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Nowe polskie
okręty wojenne

GDYNIA (od naszego korespendenta). Do por
tu gdyńskiego przybyły okręty wojenne, przeka
zane Polsce przez Zw. Radziecki.

Od, rana tłumy łudzi ciągnęły do portu, wycze
kując pojawienia się na horyzoncie sylwetek o-

krętów wojennych.
Kompania honorowa Marynarki Polskiej zło

żyła broń w kozły, marynarze z niecierpliwością
wypatrywali okrętu „Batory", na którym znajdo
wać się miała ekipa= filmowa Wojska Polskiego.

W porcie sterczą jeszcze wraki potopionych
przez Niemców okrętów. Cztery trawlery „Me
wa", „Żuraw", „Rybitwa", „Czapla" błyszczą w

słońcu pięknego dnia. Udadzą się one wkrótce
do Szczecina by przejąć nową część tamtejszego
portu, przekazaną przez władze radzieckie.

W tłumie przeważają granatowe mundury ma
rynarzy. Gdzieniegdzie tylko widać zielony mun
dur wojskowy. Zbliża się 10-ta godzina rano.

Kompania honorowa rozbiera z kozłów broń i u-

stawia się. Widać już okręty, płynące w linii,
prowadzone przez patrole. Orkiestra gra hymn
radziecki, na trybunie błyszczy napis: Niech żyje
przyjaźń radzieckich i polskich marynarzy.

Okręty zbliżają się do portu. Kapitanowie ra
dzieccy przybijają na brzeg, witani przez przed
stawicieli polskiej marynarki wojennej. Nastę
puje serdeczne przywitanie. Marynarze fachowo
oceniają nowoczesne wspaniałe jednostki, które
staną się ich terenem pracy.

Dowódca zespołu radzieckiego złożył wizytę
w dowództwie polskim, a następnie polski kontr
admirał Mohuczy rewizytował statki, przyznane
Polsce. Wspólny obiad w porcie przerodził się
w żywiołową manifestację. Nastąpiły nieoficjalne
wizyty na nowo przybyłych statkach, cały port
żył tylko tym wydarzeniem. Po pięciu dniach
prób nastąpi uroczysta zmiana bander i załóg.

■UGOStAWlA I
PRZEMÓWIENIE MARSZAŁKA

BELGRAD (PAP). Wspólne posiedzenie dwóch
Izb parlamentarnych Zgromadzenia jugosłowiań
skiego poświęcone zagadnieniom polityki
zagranicznej miało przebieg specjalnie uro
czysty. Ze względu na wielką . doniosłość

umowy polsko-jugosłowiańskiej t postanowiono
przedstawić ją obydwu Izbom. Umowę
ratylikowano jednogłośnie. Posłowie wstali z

miejsca, wznosili okrzyki na cześć Polski i mar
szałka Tito, a następnie odśpiewali pieśń „Hej
Słowianie". Owacyjnie witany przez posłów
marsz. Tito wygłosił dłtłżśze przemówienie, w

którym powiedział m i.: )

„Osiągnięto pełne zwycięstwo wojskowe nad
hitlerowskimi Niemcami,jednakże faszyzm jeszcze
żyje w pewnych krajach i cieszy się poparęiem
kół, które nie są zadowolone z wyników wojny,
którym przeszkadza demokracja i zwycięstwo
szerokich mas ludowych. Podtrzymywanie faszy
zmu we Włoszech, zachodnich Niemczech, Hisz
panii jtd., stanowi poważne niebezpieczeństwo dla
Pokoju. Należy czynić wszystko, by doprowadzić
do zupełnego zwycięstwa nad faszyzmem, co jest
szczególnie ważne dla naszego kraju, który w tej
Wojnie był tak strasznie zniszczony, zwłaszcza
przez niemieckie i włoskie hordy faszystowskie.

Nasa polityka zagraniczna opierała się i opie
rać się powinna na następujących zasadach: 1)
Pracować wszystkimi siłami, nad utrwaleniem
Pokoju w świecie, 2) pracować wszystkimi siłami
aby Jugosławia uzyskała swoje wszystkie prawa
3) pracować nad kulturalnym i ekonomicznym
rozwojem naszego krain wspólnie z bratnimi na
rodami ze Żw. Radzieckim na czele jak i innymi
narodami, z którymi w ciągu czterech lat walczy
liśmy przeciw wspólnemu wrogowi, 4) uczynić
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WAR.SZAWA (PAP). Prezes Naczelne
go Komitetu Obywatelskiego Premiowej
Pożyczki Odbudowy Kraju Karol Popiel
podzielił się z przedstawicielem PAP na
stępującymi uwagami:

„W rozpisanej przez rząd Premiowej
Pożyczce Odbudowy Kraju widzę kilka

istotnych momentów. Pierwszy to zjed
noczenie wszystkich Polaków dokoła
konkretnego hasła odbudowy. Przed na-

‘Repatriacja Czechów
„Wrocław-jest miastem

polskim44
WROCŁAW (PAP). Korzystając z pobytu we

Wrocławiu s-ze£a czechosłowackiej misji repa
triacyjnej, przedstawiciel PAP uzyskał od niego
szereg informacji o działalności misji. Mjr.’Krat
ki opisał wrażenia z pierwszego swego pobytu
we Wrocławiu, pc ostatniej wojnie, gdy miasto
zalegały stosy gruzów. Dziś — stwierdza mjr.
Kratki — daje się zauważyć wybitną poprawę
w wyglądzie miasta. Życie nabiera coraz pełniej
szego tętna. Na ulitach panuje zwiększony ruch,
a sklepy są dobrze zaopatrzone. Widać już wy
raźnie, że Wrocław jest miastem -polskim.

Repatriacja Czechów
Czesi opuszczają teren polski całkowicie do

browolnie, zabierając ze sobą cały majątek ru
chomy wraz z maszynami i narzędziami rolni
czymi. Od początku pracy misji do końca lutego
br. wyjechało z Polski do kraju około 11 tysię
cy obywateli czechosłowackich, przeważnie by
łych więźniów niemieckich obozów koncentracyj
nych. Obecnie repatriacją objęci są Czesi, za
mieszkali w Strzelinie na Opolszczyźnie. Na in
nych terenach Polski przebywają jeszcze Czesi
w okolicach Pognania, Zawiercia i Piotrkowa.
Na Dolnym Śląsku nie ma dziś większych ośrod
ków, zamieszkałych przez ludność czeską. Gdzie
niegdzie spotyka się sporadycznie Czechów, ale
nie stanowią oni nigdźte większych grup naro
dowościowych, Czechosłowacka misja repatria
cyjna prowadzi obecnie usilne poszukiwania za

dziećmi czeskimi, wysiedlonymi przez hitlerow
skiego okupanta na teren Dolnego Śląska i ape
luje tą drogą ®o całego polskiego społeczeństwa
z prośbą o pomoc dla tych najniewinniejszych i

wszystko, aby nasze narody uniknęły katastrofy
wojennej, 5) brać udział w pracach Organizacji
Narodów Zjednoczonych.

Jugosławia jest jednym z najgorętszych zwo
lenników OZN.

Na generalnym zgromadzeniu Narodów Zje
dnoczonych w Londynie Jugosławia wyraźnie
określiła swoje stanowisko. Jugosławia pragnie
prowadzić politykę pokojową w duchu zasad
ONZ. Polityka Jugcsławii wynika nie tylko z jej
dążeń do pokoju, do rozwoju pokojowego, do
potrzeby uleczenia ran zadanych przez okupację,
ale także odpowiada jej strukturze jako federa
cyjnej republice.

Niestety muszę przy tym wspomnieć, że reali
zowanie niektórych zagadnień idzie bardzo po
woli. Chociaż przedstawiciele naszego kraju
osiągnęli pewien sukces, to jednak' nie od
powiada on roli naszego kraju w wojnie ze wspól
nym wrogiem".

Następnie marsz. Tito omawiał udział przed
stawicieli Jugosławii w poszczególnych instytu
cjach ONZ.

Oświadczenie ambasadora

polskiego w Jugosławii
. BELGRAD. (PAP). Ambasador RP w Jugosła
wii Jan Karol Wende złożył na konferencji pra
sowej' w Belgradzie następujące oświadczenie
z okazji ratyfikowania przez parlament jugosło
wiański umowy o przyjaźni i wzajemnej pomo
cy między Polską i Jugosławią. ,,Na wspólnej
sesji Izby związkowej i Izby narodowej Jugosło
wiańskiego parlamentu została ratyfikowana u-

mowa o przyjaźni i wzajemnej pomocy 'między

szym pokoleniem stanęły zadania, które

wystarczyłyby na kilka pokoleń. Praca
ta musi być wykonana jak najszybciej,
jeśli chcemy żyć normalnym życiem pań
stwowym. Musimy ją wykonać wszyscy,
niezależnie od tego do jakiej partii, kla
sy, warstwy, czy grupy społecznej nale
żymy. i pracę tę wykonamy.

Skład komitetu dobrze
’

wróży
' inicja

tywie. W komitecie nie zabrakło przed-

najbardźiej bezradnych ofiar hitleryzmu. Infor
macje, mogące się przyczynić do ich odnalezie
nia kierować należy pod adresem misji w Kato
wicach.

2ycsliwa pomoc polskich władz
Z największym naciskiem muszę podkreślić —

stwierdza mjr. Kratki — że władze polskie na

każdym kroku śpieszyły z pomocą i zawsze spo
tykaliśmy się z wielkim zrozumieniem i sympa
tią, zarówno u władz centralnych jak i powiato
wych. Na zapytanie: Jaki jest pogląd majora
Kratki na stosunki 'polsko-czeskie? Pada odpo
wiedź: Moim zdaniem nadszedł już chyba najwyż
szy czas, aby ustały wszelkie spory między dwo
ma bratnimi narodami.

Młodzież promotorem zbliżenia
W ugruntowaniu przyjaznych stosunków mię

dzy dwoma narodami może zrobić najwięcej
młodzież. Pożądanym by było jak najrychlejsze
podjęcie współpracy między młodzieżą polską i
czeską. Wiem o tym — mówi dalej mjr. Krat
ki — że zarówno Polacy jak i Cziesi pragnęliby
jak najszybszego uregulowania stosunków mię
dzy sąsiedzkimi bratnimi narodami. Uważam za

pożądane zorganizowanie wycieczki dziennikarzy
z Dolnego Śląska do Pragi, aby na miejscu mogli.
6ię oni zapoznać z uczuciami, jakie żywią Czesi
dio narodu polskiego.

■■■SB tymczasem:
KATOWICE (PR). Wychodzący w Cieszynie

Zachodnim polski dziennik „Głos Ludu" pisze o

metodach władz czechosłowackich przygotowu
jących listy wyborcze do sejmu. Pomija się wy
borców polskich, zarzucając im, że posiadali t.
zw. yolkslistę.

POKOJ
TITO

Jugosławią i Polską. Wobec zawartych w stycz
niu br. umowy handlowej i repatriacyjnej, osta
tnia umowa jest dla narodu polskiego jakby
udokumentowaniem jego wiekowych serdecz
nych uczuć, jakie żywi dla bratnich narodów
jugosłowiańskich.

Umowa staje się niejako prawnym sformuło
waniem trwałych tendencyj, dążeń i uczuć na
rodu polskiego. Umowa o przyjaźni i wzajem
nej pomocy dokumentuje nasze wysiłki zmierza
jące do zażegnania niebezpieczeństwa grożącego
ze strony odradzającego się. niemieckiego
„Drang nach Os ten".

Polacy aż nazbyt tragicznie świadomi są re
generacyjnej siły niemieckiej zaborczości, jako-
też ich perfidnej zdolności wyszukiwania sobie
wspólników i łatwowiernych patronów. Polacy
tak straszliwie przez wojnę i okupację zniszcze
ni, tak bardzo tragicznie przez los doświadczeni
•pragną przede wszystkim pokoju. Umowa z Ju
gosławią stanowi dla Polski dalszy krok w bu
dowaniu podstaw trwałego pokoju. Umowa po
siada jeszcze jeden aspekt: jej artykuł czwdrty
.traktujący o ONZ zmierza też konsekwentnie do
ożywienia i umocnienia, ducha tej Organizacji,
której 'statut dostatecznie docenia wartości ta-

kjch dwustronnych Umów.

Wreszcie konwencja o współpracy kultural
nej między Polską a Jugosławią stanowi jakby
dopełnienie umowy o przyjaźni i wzajemnej po
mocy. Pozwoli ona naszym narodom czerpać
wzajemnie z naszych skarbów życia kulturalne
go, pozwoli na wszechstronną współpracę nau
kową,: na wyrhianę studentów i uczonych, na

współpracę literacką i artystyczną, zbliży nas

do siebie i wzajemnie zapozna", •.

stawiciela każdej grupy. Jestem przeko
nany, że pracować będziemy 'zgodnie, by
jak najwięcej środków zapewnić rządo
wi, jako głównemu dysponentowi życia
gospodarczego. Rząd, który najlepiej się
orientuje w potrzebach i możliwościach
społeczeństwa, uważał za słuszne i ko
nieczne rozpisać pożyczkę, przeprowa
dzenie jej jednak złożył całkowicie w rę
ce samych obywateli. Muszę podkreślić
z całą satysfakcją, że komitety obywa
telskie w decyzjach swych nie są ni
czym krępotoane.

Najważniejszą decyzją komitetu było
w pierwszym okresie ustalenie norm

subskrypcyjnych. W decyzji naszej kie
rowaliśmy się wyłącznie zasadami spra
wiedliwości. Obecnie ani robotnik, ani

pracownik nie jest dostatecznie uposażo
ny' i to niedostateczne uposażenie jest
jego głównym udziałem w dziele odbu
dowy. Nie znaczy to. jednak, by mieli oni

być pominięci we wspólnym wysiłku.
Nastąpi jedynie przesunięcie podstawy
udziału w subskrypcji z warstwy robot
niczej i pracowniczej, na warstwy lepiej
mimo wszystko zarabiające. Mówię. tu

oczywiście o kupcach, przemysłowcach,
lepiej uposażonych rolnikach i rzemieśl
nikach. Słuszne jest, by ci, którzy mają
więcej, więcej na rzecz państwa świad
czyli. Będzie to ponadto pewne wyrów
nanie zarobków. Jeśli rzucimy okiem na

otaczające nas ruiny, jeśli uświadomimy
sobie rozmiar zniszczeń w fabrykach, na

wsi, w całym życiu naszym — to .konie
czność najśzybszego zagojenia najbar
dziej krwawiących ran staje przed nami
z całą wyrazistością.

Powodzenie POK., jak słusznie pod
kreślił mifiister skarbu, będzie wyrazem
woli życia i ma ogromne znaczenie na

przyszłość. Proszę mi wierzyć, że to jest
jedyny argument, który przemawia do

zagranicy. Tam nie ma już w obiegu,
wzniosłych haseł, jeśli nie są poparte
konkretnym dowodem możliwości iclt
zrealizowania. Na pomoc może liczyć nie

ten, kto ma do niej moralne prawo, ale
ten, kto daje gwarancje, że potrafi tę po
moc celowo wykorzystać. 1 tego włośnię
musimy teraz dowieść, przekonać, że o-

trzymane kredyty zużyjemy dobrze. Po

pierwszej wojnie światowej również .nie
odrazu uzyskaliśmy kredyty zagranicz
ne. Trzeba było wielu lat pracy, trzeba
było własnym wysiłkiem stworzyć Bank
Polski, ustabilizować walutę. To samo

jest obecnie. Jeśli pokażemy światu, że
potrafimy istotnie sami wiele zdziałać,
z pewnością uzyskamy środki z zew
nątrz. Dlatego taką wagę przywiązuje
się do powodzenia POK.

Dlatego jestem przekonany, że komi
tet naczelny, a za nim komitety woje
wódzkie, powiatowe, miejskie ,i gminne
nie zaniedbają niczego, by zapewnić po
myślne wyniki subskrypcji POK.

Fudemowa

Posłowie KBN. w parlamencie
francuskim

PARYŻ, (PAP). Komisja spraw zagraniczny oh
francuskiej konstytuanty przyjmowała bawiących
w Paryżu posłów do Krajowej Rady Narodowej:
Zofię Nałkowską, Emilię Hizową — wiceprezesa
Rady Naczelnej Stronnictwa Demokratycznego i
Juliana Andrzejewskiego z . emigracji polskiej
we. Francji. x

Polski żołnierz na angielskim żołdzie
LONDYN (BBC). Podczas dyskusji parlamentar

nej nad budżetem armii brytyjskiej ujawniono,.że/
armia ta wynosi obecnie 2.900 .000 żołnierzy. ■
w czym jest przeszło 180.0Ó0 żołnierzy polskich,



ECHO KRAKOWA

SPRAWY NASZEGO MIASTA
Pomagać Milicji!

Do osiągnięcia dobrych wyników w walce z

przestępstwami potrzebna jest współpraca szero
kich mas społeczeństwa. Tymczasem w wielu wy
padkach zachowuje się ono biernie i apatycznie.
11C,to razy obywatele naszego miasta będąc bez
pośrednimi świadkami rabupku, kradzieży lub
zakłócenia spokoju publicznego przechodzą nad

tymi wypadkami do porządku dzienego mimo, że

mają możność zawiadomić telefonicznie czy też

w inny sposób właściwy posterunek.
W takich wypadkach w interesie dobra ogól

nego należy natychmiast zawiadamiać najbliż
szą jednostkę Milicji Obywatelskiej. Aby ułat
wić tego rodzaju postępowanie, podajemy naj
ważniejsze telefony Milicji Obywatelskiej:

Komenda Miasta M, O.:

Nr.,tel.
Dyżurny oficerinspekc. . 592-39
Dyżurny Śledczy .... 536-28
Wartownia ... ... .. ... ... .. ... ... 595-82
Kpt. Saturn....... 509-11

Komisariaty M. O .:

Nr. tel.
Ł . . ...................... 545-35

545-38
Kierownik ... ... .. ... ... .. ... ... 557-15
II. . 536-63

536-69
III. ................................ 548-60

536-71
IV. .................. 548-18

549-25
V............................................ 599-60

593-92
VI.... 548-10

542-26
VII............................................... 571-32
VIII. . 505-67
IX........................................... 539-69
XI ..................................... 582-06

Posterunki M. O.t

Nr. tel.

Prądnik Czerwony .... 597-22
Prądnik Biały...................

' 547-17

Czyżyny........................... 565-89
Płaszów ..... . 552-21
Kolejowy................................. 571-67

Miły sąsiad
(kik) W sobotę wieczorerti Styka Tadeusz, za

mieszkały przy ul. Wygoda 6, skradł z miesz
kania sąsiadki ob. Skały Józefy 300.000 zł i ko
sztowności na 200 tysięcy Zł., Łupem złodzieja
padł złoty Zegarek z łańcuszkiem, złota branzo-
leta, pierścionek z brylantem i części gardero
by. Sprawca odjechał ze zdobyczą na motorze.
Zaalarmowana Milicja Ob. podjęła natychmia
stowy pościg i jest na tropie złoczyńcy.

Kronika oiknska

ODWAŻNE STARCIE Z BANDYTAMI ,(kik).
Od dłuższego czasu niepokoiła okoliczną ludność
Olkusza banda przestępców, dokonując szeregu
zbrojnych napadów rabunkowych. Bandyci rabo
wali bydło, pieniądze i garderobę, terroryzując
ofiary bronią. Posterunki Milicji Obywatelskiej
po przeprowadzeniu energicznych dochodzeń
Wpadły na trop bandy. W niedzielę patrol M. O .

natknął, na grupę bandytów w sile około 15 lu
dzi. Zaalarmowano natychmiast. sąsiednie poste
runki i w czasie pościgu, w godzinach popołud
niowych doszło do starcia.

Walka trwała kilkanaście minut i zakończyła
się sukcesem ścigających, mimo przeważającej
ilości bandytów. W wyniku starcia jeden z ban
dytów padł, dwóch odniosło ciężkie rany, a 2-ch

ujęto.
Odważny atak żołnierzy Milicji rozproszył ban

dę, która ostrzeliwując się ąęsto, rzuciła się do
ucieczki, pozostawiając na placu rannych, zabi
tych i łupy z ostatnich napadów. W ręce M. O.
wpadły: para koni zrabowana z jednej z okolicz
nych wsi i znaczna ilość mięsa ze skradzionych
w poprzednim dniu świń. Pościg za resztą bandy
trwa. Zeznania ujętych ułatwiły zadanie, tak, że

należy się spodziewać w najbliższym czasie cał
kowitego zlikwidowania resztek bandy.

Trzeba podkreślić odwagę i poświęcenie żoł
nierzy Milicji Obywatelskiej, które w służbie o-

ehrony bezpieczeństwa publicznego są u nich

częstym wypadkiem. Nie tak dawno, w czasie
hapadu rabunkowego w Słomnikach padł sier
żant Jędrzejkowski, który nie wiedząc, ilu ma

przeciwników przed -sobą, przystąpił do wałki
w obronie mienia obywatela. Bohaterski czyn
sierżanta nie może iść w zapomnienie. Nie można
również nie pamiętać o innych, którzy swoją
odwagą i. poświęceniem, stają na straży mienia
i życia obywateli, tak często za cenę życia.

TRZY GROŹNE POŻARY (kik). W ubiegłym
tygodniu, wybuchły w- powiecie olkuskim trzy
groźne pożary. Pierwszy z nich we wsi Pomo
rzany zniszczył doszczętnie cztery zagrody z bu
dynkami mieszkalnymi i gospodarczymi. Gwał
towna wichura groziła przeniesieniem ognia na

całą wieś. Dzięki wysiłkom straży pożarnej z

Olkusza i fabryki papieru i celulozy, pożar zlo
kalizowano. Szkody znaczne. Ofiar w ludziach
nie było.

W tym samym czasie spłonął we wsi Przycho
dy dom mieszkalny ze stajnią i chlewami. Pożar

ugaszono przez szybką pomoc mieszkańców wsi.
Tego samego dnia pożar w gromadzie Giebło

zniszczył całkowicie zagrodę krytą słomą.
Dochodzenia podjęte przez posterunki Milicji

Obywatelskiej ustaliły, że w każdym z tych wy
padków. przyczyną pożaru była wadliwa budowa
komina.

Honor Polaków -

odbudowa kraju

Z akcji Pomocy Zimowej
KRAKÓW (PAP). W ramach akcji Pomocy

Zimowej w Krakowie dokonano rozdziału mi
liona złotych na poszczególne, powiaty woje
wództwa krakowskiego. Rozdzielono również 20
ton, mąki żytniej, zakupionej w woj. poznań
skim. Mąkę tę otrzyiriał miejski komitet opie
ki społecznej w Krakowie „Caritas", związek
ociemniałych żołnierzy, Bratnia Pomoc studen
tów U. J ., wojewódzki związek żydowski, oraz

związek emerytów kolejowych. Podopieczni o-

trzymują z tych dotacji chleb z powyżej wymie
nionych instytucji.

’

Ośrodki zdrowia w Krakowskim
KRAKÓW (PAP), We wszystkich już niemal

powiatach województwa, krakowskiego powsta
ły okręgowe Ośrodki Zdrowia. Do zadań ich
należy walka z chorobami zakaźnymi i społecz
nymi, opieka nad matką i dzieckiem, pomoc po
łożnicza dla wsi, pomoc w nagłych wypadkach,
opieka nad szkołą i t. p. Ośrodki Zdrowia po
piera Samopomoc Chłopska przez dostarczenie
świadczeń w naturze, oraz deputatów żywnoś
ciowych.

Elektryfikacja
ziem południowych W

KRAKÓW (PAP). W planach elektryfikacyj
nych kraju uwzględniono w szerokiej, mierze
Województwo Krakowskie, jako posiadające
najlepsze warunki dlą zaopatrywania pozosta
łych ziem Polski w energię elektryczną. Prze
prowadzone zostaną trży główne linie ó napię
ciu 30 tys. wolt: Wadowice—Bochnia, Rożnów—
Nowy Targ oraz Nowy Targ—Krynica. Po połą
czeniu z istniejącymi już liniami poprzez sta
cje transformatorowe przystąpić będzie można
do intensywnej elektryfikacji poszczególnych
wsi. Plan przewiduje zelektryfikowanie w cią
gu bieżącego roku 200 gromad. W chwili obgc-
nej prowadzi się prace na terenie powiatu tar
nowskiego i brzeskiego, które są już częściowo
zelektryfikowane; w następnej kolejności idą
powiaty: Brzesko i Myślenice.

Budowa nowej linii kolejowej
Bonarka—Prokoeim

KRAKÓW (PAP). Rozpoczęto prace nad bu
dową nowej linii kolejowej Bonarka—Prokocim
(koło Płaszowa), która połączy linię kolejową
Kraków—Zakopane z linią Kraków—Przemyśl z

ominięciem stacji Kraków—Płaszów oraz stacji
Kraków-Główna. Umożliwi ona zatem bezpośre
dnią komunikację Zakopane—Warszawa, która

dotychczas ze względu ńa szeroki tor od Pła
szowa do Krakowa była niemożliwą. W związ
ku z budową tej nowej linii przewidziana jest
budowa nowego mostu na Wiśle, t. zw. obwo
dowego. Zarówno most jak i nowa linia kolejo
wa będą gotowe jeszcze w roku bieżącym.

TRAGICZNY WYPAREK"
KRAKOWSKICH PIEKARZY

(kik) W poniedziałek zdarzył się tragiczny
wypadek, który poruszył krakowskie koła .spor
towe. Ekipa piłkarzy krakowskich wracającą po
meczu z Wartą z Poznania, uległa katastrofie
samochodowej w drodze do Krakowa. Na tere
nie wojew. śląskiego 8 km. przed Śląską Sławą
auto wpadło na wiadukt. kolejowy. W rezulta
cie tragicznego zderzenia znany piłkarz krako
wskiej Garbarni Lesiak poniósł śmierć na miej
scu. Prof. Ciszewski z Warszawy wys<ze>dł z ka
tastrofy ze złamaniem obojczyków i z lekkimi
ranami dartymi. Reszta, Ł j. Tyranowski i No-

Powody drugiej
wćjntf świt&ltywej

„Prawda" opublikowała artykuł znanego I
dziennikarza radzieckiego,- członka Akade
mii Umiejętności, Leontiewa, o powodach i
charakterze drugiej wojny światowej, w

którym czytamy m. in.: „Masy ludowe w

państwach demokratycznych zrozumiały, iż

wojna przeciwko najeźdźcom faszystow
skim jest walką o ich byt narodowy. Inny .

pogląd na te sprawę' miały koła reakcyjne
w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczo
nych i innych krajach. Przed wojną wszy
scy reakcjoniści podziwiali Hitlera i Mus-
soiiniego i byli zdania, iż faszyzm stanowi

doskonałą obronę przeciwko bolszewizmo-
wi. Każdy ruch postępowy uważany był za

„bolszewizm". Kiedy Hitler zaatakował
Związek Radziecki, koła reakcyjne wyrazi
ły nadzieję, iż Niemcy i Rosja wykrwawią
się w wzajemnej walce i na ruinach świa
ta będzie utworzona hegemonia angielsko-
amerykańska. Konserwatyści brytyjscy,
którzy sympatyzowali z ideologią faszyzmu,
porwali jednak za broń, kiedy doszli do

przekonania, że faszyzm zagraża istnieniu

imperium brytyjskiego. Ukrywali oni jed
nak przed narodem, iż faszyzm i hitleryzm
są nie tylko siłą ideologiczną,- lecz przemo
cą, która musi doprowadzić do wojny i a-

gresji, tworząc śmiertelną groźbę dla bez
pieczeństwa wszystkich narodów, świata.
Dziś jeszcze istnieją ludzie, którzy twier
dzą, że ostatnia wojna była wojną nie tyle
przeciwko faszyzmowi, ile przeciwko zdo
bywcy Europy. Jest jednak faktem, iżwoj
na przybrała charakter antyfaszystowski i

doprowadziła do poważnych zmian w rów
nowadze sił na forum międzynarodowym.*

Co zawiera Archiwum miejskie
w Krakowie?

KRAKÓW (PAP). Największe archiwum akt

historycznych w Polsce posiada Kraków. Zacho
wało się tam 1.600 dokumentów pergaminowych
sięgających XIII Wieku — między innymi doku
ment lokacyjny miasta Krakowa z 1257 r„ licz
ne przywileje królewskie, począwsży od Wła
dysława Łokietka oraz cały szereg dokumen
tów, dotyczących Wielkopolski i Pomorza. Do

tych ostatnich należy również dokument hołdo-

Swiat kulturalny naszego miasta poruszony jest
ostatnio wiadomością rychłego powrotu słynnego
ołtarza Wita Stwosza z Kościoła Mariackiego,
który na początku okresu okupacyjnego został
przez Niemców wywieziony. 11 bm. przybędzie
specjalny transport, złożony ze 130 skrzyń, za
wierających około 2.000 rzeźb ołtarzowych —

a prócz tego szereg cennych zabytków sztuki,
odnalezionych przez oficerów Armii Amerykań
skiej. Oficerowie ci przyjeżdżają z transportem
do Krakowa, gdzie za swe zasługi zostaną ude
korowani polskimi orderami przez Prezydenta
K. R . N . .ob. Bieruta, protektora Komitetu Rewin
dykacji ołtarza. W związku z tym ha Ratuszu
krakowskim odbyła się wczoraj konferencja pod
przewodnictwem Prezydenta miasta, w której
wzięli udział najwybitniejsi przedstawiciele kra
kowskiego świata kulturalnego wraz z przedsta
wicielami duchowieństwa.

Na posiedzeniu ustalono program uroczystości,
które zaszczycą swą obecnością reprezentanci

Ołtarz Wita Stwosza
wróci na swe dawne miejsce

Z CAŁEJ POLSKI
Milicja na odbudowę Warszawy

WARSZAWA, (PAP). W związku z mającym
nastąpić .dnia 3 bm. przekazaniem Prezydentowi'
Bierutowi przez delegację Milicji Obywatelskiej
-n,a odbudowę. Warszawy sumy 5 milionów 200

tysięcy 'Złotych, żebranej zę składek funkcjona
riuszy milicji obywatelskiej, w Komendzie Głów
nej M. O. odbyła się konferencja, w czasie któ
rej szef zarządu poliityczmo-wychowawczego. za
poznał zebranych przedstawicieli prasy z Wyni
kami zbiórki.

wak z Garbarni, Jurowicz z Wisły, Jabłoński z

Cracovii i inni odnieśli ogólne cięższe i lżejsze
kontuzje.

Przyczyny tragicznego wypadku popularnych
| sportowców krakowskich, narazie nieustalone.

Winę ponosi prawdopodobnie Sżofer.
" Katastrofa krakowskiej ekipy piłkarzy i
śmierć ogólnie znanego i łubianego Lesiaka,
wywołała zrozumiałe wrażenie w społeczeństwie
krakowskim, tym większe, że stało się to po
ostatnim sukcesie z poznańską Waptą.

Koalicja antyfaszystowska wygrała wojnę
i prasa całego świata zastanawia się nad

tym, czy będzie również umiała wygrać
pokój. Wskazuje ona >na przykłady histo
ryczne, dowodzące, iż często po zwycię
stwie nad wspólnym wrogiem sojusze się
rozpadają. Nie wolno jednak zapominać o

dym, że druga wojna światową nosiła cha
rakter wojny oswobodzicielskiej i nabrała

przez to specyficznych cech. Nie tylko zo
stał zawarty sojusz między .'rządami wielu
państw, lecz .narody zrozumiały koniecz
ność wzajemnej współpracy w celu prze
ciwstawienia się wrogowi ludzkości,* jakim
jest faszyzm. Jako rezultat wojny i stra
szliwych przeżyć okupacyjnych, miliony
ludżi we wszystkich państwach będą broni
ły pokoju z taką samą determinacją, z ja
ką walczyły wczoraj przeciwko wspólnemu
wrogowi.

Przywódcy państw sojuszniczych oświad
czyli jeszcze podczas trwania wzmagań wo
jennych, iż celem ich jest nie tylko poko
nanie wroga, ale stworzenie takiego ustro
ju świata, któryby zapewnił ludom trwały
pokój i bezpieczeństwo. Okazało się jed
nak iż te. decyzje i zasady .przechodzą od
czasu do czasu ciężkie okresy próby, Wy
raźnie zaznaczają się dwa prądy w stosun
kach międzynarodowych. Przedstawiciele
jednego kierunku dążą do stworzenia sy->
tuacji w organizacjach międzynarodowych
supremacji pewnych grup państw, pragną
cych narzucić swoje decyzje. Prasa amery
kańska powinna zająć czołowe stanowisko
w stosunkach międzynarodowych i stać się
moralną kierowniczką świata*.^

wniczy Gdańska dla Kazimierza Jagiellończyka^
W, archiwum krakowskim znajduje się m. in. o»
kolo 6.000 ksiąg, miejskich, sięgających jesz*

cze XV wieku. W tej liczbie księgi sądów ław
niczych, księgi rachunków miejskich oraz księ
gi sądów wójtowskich^ Do nowszych ksiąg ar
chiwalnych należą wszystkie księgi „wolnego
miasta Krakowa" z okresu 1815—1846 r.

. Znalazły tu również pomieszczenie akta „To
warzystwa Naukowego Polskiego Gdańska",
wielce dla sprawy polskiej zasłużonego, a któ
rego dokumenty przewieziono do Krakowa tuż
przed wojną. Kilkanaście tysięcy ksiąg i fascy-
kułów z XIX w. dopełniają zasobu archiwum.
Z archiwum korzystają wszyscy pracujący na
ukowo. Archiwum należy do jednego ż tych
nielicznych w Polsce, które zdołało, nieznisz
czone przetrwać okres okupacyjny.

Rządu Polskiego z Prezydentem Bolesławem Bie
rutem na czele. Między innymi projektowane
jest, poza wspomnianą dekoracją amerykańskich'
Oficerów i oprowadzeniem ich po pamiątkach
i zabytkach Krakowa, solenne nabożeństwo dzięk
czynne, symboliczne złożenie skrzyń z rzeźba
mi w Mariackim kościele, a później przewiezie
nie ich samochodami do Państwowej Pracowni
konserwatorskiej na Wawelu. Na całej trasia
przejazdu, od granicy aż do naszego miasta prze
widziane są manifestacje powitalne na dworcach,
organizowane przez poszczególne miejscowe pla
cówki Ministerstwa Informacji i Propagandy.
Specjalny delegat Ministerstwa Kultury i Sztuki
dr Karol Estreicher towarzyszy transportowi. Pra
ce renowacyjne będą przeprowadzone na koszt
Państwa pod fachowym kierunkiem artysty-re-
nowatora Słoneckiego. Potrwają one przypusz
czalnie 3 miesiące, poczym nastąpi przeniesienia
Ołtarza na jego dawne miejsce.

(c)

400 dzieci wyjeżdża
do Szwajcarii

WARSZAWA. W kwietniu wyjeżdża Z War
szawy pociąg sanitarny PCK wiozący 400 dżie-
ci polgkięh zaproszonych przez szwajcarski Czer
wony Krzyż na 6-miesięczny pobyt leczniczy
w Szwajcarii.

Dżieci zagrożone gruźlicą umieszczone będą
w sanatoriach Adolfbaden w górach Berneń
skich. Wyboru dokona przy udziale szwajcar
skiego Czerwonego Krzyża i komisji specjalnej,
powołanej przez Komitet Koordynacji Pomocy
zagranicznej dzieciom i młodzieży, Ministerstwo

. Oświaty?., Ze szkół. powszechnycłrfw. Wa-szawia
wybranych będzie 280 dzieci', z najbardziej zni
szczonej' gminy powiatu warszawskiego Niepo-
ręb 20 .dzieci. Dalsze 20 dzieci wydelegowane
będzie przez robotnicze Towarzystwo Przyja
ciół Dzieci, wreszcie 80 dzieci spośród pozosta
jących pod opieką PCK. Do przeglądu lekar
skiego szkoły i instytucje wybrały dzieci naj
biedniejsze w wieku 6 do, 13 lat. Do granicy
szwajcarskiej wyjadą w pociągu sanitarnym
PCK pod opieką 20 nauczycieli i 20 pielęgnia
rek. Od granicy szwajcarskiej opiekę nad dzieć-
ipi przejmie szwajcarski Czerwony Krzyż. Jest
to pierwszy. wyjazd dzieci polskich na pobyt
letniczy do Szwajcarii.

100 parowóz naprawiony
w parowozowni w Karsznicach'
ŁÓDŹ (PAP). W dniu 30 marca r. b . odbyła się

w Karsznicach uroczystość wypuszczenia z napra
wy setnego parowozu wyremontowanego przez
miejscową parowozownię. Parowozownia ta zo
stała niemal kompletnie zdewastowana przez oku
panta. ,

Dziś parowozownia w Karsznicach dokonuje na
praw dla wszystkich Dyrekcji kraju i to napraw
najcięższych i wypuszcza Około 100 parowozów
■miesięcznie. , ,

Węgiel śląski zaniesie

nad morze sztafeta wojskowa.
JELENIA GÓRA (PAP). Dnia 2 kwietnia wyru

szy z Jeleniej Góry sztafeta wojskowa, która za
niesie do Szczecina węgieł z Wałbrzychu, Umie
szczony wraz z pergaminem w artystycznej szka
tułce.

Sztafeta jeleniogórska odbędzie trasę 70 km, ńa-

Stępnie zostanie zluzowana-przez dalsze ekipy.
Trasa całej sztafety wyznaczona jest, wzdłuż

granic zachodnich.

Sztafeta ma’ zdążyć ńa dzień 12 kwietnia do
Szczecina, by wziąć udział w uroczystościach iO-
czhićy przekroczenia Odry i Nisśy.

Węgiel dolnośląski, który sztafeta przyniesie,
etanowi symboliczną więź między morzem a Dol
nym Śląskiem i Ziemiami Odzyskanymi.

Wymarsz sztafety odbędzie się uroczyście w

■dniu 2 kwietnia z Placu Prezydenta Bieruta w Je
leniej Górze przy udziale władz, przedstawicieli
partyj politycznych, społeczeństwa i Armii Pol
skiej. Młodzież szkolna weźmie udział w uroczy

*

słości przez liczne delegacje szkół średnich i pow- i
sżechnych.

Otwarcie wystawy
„Warszawa w ruinach"

ŁÓDŹ (PAP). W dniu 31 marca b. r . otwarta zo
stała w Łodzi w Miejskiej Galerii Sztuk Plastycz
nych wystawa prac fotograficznych Jana Bułha
ka p. t . „Warszawa w ruinach". Wystawa została
zorganizowana przez Wydział Kultury i Sztuki
Zarządu Miejskiego > Łodzi i obejmuje pokaźną
ilość zdjęć artystycznych, przedstawiających zni
szczenia dokonane w stolicy przez hitlerowski*-

go barbarzyńcę.
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Z CAŁEGO ŚWIATA
Dezyderaty francuskiej partii

kom u n i stycznej
PARYŻ, (API). W Paryżu odbyło się posiedzenie
'biura politycznego francuskiej partii komunisty
cznej po;d przewodnictwem Jaccfue Ductos. Roz
patrzono szereg projektów, przedstawionych,
przez rządl jak również zbadano/postęp prac
nad przygotowaniem nowej konstytucji. Biuro
wysłuchało referatu. na temat sytuacji żywnoś
ciowej i członkowie biura 'wysunęli żądanie jak
najsurowszych sankcji przeciwko sabotażystom
oraz natychmiastowych zarządeń, które położy
łyby* kres chaosowi i biafrokracji.

Omawiając następnie sytuację międzynarodo
wą, biuro potępiło wysiłki zwolenników wojen,
którzy sieją zamęt między narodami. „Wierne
swej polityce bezpiećzaństwa ;— brzmi rezolu
cja — Biuro polityczne partii komunistycznej
oświadcza, iż najlepszą gwarancją pokoju i bez
pieczeństwa jest związek narodów zwycięskich,
a przede wszystkim unia trzech wielkich mo
carstw: Wielkiej Brytanii, Związku Radzieckiego
i Stanów Zjednoczonych.

Uchwały Kongresu francuskich

socjalistów
PARYŻ, (RiDF). Nadzwyczajny kongres partii

socjalistycznej zakończył w niedzielę swe obra
dy. uchwaleniem manifestu stanowiącego plan
działania partii socjalistycznej na najbliższą przy
szłość. ,

. Francuska partia socjalistyczna zamierza pro
wadzić swą akcję zarówno w dziedzinie • mate
rialnej, jak i w moralnej. W dziedzinie material
nej zmierzać będlziie do uzdrowienia struktury
przemysłowej Francji, do podwyższenia produk
cji, do przełamania potęgi trustów i upaństwo
wienia ciężkiego przemysłu. W dziedzinie walki
o młodzież partia socjalistyczna będzie pracować
nad utrzymaniem i rozwojem szkoły świeckiej.
Podkreślono również w mańilfeście hasła bezpie
czeństwa zbiorowego, opartego na stopniowym
zastąpieniu armii narodowych przez międzynaro
dową siłę zbrojną. Manifest domaga 6ię w dal
szym ciągu długotrwałej okupacji Niemiec i u-

międzynarodowienia gospodarczego tego arsena
łu Niemiec jakim jest Zagłębie Ruhry. Dla zreali
zowania swego programu partia apeluje o współ
pracę tych wszystkich, którzy chtą obronić i u-

trwałić pokój.

Burza w parlamencie
francuskim *

PARYŻ (PAP). Na posiedzeniu francuskiego
zgromadzenia konstytucyjnego doszło do burzli
wych scen po przemówieniu byłego ministra o-

światy w rządzie de Gaulle Rene Capitant. O -

świadczył on, że system wyborczy proporcjo-,
nalnego przedstawicielstwa, który pragną wpro
wadzić do konstytucji trzy wielkie partie zgro
madzenia, doprowadzi w następstwie do dykta
tury jednej partii Z ław komunistycznych, so

cjalistycznych, a nawet partii NRP przerywano
mówcy energicznie, tak, że przewodniczący
zgromadzenia Vincent Auriol, musiał kilkakrot
nie interweniować. Partie prawicowe wypowia
dają się przeciwko temu systemowi. Przywódca
partii radykalnej Eduard Herriot zapowiedział
generalny atak na system wyborczy proporcjo
nalnego przedstawicielstwa na najbliższym po
siedzeniu zgromadzenia konstytucyjnego.

Zgromadzenie narodowe prowadziło we wto
rek dalsze obrady nad projektem ordynacji wy
borczej. B. premier Herriot, przewodniczący par

BANDA ŁAMIGNATA
(PRAWIE BAJKA)

Był już zmierzch. W głębi lasu, pośród
pokrytych mchem odwiecznych dębów,
wśród chwastów i paproci, płonęło wielkie

ognisko. Ogień buzował z trzaskiem, strze
lając od czasu do czasu snopami czerwo
nych iskier. Wtedy rozświetlały się zaro
śla i wśród tiich dostrzec było można dzi
wacznych ludzi o . strasznym wyglądzie.
Gdybyście ich ujrzeli, na pierwszy rzut oka

poznalibyście w nich rozbójników, których
tak bardzo bali się mieszkańcy Wypina i
Malina. Leżeli teraz i spali, a ich donośne

chrapanie powodowało wiatr, który pod
nosił snopy iskier z ogniska. Iskry rozpry
skiwały się naokół, a rozbójnicy chrapali
coraz głośniej. Dopiero gdy jedna gorąca,
rozżarzona iskra upadła jednemu z nich na

czubek nosa,
* zbój zerwał się i krzyknął

przeraźliwie:
— Ratunku! Złapali mnie! Przypiekają

mnie ogniem!
Powstało straszne zamieszanie. Zbójcy,

wyrwani ze snu, uciekali w krzaki, a naj
szybciej uciekał ten, któremu iskra upadła
na nos. Dopiero po chwili, gdy ochłonęli
z przestrachu i przekonali się, że nikt ich
nie ściga, zwolna wrócili do ogniska. Te
raz stali w żółtym blasku płomieni, potwor
ni i straszni, przewracając oczami, a każdy
z nich oblizywał się ze zdenerwowania dłu
gim i szorstkim językiem.

— Śniło mi się, że złapali mnie rycerze
króla Tarambasa — powiedział Łamignat,
bo on właśnie był tym, który zbudził się
pierwszy. — Dlatego wrzasnąłem tak głoś
no.

— 'Ha, ha, ha — śmieli się inni zbójcy,
ale Łamignat łypnął groźnie okiem i war
knął:

— Cicho! Ja tutaj rozkazuję! Milczeć,
Zrozumiano? — I wyciągnął przed siebie

ftioszną, brudną łapę, o zakrzywionych pal

tii radykalnej zgłosił kontrprojekt, który prze
widuje powrót do wyborów okręgowych tak,
jak to było w Ijl republice. Herriot w Uzasad
nieniu swego kontrprojektu oświadczył, że pro
jekt proponowany przez 3 wielkie stronnictwa
krępuje wolność wyborów. Jiontrprojekt Her-
nota odrzucono 453 głosami przeciw 110. Zgro
madzenie uchwaliło pierwszy artykuł projektu
rządowego, który przewiduje ordynację wybor
czą proporcjonalną.
Zakończenie zjazdu komunistów

czechosłowackich

PRAGA, (PAP). Po czterfedh dniradh obrad za
kończył się w Pradze ósmy zjazd Komunistycz
nej Partii czechosłowackiej. W zjeżdtzie brało u-

dział 1.038 delegatów z całego kraju oraz przed
stawiciele partii komunistycznych i robotniczych
13 państw europejskich. Czechosłowacka Partia

komunistyczna, na czele której stoi wicepremier
obecnego rządu, Gottwald, liczy ponad 1 milion
członków.

Nowy ambasador U. S. A .

w Wielkiej Brytanii
WASZYNGTON, (PAiĘ). Senat amerykański je

dnogłośnie zatwierdził nominację Avereiil Harri-
mana na stanowisko ambasadora Stanów Zjed
noczonych w Wielkiej Brytanii. Harrimann obej
muje to stanowisko po ambasadorze Johnie G.
Wito ant.

Sprawa; irańska na Radzie

Bezpieczeństwa
NOWY JORK, (PAP). Korespondent „Reutera"

podaje, że pomiędzy ministrem Ąiraw zagranicz

By zapobiec kryzysowi...
NOWY JORK, (GA). 20 maja b. r. odbędzie

się w Waszyngtonie konferencja przedstawicie
li międzynarodowych organizacyj rolniczych
oraz przedstawicieli UNRRA. Celem konferencji
będzie ustalenie programów rolniczych, któreby
zapobiegły kryzysowi żywnościowemu na świe
cie w ciągu nadchodzącej zimy i roku 1947.

Apel La Guardii do rolników

NOWY JORK, (GA). Nowoobrany dyrektor
UNRRA La Guardia zwrócił się z apelem do
rolników amerykańskich o zwiększenie produk
cji zboża.

Debata żywnościowa
w Izbie Gmin

LONDYN, (BBC). Rząd brytyjski ogłosić ma

oficjalne sprawozdanie, dotyczące światowej
sytuacji żywnościowej w przygotowaniu do de
baty, jaka się ma odbyć w Izbie Gmin we

czwartek. Dokument zawierać będzie ostatnie
cyfry dotyczące produkcji zasobów żywnościo
wych na świecie oraz wyjaśni sposób funkcjo
nowania międzysojuszniczych zarządów akcji
żywnościowej oraz innych instytucyj między-,
narodowych, pracujących w dziedzinie wyży
wienia ludzkości.

cach, u których już przynajmniej pół roku
nie obcinał paznokci.

Wówczas przemówił Krwiopijca, okrop
ny zbój z haczykowatym nosem, u którego
stale wisiała mała, złowrogo drgająca kro
pelka:

— Przerwałeś nam sen, Łamignacie. A
wiesz, że musimy odpocząć po ostatniej
wyprawie. ~

— Słusznie mówi! — zawołał garbaty
Łupitrzos. — W Malinie ciężka była robo
ta!

— Milczeć! — wrzeszczał wściekły Ła
mignat— milczeć, bo poobcinam wam uszy!
Lecz potem zastanowił się chwilę i zwrócił
się do Łotrochwała: — Wszystkim z wy
jątkiem ciebie — powiedział. A Łotrochwał
uśmiechnął się. skromnie, jemu bowiem już
dawno Obcięto' uszy z rozkazu ■króla Ta
rambasa Grubego. Z wielkim trudem zdo
łał wówczas uciec swoim prześladowcom.

Zbójcy ucichli, mrucząc niechętnie, tyl
ko Wyrwikrat, który 'dotąd nie powiedział
ani słowa, podszedł leniwie do Ognia i

grzejąc sobie twarz, na której paskudne
miał wrzody i krosty, powiedział spokoj
nie:

■— A teraz, Łamignacie, zróbmy podział
łupu. W .Malinie obłowiliśmy się bogato.

Łamignat odrzekł głosem, drżącym z obu
rzenia:

— Łupy podzielimy dopiero po powrocie
do naszej jaskini. Teraz zjemy kolację!

Podszedł do tobołów, złożonych na zie
mi i począł z nich wyjmować pieczone kur
częta, grube kiełbasy, różowe szynki i de
likatne pieczywo, które dziś po południu u-

kradł w napadniętym Znienacka Malinie.
Potem wyjął jeszcze smukłe butelki z wi
nem, ukradzione z piwnicy burmistrza Fi
lipa Konopki. Wreszcie zgrzytnął zepsuty

nych USA Byrnesem, a delegatem brytyjskim
sir Aleksandrem Cadoganem w końcu ubiegłego
tygodnia zostało osiągnięte porozumienie w spra
wie polityki, jaką obydwa państwa będą stoso
wały na Radzie Bezpieczeństwa po wznowieniu

sprawy irańskiej w środę dnia 3 kwietnia.
Rada Bezpieczeństwa zażądała jak wiadomo,

wyjaśnień od Związku Radzieckiego oraz rządu
irańskiego w sprawie wycofania wojsk radziec
kich z braniu oraz staniu pertraktacji radżiecko-
irańskich. Delegaci brytyjscy oświadczyli, że w

wypadku otrzymania zadawalających odpowiedzi
od Związku Radzieckiego i Iranu, delegacja bry
tyjska zgodżi się na poparcie wniosku o skre
ślenie sprawy.

Wybory w Grecji
LONDYN (PAP). Agencja Reutera donosi, że

w Pireusie z 61.814 osób wpisanych na listy wy
borcze, głosowało 38.576. W mieście Salonikach
głosowało 25.680, zamiast 51.585 osób. V/ okrę
gu Salonik 25.725 zamiast 55.036 osób. W ’Te-
res(?) 29.419 zamiast 47.679 osób. W Kawalla
20.511 zamiast 31.274 osób. W Lassitfi. n>a’ Krecie
11.064 zamiast 20.500.

Co do ilości głosujących, Reuter donosi we

wtorek wieczór, że na prowincji wynosiła ona

przeciętnie 55 procent, to jest znacznie mniej
nliż oceniano początkowo. W Atenach prowa
dzone są gorące dyskusj e na temat owych 45
procent wyborców, którzy wstrzymali^ się od
głosowania. Jako przykład różnego stopnia za
interesowania wyborami podają, że w bardzo
skomunizowanym okręgu Kavalla głosowało
60 procent, podczas .gdy na tradycyjnie liberal
nej Krecie głosowała zaledwie połowa upraw
nionych dó wzięcia udziału w wyborach. Z dru-

© chleb
Konferencja aprowizacyj na

państw europejskich
LONDYN, (PR). W dniu jutrzejszym minister

Bevin wygłosi przemówienie powitalne na o-

twarciu konferencji aprowizacyjnej państw eu
ropejskich. Zasadniczym celem konferencji bę
dą obrady nad znalezieniem sposobu zwiększe
nia dostaw zboża dla Europy. Udział w konfe
rencji zgłosiły: . Stany Zjednoczone, _ Francja,
Belgia, Holandia, Dania, Norwegia i Luksem
burg. Z państw Europy wschodniej, jedynie Pol
ska przysłała swych przedstawicieli.

Prasa ameykańska
o nowym dyrektorze UNRRA

„Washington Post"' wita z zadowoleniem prze-
. mówitCtie nowomfanowanego generalnego dy
rektora UNRRA b. prezydenta Nowego Jorku
La Guardia. Zdaniem dziennika waszyngtońskie
go La Guardia w swyrń przemówieniu dopo
mógł przeciętnemu obywatelowi w zrozumieniu
ogromu nędzy i zadań jakie stoją przed
UNRRA. Zdolność organizacyjna i jego wspa
niałe podejście do spraw, oto zdaniem dzienni
karza stołecznego jedna z więiu gwarancji, że

prace UNRRA będą nadal bardzo skuteczne.
'W podobny 6posób omawia pozycję La Guar

dia inny dziennik „Baltimor Sun", który doda-

je, że La Guardia jest godnym następcą Her
berta Lehmana.

mi i spróchniałymi zębami i wrzasnął o-

chryple:
— A teraz jeść!
Rozbójnicy, tłocząc się i potrącając, rzu

cili się na przysmaki. Wydzierali sobie co

lepsze kąski, wbijali brudne paznokcie w

kawały smażonej polędwicy, w kotlety,
przyrumienione złociście i w białe, chrupią
ce bułki. A gdy Łamignat odbił szyjkę pier
wszej butelki, rozbójnikom, mlaskającym
z uciechy, ślina napłynęła do ust i długi
mi, lepkimi strumykami ciec poczęła z gru
bych i wykrzywionych warg. Wkrótce po
tworzyły się z niej małe kałuże.

Teraz zapanowała zgoda i Krwiopijca,
potrząsając kropelką, zwisającą mu z .nosa,

począł śpiewać, fałszując co chwila:
„Tromtadrata, tromtadrata,
vivat banda Łamignata!
Każdy z nas krzyczy złowrogo:
Nie boimy się nikogo!
Nie pokona nas w tych lasach
wojsko króla Tarambasa!
Tromtadrata, tromtadrata,
vivat banda Łamignata!

— Ha,ha,ha,hi,hi,hi,he,be,he—
śmiali się zbójcy, wtórując Krwiopijcy. A

Krwiopijca śpiewał dalej:
„Nie przywiedzie nas do zguby
nawet król Tarambas gruby!
Tromtadrata, tromtadrata,
vivat banda Łamignata!

Omszałe dęby szumialy ponuro, szeroko

roznosząc echo tej zbójeckiej pieśni. Roz
bójnicy poczęli wokół ogniska tańczyć swój
straszny taniec łupieżców, który tańczyli
zawsze po każdej udanej wyprawie. A gdy
zmęczyli się w końcu i usiedli wśród chwa
stów i paprosi, Łupitrzos .mówić począł w

ten sposób:
— Łamjgnat krótko nas trzyma i rzadko

jest z nas zadowolony. Ale tym razem mu
si przyznać, że spisaliśmy się znakomicie.
W Malinie wzięliśmy dużo łupów, a nąwet
jeńców, którzy będą teraz pracować w na
szej jaskini. — Prawda, Łamignacie, że mu
sisz nas pochwalić?

<— Gdyby , nie ja — odparł Łamignat —

giej strony donoszą o bardzo małej frekwencji
wyborczej na równinie Tessalskiej, gdzie znaj’
dnije się główna kwatera EAM. W innych okrę.
gach udział wyborców waha się od 29 do 39°/«.

Korespondenci donoszą, że obserwatorzy ame
rykańscy, angielscy i francuscy starają się o

jak najszybsze uzyskanie wyników, celem opra
cowania raportu, fctórf ma być gotowy do 10
kwietnia.

Regenit grecki arcybiskup Daniaskinos polecił
członkom Rady Naczelnej partii monarchistycz-
nej utworzenie nowego rządu. Przywódca partii
monańchistycznej Tsaldaris, który prawdopodo
bnie zostanie premierem w nowym gabinecie
greckim, oświadczył, iż plebiscyt w sprawie po
wrotu króla odbędzie się w najbliższej przy
szłości.

Wewńęfrza sytuacja Hiszpanii
zaostrza się

MADRYT (PR). Amerykańscy korespondenci
w Madrycie donoszą o zwiększeniu się ilości wy
dawnictw podziemnych. W ostatnich czasach kol
portaż podziemnej prasy hiszpańskiej komuni
stycznej i socjalistycznej powiększył się dwukro
tnie. Cała ludność bierze czynny udział w roz
powszechnianiu tej prasy. >

Wysncwna odpowiedź ludności

na defiladę
MADRYT (PR). Cały świat demokratyczny wy

raża w ostatnich czasach 6wą opinię w stosunku
do faszystowskiego rządu gen. Franco. Nie wiele
wpłynęło to jednak na sytuację w dzisiejszej Hi
szpanii. Najlepiej świadczą o tym następujące do
niesienia:

W 7-mą rocznicę zwycięstwa gen. Franco od
były się w Hiszpanii wielkie parady i defilady
wojskowe. Franco przyjął defiladę 18.000 żołnie
rzy, a zebrani na ulicach, miasta falangiści witali
przechodzące wojska pozdrowienierą hitlerow
skim.

Z różnych okolic Hiszpanii nadeszły wiadomo
ści o demonstracjach na cześć republiki demo
kratycznej, zorganizowanych jako odpowiedź na

„dzień zwycięstwa". Policja przeprowadziła liczne
aresztowania na terenie kraju.

Dziwne słowa premiera
czeskiego

(Dziennik Zachodni). Premier czechosłowacki
Firlinger przemawiał w niedzielę na zgromadze
niu publicznym w Kratowym Dworze. W Części
swego przemówienia, poświęconej polityce za
granicznej, premier Firlinger powiedział między
innymi:

Nasza opinia publiczna zapytuje się, co bę
dzie z Kłodzkiem z tym historycznym krajem
czeskim (?!). Stosunki są obecnie zupełnie inne. ,

W tej części naszego terytorium będziemy mieli

słowiańskiego sąsiada a wierzymy, że także so
jusznika, z którym chcemy utrzymać jak najści
ślejsze stosunki. Życzymy mu szybkiej konsoli
dacji wewnętrznej i zagojenia ciężkich ran od
niesionych w tej wojnie. Rozumiemy,' że przy
improwizowanym zarządzaniu (?) niemieckim
terytorium okupacyjnym można popełnić wiele
błędów i nie chcemy dlatego zwalać winy za

incydenty (?) na terytorium Kłodzka w narodzie
czeskim boleśnie odczuwane, na politykę rządu
polskiego. Jesteśmy przeświadczeni — powie
dział premier. — że przy dobrej wolt po obu
stronach wszystko da się załatwić. Jest rzeczą
konieczną, ażeby nasza opinia publiczna zacho
wała spokój i ufność i nie pozwoliła się sprowo
kować do jakiejś politycznej kampanii. Nasze
starania i usiłowania w tym kierunku będą dą
żyły do tego, by nasze prawa (?) do Kłodzka, by
ły powszechnie uznane. W przyjaźni i sojuszu
z Polską musimy widzieć nową gwarancję na
szego i Polski bezpieczeństwa i trwałego" poko

ju w Europie. «
,

inacęejby się to skończyło. Nie chwal się
zbytnio, Łupitrzosie, bo dawno byś już wi-
siał z obciętymi uszami, -gdybym cię nie

wyratował z opresji.
— To prawda, przyznaję — potwierdził

Łupitrzos i podniósł w górę rękę, a wszy
scy inni zbójcy krzyknęli- głośno, choć bez

przekonania: Heil Łamignat!
Potem Łupitrzos szepnął do ucha Krwio

pijcy:
— On myślał o tej dziewczynce, która

nakładła mi pełno kamieni do wszystkich
kieszeni. Zrobiłem się ciężki i nie mogłem
uciekać. Mało brakowało, a złapali by mnie
stróżowie Malina.

— I dopiero ja musiałem przywiązać ci
do pasa balonik, który cię uniósł w po
wietrze — z triumfem zauważył Łamignat.
— Inaczej złapaliby cię i powiesili.

Więc Łupitrzos raz*jeszcze podniósł rę
kę z szacunkiem, a wszyscy inni zbójcy po
wtórzyli wspomniany już okrzyk,*

Wkrótce poprzez grube konary dębów
poczęły lśnić pierwsze gwiazdy, a potem
i księżyc wyszedł na swą wieczorną prze
chadzkę po nieb’e. W lesie było coraz cie
mniej, zwłaszcza, że ogień rozbójników
przygasał, a żadnemu z nich nie chciało się
nazbierać świeżych gałęzi. Wreszcie . Łami
gnat rozkazał Łotrochwałowi:

— Ty będziesz podsycał ogień i trzymał
nocną wartę. A my prześpifny się jeszcze
trochę, bo jutro czeka nas nowa wyprawa.

. I wyciągnął się na miękkich paprociach,
a wszyscy inni, z wyjątkiem Łotrochwała,
także się wyciągnęli. I znowu rozległo się
wokół przeraźliwe chrapanie. Łamignat
chrapał ciężko, i stękał przytem: uh, uhrm,
uhrrmm... Krwiopijca chrapał i równocześ
nie śmiesznie wypuszczał powietrze przez
zęby: phi, phhii, phhiii... Łupitrzos chrapał
ciszej, lecz przytem nieprzyjemnie bulgo
tało mu w nosie: bllgmblmgggblbl... a Wy
rwikrat chrapał dźwięcznie i donośnie*

chrrr, chchrrrrr...

Chrapią tak do dzisiaj, z wyjątkiem tych
dni i nocy, podczas których piją zrabowa
ną wódę, lub czynią zbójeckie wyprawy,
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Powieść

z niedalekiej przyszłości

— Mam pewien plan — opanowania
miasta podziemnego od wewnątrz. Mam

tam swoich ludzi. Dzięki nim właśnie

otrzymał pan, wiadomość o Annie Ma
rii. Oddam panu do dyspozycji cały
aparat — pod jednym tylko warun
kiem...

— Jakim? — rzucił twarde pytanie
Brożek.

— Że oddacie mi Annę Marię...
Brożek zerwał się z miejsca.
— Czy pan oszalał? Jak pan śmie

nas tak obrażać. Czy pan sądzi, że je
steśmy handlarzami żywym towarem.

Damy sobie sami radę. Proszę natych
miast opuścić mój pokój. Jest pan
moim gościem a zwyczaje mojego
kraju nie pozwalają na mordowanie

gości, tak jak to jest obyczajem pań
skiego narodu.

Berman wstał. Odzyskał znowu zim
ną krew.

— A więc wojna... ostrzegam pana,
że to będzie drogo kosztować pana...

Skierował się ku drzwiom.

Gdy wyszedł, Brożek odetchnął z

ulgą. Tak wielką miał ochotę strzele
nia w łeb temu potworowi.

( 32.

Punktualnie w zapowiedzianym ter
minie Daimler zjawił się w pokoju
profesora Łaskiego. Miał minę uroczy
stą. Był sztywny i chłodny.

— Mam nadzieję, że doszliście już
państwo do porozumienia... Panie pro
fesorze, proszę o wyjawienie nam pań
skiej tajemnicy...

Łaski podniósł sfę z krzesła ocię
żałym ruchem. Zdawał sobie sprawę
z wagi słów, jakie mi^ł teraz wypo
wiedzieć. Nie był to tylko wyrok na

niego samego, lecz przćde wszystkim
wyrok na Annę Marię. Zdawał sobie

jednak doskonale sprawę z. tego, że

nie było dlań innej drogi wyjścia.
— Odpowiedź — otrzymaliście ode

mnie — już dawniej. Nie należę do

ludzi, którzy Zmieniają zdanie. Moja
córka i ja jesteśmy gotowi.

Niemiec zgrzytnął zębami. A więc
znowu niczego nie wskórał. Znowu

sprawa niemiecka ma być przegrana,
dzięki oporowi Polaków. Co za twardy
naród. Czyżby naprawdę byli nieczuli

na ból. Miał jeszcze nadzieję, że tor
tury rozwiążą im języki.

— Ostrzegam pana, po raz ostatni —

profesorze — mówił akcentując mo-

1 ćńó każde słowo — że skazuje pań
- swą ukochaną córkę na straszliwe ka

tusze. Będzie pan przypatrywał się jej
męce.

Profesor przymknął oczy. Już teraz

przeżywał potworne męczarnie, co bę
dzie później? Czy nie załamie się? Lecz

Anna Maria była przy nim. Położyła
mu dłoń na ramieniu i zapewniła go.

— Ojcze — będzie, to -dla mnie naj
wyższą rozkoszą cierpieć dla dobra

ludzkości. Nie myśl o mnie... Jestem
dostatecznie silną, aby znieść wszy
stko...

Słowa te dodały uczonemu nieco o-

tućhy.
Daimler spojrzał na zegarek.

I - A więc to wasze ostatnie słowo.

W takim razie proszę za mną. Na ko
rytarzu czekała zbrojna straż. Annę
Marię rozdzielono z ojcem. Szli w mil
czeniu jasno oświetlonymi korytarza
mi. Annę Marię zaprowadzono do ka-
źni. Ojca umieszczono w małej izdeb
ce, skąd widać było dokładnie wszy
stko co się dzieje w sali tortur.

Dwu gestapowców skrępowało pro
fesora pasami, przywiązując go do

krzesła, aby nie odbiegł od oszklonej
ściany. Musiał przypatrywać się Raźni.

Daimler stał za nim i szeptał.
— Jeszcze jest czas... Niech pan nam

zdradzi swoją tajemnicę.
Uczony widział jak wprowadzono

Annę Marię. Jeden ze strażników ude
rzył ją z całej siły w twarz. Zato
czyła się i oparła się o ścianę. Krew...

Profesor zaciskał pięści.
— To dopiero początek... dostanie

tak kilkadziesiąt razy... szeptał Daim
ler, nachylony niby szatan nad profe
sorem Łaskim.

Profesor przygryzł wargi. Czuł, że

opada z sil. Miesiące długich tortur

nie załamały go, lecz teraz nie mógł
się patrzeć na męczarnie córki. >

Bita po twarzy przez niemcór;.
Krew się w nim burzyła. Gdyby

mógł zerwać krępujące go pęta i rzu
cić się jej ną pomoc. Wił się z bólu

w swej bezsilności bezgranicznej. Czy
znikąd nie nadejdzie ratunek.'

Prawda... przypomniał sobie gryps...

Są przyjaciele w pobliżu, którzy czu
wają, lecz nie mają chyba wstępu
na salę tortur. <

Drugie uderzenie.
Anna Maria padła skrwawiona na

podłogę. Chlaśnięto na nią wiadro zi
mnej wody.

—- Długo tego nie wytrzyma — mó
wił Daimler za plecyma Łaskiego. Czy
pan nie ma serca. Prźecież ona Lam

skona pod tymi razami. No... odważ
nie... obsypiemy pana pieniędzmi... O-

trzymą pan wszystko o czym tylko
pan zamarzy i córka będzie wolna...

będziecie żyć szczęśliwie.
Gdy oprawca stwierdził, że Anna

Maria odzyskała przytomność począł
ją kopać.

Łaski nie mógł się powstrzymać od

krzyku.
— Przestańcie... oprawcy... łotry...
Daimler nabrał otuchy. Jedńak ta

metoda odnosi już pewne rezultaty.
— Jfedno pana słowo — profesorze

i nar
’

mój znak . wyprowadzą Annę
Marię...

— Nie mogę... ńie mogę — jęczał
profesor.

— Gdzie jest ukryty pański wyna
lazek... gdzie przebywa profesor Róse?...

— Nie... nie...

Profesor zemdlał.

Daimler dał znak, aby przestano znę
cać się nad Anną Marią. Kazał cucić

Łaskiego. Gdy po dłuższej chwili pro
fesor odzyskał świadomość — Daimler

kusił go dalej.
— Nie ma dla was ratunku... Trzeba

wszystko wyznać... Niech pan patrzy
na córkę. Jest bliska obłędu.

Straszliwy krzyk rozdarł powietrze. ,

Oprawcy poczęli wyrywać Annie Ma-,
rii paznokcie.

— Powiem wszystko — krzyknął
profesor — tylko przestańcie.

Znowu przerwano tortury. Daimler

już triumfował, Zdołał więc przełamać
tego Upartego Polaka.

Jakże przedwczesny był jego triumf.

Łaski natychmiast uprzytomnił sobie,
że posuwa się do zdrady.

— Nie... róbcie z nią co chcecie...

nie powiem nic. Nie wolno mi zdra
dzić,..

Ponowny przeraźliwy okrzyk...

. .

" 33.

Adolf Hitler był w siódmym nie
bie. Codziennie jeździł tramwajem do

Pesztu, aby występować w variete

„Royal Apollo". Był znowu w swoim

żywiole. Co wieczór, mógł się wyga
dać. Gdy Wychodził na scenę i pod
nosił prawą rękę do góry wołając
„Sieg HeiJ." ■— sala wyła ze śmiechu.

W przerwach proszono go o autogra
fy i fotografie.

Ewa Braun drżała o jego los, Obawiała

się ciągle, że ktoś go pozna i dokona

wreszcie nań zamachu.
Ale Adolf zmienił się nie do poznania.
Był zupełnie innym człowiekiem.

Gdy wchodził na scenę — witały go
brawa. Miał tak świetną maskę, iż pu
bliczność wprost szalała.

Otrzymywał codziennie masę gratula
cji i przysyłano mu kosze kwiatów. Ewa

odprowadzała go co Wieczór pod bramę
„Variete", jednakże nikt nie miał ocho
ty targnąć się na jego życie;

Gdy wracali do domu — Adolf zwie
rzał się jej ze swych przeżyć scenicz
nych.

— Wiesż Ewo — dzisiaj przeżyłem na
prawdę wielki dzień, dostałem takie bra
wa, że jeszcze nigdy w życiu nie czułem,
że tak bardzo mogę się podobać...

Ewa spojrzała nań czuje.
— A czy nie przypominasz sobie tego

momentu, kiedy zostałeś ojcem naszego
dziecka.

Adolf nie przypomniał sobie.

Spojrzał nieprzytomnie na Ewę i za
pytał:

— To myśmy mieli dziecko ze sobą?...
Ewa usiłowała przypomnieć mu ten

moment. Napróźno jednak. Adolf, który
ważniejsze czynności życiowe powierzał
swym sobowtórom — nie mógł sobie

przypomnieć tego tak bądź có bądź waż
nego życiowo momentu.

Ewa próbowała mu przypomnieć, że

jednak mimo wszystko był mężczyzną.
Adolf jednak nie chćiał poruszać tego
tematu.

Mówił tylko o Variete.
— Nfie masz pojęcia EWO, jak mi się

podoba ta robota...
— Jaka robota? —! zapytała.
■— Teatralna... kiedy wychodzę na

scenę, wydaje mi się, że znowu jestem
wśród swoich ludzi... Ten nastrój teatru

działa na mnie podniecająco...
Panna Ewa Braun Wzięła go pod rękę.

Przechodnie patrzyli się ciekawie na tę
czułą parę.

— Adósiu... Czy ty naprawdę nie pa

miętasz, jak zostałeś ojcem twego „fiih-
rerka"?

Temat był stanowczo zbyt drażliwy
dla człowieka, który wysługiwał się
swymi sobowtórami.

Ewo... czy nie masz innych tematówTM.

Patrz, jaki piękny gest świat...
— A ty go chciałeś zniszczyć...
— Ale mi się nie udało...

Witały ich spojrzenia pełne ciekawo
ści. Adolf stał się jedną z popularniej
szych postaci Budapesztu.

Wstąpili na czarną kawę. Kelnerka

podająca kawę uśmiechnęła się do Hi
tlera.

— Ale pan doskonale odstawia tego
błazna — rzekła doń uprzejmie.

— Ile dzisiaj zarobiłeś — spytała Ewa
— czy nie mógłbyś mi jutro kupić poń
czoch...

Hitler uśmiechnął się smętnie.
— Oszalałaś... myślisz, że zarabiam

miliardy...
Ewa sposępniała.
— Adolfie, przecież powiedziałeś, że

masz dobrą gażę w tym teatrze...

— Tak, ale nie tyle, żeby się rujnować
na kobiety...

Ewa doszła do przekonania, że nie
zdoła uzyskać w tym dniu tego, co pla
nowała. Zamówiła więc ciastko.

— To chyba zapłacisz?
Adolf Hitler machnął ręką.
— Niech będzie... Tylko nie zamawiaj

drugiego... inflacja. To kosztuje mi
liony...

— Tyś też kosztował miliony — odpa
rowała Ewą — a nie wymawiam ci tego.

— Miliony... miliony... słowa rzucane

na wiatr... czyś ty widziała kiedy dzie
sięciu ludzi zabitych... a co dopiero mi
liony... Kiedy teraz piję tę czarną kawę
— doprawdy wierzyć mi się nie chce, że
na mój rozkaz ginęły miliony ludzi... Że
też oni byli tak naiwni, że wierzyli mi.

Ewa zamówiła drugie ciastko.
— Jesteś lekkomyślna... — zauważył

Hitler.
— Było nie było — raz się żyje —

płać...
Hitler wyciągnął z kieszeni pęk ban

knotów.
Z dużą niechęcią zapłacił za dwa ciast

ka, jakie zjadła Ewa Braun. Z przykro
ścią musiał stwierdzić, że nie posiada juz
sobowtóra, który by zastąpił go w tych
czynnościach, w których zwykł się był
za czasów swego wodzostwa załatwiać

„per procura".
Ewa była markotna. *

— Adolfku — jesteś w ostatnich Cza
sach dziwnie chłodny... nawet mnie nie

pocałujesz...
„Tego jeszcze brakowało" — pomy

ślał.
Ewa Braun zasadniczo nie podobała

mu się. Podziwiał swych dwóch sobo
wtórów, że mogli się do niej zalecać.

Stanowczo, gdyby byli w Krakowie, na
leżałyby im się kartki pierwszej katego
rii... Ciężka praca.

Szli powoli. Mundur Hitlera i jego do
skonała charakteryzacja budziły po
wszechną uwagę.

W domu na Budzie oczekiwała na nich

korespondencja.
— Jest do pana list — zameldował słu

żący — podobno bardzo pilny...
Władczym ruchem Hitler rozerwał ko

pertę.
Od Związku zawodowego klownów.
— Idioci, grożą mi, że jeśli nie zapiszę

się do ich związku, nie pozwolą mi wy
stępować. u

Zmiął papier ! rzucił go do kosza.
— Co ci ludzie sobie myślą... zazdro

śni... występuję dawniej niż oni.

Ewa jednak rzuciła okiem na swe poń-
czochy, które puściły oczko.

— Może jednak będzie lepiej, jak się
tam zapiszesz... g*

(IMwy cino nacłąpił
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Ca, yd<zie i kiedy
TEATRY

MIEJSKI, IM. J. SŁOWACKIEGO — godz. 18.30: „Skiż" —

G. Zapolskiej, z udziałem Mieczysławy Ćwiklińskiej.
STARY TEATR — duża sala, godz. 18.45: „Roxy" — z Da

nutą Szaflarską; mała sala, godz. 18.30: „Pasażer bez
bagażu", komedia J. Anouilh‘a, z Januszem Warnec-*

kim w roli głównej. (Premiera). ■
POWSZECHNY, IM. ŻOŁNIERZA POLSKIEGO (Lubicz 48)

— godz. 18 .15: „Dwa Teatry* • Szaniawskiego, z Karo
lem Adwentowiczem.

KAMERALNY TUR‘u (św. Jana 6) — godz. 19: „Muzyka na

ulicy” — kómedia P. Szurka, z muzyką A. Lenczew
skiego.

TEATR GROTESKA (Skarbowa 2) — godz. 19: Wystąp łódz
kiego Collosseum z 4 asami i żywym niedźwiadkiem
Alim na czele.

WYSTAWY

WYSTAWA POŚMIERTNA DZIEŁ J. PANKIEWICZA I A.

MAJCHRA, tudzież obrazów St. Brzowskiego i J. Książ
ka — w Pałacu Sztuki, pl. Szczepański 4. Otwarta co
dziennie od godz. 10—16-tej.

ODCZYTY

PROF. DR STEFAN 1NGŁOT: „Reformy rolne w dawnej
Polsce” — w sali wykładowej Coli. Nowodworskiego
(św. Anny 12) — godz. 18 . Wstęp wolny.

KINA

„ŚWIT”: „Bella Donna”. .

„WOLNOŚĆ**: „Walka o kobietę'*. •

„GDAŃSK"^ „Parada sportowa’*.
„SCALA** i „WANDA”: „Więzienie bez krat”.

„WRASZAWA** „Ojcowie i dzieci".

„APOLLO" i „SZTUKA": „Szary lord”.

„UCIECHA*.: „Rena” .

Początek programów 15, 1? , 19 kina „Scala", „Sztuka",
„Wolność” godz. 14.30, 16.30, 18.30.

Nowe premiery teatralne
l. PROCHNICKA, E. JAWORSKA, T .. BURNATOWICZ, J.

ZIEJEWSKI, K. SZUBERT I A. ŻUKOWSKI kończą —

pod kierunkiem reżyserskim Józefa Karbowskiego —

przygotowania do premiery komedii: R. Niewiarcwicza

p. t.: „Ich dwóch”, w Teatrze Miejskim im. J . Sło
wackiego. Ta nowość wprowadzi w repertuar scen kra
kowskich znaczne odprężenie po sztukach psychologicz
nych, historycznych itp. , dając nieskrępowany, wartki

^potok humoru, dowcipnych sytuacji i satyrycznych na
świetleń aktualnych problemów. Szczera radość, jaką

• odczuwali ludzie powracający z obozów koncentracyj
nych na wolność przejawia się w postaciach bohate
rów tej sztuki, dwu byłych „obozowiczach”. Udzielić

się otna powinna też tym wszystkim, którzy łakną bez
troskiej zabawy.

OSTATNIE DNI PRZEDSTAWIEŃ komedii muzycznej „Mu
zyka na ulicy” w Teatrze Kameralnym TUR'u dobiegają
końca. Następną premierą będzie sztuka K. Dickensa

„Świerszcz za kominem'* z ilustracją muzyczną Rach-

manowa, w reżyserii E. Chaberskiego. Kierownictwo

muzyczne objął Kazimierz Meyerhold, barwne dekora
cje i stylowe kostiumy projektu K., Gajewskiego. W

tej sztuce wystąpią: H. Motyczyńska, I. Orska, A.

Redlich, H. Różańska, St. Zbyszewska. J. Zielińska,
K. Brodzikowski, A. Fuzakowski, W. Kurza/wa, W.

Olszyn, L. Petecki, M. Żarnecki.
WE ŚRODĘ, DNIA 3 bm. na małej sali Starego Teatru od

będzie się premiera (po raz pierwszy w Polsce] ko
medii Anouilh'a „Pasażer bez bagażu” z Januszem
Warneckim w roli tytułowej. Kobiece role kreują M.

Dulęba, H. Zahorska i J. Martynowska. Publiczność

jest uprzejmie proszona o punktualne przybycie o go
dzinie 18.30 , gdyż ze względu na szczupłość i akustycz--
ność widowni, po rozpoczęciu przedstawienia nikt nie

będzie wpuszczony na salę.
OBECNIE KINO LONDYŃSKIE „NEW GALERY" wyświetla

film kolorowy Walt Disney’a p. t.: „Pinokio". Jest to
'

wspaniała bajka Collodiego o losach chłopczyka z

drewna. Równocześnie teatr krakowska RTPD Wesoła
Gromadka wystawia tę samą iJijkę. Kraków będzie miał

sposobność zobaczenia tej bajki w polskim opracowa
niu Aleksandra Maliszewskiego — muzykę i tekst

piosenek ułożyła Anda Kitschman. Tańce Ireny Mi
chalczyk — dekoracje młodych utalentowanych mala
rzy A. Bunscha i A. Cybulskiego. Całość wykona ze
spół teatru RTPD „Wesoła Gromadka” .

KOMITET DZIELN. PPR W PODGÓRZU
zawiadamia:

W dniu 7-go kwietnia 1946 r. w niedzielę, o godzt 11-tej
odbędzie się

ODSŁONIĘCIE SZTANDARU
Prosimy wszystkich członków Partii Komitetu Dzielnico

wego i zaproszonych gości o wzięcie udziału w tejże uro-

RADIO

bb dzień 4 kwietnia 1946 r.

(czwartek)
Godz. 6: Pieśń poranna, muzyka poranna, 6.15: Poranne

rozmowy ze słuchaczami p. t .: „Nowe czasy — nowi
ludzie" — przeprowadzi A. Polewka. 6.30: Muzyka z

płyt. 6 .45: Dziennik poranny. 7 .05: Program na dzień

bieżący. 7.10: Gimnastyka poranna. 7 .20: Muzyka1 lekka

z płyt. 7 .45: Najważniejsze wiadomości dziennika pc-
rannego. 7 .50: Muzyka lekka. 8.05: Odczytanie progra-
ńiu na dzień bieżący. 8.10: Koncert życzeń. 11 .30: Kro
nika krakowska. 11.40: Pogadanka wychowawcza dr J.

- Doroszewskiej p. t .: „Jak zająć w domu dzieci przed
szkolne?" 11.57: Sygnał czasu i hejnał. , 12.04: „Na
Ziemiach Odzyskanych”. 12.20: Pieśni Karłowicza w

wyk. J . S . Adamczewskiego. 12 .40: „Teatry w Pradze”
— reportaż J. Zagórskiego. 12.50: Portrety zasłużonych
działaczy; Sławski ,,O Aleksandrze Gadkowskim”. 13:

Audycja szkolna. 13.15: Koncert dla szkół. 14: Dzien
nik popołudniowy. 14.30: Informacje ogólnopolskie.
14.40: Audycja słowno-muzyczna p. t .: „Grajmy na

fortepianie" (w oprać, dr S. Łobaczewskiej, z udziałem
S. Ablamowiez-Meyerowej (fortepian). 15: Odczyt Jalu
Kurka p. t.:_ „Racławice” . 15.15: Koncert w wyko
naniu kwartetu smyczkowego Rozgł. Krakowskiej. 15.43:

Problemy dnia. 16: Program dla dzieci: „Historia nie
bieskiego zeszytu”, Napiórkowskiego. 16.15: Koncert
utworów popularnych na kwartet smyczkowy w wyk.
kwartetu P. R. 16.55: Odczyt. 17.10: Koncert muzyki
lekkiej. 17.55: Wędrówka z mikrofonem. 18: Kącik
świetlicowy. 18.10: Audycja literacka „Wspomn.enie o

Leśmianie" . 18.30: Nauka przy głośniku. 19: X-ta au
dycja z cyklu „Sonaty Beethovena" w wyk. prof, J .

Smidowicża. 20: Audycja z płyt. 20 .45: Wywiad z dy
rektorem Teatru Ziemi Opolskiej przeprowadzi Z. Hie-

rowski. 21: Odczyt prof. dr J. Reissa p. t.: „Społeczne
wartości muzyki", 21.10: Muzyka popularna. 21.35:
Kwadrans poetycki Juliusza Słowackiego w recytacji
Wł. Wożnika. 21.55: Odc^tanie programu lokalnego na

dzień następny. 22: „Poljzywy nad Brdą '. 22 .15; Or
kiestra taneczna P. R. pod dyr. J . Cajmera. 23: Ostat
nie wiadomości dziennika radiowego. 23 .25: Program
na jutro. 23.35: Skrzynka poszukiwania rodzin zagra
nicą. 24: Hymn.

Najciekawsze audycje we środę. Godz. 15: W ra
mach audycji ,,Wieś słucha” — addycja słowno-nui-

ryczna Ft. Koniora p. t.: „Na krakowską nutę '. 21:
Recital skrzypcowy Leszka Iztiiadłowa, akomp, «J4 Ga-

Czek.

O przyszłość hokeja polskiego
U najbliższych sąsiadów naszych — Czechów,

obserwujemy przez przeciąg ostatnich 10- lat sil-.

ny rozwój' hokeja na lodzie. Jak już pisaliśmy
w dniu wczorajszym grubo przed ostatńią woj
ną rozbudowali Czesi sieć sztucznych lodowisk,
nie oglądając się na. koszta sprowadzili kilku

graczy kanadyjskich, którym powierzyli szko- .

lenie narybku. Dziś, po kilku zaledwie latach,
kilka tysięcy zawodników, zrzeszonych w prze
szło 300-tu klubach hokejowych tworzy olbrzy
mią bazę potęgi hokeja czeskiego.

Niedaleko więc, bo o miedzę mamy doskona
łe wzory, co czynić należy, aby wieloletnie za
niedbania w rozwoju hokeja polskiego nadro
bić, i „dociągnąć" do poziomu europejskiego.

Plan taki zamknąć .można w 3-ch punktach:
1) budowa sztucznych lodowisk,

2) sprowadzenie trenerów zagranicznych (po
wiedzmy: Czechów),

3) propagowanie hokeja na lodzie wśród mło
dzieży.

Jak Wyglądają możliwości zrealizowania po
stulatu pierwszego w dzisiejszej naszej rzeczy
wistości?

Wiemy dobrze, że Rząd Jedności Narodowej
w wychowaniu fizycznym narodu docenia nale
życie wagę sportu. Wiemy jednakże także, że
w zrujnowanym naszym kraju jest cała skala
potrzeb pilniejszych, (odbudowa przemysłu,
transportu, zaludnienie ziem zachodnich, odbu
dowa Warszawy i t. d.), którym niestety .mu
szą. ustąpić pierwszeństwa potrzeby sportu. Tru
dno więc liczyć w b; r. na pomoc Rządu. Jeśli
w dodatku weżmiemy pod uwagę katastrofalny
stan finansów komunalnych wszystkich więk
szych miast Polski, nie można się" spodziewać
i z tej strony jakiejkolwiek pomocy.

Pozostają więc do dyspozycji tylko i jedynie
siły własne klubów sportowych, ich zrzeszeń i

pomoc społeczeństwa.
Jeśli chodzi specjalnie o teren Krakowa, już

w ub. roku dużo się mówiło i pisało o budowie
sztucznego lodowiska w naszym mieście. Było,
aż 5 wersji terenowych: Stadion sportowy,
Park Jordana, Park Gier K. S . Cracoyia, Sokół,
i place koło Chłodni Miejskiej na Grzegórz
kach. Jeśli chodzi o stronę techniczną rozważa
no'dwa projekty: 1) oparcie budowy sztucznego
lodowiska na urządzeniach chłodniczych Chłod

Repr. M. O. — Dąbski 5:2 (2:1)
W spotkaniu, towarzystkim w piłce, nożnej po

pięknej grze R: M. O . pokonała K. S . Dąbski w

stosunku 5:2. Wynik ten jest dokładnym odzwier
ciedleniem sił obydwóch drużyn, ponieważ R. M.
O. przez cały przeciąg zawodów miała przewagę.
Z drużyny R. M . O . wyróżnić trzeba Solka, Cier-

niawskieigo i Jakubika Iii-go. Z Dębskiego naj
lepiej wypad! prawy łącznik strzelec obu bra
mek. Bramki dla R. M.Ó. uzyskali Sołek 2, Gli-

mas, Rogosz, Wohlfeier po jednej.
Po rozegraniu tego meczu kombinowana druży

na Milicyjnego K. S. rozegrała spotkanie z Dąb-
skim osiągając wynik remisowy 2:2. Zaintereso
wanie zawodami duże, -widzów około 2.000.

Mistrzostwa bilardowe Krakowa

Rozpoczęte w niedzielę w lokalu T. K. S . Kra
kus międzynarodpwe mistrzostwa bilardowe Kra
kowa zgromadziły na starcie najlepszych zawod
ników naszego miasta, jak Horeina, Faila,-Choj
nackiego, oraz doskonałych graczy czeskich mi
strza Morawskiej Ostrawy Fuchsa oraz mistrza
Zlina Grochala.

O poziomie zawodników czeskich świadczą naj
lepiej osiągnięte przez nich wyniki (Fuchs uzy
skał w seriach 152, 142).

Również gracze krakowscy nie pozostają w ty
le, a ich dotychczasowe wynik: (Fali, Horeini są
lepsze od rekordów Krakowa. (200:40), (300:33)/
Niespodzianką turnieju była porażka zawodnika

Komunikaty

Miejski Wydział Aprowizacji i Handlu wzywa
wszystkie Zakłady Pracy j instytucje, które nie

zrealizowały względnie- częściowo zrealizowały
asygnaty wydane przez Miejski Wydział Apro
wizacji j Handlu w jesieni ubiegłego roku na po
bór ziemniaków', aby w dlniadh 3 i 4 kwietnia br.

przedłożyły do wzglądu asygnaty w- bifurze Apro
wizacji Miejskiej ul. Dunajewskiego 6 II, p. po
kój Nr. 9 a to celem ostatniej realizacji niewy
korzystanych asygnait.
„SPOTKANIE WŚRÓD GWIAZD". Oto tytuł jednego z

trzech pięknych „Dialogów" Jana Pairandowskiego,
które usłyszymy w niedzielę 7 kwietnia 1946 r. w Sta
rym Teatrze o godzinie 12-tej. Dwa inne dialogi,' to

„Rozmową z cieniem” i „Godzina śródziemnomorska".
W Poranku Dialogów biorą udział: J. Warnecki, J-

CiecieTSiki, B . Loedl, E. Fulde i Wł. Sheyb.ń . Opraco
wanie sceniczne H. G.allowej i J. Wareckiego. Wstęp
i objaśnienia wypowie sam autor.

URZĄD INFORMACJI I PROPAGANDY WOJ. KRAKOW
SKIEGO zawiadamia wszystkich kierowników świetlic

przy krakowskich zakładach pracy, że w dniiu 5-go
kwietnia o godz. 9-tej, odbędzie się odprawa kiero
wników świetlic w Domii Kultury przy ulicy Dunajew
skiego 1. Obecność o-bowiązkowu.

ZWIĄZEK WALKI MŁODYCH urządza koedukacyjne kursy
administracyjno-handlowe dla młodzieży i dorosłych
zatwierdzone przez Kuratorium Okręgu Szkolnego Krak,
z głównymi przedmiotami: księgowość, maszynopismo,
język angielski. Wymagane ukończenie szkoły po
wszechnej. Wykładają profesorowie 'szkół średnich.
Nauka odbywa 6ię w godzinach wieczornych. Wpisy
przyjmuje i wszelkich informacji udziela od godziny
8—17 sekret. Związku Walki Młodych, Al. Słowackiego
<3, II. p.f tek 596-20 , 545-49 do dnia 10 kwietnia 1940 3.

ni Miejskiej na Grzegórzkach, 2) połączenie bu
dowy lodowiska z nową fabryką sztucznego lo
du. Wersja druga jednak naszym zdaniem od
pada, wobec kolizji z interesami Gminy. Mówio
no także wiele 0 ofercie czeskiej, w której zo
bowiązywali się oni do wykonania lodowiska
za cenę 3-ch milionów koron czeskich. Prowi
zoryczny kosztorys opracowany przez wybitne
go fachowca krakowskiego w tej dziedzinie,,inż.
Kurala z fabryki L. Zieleniewski i F. G . zamy
ka się piękną sumką około 10 milionów złotych.

. Dużo czasu i pracy poświęcił tej sprawie w

ub. roku dr Pis-chinger prezes K. O. Z . H. Do

niego też jako najbardziej powołanego zwra
camy się z tego miejsca, aby i w tym roku
podjął inicjatywę W kierunku zorganizowania
potrzebnych wstępnych prac i finansowego roz
wiązania problemu. Jesteśmy pewni, że wysił
ki. jego poprą solidarnie wszystkie zaintereso
wane kluby sportowe, prasa i cały sportowy
Kraków. Wiemy także, jak to z rozmowy, na
szego przedstawiciela z resortowym wicepre-
dentem miasta. ob. Dziiwlikiem wynika, że Za
rząd Miejski jest do tej sprawy jak najprzy
chylniej usposobiony, i udzieli wszelkiego —- w

granicach możliwości — poparcia.
Zrealizowanie 2-ch ostatnich postulatów nie

nastręczałoby naszym zdaniem większych kło
potów.

Gdyby jednak i' w tym roku nie udało się
przełamać związanych z tą sprawą ogromnych
trudności r budowa sztucznego lodowiska stanę
łaby znowu na martwym punkcie widzimy je
szcze takie — prowizoryczne rozwiązanie zaga
dnienia.

Należałoby wyłowić wśród młodzieży Krako
wa i Śląska, a więc terenów bezpośrednio sąsia
dujących z Czechami, grupę młodych, niewąt
pliwych talentów hokejowych, i po zawarciu
odpowiedniej umowy z Czechami szkolić ich na

lodowiskach przygranicznych miast czeskich.

Napewno i przy takim postawieniu sprawy bę
dzie wiele przeszkód i trudności, ale napewno
możliwych do pokonania.

W każdym bądź razie trzeba w bieżącym ro
ku zrobić wszystko, aby sprawę tę ruszyć z

miejsca i postawić pierwszy krok na drodze do
poprawy warunków rozwoju hokeja na lodzie
w naszym mieście i kraju. A. G.

krakowskiego Horeina z jego kolegą klubowym
Ghojnadkim 400:397,

Zainteresowanie zawodami duże, poziom wy
siłki. Mistrzostwa potrwają do piątku 5. 4. br
Początek każdorazowo o godz. 16-tej w lokalu
T. K . S . Krakus, ulicą Basztowa.

Skład piłkarski Poznania na mecz

z Krakowem
POZNAŃ (PAP), Kapitan sportowy Poznańskie

go Okręgowego Związku Piłki Nożnej Bródka u-

stalił następujący 'skład Poznania na mecz pił
karski-z Krakowem w dniu 7 bm.: bramkarz —

Czarski (SAN), rezierwa —Tgliński (Pogoń), obro
na — Dusik (Warta), Wójcikowski (KKŚ), po
moc Ż Maituszak (KKS), Witkowski (Warta), Na
rożny (HOP), napad — Poll, Aniols, Atlasiński,
Białas, Preja (wszyscy z KKS). Wyjazd drużyny
nastąpi 5 .bm. ż Poznania.

Przed mistrzostwami Europy
w koszykówce

WARSZAWA (PAP). Z Genewy donoszą, że

Związek Radziecki do tej pory jeszcze nie na
desłał ostatecznie swe^go zgłoszenia do mistrzostw
Europy w koszykówce męskiej, które odbędą się
w pierwszych dniach maja w Genewie. W mi
strzostwach zostaną rozstawione w czterech gru
pach zespoły Francji, Szwajcarii, Czechosłowacji
i Belgii. Jak dotąd zgłosiło swój udział 16 państw.
Co do Hiszpanii ©prawa jeszcze, nie jest ostatecz
nie rozstrzygnięta.

TOWARZYSTWO PRZYJAŹNI POLSKO-RADZIECKIEJ W

KRAKOWIE ogłasza wpisy na IV. turnus kursów ję
zyka rosyjskiego , dla początkujących i zaawansowa
nych. Początek wykładów 10 kwietnia br., czas trwa
nia 3 miesiące. Opłata za cały kuts w kwocie 150 zł

płatna przy wpisie. Wykładowcy: lektorzy języka ros.

Uniw. Jagiell. Wpisy przyjmuje i bliższych intonnacji
udziela SekrebariatT-wa, ulica Batorego 14 codziennie

prócz sobót i świąt, w godz. 16—18 .

W CZWARTEK, DNIA 4 KWIETNIA br. , o godz. 18-tej w

lokalu Związków Zawodowych, Rynek Główny 34,
I. p., front — Redaktor Karol Grycz-Smiłowski wy
głosi, staraniem Pol. Zw. Myśli Wolnej, odczyt p. t:

„Bracia-Polscy (Ariani e i Unitari atnie)
”

po święeony
trznowieniu tego wielkiego, humanistycznego ruchu

religijnego również w Polsce. Prelegent wyjaśni również

tezy wznawiającego w Polsce działalność Kościoła Braci

Polskich. Wstęp wolny!

Km. 7/46.

Obwieszczenie

o licytacji nieruchomości

Komornik Sądu Grodzkiego- w Tuchowie podaje do

publicznej wiadomości, że dnia 7 maja 1946 r., o go
dzinie 10 w Sądzie Grodzkim w Tuchowie odbędzie się
licytacja celem zniesienia współwłasności realności
lwb. 151 ks. gr. gtn. kat'. Michała Kozła i spfilników
własnej. Na realhości tej stoi dom drewniany, kryty
słomą. Cala realność mierzy óbszaru jeden mórg, 340

sążni, oszacowana n4 kwotę £5.625 zł. Cena wywo
łania wynosi 64.219 złotych- Przystępujący do prze
targu obowiązany jest złożyć rękoiipie w kwocie
8.563 złotych. 3/PAP

Komornik Sętu Grodzkiego w Tuchowl*.

S

...ieszcze raz Niemcy
Znamienny głos Anglika
o „głodny&h" Niemczech

HAMBURG, (PR). B. d-hugoletru stały podsekre
tarz etanu w brytyjskim ministerstwie spraw za
granicznych, obecnie delegat do spraw aprowi
zacji w brytyjskiej stre-flie okupacyjnej lord Van-
sitard, udzielił wywiadu prasowego na temat sy
tuacji żywnościowej w brytyjskiej strefie oku
pacyjnej. Stwierdził on, że wiadomości o ciężkiej
sytuacji Niemców są — mocno przesadzone i na
leży je położyć na karb sprytnej propagandy nie
mieckiej. Francuzi, Holendrzy czy Polacy pra
gnęliby taly być odżywiani i tak wyglądać zdro
wo jak Niemcy. Jedynie w większych ńriastach
odczuwa sdę -dalej brak produktów spożywczych.
Ci Niemcy, którzy posiadają zapasy i mogliby
pomóc rodakom -udhylają się od tego obowiązku.
Lord yansitard ostrzega przed dawaniem wiary
niemieckim skargom i przypomina, że -po pierw
szej wojnie światowej Niemcy otrzymywali po-
mikc kosztem innydh ińaTodów, Nie należy obec
nie powtarzać tego błędu, pomagać trzeba w

pierwszym rzędzie naszym przyjaciołom — pod
kreślił z naćiskiej Yansćtard.

P!lan gospodarczy opracowany przez między
sojuszniczą komisję przewiduje wprawdzie ob
niżenie stopy życiowej Niemców w stosunku do
1939 r., nie mniej jednak przewiduje podwyższe
nie norm zaopatrzenia w odzież i w obuwie. Plan
ten przewiduje, że na każdego Niemca przezna
cza się rocznie dwie pary obuwia.

Z życia kulturalnego Lublina

LUBLIN (PR). W Lublinie odbyło się posiedze
nie Towarzystwa Przyjaciół uniwersytetu im. Ma
rii Curie-Skłodowskiej. Powołano zarząd hono
rowy Towarzystwa, którego prezesem został o-

brany Prezydent Bierut, wiceprezesem premier
Osóbka-Morąwski, a członkiem p. Twa Joliot-
Curie, córka naszej słynnej rodaczki, której imię
nadano uniwersytetowi. -

Rodacy z Francji osiedlają się
na Dolnym Śląsku

WROCŁAW (PAP). W dniu 29 bm. odbyła się
w OKZZ we Wrocławiu konferencja z udziałem

polskiego konsula generalnego w Paryżu ob. Pięt
ki i pełnomocnika dla spraw repatriacji ob. Ma
tuszewskiego, na której, omówiono sprawę roz
mieszczenia przybywających wkrótce rodaków z

Francji. Na Dolny Śląsk przybędzie 5 tys. rodzin
polskich, z tego do Wałbrzycha skieruje się 3,501)
rodzin górniczych, które zastąpią pracujących
tam jeszcze Niemców. Na terenie Śląska Opol
skiego osiądzie 1.500 rodzin górniczych.

Pierwszy transport, złożony z 1.500 ludzi, spo
dziewany jest w połowie kwietnia. OKZZ wa

Wrocławiu przygotowuje już dla nich odpowie
dnio urządzone mieszkania. Repatrianci polscy
wyjeżdżać będą początkowo pociągami francu
skimi, później zaś korzystać będą z polskich skła
dów, powracających do kraju po dowiezieniu
Niemców do brytyjskiej strefy okupacyjnej. Re
patriacja górników ma być zakończona do końca
czerwca.

Z życia Gdyni
GDYNIA (PAP). W walkach o oswobodzenie

Gdyni poległo tysiące Polaków i żołnierzy, ra
dzieckich, pochowanych na terenie miasta w 320
mogiłach pojedynczych i 77 mogiłach zbiorowych,
w tym żołnierż-e radzieccy pochowani są w 52
mogiłach zbiorowych oraz 157 mogiłach pojedyn
czych. Obecnie przystąpiono w Gdyni .do budowy
cmentarza wojennego, który poza prochami żoł
nierzy, przyjmie również prochy zamordowanych
zakładników gdyńskich oraz innych bojowników
o wolność. ■

W "związku z tym przystąpię do ekshumacji
zwłok poległych i pomordowanych. Zwłoki roz
poznane zostaną złożone w mogiłach pojedyn
czych, zaś nierozpoznanie w mogiłach żbiorpwyćh.
Cmentarz zostanie zalesiony, ogrodzony murem

i ozdobiony pomnikiem.
W rocznicę oswobodzenia Gdyni odbyło się

uroczyste posiedzenie Miejskiej Rady Narodowej,
na której uchwalono wystawić pomnik braterstwa
narodu polskiego z narodami radzieckimi. Pom
nik ufundowany będzie przez społeczeństwo mia
sta Gdyni. Wyłoniona została .specjalna komisja,
która zajmie się organizacją budowy pomnika.
Założenie kamienia węgielnego nastąpi w pierw
szą rocznicę zakończenia wojny. Uchwalono rów
nież przemianować szosę Gdańską na Aleję Zwy
cięstwa.

Nadużycia w Bydgoszczy
BYDGOSZCZ (PAP). W Bydgoszczy w firmie

„Junak" wykryto wielkie nadużycia, których
dopuścił się kierownik Henryk Witkowski wraz

z magazynierem Hipolitem Boroniem i innymi
wspólnikami. Dochodzenia w tej sprawie pro
wadzi delegatura Komisji Specjalnej w Bydgo
szczy. W związku z tymi nadużyciami areszto
wano 9 osób.

Ujęcie zbrodniarza

WROCŁAW (PAP). We Wrocławiu został a-

resztowany członek SS, Otto Hartwig, który w

latach 1939—1941 był członkiem straży obozo
wej obozu koncentracyjnego w Oranienburgu, a
od -roku 1542 w Gross-Róaen.

Hartwig stói pod zarzutem znęcania się nad
więźniami. Wszyscy byli, więźniowie tych obo
zów, którzy z nim eię zetknęli, są proszeni o n«

dzielenie swych spostrzeżeń Prokuraturze Spa»
cjalnego Sątju Karnego we Wrocławiu. j
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PROBLEMY

POLACY W NIEMCZECH
W Niemczech pozostali tylko Polacy, któ

rzy znaleźli się na terenie Niemiec na za
chód od Odry i Nysy jeszcze przed rokiem

1939, dalej ci, którzy w okresie wojny zo
stali wywiezieni z Polski jako jeńcy wojen
ni, więźniowie obozów koncentracyjnych,
względnie na przymusowe roboty.

Sprawami Polaków trzech ostatnich kate
gorii zajęły się Polskie Misje Repatriacyj
ne i zorganizowały natychmiastowy ich po
wrót.. Dużo tu jest jeszcze do zrobienia. Pro
blem ten nie jest jednak najtrudniejszy do

rozwiązania w kwestii Polaków, znajdują
cych się na terytorium niemieckim, ponie
waż nie budzi on ze stanowiska prawno-,
państwowego istotnych zastrzeżeń, jato,
że są oni^obywatelami polskimi.

Istotne trudności — a zarazem wspania
łe perspektywy, stanowi problem Polaków,
obywatelstwa niemieckiego. >

Na podstawie urzędowej statystyki z r.

1910, na terenie państwa niemieckiego by
ło obywateli niemieckich, którzy przyznali
się do:

języka macierzystego polskiego
języka macierzystego polskiego

i niemieckiego..................
języka macierzystego mazur

skiego .

'

. . ..x.'. .

języka macierzystego kaszub-
•

* 6 • •
. ♦.

1.187.000

134.000

194.500

skiego 2.500

razpm 1.518.000

najmniejszej wątpliwości, że

obywatele państwa niemieckie-
Nie ma

wszyscy ci

go, którzy w r, 1910 przyznali się do języ
ka polskiego lub do jednej z wymienionych
gwar, byli Polakami, Żadne statystyki nie
mieckie lat późniejszych, ani z okresu-14
lat istnienia Niemiec weimarskich, ani z

12-letniego okresu Niemiec hitlerowskich,
nie dają istotnego obrazu stanu liczbowego
ludności pofekiej w Niemczech, ponieważ
były konstruowane dla zmniejszenia za po
mocą najrozmaitszych ograniczeń prawnych
i fałszerstw statystycznych ilości Polaków
w Niemczech. Spisy niemieckie por. 1910,
szczególnie po uchwaleniu ustawy z dnia
12. 4 . 1932 r. stawały się nie statystyką lu
dności polskiej w Niemczech, a przeciw
nie: były tylko urzędowym wykazem jej
członków.

Z wymienionej powyżej cyfry 1.518.000
Polaków, w Niemczech ostało się dziś na

wschód od Odry i Nysy około 300.000—

350.000 Polaków, zamieszkałych jako w

głównych skupiskach: w okręgu westfal-
sko-nadreńskim, w Saksonii wraz z Lip
skiem i Łużycami, oraz w środkowych
Niemczech wraz z Berlinem.

Większość wychodżtwa polskiego w okrę
gu westfalsko-nadreńskim pochodzi z po
znańskiego i Pomorza. Stanowi ono element

uświadomiony, o silnej więzi społecznej,
do czego przyczyniało się zamieszkanie w

zwartych środowiskach górniczych. Wspól
na praca na kopalni, siŁńe zorganizowanie
si^ przed rokiem 1939 w stowarzyszeniach
społeczno-zawodowych, gospodarczych, na-

rodowościowo-kulturalnych, dały wynik
ten, że ludność okręgu westfalsko-nadreń-
skiego zachowała do dziś bardzo duże po-

czucie narodowe i stanowiła do wybuchu
wojny najbardziej uświadomiony element
i najbardziej jednolitą grupę wśród ludno
ści polskiej w Niemczech.

Na terenie Lipska i Saksonii najwięcej ;
jest robotników, ostałych po „pracach se- |

zonowych". Na Łuźycach natomiast na o- ;
golną liczbę około 10.000 Polaków — 50%

stanowią gćyrnicy, a reszta, to pracownicy
hut. szklanych i rolnicy.

Najbardziej różnorodnym typem pod
względem socjalnym są Polacy w Berlinie
oraz w Niemczech środkowych. Dużo tam

inteligencji, robotników fabrycznych, kup
ców. Na ogólną liczbę około 80.000 Pola
ków, mieszkańców Berlina, ponad 20.000
było zorganizowanych w. polskich stowa
rzyszeniach społeczno-narodowych, których
było w Niemczech 372. W Berlinie też by-'
ła siedziba naczelna Związku Polaków w

Niemczech.
Związek Polaków w Niemczech wydawał

17 czasopism, posiadał 58 szkół, otworzył
1.45 kursów języka polskiego, 26 ochronek,

'2 gimnazja.
Po kapitulacji Niemiec w r. 1945 starzy

przywódcy wychodżtwa polskiego w Niem
czech: dr Operkowski, Ledwolerz, Sarnow
ski, Drukarczyk, Kmiecik, Lemańczyk, któ
rzy przetrwali gehennę hitlerowską, naj
pierw w marcu rozpoczęli na terenie Pol
skiego Związku Zachodniego w Poznaniu, a

następnie na początku czerwca 1945 w sa
mym Berlinie starania o reaktywowanie
Związku Polaków. Starania te w końcu w

październiku roku ubiegłego doprowadziły
do powstania Polskiego Komitetu w Berli
nie, jako placówki społecznej dla spraw
Polaków, obywatelstwa niemieckiego.

Polski Komitet postawił sobie jako zada
nie w § 1 statutu z dnia 10 lipca. 1945 „za
opiekowanie się sprawami Polaków na te»
renie Rzeszy, a przede wszystkim przygoto
wanie możności powrotu do kraju".

To jest najbardziej istotne w całym za
gadnieniu, że Polacy obywatelstwa nie
mieckiego do kraju chcą wrócić.

Istotne jest również to, że Polacy fci są

fachowym bar-

względem naro-

elementem pod względem
Hzo wartościowym, a pod
dowym uświadomionym. .

Polacy, rzuceni międży
i ki, wyjątkowo mocno byli zagrożeni wy-'
I narodowieniem. Byli o.ni przez germanizm
i traktowani wrogo, zwalczani konsekwen

tnie i systematycznie.
Cały więc ciężar wysiłku Polaków w

Niemczech był skierowany na pracę nad

utrzymaniem narodowości, nad zachowa
niem ducha polskiego, nad tym, aby „nie
dać się strawić”.

Punktem honoru tych ludzi, przerzuco
nych sztucznie poza kraj ojczysty, był nie

tylko opór przeciwko niemczyźnie, ale

przede wszystkim w sensie politycznym o-

. clirona własnej narodowości i praca nad

jej utrzymaniem. Składając się z żywiołu
robotniczego, wyjątkowo młgdego, Polacy
w Niemczech operowali bardzo dużą siłą
witalną, wzmagając własną narodową od
porność oraz

’

pogłębiając świadomość. Tym
samym dowiedli, że

tkwią ęzynniki, które

kalkulacji politycznej,
lityczne, naruszające
słu szności, natrafia . na

muje się wobec przywiązania idlo wiecznie
żywej tradycji polskiej. Takim znakiem
wiecznie żywej tradycji polskiej wśród Po
laków w Niemczech było „Rodło", które nie

było ani- herbem, ani godłem, ale jako znak

wiernej rzeki Wisły, symbolizowało wiecz
ną łączność z całym narodem polskim i je
go duszą. •

,

Z powyższych względów, ponieważ Pola
cy, posiadający obywatelstwo niemieckie
(tzw. „Reiclisdeutsche") przez swoją przy
należność do narodowości polskiej wyka
zali swą dojrzałość narodową' — należy im

jak najmocniej pomóc do najwcześniejsze
go ich powrotu do Polski, aby- zapełnili
Ziemie Odzyskane i jako element fachowy
w kopalniach, w handlu i na. wsi przyczy
nili się do ich zagospodarowania.

(ŻAP) Czesław Pilichowski

żywioł ńiemiec-

w naszej psychice
powodują, że mimo
każde obliczenia po-
nasze poczucie słu-

twardy opór i zała-

Po wizycie Hoovera w Polsce
W czasie swego pobytu w Polsce, p. Hoover

odbył szereg rozmów z przedstawicielami rządu
polskiego oraz UNRRA, jak równięż ze swymi
doradcami, którzy przed nim przybyli do Polski
i na tej podstawie wytworzył sobie ogólny o-braz

sytuacji.
P. Hoover stwierdza, że zadanie ocalenia Po

laków od klęski głodu jest olbrzymie w porów
naniu z cyframi przedwojennymi. Polska posiada
obecnie tylko 45% koni, 33% bydła, 36% owiec
i 17% trzody chlewnej. Większość tych zwierząt
jest niedożywiona.

P. Hoover stwierdził również, że 90% domów
w Warszawie jest zniszczonych.

Kraków i Łódź nie mają chleba już od trzech

tygodni. 2,5 miliona dzieci jest niedożywionych,
a śmiertelność wśród niemowląt wynosi 20%.
P. Hoover stwierdził również, że przeciętne nor
my wyżywienia, obejmujące także pacjentów
szpitalnych wynoszą 1500 kalorii. B . prezydent
Stanów Zjednoczonych oświadczył, że miesiące'
maj, czerwiec i lipiec będą najbardziej krytycz-

ne. i, że los tysięcy ludzi w tym okresie zależeć
będzie od pomocy z zagranicy.

Pręż. Hpovęr nie. był w stanie, określić cyfro
wo importu,, na ■jaki Polska może liczyć. Być .

może — oświadczył on — że uda się opanować
ten kryzys, ale potrzeba do tego największego
wysiłku.

Hoover podkreślił, że brak żywności, daje się
odczuwać na całym świecie, jednak Stany Zjed
noczone uczynią wszystko, aby Polsce pomóc.

W czasie. 6wej krótkiej wizyty prez. Hoover
miał okazję zapoznania się z polską niedolą i
polską energią. Zwiedził ruiny Warszawy i pod
koniec wizyty dał wyraz swemu wrażeniu. O-
świadczył on, że Polacy dźwigają się z najstrasz
liwszej ruiny życia fizycznego, politycznego, in
telektualnego i moralnego. Zdaniem p. Hoovera
sytuacja , żywnościowa w Polsce , jest najgorsza
ze wszystkich krajów Europy. P. Hoover wyraził
podziw dla wysiłków Polaków dokoła odbudowy
kraju oraz nadzieję, że wysiłki te uwieńczone
zostaną powodzeniem, że Polska otrzyma pomoc,
która umożliwi jej przetrwanie do żniw.

POMOCNICZA siła do bu
chalterii fabrycznej z pra
ktyką buchalteryjną, zdol
na i obowiązkowa potrze
bna od' zaraz . Zgłoszenia
pisemne: „Par", KrakóWt
Rynek Główny 46, — sub:

„247".

MECHANIK młody, nieko
niecznie kwalifikowany, —

praca stała, potrzebny do
fabryki wody sodowej
„Oaza", Kraków, Kamien
na 17.

CHOLEWKARZE potrzebni.
Sekura, Poznań, Jeskiego 1,
m. 1.

DOCHODZĄCA z częścio
wym gotowaniem, z pole
ceniami, potrzebna Zgło
szenia: Kraków, ul. Ko-
letek 7 m. 4.

GOSPODYNI bezwzględnie
uczciwa, do samodzielne
go prowadzenia gospodar
stwa na dobrych warun
kach, poszukiwaną- Kra
ków, Szopena 1/9.

POMOCNIK handlowy, lat
30, dział kolonialny, re
patriant,

‘

poszukuje posa
dy. Zgłos?enia: Piśkiewicz,
Kraków, Szewska 7/6.

mieszkanie 3 po-
kuchnia (pćłny
ul. Jul. Lea, na

i kuchnia (pełny
dzielnica oboję-

. ,Echo

ZAMIENIĘ
koję i
komfort),
2 pokoje
komfort),
Ina. — Zgłoszenia:
Krakowa", pod „Zaraz*

Kupno

Towarzyskie
DWIE inteligentne, młode,

podobno przystojne, po
szukują tą drogą dwóch

kulturalnych (przede
wszystkim) z humorem. «v

celu wspólnych 'wycieczek
itp. — Zgłoszenia „Echo
Krakowa", „Grunt to zdro
wy humor".

KTÓRY Pan, kochający dztfe.
ci,; poda szczęśliwą dłęń
wdowie /lo małżeństwa?
„Echo Krakowa" — pod:
„Wspólna zgoda". 110*

RZEMIEŚLNIK lat 27, pozna
panią bez przeszłości. Cel
matrymonialny. — Oferty:
„Echo Krakowa", — pod;
„162". 105

SZATYN, LAT 23, wysoki,
na państwowej posadzie,
lubiący sport i zabawy,
pragnie poznać pannę do
lat 21, . o podobnych za-x

miłowaniach. Szukam ko
biety, która by była miłą
towarzyszką na drodze ży.r
cia. Foto mile widziane.
Zgłoszenia: „Echo Krako
wa", pod: „lat 23".

KUPUJE znaczki pocztowe <

„Filatelia", Kraków,- Dłu
ga 14.

GLICERYNĘ, olej parafino
wy, lanolinę kredę strąco
ną, magnezję, kupi: Jacy-
szyn, Kraków, Chocimska'
19, tel. 595-23,

TAPCZAN nowoczesny dwu
osobowy do sprzedania. —

Kraków, Konarskiego 10/2.
63

MASZYNĘ kryla „Singera",
pierwszorzędną, sprzedam
tanio. Kraków,. Długa 41,
m.3,I.p-

FORTEPIAN BECHSTEIN sa
lonowy, krótki, • najnowo
cześniejszy, sprzedam. —

Kraków, Floriańska. • 6/3, .

AUTO osobowe, „Adler", li
muzynę, stan dobry, z pa
pierami sprzedam. Kra
ków, Groble 8/2, od godz
16-tej.

Ostnańcstfk

SZUBIENICA HANSA FRANKA

WARSZAWA
Podajemy dalszy^ ciąg pamiętników Fran

ka ogłoszonych w „Rzeczpospolitej".

(XVII)
. „Szef pracy dr Hummel zwrócił uwagę na to,
że dystrykt warszawski dotychczas dostarczył
do Rzeszy . 45.000, sił roboczych. Zmiana metod
werbowania jest konieczna. Dotychczas robiono
to dość niezręcznie, ponieważ od razu postępo
wano brutalnie". r . i

■Troski warszawskie ma „pan generalny gu
bernator" codziennie. Nienawidzi też tego mia
sta. To też, gdy wybucha powstanie, Hans
Frank czyni wszystko, aby Warszawę znieść z

powierzchni ziemi.

3 sierpnia 1944 r. godzina 21.10 „pan general
ny gubernator" prowadzi rozmowę telefoniczną
z generałem-pułkownikiem Guderianem i prosi
go raz jeszcze o jak najszybszą pomoc dla mia
sta Warszawy. Generał-pułkownik Guderian ko
munikuje na to, co następuje:

„Pan generalny gubernator może być pewny;
że wszystko zostanie uczynione, co w ludzkiej
jest mocy, aby pomóc Warszawie... W stosun
ku do Warszawy zostanie następnie z całą su-,
rowością wykonany wyrok".-

„Godzina 22, rozmowa telefoniczna z sekre
tarzem stanu dr Btihlerem: Generał-pułkownik
Guderian powiedział mu (dr Frankowi), że fiih
rer, jest całkowicie zdecydowany wszystkimi
środkami zdusić powstanie w Warszawie..^ Lot
nictwo będzie mogło dopiero' wówiyas przystą
pić do'walki gdv stanie się jasne, które części

miasta znajdują się w rękach niemieckich, a

które w rękach powstańców".
„Godzina 22.15 rozmowa telefoniczna z gu

bernatorem dr ’ Fischerem: Pan generalny gu
bernator komunikuje gubernatorowi Fischerowi
rozmowę swoją przeprowadzoną z generałem-
pułkownikiem Guderianem1'. '

-

5 sierpnia 1944 r.:

„Pań generalny gubernator skierował nastę
pującej pismo do ministra Rzeszy dr Lammersa:
Warszawa w większej części stoi w płomie
niach. Wypalanie domów jest najpewniejszym
środkiem do odebrania powstańcom kryjówek.
Po tym powstaniu i po jego stłumieniu Warsza
wa już będzie lub też zostanie słusznie .całko
wicie zniszczona i spotka ją zasłużony los”.

Ostatnim dokumentem stwierdzającym, żę ży
czenie Franka zostaje spełnione, jest telegram
odnaleziony W Krakowie, a przedłożony w No
rymberdze przez polską delegację. Telegram ma

brzmienie następujące:
„Wyższy dowódca SS i policji . Wschód Nr

320 punkt zborny meldunków Nr 466 do gene
ralnego gubernatora ministra Rzeszy dr Franka
w Krakowie. Warszawa, nr. 13265 '11. X. 1944,
10-40■— HE —

W sprawie: nowej polityki polskiej.
Na skutek odwiedzin SS Óbergrupenfuhrera

von dem Bacha u Reichsfiihrera SS donoszę, co

następuje:,
1) Generał Bor oświadczył, że-on na cza6 woj

ny zawiesza jakąkolwiek swą działalność poli
tyczną, i że uważa się wyłącznie za jeńca wo-

I jennego. Na podstawie tego' oświadczenia nie

doszło do przyjęcia generała Bora przez Reichs- ]
fiihrera SS. -

2) Obergruppenfuher von dem Bach otrzymał
nowe zadanie spacyfikowania Warszawy. Ozna
cza to, że Warszawa jeszcze w czasie wojny ma

być zrównana z ziemią, o ile nie stoją temu na

przeszkodzie potrzeby militarne budowy twier
dzy. Przed zburzeniem mają być usunięte z

Warszawy wszystkie surowce, wszystkie teks
tylia i wszystkie meble. Zadanie główne przy
pada tu administracji cywilnej.

Podaję powyższe do wiadomości, ponieważ
- fen nowy rozkaz Fiihrera o zburzeniu Warsza
wy posiada największe znaczenie dla dalszej
polityki polskiej.,

Gubernator dystryktu warszawskiego obecnie
w Sochaczewie dr Fischer".

Odpowiedzialność Franka za zniszczenie War
szawy rozpoczyna się z dniem 4 października
1939 r., kiedy zaproponował Hitlerowi zburze
nie Zamku w Warszawie, kończy się zaś w paź
dzierniku 1944, kiedy uzyskał zgodę od Hitlera
na swój projekt sierpniowy zniszczenia całej
Warszawy. ,

Na koniec wybór marzeń i proroctw niespeł
nionych Hansa Franka. Niespełnienie się niemie
ckich przewidywań, głoszonych z taką wściekłą
butą przez lat pięć przez „generalnego guberna
tora", jest jedynym uśmiechem przy lekturze
„historycznego diariusza". Uśmiech ten ma jed
nak gorycz . w sobie, . Wiemy bowiem, ile ofiar

okupiło to niespełnienie1 się niemieckiego m: tu
i wiemy zarazem, że przepowiednie te, choć nie
zrealizowane, ukryły się dziś w duszy narodu

niemieckiego, który żyje nadal obok nas i nie

zrezygnował mimo klęsk dotąd z marzeń.
Wolno nam się dziś śmiać z pychy poniżonej,

nie wolno jednak zapominać, że słowa te pozo
stałą nadal ostrzeżeniem dla nas, co nam grozi,
jeśli znów kiedyś w naturalnym wyścigu sąsiedz
kim odbudowania siły swego kraju Niemcy nas

przegonią..

JESTEM BLONDYNEM,, lat
21, wysokim, oczy niebie-
skie', obecnie uczęszczam
na wyższe studia. Obciął
bym zapoznać dobrą i ła
dną Panią do lat 22. Zgło
szenia możliwie z foto —

proszę kierować do Adm.
„Echo Krakowa", Wielo
pole 1, pod: „Student".

MŁODA, sympatyczna, ciem-/
na blondynka, pragnie ną-

. wiazać znajomość z do
brym, sympatycznym

' Pa
nem do Iait 25. Zgłoszenia
do Adinin- „Echo Krako
wa", Kraków, Wielopole 1,
pod: „Halinka".

zguhy ■wzięte
SKRADZIONO w tramwaju

nr 3 dokumenty na na
zwisko Bugaj Antoni oraz

pieniądze. Łaskawego . zna
lazcę proszę o zwrot tyl
ko dokumentów. 109

KAŻDY mężczyzna będzie ze

swej .brzytwy zadowolony,
dając ją do ostrzenia spe
cjaliście: Stygares, Krai
ków, Grodzka 4, w po-

*

dworcu.

WELONY oraz wsżelkię ar
tykuły ślubne. Sprzedaż,
kupno, wypożyczanie. —

Kraków, Starowiślna 37.

NOCLEGI najbliższe. dworca:
Kraków, Potockiego 1, -r-

m. 18. 101

KOREPETYCJI i matematyki,
fizyki, chemii udziela t stu
dent A- G. — Zgłoszenia:
„Echo Krakowa'* pod „71**

,

Poszukujemy biegłej
stenotypistki
i maszynistki

Zgłoszenia w administracji „Echa
Krakowa" Kraków, Wielopole 1.

19. styczńia 1940 r. Frank mówił:

„Jedno jest pewne: terenu tego już nie wypu
ścimy ze sfery wpływów siły niemieckiej... Wszy
scy musimy przestawić nasze myślenie, i od
rzuciwszy idee Rzeszy, przede wszystkim ideę
administracyjną Rzeszy, musimf wyobrazić so
bie jasno jedyny w swoim rodzaju charakter
i teren kolonialny generalnej, guberni".

Upojony zwycięstwem Hitlera nad Petainem
14. 6. 1940 r. Frank woła:

„Francja umiera i musi umrzeć, ponieważ za

mało zaufała życiu i przeciwstawiała się przemia
nie. Lecz również angielskie światowe, imperium
czeka na koniec... jest to największa chwila
niemczyzny, chwila, która oto nadchodzi".

12. 7 . 1940 r.: „Fiihrer powiedział mii, że z te
go obszaru nie odda on ani jednego kilometra

kwadratowego".
Tym marzeniem Hitlera podniecony Frank

oświadcza 25. 7 . 1940 r.:

„Obszar ten w przyszłych dziesięcioleciach bę
dzie w coraz większym stopniu osiedlony człon
kami narodu niemieckiego".

19. 12 . 1940 r. znęw przywołuje intuicję Adolfa:.

„I jeszcze jedno powiedział mi przed kilku
dniami Fiihrer z całą powagą, że zachować ma

swą ważność stare japońskie przysłowie, kY-re
głosi: Po zwycięstwie hełm podpasz mocniej. Ko
ledzy, nigdy już więcej nie będziemy słabą Rze
szą. Wehrmacht będzie koroną wychowania w

społecznej wspólnocie. Tak jak NSDAP jest ko
roną społecznego, politycznego i światopoglądo
wego przywództwa, tak również Wehrmacht bę
dzie synonimem wychowania zbrojnego dumnej,
czystej postawy naszego narodu. I wy będziecie
mogli powiedzieć: byliśmy przy tym jako, żoł
nierze".

Rok 1942 kończący serię zwycięstw wymagał
wielu proroctw na zbliżające się Iatąj klęski. Ja-
snowidztwo Franka dało wiele obrazów nadcho
dzącej przyszłości.
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