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PROBLEMY GOSPODARCZE ŚWIATA

CENA 3 ZŁ

Maszerują chłopcy do wojska

winny być rozwiązywane na gruncie ONZ

Prasa amerykańska ocenia pozytywnie inicjatywą Polski
NOWY JORK (PAP). — Czechosłowacja i Peru wystąpiły
w Komisji Ekonomicznej Gen. Zgromadzenia ONZ z poparciem dla
przedstawionego przez dr. Langego projektu rezolucji, wzywającej
członków ONZ do posługiwania się Narodami Zjednoczonymi przy
rozwiązywaniu wszystkich międzynarodowych problemów ekonomicznych i społecznych.
Delegat Czechosłowacji Hanc, pow
tarzając krytyczne uwagi dr. Lange
go na temat dotychczasowych prac
ONZ podkreślił rolę, jaką odegrać
może Rada Ekonomiczno-Społeczna

ONZ na polu współpracy międzyna.
rodowej.
Przedstawiciel Peru podjął w dys.
kusji tezę dr. Langego, że stabiliza
cja ekonomiczna i dobrobyt świata

Od 1-go b m. Anglicy zacisnęli pasa
Eksportem ratują sytuację gospodarczą
LONDYN. (API). — Dnia 1 b. m.
weszło w życie szereg zarządzeń go
sp-odarczych mających na celu po
prawę sytuacji ekonomicznej W
Brytanii
Przydział benzyny dla samocho
dów prywatnych zostaje zniesiony
Również przydział dewiz na wyjazd
za granicę zostaje wstrzymany Wla
dze maią obowiązek przeglądania li
stów i paczek co do których istnie
je obawa, że mogą zawierać dewi
zy lub paoiery wartościowe.
Ceny węgla i taryfy komunikacyj

podniesiono Fabryki i biura nie
mogą ogrzewać swych lokali do
pierwszego listopada Ogłoszono rów
nież,
że
wysokogatunkowe ma
teriały włókiennicze będą przezna
czone od dziś wyłącznie na eksport
Na rynku wewnętrznym sprzedawa
ne będą tylko materiały niższego
gatunku.
Poza
tyjski
szenie
li on ów

tym zarządzeniami rząd bry
rozważa wniosek o znniejinwestycji do sumy 203 mifuntów.

Salomonowy plan rozwiązania problemu palestyńskiego
Dla Żydów-prawo emigracji, dla Arabów—utrzymanie jedności
a dla Anglosasów - bazy strategiczne
LONDYN. (Obsł. wł). — W ko
łach zbliżonych do oficjalnych przed
stawicieli
amerykańskich panuje
przekonanie, że oświadczenie brytyj
sk ego ministra do spraw kolonial
nych Greech Jonesa na zgromadze
niu ONZ w sprawie wycofania
wojsk brytyjskich z Palestyny było
niczym innym jak „nowym planem
amerykańskim“, który zmierza do
pozost.awenia Palestyny w rękach
Anglosasów nie na dwa lata, jak to
proponowała komisja ONZ, lecz na
okres znacznie dłuższy.

„Nowy plan jest niezwykle prosty
podkreślają te same koła ale jest
to bardzo niebezpieczne“.

W myśl tego planu Palestyna nie
ma ulec podziałowi, a ma pozostać
pod administracją jednego czy kil
ku państw wyznaczonych przez
ONZ, na dłuższy przeciąg czasu. Ży
dom ma się pozwolić na emigrację
z Europy do Palestyny w tych sa
mych liczbach, jak to zostało usta
lone na podstawie raportu większo
ści. Jako ustępstwo na rzecz Ara
bów, nie pozwolonoby Żydom na
osiedlanie się na innych terenach
jak tylko w tych granicach, które w
raporcie zostały określone jako gra
nice państwa żydowskiego.

Amerykanie spodziewają się, że
plan zadowoli Żydów, którym zez
wala się na emigrację, a jednocześ
nie uspokoi Arabów przez odrzuce
nie projektu podziału Palestyny. W

tych warunkach Palestyna, znajdu
jąc się pod Protektoraten ONZ, by
łaby w dalszym ciągu anglo-amery
kańsko bazą strategiczną.

Powódź, która szaleje od kilku dni
zatrzymała wielką kolumnę 300 tys.
Sikhów, maszerujących w kierunku
Indii na wąskim pasie niezalanej zie
mi v/ pobliżu rzeki położonej o 40
km. od Lahore. W odległości 100 km.
od tego miasta kolumna Muzułma
nów została unieruchomiona na dłuższy czas.
Pod wodą znajdują się setki wiosek. Fabryki, świątynie i chaty zalane są przez wodę a ludność gromadzi
się na małych wysepkach, cierpiąc
niesłychany głód. Opracowuje się
plany zrzucenia żywności z samolo-

Prezydent R. P. wyraził zgodę na
wpisanie do akt Stanu Cywilnego
swego nazwiska jako ojca chrzestne
go 9 syna ob. Konstantego Klimka,
rolnika zamieszkałego w Książkach
po w. wąbrzeskiego.
Chrześniak Prezydenta jest 15 z ko
gel dzieckiem rolnika Klimka,

Rozpoczął się jesienny pobór do wojska. Dworce Warszawy zaroili
się od młodych mężczyzn, dźwigających walizki. Oto zdjęcie jedne,
z grup, która podąża peronami Dworca Głównego do zarezerwowa
nych w pociągu specjalnych przedziałów dla poborowych. Już za pari,
dni przywdzieją mundur wojskowy.

Deficyt Europy wynosi 1.787 mil. dolarów
stwierdza Rada Gospodarczo-Społeczna O.N.Z.

lak zaspokoić potrzeby państw zniszczonych przez wojnę?
NOWY JORK
juku (A. P.
r. I.).
i.). Ogólny deficyt finansowy krajów europej
skich w tej liczbie i Polski obliczony został przez Radę Gospodar
czo
Społeczną O. N. Z. na 1947r. na 1787 milionów dolarów. Oblicze
nie to zawarte w raporcie Rady zostało podane do wiadomości we wto
rek 30 .września przez sekretarza generalnego ONZ Trygve Lie. Raport
obejmuje zarówno kraje, które brały udział w konferencji paryskiej jak
i inne kraje między innymi: Czechosłowację, Polskę i Jugosławię.
Sprawozdanie Rady zostało spo
rządzone ze szczególnym uwzględnie
niem braku waluty dolarowej lub ta
kiej, którą można wymienić na dola
ryRaport podkreśla, że zadania od-

NEW DELHI (A.P.I.). Olbrzymia powódź, która objęła obszary po obu
stronach granicy Pendżabu jest katastrofą tak niesłychaną, że potwor
ne walki między ludnością muzuł mańską i hinduską w New Delhi ze
szły na drugi plan — oświadczył za stępca komisarza w New Delhi S.
Randhawa. 40 tysięcy ludzi zostało bez dachu nad głową. Ruchy uciekinierów prawie ustały.

(Korespondencja własna API)

Prezydent RP ®cem s msUym

Podsekretarz stanu William Thorp
przyznał, że niektóre ustępy przemó
wienia Langego zasługują na uzna
nie. Thorp zaznaczył na konferencji
prasowej, że wystąpienie delegata
Polski ma specjalne znaczenie, gdyż
podkreśla ono, że Polska pragnie ści
słej współpracy gospodarczej zarów
no z zachodem, jak i ze wschodem.

Katastrofalna powódź
w Indiach
f
WALKI BRATOBÓJCZE JEDNAK NIE USTAJĄ

Herriot o planie Marshalla

Klimkowie mają 15 dzieci

,,Washington Post“, komentując mo
wę Langego, podaje, że Polska jest
gotowa współpracować w odbudowie
Europy.
NOWY JORK (PAP) — Przewodni
czący Komisji Ekonomicznej OZN dr
Santa Cruz (Chile) oświadczył na kon
ferencji prasowej, że wystąpienie de
legata Polski zawierało szereg argu
mentów. które Komisja będzie musiała wziąć pod uwagę.

40 tys. Iudzi bez dachu nad głową

Nie chcemy więcej silnych Niemiec
Na kongresie ra ,
dykałow w Nicei,
Herriot znów zo
stał wybrany
przewodniczącym
partii. Stronnicy
Daladlera skom
promitowali
się
definitywnie. Her
riot, polityk lewi
cowy. z nieodstęp
na fajką w ręku,
Herriot.
jest j'edną z najpopularniejszych postaci politycznych przedwojennej i powojennej
Francji Jak sam o sobie mówi, nale
’ ży do takich radykałów, którzy na
starość nie bieleją.
Oto jego słowa o planie Marshalla:
„Uważam, że plan Marshalla stwo
rzenia Europy Zachodniej jest kombi
nacją sztuczną i nietrwałą“.
Mówiąc o amerykańskich planach,
związanych z odbudową gospodarki
niemieckiej, Herriot oświadczył: ,.Nie
chcemy już więcej silnych Niemiec.
Należy przypominać Amerykanom
błędy jakie popełnili po wojnie

są niepodzielne. Stwierdził on, że nie
uwzględnianie tego faktu dało w wy
niku taką sytuację, że Ameryka Po
łudniowa, która w myśl sugestii kon
ferencji paryskiej powinna pomóc Eu
ropie, nie będzie w stanie tego uczy
nić. Delegat Peru oświadczył, że po.
konanie tych trudności możliwe jest
tylko przy rzeczywistej współpracy
gospodarczej między narodami.
Inicjatywa Polski spotkała się
z żywymi odgłosami na łamach
prasy amerykańskiej. Jedynie delegat
brytyjski Mayhew zaatakował frag
menty oświadczenia dr. Langego, oskarżające konferencję paryską o po
minięcie Narodów Zjednoczonych, o
odstąpienie od zasady jedności eko
nomicznej Europy 1 o dawanie pierw
szeństwa Niemcom w planie odbudo
wy Europy. Delegat brytyjski, zmie.
rzając do osłabienia rezolucji polskiej
zaproponował wprowadzenie popraw,
ki, zezwalającej „poszczególnym pań
stwom na udzielanie pomocy innym
członkom ONZ".
Dyskusja nad projektem rezolucji
polskiej toczyć się będzie dalej na
najbliższym posiedzeniu.
NOWY JORK (PAP) — Prasa ame
rykańska poświęciła wiele uwagi
przemówieniu prof. Langego w spra
wie międzynarodowej współpracy go
spodarcze.i w ramach ONZ. „New
York Times“ zamieścił dokładne stre
szczenię przemówienia delegata Pol
ski, w którym mówca podkreślił ko
nieczność uwzględnienia organów
ONZ przy organizowaniu międzyna
rodowej współpracy gospodarczej.
„New York Herald Tribüne“ zazna
cza. że prof. Lange przytoczył szereg
argumentów przeciwko amerykań
skiej polityce ekonomicznej w Euro
pie. Zdaniem dziennika, przemówie
nie to stanowi odpowiedniej podsta
wę do dyskusji.

ród nie podpisze się pod jego ideała
mi, premier złoży swoją rezygnację.
W Zjednoczonych Prowincjach w
Cawnpore odkryto wczoraj tajny
skład broni i amunicji. Ponad 25 osób w tym kilkunastu urzędników
tów, gdyż istnieje obawa wybuchu państwowych zostało aresztowanych.
straszliwej epidemii. Niezwykłe roz Składy zostały odkryte pod grobow
miary przybrała powódź na świętej cami na cmentarzu.
rzece Jumna, gdzie 100 wiosek znaj
duje się pod wodą.
OŚWIADCZENIE PREMIERA
PANDIT NEHRU
Tymczasem w New Delhi odbyło
się szereg zgromadzeń poświęconych
walkom bratobójczym między Hin
LONDYN (PAP) — Rzecznik Fo- I
dusami a Muzułmanami. Premier reign Office podał do wiadomości, że
Indii, Pandit Nehru oskarżył rząd i w najbliższy piątek, tj. 3 październi
naród Pakistanu o dokonywanie bru ka rozpocznie się w Londynie kon
talnych morderstw na Hindusach, ferencja zastępców min spraw zagr.
przyznał jednak, że nie może podjąć Wielkiej Czwórki, na której rozpatrzo
odpowiednich kroków, ponieważ, w na zostanie sprawa przyszłości b. ko I
jego kraju dzieje się to samo. „Naj lonii włoskich w Afryce. Rzecznik i
chętniej — powiedział Nehru — roz potwierdził, iż rząd radziecki zgodził I
kazałbym naszym armiom wkroczyć się wziąć udział w tej konferencji.
do Pakistanu dla ochrony bezbron
Nie została jeszcze uzgodniona li
nych. Lecz nie mogę tego uczynić sta państw, które zostaną zaproszone
ponieważ w moim kraju zamieszki do przedstawienia swych poglądów
przybierają takie same rozmiary". co do przyszłości b. kolonii włoskich.
Pandit Nehru zagroził, że jeżeli naGłównym zadaniem konferencji —

budowy Europy są obecnie daleko
większe, niż w' chwili powstawania
Międzynarodowego Banku Odbudowy
i Międzynarodowego Funduszu Mo
netarnego.
Stwierdzając, że Stany Zjednoczo
ne, które dostarczały dotychczas naj.
większej pomocy krajom zniszczo
nym przez wojnę, mają podjąć zno
wu inicjatywę w tym kierunku we
dług planu Marshalla, raport stwier
dza jednakże, że do chwili sprecyzo
wania intencji amerykańskich w

tym kierunku, ..jest niemożliwością
ustalić, w jaki sposób potrzeby tych
krajów mają być zaspokojone".
Zobowiązania tych krajów ocenio
ne zostały przez Radę na 19.300 mi
lionów dolarów, dochód bieżący na
12.400 milionów, z czego wynika, że
bieżący deficyt wynosi 6.870 milio
nów dolarów. Ponieważ zapasy wa.
lut, pożyczki i kredyty zostały oce
nione na 5 miliardów dolarów, przeto
ogólny deficyt wynosi 1.787 milionów
dolarów.
POTRZEBY PASSTW- WSCHODNIO EUROPEJSKICH

NOWY JORK (A. P. 1.) b państw
wschodnio-europejskich, w tej liczbie
i Polska, zawiadomiły Narody Zjed.
noczone, że potrzebują na rok bieżą«
cy 1.234.500 tys. dolarów.

4 WARUNKI
republikanów amerykańskich
przed omawianiem planu Marshalla
LONDYN. (SAP). — Nowojorski nim przystąpi do omawiania planu
korespondent „News Chronicie“ po I Marshalla.
daje wywiad przeprowadzony z Jó
Martin oświadczył, że prezydent
zefem Martinem. przewodniczącym Truman lub minister Marshall muIzby Reprezentantów USA Martin ,szą: 1) przedstawić dokładne cyfry,
repub’ikanin sprecyzował cztery wa dotyczące ilości potrzebnych pienię
runki, jakie stawia jego partia za- dzy. 2) zagwarantować dokładną
ilość wydatków, 3) dowieść, że pie
niądze amerykańskie będą użyte na
cele konstruktywne odbudowy Euro
py na zdrowych zasadach, nie zaś
jako chwilowy zasiłek. 4) zapewnić
że pomoc dla Europy nie przyniesie
uszczerbku gospodarce amerykań
jak podkreślił rzecznik Foreign Offi skiej.
ce — będzie wysłanie komisji badaw
Martin dodał, że Kongres nie chce
czaj czterech mocarstw do b kolonii podjąć nagłej akcji właśnie dlatego,
włoskich —. Cyrenaiki, Libii. Erytrei że mówi się o postanowieniach tym
i Somali włoskiego.
czasowych.

Wielka Czwórka rozpocznie obrady

nad przyszłością b. koloni! włoskich

1914—1918: plan Davesa, plan Younga i moratorium Hoovera. Poważnie
obawiam się, że zainicjowane obec
nie postępowanie doprowadzi nas do
tego samego — co błędy Wersalu“.
Mówca podkreślił, że „odbudowane
Niemcy stanowić będą wielkie nie
bezpieczeństwo, ponieważ staną się
dominującym elementem w Europie
dzięki dumpingowi, a następnie ła
two przerobią swój potencjał przemy
słowy na wojenny. Byłoby najwięk
Na meczu piłkarskim w Sosnow- i godziny Pomimo energicznej interszym błędem politycznym, gdybyśmy
pozwolili na odbudowę Niemiec z u- cu który odbył się w ubiegłą nie wencji Milicji Obywatelskiej' i St.ra
szczerbkiem dla sprzymierzonych i dzielę o wejście do Klasy Państwo ży Pożarnej, gracze AKS i sędziowie
dla Francji, która tak strasznie ucier wej między RKU (Sosnowiec) a AKS zostali dotkliwie pobici.
piała. Żądam, aby myślano najpierw (Chorzów) doszło do niesłychanej
Podczas gorszącej awantury 1
awantury.
o Francji“.
milicjant został zabity, 3-ch ciężko
Sianatyzowani
zwolennicy
klubu
„Jeśli w ten sposób bedzie się prze
a 60 o?ób cywilnych potur
mawiać do Amerykanów — zapewnił sosnowieckiego usiłowali zlinczować rannych
bowanych odwieziono do szpitala.
Herrjot — nie mogą nie usłuchać. sędziego Rutkowskiego z Krakowa
Wszystkie hydranty sosnowieckiej
Nie można nic uczynić przeciw ludo oraz graczy z chorzowskiego AKS-u
Awantury trwały przez półtorej Straży Pożarnej, która usiłowała owi, ani bez ludu“.
s-tydzić zapały publiczności strumie
Część mowy poświęcił Herriot kry
niami wody zostały zniszczone przez
tyce stosunków we Francji: „Anglia
rozfanatyzowany tłum.
potrafiła nałożyć na siebie surową
dyscyplinę i przyjąć najcięższe ofia
ry. Czy we Francji jest tak samo? Na zimę jeszcze czas
Niezupełnie. Jeśli mówiono, że daw
Temperatura obniżyła się na Wyną monarchię ograniczały piosenki,
to można powiedzieć śmiało, że dziś brzeżu do tego stopnia, że w dniu urodziły bliźniaczki
republice przeszkadza brak karności. 30 b.m s-padł w miejscowości Starzy
TULSA. (API). — Wydarzenie bez
Konieczne jest surowe przestrzega I no w pow. morskim pod Puckiem precedensu w historii medycyny
nie ograniczeń w różnych dziedzi. śnieg.
Śnieg pokrył ziemię cienką war miało miejsce w szpitalu Hillcrest
na oh życia".
w Tulsa w stanie Oklahoma..
stwą,
lecz szybko roztopił się.
Na zakończenie He.rrlot wyraził na
Wczoraj
w
Warszawie
zacinał
zim
Bliźniaczki, dwie siostry, panie
dzieję w przeszłość Franci’. ..Franco
zi — powiedział — z trudnością ro I ny deszcz, a często w szyby bębnił Austin C. Karr i D. B. Nichols uro
dziły w jednym dniu bliźniaczki —
bią łatwe rzeczv, ale za to z łatwo grad.
Mimo wszystko, na zimę jeszcze każda chłopca i dziewczynkę.. Matścią rzeczy trudne",
• ki i dzieci czują się doskonalę. G«Oł. _ czap

Zbrodnia na meczu w Sosnomcu

1 milicjant zabity, 3-ch ciężko rannych
60 osób cywilnych w szpitalu

Śnieg pod Puckiem!

Bliźniaczki

Niewinne produkty I. fi. Farbenindustrie
służyły do wyrobu materiałów wybuchowych
NORYMBERGA. (API). — Przed
trybunałem sądzącym kierowników
I. G. Farben Industrie zabrał gło?
Nathaniel Emias. rzeczoznawca che
miczny przedsiębiorstwa Dupont Ne
mours w St. Zjednoczonych.
Stwierdził on, że na pozór b. nie
winne produkty trustu nazistowskie,
go kryły w sob!e możliwości wyk
rzystania ich do wyrobu środków
wybuchowych oraz produktów po
trzebnych dla przemysłu wojennego
Np. niektóre ni.traty, będące podsta
wowymi produktami dla fabrykacji
nawozów sztucznych, mogły być z
łatwością przekształcone drogą pro
cesu chemicznego na materiały wy
buchowe o wielkiej mocy jak rów
nież „Dix glycol“ — inaczej mówiąc
produkt zastępczy, gliceryny mógł
również służyć do fabrykacji min
podwodnych

Delegacja anglo-amerykańska
chce kupić w Polsce
100 tysięcy toan kartofli
Do Warszawy przybyła delegacja
handlowa wojskowego zarządu ame
rykańskiej i brytyjskiej strefy oku
pacyjnej w Niemczech, celem doko
nania zakupu 100 tys. ton kartofli.
W skład delegacji wchodzi 5 Ame
rykanów i 3 Anglików Przewodni,
czy delegacji Amerykanin mr. B. Ke
neth.
Delegaci przyjęci zostali przez wicemin, Grossfelda i dvr g^b Mini
sterstwa Aprowizacji Iwaszkiewicza.
Pobyt delegacji w Polsce potrwa kil
ka dni.

W drodze wyjątku oskarżonym
dozwolono zabierać głos w zastęp
stwie swych adwokatów przv dysku
towaniu z rzeczoznawcą. ponieważ
adwokaci nie są zorientowani w
kwestiach czysto technicznych.

W.cepr£m:er Czechosłowacji
przybyna do Warszawy
Na zaproszenie CKW PPS przyby
wają do Warszawy w czwartek 2
b m. Zdenek Firlinger, wicepremier
rządu czechosłowackiego, przewodniczący czechosłowackiej partii socjalistycznej oraz Vilim, sekretarz
generalny tej partii.

Frische skazany
na 9 lat więzienia
EERLIN (PAP). — Niemiecki sąd
denazyfikacyjny
w Norymberdze
skazał b. hitlerowskiego komentato
ra radiowego z okresu wojay Han
sa Fritsche na 9 lat obozu pracy po
uwzględnieniu odwołania od wyroku zasądzającego go na 9 lat więzienia.
Sąd zaliczył go do rzędu „głów
nych winowajców“ i no zbawił go
na całe życie prawa pracy w charakierze dziennikarza lub konentatora radiowego, Jednocześnia sąd
zarządził konfiskatę całego jego ma
jątku osobistego z wyjątkiem sumy,
niezbędnej dla egzystencji

tak
to wygląda z bliska

Historia z nieprawdziwego
zdarzenia

RAPORT KOMISJI ŻYWNOŚCIOWEJ HARRIMANA

PRZEGLĄD PRASY

Świadectwo «stamtąd

Wychodzący w Detroit «Dziennik
Polski" zamieszcza artykuł Zygmun
ta Nowakowskiego pt „Silni, zwar
ci, gotowi“. Artykuł ten ma tenden
cje wrogie w stosunku do Polski
podkreśla, że & powyższych przyczyn dzisiejszej Nie mogąc jednak oprzeć*
i z Innych jeszcze względów St. Zjed. się tym wielkim i pożyty wnym zmia
noczone nie będą w stanie dostarczyć nom, jakie zaszły w kraju«— Nowa
Europie takiej samej liczby produktów kowski stwierdza m. in. co nastę
żywnościowych jak w roku ubiegłym. puje:
W piśmie, załączonym do raportu
„Gdy my tu w Anglii obserwujemy
podkreślono, że spadek urodzaju l rozpaczliwe wysiłki, które mają sta
jako
paszy
wykorzystanie pszenicy
zmusić każdego Anglika do pradla bydła zmniejszy ilość zboża prze- celu
powinien
znaczonego na eksport ze St. Zjed cy, równocześnie w Polsce
by wejść w życie chyba przymus
noczonych o przeszło 2 miliony ton wypoczynku.
Gdy tu widzimy ponuro
w stosunku do sum zeszłorocznych.
przygnębienie i apatię, w Polsce try«
ska życie i energia, które napełniają
szczerym podziwem obcych obserwa
torów Ze wszystkich stolic Europy
odbudowa Warszawy ma tempo naj«
szybsze. Dźwiga się z ruin, s pepton
lów, z trumny... Polska, którą opiSo
najpoważniejsza próba nielegalnej śeiliśmy przed blisko 8 laty, nie Jes®
imigracji, lecz jak twierdzi „News już tą samą Polską. Przeorała
Chronicie" imigranci nie mają żad wojna na wskroś, do głębi... Zmiany
nych szans przedostania się przez dodatnie objęły nawet tych ludzi I te
zapory brytyjskie, składające się z warstwy, które dotychczas nie umia
krążowników, wyposażonych w apa ły pracować. Dziś praca stała się
raty radarowe, z samolotów, patro I bowiązkiem powszechnym“.
lujących wybrzeża i z łodzi rnoto- |
Świadectwo godne zanotowania.
rowych, zaopatrzonych w miny.

niewiele obiecuje państwom europejskim

Ijrndno inaczej nazwać losy arrasów
wawelskich
(gobelinów Zygmunta
Augusta) oraz innych bezcennych
skarbów kulturalno - historycznych
(m.in. Szczerbca Chrobrego), przecho
wywanych do chwili wybuchu wojny
WASZYNGTON (PAP). — Amerykańska komisja żywnościowa^ liczbie 1TS milionów buszli kukury
w Muzeum Narodowym na Wawelu.
dzy, jęczmienia, owsa i żyta.
W końcu sierpnia 1939 r., dyrektor w skład której wchodzą min. rolnictwa Anderson jako przewodni
W roku bież, począwszy od 1 lip(państwowych Zbiorów Sztuki na Wa czący, min. Marshall oraz min. handlu Harriman, opracowała raport, ca, St. Zjednoczone będą w stanie
welu, prof. St. Swierz-Ząleski, świa dotyczący planu pomocy dla państw dotkniętych nieurodzajem. Plan eksportować 400 milionów buszli psze
domy nieuniknionej już napaści kitle
nicy 1 wytworów z pszenicy oraz 51
rowsklej, polecił opakować najcen ten został opublikowany przez prezydenta Trumana. Wyłaniające się
milionów buszli zbóż niższych gatun
niejsze zbiory w 20 skrzyniach 1 7 z tego sprawozdania perspektywy nie obiecują zbyt wiele narodom
ków. Komisja w swym sprawozdaniu
rulonach.
europejskim.
S-go września zapada decyzja ewa
St. Zjednoczonych
Raport podkreśla, że narody Euro strony ludności
kuowania transportu. Po licznych pe
rypetiach, znaczonych bezprzykładną py zachodniej przede wszystkim uza oraz pewnego wzrostu dostaw ziarna
ofiarnością kustoszów a nawet krwią leżnione będą od dobrowolnego ogra z Argentyny i Australii. Dobrowolne
(nad Wisłą rozbity został oddział niczenia zapotrzebowania na zboże ze ograniczenie konsumcji w St. Zjedno
czonych ma przyczynić się także do
chroniący transport)
— skarby
zahamowania inflacji w USA.
szczęśliwie przekraczają granicę ru
LONDYN. (SAP). — „News Chro
muńską (w nocy z 18 na 19 wrze
Według danych raportu, minimalne nicie" donosi, że brytyjczycy spodzie
śnia), z Rumunii wędrują morzem do
zapotrzebowanie państw importują, wają się nadal prób przedostania
Francji, z Francji (Marsylia, Paryż, w Fgipcie
cych zboże na całym świecie przera się do Palestyny nielegalnych imi
Aubusson) do Londynu, potem do
sta o 15 proc., czyli o 4,5 miliona grantów żydowskich.
KAIR. (API). — Do Kairu przy ton ilość płodów rolnych, jaka może
Glasgow, stamtąd (w lipcu 1940 r.)
10.000 Żydów wyjechało z portów
do Halifaxu (Kanada), stamtąd do był drugi samolot amerykański z być eksportowana z państw posiada
rumuńskich i bułgarskich, chcąc
Ottawy. W stolicy Kanady skrzynie transportem szczepionek, środków jących nadwyżkę zboża.
przedostać się do Palestyny, Jest to
i rulony zdeponowane są w budynku sulfamidowych dla walki z epidemią
Wobec niekorzystnych warunków
archiwum historycznego ,(„Recolds cholery. Z Ameryki nadeszło już 40
atmosferycznych urodzaj w St. Zjed
Storrage Building“) wciąż dzięki ton leków.
w roku bież, wykazuje nie.
staraniom i niezmordowanej energii
Wydano specjalne zarządzenia o- noczonych
dobór
miliarda
buszli w stosunku do
prof. Swierz-Zaieskiego.
strożnościowe a mianowicie zaleco
Tam kulturalne skarby Polski prze, no, .aby ludność unikała podawania roku ubiegłego. Tyczy się to wszyst
trwać miały do końca wojny, by z sobie ręki, wzbroniono wysyłania kich 4 rodzai zbóż. Również w Kana
końcem wojny — rzecz jasna
po gołębi
pocztowych.
Zamknięto dzie urodzaj tegoroczny ustępuje ze
wrócić do kraju.
wszystkie plaże dla publiczności. Za szłorocznemu o 15 proc. W roku ub.
Ale na jesieni 1944 r. klika „lon broniono połowu i sprzedaży ryb St. Zjednoczone eksportowały prze,
szło 550 milionów buszli zboża, w tej
dyńska“, już wtedy zwątpiwszy snadź oraz ślimaków jadalnych.
w możliwość objęcia władzy w kraju,
usunęła „niepewnego“ prof. Swierz.
Zaleskiego, część skarbów zdepono
wała w jednym z banków stolicy Ka
nady („Bank ot Montreal“), resztę
NOWY JORK (PAP). — W kołach politycznych komentuje się
zaś umieściła w dwóch klasztorach,
wyniki konferencji;, jaką prez. Tru man i min. Marshall odbyli z człon°
przy czym przedwrześniowy poseł
kami Kongresu.
polski w Kanadzie p. Babiński prze
Prezydent Truman usiłował przekonać uczestników konferencji,
zornie ograniczył prawa kustoszów.
Kiedy do Kanady przybył poseł R.
BELGRAD (PAP). — W Belgra
Marszalek Tito wezwał pod koniec źe ma prawo dysponowania odpowiednimi funduszami, koniecznymi
P. ob. Fiderkiewicz, p. Babiński bez dzie obradował konstytucyjny kongres członków związku, by włożyli w rea dla zorganizowania szybkiej pomocy dla niektórych krajów europej
wiedzy prof. Swlerz-Zaieskiego i po uczestników walki o wolność.
lizację planu pięcioletniego takie sa skich bez odpowiednich uchwał Kongresu.
zostałych kustoszów usunął arrasy i
Po otwarciu Kongresu zabrał głos me bohaterstwo, z jakim walczyli z
skarby z klasztoru w Ottawie i ukrył marszałek Tito. ’ Oświadczył on, że okupantami, a wtedy cele, do których
Okazało się jednak, że większość ; jęła odmienne stanowisko. Republika
je w jednym z klasztorów w Quebec. nowopowstały związek nie jest orga dążą na pewno zostaną urzeczywist- j członków Kongresu, biorących udział nie nie przyjęli do wiadomości argu
Od tego czasu ślad ich zaginął (!).
w konferencji w Białym Domii, za- mentów prezydenta 1 oświadczyli, że
nizacją weteranów, którzy spełnili już nione.
A zaś „Bank of Montreal“ odmawia swoją powinność. Przed związkiem
bez aprobaty Kongresu — rząd nie
wydania części zdeponowanych tam stoją nadal doniosłe zadania. Poza o.
może dysponować funduszami, zwią
skarbów kulturalnych, powołując się pieką nad zdemobilizowanymi żołnie
zanymi z planem Marshalla.
na względy ściśle formalne.
rzami i oficerami oraz rodzinami po
W związku z tym prezydent Tru
Na tym kończy się część historii poległych bojownikach, związek, któ
man zamierza zwołać specjalną sesję
wojenna — i że tak powiemy —■ wal- rego ilość członków przewyższy za Kanada i Argentyna przeszły w 1-ym- gSosowaain
Kongresu.
terscottowska. Ale bynajmniej nie pewne liczbę 2 milionów, „winien
NOWY JORK (PAP). — Dnia 30 jedynie Argentyna II Kanada, które
W kołach politycznych zwraca się
najbardziej sensacyjna. I nie najmniej przelać swój hart, entuzjazm i boha
m. odbyło się posiedzenie Zgroma uzyskały po 41 głosów. Ponieważ po szczególną uwagę na okoliczność, źe
nieprawdopodobna.
terstwo w serca młodego pokolenia". ub.
dzenia Generalnego ONZ, celem do zostałe państwa nie zdobyły wyma W. Brytania nie znajduje się na liście
Bo oto mimo licznych protestów
Marszałek Tito w przemówieniu konania wyboru trzech nowych człon, ganej większości 2 3 głosów,' zarzą krajów, które mają otrzymać szybką I
rządu polskiego, uznanego nota bene
oficjalnie przez rząd Kanady; rządu swym podkreślił, że JUGOSŁAWIA ków Rady Bezpieczeństwa na miejsce dzono powtórne glosowanie między U. pomoc. • Prezydent Truman i sekre- |
polskiego, domagającego się zwrotu i MUSI BYĆ SILNA I ZJEDNOCZO Brazylii, Australii 1 Polski, których krainą 1 Indiami, które otrzymały sto
skarbów kulturalnych, stanowiących NA, BY MÓC SIĘ PRZECIWSTA kadencje wygasają z końcem bieżą sunkowo największą ilość głosów —
bezsporną własność Polski —- władze WIĆ WSZELKIM PROWOKACJOM cego roku. O miejsca te ubiegało się 33 i 29. W drugim głosowaniu na
IMPERIALISTYCZNYCH
I 10 państw — Argentyna, Kanada, U- Ukrainę padło 29 głosów, a na Indie
Kanady rozkładają ręce, by je po KÓŁ
PODŻEGACZY DO NOWEJ WOJNY. kraina, Indie, Czechosłowacja, Urug 24. Ponieważ wymagana większość
chwili... umyć.
Rozkładają w rzekomej bezsile. U- Polemizując z bezpodstawnymi oskar waj, Abisynia, Grecja, Gwatemalą i Fi wynosi 36 głosów, postanowiono w
dniu jutrzejszym przeprowadzić trze
mywają, powołując się na rzekomą żeniami Jugosławii o mieszanie się do lipiny.
NOWY JORK (PAP) — Podczas
W pierwszym głosowaniu przeszły cie glosowanie..
dwuznaczność czy niejasność sytua spraw wewnętrznych Grecji, marsza,
dyskusji nad kandydaturą Rumunii
łek Tito stwierdził, że w istocie w
cji prawnej.
do ONZ, przemawia!) m.in. delegat
Najbardziej
jednak
sensacyjna sprawy greckie ingerują właśnie sa
Stanów Zjednoczonych senator War
mi
oskarżyciele.
Jugosławia
—
oświad
część historii nastąpiła w lipcu b.r.
ren Austin. Oświadczył on, że Stany
Oto wysunięty został projekt — po czył dalej Tito — nigdy nie zgodzi
Zjednoczone sprzeciwiają się przyję
dobno przez adwokata, reprezentują się na żadne poniżające decyzje, któ
ciu Rumunii do Organizacji Narodów
ONZ.
i .
. rS
Ti
'JAZ
1
j .
cego grupę „londyńską“ — aby skar re pewne państwa usiłują w unz
Zjednoczonych, gdyż zdaniem delega
przeciwko
niej
przeprowadzić.
JugoHel
BliskllD
I
oTOdkOWyni
W
SCllOQZlC
by wawelskie pozostały w Kanadzie
a.
cji amerykańskiej, rząd rumuński nie
chce
żadnych
obcych
tery.
sławia
nie
jeszcze 5 do 10 lat. Po upływie te
LONDYN (SAP) — Dziennik Daily Brytania miała opuścić Palestynę, wywiązuje się ze swych zobowiązań
go okresu czasu p. Babiński łaskawie toriów — nie otrzymała zresztą namiędzynarodowych i prześladuje prze
wskaże komu, oprócz Muzeum Naro wet tego, co się jej należy — ale nie Worker“ publikuje artykuł, z które przygotowano plany konstrukcji łań ciwników politycznych. Podobne stacucha
nowych
baz
na
Środkowym
ulegnie
żadnej
presji
ani
naciskowi.
go
wynika,
że
na
wypadek
gdyby
W.
dowego na Wawelu, mają być zwró
Wschodzie. Plany te opracowano w
cone skarby wawelskie ( ?) Przy
ścisłym porozumieniu wspólnej korni
czym „londyńezycy“ wysuwają jesz
sji szefów sztabu w Waszyngtonie.
cze jeden warunek, którego bezczel
Zostały one oparte na założeniu, że
ność dorównywa jedynie ich głupo
NOWY JORK (PAP). — Na dzisiej
większość
wojsk, opuszczających Pa
cie? rząd polski ma się zobowiązać,:
lestynę i ewentualnie Egipt, nie po szym posiedzeniu Zgromadzenia Gene
Źe kulturalnych skarbów polskich nie jwróci do Anglii, ale zostanie skiero ralnego Pakistan 1 Yemen zostały
wyda... Rosji.
wana do nowych baz w Kenii, So przyjęte w poczet członków Organi
Lekarze,
biorący
udział
w
ZjeźW
Min.
Zdrowia
odbyła
się
konfe

Powyższe „sugestie“ uważał za ■
mali i Sudanie.
zacji Narodów Zjednoczonych. Yemen
dzie
opracowali
szereg
wniosków
w
możliwe i wskazane powtórzyć przed rencja na temat ostatniego zjazdu
przyjęty został jednogłośnie, przeciw,
sprawie
walki
z
tą
chorobą.
Wnio

stawicielowi Polski p. R.G. Ryddell, Towarzystwa Badań nad gruźlicą,
Autor artykułu zwraca uwagę na ko przyjęciu Pakistanu głosował je
szef Departamentu Politycznego w który miał miejsce we Wrocławiu. ski te są obecnie rozpatrywane wielkie rozmiary planowanych umoc dynie delegat Afganistanu.
Przewodniczący Zjazdu dr. Janina przez zainteresowane instytucje.
nień, których budowę rozpoczęto w
Kanadyjskim Ministerstwie Spraw Za
(mg.)
Misiewicz omówiła zagadnienie wal
pobliżu Moodasa w Kenii. Będą cne
granicznych.
trzonem całego systemu baz strate
W kolach kanadyjskich podkreśla | ki z gruźlicą.
gicznych, obejmującego Somali bry
Epidemia gruźlicy w okresie woj
się przy tym, że cała trudność spra
tyjskie, Sudan i byłe kolonie włoskie
wy skarbów wawelskich polega na ny osiągnęła w Polsce niespotyka
w Afryce Wschodniej. Część tego sy Prawa międzynarodowego
tym, że występują tu 3 strony: 1) ny nigdzie odsetek śmiertelności. Milicji Obywatelskie?
stemu jest obecnie pod brytyjska ogrupa „londyńska“, 2) rząd kanadyj Szczególnie niepokojące są dane
JORK (PAP) Polslka wraz
W dniu 4 października Milicja O- kupacją wojskową. Północną część z NOWY
dotyczące ludności żydowskiej prze
ski, 1 3) rząd polski.
10 innymi członkami ONZ wybra
bywatelska
obchodzić
będzie
uroczy

Nam zaś wydaje się w naszej krót bywającej w gettach w okresie ście trzecią rocznicę swego istnienia. łańcucha baz stanowić będzie Cypr na została do Komisji Prawa Mię
— dla marynarki wojennej oraz Irak dzynarodowego. której zadaniem bę
kowzroczności, że występują tu jedy okupacji. Po wojnie nasilenie gruź
Program centralnych uroczystości 1 Transjordania — dla sił lądowych. dzie kodyfikacja prawa międzynaro
licy zaczyna stopniowo spadać i
nie i wyłącznie 2 strony.
dotyczące śmiertelności są Święta Milicji Obywatelskiej w War Turcja zostanie włączona do amery- dowego. Obok Polski w skład Korni
Rząd kanadyjski, którego opiece dane
nawet niższe, niż przed wojną. Kie szawie przewiduje w dniu 4 paździer kańskiego systemu baz.
sji weszły: Australia, Brazylia, Chi
naród polski uważał za bezpieczne po dy na przykład w roku 1938 nika o godzinie 17.30 na Placu Zwy
ny, Kolumbia. San Domingo. Francja,
wierzyć swoje bezcenne skarby kul n,a 100 tys. osób umierało na gruź cięstwa Apel Poległych i capstrzyk.
Grecja, Holandia, Zw, Radziecki,
turalne.
licę 184, w roku 1946 cyfra ta wy O godzinie 19 tegoż dnia w sali MBP
Szwecja, W, Brytania. USA i Jugosła
I rząd polski, który, zdawało by nosiła już tylko 160, a obecnie 130. odbędzie się uroczysta akademia, w
wla.
się, ma prawo domagać się zwrotu Pomimo tak wyraźnego
spadku ramach której Komendant Główny
tych skarbów, względnie pomocy od śmiertelności na gruźlicę wiele jest M.O. gen. Witold wygłosi referat ilu z zagranicy
rządu kanadyjskiego w ściganiu zło jeszcze potrzeb w dziedzinie mobili strujący dotychczasowe osiągnięcia
Polskie Tow. Handlu Zagranicz
czyńców, którzy je ukryli.
zowania środków do zwalczania tej pracy Milicji Obywatelskiej w kraju. nego dla Elektrotechniki „Elektrim"
Bo z chwilą, kiedy ich mandat wy groźnej choroby. •
Na zakończenie akademii odbędzie się finalizuje obecnie transakcję impor skazany na więzienie
pasł, panowie Babińscy — w świetle
Według pobieżnych obliczeń cho- część artystyczna.
tową na zakup za wolne dewizy mi
prawa międzynarodowego i pospolite rych na gruźlicę jest w Polsce 980
BERLIN. (API). — Pasierb b. kaiW dniu 5 i 7 października odbędzie liona sztuk żarówek w Stanach
go — są tylko złoczyńcami.
i tys. ludzi a 360 tys. ma gruźlicę się szereg imprez sportowych m.in. Zjednoczonych. Zamówiono również sera niemieckiego książę Ferdynand
SŁAW *i otwartą.
spotkanie pięściarskie pomiędzy re 132 tys. żarówek w ramach obrotu Schoenrick Carolath został skazany
na 9 miesięcy wiezienia przez sąd
prezentacją Milicji Obywatelskiej i clearingowego — ze Szwecją,
angielski za ukrywanie faktu nale
reprezentacją policji czeskiej.
do partii nazistów.
Poza tymi transakcjami, brana jest żenia
Bronił się tym, że ponieważ był
pod uwagę możliwość zakupienia w
Stanach Zjednoczonych dalszego mi stale podejrzany o antynazistowskie
—Ä<JH NA POCIĄG W PALESTYNIE STRAJK PILOTÓW AMERYKAŃSKIEJ
liona żarówek oraz rozważane są zapatrywania, był zmuszony
LINII LOTNICZEJ
i brykietów
JEROZOLIMA. We wtorek o godz. 11.30
propozycje co .do importu żarówek, zmylenia władz udawać nazistę.
NOWY JORK. David Behneke prez.
•oelnu knran’ney ni linii Kftir Hnlfa n:i związku pilotów komunikacyjnych podał
Według tymczasowych danych Gł. z Wągier i Holandii.
jechał na ni ni1 między mleiseowośei-iinl do wiadomości, że samoloty linii zamor
łenjamim I Zldiron Yaakow na połud skich pozostały na ziemi, na skutek straj Urzędu Statystycznego, zbyt węgla w
nie od Haify. Lo' nmotywa I dwa wagony ku pilotów.
pierwszym półroczu r.b wyniósł ogó
«legły wykolejeniu.
POMŚCIMY MTTSSOLINIEGO.
łem 21.391 tys. ton, koksu — 1.632
POWÓDŹ POCHŁONĘŁA OBÓZ
RZYM. Policja włoska aresztowała na tys., brykietów z węgla kamiennego
UCHODŹCÓW W INDIACH
dworcu w Mediolanie około 20 tu mężczyzn
Żwirki i Wigury
285 tys. ton.
w Rumunii
LONDYN. Z Lahore donoszą, że uchodź- W śledztwie okazało się iż mieli przy so
Na zbyt w kraju poszło 67,6 proc,
/ muzułmańscy w obozie na brzegach bie pistolety, granaty I sztylety oraz pił
PRAGA
(PAP).
—
Komitet
Sło

kę
ulotek
zatytułowanych;
„pomści
my
rzeki Bras we wseiiodniei części Pendżawęgla, 63,4 proc, koksu i 99,1 proc,
LONDYN. (API). — Radio Buka
bu zatonęli wskutek powodzi, wywołanej Duce".
brykietów. Wyeksportowaliśmy 32,5 wiański w Morawskiej Ostrawie oraz reszt podało, że rumuńska partia
Mlewnyml deszczami. Powódź porwała ty
TRZĘSIENIE ZIEMT W PERSJI
nowopowstałe
polskie
organizacje
proc, węgla, 36,6 koksu i 0,9 proc,
komunistyczna i socjal-demokratów
TEHERAN. Ponad 408 osób zginęło
siące osób z domów, zna idu faeyeh się w
młodzieżowe na Śląsku Cieszyńskim przygotowują się do organizacyjnej,
nisko położonych częściach miasta.
czasie bardzo silnego trzęsienia ziemi w brykietów.
Ghaven, w prowincji Korassa iskiel. po
W kraju najwięcej węgla zużył urządzają dnia 5 października b. r. politycznej i ideologicznej jedności
OBERWANIE SIE CHMURY
łożonej na północo-wschód od granicy 1li POWÓDŹ W HISZPANII
przemysł -* 24,7 proc, zbytu ogółem, na miejscu tragicznej śmierci lotni przez połączenie obu partii.
rańsko-sowlecklej.
MURCIA. Gwałtowne oberwanie się
DYMISJA WICEMIN PRACY USA.
dalej komunikacja i transport — 18,4 ków polskich żwirki i Wigury w Dol
Partie zdecydowały skonsolidować
WASZYNGTON. Na znak protestu prze proc., elektrownie — 11,7 proc, oraz nym Clerlicku na Śląsku Cieszyńskim i pogłębić swą współpracę, aby za
<$hmnry 5 powódź zniszczyły wioskę Canflsmera, położoną o 22 km. na wschód od ciw snty-rohotnlczej ustawie „Taft-Har
wielką akademie żałobną, poświęconą pewnić większą wolność, pokój i dio
Mnrell w pnłtiHnloweJ Hiszpanii. 500 ro- ley“, amerykański wiceminister pracy inni odbiorcy — 12.8 proe„ Koksu
Ję8ą pamlgęŁ,
przemysł zużył S6,4
dajaa pozostało bea dachu uad głową.
Philip Slannah podaB się do dymlsjb ,
Łwobyjk ludności

dotkniętym nieurodzajem

Krążowniki, samoloty i łodzie podwodne
bronią dostępu do brzegów Palestyny

Walka z cholera

Oświadczenie prez. Trumatna

Potrzeby W. Brytanii nie bedą uwzględnione

JUGOSŁAWIA NIE ZGODZI SIĘ

planie szybkiej pomocy“

na żadne poniżające decyzje

Marsz. Tito o prowokacjach imperialistów

Wybór nowych członków Rady Bezpieczeństwa

tara Stanu Marshall uważają,
nat
leży przede Wszystkim przyznać p©o
moc Francji, Włochom 4 Austrii. Pra<
sa brytyjska podkreśla, że W. Bry«.
tania będzie musiala polegać, w okra=
sie zimy przede wszystkim na włas
nych zasobach 1 starać się o pożyci
kę w Banku Międzynarodowym.
WASZYNGTON (PAP). — W Bla,
łym Domu odbyła się konferencja pra«
sowa, na której prezydent Truman
podał do wiadomości, że Francja,
Włochy i Austria potrzebują pomocy
w wysokości 500 milionów dolarów«
Truman oznajmił również, że sklero«
wał do kilku komisyj Kongresu apel
w sprawie szybkiej pomocy dla kil
ku krajów europejskich. Truman po
twierdził, że w programie szybkiej
pomocy nie uwzględniono potrzeb W.
Brytanii.
Zapytany w sprawie zwołania specjalnej sesji Kongresu, prezydent Tru«.
man odmówił odpowiedzL

Warren Austin sprzeciwia się
przyjęciu Rumunii do ONZ

U. Brytania buduje nowe bazy wojskowe

nowlsko zajął delegat Wielkiej Bre
tanii.
Następnie przemawiali delegaci
Francji, Związku Radzieckiego. Chin
i Polski, którzy poparli kandydaturą
Rumunii.

Z teki karykatur
Jotesa

Nowi członkowie ONZ

KasHenfe gruźlicy w Polsce słabnie
Bilans zjazdów lekarskich

Polska w Komisji

Święto

Sprowadzimy milion żarówek

Gordon

Hamilton.

Pasierb b. kaizera

ZE ŚWIATA

Zbyt węgla, koksu

Uczczenie pamięci

komunistów i socjalistów

John Field

Balet Sadler's Well's opuścił Warszawę, udając się do Poznania. W
szkicowniku karykaturzysty Joteso
dwóch solistów baletu wpisało auta*»
grafy dla „Życia Warszawy"t J

Miesiąc Odbudowy Stolicy

Czołem do fali

Na Mazurach młodzi łapią wiatry w żagle
►

(Od naszego korespondenta)
Od strony południowej, miasto
Łuczany (zwane też Giżycko) na
Mazurach zamknięte jest imponują
cych rozmiarów twierdzą. Wznosi
się ona na rozległym wzgórzu,
obęamionym z dwóch stron głęboki
mi wodami jezior. Z trzeciej —
bronią do niej dostępu moczary.
Twierdza ta, nowocześnie wypo
sażona, pogrzebała w ostatniej woj
nie nadzieje swych twórców, nie
odgrywając żadnej roli w działa
niach obronnych armii hitlerowskiej,
cofającej się przed naporem wojsk
radzieckich
~
Jej
wysokie brzegi,
nawisające zielono nad jeziorem,
nie zostały uszkodzone. Krajobraz
nadjezJorny nie uległ zmianie.
NIE BYLE JAKI ZESPÓŁ
MŁODYCH STANĄŁ DO PRACY

*

Przed wojną jeziora te były
. „ nie
'tylko terenem bogatych połowów
rybackich. Stanowiły także ośrodek
sportu żeglarskiego. Sprawne ręce
Mazurów budowały piękne yachty
i yole, stawiały budynki przystani
klubowych, hangary i warsztaty reperacyjne na wodzie.
Na rok bieżący Państwowy Urząd
Wychowania Fizycznego i Przyspo
sobienia Wojskowego planował umchomienie ośrodka żeglarskiego —
w Luczanach. Władze wojewódzkie
urzędu WF i PW zakrzątnęly się
dokoła zgromadzenia sprzętu.. Część
yac-htów. j yoli wyciągnięto z dna
jezior, inne — trzeba było .zesta
wiać na nowo z cząści, rozwleczo
nych po okolicy w wyniku tak do
niedawna modnego „szabru“.
Gdy w pierwszych dniach sierpnia
przybyła do Luczan pierwsza grupa
kandydatów na żeglarzy — sytuacja
przedstawiała się niewesoło: ło
dzie tkwiły na stoczni, a na wybrze
żu — ani śladu portu, ani wspom
nienia po najprostszym choćby po
moście na jeziorze.
Ale — grupa młodzieży nr 1, ja
ka przybyła do Łuczan w sierp
niu b r., nie była byle jakim ze
społem i nie byle jakie miała kierownlctwo.
Była to młodzież akademicka w
liczbie 60 chłopców i 25 dziewcząt

z całej Polski, Przejść mieli 4-tygodni o wy obóz wyszkoleniowy według programu Pol. Związku Żegłarskiego, aby — zdobywszy odpo
wiedni zasób wiedzy i praktyki że
glarskiej — stać się kadrą instruk
torską dla przyszłych ośrodków że
glarskich PUWF.
Mimo oczywistych braków — ko
mendant obozu, kpt. Ereciński oraz
instruktor dr. Adam Wolff, sen or
naszego yachtingu
śródlądowego,
rozpoczęli
natychmiast
przewidziane i nieprzewidziane zajęcia z
kursistami, Na pływalni, doprowadzonej do ubytku przez wojewódzki Urząd WF i PW, potoczyła się
nauka, względnie— trening pływac
ki; na wzgórzu twierdzy — wykła
dy teoretyczne A poza programem
— młodzi wzięli udział w odremon
towaniu taboru żeglarskiego i urzą
dzeniu portu, w zakładaniu olino
wania i w .„szwalni“ żaglowej, któ
rą' uruchomił dyrektor Wojew.
Urzędu WF i PW, mjr. Gedgowd.
SZEŚĆ łodzi na wodzie,
OSIEM NA STOCZNI

Prace szły dobrym tempem, sko
ro już -6 sierpnia pierwsze yachty
i yole wpłynęły do portu w Gi
życku. Pod koniec t-egoż miesiąca

młodzież łapała wiatry w żagle już
sześciu łodzi, od świtu bodaj po
schyłek wieczoru szkoląc się na je
ziorach. A gdy we wrześniu zja
wiła się na kurs — również typu
kadrowego — młodzież szkól śred
nich, przyszli instruktorzy hufców
PW, do dyspozycji ich postawiono
jeszcze 8 łodzi.
W roku przyszłym szkolenie no
wych zastępów żeglarskich rozpocznie się już w czerwcu. Będzie to
pierwszy rok szerokiej działalności
żeglarskiej tna jeziorach mazur
skich. Polski Zw. Żeglarski zamie
rza zorganizować w tym okresie na
jeziorze Mamry regaty o mistrzo
stwo Polski.
ZIMĄ — SZALONA JAZDA NA
YACHTACH LODOWYCH.

Żeglarze mieć będą na jeziorach
Mazurskich sezon nie tylko letni,
lecz i zimowy. W Węgorzowie nad
Mamrami PUWF i PW uruchomił
ośrodek yachtingu lodowego 1 ma
do dyspozycji dwadzieścia wyre
montowanych bojerów (przeważnie
monotypy 15 m kw. żagla). Nim
rorpocznie się sezon zimowy — ta
bor powiększy się o dalszych 10
wyremontowanych jednostek.
Projektowane są w nadchodzącym
sezonie liczne kursy szkoleniowe i

Luiza Buch
— „pani“ życia i śmierci

mordowała więźniarki w Ravensbrueck
Komendantka bloku karnego w
Ravensbrück — Luiza Buch w dniach
najbliższych zasiądzie na ławie oskar
żonych w Sądzie Specjalnym.
Według zeznań b. więźniarek obozu
koncentracyjnego w Ravensbück We
ry Salvequart, Jol Compell, Marii
Repp, Franciszka Eigenbrodta, Len!
Watz i innych — Luiza Buch więź
niarki biła, kopała, szczuła psami, osadzała w areszcie i morzyła gło
dem.
Jol Compell powiedziała w czasie
śledztwa, że była świadkiem, jak ko-

mendantka przewróciła jedną, z więź
niarek polskich na ziemię i tak dłu
go deptała nogami po jej szyi i gar
dle, aż spowodowała jej śmierć.
Leni Watz przytoczyła wypadek
ucieczki jednej z więźniarek z RaVensbrück, którą złapano, i sprowa
dzono do bloku Luizy Buch. Komen
dantka przywołała znajdujące się w
pobliżu więźniarki i kazała bić zła
paną kobietę. W razie nie wykonania
rozkazu groziła więźniarkom — śmier
clą. Więźniarki rozkaz wykonać musiały.
Uciekinierkę
dobiła
ostatecznie
Buch kilkoma silniejszymi uderzeniaml.
Razem z oskarżoną staną przed są
dem Barbara Matike, Herte John, i
Maria Felzer. Pełniły one funkcje
własna).
strażniczek w obozach koncentracyj
przeszło 100 budynków użyteczności nych jako członkinie SS.
(cz)
publicznej. Dotychczas odbudowano
3.300 domów mieszkalnych, 4.500 bu
dynków gospodarczych oraz 6.600 sto
dół.

Kronika łódzka
(Obsługa
WYŚCIG MIĘDZYBRANŻOWY

(Kt) Oprócz indywidualnego wyścijgu pracy, organizuje się obecnie w
Łodzi wyścig pracy pomiędzy po
szczególnymi branżami, np. między
przemysłem wełnianym i bawełnia
nym, między jedwabnym i przemy
słem włókien sztucznych,
KU CZCI OFIAR GETTA

W niedzielę odbyła się w Łodzi us-oczystóść ku czci ofiar getta łódz
kiego. w której wzięli udział przed
stawiciele władz, organizacji oraz li
czne rzesze społeczeństwa.
KATASTROFA

Na stacji Łódź Kaliska wydarzyła
Się katastrofa kolejowa, podczas któ
rej zostały zmiażdżone 3 wagony ko
lejowe.
STRATY I ODBUDOWA

4

Jak wielkie straty w czasie wojny
poniosło województwo łódzkie świad
czą. następujące cyfry: zniszczonych
zostało na terenie województwa
23.000 gospodarstw wiejskich, 4 000
budynków gospodarczych w mia
stach, 124 budynki przemysłowe oraz

ODKRYCIE GROBÓW
PREHISTORYCZNYCH

Jeden z mieszkańców Kutna natra
fił przypadkowo na grób prehistory
czny. Grób został zabezpieczony przez
Inspektora szkolnego w Kutnie ob.
Czerwika. Przybyli na miejsce odkry
cia pracownicy Miejskiego Muzeum
Prehistorycznego natrafili na dru
gi grób. Urząd Konserwatorski w Ło
dzi poczynił starania, aby teren od
kryć zabezpieczyć, ponieważ właści
we prace mogą się rozpocząć dopiero
wiosną.
O LEPSZY CHLEB.

Cech piekarzy łódzkich w trosce o
polepszenie jakości chleba kartkowe
go zorganizował spółdzielnię pomoc
niczą, która zajmie się zaopatrzeniem
piekarzy w materiały techniczne i
mąkę. Projektuje się wyłonienie spe
cjalnej komisji, której zadaniem bę
dzie kontrolowanie mąki przy odbio
rze.

Albert Maltz
Te trzy dni...

Poniedziałek
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OPOWIEŚĆ
AMERYKAŃSKA

Przekład lózefa Brodskiego
Will otwiera drzwi. To dzwon’tn Betsy. Jest przerażon-i tym,
źe Princey nie wrócił do domu na noc. Will obiecuje Betsy odna
leźć męża:
— Znajdzlemy go, zostawmy wszystko inne na boku...

— Nie... Zdaje mi się, że Ambroży miał podwieźć Print a do trolley’busu... mówił tak. Zdaje się...
— Nie pamiętam, — odpowiedział Clarence po namyśle...
-— W każdym razie Ambroży schodził na dół razem z twoim męäem. — Pamiętam doskonale — dodała Celia. — Bo tylko Sig został
z nami i pił kawę... nie pamiętasz?
— Ja sobie przypominam, że Ambroży mówił, że go podwiezie —
powtórzył Will. — Przysiągłbym!...
■— Okay! — przerwała Betsy. — W takim razie jedzmy do Ambro
żego... Dowiemy się u niego... To już jest coś... Gdzie on mieszka?
*
CarmichaeFsowie patrzyli jedno na drugie, wzruszając 'ramionami
Pojęcia nie mamy, gdzie on może mieszkać...
Betsy znów zerwała się na równe nogi.
— Ale przecież ktoś musi wiedzieć... Kto go zwerbował?
— Princey!
— To ci los dopiero?
że
— Tylko on zna adresy towarzyszy naszej komórki —zaczekalibyśmy do rana, aż się otworzy biuro..,
,
i =— Nie możemy czekać do rana?
X
r <— Zaczekajcie! — wtrącił się nagle stary Clarence --Ben Silversniith
snusi również znać adresy nowych członków.« Tak mi sta

zawody na bojerach. Do Łuczan i
Węgorzewa ściągną masy młodzieży
z całego kraju.
PRZYKRE NIEPOROZUMIENIE

Sąsiadem Ośrodka Wodnego PUWF
jest ośrodek wodny Ligi Morskiej,
osiadły nad jeziorem Niegocińskim
w Luczanach.
Ośrodek ten wyposażono w 6 ło
dzi (yachty i yole) oraz w obszer
ny budynek i port. Dano mu świet
nego instruktora, kapitana mary
narki
handlowej
Wasilewskiego.
I — miast punktu szkoleniowego,
tak doniosłego dla przyszłości na
szego żeglarstwa, wobec braku wy
szkolonej żeglarsko młodzieży, uczy
niono w ośrodku Ligi wczasy że
glarskie
Zdawało by się, że wczasy żeglar
skie, wolne od szkolenia umiejęt
ności można organizować tylko dla
ludzi z żeglarstwem obeznanych.
Tymczasem — skierowano tu mło
dzież, która nie tylko nie miała
pojęcia o żaglach, lecz przeważnie
— także i o pływaniu. Jedynym
punktem programu wczasowiczów —
były spacery na łodziach żaglowych,
nie przynoszące wiele pożytlfti ani
żeglarstwu, ani uczestnikom wcza
sów.
Wyniki tak pomyślanych wczasów
są opiekane. Żadnych^-- oczywiście,
rezultatów szkolenia, znaczne znisz
czenie łodzi i sprzętu. Kierownik
ośrodka, kpt. Wasilewski, w pracy
swej musiał ograniczyć się do... za
pewnienia wczasowiczom bezpie
czeństwa na wodzie, każdej prze
jażdżce przydzielając wyszkolonego
przez siebie w miesiącach wiosen
nych sternika.
_
Sezon żeglarski w Ośrodku Ligi
został niestety, zmarnowany, pod
czas gdy jeden miesiąc pracy w
Ośrodku PUWF przysporzył nam
prawie setkę wyszkolonej, karnej,
zapalonej do dalszej pracy, młodzie
ży żeglarskiej.
(m.)

I Demokrację z okazji Imienin Mar
szalka Polski Michała Rola-żymier
©kiego złożył na odbudowę Warszaw;
10.000 złotych.
FRYZJERZY WROCŁAWSCY i
NA SFOS
Fryzjerzy wrocławscy ©podatkowa'
się na odbudowę Warszawy. Każd.
zobowiązał się wpłacić po 300 łL
pÓŁ MIL. ZŁ Z KWESTY
Kwesta uliczna na Odbudowę Sto
llcy przeprowadzona w Warszawie »
ostanią niedzielę września dala pć
miliona zł°

W Domu nad szczawnickim jarem
wypoczynek dla matek i dzieci
Muszyna otoczona lesistymi wzgó rze na skraju doliny SzczawnOca 1 z&a
rzami, posiadająca wspaniałe tereny opatrzony jest we wszystkie nowo«
myśliwskie, jest naprawdę uroczym czesne urządzenia. Pokoje są cztero“
zakątkiem, a bogactwo różnorodnych osobowe — jasne, przestronne i wy*
źródeł mineralnych, kąpiele w rzece, godnie umeblowane, pożywienie sma=
tereny narciarskie i wyjątkowo ład czne i obfite. W nowocześnie urzą=
na okolica, w najbliższej przyszłości dzonych łazienkach jest stale woda
postawią ju w rzędzie najpopularniej bieżąca zimna i gorąca.
Wszystko to, a specjalnie może ml“
szych uzdrowisk w kraju.
Mimo dużych trudności już w tego ła i serdeczna atmosfera sprawia, ż@
rocznym sezonie letnim uruchomiono matka i dziecko wypoczywają tu nae
łazienki mineralne i przystąpiono do prawdę w doskonałych warunkach^
remontu łazienek miejskich (kąpiele V7 tm roku uruchomiono basen dzie=
mineralne i borowinowe). W przy cięcy. Postarano się również o hu=
__
______
t_ ______
__ śtawkę i zabawki dla dzieci, które ca*=
szłym
roku_____
Zarząd
Miejski ____
Muszyny
planu je' oddanie * wielu' źródeł minę-(.fr dzień spędzają na świeżym powieralnych do użytku publiczności, uru trzu pod opieką wykwalifikowanych
chomienie plaży, wznowienie kon pielęgniarek. Ni© zapomniano rów^
nież o matkach, którym dostarcza
certów na plaży itp.
Do planów dalszej przyszłości nale się książek, organizuj© wycieczki i
ży budowa Domu Zdrojowego, oraz spacery.
nowych łazienek mineralnych i boro
winowych, zasadzenie drzew owo
cowych na stokach gór otaczają
cych Muszynę, wreszcie urządzenie przemycali towary z zagranicy
nowoczesnej plaży. Opóźniająca się
Przed kilku miesiącami funkcjona-'
budowa tunelu w Żegiestowie j spra
wa regulacji miasta un.emożliwia Za riusze Ochrony Łtcaroowej wykryli w
rządowi Miejskiemu postawienie let firmie „Orosa“ — Juszczyk i Bal«
niska na odpowiednim poziomie.
wierz w Warszawiei, przy ul. Piusas
W czerwcu r.b zostół otwarty z ini więksaą ilość olejków i jedwabi, po
cjatywy Min. Zdrowia dom Matki i chodzących, z przemytu.
Dziecka. Dom ten stai w glęocklm ja
Jak się okazało, dostawcami prze=
myconyćh towarów byli funkcjona»
riusze „Lotu“, pilot Tomczyński z za
łogą jednego z samolotów. Korzysta"
jąc ze swych służbowych uprawnień
uprawiali przemyt na większą skalę.
Wkrótce odbędzie się w Sądzie
Okręgowym rozprawa przeciwko
Toanczyńsklemu 1
towarzyszom*
śmiercią w razie nieusłuchania jego Oskiarżonyph bronią znani adwokaci
rozkazów.
warszawscy, (ig)
12 Iipca br. w Piastowie Janczak
zabrał Zofii Rados torebkę damską
z pieniędzmi pod groźbą użycia bro
ni, 31 iipca wraz ze swoim wspólni dziennie
kiem Czesławem Krowicklm bandy
Największą fabrykę zapałek w Pol*
ta obrabował Czesławę Janę, zabie
rając jej obrączkę, torebkę z pie sce uruchomiono przed miesiącem w
Sianowie k. Koszalina. Fabryka po
niędzmi i dowody.
Na rozprawie sądowej bandyta siada w chwili obeonej zdolność pro«
przyznał się do winy. Sąd skazał dukcyjną 400 tys. pudełek zapałek
dziennie. Przewiduje się, iż jeszcze
Janczaka na 10 lat więzienia.
w r.b. zdolność produkcyjna fabryki
(cz)
wzrośnie prawie dwukrotnie,
t .

Piloci „Lot-u”

Za napady na bezbronne kobiety
odpocznie 10 lat w uwięzieniu
Zawodowy bandyta Roman Janczak odpowiadał przed Sądem Doraźnym w Warszawie za dokonane napady rabunkowe.
Za ofiary swych napadów Janczak
ze szczególnym upodobaniem obierał
bezbronne kobiety, którym zagrażał

Szpital PCK w Nadarzynie
przekazany Zw. Samopomocy Chłopskiej

Jednym z głównych zadań, jakie
leżą w programie działalności Pol
skiego Czerwonego Krzyża, to pra
ca nad podniesieniem wsi. Hasło
to realizowane jest przez okręg
warszawski w coraz szerszym za
kresie.
Zapewnienie
opieki
sanitarnej
ludności wiejskiej i praca nad pod
niesieniem wsi, to jedno z głów
nych zadań Polskiego Czerwonego
Krzyża. Realizacją tego celu było
między innymi uruchomi śnie w 1945
roku szpitala w Nadarzynie, służą
cego potrzebom ludności wiejskiej
Nowoczesny skanalizowany ‘ budy
nek wyposażył okrąg warszawski'
(przy wydatnej pomocy Ministerstwa .
Zdrowia, władz wojewódzkich i
miejscowego społeczeństwa) w sprzęt
gospodarczy i szpitalny,

1 milion złotych wpłaciło SPB
W ostatnim dniu zbiórki wrześnio
wej Społeczne Przedsiębiorstwo Bu
do wlane wi>lacllo na SFOS —- 1 mili
on złotych.
MILICJA I POCZTOWCY
Od Milicji Obywatelskiej w Sledl©ach wpłynęlo na SFOS 40.000 zł.
Z potrąceń pensji sierpniowej 8
wrześniowej pracownicy poczty okrę
gu lubelskiego wpłacili na SFOS —
81.134 zt, 1'ocztowcy z Olsztyna —30.703 zl.
DAR ZW. U. W. ZBROJNEJ
Zarząd Główny Związku Uczestni
ków • Walki Zbrojnej o Niepodległość

Na dzień 1 Iipca 1945 r. w szpi
talu było już 22 chorych, co świad
czy, że placówka taka była w Na
darzynie potrzebna.

W dn. 5 października r. b. szpital
posiadający 30 łóżek z dostateczną
ilością pościeli,
bielizny, mebli,
sprzętu gospodarczego — przekaza
ny zostanie okręgowi wojewódzkie
mu Związku Samopomocy Chłop
skiej, jako organizacji specjalnie
powołanej do kierowania życiem
wsi i czuwania nad jej rozwojem

Coraz bardziej zacieśniająca się
współpraca PolsKiego
Czerwonego
Krzyża ze Związkiem Samopomocy
Chłopskiej zapewni, wsi polskiej potrzebne warunki higieniczne i udostępni lecznictwo,
(3)

— A on gdzie mieszka? Znacie przynajmniej jego adres?
— Nie... ale Sig Smith musi znać. Ben jest Murzynem, pracuje
u Chryslera, a Sig dopiero przyszedł do nas z tamtej komórki.
— Więc dobrze, pójdziemy do Smitha.
— Ja pójdę, tato... — zaofiarował się Will.
— Niech ojciec wraca do łóżka. Przecież jutro praca od samego
rana.
— A ty nie idziesz do roboty, czy co? Pójdziemy razem do Siga.
— Jak ojciec chce... Żono, daj Betsy filiżankę kawy, zanim my się
ubierzemy.
x
Stary z synem wyszli z pokoju. Betsy, która już zdążyła trochę
przyjść do siebie, odrzekła z dozą humoru:
— .Nie chcę kawy... chcę mego męża!
— Będziesz go miała, kochanie! — Zapewniała ją Celia. — Nie masz
się o co martwić...
Twarz Betsy znów »pochmurniała, w oczach ponownie ukazały
się łzy.
— Mówię ci, że nie potrzebnie się zabijasz... zobaczysz, wszystko bę
dzie w porządku...
Podeszła do niej, całując ją w policzek.
Betsy ściskała ją za rękę, mówiąc:
— Tacy jesteście dobrzy dla mnie... Ty, Celio... tyle mi serca oka■jesz...
Kobiety trzjhr.aly się za ręce, patrząc sobie w oczy.
— A możebym i ja z wami poszła? — zapytała Celia.
— To chyba zbyteczne...
— Pomodlę się o ciebie i o Prince'a.
Betsy poczuła się nieswojo. Była wdzięczna Celii, lecz jednocześnie
była zakłopotana.- Celia była praktykującą katoliczką. Zresztą w partii
było sporo praktykujących. Clarence i Will już od paru lat- przestali
chodzić do kościoła, ale ona wciąż jeszcze regularnie chodziła na nie
dzielne nabożeństwa.
— Dziękuję cl, moja droga... dziękuję... —By wyjść z kłopotliwego
płożenia, zapytała: — A jak się ma Giosue? Czy bardzo się potłukł?
— Kto?
— Nappi. Will powiedział, że jest w szpitalu.
— Wiem... wiem... Koło rozpędowe złamało mu rękę..,
«=» Do licha! — Betsy aż klasnęła w dłonie — zapomniałam zupełnie
o tygą, że zostawiłam rondelek g kawą na ogniu. Zmarnuje ale na nić...

400 tys. pudelek zapałek

4 procent pensji na odbudowę stolicy
składa personel PCK

cały personel PCK opodatkował sfą
na rzecz odbudowy stolicy w wy*
Pracownicy Z. Gł. PCK z prezesem sokości 4 proc, miesięcznej pensji*
(B). ;
Kostkiewiczem na czele dwukrotnie
w ciągu września odgruzowy wali
odcinek przy ul. Skierniewickiej
w
Warszawie,
gdzie
remontu
je się- dom przeznaczony na skład
nicę i biura PCK. Przy oczyszcza na 4 lata
Sąd Okręgowy w Warszawie ska.
niu terenu pracowało 150 ochotni
ków spośród PCK-owców, a 12 sa zał akuszerkę Marlę Gole na 4 lata
mochodów wywoziło gruz, zamyka- więzienia za to, że spędzając płóde
1 jacy dostęp do remontowanych bu- spowodowała śmierć jednej ze swoich
pacjentek.
dynków.
Wyrokiem sądu Maria Gole utraci«
Projektowana robota została wy
ła prawo wykonywania zawodu aku.
konana.
(cz)
Niezależnie od akcji odgruzowania szeryjnego bezterminowo.

Akuszerka skazana

— Słuchaj Betsy — proponowała nieśmiało Celia — a może byśmg
dowiedzieli się w policji?... Co myślisz?...
— Po co? Przecież Princey nie zrobił nic takiego, żeby go mieli
aresztować...
— Tak... ale może by?...
— Dowiedzmy się wpierw u Ambrożego...
— A może im się przytrafiło coś z samochodem?...
— Wątpię... Gdyby mieli wypadek, to chyba zaraz po tym, jak stą3
odjechali. Było to po jedenastej i policja od dawna zawiadomiłaby juś
mnie. Princey miał przy sobie swoje dokumenty... '
•— A może zadzwonić do szpitala?...
— Później... Przede wszystkim chcę zobaczyć Ambrożego. Ten mus!
nam powiedzieć... Czasami — dodała po ehwili — lepiej jest dla nas nie
dowiadywać się w policji...
Milczały. Nie bardzo chciały rozmawiać na ten temat
— A możebyś się napiła kawy?
— Dziękuję ci... nie mam ochoty.
Wstała i zaczęła chodzić po pokoju. Chcąc oderwać się myślami od
tego, co mogło ©potkać jej męża, zwróciła się po chwili do Celii^
mówiąc:
— Kiedy biegłam tu do was, zaczął padać śnieg. Padał jakieś dziesięć
minut. Takie duże płatki. Jakeśmy byli dziećmi, biegaliśmy po ulicy]
z otwartymi ustami i łapali te ptaki... to się nazywało: „lody za darmo. ‘
prosto z nieba!“ Też tak robiłaś? Co?...
Celia roześmiała się...
— Nie... ale kiedyś doskonale ślizgałam się... Dziś jestem za ciężka..^
Betsy zawahała się i jednak postanowiła zaspokoić swoją ciekawość«
— Powiedz mi, czy twój ksiądz wie, że należysz do partii?
— Nie spowiadałam mu się z tego, bo tego się nie wymaga. Religia'
!O Innego —a polityka co innego...
— Aha...

.1

— Niektórzy nie rozumieją tego. Zdaje im się, że muszą się z tego
wyspowiadać... Ja swemu spowiednikowi powiedziałam, bo byłam cie«j.
kawa, co on na to powie...
— No i co?
— Nic... powiedział, że nie może mi zabronić... i że sama powinnam
wiedzieć, co robię... —- Roześmiała się —i Jo taki kochany, dobry czło«
wiek... staruszek.« Francuz.,^
’
d. c. a, ’

Rozmowy z Czytelnikami

Groźne ostrzeżenie

Życie wymaga wyjaśnienia już dziś

$

Jeszcze o powstaniu warszawskim
5

Fur Gerhard Hauptmann
ki, któremu władze polskie pozwoli
ły pozostać na Dolnym Śląsku, pozo
stawiając mu jego willą, w której
zmart spokojnie w sędziwym wieku).
♦

U wejścia do niedawno otwartej
o Wiedniu wystawy „Warszawa oikarża“ rozlepili „niewykryci“, oczy
wiście, sprawcy plakat z następują
cym napisem w języku niemieckim:
[12 Milionen Deutsche klagen War
schau an! Vertrieben, gemetzelt,
verhungert, erfrohren. Danach fragt
her?? Für Gerhard Hauptmann“.
W tłumaczeniu na język polski:
[12 milionów Niemców oskarża War
izawę! Wypędzonych, zmaltretowa
nych, zagłodzonych, zmarzniętych. O
[o KTO pyta?? W imieniu Gerharda
rlauptmanna" (znany pisarz niemiec

Nie chwielibyśmy rozwodzić się
nad bezczelnym plakatem niemiec
kim, umieszczonym w Wiedniu, we
wrześniu 1947 r. Faktem jest, że pla
kat ten stanowi jeszcze jedno groźne
ostrzeżenie. Przede wszystkim dla
tych wszystkich, którzy łudzą siebie
i drugich, że świadomość winy za po
pełnione zbrodnie przeniknęła już w
naród niemiecki.
Większość Niemców nie tylko da
leka jest od odczuwania jakiejkol
wiek skruchy za Oświęcim, Majda
nek, Treblinkę i Warszawę — ale...
OSKARŻA!
Oskarża o co? O to, że naród poi
ski, brzydząc się metodami niemiec
kimi, pozwala Niemcom bezpiecznie
opuszczającym ziemie polskie zabie
rać ze sobą swój dobytek.
„Nieznani sprawcy“ wiedeńscy nie
podejrzewali nawet, że — swoim pla
katem przypominając nam i światu
o tym wszystkim — wyświadczyli
Polsce wielką przysługę.

onkurs na sztukę sceniczna

lat ściślej i rzetelniej oceniać mo
gą przeszłość — jedna rzecz wydaje się zupełnie bezsporna: na
czekanie na wnioski z wielkiej hi.
storycznej lekcji, jaką było war
szawskie powstanie, dziesiątki lat
albo i dłużej nas Polaków napraw- .
lę nie stać. Życie wymaga od nas
odpowiedzi już dziś. Trudno budować z entuzjazmem w ciężkich, a
często nawet bardzo ciężkich wa
runkach, jeśliby nasza praca mia
ła być znów jednym posunięciem
politycznym przekreślona.
Bardzo źle świadczyłoby o na
szym społeczeństwie, — ale na
szczęście tak nie jest — gdyby
chciało tak jak Pani, pani Krysty
no odsuwać od siebie trzeźwy osąd
naszej klęski. Sprawa jest prostsza,
niżby się wydawało. Rozumiemy
debrze, dla kogo ocena całości pow
stania z punktu widzenia dobra na
TRZEŹWY OSĄD
rodu musiałaby wypaść ujemnie i
Żywość dyskusji i rozbieżność zdań rozumiemy też, że tym ludziom muwydaje się być zrozumiała, Tak si zależeć na odsunięciu tej oceny
ciężkie'. 'przeżycia, jakie miała lud w daleką przyszłość.
ność Warszawy w owych pamiętnych dniach powstania i przede GORĄCE, ALE SŁABE GŁOWY
wszystkim katastrofalne skutki, ja
kie ono za sobą pociągnęło —
I jeszcze jedna uwaga n.a margl.
wszystko to zmusza do refleksji i nesie: ostrożnie z porównaniami;
trzeźwej oceny. Z drugiej strony zwłaszcza z tą Samo-Sierrą. Czy
bezpośredni udział w walce, głębo- • Pani wie, że atak samossierski był
ka wiara w słuszność sprawy, która jedną z bitew, w której walczyli
wywołała bohaterstwo i poświęce wolni Hiszpanie z napoleońskim na
nie' oddziałów powstańczych, wielkie jazdem?
Myśmy wprawdzie nie
ofiary — nie pozwalają często dziś chcieli zdobywać cudzych krajów,
jeszcze na spokojny i rozumny osąd, a’e przecież powiedzmy to sobie
chociaż wymaga tego od nas życie. szczerze: w tym okresie i w tej sy
Są zresztą i tacy, którzy uważają, tuacji walczyliśmy po stronie na
że powstanie warszawskie dotąd jesz jeźdźcy, któremu na domiar sprawa
cze nie powinno być tematem dysku- i dolski wcale już nie leżała na ser
Czy mamy ku! ty wo wać każdy
sji. P. Krystyna E. w swym liście do , cu.
akt męstwa w naszej historii bez
„Życia“ pisze:
i względu na to częmu służył? Czy
„Nie nam sądzić o znaczeniu powstania
dla dziejów Polski. Zostawmy to hlsto-il nie Samo-Sierry zyskały nam opinię
1 historykom przyszłości. i. Wszak
'* Kir- gorących ale słabych głów, gotowych
cholm. Chocim. Racławice, Samo-Slerra zawsze do walki bez względu na
a wcześniej Głogów także były szaleli» i szanse zwycięstwa i własny interes?
stwem, a jednak...“.
Ale przejdźmy do zasadniczego
Nie ummejszając wartości nauk
historycznych, które z perspektywy tematu — czy powstanie warszaw-

Okres trzech lat dzieli nas już od
warszawskiego powstania. Nie jest
on wszakże tak długi, ażeby zapom
nieć widmo tych strasznych dni, nie
jest on wszakże, tak długi by za
pomnieć o śmierci najbliższych i
by ze szkieletów domów i gruzu powstało nowe miasto Nie może więc
być dla nikogo dziwne, że dysku
sja na ten temat budzi zawsze żywy
oddźwięk wśród wielu. Na wezwa
nie redakcji „Życia“, która prosiła
czytelników c wypowiedź na temat
dwóch różnych ujęć powstania war
szawskiego: p. J. S. C. (Nr. 218
„Życia“) i p. Z. M. (Ekstaza wol
ności — Nr. 209 „Gazety Ludowej)
posypały się listy. Jedni — a tych
było mniej, — bronili stanowiska
p Z. M., drudzy wypowiadali się za
poglądem sformułowanym przez p.
J. S. C.

ski® było najcudowniejszym okre
sem, czy też nim nie było.
Nikt nie zaprzecza i nie może za
przeczyć wielu pozytywnych stron
naszego narodowego charakteru, któ
re raz jeszcze widzieliśmy w pow
staniu. Wysokie pojęcie honoru i
godności narodowej i osobistej, sil
ne pragnienie walki z uciskiem 1
przemocą, gorący patriotyzm, samo
zaparcie i męstwo — to niewątpli
wie przymioty cenne.
Byłoby też obelgą wobec powstań
ców, jeśliby ktokolwiek chciał umniejszać ich poświęceni^ lub szcze
rość intencji. Zryw całego społe
czeństwa warszawskiego do walki z
najeźdźcą, wytrwałe znoszenie tru
dów i niebezpieczeństw również w
wysokim stopniu pozytywnie świad
czą o mieszkańcach Warszawy. Nie
da się wreszcie zaprzeczyć fakt, że
pięć lat okupacji nagromadziło do-statecznie dużo nienawiści do Niem
ców, ażeby pojawienie się powstań
ca z orzełkiem na czapce i białoczerwoną opaską na ramieniu moo nie napawać nas radością. Do
brze ilustruje to siostra „Kasia“,
która w liście do redakcji pisze:

sób da się choć w części usprawie*
dli wić ten szaleńczy krok! Bezrsprzecznie p Z. M. jest dobrym gra
czem. Jak zauważa nasz czytelnik
ob. J. R z Opacza, naród nasz nie
stety często nie rządził się rozu
mem i właśnie dlatego ponosiliśmy
ik wielkie klęski w naszej historii.
Nie chcemy być romantykami
wtedy, kiedy trzeba zdrowej real
nej myśli. Nie chcemy zamykać oczu
na klęski dlatego, ażeby ich drugi
raz nie popełniać. Nie pozwolimy
się więcej wodzić za nos awantur,
niczym przewódcom którzy dotąd
jeszcze bohaterstwo i poświęcenie
poświęceń.®
powstańców pragną zdyskontować na
własny rachunek.
NARÓD I LEGENDA

Ale posłuchajmy jeszcze ałów
naszych czytelników: Ob. T. Z. słu
chacz wydziału lekarskiego U. W.
(nazwisko i adres znane redakcji)
pisze między innymi:

„Autorowi artykułu „Ekstaza v?o!boścl" przyświeca wyraźny cel: cliociził®
o zasugerowanie czytelnika że wtedy
Polska była naprawdę ‘wolna, że to
że t®
była owa prawdziwa Polska,
___
był najcudowniejszy okres naszego życiaDziwne zaiste pojęcie wolności tkwi w
„Dla nas, to znaczy Cła tych którzy głowie ob. Z. M. Kiedy tysiące ludzi szło
zaciskając zęby bezczynnie musie!! patrzeć w ogień na rozkaz nieznanego dowodź»
pleć lat na wroga mordującego bezkarnie twa 1 heroicznym wysiłkiem osiągało
naszych najbliższych, dla tych właśnie czasowe sukcesy, to trudno to nazwać
dni powstania są niezapomnianymi, w powodem do „trwania w nie usta»
których od słów przeszliśmy do czynu“- ją e y m zachwyceni u".
Wniosek z tego prosty; Panom „Ga
„Siostra Kasia“ wiernie oświetla zety
Ludowej“ przypomniały się te „do
przyczyny powstańczego entuzjazmu. bre“ czasy, kiedy, to co mówił i kazał
„Londyn"
było święte i zaprawione „sma
Żywiołowy entuzjazm, jaki opano kiem wolności".
więc zresztą
wał społeczeństwo w chwili, kiedy go z jak najgorzejSkorzystali
wyuranaj okazji, by
dziny pobytu Niemców w Warszawie przypomnieć, jaka to była Polska (prze®
wydawały się być policzone i kiedy tych kilkadziesiąt dni) i jaka „ekstaza".
Komu zaś ci Panowie chcieli przypom
powstanie klęskę ich miało przypie nieć,
to wiemy doskonale".

czętować — musiał być udziałem
Posłuchajmy jeszcze, co mówi a>
każdego.
powstan.u dawny żołnierz Armii Kra
Ale kiedy okres walki prze jowej p. Wanda Brewińska ps. „Wan
dłużał się, kiedy okazało się, że je da“:
steśmy zdani tylko na siebie 1 kiedy
„Jako była łączniczka A. K. śmiem
dysproporcja sił stała się dla wszyst dorzucić swoje zdanie w dyskusji o ar
tykule
Z. M. „Ekstaza wolności“ za
kich oczywista — powstanie stało mieszczonym
w numerze 2tiS „Gazety Lu
się już tylko obroną sztandaru, spra dowej". Wydaje się, że autor tego arty
kułu
jest
niebezpiecznym
romantykiem
wą honoru i — żołnierskiej śmierci. bujającym w obłokach. Dowodzi
tego
Gdzieś rozwiał się radosny entu zwrot, w którym twierdzi, że powstanie
zjazm. Ludzie bill się, bo inaczej nie miało sens, chociażby dlatego, że dal®
mogli, trwali w śmiertelnym znuże „ekstazę wolności“. Zbyt wielka stawka»
mój Panie! To nJe była zabawa, bib
niu na straconych pozycjach, oszuka I awantura
dla ludzi potrzebujących sil»
ni przez tych, którym wierzyli, z o- . uych wrażeń!
Każdy
z
żołnierzy powstania (bystatnią kulą przeznaczoną dla siebie. i łam w batal.nas„Baszta)
uprzytomniał so»
Była to największa tragedia prze I ble beznadziejność szaleńczego
kroku0
a
jeżeli
walczył,
to
tylko
dlatego, że wy
żywana przez Polaków — dlatego
pełniał
rozkaz
swoich
przełożonych,
walfałszywym zgrzytem brzmią przy tym , czyi, aby przedłużyć swoją egzystencję
frazesy o „najcudowniejszym okre o dzień, o dwa, czekając na zmiłowanie
sie“ i „nieustającym zachwyceniu“. bo .kie i pomoc Londynu, obiecywaną co
dziennie — że już jest, że już nadchodzi...

parlamentu Teatru Ministerstwa Kul
tury f Sztuki — Warszawa, Rakowiet
ka 4.
W związku z miesiącem odbudowy
konkursu nastąpi
Warszawy, Departament Teatru Mi doRozstrzygnięcie
dnia 31.VII. 1948 r.
nisterstwa Kuitury i Sztuki ogłasza
konkurs na sztukę teatralną z życia
Warszawy.
Sztuka może być historyczna lub
Współczesna. Tłem jej lub tematem
[noga być dzieje walk Stolicy, czy
leż okres okupacji, odbudowa, orga
nizacja nowego życia, zmiany spo
łeczne i psychologiczne, jakie zaszły
w życiu miasta i jego mieszkańców
t p.
Każdy dojrzały, trzeźwo myślący czło
SZALEŃCZY KROK
Na konkurs mogą być zgłaszane
wiek wiedział, że skazani jesteśmy na
sztuki oryginalne jako też adaptacje
Rozumiemv dobrze słowa p. Z M : zagładę, a jeżeli robił dobrą minę — t®
i miejscowej ludności przemówili
(Od
naszego
specjalnego
wysłannika)
tylko poto, żeby podtrzymywać się wza
sceniczne utworów literackich o te
...... ....
przedstawiciele władz i społeczeń „Niech sohle hMoria I........
strategia
mó- jemnie na dachu, żeby nie upaść, nie
matyce warszawskiej.
wi
co
im
sie
podoba.
Niech
mędrzc
__
ze
stwa.
się dziś...
ski, Dalwicz, Zaiczek (Zajączek) obok
Nys’», we wroeśniu
w nH. a t ołówkiem I evrklem załamać
Nagrody wynoszą: I — 100.000 zł,
Jako łączniczka byłam żołnierzem śle
„Granice nasze sięgają tam — po szkiełkiem
takich niewątpliwie polskich herbów
w reku udowadnia, że powstanie nie mla po wykonywującym rozkazy — z wiarą»
I — 60.000 zł, III — 40.000 zł.
Nysa obchodziła uroczyście potrój jak Odrowąż.
wiedział jeden z mówców — gdzie o- ło sensu, fet ekstazy wo’ności k<óra myś że nasi dowódcy wiedzą lepiej, niż my.
Na konkurs można nadsyłać tylko ne święto: poświęcenie odrestauro
my przeżyli nikt nam nie odblerze“.
co robią 1 jeżeli decydują się na powsta
Ka-tedra zniszczona działaniami wo rze pług chłopa polskiego i gdzie zni
utwory dotychczas nie wystawiane i wanej po wojnie, słynnej katedry św.
Nikogo chyba nie dziwi dlaczego nie, to z pewnością są jakieś szanse
szczone
wojną
miasta
ożywia
trud
nie publikowane drukiem czy przez Jakuba, dożynki i poświęcenie sztan jennymi została już zabezp eczona i polskiego robotnika“.
razi pana Z. M. tak bardzo szkieł zwycięstwa.
odrestaurowana z funduszów pańNa parę dni przed powstaniem, nc
■adib. Termin nadsyłania utworów daru Stronnictwa Ludowego.
ko,
ołówek i cyrkiel. Niewielu jest moje
Wielki
festyn
ludowy
pod
gołym
pytanie skierowane do jednego
stwowych.
na konkurs upływa dnia 31.III. 1948
niebem, który przy dźwiękach górni dziś takich, którzy by mogli fałszy- z moich przełożonych — w jakim wy
Uroczystości ściągnęły licznych opadku
należy spodziewać się wybuchu
roku. Teksty należy przesyłać do De sadników z całego powiatu, którzy w
czej
orkiestry
przeciągnął
się
aż
do
I
i wej koncepcji powstania bron’ć.
KOROWÓD DOŻYNKOWY
— odpowiedział mi, że tylk®
zmroku, zakończył wielki dzień Nv-sy. I| Lech więc i tym razem uczucie powstania
barwnych ludowych strojach zjechali
wtedy,
jeżeli
dojdzie do porozumienia po
Po uroczystym nabożeństwie, od'
J. R. I zastąpi rozsądek; może w ten spo- między premierem „Rządu Londyńskiego“
na święto na pomysłowo udekorowa prawionym
przez
ks.
dr.
Kominka
u—
Mikołajczykiem,
a Rosją. (O manife
nych wozach.
ście P.K.W.N. i stworzeniu Rządu pol
formował się barwny korowód dożyn
skiego jeszcze nie wiedzieliśmy). Zapew
18 Ziemiach Odzyskanych
kowy.
POMNIK POLSKOŚCI
I nia! mnie również, że ponieważ Niemcy
Na
trybunie,
przed
którą
przedefi

pośpiesznie wycofują się z prawego brze
Produkcja przemysłu skórzanego
Katedra śiw. Jakuba, w której od
gu Wisły, powstanie wybuchnie wówczas»
la Ziemiach Odzyskanych stale wzra było się uroczysite nabożeństwo inau lował korowód dożynkowy zajęli I
kiedy wojska sowieckie będą zbliżały się
;ta. Podczas gdy w r. 1945 produkcja guracyjne pochodzi z XIV wieku. Bu miejsca: wicemin. WidyWirski oraz
do W’arszawy. My będziemy likwidowali
przedstawiciele
wojska
i
samorządu.
Liga Kobiet podjęła ostatn o sze częto drugi półroczny kurs pielęg- resztki Niemców, zaatakujemy Ich oel
a wynosiła zaledwie 3% produkcji dowa jej rozpoczęta przez biskupa
dopomożemy w ten sposób Armii
__ ___ tyłu,
igólnopolskiej, to już w r. 1946 wzro wrocławskiego i krakowskiego Jana Owacyjnie witane były przez zgro roką akcję, mającą na celu uświa niarski Ligi Kobiet. W xpierwszym
Czerwonej do zdobycia Warszawy I za
madzoną
na
tarasie
publiczność
od

domienie
społeczeństwa
w
sprawach
sła do 14%, a obecnie do 20%.
turnusie
ukończyło
kurs
55
kandy

demonstrujemy
swój udział. Stało się Jed
Nankiera, zakończona została w r.
nak inaczej. Rozczarowanie było straszne.
1430 pirzez biskupa Wacława, księcia działy młodzieży z Zawodowego Przy higieny, zarówno w życiu domo datek.
Wyzyskano naszą ofiarność, nasz zapal.
wym. jak i w miejscach pracy. Na
Ppnadto Liga Kobiet organizuje Skazano
legnickiego. Gotycka ta katedra, jak sposobienia Energetycznego.
na śmierć naszych najbliższych»
Defiladę zamknęła tradycyjna ban Pomorzu Zachodnim odbył się kurs kursy dla kobiet nie wy szkolonych cale nasze mienie uległo zniszczeniu, zgi
wykazały przypadkowo niedawne od
higieny dla kobiet, w Krakowie w żadnym zawodzie. W pierwszym nęła spalona i zbombardowana nasza
krycia, stoi na fundamentach i pozo deria konna.
Warszawa, ocalałych skazano
Po defiladzie odbyła się ceremonia rozpoczęto kurs pielęgnacji niemo etapie zostaną utworzone kursy kochana
stałościach starszej jeszcze, bo pocho
na długotrwałą tułaczkę i poniewierkę.
Edward Szuster. — Płonący krzak. dzącej z XI wieku katedry romań składania dożynkowych wieńców, ipo wląt, we Wrocławiu przy finanso konfekcji. Mają one przeszkolić 1 w imię czego?...
Aragon. — Dzwony Bazylei. Prze- skiej.
czym do zgromadzonych osadników wej pomocy Min. Zdrowia, rozpo- ok. 10.000 kobiet, które następnie
I na zakończenie jeszcze jedna
ożył Wacław Aragon.
zostaną zatrudnione w przemys’e. uwaga: wychowujemy młodzież, któ
Katedra
św.
Jakuba
stanowi
cenny
Opowieści i monumentalny pomnik polskości na
Czas trwania kursu wynosi 6 ty ra budować ma lepszą i szczęśliw
Stanisław Saliński.
godni dla kobiet, znających techni szą Polskę. Czy możemy wychowy
morskie.
Ziemiach Zachodnich, spoczywają w
kę szycia i 3 miesiące dla kobiet wać ją w duchu apoteozy nieobli
Jerzy żuławski. — Stara ziemia.
niej bowiem w kamiennych sarkofa
nie umiejących szyć zupełnie.
czalnego szaleństwa, którego pod
JaJu Kurek. — Grypa szaleje w Na gach prochy polskich biskupów wro
Finansową stroną akcji zajęło się szewka była tak dalece nieromantycz
prawie.
cławskich. Liczne tablice wmurowa
Min. Pracy i Opieki Społecznej oraz na? Sens warszawskiego powstań a
Miquel de Cervantes. — Don Ki. ne w ściany katedry, upamiętniające
Min. Przemysłu, które dostarcza su nie opiera się tylko na męczeń
:hot z La Manczy. W opracowaniu ofiarność lub zgon możnych parafian,
rowca dla przeszkolenia i produk skiej ofierze powstańców — i nie tyl
lla młodzieży Józefa Wittlina.
zawierają nazwiska, których brzijpecji Absolwentki kursu staną się ko na krótkotrwałej wolności, ale
Dr. Bolesław Drobner. — Mickie nie nie pozostawia wątpliwości o po
członkiniami Spółdzielni Pracv Kur przede wszystkim na sprężynach jewicz jako socjalista.
chodzeniu fundatorów: von Cieszyńsy korzystać będą z lokali Instytu go wybuchu. Skutki jego były do=
tu Rzemieślniczego, szkół zawodo stateczną lekcją dla całego nasze»
wych, z ośrodków szkoleniowych go narodu, by ci, dla których zmszTLIETON ŁÓDZKI
Ligi Kobiet.
czenie i krew, śmierć i . nędza są
synonimem wolności, nie prowadzili
więcej kraju do zagłady.
Rozumiemy niektórych naszych
czytelników. Wiemy jak trudno roz.
na Dolnym Śląsku
Nazuriska często bywają przyczyną rzu powstał kiedyś spór między zna
stawać się z legendami, na któ
nym działaczem Marcem i Kwiet
(rozmaitych nieporozumień.
Na Dolnym Śląsku funkcjonuje rych wychowały się pokolenia, jak
I W Zarządzie Powszechnej Spół niem. Gdy nikt nie mógł rozstrzy
11.805 prywatnych przedsiębiorstw trudno pogodzić się z myślą, że nadzielni Spożywców w Łodzi pracuje gnąć, który z nich miał rację, posta
handlowych
oraz 2.687 przedsię ■i najbliżsi umierali niepotrzebnie.
pgre/ctor Piątek. Często się z nim nowiono, że jeśli Marzec nie może
biorstw usługowych, zatrudniających Ale niech jedno będzie jasne: jeśli
spotykam. Dyrektor jest czynny i u- dojść do porozumienia z Kwietniem,
mamy wybierać między najdroższą
łącznie ok 28 tys. osób.
kzynny. Chętnie informuje mnie o musi ich pogodzić Grudzień...
W dziedzinie handlu usługowego legendą, a przyszłością i istnieniem
kie/cawych rzeczach.
*
zakłady gastronomiczno-holelarskie narodu — wybieramy TO DRUGTE.
I Komunikuję się także z ob. Środą,
stanowią 80 proc.
Kierownik Oddziału Kwaterunko
R.
Kierownikiem jednej z instytucji wego, ob. Wypych, pracuje dzielnie
[publicznych.
i chociaż w Łodzi nie ma wolnych
r Któregoś dnia umówiłem się z ob. mieszkań, stara się jak może każde
Ipiąt/ciem na. środę. Potem zadzwonił mu iść na rękę.
ob. Środa, który wyznaczył mi renAle ob. kierownik bynajmniej ni
dez-uous na piątek. Środa, piątek, kogo z mieszkań nie wypycha
(Obsługa własna)
piątek, środa. Pierwszego dnia jesz- przeciwnie, usiłuje każdego
NAJWIĘKSZA
FABRYKA
biorstwie montuje się maszyny,
\cze jakoś pamiętałem, potem wszyst- pchnąć, dać mu dach nad głową.
SIARCZANU GLINU
które w dużej mierze sprowadzono
ko mi się pokręciło. I do dziś nie
Zaś ob. Czekaj, kierownik jednego
wiem., czy umówiłem się z Piątkiem z referatów w Starostwie północ
WROCŁAW W Złotnikach koło z Polski centralnej. Fabryka będzie
na środę, czy z Środą na piątek...
Wrocławia odbudowano z gruzów zatrudniała 350 pracowników na
nym nie przedstawia się z reguły
największą w Polsce fabrykę siar jedną zmianę, a ogółem będzie mo
żadnemu interesantowi. A nuż ktoś
czanu
glihu. Fabryka przetwarza 250 gło pracować 1.500 ludzi.
przyjmie
jego
nazwisko
za
wcale
nie
W PSS pracuje także dyrektor
ton
glinki
miesięcznie Produkt ten
DLA PÓL
[Grudzień. 1 jego nazwisko bywa nie- obiecującą zapowiedź nie rychłego
posiada duże zastosowanie w przeZNISZCZONYCH GRADEM
raz powodem zabawnych komplika- załatwienia sprawy?
myślę papierniczym.
Tak się złożyło, że szereg osobi
cji, bo gdy dyrektor, telefonując do
TORUJ?. W ciągu ub. tygodnia
kogoś mówi, że „to Grudzień" — nie stości łódzkich posiada nazwiska, wy
rozprowadzono pomiędzy 270 rodzin
NOWA PLACÓWKA
bornie
nadające
się
do
kalamburów.
każdy chce się. pogodzić z tym fakna Kujawach ponad 30 ton ziarna
WŁÓKIENNICZA.
Demonstranci niosą transparenty z karykaturą premiera de Gasperi.
Item. Dyrektor musi kilka razy po Uważam jednak, że nomina sunt
siewnego. Ilość ta nie jest wystar
który przedstawiony jest na nich jako kukła Wall Street. Na innym
SZCZECIN. Zjednoczenie Przemy czająca, i komitet powiatowy po
wtarzać swe nazwisko, aby wreszcie odiosa —r. z nazwisk nie należy robić
transparencie widać sznur 4 napis: „Dla tych co głodzą ludzi", a na
słu Włókienniczego uruchamia nową mocy dla poszkodowanych
[zaznaczyć wyraźnie: „Grudzień — felietonów, toteż nie będę o tym pi
;
od graSffwo Italie ukrzyżowaną na krzyżu * emblematami chrześcijańskosał. A zresztą nie mam na to wcale
fabrykę włókienniczą w Złocińcu du, czyni starania
Hak ostatni miesiąc roku".
.
o dalsze przy«
Aemolijatycznej partią
a i 7i"~na
(Pomorze Zachodnie). W przedsię- dz:nły
QCHQCKJ
Dyrektor opowiadał, że na Porno-

Warszawie

Potrójne święto Nysy

Granice nasze sięgają tam,

gdzie orze pług chłopa polskiego

Przemysł skórzany

10.000 kobiet na kursach konfekcji
Bezrobotne uczą się fachu

Vowe wydawnictwa

Demonstracje w Rzymie

NOMINA SUNT ODIOSA

Ponad 14 tys. przedsiębiorstw

Z KRAJU

POŻARNICTWO OLSZTYŃSKIE

zdało pomyślnie swój egzamin
oświadcza delegat Rządu płk. Skrzypek-Kotwica

jest rozpracowywany przez czynni*
ki rządowe, pchnie pożarnictwo poL
skie na nowe drogi rozwojowe.
Wyrazem szczególnej opieki nad
pożarnictwem olsztyńskim ze stro«
ny Rządu są zwiększone o 25%
przydziały tekstylne dla strażaków
naszego województwa.
1 Płk. Skrzypek « Kotwica w zakoń»
czeniu stwierdził, że Okręg olsztyń*
ski zdał egzamin.

Reorganizacja PCH
objęła również od października
i placówki Państwowej Centrali Handlowej

'w naszym województwie
i

Jednocześnie podczas obrad oma*
wiane były sprawy rozwoju już zer*
ganizowanego
Biura Zakupu i
Sprzedaży Prpduktów Rolnych' i je
go ekspozytur.
Wpraw’dzie gospodarkę zbożową
objął Fundusz Aprowizacyjny, tym
nie mniej zakupu J. sprzedaży zje*
miopłodów dokonuje wspomniane
Biuro.
Wobec wyodrębnienia w ramach
PCH Hurtowni Spożywczo * Prze»
myślowych i Biura Zakupu i Sprze*
dąży Produktów Rolnych oraz jego
ekspozytur, zostaje tym
samym
zlikwidowany Oddział Wojewódzki
PCH. a na jego miejscu powstaje
Delegatura, koordynująca pracę w
odnośnych placówkach.
Hurtowy haddel państwowy, w
drugiej fazie swego rozwoju, będzie
oparty na podstawach, uwzględnia»
jących jak najbardziej ekonomiczne
wykorzystanie środków, z równo»
czesnym dostosowaniem swej dzia*
łalności do potrzeb konsumenta. (x)

Przy współudziale Naczelnej Dy=
rekcji P. C. H. z prezesem Buschke
legatów ob. wojewoda, jako prze*
na czele i przedstawicieli PCH ż
wodniczący Woj. Wydz. Samorzą*
całego województwa olsztyńskiego
• dowegó, oświadczył, że istotnie or«
odbyła się w Olsztynie konferencja,
' gany samorządowe nie we wszyst»
mająca na celu uzgodnienie cało»
, kich wypadkach doceniały znaczę*
kształtu prac w związku z reorga*
nie spraw pożarnictwa, szczególnie
ni-zacją handlu państwowego, na
W sali posiedzeń MRN w Olsztj nie odbyło się. posiedzenie Rady ną polu finansowym.
odcinku hurtowym.
Okręgu Związku Straży Pożarnych R. P„ na które przybyli z Warsza i Współpraca ta ulegnie radykalnej
i W tym nowym etapie rozwoju, o*
wy delegat Rządu dla spraw pożarnictwa płk. Skrzypek»Kotwica j in* zmianie już od przyszłego roku,
pierającym się na kompletnej de=
WYBORY NOWYCH WŁADZ
spektor nacz. Zw. Straży Pożarnych płk. Zdzieszyński.
1 centralizacji i samodzielności, po*
i gdyż samorządy w budżetach na
i Po
przemówieniach
delegaci
Zebranie Rady Okręgu zaszczycili swą obecnością wojewoda olsz« ; 1948 r. mają przewidziane odpo* udzielili absolutorium ustępujące* cząwszy od dnia 1 bm. zmienił się
i
Wiednie
pozycje
na
obronę
przeciw*
dotychczasowy charakter placówek
tyńskj mgr W. Jaśkiewicz, prezydent Olsztyna ob, T, Palucld, przew.
I pożarową, z których dotować będą mu . zarządowi, po czym w drugiej hurtowych PCH. które przez wy;
MRN <>b. A. Kruczyński oraz przedstawiciele partii politycznych.
,
części
obrad
przystąpiono
do
wybo*
eliminowanie zbędnego przerostu
' ochotnicze straże pożarne.
ru nowego zarządu, komisji rewi» administracyjnego, a jedynie przez
Obrady, w imieniu tymczasowego ny przeciwpożarowej, szczególnie I W przyszłym roku wzmoże i ’ zyjnej, delegatów do rady naczel» swoją operatywność zwiększa za»
Zarządu Okręgowego Związku za’ na terenie woj. olsztyńskiego i ol= również wydatnie pomoc Min. Ziem , nej, sądu honorowego i komisji kres działania pod względem skupu
gaił wiceprezes mgr Kotowski, wi*
brzymie zada* Odzyskanych.
Ii dyscyplinarnej.
-T
,
. . ii dystrybucji przede wszystkim to»
tając przybyłych gości i delegatów
nie, jakie w PIERWSI I W ODBUDOWIE
v <^eJeSac^ at° rady
naczelnej„ warów spożywczych.
('
__ ----------związku z tym
powiatowych.
'■
zostali wybrani: ob.
wojewoda
mgr
- ........... _j_
. Zgodnie z uchwałą konferencji
stoi przed po*
Następnie zebrani przystąpili do
W imieniu zarządu głównego Zw. w. Jaśkiewicz i starosta pow olsz* t punkty sprzedaży PCH na terenie
żarnictwem.
wyboru prezesa Rady Okręgu. Na
Straży Pożarnych R. P. powitał ze- I tyńskiego
ob. ---------Domini.
r -----i naszego województwa przekształca*
Jako prezes branych płk. Zdzieszyński.
|' -’ - Okręgu
-stanowisko to powołano jednogłoś*
mAwmn
Za
rząd
ukonstytuował się ją się na samodzielne przedsiębior»
Rady Okręgu, J JU
nic ob. wojewodę mgr Jaśkiewicza.
mówca ... sklatóe:
: „..„A. .....
- mgr Palamar- shvCpJd _____
ob. wojewoda
“
A
.wiceprezes
ob.
Domini,'
;
i
ich
'WĘ
bę.
zapewnił zebra» dyskusji pytania, stwierdzając, że
PRZEMÓWIENIE WOJEWODY
nych, że będzie pożarnictwo olsztyńskie, pracujące skarbnik — ob. Horąwski, sekre* dących w bezpośredniej zależności
Zabierając głos ob. wojewoda
od centrali, z tą tylko różnicą, że
czuwać, aby po«
podkreślił wagę zagadnienia obre*
dodatkowo zostaje
uruchomiona
żarnictwo ols nie napotyka się w innych woje* , ranowsjy
Hurtownia Spożywczo - Przemysłom
sztyńskie, do= wództwach, zdziałało b. dużo.
Po obradach delegaci udali się do wa w Olsztynie przy Al. Wojska
tychczas uboż*
Chrupiąc tanie, apetyczne i smacz
„ ; Płk. Zdzieszyński zwrócił uwagę olsztyńskiej Miejskiej Zaw. Straży Polskiego 5 z Filią Nr 1 w Olszty*
sze ’
delegatów na doniosłość planowej Pożarnej, gdzie odbyły się. pokazo* nje ( gmachu Ratusza) i Filią Nr 2 ne różnego rodzaju ciasteczka i
Woj. Jaśkiewicz techniczny iwy* akcji przeprowadzania przyszłych
precle amerykańskie, w które .dbfi«
we ćwiczenia, (mag.)
w Barczewie. •
kwalifikowany prac.
efe zaopatrzony jest rynek olsztyń*
personel, osiągnęło stopień wyekwi1 ,
ski, nikt by jednak zapewne nie
powania i wykwalifikowania, rów» I Kończąc inspektor naczelny zwró*
przypuszczał, że te maleńkie este*
Plaga pijaństwa objęła nasze spo» ny pożarnictwa! innych województw. , cił się z gorącym apelem do pożar*
tyczne torebki złoża się na... wago»
nictwa olsztyńskiego, aby nie po*
leezeństwo w stopniu, który kwali*
nowe ilości.
"
przestało
v/
swej
chlubnej
pracy,
fikuje ją, jako poważny, palący DYSKUSJA
Tymczasem w przeciągu ostatnich
gdyż
„...
i
w
odbudowie
kraju
mu*
problem społeczny.
Po odczytaniu przez ■ inspektora
llę na jez. Krzywym i fachowo prze 5»cju tygedni Okr. Oddz. Spożyw*
świadomość tego faktu upow« Okręgu ppłk. Łabno sprawozdania simy być pierwsi".
czy „Społem" rozprowadził po terę»
szkolonych instruktorów-.
szechnia się w Polsce z dnia na z dotychczasowej działalności za*
W ostatnich dniach bawili na te« j Delegaci odbyli również szereg nie województwa 4 wagony czyli
OKRĘG OLSZTYŃSKI
dzień.
rządu i sprawozdania kasowego, ob.
renie naszego województwa człon? rozmów z Zarządem Okr. L. M. w ponad 10 tys. kg tych ciasteczek.
Budzi się też coraz powszechniej wojewoda otworzył dyskusję, w ZDAŁ EGZAMIN
kowie Żarz. Gł. Ligi Morskiej ppłk. Olsztynie, notując dokładnie nasze
Dla wyjaśnienia podajemy. że c:a
wola przeciwdziałania tej klęsce której zabrali głos ob. ob. Chorosie*
Następnie zabrał głos delegat
<’ i
Kiryluk i prof. Zakrzewski. Głów» bolączki i potrzeby z zakresu dzia*
społecznej, która niszczy ...zdrowie wicz (Dąbrówno, pow. Ostróda), Le Rządu płk. Skrzypek * Kotwica,, w nym celem ich ‘wizyty było załatwię łalności Ligi Morskiej, co przynie* steczka te, jak i mające w najbliż»
nadejść owoce w cze*
moralne i fizyczne narodu, osłabia wandowski (Morąg), Bleranowski którego przemówieniu przebija tro* nie spraw personalnych w Zarżą» sie niewątpliwie wydatną pomoc szym czasie
przekazane zostały przez
jego tężyznę ekonomiczną i pomniej» (Ostróda), Skocki (Morąg), Cieślak ska Rządu o rozwój woj. olsztyń* dzie Okr. L.M. w Olsztynie oraz Centrali L.M. dba wodniactwa na* koladzie
Min. Aprowizacji do sprzedaży na
sza możliwości odbudowy gospodar» (Lidzbark Warm.) i Tazbir (Nidzica). skiego, czego wyraz dał również bliższe zapoznanie się z osiągnięcia szego terenu.
(ni)
wolnym
rynku.
(ni.)
czej.
W swych wystąpieniach delegaci płk. Zdzieszyński.
mi młodzieży żeglarskiej w Ostro* I
Na naszym terenie wyrazem tej poruszyli bolączki i potrzeby tereno
x
I
Delegat Rządu powiadomił zebra* dzje.
rodzącej się kontrakcji uświadomi©« wych ochotniczych straży pożar» nych, że w łonie Min. Administracji
W związku z ]
nej i zdrowej części społeczeństwa nych, oraz brak zainteresowania Publicznej powstanie oddzielny or= czasowego prezesa
-rar\rrcru^- !
•
•
1
•
f
-1
była niedawna uchwała olsztyńskiej zagadnieniem pożarnictwa ze stro* gan, jako jedyny zwierzchni ośro kiego delegacja Zai~7
Żarz. rp
Gł. zapropo*
1
Miejskiej Rady Narodowej, wypo* ny czynników samorządowych i za* dek dyspozycyjny dla spraw pożar» nowała objęcia prezesury przez wi=
wiadająca
walkę
alkoholizmowi rządów gminnych.
________
' nictwa w ____
skali ogólnokrajowej.
oeprezesa Goebla, który zgodził się
(szkoda tylko, że jak dotychczas
W odpowiedzi na interpelacje de* Zrealizowanie tego projektu, który pełnić funkcje prezesa do czasu
Jak się dowiadujemy, por trak*
uchwała ta pozostaje platonicznym
walnego Zjazdu Delegatów L.M i
tacje v/ tej sprawie prowadzone są
protestem i nie jest wcielona w ży*
t. j. do kwietnia 1948 r.
Zarząd Miejski w Olsztynie, któ* między prezydium Zarządu Miej»
cie).
*
W Ostródzie prof. Zakrzewski i ry
__ dotychczas
_____ _prowadził
_____
eksploata* skiego a spółdzielniami „Mazur“
Na terenie powiatów sprawa wy*
ppłk. Kiryluk wygłosili pogadanki cję młyna wodnego przy uL Nowo:»» i „Rolnik“.
gląda Jeszcze gorzej — nie słyszę»
na tematy żeglarskie, na odbywają* wiejskiego
■ • • •
- wycho*
na rzece -Łynie,
Z dniem wczorajszym produkcja
liśmy nawet o platonicznych pro»
cym się obecnie kursie młodzieżc* dząc z założenia, że miasto winno we młynie została wstrzymana.
testach.
wym. Poza tym odbyli w Olsztynie prowadzić jedynie przedsiębiorstwa
ts. e->
A tymczasem problem
walki
U. B. P. o charakterze użyteczności publicz*
.
do kierownictw wszystkich szkól rozmowę z naczelnikiem
z alkoholizmem szczególnie właśnie
powszechnych i średnich na tere- ppłk. Palką, który obiecał daleko nej, zrezygnował z dalszego prowa*
na nasi m terenie dojrzał w pełni
Okr.
zarząd
Pot
Zw.
Zachodniego
nie
naszego województwa prośbę o idącą pomoc młodym adeptom sztu* j dzenia tej placówki i zdecydował
do szyiUdej i pełnej realizacji.
w
Olsztynie
zä
pośrednictwem
in»
nadesłanie
imiennych spisów sierot ki żeglarskiej, gdyż oddział L. M.! oddanie jej jednej ze spółdzielni
1 realizacja ta bynajmniej nie jest
spektorów
szkolnych
wystosował
i
półsierot,
nie doznających dosta* przy L. .B.P. ma najsilniejszą floty» ' o charakterze spożywczym.
ani abyt trądna, ani zbyt uciążliwa.
tecznej opieki i wykazów naj bied?
Chodzi o to tylko, żeby ją — roz*
Wstępujemy w okres przyśpieszo*
niej szych uczniów, posiadających
począć.
nej
i ostatecznej likwidacji „mniej
ubogich'
rodziców,
z
wyszczególnię*
Oto Czytelnicy nasi skarżą się
szóści" niemieckiej na terenie woje
niem dokładnych danych odnośnie
na przykład na liczne fakty tolero* gwarancją Niepodległości
wództwa.
brakujących tej dziatwie i młodzie*
wonią, a nawet nieświadomego być
W dniu wczorajszm w związku
W dniu dzisiejszym odchodzi z Ol
może ułatwiania rozpijania społe» z rozpoczęciem miesiąca współprac ] ży szkolnej obuwia, bielizny j odzie
sztyna transport z Niemcami, cd»
czeństwa przez pewnego typu knaj cy kulturalnej obu zaprzyjaźnionych I ży oraz podręczników szkolnych.
jeżdżającymi za Odrę, w ilości
' Nie wątpimy, że kierownictwa wy
py.
krajów udekorowano pięknie flaga*
, falistość terenu,- natomiast może 1.500 osób. Są to resztki ludności
Spośród tych licznych faktów wy* mi polsko « radzieckimi plac Wol= ; żej wspomnianych szkół w dobrze
,,
dy
użyta
na
linii
Ratusz
—
AL
Woj*
niemieckiej z pow. Braniewo, Wę«
rozumianym interesie powierzonej
mienimy na razie tylko dwa jedno* nośei.
Miejskie Zagłady Komunikacyjne ska Polskiego, po uprzednim jed* gorzewo. Giżycko i Pisz. (1)
i im dziatwy i młodzieży niezwłocz*
rodne.
w
Olsztynie
wyremontowały
i
pu*
nakże
ułożeniu
żeberka
(mijanki)
Wśród dekoracji na pierwszy plan
Autobusy PKS w Mrągowie i PL w/suwa sie transparent o barwach ! nie wykazy te nadeślą wprost do ściły w ruch dotychczas 6 wagonów na krańcowym przvstanku przy
, Okr. zarządu P.Z.Z. w Olsztynie, ul.
s~n zatrzymują się przed lokalami narodowych i napisie
„Przyjaźń i Stalina 32, ' albowiem na podstawie tramwajowych »motorowych i 3 Stadionie.
„gastron omicznymi".
; Obecnie MZK przystąpiły z kolei
Polsko s Radziecka — gwarancją na uchwał patronatu warszawskiego, przyczepki.
Zdawałoby się — wszystko w po» szej Niepodległości.
i Czwarta przyczepka — zimowa, ' do remontu dużego 70*cio osobowe* w sprawie
(s)
!
lubelskiego
i
białostockiego
woje*
rządku. Pora jest wczesna —• około
, wództw nad najbiedniejszą dziatwą jako zbyt ciężka, nie nadaje się do go wozu tramwajowego spośród
gwlz. 7* ej rano. Pasażerowie zzięb»
kursowania na linii Dworzec Głów- spalonego taboru olsztyńskiego.
' i młodzieżą szkolną województwa i ny
niecj i przeważnie głodni.
— jezioro Długie ze względu na ' Jest to długi wóz o opływowych
:
olsztyńskiego
przystąpiono
już
do
W dniu dziesiejszym przybywa do
Ale... właśnie w tych lokalach pracuje PKOS
liniach. Posiada duże pomosty i no» Olsztyną w towarzystwie sześciu
szeroko zakrojonej akcji pomocy.
niczego, dosłownie niczego otrzy»
woczesne wnętrze.
swoich najbliższych współpracow»
P. K. O. S. prowadzi, jak wiado* Dla sierot i półsierot woj. olsztyń»
mać nie można poza wódka i pry«
1 Wóz jest już ustawiony na pod* rików zastępca komisarza do spraw’
mo, na terenie całego powiatu t. skiego uzyska się opiekunów, któ» Ligi Morskie)
mitywną do niej „zagrychą",
„zagrychą .
i
woziu,
którego
resorowanie
ukoń*
i
rzy
w
następstwie
bezpośrednich
odbudowy wsi Min. Odbudowy. inż.
Nawet samo zwrócenie Się naiw« zw. kuchnie ludowe, w których do* I już kontaktów korespondencyjnych
i czono. Motory elektryczne zostały Szczekowski.
żywiana jest' najbiedniejsza lud*
W
dniu
dzisiejszym
2
bm.
odbę*
nego pasażera o herbatę, kawę czy ność.
i nieść będą stałą i skuteczną pc^noc dzie sie plenarne zebranie Zarządu przesłane do Torunia celem px-ze\vi=
Celem jego przyjazdu jest wzię*
poprostu coś „do zjedzenia“,s— wy*
nięcią
ich.
1 swym podopiecznym.
Obecnie
w
powiecie
olsztyńskim
cie
udziału w wielkiej naradzie w
Okręgu
Ligi
Morskiej.
i
_
,
wołuje wśród personelu „kawiarni“ czynne są 24 kuchnie, z których ko* i| Ponadto otrzymamy pomoc szkol»
__ _porządku
___ ____ ___
_____ szereg naj
zapowiedzi
dyrektora sprawach odbudowy wsi na któ*
Na
dziennym
WedługI
c«y „gospody" nie tylko zdumienie, rzystą 1.710 osób.
nych kół rodzicielskich na terenach żywotniejszych spraw, związanych Przedsiębiorstw Miejskich ob. Rod* rą zaproszeni zostaną wszyscy ar*
ale wprost (mówiąc delikatnie) nie*
W najbliższym czasie PKOS zor*1 wspomnianych województw, dla któ» z szeroko zakrojoną akcją prac Li= kiewicza, wóz ten zostanie^ oddany chitekci powiatowi.
zadowolenie.
użytku już w dniu 1 grudnia r. b.
Zjazd 'Odbędzie. się w najbliższą
ganizuje
wr każdym punkcie doży* [ rych to kół opracowano już plan i gą Morskiej na naszych wodnych .
Czy
zarządom miejskim tych wiania maleńkie
czytelnie, aby i zakres działania.
terenach.
_________________________
i
(s.
g.)
niedzielę,
lub w poniedziałek. (1.)
miast, w trosce o zdrowie społeczeń* umożliwić miejscowej ludności do*
Kliędzyszkoiha korespondencja na
Zebranie
rozpocznię
się
o
godz.
1'8
siwa, byłoby nazbyt trudno zastrzec stęp do prasy, (ni.)
szej dziatwy i młodzieży z ich ró* w gabinecie dyr. Goebla w gmachu
w udzielanych koncesjach obowią*
wieśnikami przybierze w tym roku dyrekcji
Poczt i Telegrafu.
(x)
zei-. podawania w owych lokalach
szkolnym charakter masowy. Całoś» Dyrekcji
również herbaty^, kawy, barszczu
cią powyższej akcji kierować będzie
i czegoś realnego do zjedzenia? j
I Polski Związek Zachodni.
I czy byłoby nazbyt trudno dopił*
i Od właściwego ustosunkowania
nować, aby nie sama wódka z kiep«
TEMPO I TĘPO^
ODBUDOWA TRWA
się sfer nauczycielskich, a przede
nany słup reklamowy
ską zakąską królowała na bufetach
wszystkim kierownictw szkół pow*
ze zbitymi szybami. Po
Gmach
przy
uL
Roo*
W
ub.
wtorek
przjr
„kawiarni" j „gospód", przed który*
szechnych i średnich z terenu na* otrzymają w październiku pracują* odgruzowywaniu gma* sevelta róg Orkana zo zreperowanJu i oświe»
mi znajduje się postój autobusów?
szego województwa do tej akcji za cy województwa olsztyńskiego^ wi* chu Starego Ratusza stał przez • Centralę tleniu słupa ten punkt
Spróbujmy zacząć walkę ż pijań
leżą jej wyniki, nie wątpimy więc, nien brzmieć tytuł wczoraj zamiesz pracowali
miasta zyskałby
na.
uczniowie Przemysłu Chemiczne* pięknej
stwem, a napewno okaże się, że jest
żę pójdą one na ścisłą współpracę czonego artykułu na stronie, 3*ej, Państw. Gimn.
reklamie, (mg)
go
odbudowany.
Polsko-Radzieckie)
i
Li»
ona zupełnie możliwa, realna i na*
z olsztyńskim okr. zarządem P.Z.Z. ; co zresztą wynika z treści tego ceum Męskiego w Ol*
Jest to jeszcze jeden
wet niezbyt trudna.
W1 M.
(jd) I artykułu.
wkład w odbudowę SZKODA TABLICY
satynie.
(z.a.)
Tablica z napisem
W pracy szczególnie miasta.
„Kąpielisko Miejskie"
wyróżnili
się
.„starsi",
IDĘ ULICĄ
I
Zostały już zaangażowane słynne
Drugi „poranek" dn. 19 pażdzler*
przy przystanku tram*
ORKANA
już w Polsce młode śpiewaczki: ■ nika poświęcony będzie muzyce z klasy 2 licealnej.
w aj owym leży zerwana
—
U
nas
zawsze
jest
Wisława Ćwiklińska, Maria Drew* i Chopina, trzeci częściowo utworom
Podwórko domu Nr wiatrem już od kilku
tempo,
—
powiedzieli
niakówna,
Cecylia Izyrgimówna,1 klasycznym, częściowo nowszym i
34 jest śmietniskiem dni na jezdni. Szkoda
Dobrowolska - Gruszczyńska, śpię*,
i — muzyce licealiści — Przy odbu* ..Rolnik“ mógłby we by została zniszczona,
wacy Bułat * Mironowicz, Bedle*' operowej, piąty — opracowaniom dowie tempo i w szko własnym zakresie za* przyda się przecież w
Jak nas informuje prot Dąbrów*
le... tępo.
(abo.)
Poranki te, organizowane przez wicz, pianiści: Konatkowska, Smi* muzykj ludowej i t.d.
malować niewielki na* przyszłym roku, (mg)
skj, dyrektor Szkoły. Muzycznej i Biuro Koncertowe i- OKZZ (wydz. dowieź, Rösler, skrzypkowie Jahn*
pis nad swoim szyi*
Oprócz
„poranków"
przewidziane
Biura ' koncertowego Związku Zaw. kult, » ośw.) będą jednocześnie kon ke, Krótkiewicz i inni-.
DLA OZDOBY?
dem, (z.a.)
są od czasu do czasu imprezy spec» JÜ2 LATO
Muzyków, już bardzo niedługo roz= tymuowaniem „czwartków", a jedr
SKOŃCZYŁO
SIĘ
Koło młyna
przy
Z miejscowych wykonawców wy* jalnie (w sali Teatru wieczorem
poczną sie po letniej przerwie sta* nocześnie będą to imprezy i dla
W NOCY A NIE
Zamku od dwóch lat
łe koncerty w Olsztynie. Wiado* młodzieży i dla wszystkich, którzy stąpi Worotynski (bas), prof. No*. lub w niedzielę po pot, względnie
W DZIEŃ
Z
wozu
tramwaj
os
leżą obok ulicy trzy
Wacki (skrzypce), dyr. Dąbrowski w salce Szkoły Muzycznej).
mość ta ucieszy niewątpliwie- "tych się interesują muzyką.
wego. oznaczonego NrMimo licznych uwag połamane karoserie sa»
(fortepian), oraz nowopowstałe w
Będą to imprezy dorywcze z u* 2, kursującego na linii nadal
wszystkich, którzy już z niecierpliw
zauważyć sie da moćhodowe. Czy dla
Zwizkowycy oraz młodzież szkol« Olsztynie zespoły kameralne (kwar działem wybitnych wykonawców Ratusz — Stadion, wy
wością oczekują otwarcia sezonu
ją lampy uliczne, świe
(mg)
zarówno teatralnego, jak i muzycz* rja„ za okazaniem legitymacji, hę« tet ’ smyczkowy i trio fortepianowej. zawierające program poważniejszy jęto wiosną dwie szy cące przez cały dzień, ozdoby?
dą mogli nabywać w kasie ulgowe
dla wyrobionych słuchaczy, lub im« łby okienne i to po jakby na kpiny, gdy w dwie ulice
nago.
Każdy
koncert
poranny
będzie
i
Tegoroczny sezon ogórkowy trwał bilety w cenie od 10 do 50 zł. Ceny miał określony charakter programot prezy o charakterze religijnym.
obu stronach. Powo= nocy w licznych miejs
nieco za długo, aż doczekał się normalnych biletów od 20 do 100 zł. wy. Pierwszy za tym „poranek", któ ■ W
listopadzie
Olsztyński’ ---Chór* duje to przeciąg w wo cach skutkiem przepa* MORSKIE
-■ —
—
pferwszydh przymrozków.
W „porankach" będzie brać u« ry odbędzie sie w następną niedzie* Katedralny zamierza urządzić tak* zie. a obecnie i niemi5 ' lenia żarówek panują
Dotychczas wiedzieliś
Główne i stałe koncerty w Olszty dział często mała orkiestra symfo- lę dr... 12 bm„ poświęcony jest mu*, że. koncert utworów. religijnych •łosiernie zimno.
my, że ulica Morska
egipskie ojemności.
nie — jak sie dowiadujemy — bę* niczna Tow. Muzycznego pod dyr. zyce polskiej (w I cz. utwory Mo*; (głównie starej muzyki polskiej),
Cóż z tego, że wóz
Żarówki należy o* istnieje na t. zw. Ko=
dą to „poranki niedzielne" (o godz. prof. Dąbrowskiego (orkiestra ta niuszki, a w II cz. nowsze: Nowo*' Niewątpliwie są to bardzo inte« ten od miesiąca ogrze< szczędzać, a nie zuży* lonii nad Jeziorem Dłu
12) w Teatrze .im. Jaracza. Ch-arak została nieco powiększona, posiada wiejskiego, Różyckiego, Panufnika1 resującę projekty, oparte już na wany jest od diołu pie wać świeceniem przez gim.
ter koncertów ma być zbliżony do już większą ilość skrzypków, altów* i. in.). Grać będzie małą. orkiestra dwuletnim doświadczeniu. Mamy cykamj elektrycznymi, 24 godziny, (cki.)
Ze zdumieniem skon
zeszłorocznych
„czwartków" '■ d!La kę. 2 wiolonczele i kontrabas, czyli symfoniczna^ a jako pierwsza so»
. ____
„__
__ ______ _____
nadzieję,
że publiczność
nasza,t któ* gdy wiatr hula po
stalowaliśmy, że przecz
Związków 'Zawodowych. Progrjam pełny kwintet smyczkowy i prawie listka • wystąpi, przebywająca cłiwi*‘ra w sezonie letnim używała dowo* nim, narażając
nie
»
pasaże5
nica przy końcu ul. O*
składać sie będzie z utworów warto wszystkie dęte instrumenty), dalej Iowo w Olsztynie znakomita artyst*■ lj na imprezach sportowych, za im rów na przeziębienia.
WYKORZYSTANE
sińskiego ma tabliczkę
ścjowych, a popularnych, możliwie ■ poszczególne chóry olsztyńskie, i so« ka operowa z Krakowa Karolina! teresuje się z kolei również teatrem Czas, by szyby te wsta
Przy bramie Staro* również e napisem ul.
w najlepszym wykonaniu,
liści.
Safrj (sopran dram a tyczny).
i muzyką.
(Z.)
wiono. (s)
miejskiej stoi pewygi* Morska, (par)

Z obrad Rady Okręgu
Zw. Straży Pożarnych

4 wagony.,
ciastek

Trzeba zacząć
z tym walkę

Delegacja Zarządu Głównego LI

w Olsztynie

KTO
EKSPLOATOWAĆ
BĘDZIE
miejski młyn wodny
w Olsztynie

Opieka nad sierotami i półsierotami
tu województwie olsztyńskim
pod kierunkiem PZZ

Ostatni etap

repatriacji Niemców

Przyjaźń Polsko-Radziecka

Nowoczesny wóz tramwajowy

powiększy dotychczasowy tabor
Olsztyna

Wielka narada
odbudowy wsi

Dla ciała i duszy

PLENOM OKRĘGU

CZYJESTEŚ
CZŁONKIEM

T-wa- Przyjaźni

PRZED SEZONEM KONCERTOWYM
W OLSZTYNIE

Nie 65 a 56
tysięcy par obuwia

Dzień Olsztyna

Dobre zbiory z łąk i pól

SPOR T * SPOR T * SPOR T
LEKKOATLECI NIE ZAWIEDLI W SZCZECINIE

ogrodów i sadów naszego województwa
i je bardzo ludzi i siłę pociągową, od*
świadczą o postępie
I rywając je od roli, to jednak w koń*
✓
; cowym okresie akcji siewnej nalę*
’ży zachęcić do wydatniejszej pracy
w zagospodarowaniu wsi
52.07 m.I Tvwrclr;
■Kwiatkowski (Wr.) 4:29, 4) Przybo
’ przy sianokosach, które dadzą lud* T. Abramski rzuca oszczepem
*
I 4-S(ir»
rowek) IO1
(OL)
4:30,5.
Zachęceni zwyżką cen na siano, które wobec rosnącego zapotrzebo* i ności wiejskiej doraźny i spory do
Sztafetę
4 x 100 m. wygrał Gdańsk
wania innych dzielnie Polski kształtują się obecnie nie niżej 500 zł za chód.
Dlatego hasłem chwili obecnej Owa mistrzostwa i wicemistrzostwa w czasie 47,9. Nasza sztafeta, któ:
metr, rolnicy woj. olsztyńskiego oddawali się chętnie pracy przy poko*

ra przyszła na 3 miejscu została
. -zdyskwalifikowana za przekroczenie
i toru. Sztafeta 1 x 400 m. wygrał rów
nież Gdańsk w czasie 3:44,5. Nasza
kiej ilości napływu nabywców z in*
sztafeta w składzie Rutkowski, Przy
Po deszczach, które spadły w cią nych województw.
cze lak.
borowski, Abramski St. i Abramski
gu ostatnich paru miesięcy, zbiory
Z. przyszła Jia czwarte] pozycji, na*
Jakkolwiek sprząt siana abso-rbu* ZIEMNIAKI I BURAKI
siana są dość obfite, a zbyt łatwy
wiązując równą walkę 1 uzyskując
zwłaszcza
Zbiór
ziemniaków
dobry czas 3:46,2.
już
dono='
wcześniej sadzonych, jak
W skoku w dal zwyciężył Adam*
Elbląga
siliśmy zapowiada się w tym roku
czyk 6-62 m., na drugim miejscu był
znacznie lepiej niż w ubiegłym,
Woliński (Ol.) z wynikiem 6.13 m.
Podobnie znacznie lepiej przedsta*
W trój skoku zwyciężył Tuzik (Sz.)
wiają się plantacje buraka eukro*
wcgc.
Nie chcielibyśmy wracać do wy* i pchnięciu kulą zajął co prawda 4 12.63 m., drugim był Woliński (Ol.)
Nasz przemysł cukrowniczy, re* żej przytoczonych bolączek, ale po*1 miejsce, ale przetaleśLLł nadzieje 12.51 m. Pchnięcie kulą Lcanowski
m. przed Adamczykiem 13 m.
prezentowany przez jedyr.ą cukrów* udnnjśmy isoibi». zdać sprawę, że
pokonywując mistrza ie 14.93
I dzieży dokonanej w jednym dniu nię w Kętrzynie, mimo znacznego _podstawą wychowania fizycznego, Szczecina,
Zieleniewski. 12.61 m., na czwaa-*
go
miasta
Nowińskiego.
W
finale
\
'Ii w mieszkaniach przy ul. Oboźnej rozszerzenia produkcji w r. b. nie ' podstawą naszego sportu jest lek* setki znalazł się. Klemens Z., który tym miejscu był Abramski T. z wy
12:25 m.
(Od naszego korespondenta)
j14 i Miókfewtóa 3a.
będzie mógł przerobić na miejscu koatletyka. sport zaczynamy od tej zdecydowanie młodością swoją i am niklem
400 m. płotki zwyciężył Rutkow*
i BolęchowsM został osadzony w całej ilości wyprodukowanych w wo* • dyscypliny, z której następn-ię czer bicją wysuwa się na czoło naszycn
W dniu 28 bm. odbyło się otwar* ■ więzieniu. (mx)
jewództwie buraków cukrowych.
i piemy talenty piłkarskie, bokserskie, sprinterów. Bardzo ładnie pobiegł ski (Ol.) w dobrym czasie 1:01,7,
cie dróg wodnych na Nogacie i Ka* <
,W związku z tym już obecnie za* ' sportów zimowych i t. p. i otoczę* Przyborowslti, tak na 800 jak i przed Burym (G), Dotzauerem (Wr)
nałe Warmińskim.
„PRZEDSIĘBIORCZE" SIOSTRY
chodzi potrzeba odbudowy i unowo» ' nic lekkoatletyki odpowiednią ople 1.500 m. Abramski St. który szedł i Abramski Z. 1:03,9. Nowa ta dla
konkurencja, praktykowana do
Uroczystości zorganizowane przez
__ ’ 4 okrążenia
__ ______ za, ________
przez
Kielasem w nas
Służąca, pracująca u ob. inż. M. cześnienia nieczynnej cukrowni w ką da pożądane rezultaty. Nie ćh-cę ..
piero
w Szczecinie, znalazła uzna*
Dyrekcję Dróg Wodnych w Gdań* (Szopena D Janina Zjelictnka gości* Prabutach.
I my, by pierwszy wyjazd naszej re* biegu na 10.000 m. wycofał się po
sku rozpoczęły się na NogaCe. W ła często u siebie siostrę Halinę. I Obecny stan plantacji wyraża się prezentacji, lelckoatletycznej zumiej i 12 okrążeniu czując jeszcze mara* nie u naszych zawodników.
Rzut oszczepem zakończył się zde
godzinach popołudniowych po, przy XRezultatem
ha przy zdolności szył ufność i zapał do pracy na* I ton w nogach. Rutkowski, mając
W7Z.UU1.
uy
tych
A_XX YV!lZ-y
wizyt
u była kradzież cyfrą ok.. 8.000
J
ćydowanym zwycięstwem T. Abram
jęciu zorganizewanym dla gości w dokonana na szkodę ob. inż. M.: ze ,
cukrowni
kętrźyń*
.
szychmłodych
lekkoatletów,
pewny
finał
w
110
m.
płotki,
zó*
keyjnej
Państwowym Zarządzie Wodnym ganka, garderoby i 3000 zł', Obie ' skiej - - 1.000 ton na dobę.
j II Mistrzostwa Ziem Odzyska* 1 stał zdyskwalifikowany za przekrer* skiego, który ustalił nowy itekord
odbyła sie pierwsza oficjalna prz#* wspólniczki zbiegły.
• nych pod protektoratem woj. Bor* ozenie toru, natomiast Bryłka w okręgu wynikiem 52.07 przed Wiś*
I NADMIAR OWOCÓW I WARZYW kowicza odbyły się na stadionie im. dobrym czasie uplasował się na 3 niewskim (Sż.) 47.41, Antczakiem
jażdżka po Kanale w kierunku
Prezprowadzone dochodzenie do* j Drugim . ważkim zągadnieniem Janusza Kusocińskiego z udziałem ' miejscu,. Woliński zdobył dwa w* (Wr.) 46.04, czwartym był Dobija
Ostródy, połączona ze zwiedzeniem
urządzeń wyciągowych i pochylni. prowadziło do wykrycia i areszto* 1 naszego województwa, które żary* czterech okręgów: Gdańsk, Wto* cemistrzostwa w skoku w dal i trój M. 43.89.
wania Haliny Zielonka, która osa*
Organizacja igrzysk, na ogół bic*
'' omvvoiu
sowało się zupełnie wyraźnie pod- cław, Olsztyn i Szczecin. Na starcie skoku, wyrównując rekord okręgu,
W uroczystości otwarcia Kańału
mało sprawna. Dyr. Askana-s
Warmińskiego wziął udział wice* miar sprawiedliwości. (mx) 113 XVy i C2as realizacji tegorocznych zbio* nie zabrakło czołowych lekkoatfe* Miłą niespodziankę sprawił Dobija, rąc,
wiceprezes
PZLA, powierzył orga*
I
rów
jagód,
owoców
i
warzyw
’
,
jest
tów
Polski
z
Adamczykiem,
Lomow
i
który
w
dysku
nie
miał
wiele
do
minister Baliński oraz przedstawi*
nizację
igrzysk
w przyszłym roku
dojrzała
już
dziś
sprawa
stworzenia
ßkim, Klelas-em, Bonieckim, Świ* i powiedzenia, ale w oszczepie zajął
ciele gdańskiego Urzędu Wojewódz SPROSTOWANIE
•' na naszym terenie przemysłu prze* niarskim i innymi,
I czwarte miejsce drugim wynikiem MOZLA w Olsztynie. Obdarzanie,
kiego.
coraz większym zaufaniem naszego
Wskutek fałszywych informacji twórczego, który by zużytkował pro*
Ekipa nasza wyjechała ze wzglę*' okręgu.
Z .otwarciem Kanału Warmiń*
okręgu przez PZLA powinno w-pły*
dukcyjnie
istniejące
już
dziś
nad*
zaistniała
nieścisłość
w
wiadomości
dów
finansowych
w
uszczuplonym
I
W\miki
techniczne
przedstawiają
skiego łączy się rozpoczęcie stałej
stanie, gdy tymczasem sam Gdańsk się następująco: 110 m. płotki 1] nać na większe zainteresowanie na
kfc-munikacji. wodnej na trasie El* zamieszczonej w „Zydu". p.t. „Tra miary.
Mieliśmy
w
tym
roku
wcale
ład*
giczny
wypadek".
Według
‘
spraw*
liczył 32 zawodników, mimo to Adamczyk (Wr.) 17,'8, 2) Małecki szego społeczeństwa „królową spor
bląg — Ostróda. Statki Żeglugi
tów" w naszym okręgu.
(at)
Państwowej będą wychodziły z El* dzonych danych motocyklista ob. ny urodzaj jagód, owoców 1 warzywą 1 chłopcy nasi dali z siebie wszystko, (Wr.) 18,5, 3) Bryłka (Ol.) 19,2.
kilka czołowych
miejsc,
...................
'
100 m. 1) Mach (Gd.) 11,4, 2) Ma*
blągą o godz. 7 rano w poniedział* Hollman nię został aresztowany z które, nie znajdując nabywców na (zajmując
kr, środy i czwartki. Odjazd z O* braku winy, a dziecko żyje i po* miejscu, spadły poniżej cen zeszło* I Największą niespodziankę spra* łecki UJ, 3) Sitarz (Gd.) 11,9, 4)
I rocznych. (L)
‘ wilj Rutkowski i Abramski Z. w Klemens 12; 800 m. 1) Świniarski
stródy: wtorki, czwartki i soboty. ’ wraca do zdrowia. (mx)
. biegu na 400 m. płotki zajmując 1 2:08, 2) Olszewski 2:08,1., 3) Kwiat w gościnie u ŁKS „Pług1'
(mx)
i i 4 miejsce. Abramski T. .ustanowił kowski 2:09,5, 4) Przyborcwski (Ol.)
, nray rekord Ziem Odzyskanych i 2:11,3. 1,500 m. 1) Świniarski (Gd.)
ARESZTOWANIE WŁAMYWACZA
naszego okręgu w oszczepie, w 4:21, 2) Boniecki (Gd.) 4:22, 3)
Ub. niedzieli drużyna piłkarska
Patrol MO dokonał aresztowania
RKS „Drukarz" z Olsztyna bawiła
na Dwoi-cu Kolejowym w Elblągu
Wypadki I przestępstwa
w Prabutach, gazie rozegrała towa*
poszukiwanego złodzieja ?nie.^ka*.
rzyskie spotkanie z miejscowym lu*
n/owego Wiesława Bioilechowskiego
czonä kasa rejestracyjna dar „Spo*
dowym klubem sportowym „Pług",
(Ułańska 12). Pi-zy zatrzymanym
Dzień Spółdzielczości na terenie : łem" dla Powszechnej Spółdzielni
wygrywając w stosunku »3:3 (1:1).
żnalezior-o 5 ubrań męskich, 3 pa* Szczytna obchodzony był uroczyś* Spożywców „Zjednoczenie". Poza
Bramki dla gości zdobyli Olek*
ry butów, 3 zegarki, złoty sygnet cie. Pięknie udekorowane wystawy | tym Komitet Obchodu Dnia, mając
szak. 2 i Michalak z karnego, dla
i... 8 kluczy różnego rodzaju prze* sklepów swą oryginalnością i pomy na uwadze wychowanie młodzieży
pokonanych Świrydenko i Dywi*
znaczonych do otwierania cudzych' słowością zwracały powszechną u* szkolnej w duchu spółdzielczym
dowski po jednej. Ostatnie 20 min.
mieszkań. Łup ten pochodził z l<xa= 'J wagę. Ulicami miasta przedefilował ; przekazał zebraną przez miejscowe
Mając w kieszeni trochę grosza,, „Drukarz" grał w 10-kę z powodu
I korowód 23 udekorowanych pojaz* placówki
spółdzielc7x?
sumę zł
Dobrzeniecki skierował swe kroki! kontuzji Świderskiego.
dówr, a następnie odbyła się akade* 62.200 przedstawicielom
miejsco
„Drukarz" odkrył Prabuty. LKS
Milicja olsztyńska aresztowała o* do restauracji. W „Repatriance"
mia w sali Szkoły Nr 1.
wych szkół oraz D.omu Dziecka na
W części oficjalnej akademii zo* ! uruchomienie .spółdzielni uczniów* statnio groźnego złodzieja — recy* (rest. naprzeciwko Dworca Gł.) spo1 „Pług“ jest ambitną i obiecującą
' dywistę, Wincentego Dobrzenieckie tkał się z młodzieńcem takiegoż au= drużyną, a serdeczne przyjęcie, ja*
stały wygłoszone dwa referaty, wre skiej.
go, -bez stałego miejsca zamieszka* toramentu, z którym c-d razu zna* kie zgotowali piłkarzem olsztyń*
—
—
OW
JJ
nia. który w Olsztynie, w ciągu jed lazł wspólny obiekt zainteresować skim organizatorzy na czele z kie*
nego dnia, zdążył dokonać 2 kra* nia: pełny worek, stojący skromniei równikiem klubu ob. J. Gintowtem
zesłał uruchomiony dnia 1.X.47
pod restauracyjnym oknem. Korzy*; i obiektywna publiczność — powin*
dzieży
W ELBLĄGU
W godzinach popołudniowych Do stając z chwili okazji, serdeczni• ny być dla innych druż.yn olsztyń*
przy ul. Żymierskiego l
brzeniecki v.:targnął do mieszkania wspólnicy wynieśli worek na ulicę,. skich magnesem do pięknej wy*
Jana Olszewskiego, zam. przy uL załadowań na dorożkę i pojechali ' cieczkl sportowej i wzorem do na*
Przyjmuje zbiorowe zamó
We' wsi Tuławki (gm. Dywity, Na sędziwą kobietę oraz na te trzy Sienkiewicza 9 m. 13, skąd wyciąg* w kierunku ul. Lubelskiej, za mia*! śladowania.
wienia oraz pojedyncze ob- pow.' Olsztyn) zamieszkuje rodzina dzieciaki przypada 9 ha gruntu. n^ł spod łóżka półbuty wartości 2 sto; „Drukarz", rewanżując się dru*
polska miejscowego pochodzenia Matka dawno ’ zmarła, ojciec zaginął, tys. zł, które następnie sprzedał na
Gdzieś, na polnej dróżce wspólni* żynie prabuckiej, nosi się z zamia*
stalunki.
( nazwiskiem Holsztejn.
Położenie
500
cy opróżnili worek, w którym zraj* rem pokazania LKS „Pługa“ pu*
j targowisku' za cenę
*
~''n zł.
Wykonanie szybkie, solidne jej w obecnej chwili jest niezmier* w zawierusze wojennej/
dowały się pasy transmisyjne du* bliczności olsztyńskiej,
nie trudne.
i tanie.
Ii —
| Mała Marta, Józek i Antoś pra* j
żej wartości.
|
| Rodzina składa się z babki Marii cują jak mogą. Sąsiedzi ich wspie* '
„Zacne" towarzystwo, do którego' SOOłeill-----a OSfOÓ
Krawiectwo pierwszorzędne
' Holsztejn ur. w roku 1873 i trojga rają. Rodzina jednak nie ma ani 55
-■ przyłączył się dorożkarz Nr 6 ob.'• !i *
®
13'8 nieletnich (1934, 1936, 1941) dzieci. konia, ani krowy.
___ jest wiadomym,
______
,że do Michał Zubowicz, podzieliło się pa*
W piątek, 3 bm., na stadionie
Ogólnie
Sołtys wsi Tuławki, wójt gminy plakatowania wszelkiego rodzaju, a sami, po czym rozeszło się w swoje ( WE zostanie rozegrane rewanżowe
Dywity, a przede wszystkim sąsie* fiszów i obwieszczeń służą słupy o* strony.
; spotkanie piłkarskie między nu*
dzi okazują rodzinie Holsztejnów gło&zeniowe lub miejsca, przezna*' Dobrzeniecki wkrótce wpadł w strzem Bfklasy ,,Pogoń' a SKS
daleko idącą pomoc, lecz to nie czone do tego przez władze miej* ręce MO. Znaleziono przy nim 3 „Spotem"..
wystarcza. Potrzebna jest przede skje.
basy; natychmiast aresztowany do* | Społemowcy będą. się starać zma*
wszystkim
krowa
—
od
.jej
posiada«
Niestety,
nie
wiedziało
o
tym
P.
;
rożkarz nie chce pasów oddać, twier zać pierwszą porażkę 1 : 4 i kle*
jedfc
dzenia, wodociągowe. Obecnie
B.P. „Orbis" w Olsztynie, które dząc. żę ich nie brał. Trzeci współ*, rownictwo klubu poczyniło pewne
nak, ciągle jeszcze ludność tutejsza nia zależy byt rodziny.
(Od naszego korespondenta)
________ , zmiany w składzie. Początek o
W walce naszej o polepszenie by* swój plakat propagandowy umie* nik również zasiadł za kralkamŁ
pozbawiona jest zdrowej wody, i
Kradzież popełniona
__
___________
została na 1 godz. 16,30.
. . W przedmeczu o godz.
W Pasymiu, na skutek działań zmuszona jest korzystać z brudnej, tu w’armińsko*mazurskiej wsi niech 6ciło wprost na drzewie,
Wykroczenie
to kosztowało „Or* szkodę PNZ, zespołu Lipiny, pow. j 14,30 grają „super" s juniorzy SKŚ
wojennych zostały uszkodzone urzą czerpanej z płytkich studzienek dla ten apel nię przebrzmi bez echa.
’......
suskiego.
(abo)
•■„SpoWi".,
bis" 5 tys. zł.
(abo) (
' (Ła.)
bydła, jak np. w południowej czę*
ści miasteczka.
ZARZĄD PAŃSTWOWYCH NIE*
Najwyższy już czas,, aby odpo*
OGŁOSZENIE
SZTANDARY, paramenta kościelne
zdemobilizowanych
Wiednia ku temu władza, wybudo* OTWARCIE ŻEGLUGI PAŃSTW.
RUCHOMOŚCI ZIEMSKICH Okrę*
wykonuje
tue
własnych
pracowniach
gu Olsztyn poszukuje techników go=
Ostatnio odbyła się. w Kętrzynie wała porządną studnię, odpowiada
Z
dniem
29
września
1947
r.
2te*
najstarsza
fachowa
firma
na
miejscu
Ważny
od
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jest wykorzystać ostatnie tygodnie

śaeh jesiennych, nieraz z uszczerbkiem nawet dla orki i siejby ozimin. jesieni na sprząt siana tak, aby. uje
wobec nienotowanego, dotąd w ta* dopuścić do zmarnowania ani jed*
SPRZĄT SIANA
nego hektara nic wy koszonych jesz*

Dzień

Droga wodna Elbląg-Ostróda

Do ostatniej chwili wyjazd naszych lekkoatletów do Szczecina
stał pod znakiem zapytania, z powodu braku funduszów, które by po
kryły koszty wyjazd.:. Sprawa była tym boleśniejsza, że czynniki kom*
petentne nie były w stanie wyasygnować najmniejszej sumy. MOZLA
słusznie wychodził z założenia, że lekkoatletyka nasza winna być re*
prezentowana w Szczecinie, wyjazd więc sfinansował dyr. Kotowski,
prezes MOZLA, który uzyskał pożyczkę, wystarczającą zaledwie na po*
krycie podstawowych potrzeb naszej ekipy. Lekkoatleci zaufania nie
zawiedli wykazując, że mają coś do powiedzenia nawet w stawce naj*
lepszych.

otwarta

Drukarz

62.260ił na spółdzielnię uczniowską!
zebrały placówki spółdzielcze
w SsEcaytnie

w Prabutach

Od rzemyczka do... celi więziennej
Sprawcy kradzieży pasów transmisyjnych
aresztowani

Zakład Odzieżowy

AMERYKANKA“

Rodzinie Holsztejnów
trzeba koniecznie przydzielić krowę

Orbis“ płaci

Ilość czystej wody w Pasymiu

jest ograniczona

Kętrzyn żegnał

Rozkład jazdy P.K.S

Kędzierska

CO i GDZIE?
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