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Za ścisła współpracą W. Brytanii i Francji z ZSRR

Węgiel, węgiel

Przemówienie posła Zilliacusa w Paryżu
w rocznicę podpisania sojuszu francusko - radzieckiego
PARYŻ. (PAP). —W sali Wagram odbył się wielki wiec, zorgani«
sowany przez To w. Przyjaźni Francusko-Radzieckiej z okazji 3-ej rocz»
aicy podpisania układu o sojuszu i pomocy wzajemnej między ZSRR
a Francją.
Wiec zagaił sekretarz generalny ków radziecko-amerykańskich, mówca
Światowej Federacji Zw. Zaw., Sail przypomniał oświadczenie Marshalla,
lant, po czym dłuższe przemówienie złożone w Chicago w końcu listopada
wygłosił poseł do parlamentu brytyj br., że rozbieżności między USA i
ZSRR nie wypływają z bezpośrednie
skiego, Zilliacus.
Przechodząc do omówienia stosun- go antagonizmu między obu państwa»

Francja zgadza się na »Tryzonię«
jeśli będzie rozwiązane zagadnienie Saary
WASZYNGTON (ZAP) — W poli
tycznych kołach Waszyngtonu krążą
pogłoski, że projekt stworzenia „Tri
zonii“ potrzebuje trochę czasu „do
roziegu“.
Francuzi dają wyraźnie do zrozu
mienia, że nie będą się specjalnie
śpieszyli do podjęcia tego rodzaju ro
kowań, uzależnią również swą zgodę
od rozwiązania paru, pierwszej wagi
dla Francji, problemów niemieckich,

jak przyszłość Saary, zorganizowanie
międzynarodowej kontroli Ruhry i
wyodrębnienie z niemieckiego orga
nizmu państwowego Nadrenii.
Politycy w Waszyngtonie jasno zda
ją sobie sprawę z faktu, że warunki
stworzenia „Trizonii“ będą o wiele
cięższe od tych, które stawiała
Anglia przy omawianiu połączenia
swej strefy z amerykańską.
--

Belgijsko - radzieckie rokowania
w sprawie wymiany handlowej
BRUKSELA (API). W Moskwie
toczą się rokowania w sprawie wy
miany towarowej pomiędzy Związ
kiem Radzieckim a Belgią.
Według
słów przewodniczącego
delegacji belgijskiej, Leo Meersa,
roczne zapotrzebowani^ Belgii w
zboże w wynosi 950 tys. ton. Meers
ma nadzieję, iż wzamian za pewne
towary beligjskie, uda się choć czę
ściowo pokryć brak chleba w Bel
gii.
Gazeta brukselska „Drapeau Rou
ge“ podaje przy tej okazji cyfry,
dotyczące handlu zagranicznego, z

których wynika, iż deficyt, wywo
łany przez import amerykańskich
towarów, dochodzi już do 3,5 mi
liarda. Wyniósł on już w bieżącym
miesiącu 8.887 milionów, podczas
gdy wywóz, który w listopadzie
osiągnął 6.291 milionów., zmniejszył
się w grudniu* do 5.352 milionów.
Gazeta' podkreśla przy tej okazji,
że Stany Zjednoczone są niebezpiecz
nym partnerem politycznym i go
spodarczym i że Belgia musi unik
nąć zależności gospodarczej, do któ
rej niechybnie prowadzi obecna po
lityka rządu.

mi, lecz są następstwem różnicy pogią
dów w sprawie przyszłości Niemiec.
Jest to bardzo ważne — zaznaczył
Zilliacus —- ponieważ, gdy wchodzi w
grę konflikt interesów narodowych
dwu państw, wówczas powstaje nie
bezpieczeństwo wojny. Jeśli jednak
chodzi jedynie o rozbieżności w spra
wie przyszłości Europy, nie ma po
wodu obawiać się tego niebezpieczeń
stwa.
Polemizując z rozpowszechnionymi
na zachodzie twierdzeniami, iż St. Zje
dnoczone występują w obronie demo
kracji, Zilliacus stwierdził, że trudno
nazwać politykę popierania, faszyzmu
w Grecji i w Chinach lub feudalizmu
w Indiach — polityką obrony demo
kracji.
Jeżeli niektórzy politycy. USA i W.
Brytanii — powiedział Zilliacus —
tak bardzo cenią demokrację ,to dla
czego nie wprowadzają jej przede
wszystkim u siebie, w stosunku do
Murzynów lub w koloniach.
Poddając analizie plan Marshalla,
Zilliacus oświadczył, że pomoc ame
rykańska ma charakter polityczny i
zmierza do zapewnienia St. Zjedno
czonym decydującego głosu w spra
wach wewnętrznych innych państw.
żaden rząd nie jest w stanie odbu
dować kraju bez poparcia klasy ro
botniczej, bez poparcia związków za
wodowych. Pomoc dla Europy, z któ
rej wyłączona jest klasa robotnicza,
nie może przyczynić się do odbudowy
Europy. Nawet w Anglii nie da się
utrzymać obecnego systemu, jeżeli nie

zostaną rozwiązane problemy społecz
ne i bezrobocie.
Zilliacus podkreślił z naciskiem, iż
rozwój Europy zachodniej nie może
nastąpić bez nawiązania ścisłych sto.
sunków handlowych z Europą wschód
nią. Jeśli to nie nastąpi, państwa Eu
ropy zachodniej popadną w całkowitą
zależność od St. Zjednoczonych.
W zakończeniu swego przemówienia
Zilliacus wezwał do ścisłej współpra
cy między W. Brytanią, Francją i Zw.
Radzieckim. Jeśli 3 wielkie państwa
europejskie — powiedział on — osiąg
ną porozumienie, Amerykanie pójdą w
ich ślady.,

rozpocznie

nowe bataliony Gwardii Narodowej
PARYŻ (PAP). Agencja „France
Presse“ donosi z Aten, że rząd
grecki otrzymał zezwolenie St. Zjed
noczonych na utworzenie 14 nowych
batalionów Gwardii Narodowej.
Bawiący obecnie w Nowym Jor
ku Venizelos, prowadzi rokowania
celem uzyskania zezwolenia i pomo
cy na zwiększenie stanu liczebnego
armii rządowej.

Praca w portach już wrze. Szwedzki sta?
tek ładuje węgiel.

się 7 stycznia

wtedy tylko, że reforma taka ma na
stąpić wkrótce.
Według wiadomości korespondenta
LONDYN (PAP). Jak donosi agencja Reutera, zapowiadana* już od pew
Reutera, władze okupacyjne mają
nego czasu konferencja premierów 8 krajów stref scalonych w Niemczech
wprowadzić nową markę niemiecką
z dowódcą strefy brytyjskiej Robertsonem i amerykańskiej Clayem, r<xztzw. „Deutsche Mark“. Każdy posia
pocznie się prawdopodobnie 1 stycznia. Na. konferencję mają przybyć rów
dacz
obecnych marek okupacyjnych
nież przewodniczący Rady Gospodarczej Bizonii, dr Koehler i przewodni
dostanie
za 10 starych marek jedną
czący Rady Wykonawczej, dr Spiker.
nową w gotówce i dwie na rachunek
Gen. Robertson oświadczył na kon nuje-administracja w obu strefach i zablokowany. Zarobki mają pozostać
ferencji w Londynie, że konferencja celem usunięcia ewentualnych niedo na tym samym poziomie co i obecnie
a i ceny mają nie być podwyższone
ta została zaprojektowana już dość ciągnięć.
z wyjątkiem pewnych artykułów.
dawno, celem zbadania jak funkcjo-

Reforma walutowa

Marzenie tysięcy kobiet

sttrierdza „New York Post“

Za zgodą USA
Grecja formuje

skończyły.

z udziałem gubernatorów USA i W. Brytanii

przerasta możliwości Czang-Kai-Szeka
dowej można uważać dzisiaj — pod
kreśla Gayn — za rzecz przerastają
cą możliwości Czang-Kai-Szeka.
LONDYN. (PAP). — Według ostat
nich depesz, wojska armii ludowej za
jęły miasto Hai Hen, 80 km. na po
łudnie od Mukdenu, zagrażając duże
mu węzłowi kolejowemu i miastu
Chin-Chow.

się

Konferencja premierów strefy anglosaskiej

Pokonanie chińskiej armii ludowej

NOWY JORK. (PAP). — Korespondent „New York Post“, Gayn, opu
blikował cykl artykułów rzucających
charakterystyczne światło na stosunki
panujące w Chinach. Gayn po powro
cie z Chin, stwierdził, że terytorium
Chin, opanowane przez armię ludową,
rozciąga się na przestrzeni 2.500 km.
od Syberii po żółtą Rzekę i jest za
mieszkałe przez 140 milionów ludzi.
Chiny demokratyczne — zaznacza
korespondent — wykazały w ciągu
dwóch lat wielką siłę militarną i a,dministracyjną. Na tym potężnym tery
torium przeprowadzono reformę rolną,
co stanowi jeden z najpoważniejszych
atutów w rękach władz.
Jasne jest, że zdobycie tego teryto
rium i pokonanie potężnej armii lu-

Święta

LONDYN (API). Korespondent Reu
tera podaje, że przygotowania do re
formy walutowej w strefach zach.
obejmujące wprowadzenie nowych ma
rek niemieckich są już zakończone.
Władze angielskie i amerykańskie
oczekują tylko bezpośredniego sygna
łu by je wprowadzić w życie.
Korespondent podkreśla, że koła
oficjalne utrzymują jak najściślejsze
milczenie na ten temat ale' osoby
dobrze poinformowane opierają swe
przypuszczenia na dwóch; znanych
faktach; po pierwsze wiadomo jest
powszechnie, że Anglicy i Amerykanie,
nie wierzą już w załatwienie tej
sprawy na drodze czteromocarstwowego porozumienia; po drugie wiado
mości na temat reformy walutowej
w Bizonii opublikowane w prasie
przed kilkoma miesiącami nie zostały
nigdy zdementowane. Zaprzeczano

W Londynie odbyła się licytacja srebrnych- lisów kanadyjskich.

staraniem „Czytelnika“ i Tow. Przyj. Polsko-Francuskiej
PARYŻ (PAP). Tow. Przyjaźni
Polsko-Francuskiej, przy współpra
cy Spółdzielni Wydawniczej „Czy
telnik“, zorganizowało trzydniową
wystawę ^wyrobów polskiego prze
mysłu ar^stycznego.

Echa luizyty Dullesa we Francji
Generał de Gaulle zażądał ponadto
wyposażenia przez Stany Zjednoczo
ne 40 dywizji w nowoczesną broń,
włączając w to samoloty i czołgi.
Generał de Gaulle zgodził się na
spotkanie z John Foster Dullesem je
dynie po uzyskaniu zapewnienia, że
USA są przekonane o konieczności
odegrania
przez de Gaulle'a roli
przyszłego dyktatora Francji.
De Gaulle oświadczył, że zachodnia
Europa musi zjednoczyć się ekonomi
cznie i strategicznie. Dlatego też
popiera on udział Niemiec w tym
planie, ponieważ w ten sposób część
przemysłu niemieckiego współpraco
wać będzie z Zachodnią Europą. De
Gaulle domagał się aby Zagłębie
“
Ruhry stało się arsenałem dla Zachodniej Europy.
Dulles otwarcie zapytał gen. de
Gaulle, czy może udzielić gwarancji,
że rząd, na czele którego stanąłby de
■ Gaulle, będzie trwały. Dulles powie; dział jasno i dobitnie „kilka lat temu
I Francuzi popierali pana, ale obecnie
nie jestem pewny, czy cieszy się pan
i -_____________ _________ _______

Tylko rząd ludowy

Przeciwko współpracy z Anglia
Zamach stanu w Egipcie

Zakłady „Skoda"

Upaństwowienie przemysłu w Bułgarii
Dekret Rady Ministrów
SOFIA (SAP). Radio bułgarskie ogłosiło we wtorek, że na mocy dekre
tu Rady Ministrów wszystkie przed
siębiorstwa przemysłowe i kopalnia
ne w Bułgarii zostały upaństwowio
ne.

Jelenia Góra

wi&fäz && tomek.

DÜSSELDORF (Obsł. wł.). Komu
niści w Północno-reńskiej Westfalii
pod przewodnictwem Maxa Reimanna
pragną przyczynić się do
popularyzacji naczelnego hasła ber
lińskiego Kongresu Ludowego „W
imię zjednoczenia Niemiec i słuszne*
go pokoju“ i zapowiedzieli zwołanie
Kongresu do Dusseldorfu na dzień
25 stycznia 1S48 r., na który zapro
szone będą -delegacje partii politycz
nych oraz organizacji publicznych
z Westfalii.
Opowiedzieli się oni również za
stworzeniem stałej komisji, której
praca miałaby na celu zapobieganie
i przeciwstawianie się próbom roz
bicia Niemiec na 2 strefy wpływów.

Liczni importerzy francuscy zaiateresowali się szczególnie polskimi
wyrobami przemysłu artystycznego,
dokonując zamówień, pokrywających
całkowicie sumę kontyngentu prze
widzianego w zawartym ostatnio
polsko-francuskim
układzie handlo
B
Dostarczone przez wydział zagra wym.
niczny „Czytelnika“ eksponaty, jak
tkaniny, wyroby ceramiczne, lalki
w strojach ludowych, koronki, drze
woryty, zabawki, malowidła na szkle
t. p. cieszyły się wielkim powo może uratować Francję
poparciem swego narodu“. Generał idzeniem
zwiedzających.
Powodze
de Gaulle odpowiedział, że o ile otrzy
LONDYN. (ZAP). Na łamach „Dai
cieszyło się również stoisko
ma pewną szansę, to potrafi wyka niem
ly Worker“ ukazał się artykuł, któ
książek
„Czytelnika
“
.
zać, że nie zawiedzie pokładanych w
rego autor wyraża przekonanie, że
nim przez USA nadziei.
Wśród zwiedzających
zwracała po odłożeniu obrad Wielkiej Czwór
De Gaulle oświadczył również że uwagę obecność licznych osobisto ki na czas nieokreślony jedynie rząd
musi mieć jednego ze swych ludzi ści francuskich oraz dziennikarzy ludowy może sprostać ciężarowi po
w Min. Spraw Zagranicznych.
zagranicznych.
prowadzenia bezpiecznie nawy pań
stwowej.
Obecnie angielskie tendencje ule
gania wpływom Stanów Zjednoczo
nych doprowadzą do rozwoju amery
kańskiego imperializmu na nieko
rzyść dążeń demokratycznych. —»
planowali spiskowcy wojskowi Z chwilą gdy Wielka Brytania zo
LONDYN (PAP). Agencja Reute rokowań z W. Brytanią w sprawie stanie ogarnięta planem Marshalla —
kończy ostrzeżenie autor artykułu —
ra komunikuje z Kairu, że ukoń rewizji traktatu.
nieuchronnie
będzie ona jednocześnie
czono tam wstępne śledztwo, prze
Następnym etapem miało być do
prowadzone po wykryciu spisku konanie zamachu stanu i utworze wciągnięta do bloku antysowieckieprzeciwko szefowi sztabu armii nie nowego rządu, na którego czele go.
egipskiej — Attalahowi. Stwierdzo stanąłby b. marszałek Azis el Masri
no, że w armii powstała tajna org- Pasza. Masri Pasza został areszto
ganizacja, która zamierzała doko wany w czasie wojny za swoje pronać zamachu na życie szefa sztabu faszystowskie stanowisko.
podniosły się z ruin
oraz tych przywódców politycznych,
Nielegalna organizacja, do której
PRAGA. (Obsł. wł.). 25 kwietnia
którzy zgodzili się na wznowienie należeli oficerowie różnych rodza
1945 r. wielkie zakłady „Skoda“ w
jów broni, przesłała na ręce króla Pilznie przeżyły niszczący nalot ty
Faruka szereg memoriałów, w któ siąca bombowców alianckich. W cią
rych stwierdziła, że poprawę warun gu godzinnego bombardowania fa
ków społecznych i gospodarczych w bryki zamieniły się w ruiny i zglisz
Egipcie można osiągnąć nie drogą cza. Ludzie nie wierzyli, że „Skoda“
ewolucji lecz „radykalnej i natych kiedykolwiek
się z upad
miastowej zmiany obecnej admini ku. A jednakpodniesie
robotnicy
przystąpili
stracji“.
do odbudowy.
W miejscu niedawnych gruzów
kojowego zostały przyznane państwom
stoją dziś hale fabryczne.
obcym, nie podlegają upaństwowie
Największe zainteresowanie budzi
niu.
wśród zwiedzających nowoczesna fa
Właściciele upaństwowionych zakła. w Iranie
NOWY JORK. (PAP). Na mocy bryka lokomotyw, której produkcja
dów otrzymają odszkodowania w bo
nach skarbowych. Natomiast ci prze podpisanego w Teheranie układu, wzrosła z 4 parowozów w styczniu
mysłowcy, którzy podczas wojny po- wkrótce ma się do Irapu udać ame b. r. do 9 w listopadzie. W pierw
magali Niemcom, Włochom, lub pro- rykańska misja wojskowa, celem szych dniach grudnia ukończono
faszystom bułgarskim, będą pozba- przeprowadzenia reorganizacji armii produkcję pierwszej setki lokomotyw
■ irańskiej. wieni wszelkich odszkodowań;w odbudowanej „Skodzie1.

De Gaulle idzie na pasku U. S. A

Piękno ziem odzyskanych

za jednością Niemiec

Trzydniowa wystawa w Paryżu
wyrobów polskiego przemysłu artystycznego

W pogoni za dyktaturą

NOWY JORK (obsł. wł.). — Zna
ny amerykański komentator radiowy.
Johannes Steel, nowojorski korespon
dent Telepressu, nadsyła sensacyjne
szczegóły rozmów, jakie przeprowa
dził w Paryżu wysłannik Prezydenta
Trumana, John Foster Dulles, znany
podżegacz wojenny, z generałem de
Gaulle'em.
Generał de Gaulle zażądał katego
rycznie do Dullesa, aby został on uznany nie tylko głową przyszłego dyk
tatorskiego reżimu we Francji, ale aby również został mianowany przy
szłym generalissimusem sił alianckich
w „nieuniknionej wojnie“ z ZSRR.

Komuniści Westfalscy

Organizacje spółdzielcze nie są objęte dekretem. Również przedsiębior
stwa, które na, ©odstawie-traktatu oo_-

Amerykańska misja wojskowa

Wyniki wyborów

Przyjdą zdrowi

w Moskwie

MOSKWA (PAP). Jak wynika z
prowizorycznych danych, opubliko
wanych w prasie, frekwencja gło
sujących w czasie ostatnich wybo
rów dó Rad obwodowych, rejonowych, miejskich i wiejskich w 5 republikach radzieckich — RFSRR,
Ukrainy, Mołdawii, Armenii i Republice karelo-fińskiej — sięgała na
ogół 99 proc, wszystkich uprawnionych do głosowania.
W Moskwie w wyborach wzięło
udział prawie 100 proc, uprawnionych do głosowania; przy czym na
kandydatów bloku komunistów i
bezpartyjnych padło 99,36 proc, gło
sów.

wyjdą chorzy

Lekarze Ubezpieczalni muszą mieć gdzie przyjmować chorych
Od dłuższego już czasu chorzy Ubezpieczalni Społecznej z rejonu Saskiej Kępy sygnalizują o dziwnych
stosunkach panujących 'w lokalu lekarki tejże Ubezpieczalni, dr. Zofii
Pniakowskiej. Przyjęcia zakłócane są
awanturami współlokatorów, którzy
dopuszczają się nawet oblewania pa
cjentów woda i pomyjami.
U KRESU WYTRZYMAŁOŚCI
NERWOWEJ.
Badamy rzecz na miejscu. Le-

I karka zajmuje przy ul. Gruziń- sterstwo Pracy 1 Opieki Społećznej,
' skiej 3 (nakaz kwaterunkowy nr. Ministerstwo Zdrowia — wszyscy
1 3217 z 29 listopada 1945 r.) dwa po- znają moją sprawę na wylot i —
| koję z używalnością kuchni; trzeci wszyscy nie chcą, czy nie mogą nic
i pokój tego lokalu zamieszkują oso poradzić. (Ile godziy. zmarnowanych,
by postronne. Nakaz wyraźnie ob cennych godzin lekarza, na wę
wieszcza,' że jeden pokój służy za po drówki po urzędach? — przyp. Red.).
czekalnię, drugi za gabinet przyjęć.
Od siebie dodajmy, że UbezpiePani doktór musi więc sypiać i ja czalnia wykazuje pewną opieszałość
dać w tym samym pomieszczeniu, w zapewnieniu swym lekarzom do
co nie jest wygodne ani dla niej, ani mowym
odpowiednich
mieszkań.
dla chorych — pomijając ewentual
Ubezpieczalnia interweniowała w
ność zakażenia. Mało tego — w po sprawie dr. Pniakowskiej — to
czekalni pracuje pielęgniarka Ubez prawda. Mamy przed sobą pisma
pieczalni, robiąc po kilkadziesiąt Ubezpieczalni do różnych instancji
zastrzyków dziennie.
z prośbą, między inn., o 3-izbowy
Właśnie trafiliśmy na godziny przy lokal zastępczy w razie niemożności
jęć. Jest ciasno. W poczekalni, ma utrzymania dotychczasowego, Wialeńkim przedpokoju,
_ . a nawet na domo jednak, że 3-izbowych lokali
...................tłoczą się ludzie, w
zrujnowanej
Warszawie
nie
PRAGA (ZAP). -- Celem podzięko nych, głuchoniemych i ociemniałych. klatce schodowej
wania za ofiarność Czechów amery W każdym z miast organizowali też- ’ Rejon lekarki obejmuje 3/4 Saskiej przydziela się z „powietrza", Może
kańskich, którzy ofiarowali ok. 10 odczyt, połączony z wyświetleniem ! Kępy, t. j. około 4.000 ubezpieczo- byłyby nawet do dyspozycji — po
nych. z czego 30 — 60 dziennie ko- którymś z urzędników zajmujących
milionów koron na budowę szpitala filmu pt. „Zwycięstwo nad losem“.
. lekarki domowej.
______
Ośrodkiem zainteresowania pacjen rzysta z _pomocy
im. Roosevelta w Brnie — wysłano
nowe lokum w odremontowanym
— Jestem u kresu sił nerwowych przez jego ministerstwo domu. Ale
do Ameryki dwuosobową delegację, tów, a zwłaszcza reporterów był bez
składającą się z dyrektora opieki nad ręki Hlavek, który zdołał tak dalece i nie. może być inaczej — skarży się tym musi się zająć kwatermistrz
ułomnymi oraz bezrękiego urzędnika wyćwiczyć sobie nogi, że pisze na lekarka .— Od wczesnego rana pra Ubezpieczalni.
maszynie,
stenografuje,
goli się cuję w szpitalu Elżbietanek na MoZe swej strony dyr. Pruss, do któtego zakładu, Hlavka.
brzytwą, telegrafuje, zapala papiero ■ kotowie, a gdy wracam do domu, rego błagalne prośby dr. PniakowW czasie swego ponad czteromie sa, ubiera się bez niczyjej pomocy, • mam niezwykle utrudnioną pracę skiej wielokrotnie docierały, winiensięcznego pobytu w Ameyycie delega je, słowem robi prży pomocy nóg przez współlokatorów. Będzie jeszcze by wydać zarządzenie, aby z pierw
ci odwiedzili 20 różnych miast, zwie, wszystko to, do czego normalnie uży gorzej, gdyż 19 grudnia mam oddać szej listy zwolnionych lokali — listy
drugi pokój. Ponieważ w mieszkaniu takie sam nakazał sporządzać —
dzając zakłady i szpitale dla ułom- wa się rąk.
brak jest większego przedsionka, przydzielone zostało stosowne miesz
musiałabym chorych trzymać na kanie lekarce Ubezpieczalni Spo
klatce schodowej, a więc wolę za łecznej.
(wr)
wiesić przyjęcia aż do czasu otrzy
«ä»
mania stosownego lokalu.
W sprawie powyższej otrzymaliśmy
Sprawa dokwaterowania współlo- nadto list, zawierający kilkadziesiąt
katora do dr. Pniakowskiej przewija podpisów.
BUKARESZT (SAP). Przed trybu-] tii narodowo-chłopskiej, skazanego w się od wielu miesięcy przez wszyst
nałem wojskowym rozpoczął się pro-' procesie Maniu, Bili Carandino, żona kie instytucje mieszkaniowe i instan
ces drugiej gi upy oskarżonych o współ skazanego również byłego redaktora cje — ze zmiennym skutkiem. Co
działanie ze spiskiem. Maniu. Wśród j pisma partii, „Dreptatsa“, oraz Kon- jedna instytucja zaakceptuje, druga
oskarżonych znajdują się: Pinesco, żo i stantyn Gafeneu, kuzyn Maniu i Ro- znosi.
na byłego sekretarza generalnego par ‘ mulus Bcila.
UBEZPIECZALNIA
INTERWENIUJE ALE TYLKO NA
Już na pół godziny przed terminem
PAPIERZE.
losowania zaczęli przybywać do loka— Wyczerpałam już wszelkie lu redakcji „Życia“ uczestnicy konśrodki interwencji — -----mówi------zrozpa: kursu,stołu z pudelkiem,
Dookoła
czona lekarka. — FDzielnicowy M. O., mieszczącym 1.723 trafne odpowiekomisariat, prokurator,, 1Dzielnicowa dzi, zwarł się szczelny krąg naszych
Rada Narodowa, prezydium Stół.
..... Czytelników. Zaczęliśmy losowanie
Według danych „Społem“ sprzedaż go. Interwencyjna sprzedaż jaj wa- Rady Narodowej, dr Pruss z Resor od nagród 1.000-złotowyoh. Najmłod
cukru przez aparat spółdzielczy w plennych ,Społem“ na terenie sto- tu Mieszkaniowego, Komisja Loka sza na sali. 9-Ietnia SZCZAWNICKA
całym kraju w okresie przedświą iicy wyraża się w tym czasie cyfrą lowa, Nadzwyczajna . Komisja Miesz JANINA, zanurzyła rączkę w setkach
kaniowa, Prezydent Miasta, Mihi- kuponów i po chwili przy akompa
tecznym przekroczyła o 4 tys. ton. 3.350 tysięcy sztuk.
normalne cyfry miesięczne.
niamencie szeptów;
Przemysł cukrowniczy, wykonują
—■ Ciągnij z goryl
cy obecnie z nadwyżką plan prodük
■— Od spodu!
cji, bez trudności pokrywa zwięk— Przebieraj z wierzchu!
szone zapotrzebowanie.
-= Z boku!
Sieć spółdzielni otwartych i zamwyciągnęła kupon z nazwiskiem
kniętych w Warszawie rozprowadzi
Oddział Warszawski Zw. Emerytów nów wełny ubraniowej po 600 zł. za RAPACKIEGO JERZEGO Z WARła w ostatnim tygodniu przed świę Państw, przy ul. Targowej 61 m. 20 kupon dla członków Związku rozpo SZAWY. Przed ciągnieniem premii
tami 53 tys. kg. masła mleczarskie» przypomina, że rozdawnictwo kupo- częto 15 b.m.
3.000 mówiono:
27 b.m, będą wydawane kupony
— No, tera® to na pewno będzie
emerytom w kolejności nazwisk, roz ktoś z obecnych na sali! Niestety,
poczynających się od liter L, Ł; 29 szczęśliwcem okazał się nieobecny
grudnia — M, Ma, U; 30 b.m. — N, podczas losowania p. DASZKIEWICZ
O, Pe; 31 b.m. P, Pa; 2 stycznia 1948 MICHAŁ s Ursusa. Nagrody książko
r. — Po, R; 3 stycznia — S, Sa, So; we losował 10-letni Janusz Serków5 stycznia — St, Sz; 7 stycznia — Si.
Sza, Szcz, T; 8 stycznia — W, Wa, Wi
i 9 stycznia — Z, Za.
Wszystkie kupony winny być ode
brane najpóźniej do 10 stycznia 1948
r. w wyznaczonej kolejności.
Tematem obrad Sekcji Przeciwgruź
Osoby, których kolejność już minę liczej Państwowej Rady Zdrowia była
ła, mogą otrzymać przydział w do’ ' sprawa stworzenia Centralnego Insty
tutu Przeciwgruźliczego.
wolne dni.
Zadaniem Instytutu będzie praca
nad postępem wiedzy lekarskiej w
dziedzinie zwalczania i zapobiegania
gruźlicy.
na 1948 r.
Do Komisji .mającej
zadanie
22 bm. odbyło się w Warszawie ple opracowanie planu organizacji Insty
narne posiedzenie Tymczasowej Rady tutu weszli: prof. dr. W. Orłowski,
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na
którym uchwalono budżet na 1948 r.
Główną pozycję uchwalonego bud
żetu stanowią wydatki na renty inwa
lidzkie, wypadkowe i starcze. Ogólna przed sądem
kwota przewidywana na ten cel, wy
niesie 30.344.000 mil., z czego 97,4%
W najbliższym czasie stanie przed
przypada na świadczenia dla inwali Sądem Okręgowym w Warszawie zna
dów pracy i ich rodzin. Koszty admi na w czasie okupacji na Okęciu, Ma
nistracyjne z 8,4% w 1938 r. spadną ria Pazur — przyjaciółka wielu żan
obecnie do 5,8% norm wpływów ogól darmów niemieckich i konfidentka
MÓGŁBY PAN MI TO POWIĘKSZYĆ?!
nych.
gestapo.
WSkutek jej doniesień aresztowano
kilku mieszkańców Okęcia, których
m. inn. wysłano dp obozu koncentrata męża nie może Pani w pozwle wskazać. nego .

Bezręki Czech

goli się brzytwą i zapala papierosa

Proces drugiej grupy spiskowców

z partii Maniu

-/

Na stronicach preliminarza (4)

Gospodarz naszego budżetu
Mamy na myśli Ministerstwo Skar- , żetowe, które zawarte są na przesate
bu. Kto by bowiem sądził, że jest ono 1.000 stron druku, to już sam ten taki
tylko pompą ssącą, która przez swój mówi za siebie.
rozległy aparat wykonawczy (Urzędy ; Cyfrowy efekt działalności włada fi
Skarbowe, celne, monopole i in.), ścią- ' urzędów Ministerstwa Skarbu ilustru
ga od obywateli podatki i różnego ro- j je poniższe zestawienie kształtowania
dzaju opłaty na rzecz Skarbu Państwa się wpływów z podatków bezpośred
byłby w zasadniczym błędzie.
nich, opłat i danin za I półrocze 1947 r-:
Ogromnym, w skali dotychczas nie
styczeń — 3.223 miln. zŁ
spotykanej, nakładem pracy może się
kwiecień — 4.475 M
«
wykazać nasze Ministerstwo Skarbu
czerwiec — 6.796 „
n
w dziedzinie uporządkowania i unor
Ten przeszło dwukrotny wzrost wpły
mowania całej organizacji administra wów podatkowych w o kJ'es ie I półro
cji skarbowej, dziedziny polityki pie cza r. b. zawdzięczać należy uspraw
niężnej, kredytowej, bankowej, podat nieniu aparatu administracji skarbo
kowej i monopoli. Na specjalne jednak wej oraz przyciągnięciu do świadczeń
podkreślenie zasługuje olbrzymia pra na rzecz państwa znacznej ilości podat
ca położona przez Ministerstwo Skarbu ników, którzy dotychczas uchylali się
w dziedzinie budżetowej.
od swych obowiązków. Dowodem tego
W związku ze zmianą roku budżeto jest fakt, że gdy w roku ubiegłym
wego, który obecnie pokrywa się z ro ilość zarejestrowanych podatników pokiem kalendarzowym, Ministerstwo i datku obrotowego wynosiła 344 tysiące,
Skarbu opracowało w roku bieżącym i dochodowego — 338 tysięcy, to obecnie
nie tylko preliminarz budżetowy na r. j jest ich 364 tysiące w podatku obroto
1947 i preliminarze miesięczne na ten wym i 363 tysiące w podatku dochorok, ale również projekt preliminarza dowym, a więc łącznie liczba podatni
budżetowego ną r. 1948, który, jak wia ków zwiększyła się o 45 tysięcy osób.
domo, wszedł już pod obrady Sejmu.
Ogólna suma dochodów, jakie admi
Jeżeli się zważy, że w jednym roku nistracja skarbowa ma przysporzyć
opracowano aż dwa preliminarze bud- państwu w r. 1948, preliminowana jest
na 147,7 mild, zł., a łącznie z docho
dem monopoli (69,5 mild, zł.), pozo
stających pod kontrolą Ministerstwa
Skarbu — 217,2 mild, zł., co stanowi
lo jest WOLSKIEJ
70% globalnej sumy dochodów w bud
żecie bieżącym państwa na r. 1948.
Troszcząc się o zapewnienie pań
stwu środków finansowych, Minister
stwo Skarbu czuwa również nad jak
najbardziej celowym zużytkowaniem
sum
przewidzianych w budżecie pań
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Żądać wszędzie.
stwa na wydatki rzeczowe i personal
ne i wpływa tą drogą na zachowanie
równowagi naszego budżetu. Pieczę
nad tymi sprawami pełni Komisarz
| Oszczędnościowy Budżetu (jest nim obecnie I-szy wiceminister Skarbu),
oraz szereg wyznaczonych przez niego
do powyższej akcji kontrolerów bud
sJd. Szczęście do nagród książkowych żetowych. Akcja ta doprowadziła już
mieli nasi Czytelnicy z prowincji. Tyl do likwidacji wielu przerostów w wy
ko 16 nagród z 50 przypadłe warsza datkach rzeczowych i personalnych i
wiakom, z których dwoje przybyło przysporzyła Państwu wielomilionowe
oszczędności.
osobiście na losowanie.
Poniżej lista osób, które otrzymały
Mocna, niezachwiana pozycja naszej
premie pieniężne. W najbliższym cza waluty — złotego, jest w pierwszym
sie ogłosimy listę tych, którzy wygrali rzędzie zasługą konsekwentnej, prze
premie książkowe.
zornej i przewidującej polityki finan
Nagrodę 3.000 zł. otrzyma! p. DASZ sowej kierownictwa naszego Mi
nisterstwa Skarbu i Instytucji emi
KIEWICZ MICHAŁ — Ursus,
syjnej — Polskiego Banku Narodo
Nagrody po 2.000 zł. otrzymali pp. wego.
T. D.
IWASZKIEWICZ WINCENTY War
szawa i TARNASIEWICZ DANUTA
— Lublin.
Dr T. H. VAN DE VELDE
Nagrody po 1.000 zl. otrzymali pp.
BOROWSKI WOJCIECH — Lublin,
TROJANOWSKA ZOFIA — Warsza
wa, GŁUCHOWSKI MIECZYSŁAW
— Szczytno, HIGERSBERGER EWA
— Warszawa, OGÓRKIEWICZ HI
POLIT — Częstochowa, GOŁTORZYWkrótce ukaże się
CKI STEFAN — Białystok, NEUMAN
HENRYK — Sochaczew, GUBOKA
Dr. T. H. VAN DE VELDE
MIROSŁAWA — Warszawa, TUTAJOWA HALINA — Miedzeszyn i RA
PACKI JERZY — Warszawa*
w

PIĘKNA CERA, w’8l,AdrS

Hormonowy
krem

Kto otrzymał nagrody
w konkursie „Znasz li ten kraj?“

O 4.000 ton cukru więcej sprzedano przed świętami
Warszawa otrzymała 53 tony masła interwencyjnego

Rozdział kuponów ubraniowych

dla emerytów już się rozpoczął

MAŁŻEŃSTWIE

powstanie w Warszawie

Ja PRZEWORSKIEGO

Konfidentka Gestapo

G.K. WARSZAWA. Powinna Pani prze
cie wszystkim stwierdzić swoje prawo spad
kowe w Sądzie Grodzkim w Skierniewi
cach, w ktoryrn to celu ma Pani dc swe
go wniosku załączyć metrykę zgonu mę
ża I metrykę zawarcia małżeństwa. Poatwlerdzenlu prawa spadkowego może Pa
ni wytoczyć pozew przeciwko dzierżawcy
s aądanlem zapłacenia należnej sumy
dzierżawnej, ewentualnie rozwiązania urno
wy o ile istnieje ku temu podstawa praw
na. Może Pani połączyć te dwa zadania,
wytaczając pozew przeęiwko dzierżawcy 1
jednocześnie prosząc Sąd o stwierdzenie
swych praw spadkowych w drodze spors»ej.. Pozew powinien być sporządzony
praes prawnika.
J. W. KONSTANCIN. Fakt opuszczenia
Pana przez żonę stanowi wystarczającą pod
stawę do przeprowadzenia rozwodu. Po
zew przeciwko żonie o rozwód należy zło
żyć do Sądu Okręgowego w Warszawie,
przytoczyć fakty niezgodnego z jej winy
pożycia I datę jej wyjazdu oraz powołać
się na świadków. Sąd w wyroku rozwodo
wym postanowi, przy kim pozostaną dzie
ci. Zazwyczaj Sąd powierza dzieci stronie
niewinnej. Sąd tylko w wyjątkowych wy
padkach może zabronić matce widywania
się z dziećmi 1 w wypadku Pana chyba te
go nie zabroni.
CZYTELNICZKA Z OSIEDLA PostąpiPani bardzo nieostrożnie, pożyezająe
siostrze tak znaczną sumę bez żadnego
pisemnego dokumentu. Fakt udzielenia
pożyczki w tej kwoele w razie wytoczenia
sprawy sądowej przeciwko siostrze nawet
nie może być stwierdzony przez świadków,
® He eloątra za-oponuje przeciwko Ich ba
daniu. W tej aytnaejl sprawa sądowa by
łaby bardzo wątpliwa. Nic innego nie po
zostałe Pani, jak w drodze ugodowej po
starać się sprawę tę załatwić z siostrą ewentnalnie spróbować otrzymać od niej pl
«emne potwierdzenie długu lub zgodzić
się na rozłożenie go na raty.
Z, £. W wypadku orzeczenia rozwodu
Sąd powierza dzieci oraz zarząd ich ma
jątkiem jednemu ss rodziców z pierwszeń
stwem niewinnego albo nawet osobie trze
ciej, gdyby tego wymagał interes dziec
ka. Sąd nstala udział każdego z rodziców
w ciężarach utrzymania 1 wychowania

dzieeka oraz zapewnia każdemu z rodzi
ców, któremu dziecko nie zostało powierz«
ne, dozór nad wyehowanlefn i wykształce
niem dziecka oraz możność utrzymania z
nim kontaktu. Sąd może przyznać prawo
widzenia się z dzieckiem również małżon
kowi pozbawionemu władzy rodzicielskiej.
Postanowienia Sądu normujące stosunek
rozwiedzionych małżonków do ich dziecka
mogą być przez Sąd Grodzki zmienione
stosownie do okolic,zności. Układy o wza
jemnych stosunkach małżonków na przy
padek rozwodu oraz o prawach 1 obowiąz
kach wynikających z ich stosunku do
dziecka, mają moc, o ile zostały zatwier
dzone w wyroku rozwodowym.
STANISŁAW Z PIOTRKOWA TRYB. W
płaszczyźnie odpowiedzialności cywilnej
za osoby posiadające zdolność do działań
prawnych stosunek pokrewieństwa nie ma
znaczenia, zaś wspólność praw majątko
wych (np. małżeństwa) może wpłynąć na
powstanie współodpowiedzialności za cu
dze czyny o charakterze cywilnym. Pry
watne powiadomienie o uchyleniu się od
odpowiedzialności materialnej za cudze
czyny może Pan umieścić w każdym poczytnym miejscowym piśmie. Powyższe ©głoszenie nie zwalnia danej osoby od odpowiedziainścl ustawowej lub umownej ea
czyny innej osoby, o Ile ustawowe prze
pisy mają nadal zastosowanie lub umowa
jest nadal ważna Powyższe ogłoszenie mo
że mieć niewątpliwi© pewne znaczenie mo
ralne 1 rehabilitacyjne, ściślejsze Infor
macje może Pan otrzymać po nadesłaniu
szczegółów danej sprawy.
JERZY Z KRAKOWA. Dotychczas nl®
została wydaną żadna ustawa, która by
regulawała sprawę przeracliowań przedwo
jennych zobowiązań. Praktyka sadów w
tych kwestiach jest bardzo różnollta. Prze
licza się przedwojenny złoty za zloty obce
ny albo przyjmuje cię za podstawę przerachowania cenę zboża (w stosunkach wlei
skich) itp.
NajprófltaBĄ drogą dla ueyekanla
możliwości prawnej zawarcia powtórnego
małżeństwa stanowi nzyskanäe w Sądzie
decyzji o uznaniu męża za zmarłego. Inny
sposób, więcej skomplikowany stanowi
przeprowadzeni® w Sądzie Okręgowym
aprawy ® rozwód. Ponieważ mtejsea poby-

Sąd wyznaczy kuratora dla obrony jego
Interesów. Z listu Pani wynika, iż sprawa
ta nie będzie sbyt łatwa do przeprowa
dzenia.
MIRA Z PIASECZNA. Ma Pani prawo
do połowy (według domniemania) mienia,
ktorego dorobiła się Pani wspólnie z przy
jaelelem. Obowiązek udowodnienia tej
wspólności dorobku spoczywa na Pani i
nie jest rzeczą zbyt łatwą, jeżeli będzJe
Pani mogła przedłożyć Sądowi przekony
wujące dowody, że te lub inne przedmio
ty ruchome lob nieruchomość zostały na
byte z funduszów Pani lub pochodzących
ae wspólnej pracy, wtedy może Pani wy
toczyć pozew cywilny przeciwko spadko
biercom przyjaciela o przyznanie prawa
do połowy tych lub .innych rzeczy & na
stępnie o dokonanie podziała.

ZNIECHĘCENIE

Centralny Instytut Przeciwgruźliczy

Budżet ZUS

Odpowiedzi prawnika

MAŁŻEŃSTWO
DOSKONAŁE

Z wiosną otwarcie
ogrodu zoologicznego
Komitet Wykonawczy N.R.O.W. udzielił ostatnio kwoty 2.051.800 zł na
budowę urządzeń niezbędnych dla za
instalowania zwierząt w warszawskim
Zoo.
Na wiosnę będzie już można prze
wieźć zwierzęta ofiarowane Warsza
wie przez zagraniczne ogrody zoolo
giczne i warszawskie Zoo stanie otwo
rem dla publiczności.

WYDAWNICTWO

prof. dr. M. Kacprzak, dr. Janina Mi
siewicz oraz dr. Z. Górecki.
Na. siedzibę Instytutu przewiduje
się m. st. Warszawę.

Do nabycia we wszystkleh księgar
niach. Skład Główny Spółdzielnia
Wyd. „Wiedza“, ul. Lwowska 5.
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ODPOWIEDZI REDAKCJI

C. H.( KUTNO. Na czas studiów może
Pan otrzymać odroczenie z wojska. Jeśli
zostanie Pan powołany, może Pan starać
się o odkomenderowanie na pkres studiów
na Politechnikę. Min. Obrony Narodowej
udziela chętnie stypendiów wojskowym
pod warunkiem odsłużenia w wojsku okre
su studiów. O ile nie. ehee Pan poświęcić
sie, karierze wojskowej, może Pan zwrócić
się w przyszłym roku z prośbą do M.O-N.
o udzielenie odroczenia, podając powody
1 zaznaczając, że w uh. r. akademickim
starał się Pan dostać na wyższą uczelnię,
ale nie został Pan przyjęty z powodu bra
ku miejsca.
STAŁA CZYTELNICZKA. Reklamacja
w sprawie zaginięcia pączki będzie nie
możliwa, jeśli nie zna Pani numeru pacz
ki. Rodzina Pani powinna przysłać do
kładną datę, wysłania paczki, nazwę urzę
du oraz numer przesyłki. Ostatni duży
transport paczek z Ameryki (w listopa
dzie br.) uległ częściowemu zniszczeniu w
czasie pożaru na statku „Norniack Pine“.
STUDENT Z MOKOTOWA. Jak nas
poinformowano w Wydziale Opieki Zarzą
dy Głównego Zw. Uczestników Walki
Zbrojnej o Niepodległość t Demokrację,
ul. Mokotowska 62, stypendia dla młodzie
ży akademickiej, która Już korzystała z
pomocy Związku w ub. roku, zostaną roz
dzielone w styczniu 1918 r. Stypendia dla
studentów ubiegających się o pomoc
Związku po raz pierwszy, rozpatrywane
będą w lutym 1948 r.
ST. POWARGO z TORUNIA. W Łodzi
Istnieje Wydział Filmowy przy Wyższej
Szkole Sztuk Plastycznych. Wydział kształ
el operatorów filmowych oraz grafików
fllmbwych. Adres Wydziału: Łódź, ul. Na
rutowicza 77. Poza tym istnieje dwuletnie
studium filmowe przy ui. Traugutta 8 w
Łodzi.
J. P. OTWOCK. Statek amerykański
„Norniack Pine“, wiozący paczki dla Pol-

ski. lawiną? do Gdyni S grudnia br. Po
żar w lukach statku wybuchł na Bałtyku
po minięciu Kopenhagi, ioezta w Gdyni
doręoay cześć niezniszczonych paczek adre
salom. Paczki, na których nie będzie
można odezytae nadawcy ani adresata, zo
staną przekazane na dożywianie dzieci w
sierocińcach.
KOBBOL, LUBLIN. Stypendia sdzlelanę są uczniom szkół zawodowych przez
Radę Stypendialną Centralnego Zarządu
danego przemysłu. O ile ktoś uczęszcza
do szkoły podległej Min. Przemysłu 1
Handlu, winien zwrócić się do Centralne
go Zarządu Przemysłu, do którego należy
szkoła. Stypendia rozdziela Wydział Szko
lenia Zawodowego Min. Przemysłu, War
szawa. ul. Pankiewicza 3.
Z. R., OTWOCK. Izba Lekarska, War
szawa. ul. Koszykowa 37, wydaje pismo
„W służbie zdrowia“. Instytut Lekarski,
ul. Chocimska 22, wydaje „Tygodnik le
karski“.
ŻMIJEWSKI JAN. Wojewódzki Ko
mitet PPR we Wrocławiu mieści się przy
ul. Krupniczej 11. Państwowe Zakłady
Tele-Radlotechnlczne mieszczą się w War
szawie przy ul. Ratuszowej 11.
UCZEŃ. MANIEK. Powinieneś awTÓefć
się osobiście do Kuratorium Warszawskie
go przy ul. Marszałkowskiej S | podać
ważne powody, które uzasadnią koniecz
ność zdawania egzaminu z 4 ej klasy jako
eksternista.

Min. Skrzeszewski

na RTPD

Min. Oświaty dr. Skrzeszewski, za
miast życzeń świątecznych i noworo
cznych, przekazał sumę zł 5.000 na
RTPD.

RYBKA OBYWATELA WAZONIKA
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Na Wigilię w rodzinnym gronie
Zaprosił sieroty dobry Wazonifc
Niestety, Felela, pracą zajęta
NÄ© sakupHa ryby na święta«

Tak Więc Wiuomk po mieście
Lecz nagle... Hurra! Oto jest ryba,
Szuka I mika w«™«™
'i?na s*5ld2ie ^ąk“
Sä nsLuf
7 prozno!
przydybał!
’S*
Porwał za ogon, skoczy! w ulicę...
Otyłby naprawdę było sapozno?
Tai
siecoty ryb^ MHOhwyc^j

Felcia i dzieci patrzą zdumionej
Ach, co za ryba z pięknym ogonem?
Ach, co za ryba—żywa, nie śnięta«
Prawdziwa radość wa, cała świata*

Zniknie
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Wkrótce również szJtol.V powszech
ne na Bałutach, Skierniewickiej i Su
walskiej, skupiające
najbiedniejsze HITLER WIEDZIAŁ. ŻE HE!,S‘ POLECI do Hamburga, — udali sie na pobyt tym
czasowy do Francji.
DO ANGLII
dzieci, otrzymają jako \Jar Zarządu
BERLIN PAP. W związku ’ P^yfoto* DYMISJA 38 CZŁONKÓW TRYBUNAŁU
S. K. R. K., odbiorniki rXdiowe*
DENAZYFIK acyjnego
waniaml do procesu wyższych
- - kie
W
tygodniu
■■ ubiegłym
«—
a------- P
- ,—
__ ministerstw»
, 1}, KZCS,y’
ministerstwaspraw
sprawzagraniczir
zagraniczni
LONDYN. Z Monachium donoszą, te 38
(lio ukończyła radiofonizację
ma odbyć sią w NorymŁ6™2®’
niemieckich członków trybunału denazy... iVaiiy był ostatnio Alfret "®8“i,.”.1,
likacyjnego podało sio do dymisji z
rium chorych na płuca w TuszynkUj słuch
Rudolfr-duessa. Oświadczył or{, „ Hitler dniem 30 września br. Jako powód rezyg
gdzie zainstalowano 80 głośników
wiedział klewątpH-wfe. Iż Rudi“ “ess za' nacji podano „zbyt wielką krytyką ze

555 tys. kobset
tu szeregach
ZwiazHw Zawodowych

W związku z rocznicą utworze
nia przy KCZZ Wydziału Kobiece
go, odbyło się w KCZZ posiedzenie
Rady Kobiet, na, którym złożono
sprawozdania z działalności Wydzia
tu Kobiet.
Wydział roztacza dziś opiekę nad
556.810 kobietami zrzeszonymi
zw. zaw.
Wydział zorganizował 12 świetlic
dla dzieci pracujących matek oraz
interweniował 388 razy u kierow
nictwa zakładów pracy w sprawach
kobiecych, w tym 316 razy pomyśl
nie. Celem odciążenia pracujących
kobiet od zajęć domowych, zorga
nizowano na terenie Zw. Górników
szwalnie, kursy kroju i szycia* goarstwa domowego i t, d.

mierzą polecić do Anglii.

strony narodu niemieckiego 1 utratę sza
cunku z powodu uczestnictwa w trybuna
POWSTAŃJF NA WYSP!• jü BALI
le denazyfikacyjnym“.
HAGA. Jak donosi prasa
na wyspie Bałt zajętej w roku. ul?, gIy”' NOWY KANDYDAT NA GUBERNATORA
TRIESTU
przez wojska holenderskie, wybK5", °. p.“‘
wstanie zbrojnł- W północnej I p łndnloNOWY JORK. W kolach zbliżonych do
wa to- Rady
wej części wys?y ludność miejsc pnnrom.
Bezpieczeństwa, rozpatrywana jest
czy zaciekła waftą przeciwko Hol
kandydatura Norwega Teodora Broha na
Dziennik „Pcnjuli Ball“, wyćhodM,? p0< stanowisko gubernatora Triestu. Broh
kontrolą holendenką, donosi, iż Vf.alka na jest posłem do parlamentn norweskiego z
wyspie rozszerza śfl coraz bardzt®3*
ramienia* Partii Pracy I był burmistrzem
Narvik w 1940 roku w czasie in
PRÓBA PODPAL1NIA KONSA,*^™, miasta
wazji niemieckiej.
BRYTYJSKIEGO
I OBURZENIE
_. -----------w KA1H K0MNI
KA DESSEPS
BANDA FASZYSTOWSKICH FĄŁSZEsiłował.. P0*,¥ra,.,ć
KAIR Tłum
RóW PASZPORTÓW WYKRYTA WE
w czwartek gmach
WŁOSZECH.
w Kairze i zniszczył ponti
RZYM. Policja włoska wykryła w Stur(francuski budowniczy
ba w okolicy -Genui neofaszystowską or
Tłum manifestował przcciwk0 uchwałom ganizacją, fabrykującą fałszywe paszporRady Bezpieczeństwa i doma?.a* 8’^ na"
tyelimlastowego wycofania wol8k Brytyj
CUKIER Z TROCIN
skich z Egiptu.
WYNALAZEK JAPONSKI
DALSZE LOSY EMIGRANTÓW ZE STATTOKIO. Japoński Z wlazok Produkcji
EXODUS 47“.
Chemicznej donosi o udanych próbach
otrzymywania cukru z trocin drzewnych
LONDYN. Rząd francuski wyFaz»
W celu produkcji sztucznego cukru zbu
dą, aby emigranci żydowscy, ktorzy nłp
dowano fabryką na południe od Tokio.
zestali dopuszczeni do Palestyny na
.... „Exodus 47“ 1 zostali przymu?0/*’® “J1' Cukier z trocin jest trocbą mniej słodki,
transportowani przez władza bryty38Kle niż cukier trocinowy

żydowskich uchodźców w Europi
na pół miliona podkreślił, że dla 1
dzi tych wrota Palestyny muszą s
nąć otworem.
Współżycie żydowsko-arabskie
rozwiązaniu problemu palestyński
go niewątpliwie ułoży się pomyślnie.
skierowanymi
Podziękowaniami
pod adresem Rządu Polskiego i Zw.
Radzieckiego za popieranie na to.
rum międzynarodowym żądań ży
dowskich w sprawie utworzeni® sie«
dziby narodowej w Palestynie
dr. Tartakower zakończył sprawo
zdawczą częsc konferencji.
liczne
Odpowiadając z kolei
pytania dziennikarzy, dr. Tartakower
m. inn. oświadczył, że społeczeństwo
i polityczne przedstawicielstwo ży
dowskie nie solidaryzują się z dy
wersyjnymi metodami działania ter.1. R.
rorystow palestyńskich.

z produktami naftowymi
W ' przyszłym miesiącu nasiletiM
ruchu przeładunkowego produktów
naftowych w Gdańsku znaczni® wzro
śnie. Zgodnie z zawartymi umowami
ze Związkiem Radzieckim i Rumunią
przewiduje się zwiększenie rejsów
tankowców z morza

, w wiekrzóśći kolczasty.
Drut ten naraża prze
chodniów na rozdarcie
tak drogiego i trudne;
go do zdobycia dziś u=
brania zaś w porze wie
czornej
pułapka
na ludzi.
Mając na względzie
przepisy,
zabrania;
jące używanie w gra=
ni caeh miasta do ogro
dzeń i w pobliżu dró
publicznych drutu kol
czastego, należy drut
ton usunąć, bądź jeśli
już jest niezbędny za=
stąpić linką stalową i
to pomalowaną na bia=
lo, by w godzinach noc
nych była widoczna.
To takie łatwe i
niezbędne, (s)
DZIECI
ŁAWKACH

Dobrym
objawem
jest pociąg młodzieży
o ławek, ale w szko
w kościele.

■arzystwie rodziców
i za ich aprobatą.
Młodzież należy wy=
chowywać w uprzej;
mości i poszanowaniu
dla starszych. To wyj;
dzie jej na pewno na
dobre, lecz sama szko=
la nie da rady. Koniecz
harmonijna
współpraca rodziców i
opiekunów ze szkoła.
kto opróżni
Śmietniki?

ulicach miasta
porozstawiano blasza=
ne sm etniki
— .i miesz
kańcy skwapliwie
nich korzystają, czego
dowodem ich przepeh
nienic.
Lecz cóż z tego. Prze
pełnione z „czubem
śmietniki, wokół któ;
rych stwarza się pro=
wizoryczne rezerwowe
na chodniku, nie wpły
wają ani na wygląd e
stetyczny m’asta,
też nie czynią zadość
wymogom higieny,

waj owych napisy i to
słuszne: „Nie pluć na
Podłogę , nie wskaza*
no jednak, gdzie wol=
no pluć, gdyż w
zach
tramwajowych,
trolleybusowych ani a
utobusach n!e ma splu
waczek.
Czy me można przeci
sięwziąć jakichś środków zaradczych?
ZWM
KOŁNIERZOM

Staraniem Miejskie-go Komitetu ZWM dn.
10 b. m. w świetlicy
Szpitala Garnizonowe;
go odbyło się przedsta»
wienie rewiowe
chorych żołnierzy p. 1
Beczka śmiechu“. Wy;
konawcami rewii byli
członkowie ZWM
Dowództwo, personel
szpitala i chorzy skła
dają za naszym poóred=
nictwem serdeczne po*
dziękowanie młodzieży
ZWM (mag,)

