nadeszło dotychczas już około 9.000
ton zboża siewnego przeważnie owsa.

przewi

czasie nie jest
żadna konferencja Wielkiej Trójki,
w każdym razie nie jest wykluczoną, moż
liwość odbycia takiej konferencji w
szłości".

„W najbliższym

dziana

odpowiada

Ociemniałych w Krakowie jest 2.100.
Według danych statystycznych, na tysiąc
mieszkańców przypada 0,7 ociemniałych.
Według ty-ćh obliczeń południowe woje
wództwa razem wzięte miałyby około 400

radzieckim,

o

ich udziale

w

walce

z

na

jeźdźcą, o ich ofiarnej pracy na polu
gospodarczym, ekonomicznym, techni
cznym i oświatowym. Za zasługi na po
lu bitew 50 kobiet nagrodzono zaszczyt
nym
tytułem bohatera Związku Ra
dzieckiego, przeszło 100.000 orderów i
medali otrzymały kobiety radzieckie za
odwagę i męstwo w walce. Tysiące ko
biet nosi

na

wojny narodowej.
pracuje w dziedzinie szkolnictwa, tyleż
w
instytucjach zdrowotnych. Przeszło
ćwierć miliona kobiet pracuje jako
inżynierzy i technicy. Dziesiątki tysię
cy stoi na czele brygad i szycht oraz
kieruje oddziałami fabrycznymi. Są set
ki kobiet profesorów ■’docentów, dzie
siątki tysięcy prowadzi badania naukowo-laboratoryjne, setki tysięcy zajmu

Wojna i okupacja poczyniły katastrofal- dzieci, w samym Krakowie 18 dzieci nie
spustoszenia. Najstarszy zakład: Pań widomych.
je stanowiska -kierownicze przy kolek
stwowy Instytut Głuchoniemych i Ociem
Kuratorium żywo interesuje się tą spra
roli. W Moskwie opie
tywnej uprawie ■
niałych w Waiszswie, leży w gruzach. wą. Polecono inspektorom nadesłanie da
ka nad matką i dzieckiem zakrojona
Bomby „Luftwafee" zburzyły wspaniałe, nych o dzieciach niewidomych.
na olbrzymią skalę. Świadczą o
/esi nu
jest
uiurzymią snuję. owiuuczą o tem
nowocześnie urządzono budynki szkolne
o rewindykacji pomocy szkol
Około 6.000 bezpłatnych klinik
się
Myśli
cyfry.
v największym ośrodku opieki nad -niewi
wzrost
ze'Lwowa,
śię
nych
kompletuje
personel.
położniczych,
miejsc w żłób
domymi w Laskach pod Warszawą. Żydow Otwarta
kach dziecięcych o 28.000 w ciągu je
jest sprawa budynku, wposażoney
ski Zakład Stołeczny przestał istnieć. Zgi
w pomoce szkolne.
dnego tylko roku, nowych półtora ty
nęli 'yego wychowankowie wraz z perso go
siąca poradni dla matki i dziecka, zasilnelem.
OCIEMNIALI ŻOŁNIERZE W KRAKOWIE
"ki wypłacane dorocznie przez państwo
za
dwa
świetnie
urządzone
Straciliśmy
matkom, wynosiły w roku 1945 dwa mi
Zakład fun
Związek Ociemniałych Żołnierzy, mają
kłady we \wowie i Wilnie
liardy rubfi. Do 1 stycznia br. sumy za
dacyjny w-eNLwowie obsługiwał teren ma cy siedzibę w Warszawie, utworzył spe
siłków wypłacanych matkom kilkorga
W
lat
setki
o90
dla
w
Krakowie
łopolski.
ciągu
wyszkolił
cjalną delegaturę
opieki
dzieci 'wynosiły niemal 27 milionów ru
ciemniałych. Szczotkarstwo, koszykarstwó, nad Krakowem i wojew. krakowskim. Wo
bli.
Zgodnie z wydanym w roku 1944
wyplatanie mat, muzyka: organisto-stwo i jewództwo krakowskie Uczy około 100 nie
dekretem, matka otrzymuje1 zasiłek od
oto
12.
strojenie fortepianów
wykładane widomych żołnierzy, miasto Kraków
tam specjalności.
państwa już przy urodzeniu trzeciego
Stary z rosyjskich cza Z czego ci ludzie0 żyją? Na skutek skaso
dziecka, przy urodzeniu 7-ego dziecka
sów, Zakład fundacyjny w Wilnie miał ko wania indywidualnych koncesji, wegetują
matka otrzymuje 12.400 dubli- Przy uoperatywę koszykarską założoną przez o- pobierając miesięczną pensję 400—500 zł.
15.000 rubli. 277, ko
ciemniałychi przez rnch prowadzoną. Stam Jeden sprzed-aje gazety, jeden jest masaży-, „rodzeniu 10-ego
biet
do
Aholinu
Si
jest posłankami do Rady Najwyż
tąd wysłano
nauczycielkę stą, jeden sprzedaje papierosy, wszyscy
dla zaznajomienia, się z tkactwem. Szwedzi biedują. Związ'ek dąży do utworzenia Za
szej.
Cyfra ta świadczy, jak poważny
udzielili jej bezpłatnej nauki w ciągu 3-ch kładu Reedukacyjnego dla Ociemniałych
jest udział kobiet w kierownictwie pań
stwa. Najwybitniejsze członkinie spo
Żołnierzy. Jest to liczba niekompletna, bę
miesięcy:
łeczeństwa radzie
Nieczynny jest również Bydgoski Zakład dzie Uzupelnio-na po powrocie wojsk pol
iego wypowiadają
Wojewódzki. Budynki zajęte' na szpital, skich z emigracji.
się w gazetach.
personel zdekompletowany.
Halina Kowalska
nę

'

medal partyzanta
Ponad milion kobiet

piersi

—

—

—-

—
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.

.
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ńizacjom tajnym w rodzaju ,,Ku-klux-Klań',
nacjonalistom irlandzkim czy ukraińskim.
Zmobilizuje ich w pewnym momencie d-o
wielkiego ataku na Biały Dom, aby
wymusić zmianę kursu polityki amerykań
skiej. Zwycięstwo Partii Pracy w Anglii
opóźnia ich plany na terenie brytyjskim./
ma także swe aspekty gospo
„Plan X"
darcze. Czy pan wie, co oznaczałoby uży
cie energii atomowej w przemyśle czy ko
munikacji. To... największa rewolucja go
spodarcza świata, która oszczędziłaby mi
liony,. ba miliardy godzin pracy robotni
czej. Kapitaliści stanęliby wobec problemu
nowych inwestycyj i nowego bezrobocia.
Przemiany dokonałyby się zbyt szybko, jak
na powolny ustrój
kapitalistyczny. Dlatego
szatański
„Plan X" postanawia: użycie
energii atomowej tylko dla' celów znisz
czenia sił demokratycznych i wolnościo
i zachowanie w naj
wych w świecie
głębszej tajemnicy wynalazku dla celów
przemysłowych, aby .nie dopuścić do gwał
townego przewrotu, w produkcji. Tymcza
sem' energia atomowa w rękach demokra
to gwarancja bezpieczeństwa i spo
cji
a użycie jej
dla celów przemysłu
koju
czy komunikacji ■— to perspektywa niemal
raju na ziemi, wspaniałe możliwości stwo
rzenia najszerszym
warstwom dobrobytu
o jakim dziś wprost marzyć nie można, to
ustokrotnienie potęgi
ramienia
i
myśli
ludzkiej. O taką małą stawkę idzie gra.
Spojrzała na. zegarek.
Ale dla pana już najwyższy czas. Pan
n i e
powinien spóźnić się do Genewy.
Tam czekają na pana.
Rozmowa praska rozszerzyła znaczenie
horyzontu rozmyślań Zawojskiego. Miał już
niejako naszkicowany teren rozgrywki gi
w której stawką -było: szczę
gantycznej
—

,

—

Powieść

niedalekiej przyszłości

z

—

Obawiam

się,

że

dziś

nie

poleci już

kapitaliści innych państw, a nawet i uspokojenia czujności opinii anglosaskiej,
państw nieprzyjacielskich wysłali swych [.pewne mniej ważne wynalazki wydano
i powiedzmy delikatnie... ! przeciwnikowi. Obiecano kapitalistom jak
obserwatorów
łączników. Zjazd ten odbył się nawet, za i nąjlojalniejszą współpracę i całkowite podwiedzą pewnych czynników z partii nazi-1 porządkowanie!
przemysłu
niemieckiego
śtowskiej, tajnej. policji niemieckiej i ar-. kontroli alianckiej. Pod płaszczykiem tej
Właśnie przedstawiciele
armii nie kontroli ma się odbyć szybka odbudowa
przeznaczone. Tyle trudu, aby zgładzić mo mii.
ją skromną osobę...
mieckiej przedstawili na tym zjeźdżie
przemysłowa Niemiec, o wiele szybsza
Ktoś widocznie więcej wie o pańskiej
oczywiście w obecności tylko „zaufanych" niż po- roku 1918, gdyż oparta o większe
niż pan sam.
misji
bez doświadczenia inżynierów i uczonych.
reprezentantów kapitału rodzimego
Na lotnisku przystąpiono do akcji ra
to przede wszystkim plan woj
nadziejność sytuacji, wojennej. Odbyła się „Plan X"
towniczej. Z niewiadomych narazie przy długa dyskusja. Padały głosy,_ iż należy ny odwetowej przeciwko Polsce, Czecho
czyn nastąpiła eksplozja w samolocie pa urządzić zamach na Hitlera i prosić o łago słowacji, Jugosławii itd. Miała by to być
sażerskim, który miał odlecieć do Gene dne warunki kapitulacji właśnie za. cenę wojna bardziej, błyskawiczna niż w r. 1939.
wy. Zginął pilot i dwu mechaników. Straż głowy Hitlęrą. Plan ten popierali przedsta A więc rozumie pan już co oznacza dla nas
pożarna dogaszała zgliszcza aparatu. Sani wiciele niemieckiej tajnej policji. Oni to realizacja „Planu X". Wiemy tylko o jego
tariusze bandażowali lżej rannych i popa
wysunęli koncepcję,, że jeżeli aliantom za zarysach, nie znamy szczegółów.
rzonych.
Dziennikarka przerwała w tym miejscu
chodnim wyda się pojmanego Hitlera' lub
Może pan zatelefonować do ,,Głosu
ście' ludzkości.
przynajmniej jego ciało
wojska sprzy i spojrzała znacząco’ na Zawojskiego.
Południowego"
zaproponowała Maryla mierzone wstrzymają swój pochód w głąb
Musi się znaleźć jakaś grupa Pola
W Niemczech działała już w pełni naj
był pan naocznym świadkiem katastrofy. Niemiec, .Byli tacy, któizy liczyli jeszcze ków, zdolna do najwyższych poświęceń, nowsza tajna broń niemiecka, nazywana
Zawojski wybiegł na lotnisko, aby usta-, ńa poróżnienie w obozie sprzymierzonych, która zdobędzie tajemnicę „Planu X". Ro przez satyryków V4. Były to... wdzięki ko
lić nieco szczegółów. Dowiedział się też ku'
lecz trzeźwiejsi politycy wiedzieli, że są to zumie pan.
Chcemy wiedzieć, jakie siły biet niemieckich. Niemki zdobywały serca
swemu. wielkiemu
zadowoleniu, że za go
tam działają. Jaki udział
to
i portfele anglosaskie okupantów. Ba, na
właśnie
międzynarodowe
mpzonki.
Wtedy
powstał
dzinę nastąpi odlot aparatu do Pragi, -skąd „Plan X".
ma w tym np. ruch izolacjomistów w Ame
wet niektórzy polscy faszystowscy oficero
będzie tego samego dnia miał jeszcze po
Zawojski słuchał uważnie. Teraz dopiero ryce. Niech pan nie zapomina o milionach wie ulegali również urokom Bert na płas
łączenie lotnicze.z Genewą.
rozumieć jak wielkiej miary by
Niemców, jacy tam mieszkają. To jest' re kich stopach i nawiązywali znajomości z
poczynał
Nadał do redakcji krótki opis katastrofy
ła jego misja. Franciszka tymczasem mó zerwa przygotowana przez twórców „Pla „Holenderkami", jak wstydliwie w tych kona lotnisku. Dopytywał się o redaktora na
wiła dalej.. Tym samym bezosobowym nie nu X" na przyszłość. Hitler jako mało prze łach reakcji polskiej nazywano niemieckie
czelnego, ale odpowiedziano mu krótko, że mal tonem,
recytując, szybko i dokładnie widujący, rzuciłby ,wszystko na jedną staw przyjaciółeczki.
w
tej sprawie nie udzielają żadnych tele
W dalszym ciągu odbywały się mecze
kę i zorganizowałby w Stanach Zjednoczo
jakby stenogram swych myśli.
fonicznych wyjaśnień.
które -wyrzą między drużynami anglososkimi i niemiec
X"
to- myśl o odwecie nie
„Plan
nych
oddziały
sabotażystów,
że
nie
No, miejmy nadzieję,
zdążą mieckim
odroczonym na lat kilka. Nie dziłyby pewne straty w przemyśle amery kimi, a publiczność niemiecka coraz częś
już przysłać maszyny piekielnie j do samo
i wynalazcy w większej
kańskim, ale nie zahamowały tej wielkiej ciej wpadała na boiska i turbowała graczy
uczeni,
mieccy
lotu praskiego
rzekła na pożegnanie
części /-zostali przeniesieni, do neutralnych machiny wojennej.
anglosaskich, którzy odważyli się zwycię
do
miasta
a
wracać
Muszę
Maryla.
„Plan X" tymczasem kazał przycichnąć żać. To też władze okupacyjne wydały taj
krajów faszystowskich. Tam urządzono im
więc do zobaczenia w Genewie...
laboratoria. Jednocześnie dla Niemcom amerykańskim, rozmaitym orga- ne instrukcje do wojskowych drużyn spor
Krótki-ł&ez—mocny uścisk ręki i roz odpowiednie
towych, aby w. rozgrywkach z niemcami
«
stali się.
unikały strzelania goli, gdyż- to poniża god
ność własną i tak już dostatecznie poniża
4.
Lot do Pragi odbył się normalnie. Zawoj
nych przez Polaków i innych Słowian
ski zagłębił się w rozmyślaniach. Oto na
szlachetnych przedstawicieli rasy germań
skiej.
gle został rzucony w wir wydarzeń, które
Do więzień niemieckich zamykano Pola
przerastały go swym ogromem. Napróżno
ków, aby ukarać ich przykładnie za wy
usiłował ustalić jakieś punkty oparcia dla Antoś Perełka, Wicuś Hupściński, Feluś i Rzepkowa rozmawiają i słuchają radia
wołanie wojny i nieustępliwość Polski w
swych rozumowań. Czuł się narzędziem
FEL. Jak Boig.a kocham
HUP. Pani Rzepkowa
zrobię sprawie Gdańska. Po miastach niemieckich
chłopaki
prosimy frontem do
bezwolnym w cudzych rękach. Być może,| klienteli
nalej pani dwie w kratkę, ale nie temu Staszkowi taką Norymbergę, że będzie pie budowano bramy triumfalne na przyjęcie
Że dopiero po przybyciu do Genewy otrzy te z
kło na całą parafię. Podpuścił drań swoje korobimibrowatej familii, ino patriotyczne.
niemców, opuszczających ziemie polskie.
ma
nieco więcej informacji.
Otaczał go
PER. Powoli
Wictlś
co masz zro
niate i złapał mi d\va pasiate. Gołębie cacane jak
powoli;
mrok tajemnic. Dlaczego szef wybrał jego bić
Kobiety, niemieckie dwoiły się i troiły w
zrób
dziś.
masz
Precelek
z
'drania.
Co
zbawione duszyczki.
zrobię
jutro
wypić dzisiaj
właśnie dla tej misji, do której był w tak
akcji
propagandowej wśród okupantów.
•PER. Feluś
wypij' jutro.
zemstę zostaw Bogu, a-jemu zbij
Powstawały
legendy, jak naprzykład o
HUP. Za nerwowy jestem na lepsze jutro. Co
nikłym stopniu przygotowany? Co miały
mordę.
tym, że w Berlinie zginął sobowtór Hitlera
znaczyć wydarzenia w redakcji i na lotni wypiję, to moje. Pewne. Dzisiaj pieniądz ,w kie
HUP. Co to pani Rzepkowa? Radiowy gramo
spalony wraz z sobowtórem Ewy Braun na
sku? Jakie siły działały już tutaj przeciw szeni to jak śnieg, w marcu. Jest i nie ma. Nie
fon pani w ruch puszcza?
stosie, że prawdziwy Hitler ukrył się w
ko niemu? Kim właściwie jest owa prze dawno miałem przez forsę przygodę sercową.
RZEPK. Ano ma być jakaś gimnastyka wedle
Hiszpanii i w pewnej chwili ukaźe się zno
miła Maryla Kozłowska, urocza i czarująca Wracam sobie wieczorem, a t-u ktoś; mi grze
wyborów. Posłuchajcie.
wu na widowni, aby odbyć nowy „Parteicznie powiada: Mogę pana prosić o łaskawe
dziewczyna, z którą można by było spę
Ja jestem sierotą, bez ojca i matki, nic
GŁOS SPEAKERA: HaiKio! hallo
nadajemy tag" w Norymberdze.
dzić wiele milszych chwil, niż rozmowy na wsparcie?
mi się nie zostało na świecie tylko ten nabity codziennie pięć minut gimnastyki przedwyborczej
temat planu X, czy wsłuchiwanie się w wy
Trza było okazać chrześcijańskie dlla wszystkich stronnictw. Gimnastyka przedwy
rewolwer.
■'
<
5.
buchy maszyny piekielnej?
miłosierdzie. Dałem mu połowę forsy, a resztę borczą przyczyni się do tego, aby wszystkie
Tematu do rozmyślań miał wiele.
formie
do
stronnictwa
w
W
i koncernów
trustów
należytej
doszły
udny
miejsce dawnych
wziął- sobie sam.
Po przybyciu do kipiącej życiem Pragi
■Pani Rzepkowa
Na zachodzie Niemiec
nowe.
jeszcze dwa świadczenia wyborczej. Przed rozpoczęciem gimnastyki należy
powstały
No
a jak tam było w sądzie?otworzyć okno i przewietrzyć programy po-litycz-" nie było mowy o nacjonalizacji kopalń czy
postarał się przede wszystkim o odszuka alkoholowe.
nie korespondentki „Głosu Południowego".
RZBPK, Ano była mała pyskiusja między mną ne. Proszę przyjąć postawę zasadniczą według
źle"
wielkiego przemysłu.
kandydacie
Pjaga stała się jednym z najważniejszych a trybunałem. Sędzia powiada do mnie: Obywa konstytucji.nieObywatelu
to postawa sana
Boczono się na Francie, którą popierała
niech,
brzucha,
pan
wypina
telko
oskarżeni
o
centrów ruchib słowiańskiego i otrzymywajesteście
podrapanie męża.
dc qóry
po wyborach ruch separatystyczny ni Nadrenii, ale liczo
Czy nie wiecie, że mąż to głowa, rodziny? A ja cyjna-. Obywatelko qłowa
no stad wiele informacyj. Henryk nie znał
można zwiesić.
no się z tym, że Francja nie otrzyma dos
proszę bardzo'—■
osobiście Franciszki Dzianott, która repre miu: Obywatelu kryminale
UWAGA: Pierwszy ćwiczy PPR. Melodia^. „Bar
co to za wolność demokratyczna, że się nawet
tatecznego
poparć* u swych sprzymierzeń
zentowała ich pismo na tym terenie. Otrzy
toszu! Bartoszu! Oj nie traćwa nadziei!". Pro-szę
w głowę podrapać nić wolno. Czy to wybory czy
ców.
mał informację, że znajduje' się w klubie
na palcach.
i wyprost.
stanąć
Szybki
przysiad
małżeństwo?
za
Niskie wyriary kary na przestępców nie
Ćwiczenia w skoku po mandaty. Uwaga
prasy zagranicznej. Pojechał tam natych
PER. Słusznie
pani Rzepkowa
przy wybo
raz dwa...
dwa
mieckich dodawały
czynamy! Raz
miast. Miał nie wiele czasu do odlotu apa rach ma
otuchy hitlerowcom,
i
w
małżeństwie
żona,
głos mąż
tylko
Dziękuję.
którzy postępowali w myśl instrukcji par
ratu
do Genewy
Wicuś
źreisz kiełbasę razem
pragnął jednak za żona. Cóż ty
Teraz PSL. Melodia; z „Wesela" Wyspiańskiego
do stronnictw lewicowych i tam
wszelką cenę otrzymać choć trochę no z gazetą?
„Miąłeś chamie złoty róg". .Proszę ręce założyć tyjnej,
HUP. Czemu nie? Mój tasiemiec też chce wie w tył, Skłon głęboki wprzód -^pochylenie całego I paraliżowali wpływy nielicznych demokra
wych informacyj.
że w NoRozmowa z Franciszką trwała krótko. dzieć, co to jest P. S. L No —tłu Antoś, bo szkło ciała pod ciężarem spodziewanej władzy. Ćwiczę-Ł tów-niemieckich. Dowcipkowano, ■
,,■
nie ma za cel przyzwyczajenie grzbietu do dżwi- S ryrnberdze wymierzono oskarżonym kary
Panna
Dzianott była
osobą nadzwyczaj i się poci.
PER. Pojedziesz jeszcze na Zachód?
gania reakcji. Pochyleni z rękami ną plecach ma-Eihreśztu z zawieszeniem za zakłócenie po
rzeczową.
Wywieziona z Budapesztu doi
szkoda już zachodu na Zachodzie.
HUP. Eee
Oświęcimia w czasie wojny
szerujemy wolno naprzód. Uwaga
zaczynamy^rządku publicznego.
przetrwała I
Raz
■
dwa...
.|
D.
S.
się
Boję
Greta Stuhr znała dobrze cenę, swoich
a
obóz,
następnie po uwolnieniu zaczęła
Teraz proszę PPS. Melodia: „Krakowiaczek ciI
PER. Stronnictwa Demokratycznego?
Nie była to cena wygórowana,
(wdzięków.
pracować w dziennikarstwie, wybijając się
HUP. Nie —■
ja". Ćwiczymy podskok ku mandatom, poselskim g
sądów doraźnych.
raz prawą raz lewą nogą.
prędko. Mówiła szybko,' unikając wyrażeń
Uwaga! Prawą—lewa, | jak zresztą u wszystkich > prawie kobiet
PER. Mówię ci
Wicuś
u statkuj się i za
lewa.
i słów niepotrzebnych, tak jakby dyktowa
Dziękuję, fćzołem! Cfeść! Na | niemieckich, które wiedziały, że obecnie w
biera do roboty. Baby ci trzeba, Zaręczyłeś się prawa
dziś ćwiczenia tylko trzech wielkich stronnictw. | czasach
ła telefonogram.
powojennych olbrzymia przewaga
już z Franką?
razem ćwiczyć .będzie ca# Blok De-® ilościowa
niewiast
sprawia, że raczej
b.o jej familia była przeciw temiu Następnym
HUP. Nie
Ma pan nie wiele czasu
rzekła na
Stronnictwo Prący ćwiczy osobno:
mokratyczny.
w cenie. W czasie wojny
mężczyźni
poszli.
kilkanaście
mi
opozycyjna.
powitanie
mamy tylko
przy śpiewie: „Kto się w opiekę". Stronnictwa, oddała duże usługi wywiadowi niemieckie
PER. A ona?
nut na rozmowę, jeżeli dziś jeszcze pragnie
mniejsze następnym razem. Obecnie ć,wieżą bez mu, znała doskonale język angielski i jako
też należy do tej familii,
HUP.
Ona
pan być w Genewie.
łapownicy
wystąp. Na me tancerka
PER. Baba z woza koniom lżej, każdy głupi ra partyjni. Obywatele
dać
mogła łatwo znaleźć engagement
czy nie dać, czy łapówki
Czy otrzymała pani jakieś wiadomo dzi. Mądry pomyśli przedtem, nim ją na wóz lodię: „Czy głos
poczekać", należy wykonywać ćwiczenia palców w kraju, by znowu oddać usługi sprawie
ści z centrali? Co się właściwie stało z re wsadzi. Ale czemu Feluś nie
przychodzi?
obu dłoni. Najprzód ręce wyciągnięte, dó przodu,
niemieckiej.
daktorem naczelnym?
HUP. I-dzie już. Pani Rzepkowa
dwa piwka.
potem do-tyłu Uwaga: proszę śpiewać i ćwiczyć:
z dawnym jej przyjacielem
■— W tym przedmiocie nie mogą udzie A o czemże wy tam tak. gwarzycie z panią Ko (Śpiew i ćwiczenie). Dziękuję. Reszta następnym z Spotkanie jej
tajnej
policji
niemieckiej Hansem Win
lić panu żadnych informacyj. Dam panu gutkową.
razem.
terem upewniło ją, że wracają znowu do
RZEPK.
Że
bo
Piszczyńskiego zanikli,
założył
FELUŚ: Wicuś! A ty co o tym myślisz jako ele
tylko krótki szkic sytuacji. Słyszał pan już
bre'
dawne
czasy,
gdy przedsiębiorcze
ment bezpartyjny.
litografię.
zapewne o „Planie X".
RZEPK Spiętych fańskich, królów polskich
dziewczę niemieckie miało przed sobą wię
PER.: On pewnie myśli, że najlepsza partia, to
o
lecz
ksze perspektywy poza oddawaniem żołnie
Słyszałem tylko
samej nazwie,
ożenek z córka bogatego szabrownika.
nó i banknoty, pieniądze dla ludzi.
nie wiem dobrze, co oma oznacza?
WICUŚ: A właśnie, że nie. Mnie się podoba rzom amerykańskim czy angielskim swych
PER. Polskie czy dolary.
Otóż na kilkanaście miesięcy przed
RZEPK. Nasze
jedność narodu, Bo jak i naród w; kupie, to ma| wdzięków za cenę kilku papierosów.
ojczyste. Patriota był.
cztery mocnej
HUP. A serwus Feluś. Czy cię teściowa pogry wr.oga w pięcie1, fani Rzeipkowa
klęską Niemiec odbył się zjazd przemy
blokowe. Pani się też z nami napije!
|
;
(Ciąg dalszy nastąpi)
słowców i bankierów niemieckich. Na zjazd zła, żeś' taki zły?
—

ten

wy

pan do Genewy. Maszyna piekielna
buchła zbyt wcześnie. A jednak ostrzeże
nie było uzasadnione.
Zawojski lekko drżącym głosem zapytał.
Więc* pani sądzi, że to było dla mnie
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9f Wesoła

Po

gromadka**

odegraniu jednej

sztuki' dzieci-

dla swych zamiłowań pod wzorowym kie
rownictwem sił fachowych. Do brania udziału w
następnej sztuce zapraszana jest już inna szkoła.
Tak poważnie rozumiane obowiązki artystyczne,

ujście

rozstają się

słodko, urządza się dla nich

z teatrem na

cie i

Nr.

KRAKOWA

przyję

mania

2

karty żywnościowej kat. I Kolejność
wydawania ąsygnat podana będzie na'_ tablicy
urzędowej w lokalach komisji.
Osoby pobierające z dwóch źródeł paczki
UNRRA będą pociągnięte do surowej odpowie
dzialności karnej.
.

już na scenę nie powracają.
Tym samym unika się rozwijania w1 dzieciach
maniery teatralnej, a szczepi trwałe zamiłowanie pedagogiczne, społeczne, muszą spotkać się ze.
Biliżanka, Kunicka, Mysłakowska, Wielowiej- i zrozumienie pewnych założeń artystyćzynch. zrozumieniem czynników miarodajnych.
sika. Nazwiska dobrze znane z radia i sceny sta Dzieci, którym zbyt ciężko rozstać się z przyjem
Teatrowi o takich założeniach należy się lokal
nowić gwrancję, że to co tutaj podadzą do kon nością
Badanie zbrodni niemieckich
grania, mają możność zapisania się do stały, IbkaLwłasny.
Halina Kowalska
sumpcji artystycznej, będzie pierwszorzędne w świetlicy krakowskiego radia, gdzie znajdują
KRAKÓW (PAP). Krakowska Komisja Specjal
gatunku. Prócz tego program ujawnia przynależ
na dla badań zbrodni niemieckich przygotowu
ność teatru do Robot. Tow. Przyj. Dzieci. Jest to
je materiały dla mającej się odbyć z końcem
jedna z wielu agend R. T. P D. Ona daje nadzór
bm. w Warszawie wielkiej wystawy doku men
teatrowi, dba o kierunek ideowy i ponosi odpo
tów martyrologii polskiej. Komisja Krakowska
wiedzialność finansową, a co najważniejsze prozebrała dotychczas wielką ilość materiałów do
wadęi teatr nie tylko pod względem artystycz
nym, ale i pod względem wychowawczym. Jed
kumentalnych i eksponatów, dotyczących obo
zów koncentracyjnych, przede wszystkim zaś
nym z założeń jest tu przygotowanie kulturalnego
widza dorosłego.
obozu oświęcimskiego, jak również materiał do
x
„Prągniemy wychowywać tak pod względem
kumentalny, dotyczący straceń publicznych, do
mówi mi jedna
artystycznym jak i ideowym"
b) zezwoleń na prowadzenie przedsiębiorstw konywanych przez okupanta na terenie Krako
WARSZAWA, (PAP). W Dz. Ust. Nr. 2 poz.
z reżyserek.
Kilka dróg prowadzi do tego celu.
11 został ogłoszony dekret z dnia 21 grudnia
transportowych oraz zakładów przemysłowych wa i najbliższych okolic.
Codziennie odbywają się przedstawienia zamknię
1945 r. o upoważnieniu ministra Skarbu do i handlowych,
te dla szkół. Raz tygodniowo, w niedzielę, przedc) przydziału środków transportowych, ma
wypuszczenia Premiowej Pożyczki Odbudowy
stawienia otwarte. Ceny niskie
10,— zł.; duży
i lokal;,
8 dekretu przyznaje subskry
szyn
potrzebnych do prowadzenia
odsetek dzieci szkolnych korzysta z teatru bez Kraju. Artykuł
bentom pożyczki, którzy zadeklarowali i wpła
przedsiębiorstw. Jeżeli chodzi o przedsiębior Kultura i Sztuka ■
o
i
dziecko
Chodzi
to, aby
płatnie.
najbiedniejsze
stwa handlowe,
cili na pożyczkę sumy, odpowiadające ich stapierwszeństwo to służy we
trafiło do teatru i przedstawienie widzało. W
i dochodowi, prawo pierw .wszystkich dziedzinach, w których handel pry
,nowi
majątkowemu
^przedstawieniu ,,Z biegiem Wisły" biorą udział szeństwa
Rosjanie czytają polskich
watny jest dopuszczony w charakterze kon
przy różnych kwalifikacjach z inny
wyłącznie dorośli i artyści zawodowi i narybek mi osobami
w otrzymaniu:
cesjonariusza.
autorów
zainteresowanymi
sceniczny, adepci niejednego studia teatralnego.
W sprawach związanych z pożyczką należy
a) zamówień z publicznych przetargów na
Bohaterką przedstawienia jest srebrzysty cud
MOSKWA, (PAP). W roku 1946 Wydawni
dostawy i roboty dla urzędów, przedsiębiorstw zwracać się do Delegata Ministerstwa Skarbu
Wisła. Jej dorzecze zobrazowane jest w pieśni,
ctwo
dla spraw Premiowej Pożyczki Odbudowy Kraju
i innych instytucji państwowych i samorzą
Literatury Artystycznej wydaje 10 to
tańcu, muzyce i w słowie recytowanym Kostiu
Ministerstwo Skarbu
w
zamówienia są
Warszawa, ul. Wi mów literatury polskiej w przekładzie rosyj
dowych
szczególności,
jeżeli
o
wartościach
zarówno
my
muzealnych
oryginal związane z odbudową
leńska 2/4
III piętro, pokój 318.
*.
skim, w ogólnym nakładzie 255.000 egzempla
kraju,
ne (przepiękny kostium lubelski) jak i kopiowane,
Będą to: dzieła wybrane Mickiewicza
rzy.
a kopiowane doskonale, ściśle według wzorów re
(25.000
egzemplarzy), tom poezyj wybranych
i
gionalnych. Teksty wybitnych poetów' prozai
Słowackiego (25.000 egz.), „Ludzie bezdomni"
ków polskich; muzyka ludowa i specjalnie kom
Żeromskiego (30.000 egz.), opowiadania Ko
Biuro poselskie PPR
Egzaminy dla eksternów
ponowana. Tu słowa prawdziwego uznania dla
(25.000 egz.), zbiór poezji Tuwima
nopnickiej
robocze kom
Andy Kitschmah. Dobry pomysł
Biuro poselskie posłów Polskiej Partii Robot
Najbliższy termin egzaminów dla eksternów:
(10.000 egz.), dwa tomy „Utworów" Orzeszko
binezony szafirowe. Oryginalne połączenie teatru ukończenia
gimnazjum ogólno-kształcącego, e- nicze] przy ul. Kleparz 4 na pierwszym piętrze, wej (50.000 egz.), „Lalka" Prusa (30.000 egż.),
z kinem daje świetne rozwiązanie trudności zmia
gzaminu dojrzałości 2-letniego liceum ogólno pokój Nr. 105, przyjmuje i załatwię wszelkie „Krzyżacy" Sienkiewicza, (30.000 egz.) oraz
ny terenu. Ekran ukazuje się. i znika. Publiczności
zażalenia, interwencje itp., w każdą zbiór nowel polskich z XIX i XX wieku (30.000
zdaje się, że płynie z biegiem Wisły w rytm czę kształcącego oraz egzaminu dojrzałości w za prośby,
środę i sobotę od godz. tO do 12. Interesantów egz.). W r. b. ukaże się poza, tym antologia
sto powtarzającej się pieśni flisaków.
kresie 8-klasowego gimnazjum dawnego typu,
przyjmują posłowie: Julian. Przyboś, Adam Po
poezji polskiej.
,,Miasta poznajmy i wiosek dolę.
jak również wszelkich egzaminów uzupełniają lewka, Michał Drzewiecki oraz radny miejski współczesnej
W latach 1946—1948 wydane będą 4 tomy
Patrzeć się. uczmy i. widzieć piękno wszędzie
cych —wyznaczono na czwartek 14 bm., godz. dr Aleksander Slapa.
dzieł Mickiewicza i 2 tomy dzieł Słowackie
rozsiane dokoła nas"
zapowiada chór w pieśni 15-ta. Podania o dopuszczenie do składania ena początku przedstawienia. Miło jest stwierdzić,
go (w nakł. 50.000 egzemplarzy) oraz powie
gzaminów należy wnieść do. Kuratorium Okrę
ści polskich autorów współczesnych: „Noce i
że ta obietnica została dotrzymana. I spektakl
gu Szkolnego Krakowskiego w Krakowie, Sien
dni" Dąbrowskiej (25.000 egz.), „Jadą wozy z
spełnia swoje założenie niemal bezbłędnie.
na 2,w terminiedo7bm.
Od dnia.11bm. w
cegłą" Boguszewskiej i Kornackiego (25.000
Gromadki
Drugie przedstawienie Wesołej
i Liceum II. im. św. Jacka w Krako
egz.), tom opowiadań Iwaszkiewicza (25.000
„Sierotka Marysia i krasnoludki" już zupełnie ina Gimnazjum
ul. Sienna 11', będą wywieszone spisy osóbb
egz.), „Sidła" Kruczkowskiego (25.000 egz.),
czej zostało pomyślane. Tu grają dzieci z kra wie,
„Opowiadania" Nałkowskiej (20.000 egz.) i in.
kowskich szkół powszechnych. Dzieci są zapra dopuszczonych do egzaminów, z podaniem szko
szane coraz to z innej
szkoły w porozumieniu z ły, do której mają się zgłosić do egzaminu.
Nowe sztuki jsolskie
KoMesionowaaie
nauczycielstwem. Sekrety reżyserskie Biliżanki
sprawiają, że każde dziecko szybko przyswaja so
WARSZAWA, (PAP). Komisja Repertuarowa
Nowy gmach politechniki
bie rolę. Próby to zabawa, niczym w przedszkolu.
biorstw gastronomicznych przy Departamencie Teatralnym Ministerstwa
warszawsk i ej
Kultury i Sztuki zakwalifikowała do wystawienia
WARSZAWA (PAP). W najbliższych dniach
następujące sztuki: B. Pepłowskiego „Droga
WARSZAWA PAP. Stowarzyszenie architek
zacznie obowiązywać' rozporządlzenie Ministra do świtu" i „Wyrok"; Marii Dąbrowskiej „Sta
tów R. P rozpisało konkurs na gmach wydziału
Aprowizacji i Handlu w sprawie wykonania de nisław i Bogumił"; Bratnego
„Andrzej"; Ostro
architektury politechniki warszawskiej. Ma on kretu z dn. 30 XII 1945 r. o koncesjonowaniu wy
„Powrót do domu"; K. Gołdy
„Zdrajca";
stanąć na terenie b. szpitala Ujazdowskiego i przedsiębiorstw gastronomicznych.
J. Brzozy
„Stary dzwon"; T. Brezy i Dygata—•
„Powro
stworzyć-całość kompozycyjną z zamkiem ujaz
Przepisom powyższego rozporządzenia nie „Zamach"; Mrozowicz-Szczępkowskiej
dowskim. Dzielnica ta będzie miała charakter podlegają: stołówki i jadłodajnie, prowadzone ty"; N. Khuen-Kryk
„Peterle Powsinoga": R.
luźnej zabudowy z dużymi przestrzeniami parko przez urzędy, instytucje i spółdzielnie dla wła Brandstaetter
„Powrót, syna marnotrawnego";
„Tadeusz i Lud
wymi. Zabytkowy, charakter zamku ujazdow snych pracowników i ich rodziń, probiernie ka M. Skowrońskiej-Feldmanowej
skiego będzie zachowany przy odtworzeniu je wy, herbaty i wiria przy sklepach, handlujących wika" (Sztuka o Kościuszce),
takimi- artykułami pod warunkiem, że nie wy
go stanu z XVII wieku. W ząmku tym znajdzie
B. więźniowie piszą...
się przypuszczalnie Akademia Architektury, In dają on.e do spożycia żadnych innych artyku
stytut Wydawniczy i Zakład Architektury Pol łów, cukiernie, posiadające własne warsztaty
RADOM,
(PAP), Instytut Naukowo-Społeczny,
50.000 zł,
skiej. Przewiduje się 3 nagrody: I
rzemieślnicze i sprzedające wyłącznie własne
Dokumentarna w Radomiu, pragnac zgro
Sekcja
II
30.000 zł, III
20.000 zł. Pozatem przewi
wyroby oraz -punkty wyłącznie sprzedaży lemo madzić jak najwięcej bezpośrednich danych, do
dziany jest zwrot kosztów po 2.500 zł "dla auto niady lub tnlleka.
tyczących niemieckich obozów koncentracyjnych,
rów 20 prac stojących na 'odpowiednim pozio
Osoby i'instytucje, prowadzące przedsiębior ogłosił w lecie 1945 r. konkurs na pracę dokumenmie. Termin składania prac upływa 30 kwie
stwa przemysłu gastronomicznego ńa zasadzie tarną o tych obozach.
tnia br.
dotychczasowych przepisów, obowiązane są w
Sąd Konkursowy przyznał I nagrodę w kwocie
ciągu 2-ch miesięcy, od dinia wejścia w życie 5.000 zł. autorowi pracy pt. „System K. L .", Jó
omawianego rozporządzenia, wnieść podania do zefowi Andrzejowi Kamińskiemu, b. więźniowi
właściwych terytorialnie starostw, (referaty apro obozów koncentracyjnych w Gross-Rosen, Brzegu
n.
miastach wydzielonych
Odrą i w Litomierzycach, obecnie studentowi
wizacji -' handlu), a
do zarządów tych miast. Władzę. te, po zasięg prawa Uniwersytetu Poznańskiego. II nagrodę w
nięciu opinii o petencie u właściwej Rady Na- kwocie ?.000 zł. przyzńano autorce pracy p. t
W świetlicy ZEOK-u odbyło się ogólne ze
Jeśli PSL liczy na szeroko udzielane mu pod rodowej i miejscowego związku zawodowego pra „Pozpaję Niemców" Irenie Szydłowskiej, b. więź
branie pracowników. Zebranie zagaił członek parcie band NSZ-owskich, jeśli liczy na terror,
cowników branżowych, przedkładają akta spra niowi obozów koncenirtacyjinych w Ravensbriick'
i Neubrandenburg.
PPS, inż. Jasicki. Mówca wskazał na histo io my ten terror złamiemy.
(
wy wraz ze swoją opinią do urzędów wojewódz
kich (wydziały aprowizacji i handlu). Właściwa
Ponadto wyróżniono prace: Zygmunta Narloryczną wagę obecnego momentu. W chwili
Jeśli PSL liczy na. nacisk zagranicżnej reakcji',
kiedy odbudowujemy pasze gospodarstwo, kie na
władza do orzekania w tych sprawach jest: w cha, b. więźnia obozów koncentracyjnych w Stuttnam dostaw UNRRA
to muwstrzymanie
dy utrwalamy naszą demokrację, kiedy wal si~wiedzieć, że
Urzędy Wojewódzkie (wydzia hofie i Mauthausen p. t. „Niemieckie obozy kon
my. to przetrzymamy, bo umie I-ej instancji
czyć musimy z ruiną przemysłu i rolnictwa,
Mi centracyjne'* oraz Wandy Grochowskiej, b. więź
ły aprowizacji i handlu), w Ii-ej instancji
bo w Związku Radzieckim
zacisnąć
my
pasa,
z
naciskiem rodzimej i zagranicznej reakcji,
nisterstwo Aprowizacji i Jlandilu. Do opiniowania nia obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu p. t.
będzie
się
mamy
prawdziwego
sojusznika,
który
obóz koncentracyjny F. K. L ."
kiedy każdy atom narodowej energii ma swo umiał z nami
podań o koncesje na przedsiębiorstwa przemysłu „Kobiecy
podzielić kawałkiem chleba,.
Polskie Stronnictwo Lu
je przeznatięnie.
na zasadzie do
na
rozbicie
bloku
demokra
Jeśli
PSL
gastronomicznego
już
istniejące
liczy
zamierz^
nasze
dowe
marnotrawić
siły na
to my nauczeni doświadczeniem,
tychczasowych przepisów, wojewodowie powołu
walkę wyborczą:, Nie ęhcieliśmy tej walki, zo tycznego,
złączeni wspólną walką z okupantem, wspól ją komisje oponiodawcze w składzie: a) delegata
stała nam narzuconą My tę walkę podejmu
Urzędu Wojewódzkiego jako przewodniczącego,
Komunikaty
jemy, my tę walkę musimy podjąć, grzech nie przelewaną krwią, nie dopuścimy do roz
bicia jednolitego frontu robotniczego, do roz ib) przedstawiciela Krajowej Rady Narodowej, c) JOANNA MIRSKA
(Święcicka) laureatka Międzynarodowejój rozpętania obciąży xje nasze sumienie.
Zw. Zawodo
Ob. Jasicki udzielił słosu II sekretarzowi bicia sojuszu robotniczo-chłopskiego, do roz- przedstawiciela Komisji Okręgowej
,go Konkursu Primadonn' Operowych, udziela lekcji śpie
bicia ♦bloku.
wych, d) przedstawiciela okręgu Związku Rewi
ustawia głosy systemem ułatwionym,
Komitetu Miejskiego PPR n, Ugięzie.
solowego
zyjnego Spółdzielni R. P. do opiniowania podań
metodą włoską,
ścisłym uwzględnieniem cech indy
Z upadkiem Berlina zakói<Zyja sję wojna,
Jeśli PSL liczy na głosy niezadowolonych,
widualnych śpiewaka. Zgłoszenia: Kraków, ul. Jasna 8,
właściwej Izby
'uje skończyła się przecież Wyjka, która to na głosy wszystkich, głodnych, to Widać jak spółdzielni, e) przedstawiciela
6, I p., godz. 5—6 po poł.
do oipniowania po
Przemysłowo-Handlowej
czyła 6ię na długo przed obję-jem władzy bardzo oderwali się od narodu polskiego, my dań
POLSKA YMCA rozpoczyna kurs stenografii elementarnej
i osób prywatnych.
spółek
Rozporządzenie
i
która
.Hitlera,
przez
tęczy się n^j p0 je zato wierzymy w jego rozsądek, wierzymy, że
i skróconej, kurs języka angielskiego
dniu 15 bm.
ustala poza tym warunki techniczne, jakim wiruno
go
upadku. Walka, którą obecnie toczymy, naród polski nie da śię zwieść najbardziej
kurs ćwiczenia
dniu
biegłości stenografowania
Ódpowiadać
koncesjonowane
przedsiębiorstwo
to
ludzkości
znana
o
odwiecznie
walka
14 bm. Stałe kursy pisania
Se
p0. nawet ponętnym ale kłamliwym obiecankom.
maszynie. Zapisy
znaczenie
na
przemysłu gastronomicznego, .jego
kretariacie Polskiej
YMCA,. ul. Krowoderska 8r tel.
kój, walka o demokrację, walka o whjcjwy
zabrał
inż.
oraz
warunki
Lew,
od
8—20.
Następnie
głos
naczelny zewnątrz
uzyskania koncesji.
551-10,
godz.
ustrój gospodarczy, walka o człowieka.
EMERYCJ WOJSKOWI! Związek Emerytów
Taką samą walkę zaczynaliśmy w 1918 r<\u. dyrektor ZEOK-u PSL nie .‘jest naszym naj
Wojskowych
i Wdów
Krakowie urzęduje
wtorki i piątki
to dlatego między ii,
groźniejszym przeciwnikiem. Tym naszym naj
Jeśli ją przegraliśmy
gmar
UNRRA
Dalszy
przydział
paczek
chu Kasyna- Wojskowego, ul. Zyblikiewicza
1,1 p.,
nymi, że pewni osobnicy bezpodstawnie przy groźniejszym przeciwnikiem jest stronnictwo
od
16—18
zaświadczenia
Związek wydaje:
godz.
Krowy". Krowa myśli tylko o własnym żoWydział Aprowizacji i Handlu Zarządu Miej
właszczają sobi e prawo przemawiania w imie
1
bonifikatę
wodę, 50 proc, zniżki do teatru, legi
łń1ku, jedyne jej szczęście to przeżuwanie. skiego komunikuje, że zakłady pracy objęte Zao
niu chłopstwa, szukają drogi" porozumienia ż
członkowskie,
statut,
tymacje
wyjaśnienia
sprawie
Nifc wolno nam spaść do tego poziomu, nie
które do dnia
obszarnictwem i kapitalizmem, osłabiają ruch
50 proc, zniżki kolejowej i inne.
wolnu nam wyrzec się swego człowieczeństwa. patrzeniem zagwarantowanym,
9 bm. nie przedłożyły list płacy, utraciły prawo
ludowy, osłabiają demokrację, torują drogę dla Czlowie;zeństwo to umiłowanie dobra i
pię do uzyskania
faszyzihu, drogę do Brześcia, Berezy i Września. kna, to umiłowanie walki o dobro i
przydziału paczek UNRRA w głó Co
piękno,
grają gdzieindziej
Nie był łatwy nasz start, kiedy teraz na no
wnej komisji rozdzielczej.
o
W dniach od 15—21 wydawane będą indywi TORUŃ. Teatr Ziemi Pomorskiej: Jarosława Iwaszkiewiwo
podjęliśmy naszą walkę., Brak pieniędzy, i sprawiedliwy* ustrój polityczny, społeczny
gospodarczy.
tle boha
„Stara cegielnia". Sztuka osnuta jest
zniszczenie ■
dualnie paczki UNRRA dla posiadaczy kart kat.
przemysłu i rolnictwa, brak su
terstwa proletariatu podwarszawskiego
okresie oku
Na wniosek gb. Maślanki uchwalono rezolucję I objętych
rowców i żywności, terror NSZ-towski były
zaopatrzenibm zagwarantowanym.
pacji.
naszymi potężnymi wrogami. Łamaliśmy się potępiającą rozbijacką działalność kierownictwa Rozdział paczek dla tej kategorii osób upraw LUBLIN. Teatr Centr. Domu Żołnierza
Lublinie- Karo
z
nimi, pokonywaliśmy je. Pragnąc przyciął PSL-u, wyrażającą wiarę, że szerokie masy nionych, które dotychczas takich paczek nie ola Dickencsa „Świerszcz
kominem"
wykonaniu
/ żołnierskiego zespołu artystycznego.
gnąć do pracy, do p.racy dla Polski, przecież chłopskie nie dadzą się użyć za narzędzie do trzymały, przeprowadzą komisje: I. komisja przy
Wał
wszystkich ludzi dobrej woli, wierząc, że szcze tej zbrodniczej akfcj.i. Zebranie zamknął ob. Ja urzędzie obwodowym II, Zielona 1 dla osób za WROCŁAW. W Karłowicach teatr kukiełkowy
sicki krótkim gorącym przemówieniem, w któ mieszkałych na terenie I i II obwodu; II. komisja
brzycha.
rzę wyzbyli się dawnych błędów i grzechów, do
rym podkreślił, że ŻEOK, że. cały polski świat przy urzędzie obwodowym III, Piłsudskiego 29, KRAKÓW. .Teatr Kameralny TUR przygotowuje Moliera
puszczono do- Rządu grupę Mikołajczyka.' Nie
,,Chory
urojenia", Dickensa „Świerszcz za kominem'^
wiele dało nam to porozumienie. Starymi wy pracujący równie j'ak dotąd będzie pracował dllą obwodów III i III/l; III. komisja przy urzę
R. Hollanda ,,Gra miłości J śmierci".
próbowanymi metodami rozbito ruch chłopski, nad odrodzeniem gospodarczym, nie ugnie się dzie obwodowym IV, Lubelska 21, dla obwodów RZESZÓW. Teatr Ziemi Rzeszowskiej: Słowackiego „Ma
zaczęto uprawiać opozycję wszędzie, w Rzą przed żadnym terrorem, przed żadnym naci IV i VII; IV. Remisja przy urzędzie obwodo
zepa".
dzie, w KRN-nie, w terenie Korona „współ skiem. Idziemy do nowej Polski, Polski robot wym V, Rakowicka 1, dla obwodu V, V/1 i VIII; LUBLIN. Teatr Miejski: komedia de Fleursa i Croisseta
„Powrót
pracy" była decyzja odmawiająca udziału w nika, chłopa r inteligenta pracującego, Polski V. komisja przy urzędzie obwodowym VI, Ry
wojny".
bloku wyborczym Wbrew wszystkim naukom z
nie będzie1 już niedostatku dnia dzi nek Podgórski 1, dla obwodów VI, Vl/1, VI(2, CZĘSTOCHOWA. Teatr Miejski: Tadeusza Rittnera „Głupi
w której
Jakub".
historii, wbrew naszemu własnemu doświad siejszego ani niepewności jutra. I nic nas już IXjX.'
PUŁAWY. Teatr Klubu Inteligencji,
Puławach:
„Ptak’*
czeniu, wbrew naszym najżywotniejszym inte w tym pocho-dzie nie zatrzyma, t nic jjiż tego po
Komisji przedłożyć należy: kartę żywnóścioSzaniawskiego j ,,Roxy".
resom
PSL zamierza powaśnić naród, zamierza
chodu nie opóźni.
wą kat. I. z 'miesiąca lutego pobraną na terenie JAROSŁAW. Teatr Miejski im. M
Bałuckiego:
gu wewnętrznie rozedzeć.
H. Ligięza
miasta Krakowa i dowód uprawniający do otrzy
i grzeczności"

uczy i bawi

'

Co

zyskujesz

Pożyczkę Odbudowy

przez

—

—

.

—

—

—

—

—

.

—

-

—

Uwaga
Restauratorzy!

—

przedsię

~

—

.

—

.

—

.

—•

—

—

—

—

—

—

—

PSL I ..STRONNICTWO KROWY"

,

—

.

.

'

—

—

—

'

—

—

—

wu

oraz

ze

—

m.

w

-

oraz

w

w

na

w

.

w

—

we

w

w

.

na

na

w

'

'

cza

na

w

..

w

za

w

'

.

z

z

z

w

.

'

-

ECHO

Nr. 2

Str. 5

KRAKOWA

Ca, ąd.<ue

i

kiedą

Teatry
godz. 15: „Skiz" G.
Mieczysławy Ćwiklińskiej. Godz..
18: „Zamach", sztuka T. Brezy i St. Dygata.
STARY TEATR
Duża sala: godz. 15: „Nieboszczyk Pan
Pik"/ godz.
18.15:
„Jajko Kolumba" St. FlukowskleMała
sala:
go/
godz. 15.15: ,,Roxy" z D. Szafiar18.30:
„Jason" A. M. Swinanskiego.
ską; godż.
POWSZECHNY, im. ŻOŁNIERZA POLSKIEGO (Lubicz 48)
z
K.
Adwentowiczem
„Dwa Teatry"
godz. 15.15:
sta
(przedstawienie specjalne dla. studentów U. J.
łe passe-partout i zniżki nieważne). Godz. 18.15: „Dwa
Teatry" z K. Adwentowiczem (przedstawienie otwarte?.
KAMERALNY TUR*u (św. Jana 6) —, godz. 15 .30 i 18.30:.
komedia P. Szurka,. z muzyką
„Muzyka, na ulicy"
A. Lenczewskiego.
TEATR KOLEJARZA ZZK (Bocheńska 7)
godz. 15 i 18:
krotochwila St. Turskiego, (c. d.
„Wojna z Babami"
„Krowoderskich. Zuchów").
Recital taneczny Danuty
'„GROTESKA'*
(Skarbowa 2)
Kwapiszewskiej. Pocz. o gfldz. 18.
WESOŁA GROMADKA" (kino Scala)
Z biegiem Wi
sły" (przedstawienie otwarte).
„SCALA"
godz. 20: Wielka rewia pt. „Witamy wio
staraniem
Pow.
Koła
Tow.
snę",
Przyjaciół Żoł
nierza w Krakowie. W wykonaniu art. 6c^n polski ca.
Im.

MIEJSKI,

SŁOWACKIEGO

J.

Zapolskiej,

z

—

udziałem

—

—

,

—

WSPOMNIEilĘ

Renega...gatek przed sądem
BĘDZIN PAP. Specjalny. Sąd Kamy w Będzi
nie skazał renegata Franciszka Siekierę, człon
ka SA w okresie okupacji, na karę śmierci za
branie czynnego udziału w wysiedlaniu Pola
ków współudział w aresztowaniu i zesłaniu do
Oświęcimia 2 osób i brutalne traktowanie Po

laków.

Współpracował

dorobił

i...

O BRONKU CZECHU

się!

znów iskrzy się w .marcowym
Zakopane
śńieg
pod Krokwią tlijmy wpatrzo
ne. w górę czekają
jest;'mocne ddbicie i ni
czym wyrzucony pocisk ciemna sylwetka sko
czka szybuje w mroźnym powietrzu.
dobrze
Skaczą... jeden, drugi, dziesiąty
znane
sylwetki, znane nazwiska, znane bar
wy klubowe. A niezmordowany megafon po
—

słońcu

—

—

,

—

skacze Stanisław Marusarz,' skądże
w pewnej chwili
Orlewicz, skacze... Czekam
zdaje mi się, że przez tubę głośnika usłyszy
jak dawniej słowa skacze Bronisław Czech
Niestety, daremne nadzieje, i ośnieżonego
gu skoczni już nigdy nie oderwie się smukła
jego postać, już nigdy burzą oklasków nie
wita'go zebrany pod, skocznią tłum.
wtarza

—

—

.

POZNAN PAP. Przed
■nym w Poznaniu na

Specjalnym Sądem karsesji wyjazdowej sta
Wachowiak, oskarżony o de-

nął

Walenty
nuncjowanie
Wachowiaka

w
na

Za mleko i

Polaków.
15 lat więzienia.

gestapo

jajka
kitajka

—

Sąd 6kazał

—

pro
po

więzienna

Właściwie,

—

bieli. Jasne oczy Bronka na
bierały
patrzył przez oszromaną
siatkę drutów, na góry
zatapiał wzrok w
przestrzeń, tam gdzie było jego ukochane Za- S
kopane pod srebrzystą ścianą Tatr. Odgady-1
mó-1
wałem jego myśli wtedy.
„Bronek
wiłem
ładny śnieg, ile tak, może być. na|
Kasprowym, chyba ze 2 metry
więcej chy-1

tonęło

x

śnieżnej

blasku

—

—-

—

—

—

—

ba

i

odpowiadał

—

—

—

—

—

„

„

,

patrzył dalej".
„Bronek, nie martwmy 6ię, przecież chyba |
to
kiedyś się
wszystko skończy, a wtedy od-1
sobi
e
za
bijemy
wszystko".
Imprezy
Skończyło się jak koszmarny sen, przemi-HjIMPREZA NA RZECZ LUDU MAZURSKIEGO
sala Spo
lata
Dziś
nęły krwawe
cierpienia.
jak daw-1
łem, ul. św. Tomasza 43. Pocz.
godz. 15 .30.
z
znów
biało-czerwone
|
niej,,
flagi kłócą się
GOSPODA AKTORÓW (Dunajewskiego 4)
Wieczór pt.
we
„Zabawa, wre"
gra orkiestra W. Wilkosza
wiatrem, znów śmieją się ludzie do śniegu, S
—

—

—

o

—

na

—

soło. Ffeliks .Szczepański, śpiewa piosenki partyzanckie
wszystko prawie jak dawniej, do słońca.
i reprezentuje humor. Maciej 'Maciejewski śpiewa pio
samo, grzeje słońce
tatrzańskiego przed
Bronek
nie
doczekał
rok
za rokiem
płynął
senki sentymentalne. Orkiestra grą do godz. 24
wiośnia, tak samo łopoczą n>a wietrze białoza drutami Oświęcimia,. a „to" jakoś nie chciaLUBLIN PAP. Z polecenia Specjalnej Komisji
czerwone
JEDNĄ Z PIERWSZYCH TANCEREK POLSKI, Danutę Kwa
flagi, tak samo śmieją się radością ło
się skończyć. Oświęcimski obóz chłonął
do Walki z Nadużyciami został osadzony w wię swych 20 lat twarze młodych dziewcząt. Tylko
piszewską, która zdobyła sobie niełatwo uznanie Kra
setki ofiar dziennie, piece krematorium nie
kowa kreacjami tej miary co' „Kot
butach" i „Ro
zieniu pracownik oddziału „Społem" w Lublinie brak jest Bronka.
ani
a
wolność
chwili,
botnica
dniu dzisiej
upragniona
przędzalni"
Ujrzymy
Oświęcim, druga połowa czerwca 1940 r. próżnowały
Władysław Bybicz, kierownik oddziału jajczarnie
nadchodziła.
Bronek
10 bm..
scenie* teatru „Groteska'4
wiel
zaczął' chorować; jego
szym,
sko-mlecząrskiego, oskarżony o nadużycia. Spra. Wśród przybyłych z pierwszym transportem
do
ostat
kim
i
recitalu.
bogatym
sportem wyczerpane
wa Bubicza została przekazana do rozpatrzenia
Zakopiańczyków, bez trudności odnajduję Bron nadwyrężone
nich granic przeżyciami obozowymi serce, co
ka
nie wiele się zmienił, może w kusym
Sądowi Doraźnemu.
raz
nierówniej zaczynało bić. „Bronek, musisz Wystawy
obozowym pasiaku, w okrągłej czapce na się
położyć" —mówili- mu najbliżsi
„wy WYSTAWA POŚMIERTNA DZIEŁ J. PANKIEWICZA i A.
dostanie
Sięgał po cudze
głowie wydawał mi się mniejszy nieco, może leczysz się, i wszystko będzie dobrze". Wre- |
obrazów St. Brzozowskiego i J. KsiążMAJCHRA,
oczach miał jakiś, wyraz Znużenia, ruchy
w
za swoje!
ka
Pałacu Sztuki, pl. Szczepański 4. Codziennie
szcie zdecydował się.
1
bardziej ociężałe. Nie mówił, wiele,, w mor
od godz. 10—16.
d~
W ostatniej sali po lewej stronie bloku 20
TORUŃ PAP. Referent dostaw rzeczowych derczym trudzie codziennego dnia rozpoczął,
WIELKA WYSTAWA pt. „MOSKWA
STOLICA ZSRR"
leżał
nie
o
Bronek;
o
A
Kazimierz
chory
koledzy
zapomnieli
lokalu
Tow.
ciężką
jak każdy więzień, walkę
życie.
gminy
Reignic, pow. toruńskiego
Przyjąź-ni Polsko-Radzieckiej (Ba
Jaworski nie odstawił na miejsce zsypu jednej [ona była
mijały dnie w których brak było nim i w tym najkrytyczniejszym dla niego
torego 14) od godz. 10—16. Wstęp 5 zł, wycieczki 2 zł,
Mi •momencie. I choć ciężkie było życie w obozie,
tony jęczmienia i jednej tony mieszanki. Zboże 8 czasu na zamienienie kilku nawet słów.
wojskowi: bezpłatnie.
ło sprzedał Jaworski za 19 tys. ''zł. Sprawa nie-fi My tygodnie,' miesiące; Bronek zwycięsko wy- robiono dla Bronka wszystko, robili wszystko
referenta
rozchodził
z
o
dostaw
8
walki
Czasem
wiez
narażeniem
starano
sumiennego
rzeczowych
życie.
gdy po
koledzy-lekarże,
życia
Koncerty
patrywana będzie w trybie doraźnym przez i czornym apelu znalazłem wolną chwilę, sze- się o potrzebne leki, przynoszono odjęte nie
POLSKA YMCA (Krowoderska 8)
Recital skrzypcowy
i dłęm do niego. Rozmawialiśmy o przeszłości
Sąd Okręgowy w Toruniu.
jednokrotnie od własnych ust odpowiednie
Wacława Niemczyka (w przerwie rozdanie nagród Kon
■
',
1 wspominali
Bronek rozkręcał się, ożywiały pokarmy.
kursu Dziennikarskiego) początek
godz. 18
Posiedzi sobie 15 latek...
Ssię jego oczy, pokazywał mi rzeźbione przez
A. SZLEMINSKA śpiewa
„Orionie" (św. Anny 2)
się
Niestety
próżne
były
wysiłki
zamknęły
KRAKÓW (PAP). Przed Sądem Wojskowym Isiebie drobiazgi. Wiesz, mam teraz pracę pod
niedzielę 10
godz. 18 -tej. Najpiękniejsze wal
jasne oczy Bronka w mroku obozowej izby
P. K P. w Krakowie stanął rejonowy komen-1 dachem. Ty. wiesz co to znaczy, może jakoś
i pieśni.
Orkiestra Freda Relima. Uprasza się ®
szpitalnej, nie doczekawszy możności ogląda
dant S. O. K. w Tarnowie Wojnarowicz. Oskar-1przetrzymam, to -piekło; praca pod
dachem nia wolności. Nie
wcześniejsze zamawianie stolików, (tel. 582-21).
było wieńców, ni mów, nie
żony w czasie od kwietnia do czerwca 19451 była ideałem każdego więźnia, noszącego c-ąły było trumny nawet; wraz z dziesiątkiem in
Kina
przeprowadzał samowolne rewizje u osób po- dzień cegły, Łub kopiącego w wilgotnej, gli nych zabrała go -nocą niemiecką ciężarówka
wracających z Niemiec i repatriantów, zabiera niastej ziemi. Bronek miał pracę pod dachem, i powiozła do krematorium. Dziś Zakopane ŚWIT: „Cztery serca”.
pa-I WARSZAWĄ: „Norymberga".
jąc im przedmioty wartościowe, odzież i biżu mógł już nawet podzielić się że swymi, do- przeżywa dni poświęcone jego pamięci
'Bronisława
Czecha,
dobrego Polaka, | UCIECHA: „Rena".
terię. Sąd, biorąc pod uwagę wysokie napięcie dalkowo zarobioną miską zupy lub kawałkiem mięci ■
SCALA i WANDA: „Jeden
naszych samolotów zaginął".
złej woli u oskarżonego, czynik szkodnictwa B czhrriego chleba.
szczerego kolegi i świetnego narciarza.
GDAŃSK: „Porzucona".
społecznego, -oraz demoralizujący wpływ, wy | Nadeszła »zim-a, pobliskie pasmo Beskidów
M. T.
APOLLO i SZTUKA:
„Czy Lucyna to dziewczyna'*
wierany na podwładnych, skazał WojnarowiWOLNOŚĆ: „Wielki walc".
Ji£L_karę._ śmiercvY zamianą- wyroku na mo
Początek programów
godz; 15, 17, 19 kina „Scala”,
cy amnestii na 15 lat więzienia.
Wolność"
„Sztuka"-,
godz. J4.30 16 .30 18.30.
W Boninie
Niemcom
.
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si»o>r<u

spot

zgłosze
uprawia
wszyst

ogłoszono wyjaśnienie, dotyczące!
1
W myśl tego
ną Pomorzu i bazą
.Hszpiegostwa
hitlerowskiego
przydziału mieszkań.
wymieszka-1
•'
jaśnienia pierwszeństwo w uzyskaniu
wszelkiego rodzaju akcji dywersyjnej.
ńia będą miały osoby, które walczyły przeciwko narodowemu Socjalizmowi, albo które były|CŹOrtek i Kolczyński,W Gliwicach
M
przez narodowych socjalistów prześladowane.
Dzienniki omawiaja reorganizację wewnętrz-'H
WARSZAWA PAP. Jak wiadomo, w dniu 10
Izba
W
a-1
marca w Katowicach odbędzie się mecz Słowaną, jaką przechodzi
Reprezentantów w
szyngtonie. M in. dzienniki zaznaczają, iż pen- cja—Gliwice. Zespół1 gliwicki będzie wzmocnio
feja 10.000 dolarów rocznie, jaką pobiera sena ny zaproszonymi z Warszawy pięściarzami
Czortkiem i Kolczyńskim.
tor, nie jest zbyt wysoka, jeśli się uwzględni
duży podatek, potrącany z tego honorarium
oraz fakt, iż członek Izby Reprezentantów musi
Nowy klwh KS ZWM „Zryw“
prowadzić-dwa gospodarstwa domowe: jedno w
w Krakowie
Waszyngtonie, a drugie w swoim okręgu wy
PAP.
se
KRAKÓW
Związek Walki Młodych
borczym. Według nowych propozycyj, każdy
nator ma mieć do dyspozycji asystenta, który by
w Krakowie, Zarząd Miejski, zawiadamia wszy
załatwiał wszelkie czynności techniczne.
stkich członków i sympatyków o powstaniu
„New York Times" podaje drugą mowę Chur klubu sportowego Związku Walki Młodych pod
chilla, wygłoszoną w dniu wczorajszym w Rich nazwą KS ZWM „Zryw".
Walki Młodych,
Al.
mond w stanie Wirginia oraz zamieszcza-arty
Sekretariat Związku
kuł, dotyczący stanowiska Francji w sprawie Słowackiego 48, przyjmuje wpisy członków do
Zagłębia Ruhry i Nadrenii, Francja nie chcę i istniejących sekcji: piłkarskiej, bokserskiej i
udzielić swej zgody na rozszerzenie niemieckie-! [pingpongowej, codziennie od godz. 12 -tej.
go zarządu centralnego. Dziennik zamieszcza ob-|
Treningi sekcji bokserskiej odbywają się w
szeme wyjątki
z listów, -jakie wymienili w tej
każdy poniedziałek, w środę i piątek od godz.
sprawie miedzy sobą francuski minister spraw 12-tej.
Trenerem sekcji bokserskiej jest kol. Gajew
zagranicznych Bidault i amerykański minister
ski, uczeń b. wicemistrza Europy Polusa.
spraw zagranicznych Byrnes. Minister spraw za
Treningi sekcji' pływackiej odbywają się "w
granicznych Byrnes na propozycje francuskie
nie udzielił jeszcze dotychczas oficjalnej odpo każdą środę od godz. 20—21 i w niedzielę ogodz. 2—1 O-ej w lokalu 'pływalni, YMCA.
wiedzi.
Trenerem sekcji pływackiej jest kol. BobeMinister Byrnes oświadczył, iż jest rzeczą ko
rowa
była wicemistrzyni Polski.
nieczną, abv pzterv mocarstwa współpracowały
zgodnie w sprawie załatwienia sprawy centralne
Pięściarze czescy w Poznaniu
go zarządu niemieckiego. Dziennik podkreśla, iż
minister Byrnes w zasadzie skłonny jest przyjąć
POZNAN PAP. Poznańska „Warta" rozegra
propozycje francuskie. Rząd francuski żvczvs-obie w dniu 24 marca rewanżowe
spotkanie z kil
czterech
stanowiska
mocarstw
w
uzgodnienia
mistrzem Czechosłowa
sprawie Nadrenii i Zagłębia Ruhry zanim będzie kakrotnym drużynowym
cji SK. „Aso", Ołomuniec. Mistrz czeski zapo
załatwiona 6prawa zarządu centralnego Niemiec.
wiedział swój przyjazd w najsilniejszym skła
York
Tribune"
zamieszcza
obszerne
stre
„New
dzie, który począwszy od wagi muszej do cięż
szczenie mowy Churchill3, wygłoszonej wczoraj
kiej wygląda następująco: Stehlik, Drahan, Naw Richmond, podkreślając, iż były premier Chur
vratil, Ńedvad, Kostka, Skudrik, Rysąvy i Gachill w mowie tej wskazywał na tradycje, jakie
łączą Anglie i Amerykę, w mniejszym natomiast haj.
6topniu akcentował niebezpieczeństwo, .jakreby
Zawody narciarskie
zagrażało obu państwom. B. premier Churchill w
w Zakopanem
swej drugiej mowie nie wysuwał całkiem dobił-1
nie swojego wniosku w kierunku utworzenia woi-1
ZAKOPANE
pap. w dniu 17 marca br. Polskoweao sojuszu anglo-amerykańskieqo.
Również „New York Times" w sprawie tej pod s skię Koleje Linowe urządzają zawody narciar
kreślą, iż Utworzenie sojuszu brytyisko-amerykań- i skie dla uczczenia 10-lecia uruchomienia pier
kolejki linowej na Kasprowy Wierch. Uskiego w myśl wniosku Churchilla, mogłoby raiećH wszej
ujemny wpływ na prace Organizacji Narodów | dział w zawódach wezmą drużyny najlepszych
1 zjazdowców węgierskich.
Zjednoczonych.

,

.

był prawie, „wykończony".
-ej
Anglik łapie „drugi oddech" i walczy co
raz lepiej, wreszcie w 8-ej rundzie celnym i sil
nym ciosem nokautuje przeciwnika. Po „wyli
czeniu" Francuz był jeszcze nieprzytomny.

.

dzie

po

W Berlinie

KURS

MIĘDZYNARODOWEGO „ESPERANTO"
11 bm. o godz.
19,
rozpoczyna się w poniedziałek,
w
dom.il OKZZ, Rynek Gł. 34, of. lewa, III p.

___

KSIĘGOWYCH Zw. Zaw. Prac. Umysł, w Krako
zawiadamia swych członków, że wieczory dysku
syjne odbywajar się w każdy wtorek od godz. 19, w lo
kalu przy ul. Wiśłnej 8, I. p. fW tychże dniach udziela
Koło porad z zakresu księgowości, godź.
od
18—19.

KOŁO

wie

__

’

------

•

’

Niedzielne

popołudniowe imprezy

sportowe
Piłka

15.30:

godz.

nożna,

Wisły.

w

Krakowie

PRZYCHODNIA

PEDOLOGICZNA U. J.
(ul. Piłsudskiego
‘.p .) jest czynna w poniedziałki, środy i piątki
od godz.
15 —17. Zajęci w przychodni pedagog, psy
cholog i lekarz udzielają rodzicom i wychowawcom
bezpłatnie porad we wszelkiego rodzaju' trudnościach
wychowawczych na terenie domu ; szkoły.

boisKo

Krowodrza—Cracovia,

13,

-

,

Boks, godz. 17: -T S. Mysłowice—T S Wisła, rotunda
II-go Domu Akademickiego.
Zapetsy, godz. 16:. Kolejowy K. S. (Poznań)—R K. S.
Legia, sala OKZZ, Rynek Gł. .34.
Pływanie, godz. 16: Zawody międzyuczelniane szkól
/
wyższych w pływaniu, pływalnia YMCA.
.

'

.

.

.

.

Kurs potrwa 8 d$i i obejmuje ho-ł
również na wolnymfrancuskiego
zł.
500 dla organiz, społ. i związków
powietrzu. Opłata
znacznś ulgi.
Pomoc w organizowaniu hodowli' i na
bycie grzybni (zarodków). Informacje i zapisy w Zwią
zku Ogrodników, ul. Floriańska 53, I p., w godz. 10—12.

-

8.

pl. .Szczepański
dowie

Bogaty program sportowy

projektu
między

zespołem Pragi. Pięściarze śląscy wyjeż
dżają do Czechosłowacji w składzie identycz
nym, w jakim walczyli ze Słowacją. Ponadto
Śląski OZB przewiduje spotkanie ze Szwajca
rią; Szwecją, Anglią i ZSRR.
się

z

POLSKIE
o

PTK,

w

CHORZÓW PAP. Piłkarze chorzowskiego Amatorskiego KS wyjechali ostatnio do Czecho
słowacji gdzie rozegrają trzy spotkania. Rferwszym przeciwnikiem w dniu 10 marca rłx ślą
Proskiej. drużyny będzie ligowy zespół
stiejów.

■
karpiel (Wisła) zwycięscą
km
biegu narciarskim na 88

w

trzecim dniii zawodów narciatfkich w Zakopaneni;
ramach konkurencji o memoriał śp.
Bronisława Cze

W
w

cha rozegrany został bieg na* 18 km.
Start i meta biegu znajdowała
ogólną liczbę 33 startujących

się na Kalatówka-ch.
zawodników, bieg uwyniki podstawiają się na

Na

30.

kończyło
Szczegółowe
stępująco:
i) Karpiel Tadeusz, (Wisła) 1,25,07; 2) Dziedzic Ste
fan (HKN Zakopane) 1,27,06; .3) Orlewicz Marian 1,27,41;
4) Gąsienica-Samek (Wisła) 1,34 ,27; 5) Stopka Mieczysław (SNPTT Zakopane); 6) Szumański (OMTUR); 7) Claptak-Gąsienica (SNPTT Zakopane); 8) Kendryną Czesław
(Sokół Zakopane); 9) Broda Władysław (Cieszyn); 10)
Urbaniec Jakub
(KS Szczyrk).
W niedzielę na zakończenie, zawodów. odbędzie ~się na
Krokwi konkurs skoków do biegu złożonego praż kon.

'

i

I kurs

skoków

otwarty.

—

.

ul.

KRAJOZNAWCZE

urządza dziś 10 bm.
swyęh członków herbatkę -w lokalu
64, podczas której G. Czech wy
kę/orowe zdjęcia fotogr. krajobrazów
,

16 .30 dla
Grodzka

świetli
własne
i zabytków Krakowa.

|

chorzowskiego AKS
Czechosłowacji

TOW.

godz.

R

ARIO

na

11

1946

marca

(poniedriałek)
Go«ft.

Piłkarze

systemu

,

pięściarzy śląskich

I
KATOWICE PAP. Pięściarze śląscy
ją. rozegranie kilku ciekawych spotkań
narodowych. Kilka dni po spotkaniu ze Słowacją
w Katowicach,
reprezentacyjna ósemka Kato
wic wyjeżdża do Czechosłowacji, gdzie spotka

-

l

III.

KURS NOWOCZESNEJ HODOWLI PIECZAREK rozpocznie się’15 marca w gmachu Izby Rolniczej w Krakowie,

II.

.

.

’.

JĘZYKA

‘

'

kwestii

,

LONDYN PAP. W Londynie odbyło się
[DYŻURY APTEK; Rynek Gł. 42 Kalwaryjska 27, Staro
wiślna 77,
Krakowska 9,
Grodzka 37,
kanie pięściarskie między brytyjskim bokserem
Mogilska 16,
Łobzowska 20, Długa 88, Senatorska 5, Mikołajska 4.
w wadze średniej Erie Boen i Francuzem Maurice Quezmann. Mecz miał przebieg niezwykle ZEBRANIA DYSKUSYJNE CZŁONKÓW STRONNICTWA LU
DOWEGO odbywają się każdej niedzieli, w godż. od
dramatyczny. Zakończył się zwycięstwem An
10—12, w, salach przy ul. św. Anny 2r II. p Legity
runglika w 8-ej rundzie przez
(rzez k. o. Do 6-ej run
macje członkowskie na rok 1946 wydaje Sekretariat
dy Francuz miał wysoką przewagę punktową i
Koła w dnie powszedni© od godz. 10—14
Boen
W 7
run

Na ogólnopolskim zjeżBYDGOSZCZ PAP.
dzie
organizacyjnym związku pracowników
WF i sportu w Bydgbszczy postanowiono skie
rować do prezydium KRN wniosek o
nie zdecydowanego sprzeciwu Wobec
nia przez Niemców na terenie Rzeszy
kich bez wyjątku gałęzi
sportu. Mieszkańcy
Pomorza wiedzą z doświadczenia, że każde nie
mieckie boisko to zbrojownia. -Niewinny z
zoru
niemiecki' klub sportowy w Grudziądzu
okazał się swego czasu centralą szpiegowską
'

,

6:

Pieśń poranna, muzyka z płyt. 6.15: Poranne
słuchaczami ,pt. „Nowe czasy
nowi iu’

ze.

rozmowy

.

tizie*’

—

przeprowadzi A. Polewka. 6.30: Muzyka lekka
z
płyt.'6.45: Dziennik poranny. 7: Program na dzień
bieżący. 7 .05: Gimnastyka poranna. 7.15: Muzyka lekka
(płyty)- 7 -45; Najważniejsze wiadomości dziennika po
rannego. 7.50: Muzyka lekka z płyt. 8 .05: Program na
dzień bieżący. 8 .10; muzyka lekka z płyt. 11.30: Kro
nika krakowska 11.40: Muzyka kameralna z płyt. 11.57:
12.03:
N’a Ziemiach Odzyskanych".
Sygnał czasu.
12.20:
Utwory skrzypcowe. 12.40: Z życia Narodów
Słowiańskich. 12.50: Pogadanka sportowa. 12.55: dzien
nik południowy. 14 .30: Informacje. 14 .40: Muzyka ope
retkowa z płyt.
15: Artykuł Budziwoja pt. „Wczasy
robotnicze w Zakopanem".
15.10: Przegląd sportowy.
15.20:
Audycja rozrywkowa w wyk. kwartetu „Ich
czworo". 15 .45: Odpowiadamy na listy. 16: Audycja dla
dzieci starszych. 16.20: Recital śpiewaczy. 16.40: Audy
cja dla młodzieży. 16.55: Kwadrans .poetycki. 17.10;
Koncert' muzyki
lekkiej 17.55: Audycja wojskowa.
18.10: Reportaż dźwiękowy. 18 .25: „W świecie o Pol
sce".
18.30:
19: Pierwsza
Nayka przed mikrofonem.
audycja z cyklu „Sylwetki współczesnych kompozy
torów polskich"
W programie utwory R.
Palestra.
19.30: Dziennik wieczorny. 20: Koncert Małej Orkie
P.
R
20
W
Pronaszki".
.45;
stry
pracowni Zbigniewa
21:
Kącik ZWM. 21.10:- Utwory 'Henri Vieuxtemps
w
Komentarz
wyk. Niny Stokowskiej- (skrzypce).
słowny w oprać. M Krzyńskiego. 21.30:
Przegląd
teatralny Z. Leśnodorskiego. 21.55: Program lokalny
22 .30:
na, dzień
następny. 22: Audycja rozrywkowa.
Koncert życzeń. 23: Ostatnie wiadomości radiowe. 23.25r
rodzin
23.30
Skrzynka poszukiwania
zagranicą.
Hymiv
,.

.
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SAMOPOMOCE CHŁOPSKIEJ
Związku
Samopomocy Chłopskiej
zapoznania naszych Czytel
ników
z
organizacją Z. S Ch zamieszczamy
'. wywiad przedstawiciela PAP z wiceprezesem
Zarządu Głównego Z. S Ch. ob. Fedeckim.
Jakie są podstawowe zadania Związku Sa

Kongres
obraduje.

Celem

.

.

.

—

dotychczas nie została zrealizowana, tucyj kredytowych, gospodarczych i społecz
utrzymanie dwóch odrębnych organi- nych, działających na wsi. Przedstawiciele*
zacyj dla wykonania tych samych lub zazębia Związku biorą udział w posiedzeniach Komite
jących się zadań, staje się zupełnie niecelowym. tu Ekonomicznego Rady Ministrów, w Komisji
działalność
kulturalnoNadzwyczajnej do Walki z Nadużyciami i Szko
Zwiążek
rozwinął
oświatową. M in. ZSCh zainicjował utworzenie dnictwem Gospodarczym, w Komisji dla uspraw
bibliotek gminnych na wsi, zorganizował woje nienia aparatu aprowizacyjnego, w Komisji dla
wódzkie kursy kierowników świetlic i gminne opracowania ordynacji wyborczej itcl.
ośrodki szkoleniowe, podjął akcję wychowania
Jakie zadania stoją przed Krajowym Kon
fizycznego na wsi, zorganizował pierwszy zjazd
pisarzy chłopskich, na którym omówiono sze gresem ZSCh,?
Zakończył się pierwszy etap działalności
reg ważnych spraw, dotyczących życia kultu
stworzenie sieci organizacyjnej.
Związku
ralnego wsi.
Związek Samopomocy Chłopskiej liczy już Dążeniem naszym jest, aby członkiem Związku
obecnie przeszło 600 tys. członków. ZSCh po 'stał się każdy chłop. Zadaniem. Kongresu bę
dzie podsumowanie dotychczasowego
dorobku
siada 30 posłów w Krajowej Radzie Narodowej
oraz licznych przedstawicieli' w terenowych Ra
Związku Samopomocy Chłopskiej, wzmocnienie
dach Narodowych. Jako uznana reprezentacja *jego podstaw organizacyjnych. Zadaniem na
w ramach pow
interesów gospodarczych i społecznych ludno
szym będzie wypracowanie
ści wiejskiej Związek ma swych delegatów w
szechnego planu inwestycyjnego
planu roz
radach nadzorczych wszystkich bodajże instywoju gospodarczego wsi.
Uchwała ta

mimo,

że

.

Chłopskiej?
Związek
Samopomocy
Chłopskiej, jako
organizacja jednocząca wszystkich chłopów, a
szczególnie bezrolnych, małorolnych i średnio
rolnych ma na celu przebudowę
gospodarczą
Wsi polskiej", osiągnięcie 'dobrobytu Cliłopą po
przez naprawienie dotychczasowej jego krzyw
dy społecznej i podniesienie gospodarcze i kul
turalne wsi. Organizacja nasza wyrosła z reiormy rolnej, która dała ziemię masom chłopskim,
pozbawionym tej ziemi lub posiadającym ją w
niedostatecznej ilości. To dążenie do wyrówna
nia krzywdy społecznej stanowi najistotniejszą
różnicę między ZSCh a przedwojennymi kółka
mi rolniczymi, które obejmowały zaledwie część
wsi i, mając podejście tylko fachowe, usiłowa
ły podnieść kulturę rolną kraju bez rozwiąza
nia kwestii społecznej. Praca którą wybraliś
C& w trawie piszcz^..
my, prowadzi do podniesienia dobrobytu całej
wsi, a nie tylko jej" części.
Związek Samopomocy Chłopskiej dąży do uIrzymania jak najściślejszego sojuszu między
ludnością pracującą wsi i miast. Przeprowadze
nie reformy rolnej i pokonanie- oporu warstw
obszarniczych stało się możliwym tylko dzięki
temu sojuszowi i tylko w oparciu o niego mo
Ładnie wygląda. A to?
-/
Szedłęm przez Rynek, bardzo
że
być zrealizowany dalszy etap przebudowy
Norweskie
ślony, gdyż zastanawiałem śię, jak mo
sardynki w
wsi. Ogólne podniesienie gospodarki kraju, roz
\
wój przemysłu i produkcji rolnej, wzrost wy żna pospłacać pilne długi w wysoko-1 rach.
dajności pracy, rozsczerżfenie bazy żywnościo •śęi trzech tysięcy złotych, z
się Boga! To cały atlas
Bój
wej na wsi przyczyni się do dźwignięcia gospo
setki?
nomiczny!
darczego wsi. do podniesienia stopy życiowej nej
Bez mała. A widzisz tę buteleczkę?
w całym kraju. Między
Nagle usłyszałem czyjś uradowany
chłopem a robotnikiem
Widzę.
istnieje współzależność gospodarcza i ta współ głos:
zależność jest brana pod uwagę w działalności
To jest oryginalne francuskie win
Moje uszanowanie! Kopę lat!...
Samopomocy Chłopskiej
Nie ko. Udało mi się
tę butelecz
mopomocy
—

,

—

—

—

—

—

,
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MIĘDZYNARODOWA UCZTA
zamy

posiada

2

Nr.

KRAKOWA

pomido

ANDERS...

generał

Wywiad z szefem polskiej misji
wojskowej płk. Sidorem
WARSZAWA, 10 marca (PAP). Szef polskiej
misji wojskowej we Włoszech, płk. Sidor, który
w sprawach służbowych przybył do
Warszawy,
udzielił przedstawicielowi PAP wywiadu na temat
II korpusu.

Braterstwo

z

niemcami

Płk. Sidor

podkreślił, że wojsko Andersa składa
znacznej części z żołnierzy b". armii niemiec
kiej. Nie popełnię przesady
ciągnął płk. Si
dor
określając ilość żonierzy Wehrmachtu do
60—70% ogólnego stan.tr liczebnego II. korpusu,
się

w

—-

—

tym, że większość ich w walkach po stronie
aliantów wogóle nie brała udziału, została nato
miast wcielona dó oddziałów Andersa dopiero po
kapitulacji armii niemieckiej. Stwierdziliśmy, że
między żołnierzami i oficerami znajduje się znacz
na ilość b. SS
Jako przykład można podać por.
Ferenca, który w transporcie z Włoch przybył do
Polski i tu został zdemaskowany, jako znany na
Sląskrę hitlerowiec i wróg polskości. Stwierdzi
w

.

liśmy, że w transporcie żołnierzy, wracających
do kraju, dowództwo II. korpusu ^starało się prze
mycić dywersantów do Polski. W korpusie An
dersa są oddziały, w których żołnierze rozmawiają
między sobą po niemiecku. Oprócz hitlerowców
porozdzielanych w różnych oddziałach, są b. Właktó
sowcy, nacjonaliści ukraińscy, gruzińscy
rzy walczyli po stronie niemieckiej w czasie woj
—

Ścisły

ny.

kontakt dowództwa armii Andersa

z

ju

gosłowiańskimi ugrupowaniami reakcyjnymi na
terenie Włoch, był jedną z przyczyn interpelacji
wystosowanej podczas posiedzenia ONZ w Lon
dynie.

Międzynarodówka faszyzmu
Na pytanie, czy
Andersa a innymi-

współpraca między korpusem
ugrupowaniami reakcyjnymi
europejskimi, jest zorganizowana, płk. Sidor od
powiada twierdząco. Na terenie Włoch działa
organizacja .,Międzymorze", w skład której wcho
dzą delegacie reakcyjnych ugrupowań różnych
narodowości od Bałtyku do Morza Adriatyckiego,
a wiec Estończycy. Łotysze, Litwini, faszyści ru
muńscy, węgierscy i wszystkich narodów Jugo
zdobyć
sławii. Trzonem, dookoła którego się grupują, i na
kę od faceta, który miał do mnie
którym opierają swe nadzieje, jest właśnie II.
ny interes... Łapówek nie biorę, ale od korpus Andersa. Różne te ugrupowania organizu
ruchy dywersyjne, mające
zainteresowanych znajomych wymagam ją w swoich krajach
doprowadzić do zamieszek, których celem jest
uprzejmości...
sprowokowanie nowej wojny Wobec bliskiego
Rzeczywiście
oryginalne fran zawarcia traktatu pokojowego z Włochami, a w
cuskie! A powiedz-, mi, co tu jest?
związku z tym wzmocnienia pozycyj włoskich
Grecka chałwa. Prawdziwa, słowo partyj demokratycznych, co pogorszyłoby obec
nie
warunki do działalności „Międzymo
!daję! Tutaj masz' włoskie orzechy, a rza" dogodne
i innych podobnych organizacyj, członkowie
które
od
krew
tutaj masło,
otrzymałem
ich szukaj a n owego terenu działalności.
nego ze Szwecji.
W związku z tym nastąpiło wzmożenie akcji dy
Człowieku!
wykrzyknąłem.
wersyjnej przeciwko- demokratycznej Jugosławii.
Bez kawałów! Ty na prawdę masz na Naturalnie II. korpus Andersa jest bardzo pożą
danym przez reakcję-narzędziem-do-wałki z-Ju
stole cały świat!
marszałka Tito.
z
zadowoleniem gosławią

gastro

-

—

—

•

—

—

Jakie

zku?

są

dotychczasowe osiągnięcia

Zwią

Ponieważ Związek nie jest organizacją gospo
darczą, lecz stowarzyszeniem o charakterze za-

wcdwym realizuje ón swe zadania społecznogospodarcze poprzez organizowanie własnego
ruchu spółdzielczego. Podstawowymi komórkami
ruchu są spółdzielnie gminne ZSCh. Zasadniczą
ich cechą, odróżniającą ją ocl innych spółdzielni,
jest ich wielokiejunkowość Obejmują, one mia
nowicie wszystkie główne dziedziny życia wsi,
organizując akcję w kierunku podniesienia pozómu gospodarczego, kulturalnego i zdrowotnego
mas chłopskich.
Spółdzielnie prowadzą wszelkie
go rodzaju przedsiębiorstwa w zakresie produkcji
rolnej oraz przemysłu i handlu rolnego, dalej
Organizują różne przedsięwzięcia o charakterze
kulturalno-oświatowym, jak domy ludowe, biblio
teki, teatry ludowe aakładają ośrodki zdrowia,
przychodnie lekarskie itd
Wraz z resztówkami przejmowane są znajdu
jące się na nich zakłady przemysłu rolnego, jak
gorzelnie, cegielnie tartaki oraz przedsiębiorstwa
z zakresu intensywnej gospodarki rolnej, a więc
sady chmielniki, stawy .rybne itp Przez rozbu
dowę przemysłu rolnego ruch nasz, stwarza nowe
źródłu dochodu i przyszłego dobrobytu wsi
W obecnej chwili ilość spółdzielni gminnych
wynosi 1.400. Spółdzielnie przejęły dotychczas
z górą 2.600 resztówek,
na 'których znajduje
się
950 młynów 210 gorzelni. 6 browarów/90 piekar
ni. 25 mleczarni 30 olejarni. 50 ciegielni i sze
reg mńyćh przedsiębiorstw
Oprócz zadań gospodarczych, realizowanych
przez spółdzielczość zadaniem ruchu Samopomo
cy jest podnoszenie poziomu rolnictwa i tutaj
działalność Związku, spotyka się z działalnością
Izb Rolniczych, których zadania sa identyczne.
Wskutek tego już. pierwszy założycielski Kon
gres ZSCh wypowiedział się za likwidacją Izb
Rolniczych i przejęciem ich zadań przez ZSęii,
reprezentujący nowy demokratyczny samorząd
.

.

Patrzę

—

przyjaciel Hupściński.

widziałem go. rzeczywiście,, jeśli nie
pę, to przynajmniej ze cztery lata.
Se/wus! Daj pyska!
Dał pyska.
Po

powiedział:
Wspaniale się składa,
spotkałem! Wyobraź sobie,
u mnie wielkie święto!

że

ciebie

że

dzisiaj

U ciebie?
U mnie! Srebrne wesele! Żyje się
z żoniskiem 25
lat!
A widzisz
powiedziałem sen

—

—

już
—

tencjonalnie

gdybyś wtedy narze

—

zabił,'to po piętnastu latach był
byś wolny, a żeś się ożenił, to ciągle
jeszcze musisz cierpieć! Ot, sprawie
czoną

dliwość!

Hupściński się roześmiał i powiedział:
Zapraszam cie na .malutkie oko
li czńościowe przyjęcie.
Wziął mnie pod pachę i poszliśmy.
Za kwadrans zaczną się schodzić
nagoście
powiedział Hupściński
razie pokażę ci stół.
Stół rzeczywiście wyglądał imponują
co.
Po prostu uginał się pod ciężarem
przysmaków.
■— Patrz
mówił z dUJną przyja
ciel
to jest urugwajski rozbef...
Pycha! A to co jest?
To jest kanadyjski gulasz!
—

-

—

—

—

-

—

—

—

—

Znakomite! A to?
To jest węgierski
I Dostałem n,a kartki.
—

.—

—

to

groszek zielony.

Wyobrażam sobie, że świetny. A
jest?
Bekon
amerykański. Mówię ci,,

palce
rówki.

lizać!

Tu

fasolą.
rosyjskiej mąki.
z

Zcssacty porozumiem®!

pa

frankfurckie
tutaj jest chlebuś

masz

A

pil

—

czym

—

—

.

ko

—

co

Żadna

—

.

PSI

z

—

—

—

—

—

Hupściński gładził
podbródek.
Ale powiedz mi
dodałem
czy
ty o Ojczyźnie całkiem zapomniałeś?...
Same zagraniczne specjały, a ojczyste
—

—

—-

—

Mówiąć

o

która

Hup

—

zapo

—

—

Echu Krakowa
jedynym

dzienniku

popołudniowym.
Cyrk hiszpański

Ogłoszenia przyjmuje:

.Przypomina nieco dawne cyrki rzym
Na trybunach
falangi szalejącej
tłuszczy, żądnej krwi politycznych przeciw
1
ników —■na arenie protegowani gladiato
rzy reżimu, dobijający z zaciekłością, go
dną lepszej sprawy, niewinne ofiary dra
końskich wyroków Franca. Ta hiszpańska
draka zasłania sie. Bogiem i prawem, ob
chodząc je jednak ustawicznie n a 1 e w o
W toku rozważań przedstawiciele PPS i PPR
i godząc ostrzem swych ataków wlewie?,
w para
niejednokrotnie stwierdzili, że godzą sie na która wałczy o prawo! Zaiste
uchwalenie konstytucji taką kwalifikowaną wię doksach
mawiał sympa
leży
prawda,
jak
która
..

Administracja
Kraków, Wielopole

skie.

PPR i PPS

—

rekolwiek stronnictwo

moralny

demoralizacji oddziałów Andersa,
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Naczelny: Adam

świa

Słuchając ich, każdy szczerze się ba
wił, i dopiero, kiedy zabawa w chowa
nego przerodziła się w zabawę w mor
dowanego, świat zapłakał gorzko nad
nad własną naiwnością.
Dziś, po drugiej
wojnie światowej wszyscy -zmądrzeli w
przeciwieństwie do jednego tylko, któ
ry
jak się zdaje
zgłupiał do reszty
i teraz pobrzękuje pałaszem ku wielkiej umiesze słuchających Lata całe trwa już Wal
ka tego reakcyjnego torreadora z bykiem
hiszpańskiej demokracji i należy pocieszać
ta.
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